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STUDII

PUMNALELE AKINAKES DIN TRANSILVANIA

Cu ocazia publicării unor descoperiri (de exemplu necropolele de la
BlaJ·1 Băita 2 Ozd 3) sau în aLte lucrări4, ne-am ocupat de diferite categorii
'
'
'
de cultură
materi1ală
provenind din mormintele grupului scito-kanic infiltrat în cenrtrul T!ransilvaniei la începutul HaUstatt-ului tkziu. Tema
lucrării de faţă o -constituie pumnialele akinakes aparţinînd acestui grup
intrusiv. FiireştJe, interesează în primul rind problema originii şi oaracterul acestei categorii în Transilvaniia intraoairpatică (şi, implicit, pe teritoriul României), dair nu mai puţin importante sînt şi elementele de ordin
tipologic şi cronologic care rezultă din studierea globală a akinakes-urilor
din T,ransilv,ania, bineînţeles avînd merreu în vedere indiciile ce le oferă
contextul în caire .aparre fiecare piesă în parte. Pentru o mai bună înţele
gere considerăm necesară circumscrierea prealabilă a cîtorva aspecte de
ordin geneiial, aspecte de carr-e nu se poate face în nici un caz abstrafţie
atunci ctnd se abordează problema pumrualelor akinakes, indiferent de
aria geografică s:au CU!ltural--eitnică ce se aire în vedere.
Originea sdtică a pumnalelor akiniakes pe teritoriul Europei nu a fost
pusă nicicînd la îndotală de cercetătorii oare s-au ocupat de această categorie. Faptul fiind binecunoscut, ne limităm aici doar la menţiunea că
aoeastă origine a fost pregnant ,reliefată şi de cele două monografii care
s-au ooupait (în speci,al) de pumnalele .akinakes descoperite lia nordul Pontului5. lntT-iadevăr, faptul ,că în lite!'latu['a antică primele şi singurele
menţiuni refeiritoare la existenţa pumnalelor akinakes pe teritoriul Europei se fac în legă1rulră cu sciţii nord-pontici şi religi,a lor 6 , că ,astfel de
pumnale se găsesc :reprezentate pe binecunosoutel,e statui menhir scitice 7
1

1

ln ActaMN, 9, 1972, p. 65-106.
In Marisia, 6, 1976, p. 49-87.
3
V. Vasiliev, A. Zrinyi, în FI, 3, 1974, p. 89-137.
4
De exemplu în ActaMN, 1, 1970, p. 41-63 (Podoabe de metal preţios din
morminte scitice în Transilvania); StCom, 19, 1975, p. 29-43 (Die Zeitstellung und
2

kultu!ell-ethnische

Bedeutung

der

skythischen

Pfeilspitzen

im

Karpatengebiet).

W. Ginters, Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Sii.drussland Berlin
1928; A. I. "Meliukova, Vooruzenie skifov, Arheologia S.S.S.R., D 1 _4, Mosco~a, 1964'.
6
Hero~ot (IV, 62) relatează că sciţii îl reprezentau pe zeul războiului prin
Pumnale akmakes, căruia, în această ipos.tază, pe altare special amenajate, îi aduceau anual sacrificii (inclusiv jertfe umane). Pumnalul akinakes avea deci la sciţi
şi un caracter sacru. Tot de la Herodot (IV, 70) aflăm că pwnnalele akinakes erau
asociate şi în alte obiceiuri magico-rituale practicart:e de sciţi.
7
Caracterul scitic al statuilor menhir (subliniat de cercetătorii care s-au ocupat
de această categorie) rezultă atit din elementele reprezentate pe ele (ma.i ales
armele specific scitice), cit şi din aria de răspîndire a acestor monwnente. Cf.
A. D. Alexandrescu, în SCIV, 9, 1958, p. 291-302; idem, în SCIV, 11, 1960, p.
383-390 (cu tabelul descoperirilor, harta de răspîndire şi bibliografia).
a
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sau pe aLte caitegorii de obiecte (descoperite la nordul PontruJui), obiecte
pe care sint redate scene cu luptători sciţi 8 , a.rată că pumnalele akinakes
apar pe teritoriul Europei ca o categorie caTacteristică cu11Jurii scitice.
Că pumnalele akinakes apaT în spaţiul european ca o categorie caracteristică sciţilor, adică oa o categorie adusă şi utilizată aici mai întii de
sciţi, o ara.tă însă.şi aria în carre se constituie acest tip de armă. Şi această
arie, aşa cum rezultă din cercetări foarte recente, se dovedeşte a fi aceea
a culturii Kara5uk din Siberia central-sud-vestică (inclusiv deprresiunea
Minusinsk), adică aria de b~itină, de fonnm-e, a populaţiilor nord-iTanice
(sciţi, saci, massageţi, s.auromaţi etc.), unde a.oest tip de pumnal apare
şi se dezvoltă încă anterior migraţiei şi aşezării sciţilor la nordul Mării
Neg,re 9 •
Cairacterul, respectiv originea scitică a pumniailului akinakes în Europa este pregnant •reliefată şi prin aceea că aici, pe băfainul continent
(unde, subliniem încă odată, era necunoscut înainte de venirea sciţilor)
acest tip de armă îşi face pentru prima dată apariţi1a în a doua jumătate
a secolului VII î.e.n .. anume la nordul Pontului şi, semnificativ, în mediul
arheologic specific sciţilor, adică tocmai în perioada şi în zona în care are loc
pătrunderea acestei populaţii imigrată dinspre Siberia sud-vestică. Nu
mai puţin important este şi faptul că tocmai aria norrd-pontică ocupată
de sciţi reprezintă zona europeană unde se concentrează cel mai mare
număr de piese desroperite 10 . Şi tot în nordul Pontului este singura zonă
din Europa unde pumnalele akinakes cunosc cea mai lungă (şi neîntrerupta) perioadă de existenţă. Pentru teritoriul Europei deci, numai aria
răsăriteană o continentului, adică numai aria scitică nord-pontică, oferă
posibilitate.a de a se urmări întreaga serie evolutivă tipologico-cronologică
a pumrnal.elor akinakes, începind cu a doua jumătate a secoluliui VII î.e.n.
(adică cu aşezarea sciţilor) şi pină în secolul III î.e.n. Acest aspect este
deosebit de semnifkativ şi relevant pentrru originea, caracterul şi modul
în care apar (respectiv populaţia caTe aduce) pumnalele akirnakes în Europa, deoarece în celelalte zone europene unde se întilnesc (chiar şi acolo
unde s-au aflat în număr apreciabil, ca în Transilvania de pildă) ele se
încadrează numai în anumite fiaze din evoluţia pumnalelor akinakes, aşa
cum apaire ea la nordul Pontului.
Tot atit de semnificativă pentru miginea şi caracterul pumnalelor
akinakes este şi modalitatea în care ele apar şi se răspîndesc în alte zone
ale Europei dedt terito1·iul nord-pontic. Urmărind această răspîndire,
8
Vezi, de exemplu, gorythos-ul de la Soloha (V. A. Ilinskaia, în SD, p. 59,
fig. 11), pieptenele de aur din aceeaşi necropolă (M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks
in south Russia, pl. 19) etc.
0
A. I. Terenozkin, KHMMepnf1ub1, Kiev, 1976, p. 131-132. Menţiuni ale
lui Hcrodot (VII, 54, 61, 62, 64; VIII, 120), confirmate de cîteva reprezentări pe
monumente persane (vezi W. Ginters, op. cit., p. 21 şi urm., fig. 9) arată că şi
medo-perşii (în armata cărora erau înglobate şi contingente recrutate din rîndul
populaţiilor nord-iranice) utilizau pumnalul akinakes. Făcînd parte din grupul
populaţiilor nord-iranice, sciţii se înscriu deci, etnic şi cultural, în aria unde apare
şi e caracteristic acest tip de armă, ei, sciţii, fiind însă aceia care, prin migraţia
lor, o aduc în Europa.
10 Pentru pumnalele akinakes descoperite la nordul Pontului, vezi lucrările
citate în nota 5, mai ales A. I. Meliukova, op. cit., p. 47-64, oare prezintă şi clasifică piesele cunoscute pînă în 1964.
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se poate lesne constata fapbul ,ca m afara arealului scitic din nordul
Mării Negre (unde, repetăm, s..;au găsit majoritatea exemplarelor cunoscute) pumnalele akinakes apar in număr mare numai în spaţtul carpatic.
Trebuie precimt însă faptul că în acest spaţiu există zone irestrînse unde
au fost af1.ate numeroase exempl1aire, dar şi rone în care această ooitegorie
apare spor,adic sau lipseşte cu totul.
O masivă concentrare de pumnale ,akinakes în spaţiul carpatic se
întîlneşte în centrul T,ransi1lvaniei, adică tocmai în ,aria ,restrînsă unde
cercetăirile efectuate, precum şi descoperiri incidentale atestă prezenţa
unor necropo,le de inhumaţie daitînd din Hallsbatt-ul tîrziu, necropole ca1re,
prin rit, ritual şi prin întregiul inventar se dovedesc a fi analoge celor
scitice nord-pontice, dar total deosebite de cele 81Utohtone 11 . Din moirmintele :acestui grup de necropole de inhumaţi,e, oare prin cwacteristkile
lor se dovedesc a aparţine unei enclave scito-iranice infiltrată în centrul
Transilviainiei la începuitul Hallstatt-'Ului D 12 , se cunosc 36 de pumnale
akinakes cert atestate în 24 looalttăţi (vezi hairta de răspîndire din fig. 1).
De reţinut deci faptul că existenţa în Transi1V1ania a acestei categorii de
pumnale se dovedeşte ,a fi indispensabil legată de pătrunderea şi prezenţa
unui g,rup sdtic în Haillstatt-'lll tîrziu, ele apărînd aici odată cu şi numai
în cadrul acestui grup intrusiv.
A doua zonă din aria carpatică, respectiv de pe teritoriul României,
unde se ,constată o aglomea-are ,a pumnalelor ·akinakes - şi unde numărul
lor este aproximativ egal cu cel din T,ransilvania - se află în Moldova13 •
Patru din acestea au fost aflate 1a Bîrseşti (deci din zona de curbură a
CarpaţHo:r), în morminte tumulare de incineraţie 14 • Celelalte exemplare,
ce se mas·ează ou precădere în zona centrală 1a Moldovei, provin însă, ca
~i cele din Transilv,ani,a, din morminte de inhumaţie, oare, aşa cum o arată
obse,rvaţiile (unde acestea s-au putui face), ,au un evident cwacter scitic 15 •
Dacă în mormintele de evident şi ,afitrmat cariade~ s.citic - din
cele două zone restrînse, situate de o parrte şi de alta a Carpaţilor O'rien11
Reamintim că marea majoritate a cercetărilor şi în orire caz toţi care au
executat săpături arheologice sau au cercetat efectiv ş{ temeinic ve;tigiile acestui
grup, s-au pronunţat hotărît pentru originea sa scito-iranică. Vezi în acest sens
părerile exprimate de P. Reinecke (în Zf Eth, 28, 1896, p. 1-43), V. Pârvan (Getica,
P. 8 şi urm.), G. Childe (The Danube in prehistory, Oxford, 1929, p. 394-398),
I. Nestor (în 22BerRGK, 1932, p. 141-151), C. Daicoviciu (TransAnt, p. 31-41),
K. Horedit (de exemplu în Dacia, N.S., 4, 1960, .p. 481-488), I. H. Crişan (în Dacia,
N.S., 9, 1965, p. 133-145), Şt. Ferenczi (în ActaMN: 2, 1965, p, 77-104; 3, 1966,
p. 49-71; 4, 1967, p. 19-43; 6, 1969, p. 47-63; 8, 1971, p. 11-36), V. Vasiliev (în
Apulum, 14, 1976, p. 23-44) s.a.
1
~ Pentru momenitul pătrunderii grupului scito-iranic în Transilvania şi pent1y durata existenţei sale aici, vezi considemţiile de ordin cronologic din lucrările
citate la notele 1-4 si 11.
13
C. Iconomu, ·în Cercetări istorice, 6, I~i. 1975, p. 56, n. · 4, dă 28 piese.
V. Mihăilescu-Bîrliba, în Thraco-dacica. Recueil d'etudes a l'occasion du IIe Congres
lnternational de Thracologie, Bucarest, 1976, p. 112, menţionează că numărul lor
este mai mare de 30. Cf. C. Buzdugan, Ghenuţă Coman, în SCIVA, 2, 28, 1977,
p. 246, care menţionează 36 piese.
14
S. Morin:tz, în Materiale, 5, 1959, p. 358; idem, în Materiale, 6, 1959, p.
:232, 234; idem, în Materiale, 7, 1961, p. 203.
15
Cf. C. Iconomu, op. cit., p. 63 şi urm.; V. Mihăilescu-Birliba, op. cit., p. 116.
-Vezi şi V. Mihăirescu-Bîrllba, I. Untaru, în MA, 3. 1971, p. 452-453.
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t.a.li (respectiv din centrul TTansilwniei şi Moldova) au fost descoperite
nwneroase pumnale ak:inakes (coa. 68), situaţi.ia. este cu totul diferită în
celelalte regiuni ale României. Astfel, în marea nooropolă tumulară de
incineraţie de la Ferigile, apairţinind populaţiei autohtone traco--dacogetice, unde au fost rercebalte peste 200 morminte, s-au aifLait doa-r
patru exemplare 16 • Făcind raportul dintre exemplarele descoperite în
centrul 'liransilvaniei (36 exemplare certe) şi cele din necropola autohtonă de la Ferigile, rezultă că, la un număl:r aproximativ egal de morminte,
in grupa scitică din T ransilvania numărul pumnalelor iakinakes este de
nouă ori mai mare.
Pe lingă pumnalele de la Ferigile şi Birseşti, la sud de Carpaţi se
cunosc încă cinci exemplare, provenind tot din morminte de incineraţie
autohtone: două descoperite la Ourtea de Argeş 17 , unul la Tigveni1 8 şi
două la Cepari 19 • Nu oun~tem numărul mormintelor descoperite în
necropolele de la Cllirtea de Argeş şi Cepari. In schimb, exemplarul de
la Tigveni, unde s--au cercetat 42 morminte, arată că raportul de 9 : 1
între akinakes-urile din grupa scitică din Transilvania şi neropola autohtonă de la Ferigile rămine practic valabil şi în oazul necropo,lei de J,a
Tigveni. In realibate însă, decalajul proporţiei dintre numărul akiookesurilor aflate în grupa scitică din Transilvania şi cele descoperite pe
ansamblul culturii autohtone este şi mai ma,re, dacă se arr-e in vedere faptul că in stabilirea proporţiei nu au fost incluse şi mormintele din
celelalte necropole autohtone contemporane, in care nu au apărut pumnale akinakes 20 •
1

18

Al. Vulpe, Ferigile, p. 58, pl. 15/1-4.
Idem, Zoe. cit., pl. 16/1-2.
18 Idem, în MA, 2, 1970, p. 189.
19 Informaţie de la AI. Vulpe.
20 La sud de Carpaţi se cunosc încă patru akinakes-uri, dar despre nici unul
nu se poate afirma că ar aparţine unui mormînt autohton. Două au fost descoperite
într-un turnul deranjat la Ploieşti triaj, unde cercetările ulterioare au identificat
morminte de inhumaţie chircite eneolitice (l. Nestor, în ACMI, 1942 [1943], p. 160;
idem, Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de antichităţi pe
anul 1942 şi 1943, Bucureşti, 1944, p. 29, 56). In orice caz subliniem faptul e,1
I. Nestor nu menţionează vreun mormînt de incineraţie - deci vreun mormint
autohton - printre descoperirile de unde provin cele două piese. Atribuirea acestei
descoperiri grupului Ferigile (Al. Vulpe, în MA, 2, 1970, 195) nu ni se pare deci
justificată. Este evident deci faptul că pumnalele aparţin unei (sau unor) înhumări
scitice ulterioare, făcute cu ocazia unui raid, în care scop s-a folosit mantaua
t.umulilor eneolitici, mai vechi. De altfel, situaţii analoge (înhumări scitice în tumuli mai vechi) se cunosc şi la nordul Pontului, dar şi pe teritoriul României, atît
la sud de Carpaţi, la Gurbăneşti (jud. Ilfov), cit şi în aria intracarpatică a Transilvaniei, la Cipău şi Cimpia Turzii; pentru discuţia mai largă şi trimiterile bibliografice, vezi V. Vasiliev, în Apulum, 14, 1976, p. 29. Al treilea akinakes provine
de la Chiscani. Atribuindu-l secolului IV î.e.n., Al. Vulpe (op. cit., p. 195) menţionează totodată caracterul răsăritean (deci scitic) al descoperirilor de aici, ca şi
a celor de la Gurbăneşti de altfel. A patra piesă este sabia emblemă de la Medgidia (D. Berciu, în SCIV, 10, 1, 1959, p. 7 şi urm.). Cum a remarcat încă D. Berciu
(op. cit., p. 19), prin specificul ei ea se leagă de cultul akinakes-ului caraelteristic
sciţilor şi străin populaţiei. autohtone. De altfel şi alte materiale arată repetate
infiltrări scitice în Dobrogea.
17
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Tabloul repartiţiei descoperirilor oferă deci o imagine cit se poate
de concludentă şi sugestivă. Pe teritoriul României pwnnialele ,altinakes apair ca o oaitegorie specifică nl\.lmai. elementului intrusiv scito-kanic,
repre:ren:bat prim monni:nitele de inhumaţie cum sînt ,cele concentTate în
cerntrul Toansilvaniei şi cele atestate în Moldova. Dimpotrivă, f.aptul
că ele apar cu totul sporadic şi numai într-un număr infim de necropole
de incinera\ie aparţinînd populaţiei autohtone traco-daco-getice, arată
că, în cadrul culturii locale, ,tradiţionale, acest tip de pumnal are un
caracter incidental şi, în consecinţă, nespecific.
La vest de teritoriul României, anume în bazinul mijlociu şi superior al Tisei, se află ultima zonă din spaţiul carpatic - şi în gene:rial
ultima zonă spre vest de airea1uJ scitic nocd~ontic - unde pwnnalele
akinakes mai apar întir--un număr oare 1reţine atenţi,a. Este zona în
care o serie întreagă de descoperiri, inclusiv de airtă animalieră scitică,
indică infiltrarea unor elemente străine, răsă·ritene, cu evidente afinităţi în cultura scito-ironică nord-pontică 21 • Situaţia este complet diferită la vest de Cîmpia Tisei, unde se cunoaşte doar un singur pumnal
akinakes, cel de la Vettersfelde22 • Nici un exemplar nu e cunoscut în
aria proprie culturii Hallstatt (Austria). Si,tuaţia este identică şi la sud
de spaţiul carpatic: o singură piesă în lumea iliră, ·cea de la Vîrşeţ
(nord-estul Iugoslaviei)2 3 şi trei în lumea tracică sud-dunăreană, descoperite 1a Razgrad 24 , Ravna 25 şi Debene2 6 (toate în nord şi nord--estul
Bulgariei, ,adică în zona sud-tracică cea mai apropiată de •aria sdtică nordpontică).

Intriegul tablou al descoperirilor vine deci să confirme, pe un plan
mai lairg, constatările ce se desprind din modul în care se grupează akinakes...,urile pe teritoriul României şi anume că concenfoarea acestei categorii în ,anumite zone din spaţiul oarpatic (cenrtrul Tr.ansilvaniei, Moldova,
Tisa mijlocie şi su:perioaTă) se datoriează infiltrării şi prezenţei unor
enclave scito-irr"aniice în respectivele zone, fapt ireliefiat de altfel şi de împrejurarea că în mediile locale din acest spaţiu, neafectate direct de
sciţi, akinakes-rurile prin prezenţia lor sporadică şi deci incidentală
- oonstiiruie o categorie necaracterist1că 27 •
21

de

Vezi M. Parducz, în ActaArchHung, 25, 1-2, 1973, p. 27 şi urm., cu hărţile

răspindire.

W. Ginters, op. cit., p. 5, 16, 22, pl. 5.
_W. Gin!ters, op. cit., pl. 15/d.
24
D. Berciu, în PZ, 41, 1963, p. 195, fig. 2.
25
M. Mircev, în BIAB, 25, 1962, p. 118, pl. 30/1.
26
B. Nicolov, în BIAB, 28, 1965, p. 171, fig, 11.
27
Diversitatea căilor prin care se afirmă şi confirmă originea scitică a pwnnalelor akinakes în Europa (inclusiv spaţiul carpatic) pun într-o situaţie jenantă,
ridi_c~lă chiar, ?firmaţii de genul celor făcute de cul-înd de C. Buzdugan (în Cercetari arheologice, 2, Bucureşti, 1976, p. 239-273, mai ales p. 265, 266, 272), prin
care autorul afirmă (fără însă să şi demonstreze!) că originea pwnnalelor akinakes
de pe teritoriul României poate fi - chipurile - urmărită încă din epoca bronzului (?!). Deoarece ne-am exprimait recent (în ActaMN, 15, 1978, p. 101-106)
punctul de vedere asupr,a celor susţinute în această lucrare, nu mai considerăm
necesar a reveni asupra ei.
22

23
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După

discutaa-ea aspectelor referitoare la originea şi cairacteruJl pumrualelor akinakes, inclusiv pe teritoriul României, vom prezenta, în cat.a.logul oaire urmează, piesele descoperite în cadrul g1rupului scitic din
Transilvania, urmind să ne ocupăm apoi de problemele pe care le ridică
clasificarea tipologică şi cronologia acestor piese.

Catalogul descoperirilor
La prezentarea pumnalelor akinakes se va preciza - pe scurt contextul în care s-a aflat fieoaire exemplair, precum şi indiciile cronologice oare rezultă din acest context. Deoarece la clasificarea tipologic[1
fiecare piesă va fi încadrată conform caracteristicilor sale, nu considerăm necesar să prezentăm aici, în amănunt, încă odată, aceste raracteristici. In ceea ce priveşte dimensiunile pieselor, ele 1rezultă din sca1ra
grafică de pe p1anşe. Cifrele indică numărul de ordine al localităţi lor
şi corespunde cu cele din hairta de irăspîndirre din fig. 1. Atunci dnd
într-o localitate, necropolă sau mormînt s-au aflat mai multe pwnnale
akinakes, ele sînt marcate prin litere precedate de numărul de ordine al
localităţii.

1. Aiw?, jud. Alba. In mai multe puncte de pe teritoriul oraşului au
la iveală (în repetate rînduri, la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru) morminte de caracter scitic (minimum 14, toate
de inhumaţie). Gruparea punctelor în caire s-au aflat indică două nearopole: una situată în parcul oraşului, a doua, la cca. un km mai la sud,
pe „Dîmbul Cocoşului". Din mormintele afla,te în zona parcului provin
două pumnale akinakes (1 a-b); de pe „Dîmbul Cocoşului" alte două
(1 c-d). Uruui al cinoelea exemplar menţionat la Aiud nu i se cunom;;te
punctul de descoperire.
1 a. Akinakes din fier cu bară la capătul terminal al minerului şi
lama cu două :tăişuri (fig. 3/1). Rrovine dintr-un mormint cu schelet întins, orientat NV-SE (primul punct cardinal indică totdeauna poziţia craniu.lui), descoperit în 1886, în pu.nct,ul „Cinegetelek". In afarră de akinakes, oare se ana în dreapta bazinului, din mormînt mai provin: un
topor bipen din fier, 43 vkfuri de săgeţi din bronz, de tipuri ,airhaice
(descoperite lingă genunchiul sting), un inel de buclă din aur, ou cepete
conice şi fragmente de vase2 8•
1 b. Akinakes din fier cu bară la miner şi lama cu două tăişuri
(fig. 3/2). Se păstrează nrumai minerul cu gairda., ambele învelite în foile
de ·bronz, şi începutul lamei. A fost ailat în ipaircul oraşului, întir....un mormint (deranjait în 1895) din oaire au mai fost reClliperate 7 viirfuiri de
.săgeţi din os şi 13 din bronz, de ti,puri ,arhaice, un topor bipen din fier
şi două piese de harn.iaşament (fuleră şi verigă ou urechi la ex,tetrior) 29 •
1 c. Akinakes din fier ou lama avînd un tăiş. Liipsindu-i partea
terminală a mînerulu.i, nu se poate preciza dacă era prevăzut cu bară
sau cu antene (fig. 6/4). S-a aflat pe terasa HeH6s (,,Dîmbrul Coooşului"),.
ieşit

28

29

K. Herepei, în ArchE:rt, 17, 1897, p. 65-66, fig. 3/1.
Idem, în ArchE:rt, 18, 1898, p. 267-269, fig, B/2 a-b.
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într-un monrnînt (distrus în 1913), din oare s-au mai salvat patru vîrfuri
de săge,ţi din bronz 30 .
1 d. Akinakes din fier cu bară la miner şi lama cu două tăişuri
(fig. 2/1). S-a aflat incidental (1912) pe „Dîmbul Cocoşului", în punctul
via Winkler, cu ocazia unor lucrări, care au distrus simultan morminte
scitice şi oeLtiice aflate în acelaşi loc3 1 .
1 e. De pe teritoiriuJ. oraşului, fără să se cunoască punctul de desooperire, provine un akioo~es din fier cu bară 1a miner şi lama cu
două tăişuri (fig. 3/3)3 2 •
2. Archita, corn. Vînători, jud. Mu.r-eş. Akinakes din fier, avind
l arrna au două tăişuri. Piairtea superioară a minerului fiind ruptă, nu se
poate preciza dacă era prevăzut cu bară sau antene (fig. 6/1). Provine
dintr-un mormînt de inhumaţie sdtic, disbrus în 1871 (cu ocazia constJruirii căii ferate), în zorua podului peste pîrîul Mujnei. Din acela~i
mormînrt mai sînt menţionate roa. 30 vkfuri de săgeţi scitice din bronz,
de tipuri airhiaioe, ,o faleră, fragmente cer,amice. Referitor la run al doilea
akinakes, despre caire se menţionează că s--air fi ,aflat aici, M. Roska înclină să-l considere a fi fost, eventual, un vîrf de lance:i 3 • Deşi descoperirea a două piese este posibilă, certă rămîne doar una singurră: 14 •
3. Batoş, jud. Mureş. Akinakes din fier cu minerul terminat în antene
şi l ama ,au două tăişuri (fig. 5/1). Provine dintr~un mormînt scitk cu
schelet întins, orientat VSV-ENE, disUf!US de luorările de plantare în
prunetul numit „Lotul Dumbrava''. In mormint s~u afLat cca. 50 vîrfuri
de săgeţi din bronz, de tipuri arhiaioe şi un vas bi:tronoonic3 5 •
4. Băiţa, ,oom. Lunca, jud. Mureş. Din cele 12 morminte de ca1,;_10le~·
scitic descoperite în punctul „La Jie" - din care cinci au fost distruse
în 1967 de lUJCrările de plantJaire a viţei de vie şi şapte au fost ceircetate
în 1970 - provin patru pumnale akinakes. Fiaţă de celelalte necropole
scitice din Triainsilvaniia, necropola de la Băiţa prezintă anumite elemente noi, specifice. Astfel, prin întregul inventiair, ea se dartează în prima
jumătate a secolului V î.e.n., fiind cea mai tkzie necropolă scitică cunoscută pînă acum în Transilvania. Această datare eXlplică de altfel şi elementelie noi care apa[" în oawul ei, anume ce.le şapte morminte de incineraţie. Deşi necropola de lia Băiţa miai păstrează încă trăsături oaracteristice grupului intrusiv sdrto-iranic, numărul mare de morminte de incineraţie dezvăluie un aspect nou, anume trecerea masivă la ritul incine11aţiei, 1rit caracteristic pe teritodul României numai populaţiei autohL<me.
1

1

30

M. Roska, în DolgCluj, 5, 1914, p. 13, fig. 1.
Idem, în DolgSzeged, 5, 1929, p. 84, fig. 2/3.
32
Idem, în Koziczu;, 2/2, 1942, p. 31, fig. 1.
33
Idem, în ESA, 11, 1937, p. 169-170, fig. 12/1.
34
In legătură cu materialele scitice de la Archi,ta se cuvin unele preCizan.
Deoarece locul descoperirii e situat la întîlnirea hotarului Architei cu hotarele
satelor Beia şi Mujna, aceste materiale au fost adeseori menţionate atit la Archiia,
cit şi la Beia şi Mujna. Inexactitatea pleacă probabil de la P. Reinecke, care, la
menţiunea acestei descoperiri, .aminteşte numele celor trei localităţi (în ArchErt,
17, 1897, p. 14; cf. M. Roska, ErdRep, p. 108, nr. 49 şi p. 270, nr. 182). Menţionăm
de asemenea şi faptul că akinakes-u.l de la Archita e dat de Al. Vulpe (Ferigile,
P. 59, n. 114, nr. 31), încă odaJtă, şi la Sighişoara (eroare preluată de la W. GiI111Jers).
35
V. Vasiliev, în ActaMN, 3, 1966, p. 411-417, fig. 2/1 şi 3/1.
31
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far această preluare a incineraţiei (împreună cu adoptarea şi a unor elemente de cultură autohtonă) marchează stadiul avansat de ,tracimre in
oare se afla grupul sdto-i-ranic în faza fina1ă a evoluţiei sale în Tuansilvaniia, ,adică în faza reprezentată de necropola de la Băiţ.a 36 .
4 a. Akiniakes din fier cu bairă la miner şi lama cu două tăişuri. Datorită puternicei oxidăli, garda pumnalului s . . . a
desprins şi pierdut
(fig. 3/6). Akinakes-ul a fost descope.rit în mormîntul Ilir. 1, de inhumaţie
(dh,trus de lucrări), cu schelet întins pe spate, orientat VNV-ESE. In
mormînt s-au mai ,aflat: o lance din fier şi o faleră din aur (lingă humerusul stîng), 39 vîirfuri de săgeţi, din care unul arhaic şi 38 de fază
clasică (lingă genunchiul stîng), piese de harnaşament (12 pandantive de
căpăstru şi trei falere) din bronz şi un vas de lut (toate dispuse în droopita
schelebului) 37 .
4 b. Akinakes din fier aflat în mormîntul nr. 5, de incineriaţie, distrus
de lucrările de plantare. Fiind pierdut, nu se pot face precizăiri. 38 .
4 c. Akinakes din fier cu antene la capătul terminal al minerului
şi lama ou două tăişuri (fig. 5/4). Provine din mormîrutul nr. 7, de inhumaţie (cu schelet întins, orientat VNV-ESE), fiind descoperit pe partea
stingă ,a bazinului. In mormint s~au mai aflat: 7 săgeţi de os şi 7 din bronz,
post-arhaice, o aplică de tolbă ornamentată cu linii incizate (toate găsite
în stînga bazinului), un vas bitronconic, cuţitaş curb din fier şi oase din
ofrandă de carne (toate situate în dreaipta părţii superioare ,a scheletului)39.
4 d. Akinakes din fier cu antene şi lama cu un tăiş. Piesa se remarcă prin următoarele elemente: lamă oblică, gardă rotunjită, apcr-oape
circulară, minerul uşor ovalizat, iar antenele sînt scurte, îngroşate la
capete şi nerecurbate (fig. 5/7). Mormîntul nr. 10, de incineraţie,
în care s-a afl.ait, prezintă următoarele caracteristici: groapă de ,aceeaşi
formă, dimensiuni şi orientare (VNV-ESE) ca şi a mormintelor de inhumaţie. Resturile cinerare erau depuse într-o grămadă, în parteia de
VNV a gropii, adică acolo unde în mormintele de inhumaţie se află parpurtea superioară a scheletului. In fine, modalitatea de dispunere a inventarului este ~i ea identică cu cea din mormintele de inhumaţie. Astfel, pumnalul akinakes şi o lance se ,afl.a în stînga grămezii de
oase calcinate, iar în apropiere se •aflau resturile deformate de foc .ale
unei aplici de tolbă şi trei săgeţi din bronz. Pe partea opusă, ,adică în
dreapta oaselor calcinate, se aflau un v,as bitronoonic, două ceşti, un cuţitaş cw·b şi o verigă din fier 40 •
5. Benic, corn. Galda de Jos, jud. Alba. Akinakes din fier avînd lama
oblică, cu un tăiş. Garda pumnalului, uşor rotunjită, este din bronz. Minerul fiind puternic corodat şi lipsindu-i partea superioară, nu se poate pre36

Pentru discuţia mai largă asupra importanţei acestei necropole, vezi V. Va-

siliev, în Marisia, 6, 1976, p. 49-85.
37
V. Vasiliev, în Marisia, 6, 1976, p. 51-52, pl. 18/1, 19-20.
38 Idem, op. cit., p. 53.
39
Idem, op. cit., p. 54, pl. 21/1.
40
Idem, op. cit., p, 55-56, pl 25/1.
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ciza dacă era prevăzut cu bară sau antene (fig. 6/2). A fost descoperit
incidenrtJal (la sfîirşitul seoolului trecut) în punctul „Dealul cu vii" 41 .
6. Brasov. Akmakes din fier cu bairă la miner şi liama lată cru două
tăişuri (fig. 2/7). Provine, probabil, din oartierul Bartolomeu, unde se
cunosc şi alte desooiperiiri de oa1,acter scitic 42 •
7. Bratei, jud. Sibiu. Akinakes din fier cu bară la miner şi lama
cu două tăiiŞllll"'l. (fiig. 2/4). Provine dinitr-un mormînit de inhumaţie scitic
cercetat pairţiial (în 1958) în punctul „La Zăvoi", mormînt în oa,re s....,aru
mai af11ait oase de 1oal, ,un vas bitronoonic şi o ceaşcă ou too..rită. M1enţio
năm că în punctul amintit lucrările de exploatare a nisipului aru distrus
şi ailte morminte de oara.oter scitic, al căiror număr ia rămas neprecizat43.
8. Budeşti-Fînaţe, corn. Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud. Akinakes din
fier, avind lama cru două tăi.şuri. Bara din capătul terminal al minerului
este din bronz. Provine din mormîntuJ. nir. 6, fiind asociat cu săgeţi de
tip arhaic 44 .
9. Cipău, corn. Iernut, jud. Mureş. In zona găTii ,au fost descope 1rHe
incidental, în mai multe rînduri (1908-1914, 1954-1955, 1966), morminte de inhumaţie scitice, unele provenind din tumuli distruşi. Din literatură ,rezultă un număr de 13 morminte sigure, da:r numeroase alte piese
salvia.te indică încă cel puţin şase morminte p,robabile 45 •
9 a. Akinakes din fie,r cru ,antene şi lama cu două tăişuri (fig. 5/6).
Piesa, bineoonoscută, provine dintr-o descoper.irre incidentală, probabil din
1913. Avînd în vedere :repetatele distrugeri de morminte scitice (inclusiv
din tumuli), lega.Tea pies,ei de aceste descoperiri este în afam orică,rei
îndoieli 46 •
9 b. Akinakes din fier cu barră la mîner şi larrn:a cu două tăişuri
(fig. 3/5). Piesa provine din mormîntul nr. 6, distrus de excavarea nisipului (în 1955), din caire au mai fost sialv,ate un vas mare bitironconic şi o
psalie (bară laterală de zăbală) din corn de cerb-17 •
41
42

M. Roska, ErdRep, p. 149, nr. 19, fig. 173.
I. H. Crişan, în OmD, p. 117, fig. 1.
43
I. Nestor, E. Zaharia, în Materiale, 7, 1961, p. 176.
44
Informaţii de la G. Marinescu, pe baza referatului de doctorat ţinut la
22 III 1979.
45
N. Vlassa, în Apulum, 4, 1961, p. 19-46. V. Vasiliev, în Marisia, 5, 1975,
P- 52-53. Deoarece Al. Vulpe (în MA, 2, 1970, p. 198 şi n. 135) afirmă că la Cipău
şi Cimpia Turzii sînt „mormirute tumulare (probabil atit <de> incineraţie cit şi
inhumaţie)", ţinem să precizăm aici că în aceşti tumuli nu s-a aflat nici un mormint de incineraţie. Mai mult, N. Vlassa, în lucrarea din ActaMN 2 1965, p. 28,
la care trimite Al. Vulpe, nu menţionează morminte de incineraţi~ î~ tumulii de
la Cipău şi Cimpia Turzii. Este vorba deci de o evidenţă - şi regretabilă - confuzie a cărei perpetuare poate duce la alte erori. De a1tfel, după cum o arată cercetările făcute de Şt. Ferenczi 1a Cîmpia Turzii (vezi SCIV, 19, 4, 1968, p. 681,
n~. 35) şi cercmările noastre de la Cipău (vezi Apulum, 14, 1976, p. 29), tumulii
<hn aceste localităţi - eventual numai o parte din ei - datează din eneolitic
(aparţinînd grupului mormin:telor cu ocru), dar u1terior au fost folosiţi şi de sciţi,
care au inhumart; în mantaua lor (pentru cazurile similare de la Gurbăneşti şi
nordul Pontului, vezi Apulum, 14, 1976 p. 29).
46 N VIa
. p. 22-23, fig.
. ' 4/7.
.
ssa, op. cit.,
47
Idem, op. cit., p. 30, fig. 8/VI, 1.
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10. Ciumbrud, sat aparţinînd de or. Aiud, jud. Alba. Akinakes din
fier cu bară la miner şi lamă cu un tăiş (fig. 2/6). A fost descoperit în
monnîntul nr. 2, de inhumaţie (ou schelet întins pe spate, orientat NVSE), anume pe partea stingă a bazinului. !n mormint s-au mai g,ăsit: un
vas bitronconic, o ceaşcă cu toartă SJUprainălţată, un topor-ciocan din fier„
oase din ofranda de carne (toate acestea se aflau în dreapta părţii superioare a scheletului) şi pigmenţi de realgar (lingă humersul drept) 48 •
11. Cîmpia Turzii, jud. Cluj. Dintr-un turnul excavat în 1953, lingă
gara localităţii, se semnalează oase umane, fragmente din viase bitronconice, străchini cu buza invazată şi ceşti cu torţi supraînălţate, un virf
de lance şi un pumnal akinakes din fier. Materiialele provin deci dintir~un
mormînt scitic de inhumaţie (eventual mai multe?) distrus odată cu mantaua tumulului excavat. Deoarece pumnalul akinakes s-a pierdut, nu se
pot da alte amănute 49 •
12. Cristeşti, jud. Muxeş. In punctul „Lutărie", în 1956-1957, s-au
descoperit incidental 17 morminte de inhumaţie de caracter scitic (dezvelirea unora a fost supravegheată de specialişti). In mormîntul nr. 9 (cu
schelet întins pe spate, orientat NV-SE) s-au aflat: 27 virfuri de săgeţi
din os, 88 din bronz (de tipuri ~rhaice) şi 5 din fier (lingă femurul
stîng), un vas bitronconic (lingă L:raniu), un topor~iooan şi două pumnaleakinakes (lingă femurul drept). Din acelaşi monnint, dar fără precizarea
locului exact în care s...au aflat, mai provin: o strachină cu buza invazată, o ceaşcă cu toartă suprainăţată, o zăbală din fier cu psalii avînd
capete conice, opt butoni ornamentali din bronz (pentru căpăstru) şi o.ase
de cal50 .
12 a. Akinakes din fier cu bară la miner şi lama (fragmentară) cu
două tăişuri (fig. 2/5).
12 b. Akinakes din fier cu antene la capătul minerului şi lama cu
două tăişuri (fig. 5/2)51_
13. Delenii (fost Şaroş) corn. Băgaciu, jud. Mureş. Ak.inakes din fier
cu bairă lia miner şi lama cu două tăişuri (fig. 3/4). A fost aflat întir-un
mormînt de inhumaţie, sdtic, cu scheletul întins pe spate, orientat E.-V.
In mornnint s-au mai aflat cinci vi:rf'll["i de săgeţi din bronz, de tipuri
arhaice, unul din fier şi 17 din os, care, împreună cu o rozetă din bronz„
se aflau în stînga bazinului. Pumnalul akinakes se afla lîngă mina
stingă. Un vas bitronconic se afla la picioare, iar un cuţitaş cu'!"b, din
fier, în dreapta bazinului. In mormint s-au mai găsit şi dinţi de oal 52 •.
48

Şt.

Ferenczi, în ActaMN, 2, 1965, p, 91-92, fig. 7. Idem, în ActaMN, 4,
Notăm că în unele lucrări (de exemplu Ferigile, p. 59, n. 114, nr. 14}
sînt menţionate două pumnale ak.inakes Ia Ciumbrud. De fapt s-a descoperit unul
singur.
49
Informaţii amabile de la Şt. Ferenczi.
:-.o I. H. Crişan, în ActaMN, 2, 1965, p. 55-61. A. Zrinyi, în StMatTgM, lr
1967, p. 38-39.

1965, p. 27-36, pi. 4-12.
51
Pentru ambele exemplare vezi A. Zrinyi, op. cit., p. 35-36, pl. 11, fig..
30-31.
52
I. H. Crişan, în ActMed, 3, 1955-1956. p. 53-60, pl. 1.
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14. Dobolii de Jos, corn. llieni, jud. Covasna. Sabie din fier de tip
akiruakes, ou gardă şi antene exeoutate în stil zoomorf scitiic, descoperită
în 1869, incidental, în ,albia Oltului (fig. 6/3-3a). Deoarece piesa este binecunoscută, iar problemele pe oare le Tidi,că vor fi discutate în lucrare,
nu vom insista aoum asupra ei53 •
15. Firminiş, corn. Mkşid, jud. Sălaj. Akinakes din bronz cu bară
şi lama cu două tăiŞU['i (fig. 4/2). Fiind de cudnd publioat, nu considerăm necesară o nouă descriere. Menţionăm ,totuşi că pumnalul se· afla
într-o teacă din bronz, ornamentată cu motive geometrice şi animaliere.
Provine dintr-4.m mOTmînt de inhumaţie, scitic, disbrius (în 1936 de lucrări agricole) în punotrul „La temeteu", mormînt în care s-au mai aflat
săgeţi din bronz scitice de tipuri arhaice, dteva verigi din bronz pentru
harnaşainent (una prevăzută cu patru uTechi) şi un fragment dintr-o
piesă din fier, probabil zăbală 5 4.
16. Frata, jud. Cluj. Akinakes din fier cu ,antene şi liama cu două
tăişuri (fig. 5/5). A fost aflat într-un mormînt de inhumaţie, scitic, distT'llS
(în 1944) l,a construcţia drumului spre Soporul de Cîmpie. Din acelaşi
mrnmînt s-au mai salvat un vîrf de lance din fier, trei vîrfuri de să
geţi din os, trei din fier şi două din bronz, de tipuri arhaice 55 •
17. Gădălin, corn. Jucu, jud. Cluj. Akinakes din fier cu ba["ă la miner
şi lama ou două tăiş'lllri (fig. 2/3). A fost descoperit incidental, în 1968,
pe „Dealul Crucii", unde exploatarea argilei a distrus citeva morminte
de caracter scitic, ou inventarr specific, din care au mai fost salv,ate vase
de lut şi o mărgică din aur5 6 •
18. Gîmbaş, sat aparţinind de or. Aiud, jud. Alba. Printre mormintele
de diferite epoci distruse de lucrări agricole (în 1911), sub şaua dealului
Măgura, s-au aflat şi două de caracter scitic, de inhumaţie. Din mormîntul nr. 2 au fost salvate 15 vî!I"furi de săgeţi din bronz, din rare 11 de
tip arhaic şi 4 de tip c1asiic, săgeţi din os, fragmente ceraini:ce, un cuţit
curb din fier. In acelaşi mormînt, M. Roska (în ESA, 11, 1937, p. 178,
nr. 2) menţionează şi un pumnal akinakes din fier, despre -oare afirmă (în
KozlCluj, 2/2, 1942, p. 31) că e asemănător cu piesa 1 e de l,a Aiud, de
unde rezultă că avea bară la miner şi lama cu două tăişuri. Akinakes-ul
nu ia putut fi identifioat (fiind foarte probabil pierdut), din care motiv
nu se pot da alte amănunte 57 •
53

M. Roska, în ESA, 11, 1937, p. 167-168, fig. 3.
AL V. Maltei, în ActaMN, 14, 1977, p. 63-71, fig. 1-2; idem, în Dacia, N.S.,
22, 1978, p. 107-113.
55
N. Vlassa, în OmD, p. 551-552.
56
V. Wollmann, în SCIV, 21, 2, 1970, p, 245-250, fig, 1-6.
57
_
!)eşi p~esa nu a putut fi iderutificată, considerăm că maniera certă în care
e facuta menţmnea nu lasă nici un dubiu asupra descoperirii ei. Posibilitatea unei
confuzii _!li se pare improbabilă, deoarece M. Roska cunoştea bine atît mart;erialele
de la G1mbaş, crt şi cele de 1a Aiud. ln sprijinul autenticităţii afirmaţiilor lui
!"'1· Ros~ vine şi menţiunea lui V. Pârvan (Getica, p. 352; preluată apoi de I. Nestor,
m 22BerRGK, p. 143, n. 578 a), care amilllteşte - considerăm: eronat - două
akinakes-uri la Gîmbaş.
54
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19. Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud. Din mornlintele sdtice descoperite
pe „Coasta Domneştilor", datînd din a doua jumătate a sec. VI î.e.n.,
provin patru pumnale akinakes 58 .
19 a. Akinakes din fier avînd lama ou două tăişuri, da.ir garda .şi bara executate din bronz. Descoperit în mornnîn1tul nr. 4.
19 b. Akinakes clin fier cu ba!-ă şi lama cu două tăişwi (M. 6).
19 c. Akiniakes din fier ou bară şi Lama cu două tăi.şmi (M. 7).
19 d. Akinakes din fier ou bară şi lama cu două tăişuri. Descoperit
incidental pe teritoriu1 necropolei.
20. Mirăslău. jud. Alba. Pumnal akinakes din fier cu bară la miner
şi lama cu un tăiş. Piesa se iremaircă prin w-mătoairele caracteristici: lama
e uşor oblică, giarda irotunjită, iar bara de la .capă,tul termiil!al al minerului e neobişnuit de lungă (fig. 3/7). Capătul terminal al lamei se afla
într-<> teacă de mici dimensiuni. Piesa provine dintr . . . un mormint de inhum.aţie, scitic (distrus de lucrări agrirole la sfîrşitrul secolului trecut),
din care se mai menţionează un vas ma:re bi'tronconic59 .
21. Năsal, corn. ~ag,a, jud. Cluj. Akinakes din fier avînd lama cu două
tăişuri. Partea termin.ală a mînert.1Jlui fiind Puptă, nu se poate preciza
dacă era prevăzut cu bară sau antene. Piesa, puternic corodată, are garda
de o formă oarecum trapezoidală (fig. 6/5); a fost descoperită incidental
(la inceputul seco1ului) în ho1Ja!l"'ul Gospodar 60 •
22. Posmuş, corn. Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud. Akinakes din bronz cu
bară la miner şi lama cu două tăişuri (fig. 2/8). A fost des.coperit (în
1954, ou ocaziia luorărilor agricole) împreună cu săgeţi din bronz, în punctul „Dealul Mortilei". Semn.ala.reia de oase umiane şi fragrnen te ceramice
în :acest punct arată că aici ia f~t distrus un mormînt scitic de inhumaţie
(eventual mai multe) 6 1.
23. Stremţ, jud. Alba. Akinakes cu bairă la miner şi lama cu două
tăişuri. Piesa prezintă următoarele caracteristici: lama, din care se păs
trează doair un :firagment, este din fier; gaTda, minerul propriu-zis şi baria
transver-sală sint din bronz, fiind exeoutaite prin turn1are, peste un miez
din fier care se continuă din lamă . .A!cest mi·ez din fier este parţial vizibil datorită cite unei adin'Cituri longi.tudirna:le existentă pe ambele feţe
a.le mîne:riul:ui (fig. 2/2). După informaţiile primite de l,a fostul propriet1a,r
al piesei (păstrrialtă acum în Muz. din Sebeş), ea provine din punctul „După
Vii", dintr-"un mormint de inhumaţie, distrr-us de lucră,ri agricole, în caire
s-ar mai fi aflat săgeţi din bronz şi fragrn~nte de vase 62 •
24. Teiuş, jud. Alba. Akiruakes din fier cu antene şi lama cu două
tăişuri. Piesa, f.r,agrnentară, este puternic corodată, garda cordiformă
58
Informaţii de la G. Marinescu, pe baza referatului de doctorat ţinut la
22 III 1979.
59 M. Roska, ErdRep, p. 183-184, nr. 243, fig, 221.
60
M. Roska, în ESA, 11, 1937, p. 188-189, nr. 31, fig. 5.
61 Şt. Dănilă, în ActMuz, 2, 1956, p. 81-85, fig. 1.
62
Piesa a fost doar amintită de semna.Jtarul prezentei lucrări în ActaMN, 15,
1978, p. 102. I. A. Aldea ne informează că la Muz. din Sebeş ea figurează ca fiind
descoperită la Geomal, punotul „Chetrar", care e învecinat cu cel sub care am
menţionat-o. Dat fiind faptul că informaţia privind locul descoperirii am primit-o
de la fostul proprietar al piesei, rămînem la localizarea care ne-a fost indicată.
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fiind desprinsă în unele porţiuni (fig. 5/3). A fost descoperită în mormintul scitic rur. 2/1969 (cu schelet întins, orientat E-V), 'llnde se afla
în prelungirea miinii stingi. In mornnînt s-au mai aflat: un inel de buclă
din axgint, două piese de centură (pe bazin), 5 săgeţi din os, 7 din fier şi
36 din bronz, de tipuri arhaice (lingă femurul stîng), un vas bitrornconic,
o lance din fier, două cuţitaşe curbe şi oase din ofranda de carne (toate
dispuse în stinga scheletului) 63 •
Clasificarea

tipologică

înainte de a discuta problema tipologiei akinakes-urilor din Transilvania considerăm necesare unele precizări. Toate exemplarele din fier
sint lucrate prin forjare, lama şi mîneul fiind executate din aceeaşi bucată de metal. Garda era lucrată separat, cele două plăci ale ei fiind aplicate plin „ffildare" (adică prin batere) la cald (după cum se obseirvă în
fig. 5/3, 4, 7), iar bara sau antenele, care sînt prevăzute cu un orificiu
în zona mediană, se fix.au prin nituire de capătul minerului (fig. 5/4-7).
Datorită procedeului de execuţie prin forjare, care (spre deosebiire de
procedeul turnării) nu permite executarea unor serii de piese absolut identice, nu există practic două exemplare întrutotul asemănătoare. De altfel,
şi din acelaşi motiv, situaţia este identică şi în lumea scitică no;rd-pontică.
Nu trebuie uitat apoi faptul că un însemnat număr de piese au suferit
degradări accentuate, care pot oreia „imagini tipologice" false. Aspectele menţionate impun deci o maximă prudenţă şi, în orice caz, ele nu
justifică o tipologizare excesivă, în raport cu toate amănuntele particuk1l'e
şi neesenţiale ale fiecărei piese, cu atît mai mult cu cit stairea de degradare a viciat aspectul multor exemplare. Pentru a da rezultate viabile.
tipologia trebuie deci să stabilească şi să evidenţieze care sînt şi cum
evoluează diferitele elemente sau părţi componente oairacteristice ale pumnalelor akinakes, de la o fază la alta. 1n măsura în care se surprind caracteristicile esenţiale, tipologia va căpăta şi valenţe cronologice concordante cu cronologia de ansamblu a grupului.
Penbru Ginters, forma gărzii constibuia criteriul de bază al clasificării tipologice, va.dantele rezultînd din fo.rma diferită a capătului terminal ,al minerului. Conform acestei clasificări, Ginters considera akinakesurile cu antene ca o variantă apărută numai în secolul V î.e.n. 64 Ulrterioir, akinakes-urile sint împărţite în două tipuri principale, cu bară şi
antene, variantele (cu implicaţii cronologice) Tezultind ,atit din evoluţia
celor două elemente amintite, cit şi din evoluţia gă;rzii 65 • Marele n'lLmăir de
piese descoperite în lumea scitică nord-pontică (unde ele se eşalonează
pe întreaga perioadă de existenţă a acestei culturi) şi posibilităţile
c3 V. Vasiliev, A. Badea, I. Man, în Sargetia, 10, 1973, p. 28-29, fig. 7/5.
64
W. Ginters, op. cit., p. 6 şi urm.; pentru akinakes-urile cu antene, p. 40
şi

urm.

A. I. Meliukova, op. cit., p. 46 şi urm. fo două tipuri, cu bară şi an/tene
şi forma gărzii, impa:r,te
Al. Vulpe cele şase akinakes-uri de la Ferigile şi Curtea de Argeş (vezi Ferigile.
p. 59).
05

şi

mai multe variante, după ornamentarea minerului
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de daitaire pe oa/l'e le ofeiră materialele greceşti, au făcUJt posibilă o clasificare tipologică detaliată, oare schiţează şi etapele de evoluţie a acestei
arme. Datorită precizărilor pe care le aduce, această clasificare oferă preţioase puncte de ,reper şi pentru akinakes-urile din Transilvania.
Studiul pumnaleloc akinakes din 'Dr,ansilvania, în iraiport cu contextul
în rare apar, arată că partea termiI1Jală a mîneru1ui (bară sau antene) şi
garda con~.tituie elementele de bază pentru o clasificare tipologică, ale că
rei valenţe cronologice concoirdă cu periodizarea de ansamblu a grupului.
Dar indicii supUmentare oferă şi forma lamei.
După forma oaipătului terminal al mîne,ntlui, pumnalele ,akinakes din
Transilvani:1 se împart în două tipuri: A, cu bară; B, cu antene. Tipului A
îi ,aparţin 22 piese: nr. 1 a, 1 b, 1 d, 1 e, 4 a, 6, 7, 8, 9 b, 10, 12 a, lJ,
15", 17, 18, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 20, 22, 23 (numărul de ordine şi sigla
corespund celor din catalogul descoperirilor). Tipului B, opt piese: nr. J,
4 c, 4 d, 9 a, 12 b, 14, 16, 24. Pen:bru şase piese, din oaire două s-au pierdut
la descoperire (nr. 4 b şi 11), iarr la patru (nr. 1 c, 2, 5, 21) le lipseşte partea terminală a mînerului, nu se poate preciza cărui tip apa'l·ţin.
In cadrul tipului A, ou bară la mîner, se disting variantele:
- A 1 a: cu gardă masivă, de regulă l,art;ă şi bine ·reli·efată. Rotunjită
la pai-.tea supeirioa["ă, garda imită forma unui „rinichi". Lama, cu dou:i tc\işuri, este de regulă lată, ingustîndu-se numai spre virf. În această \"ilriantă se includ cinci piese: nr. 1 d (fig. 2/1), 7 (fig. 2/4), 12, a (fig. 2/5),
17 (fig. 2/3), 23 (fig. 2/2)6 6.
- A 1 b: vari,antă cu caracteristici identice, dar avînd lama cu un
tăiş. O piesă: nr. 10 (fig. 2/6).
- A 2 : cu g,ardă masivă, lată, care prin reliefarea părţii superioare
are aspect cordiform 67 . Lamele, cu două tăişuri, sînt de regulă late, îngustîndu-se numai spre vîrf. În ace,astă variantă se încadrează piesele
nr. 1 a (fig. 3/1), 6 (fig. 2/7), 15 (fig. 4/2), 19 a, 19 b, 19 d şi 22 (fig. 2/8).
Menţionăm că la cinci exemplare (nr. 6, 15, 19 a-b şi 22) minerele sînt
şănţruite longitudinal, trei din acestea (nr. 15, 19 a, 22) avînd şi lamele
şănţui te în zona mediană.
- A 3 : variantă ,cu gardă de asemenea masivă, dar dreaptă în pairlea
superioară. Pumnalele încadrabile în această variantă au lamele late şi, în
general, mînere,le şănţ,uite longitudinal. De ,această variantă ţin exemplarele nr. lb, le (fig. 3/2, 3), 8, 9b (fig. 3/5), 13 (fig. 3/4), 19c şi, prnbabil,
piesa nr. 18 (Gîmbaş), acum pierdută, dar despre care M. Roska afirmă
că e asemănătoare ou piesa 1 e 68 •
- A 4 : variantă cu gardă rotunjită şi lamă lungă, îngustă, uşor oblică,
cu un tăiş. Minerul, prevă:rut în partea superioe..ră ou cinci caneluri, se termină într-o barră neobişnuit de lungă şi subţi,ată la oape.te. Varriant,a e
1

GG Această variantă corespunde variantei I/1 din nordul Pontuluj, atribuitc"i
epocii scitice arhaice, unele exemplare datind din a doua jumăta.rte a secolului
VII î.e.n. (A. I. Meliukova, op. cit., p. 47-49, pl. 15).
67
Această v;ariarută corespunde variantei 1;2 nord-pontice, caracteristică ~i
ea epocii arhaice (A. I. Meliukova, op. cit., p. 49-51) ..
68
Vezi KozlCluj, 2/2, 1942, p. 31, 34. Pentru analogii din lumea scitică, vezi
B. V. Tehov, în SA, 1, 1963, p. 169, fig. 5/2.
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ilustrată printr-o singură piesă, nr. 20 (fig. 3/7). Deşi, din punct de vedere tipologic, apartenenţa ei la pumnalele akinakes nu poate fi pusă la
îndoială, fapt confirmat şi de mediul în care a fost aflată, totll.'ii anumi te trăsături distincte (rotunjimea. gărzii, lungimea barei şi oblicitatea
lamei) ne fac s-o considerăm o variantă hibridă, degenerată 68 a.
Un aki.nakes de tip A (nr. 4 a, fig. 3/6) rămîne neclasificat, deoarece
i s-a desprins şi pierdut garda.
Variantele akinakes-ului de tip B, cu antene:
- B 1a: cu g01rdă masivă, rotunjită la partea superioară şi lama l.ată,
cu două tăişw-i. Antenele au capetele răsucite. Varianta e ,reprezentată
de piesele nT. 3, 12 b şi, probabil, 24 (fig. 5/1-3). După forma gărzii şi
lama lată, cu două tăişuri, varianta B 18 este corespondenta variantei
A 1a, de ca,re diferă numai prin faptul că are antene. Nu este exclus ca
descoperiri viitoare să pună in evidenţă şi o variantă B 1b, corespunzătoare variantei A 1b
- B 2 : cu gardă masivă, de aspect cordiform şi lama lată, cu două
tăi~mi. Un exemplar- ţinînd de această variantă, anume nr. 16 (fig. 5/5),
are antene)e răsucite la capete. Al doilea exemplar, nr. 4 c (fig. 5/4) are
capetele antenelor încovoiate (şi nu răsucite), iair minerul prevăzut cu borduri laterale. Notăm că e singurul akinakes a cărui gardă a fost „sudată"
cu lobii spre mîner. Faptul, datorindu-se foarte probabil unei erori de
execuţie, nu justifică crearea unei noi variante. Varianta B 2 este corespondenta variantei A 2 •
- Ba: cu gardă masivă, dreaptă în partea superioară. Lama, cu două
tăL~uri, este lată şi e prevăzută cu caneluri longitudinale. Minerul e canelat longitudinal. Capetele antenelor sînt !răsucite. Un exemplM, nr. 9a
(fig. 5/6). Varianta Ba este corespondenta variantei Aa.
- B 4 : variantă cu gardă rotunjită şi lamă lungă, îngustă, oblică, cu
un tăiş. Mînerul, uşor ovalizat, are un şanţ longitudinal. Antenele, scurte
şi foarte puţin încovoiate, au capetele îngroşate. Varianta e ilustrată de
piesa 4 d (fig. 5/7). Ca şi în cazul variantei A 4 , căreia ii corespunde prin
cai:rad.eristicile gărzii şi lamei, vairian,ta B 4 este o viariantă hibridă (degenerntă), dar de data aceasta a akinakes-'lllui de tip B.
- B 5 : variantă reprezentată prin binecunoscuta sabie de tip akinakes
de la Dobolii de Jos, cu gaTda şi antenele redate în stil animalier scitic;
nr. 14 (fig. 6/3-3a).
După cum am menţionat, pentru două piese (nr. 4 b şi 11), pierdute
la descope1ire, nu se pot face nici un fel de precizări tipologice. Pentru

Denumirea de akinakes hibrid o folosesc şi V. Mihăilescu-Bîrliba, I. Untaru
şi urm.), în sensul de ,,combinarea pe aceeaşi piesă a unor
clemente ... de la diferite serii tipologice ..... Pentru noi, akinakes-ul hibrid nu
n·prczintă un tip deosebit, ci o variantă tîrzie, degenerată, intilnirt;ă doar în faza
fin;l1[1, de asimilare, a grupului scito-iranic din Transilvania. Fireşte, în Moldova,
mai apropiată de lumea scitică nord-pontică, nu este obligatoriu acelaşi stadiu
final de evoluţie ca în Transilvania. In legătură cu akinakes-urile din Moldova
se impune, credem, o observaţie. Incercările repetate de a le clasifica sînt, fireşte,
mcri'1:orii. Dar o clasificare tipologică viabilă, care să reflecte şi un real (şi cert)
tablou cronologic, nu se poa,te realiza decît după executarea ru1or cercetări în
nec-ropolele de unde provin piesele respective, pentru a avea imaginea de ansamblu
a contextelor din care provin.
i;~

a

(,·czi MA, 3, 1971, p. 448
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alte patni, anume oc. 1 c, 2, 5 şi 21, cărora le lipsesc oaipetele terminale
ale minerelor, nu se poate preciza dacă sînt de tipul A, cu bară, sau B, cu
antene. In schimb, celelalte caracteristici (forma gărzii şi lamei) oferă posibilitatea stabilirii varianteloT de oare pot aparţine piesele respective,
fapt important pentru încadrarea loir cronologică. Astfel, piesa nr. 1 c
(fig. 6/4), după forma gărzii şi lama cu un tăiş, aparţine, foarte probabil, vari.antei A 1 b. Dar, în măsura în care s...ar presupune că acest akirnakes era prevăzut ·cu antene, el a.r pune în evidenţă, cum am menţio
nat, o variantă B 1b, corespunzătoare variantei Aib • Piesa llT'. 2 (fig. 6/1)
aparţine fie variarutei A 18 , fie variantei Bib • Piesa m. 5 (fig. 6/2), cu
gardă Totunjită şi lama oblică, cu un tăiş, se încadrează în una din cele
două variante hibride: A 4 sau B 4 • Piesa nir. 21 (fig. 6/5) este singurul
akinakes care, prin g,aTda sa de formă aparte, nu se încadrează în variiantele enumerate. In lumea scitică nord-pontică se cunosc trei exemplare
cu garda aproximativ de această formă, două cu bară la miner şi unul
cu .antene69 • In consecinţă, piesa din Transilvania poate fi încadrată fie
tipului A,· şi am avea atunci o variantă A 5, fie tipului B, oa o variantă B 6 •
Analiza ,akinakes-urilor din TransHvania evidenţiază deci exislenţa
a patru Vla.Tiante ce sint comune ambelor tipuri, variantele A 1a, A 2 , A3 şi
A 4 fiind ,oorespondente, în această ordine, variantelor simila,re B 18 , U:?, B3
şi B 4 , deosebiirea ,rezultînd doar din forma diferită a capătului ~minal al
mînerului. O variail'tă, anume A 1 b, nu are pînă acum o corespondentă
cert atestată în cadrul tipului B, după cum varianta B 5 nu aTe - în T,ransilvania - o corespondentă în cadrul tipului A.
Cronologie

Pumnalele akinakes din Transilvania aparţinînd variantelor A 1-A 1
B 1-B 3 ~u evidente trăsături arhaice: gardă masivă, bine reliefată şi
lama lată, oe se îngustează, de regulă, numai la vid. De altfel, şi la nordul
Pontului (unde datarea se sprijină şi pe materiale greceşti) tocmai
aceste variante sînt caTacteristice fazei arhaice a culturii scitice 70 • Hotă
rîtor pentru oronologia pieselor din Transilvania este însă oontextul in
care apar. Astfel, akinakes...iurr-ile ce ţin de variantele A 1 a, Aib• A2, Aa,
B1a, B 2 şi B 3 se află, •CU o singură excepţie, niumai în morminte care,
prin caracterul arhaiJC al întregului inventar, s•e datează în secolul VI î.e.n.,
o bună parte chiar în primai jumătate. Excepţie face doar piesa nr. -le
(fig. 5/4), ţinînd de v:adanta B 2 , piesă afliată în morminbul nr. 7 de la
Băiţa împreună cu săgeţi din bronz cu trei 1arip~oare, fă,ră dulie şi fără
spin, săgeţi ce apar la sfi~şitul perioadei arhaice şi devin caracteristice
şi

69
Descoperite incidental, ele sînt dart:.ate cu aproximaţie în secolele VI-V î.e.n.
Vezi A. I. Meliukova, op. cit., p. 53 şi urm., pl. 18/4 şi 20/3. Deoarece şi piesa
din Transilvania este o descoperire incideI1Jt.ală, sîntem nevoiţi să-i ex•tindem datarea la înrtreaga perioadă de existenţă a grupului scitic de aici, adică secolul VI
- prima jumătate a sec. V î.e.n.
10
A. I. Meliukova, op. cit., p. 47-51, 60 şi B. V. Tehov, în SA, 1, 1963, p. 169
(pentru o piesă iderutică cu cele ţinînd de varianta A 3).
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fazei clasice a culturii scitice71 • Inventarul mormîntulrui .şi oronologia necropolei arată că acest akinakes datează din prima jumătate a secolului
V î.e.n. De altfel, prin forma antenelor sale, caTe sînt încovoiate (.şi nu
răsucite la capete, ca la celelalte exemplare ale variantelor B 1 a, B 2 .şi
B:J, toate aflate în morminte de caracter arhaic), acest akiniakes prefigurează vari-anta B 4 , cu antene scurte, doaT uşor curbate şi îngroşate la
capete, despre care se va vorbi mai jos.
Referitor la variantele arhaice discutate (A 1- 3 , B 1- 3 ) se cuvine a fi
remarcată, în primul rind, identitatea evidentă dintre piesele din TransilYani,a şi cele nord-pontice, identitate ce merge pînă La amănunt. fată
doar citeva exemple: canelura lată .şi profundă, de pe minerul akinake~-ului de la Stremţ (nr. 23, fig. 2/2) se Tegăseşte pe numeroase akin-akes-uri nord-pontice, identice tipologic, de pildă cele aflate la Starşaia
Mogila, în cuTganul nr. 77 de la Kurilovka ş.a. 72 Pentru măruntele incizii
tr.ansversale de pe canturile minerului sabiei de la Dobolii .şi akinakes ...ului
de la Firmini.ş (fig. 4/2), analogii foarte bune oferă tot piesele
nord-pontice, precum .şi pumnalul de la Vettersfelde 73 • Inciziile longitudinale de pe minerele unor pumnale (fig. 2/7-8, 3/2, 4/2) i.şi află .şi ele
analogii exacte în piesele nord-pontice 7 4, după cwn .şi incizarea lamelor
(fig. 2/8, 4/2, 5/6) se regă.5eşte în aceeaşi zonă 75 • ln fine, bordu.rile laterale cu car-e este prevăzut miner-ul piesei nT. 4c (fig. 5/4) se întîlnesc .şi
ele la nordul Pontului7 6 • Subliniind faptul că aspectele relevate evidenţiază identităţi, pină la amănunt, între akinakes-ur-ile din T,ransilvania
şi cele nord-pontice, trebuie să menţionăm totodată că inci2li.ile (de pe
miner sau lamă) nu oferă indicii concludente pentru tipologie .şi oronologie, ele fiind întîlnite la nordul Pontului atit pe piese arhaice, cit şi
pe piese mai tirzii. Un alt aspect important pe care-l relevă analiza. tipologică a var-iantelor discutate {A 1- 3 , B 1- 3 ) priveşte akinakes-urile de tip B,
cu .antene. Descope,ri'file din nordul Pontului 77 , ca .şi cele din Transilvania
(aici e de menţionat .şi asocierea unui pumnal B 111 cu unul A 1a în mormîntul nr. 9, de pregnant caracter arhaic, de la Cristeşti) dovedesc că atît
prin linia evolutivă comună, identică cu a tipului A, cit .şi prin contextul
în care apar, akinakes-urile cu antene există din secolul VI î.e.n. 78
Pentru cronologia acestui tip de săgeţi, aflalte pe teritoriul Transilvaniei şi
carpatică în general, vezi V. Vasiliev, în StCom, 19, Sibiu, 1975, p, 2!}...--43.
72
Vezi A. I. Meliukova, op. cit., pl. 15/2, 4-5, 8-10 şi 20/9.
13
Idem, op. cit., pl. 15/6, 18/6 şi 20/5.
4
;
Idem, op. cit., pl. 16/2, 19/1, 20/8, 11.
75
Idem, op. cit., pl. 15/9, 16/1, 18/1, 10, 20/8, 11.
6
'
Idem, op. cit., pl. 15/7, 20/7.
77 Pentru akinakes-urile cu antene din nordul Pontului, vezi A. I. Meliukova,
op. cit., p. 53 şi urm.
78
Contextul clar arhaic, de secol VI î.e.n., în care apar o serie de akinakes-uri
c·u antene, inclusiv la nordul Pontului, şi mai ales prezenţa acestui tip departe
spre est, pînă la Minusinsk, unde se menţionează exemplare din fier şi bronz (vezi
De Baye, E:tudes sur l'archeologie de l'U craine anterieure a notre ere, Paris, 1895,
p. 31, fig. 2/A, D), nu este de natură să confirme presupunerea lui Ginters (prelu,rt.ă şi de alţi cercetători) că acest tip ar fi apărut numai în secolul V î.e.n., sub
influc-nţa săbiilor hallstattiene cu antene, din Europa centrală.
:i
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Din variantele hibride A 4 şi B 4 se cunosc pînă acum în Transilvania
trei exemplare. Două, nr. 5 şi 20 (fig. 6/2 şi 3/7), provenind din descoperiri
incidentale, nu oferă posibilitatea unei datări strinse. Al treilea exemp1ar,
nr. 4d (fig. 5/7), apairţinind ivariantei B.1, a fost descoperit în morminitul
nr. 10 de lia Băiţa şi, prin inventarul mormintului şi cronologia întregii
necropole, se datează în prima jumătate a seoolului V î.e.n.
Deşi o datare precisă, strinsă, este posibilă numai în cazul piesei de
la Băiţa, ,considerăm ,că ea poate fi extinsă şi asupra celorlialte exemplare hibride. De altfel, în sprijinul dată,rii preconiz,ate pentru variantele
hibride A 4 şi B 4 vine şi f,aptul că ele nu au ,apărut pînă acum în nici un
mo:rmînt scitic de oaracter arhaic din T,ronsilvania şi nu-s cunosoute la
nordul Pontului79 •
Cele discutate ,pînă aicum permit citeva oonstatări ee ni se par semnificativ,e. Astfel, caracterul arhaic ,al marii majorităţi a akinakes-urilor
(v.ariiantele A 1 - 3 , B 1- 3 ), indică, odată în pll\.lS, arhaismul grupei scitice din
TiMI1Silvania şi infiltrarea ei timpuirie, la începutul secolului VI î.e.n.
Lipsa în Tiransilviania ,a variantelor evoluate, mai rtîrzii, adică a acelor variiante caTe devin ca,racteristice culturii scitice nord-pontiice în faza clasică şi tîrzie 80 , sprijină aceste consideraţii. Totodată însă, inexistenţa variantelor evoluate, tîrzii, în Transilvania, constituie şi un ind.idu în ceea
ce priveşte duiriata relativ scurtă a gr:upu1ui scitic din T,ransilvania, în
sensul că acest grup, oarecum izol,at, îşi încheie existenţa înaintea proliferăTii variantelor clasice şi tirzii nord-pontice. De ,altfel, ,relativa iwlare a grupului scitic din Transilvania explică şi apariţia, în f1aza sa finală,
a viariantelor hibride A 4 şi B 4, care sînt inexistente la nordul Pontului.
A rămas de discutat varianta B 5, ,respectiv sabia de tip 1akinakes de
b Dobolii de Jos. In legătură cu această piesă, unică în felul ei, există o
vastă bibliografie 81 , discuţiile abordînd motivele ornamentale, originea,
apartenenţa şi oronologia ei. Pentru :anrtenele sabiei, care ,redau capete şi
ghiaTe de vultur, o analogie apropiată oferă akinakes-ul de la Elisavetovsk82, motiv:ul în sine fiind şi el cairaoteristic artei animaliere sdtice,
începînd cu epoca arhakă 83 . Felinele, care formează garda, 00nstituie de
asemenea un motiv obişnuit artei animaliere sdtice. Spre exemplu, in
cadrul g,rupului scitic din T•mnsilvania, acest motiv apare (ou mici deosebiri în •redarea detaliilor) pe iaplioa de tolbă descoperită în necropola
de lia Teiuş. Cea mai bună analogie ,o oferă în schimb aplica de la Vitova
Mogila din noirdul Pontului, dar şi peoto!1alul de la Ziwie, unde ochii,
coama, partea terminală a cozii (ca şi înfăţişarea felinelor) sînt redate
Un alt akinakes hibrid, aparţinînd variantei B 4 , este cel de la Curtea de
(Al. Vulpe, Ferigile, p. 58, fig. 19 şi pl. 16/2), care, prin cronologia necropolei,
pare să confirme datarea pieselor aparţinînd acestor variante aşa cum rezultă ea
în Transilvania.
'
80
Penltru variarutele tîrzii nord-pontice (cu capătul mînerului oval şi gardă
triunghiuliară îngustă), vezi A. I. Meliukova, op. cit. p. 51-53, pl. 18/1-3, 6-10
~i 19/7-11.
•
81
Penit.ru discuţiile mai vechi, vezi M. Roska, ErdRep, p. 15, nr. 18. Pentru
ultima discuţie mai detaliartă, vezi A. I. Meliukova, op. cit., p. 56, care, fără să-şi
argumenteze opţiunea, o încadrează larg în secolele V-IV î.e.n.
82 Vezi A. I. Meliukova, loc. cit.
79
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identic ş1 m aceeaşi tehnică 84 • După cum se ştie, ireprezentăirile artei
animaliere scitice apar în Transilvania numai în etapa corespunzătoa:re
cronologic cu prezenţa g,rupului scitic, ele nefiind au.noscute anterior şi
nici după asimilarea acestui g,ruip. Fiind o descoperire incidentală, motivistica ornamentală constituie singurul element pe care se poate sprijini
atribuirea sabiei akinakes de La Dobolli. Desig:tM", pe acest considerent, nu
se poate exclude ,totalmente posibilitatea de a fi J)Ultut aparţine unui
localnic. Dar, avînd in vedere prezenţa unei eclave scito-iranice în Transilvania, în Hallstatt D, această sabie trebuie legată, în primul irînd, de
acest facies etno-ou.lturral. In privinţa cronologiei, analogiile ci-tarte pentru
motivistioa ornamentală, prin datarea lor timpurie, sugerează un caracter
arhaic şi pentru sabia de la Dobolii de Jos. In orice caz, nu vedem nici
un motiv (inclusi:v de ordin tipologic sau stilistic) care să solicite - sau
să sugereze măcar o datare care să depăşească în rtimp însăşi perioada
de existenţă a grupului scitic din Transilvania. După părerea noastră,
piesa datează mai Cll["Înd din secolul VI, decît din prima jumătate a secolului V i.e.n. şi e puţiin probabil oa ea să fie mai tî-rzie de mijlocul
secolului V i.e.n., cum a fost de regulă datată pînă acwn. Menţionăm că
lungimea neobişnuită a acestei săbii nu constiJtuie un impediment pentru
datarea ei timpurie, astfel de săbii de tip akinakes fiind ounosoute la
nordul Pontului încă din epoca scitică iairhaică, de exemplu cea aflată la
Ka1mir-Blur85 .
Din cele 36 akinakes-uri cunoscute în T,ransilvania, două (nr. 15,
fig. 4 şi nr. 22, fig. 2/8) sînt în întregime din bronz, ambele aparţinînd
variantei A 2 • Alte cinci piese au doar unele părţi din bronz: una, nr. 23
(fig. 2/2), aparţinînd variantei A 1a, ar-e minerul, bara şi gairda din bronz
turnat peste un miez de fier; una, nr. 19 a, iaparţinînd variantei A 2 , are
garda şi bara din bronz; piesa nr. 5 (fig. 6/2), aparţinînd \Ilariantei A 4
:-;au B.i, are garda din bronz; piesa nir. 8, ţinînd de vairianta A 3 , ,are bura
din bronz; în fine, piesa nr. 1 b (fig. 3/2), varianta A 3 , are g,arda şi minerul învelit în folie de bronz. Caracteristicile acestor şapte piese, luorate
irutegral sau parţial din bronz, din caire şase aparţin variantelor arhaice
şi una variantelor hibride (A 4 ?, B 4 ?, ce apar în faza finală a existenţei
grupului scitic din Transilvania), pun în evidenţă un aspect important,
anume că aceste akinakes-uri se folosesc simultan cu cele din fier, pe
întreaga durată ia existenţei grupului scitic din Transilvania. De allf el,
această similitudine :rezidă şi în perfecta oompatibilitate tipologkă, subliniată prin aceea că nici unul din aceste şapte akinakes...,uri nu prezintă
deosebiri faţă de akinakes-urile din fier, ce apa'l-ţin ,ac-eloraşi variante.
Adăugind şi faptul că inventarul cu care sînt 1asociate aceste piese nu
diferă de cel al akiniakes-uirilor din bronz, sincronismul cronologk ne
apare ca fiind întrutotul dovedit. Nu există deci nici un motiv pentru
83

VeZi M. I. Viazmutina, în SA, 2, 1963, p. 161, 163, 169; V. A. Ilinskaia, în
SA, 1, 1965, p. 102 şi urm.
84
Pentru aceste piese, vezi V. A. Ilinskaia, op. cit., p. 94, fig. 4/3 şi 4/1. Pentru
aplica de la Teiuş, vezi K. Horedt, în Materiale, 1, 1953, p. 805, fig. 12/17.
85 Pentru această piesă şi alte exemple, vezi V. A. Ilinskaia, în ArhKiev,. 20,
1966, p. 63, fig. 2.
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a presupune, cel puţin pentru teritoriul Tmnsilvaniei, că aceste akinakes-uri ar putea reprezenta „oapete de serii" sau prototipUăile akinalres-urilor din fier 86 • Desigur, se poate discuta asupra :riostului lor,
poate (şi) oultiic, dar aceasta este o problemă oarecum secundară.
Din ,oele discutate se desprind citeva concluzii pe oare le oonsemnăm
în cele ce urmează. In primul rînd, analiza akinakes--urilor din T,ransilvani,a reli,efează pregnant originea lor scitkă şi ,apartenenţa lor lia grupul
scito-kaniic infiilbrat aici La începutul Ha.D. Pentru a da rezultate operante, dasifioarea tipologică trebuie să stabilească care sînt şi cum evoluează diferitele elemente caracteristice pumnalelor akinakes, de la o
fază la alta. Numai în acest fel tipologia poarte căpăta şi v,al,enţe cronologice, concordante cu datarea de ansamblu a mediului din calfe provin.
Datorită ,tehnicii de execuţie, majoritatea pieselor prezintă unele pa,rtic-ulairiităţi. Cu toate acestea, o analiză atentă, comparativă, .arată că, practic,
nu există particul,aritate sau amănunt în ·execuţia vreunei piese din Transilvania, care să nru se regăsească şi 1a akinakes-iurile s-citice nord-pontice.
DesiguT, akinakes-urile cele mai ,timpurii aijung în T,ransilvania, din nordul Pontului, odată cu pătrunderea gr:upului scitic. Aceasta nu exclude
însă executarea unor piese în T ransilvania, adică în oadrul grupului pă
huns aici. De bună seamă, în· cazul va!fiantelor arhaice e greu de spus
(mai ales fără realizarea unor analize metalografice oompaTative), care
anume piesă a fost adusă din nordul Pontului şi care a fost executată
în cadrul grupului scitic din Transilvania. Totuşi, asemănairea frapantă
c1 unor akinakes-uri, mai ales a celor descoperite în zona Bistriţei (Pos;nuş, Mă'fişelu, Budeşti) pBT să indice existenţa unui „atelier" în oadirul
comunităţilor scitice de ,aici. In mod cert însă, ,akinakes-u-rile hibride
(A 4 şi B 4), caTe nu ["eprezintă un tip apaTte, ci variante ce apa;r doar în
f~a finală, de asimilare a rămăşiţelor grupului scito-kank din T,r,ansilvania (fază ,corespunzind primei jumătăţi :a sec. V î.e.n.), ,au fost lucrate
aici. Deşi amintesc încă de akinakes-<Urile oaraicterisrtioe sciţilor, aceste
via.riante hibride arată de fapt măsura în •oare, spre sfirşitul existenţei
:::;ale ca entitate cultural-etnică, cultura materială ,a grupului scitic intrusiv degenerează, îndepă·rtîndu-se de formele care-i erau caracteristice
în momentul infiltrării sale·, 1a începutul sec. VI i.e.n. De fapt, această
tliansfo:rimaTe (de oair,acter inVlo1utiv) a pumnalelor akinakes •este numai
unul din exemplele ilustTaUve privind modiJkările suferite (ca entitate
cultu;ral-etnică) de către g,rupul sdto-iiranic în PifOcesul tracizării sale,
proces pregnant ireliefat mai cu secllffiă de aspectele pe oare le prezintă
necropola de la Băiţa.
1

1

1

Tecile de pumnale akinakes

Anali:oa akinakes-urilor impune şi discutarea teci,lor aflate împreună
cu unele pese. Cele patru teci cunoscute în mormintele scitice din Transilvania se împarit în două tipuiri. In primul tip, A, se includ tecile ,relativ
86

De altfel aceste constatări sînt confirmate şi de s~tuaţia din nordul Pon-

tului. Cf. A. I. Meliukova, op. cit., p. 47, 56, tabelul XVI.
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scurte, executate din tablă de fier îndoită în această formă. Acest tip
are două variante: A 11 cu vîrfrul ascuţit; două piese, una aflată în mormînwl nT. 6 de la Ciumbrud 87 şi una în mormîntul IllI". 10 de la Băiţa
(fig. 5/7-7a); A 2 , cu buterolă; o piesă aflată împreună cu akinakes-ul
nr. 20 (fig. 'J/7-7a); A 2 , cu buterolă; o piesă aflată împreună cu akinakesul nr. 20 \fig. 3/7-7a). Tipul B e reprezentat de o teacă lungă (ce cuprinde
şi gaTda pumnalului), turnată din bronz, avind corpul ajurat şi o placă
de prindere în partea superioară, aflată cu akinakes-ul nr. 15 (fig. 4/1, 3) 88 •
Dacă pe teritoriul României, în Hallstatt D, vaTianta A 1 apare de ex·emplu
la Ferigile 89 , în schimb în cultura scitică nord-pontică e binecunoscută
şi varianta A 2 , ambele (A 1 şi A?) coexistînd pe întreaga durată a acestei
culturi, începînd cu faz;a arhaică 90 , fapt ce explică prezenţJa lor în cadrul
grupului scitic intiracarpatic. In Transilvania, varianta A 1 apaire şi în
faza arhaică (Ciumbrud) şi în :flaza finală a grupului (Băiţia). Exemplarul
aparţinind variantei A 2 apare cu un akinakes hibrid (nr. 20); dair, din
această descoperire singulară nu se poate trage concluzia că varianta A'.?
ar fi caracteristică numai fazei finale a grupului scitic din Transilvania.
Referitor la teaca de tip B, descoperită 1a Firminiş, ea coru,tituie, în felul
ei, un unicat91 • Tehnica ajurării e cunoscută în această fază a epocii
hallstattiene. Pe teritoriul României se întîlneşte la Ferigile, pe aşa numitele piese de ceniturră de factură illirică92 . In ceea ce priveşte însă ajurarea obţinută p1in turnare, cwn e cazul tecii de la Fiirminiş, tehni-oa e
frecvent utilizată atit în aria scitică nord-pontică 93 , cit şi în arta sdtosiberiană94. Elementul principal pentru atribuirea acestei piese îl constituie însă placa laterală din partea superioară (prin caire teaca err-a suspendată de cingătoare), element care o leagă strîns şi evident de cele
81

Şt. Ferenczi, în ActaMN, 2, 1965, p. 99. Tot la Ciumbrud, în mormînlul
nr. 2, se menţionează, cu probabilitate, o teacă de cuţit.
88 Fiind publicată de curînd (vezi n. 54), nu considerăm necesară o nouă
descriere a acestei foarte frumoase rteci. Menţionăm aici că în mormîntul nr. 3
al necropolei de la Budeşti (vezi în catalog nr. 8; cercetări inedite şi informaţii
de la G. Marinescu, pe baza referatului său de doctorat ţinut la 22 martie 1979)
a fost descoperită o piesă din bronz cu corpul ajurat (motive în „S"). Piesa ar putea
fi o teacă, de un tip apropiat de teaca de la Firminiş. Ca o analogie apropiată
pentru piesa de la Budeşti menţionăm o teacă ajurată cu motive asemănătoare,
descoperită în curganul nr. 11 (Ciastie) de lingă Voronej; vezi A. I. Meliukova,
op. cit., pl. 19/6 (pentru motivul în „S" vezi un pumnal din nordul Pontului, dat
de E. H. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, p. 242, fig. 150/XIV.9).
Piesa de la Budeşti ar putea fi considerată ca o variantă mai modestă a tecii de
tip B, de la Firminiş, dar poaite fi clasificată şi ca tip aparte, C.
89 Al. Vulpe, op. cit., pl. 19/1-11.
90
A. I. Meliukova, op. cit., p. 61-64, pl. 15/8, 11, 16/8, 18/8, 19/2.
91 A nu se uita însă faptul că toate :tecile de execuţie elevată, artis.tică, descoperite în lumea scitică nord-pontică, constituie, în felul lor, unicate. Vezi A. I.
Meliukova, op. cit., pl. 17 şi 19/4-5.
92 Al. Vulpe, op, cft., p. 71, pl. 24.
93
Cel mai bun exemplu îl oferă vîrfurile de baldachin scitice; vezi V. A.
Ilinskaia, Skify dneprovskogo lesostepnogo levoberez'a, Kiev, 1968, p. 156, fig.
42/1-6, pl. 36/11-12. Pentru tehnica ajurării La reprezerutările de artă animalieră,
vezi de exemplu V. A. llinskaia, op. cit., pl. 28/3-5, 8.
9
' Vezi de exemplu S. I. Rudenko
Kul'tura naselenia central'nogo Altaia v
skifskogo vremia, Moscova, 1960, p. 167, 'fig, 106, p. 193, fig. 112. S. S. Cernikov, în
KS, 98, 1964, p. 31, fig. 7/8, 10, 12, 13.
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mai elevate teci scitice cunoscute la nordul Pontului 95 • Asocierea tecii
ou un akinakes arhaic (VJairianta A 2), ca şi ,analogiile nord-pontice pentru
acest tip de teacă prevăzută cu placă de prindere, .asigură atît oaractenil
ei scitic indiscutabil, cit şi datarrea ei în limitele secolului VI i.e.n. Nu
este exclus, dimpotTivă, e foarte probabil, ca teaca şi ,akinakes-ul de la
FiTminiş să datez,e chiar din perioada de început a grupului scito-inmic
din Transilvania. Dair simplul fapt că aceste pie'Se au fost exeoutate din
bronz nu poate constitui un motiv pent,ru ,a le considera mai timpUJrii
(ca precedînd grupul sau ca eventuale prototipuri) şi niici pentru a pune
la îndoială apartenenţa Iar etno-cultm,ală la grupul scitic din Transilvania.
Deoar~ce pe parcursul lucrării am formulat concluziile ce se desprind
în legătură ou fieoaire aspect discutat, vom menţiona aici doar faptul că
studiul akinakes-uriilor din Transilvania duce nu numai la cunoa~terea
mai bună a aoestei categorii şi a grupului scitic intrusiv, ci contribuie şi
la înţelegerea adecvată a unor aspecte (de cronologie, de oultură materială etc.) ce privesc însăşi civiliz,aţia autohtonă de pe teritoriul Romimiei
în Hallstatt-ul D.
VALENTIN VASJUEV

DIE AKINAKES-DOLCHE AUS SIEBENBORGEN
(Z usammenfass ung)
Die Untersuchung beschăftigt sich mit der typologischen und chronologischen
Gliederung und der kulturellen und ethnischen Einordnung der 36 AkinakcsDolche, die auf dem Gebiet Rumăniens innerhalb der Karpaten gefunden wurden.
Sie gehoren zur Gruppe der iranischen Skythen, die zu Beginn von Hallstatt D
in diesen Raum eindrangen. Weiteres werden allgemeine Botrachtungen zur Dcutung
der Akinakes-Dolche angestellt, die in den iibrigen Landesteilen Rumănicns entdeckt wurden. Die deutsche Fassung des Aufsatzes wird in den Acta Archaeologica
Carpathica XXI erscheinen.

115 De exemplu tecile de la Kelermes, Melgunov, Soloh.a, Certomlik, Kul-Oba.
Pentru aceste teci, vezi A. I. Meliukova, op. cit., pl. 17.

ALA SILIANA C.R. TORQVATA ET ARMILLATA

IN DACIA

Cu prilejul săpăturiloir arheologice efectuate în castrul alei Siliana
de 1a. Gilău (jud. Cluj) a fost descoperită, în anul 1977, o inscripţie onorifică. Este vorba despre o placă de oalcar oristalin, ou cuarţ şi biotit,
spartă încă din antichitate, caire a fost găsită în poziţie secundairă pe
podeaua din opus signinum a unei încăperi aparţinînd unei ba,răci din
piavră, parţial dezvelită în praetentura sinistra (fig. 1).
F1ragmentul, cu dimensiunile de 61 X 50 cm, apa,rţine unei insc~ripţii
de mari dimensiuni şi destul de subţiri (8 cm), mărginită de o ramă
profilată, din care s-a păstriat o porţiune la partea inferioară a monumentului. Inscripţia, în starea aotoolă (fig. 2 a), .are 6 rînduri, lilerele
înalte de 5-6 cm fiind deosebit de îngrijite şi elegante. Datorilă spă·r
turii din antichitate, marginea stingă şi cea superioară a pietrei esle mai
ştearsă, neafectînd însă lectura. Din r. 1 se păstrează jumătate~, inferioarră a literei C şi puţin dint'f-o hastă verticală aparţinînd, cu certitudine, unui J; r. 2 conţine o par,te a numelui împăratului Nerv.a la genitiv
şi începutul ,ouvîntului nepos la dativ, litera H din primul cuvint fiind
vizibilă pe jumătate, iar din P păstrîndu-se partea inferioară, lipsind
bucla; rr-. 3 este fonrniat din numele la dativ al lui Hadrian, lipsind liteiia
H; ir. 4 conţine trei cuvinte rr-eprezentînd indioaţia pontificatului şi a puterii tribunidene, remarcîndu-se semnele despărţitoare, caire nu sinl prezente în lrindurile anteirioaire, de ,asemenea litera M fiind vizibilă pe jumătate; din df.r,a oare indică puterea tribuniciană se păstrează doar pm·tea superioară a hastei oblice 1aparţinînd cu certitudine unui X, precum
şi o porţiune a barei -orizontale de deasupra, cif·ria respeotivă fiind mai
mare; r. 5 păstrează hasta verticală a cifrei J şi puţin din bara orizontaiă
superioairă, lipsind, datorită spăr1Jurii oblice rotunjite, cealaltă hastă, fiind
vo,rba cu siguranţă despire cika li; urmează, despărţite de puncte, indicaţia consulatului, ,cu cifra III; r. 6 păsrtrează litera A ,aproape în întregime şi, despărţită prin puncte, prescurtarea c.R. pentru apelativul
c(ivium) R(omanorum), precum şi cea de TORQ pentru _torq(uata). Urmează conjuncţia et şi din nou un punct, după caire trebui.ia să urmeze,
cu certitudine, un al doilea epitet al unităţii cu numele de c.R. torq(uata),
unitate oaire este ala Siliana, Uter.a A păstrată fiind terminaţia numelui de
Siliana. Cunoscind -epitetele uni>tăţii din alte inscripţii, ,oum se va ,arăta
în continuare, şi judecind după spaţiul liber existent după et, celălalt
epitet al alei nu putea fi decît armillata, prescurtarea posibilă trebuind
să fi fost oea de ARMIL.
Intregiire1a inscripţiei a fost posibilă datorită f1apbului că se păstrează
marginea ei inferrioorră, părţile lipsă aiparrţinînd ,cu deosebke titulaturii
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ALA SIUANA

Fig. 2a. -

împăratului

Inscripţia on o rific ă

de la

G il ă u .

liter-ele CI din rrîndrul 1 păsbrat,
nu pot foc e parte decit din titu1atur,a de Dacicus a lrui T,r aian, ,as,t fel că, în funcţi-e de acest ,e lement, noi
am optat pentru completrurea textului, Tespectînd înălţimea literelor, lăr
gimea, -p recum şi spaţiile dintre ele. Intregi:reia noastr ă poa te suf.eri mici
modificări, oa în r. 1 iniţi,al de pi,ldă, modi.fiică,ri referitoare la prescurtă
rile diferitelor păŢţi iaile ititulatruirii şablonizate a împănatului, carre însă
nu afectează ou nimic lectuT.a. Inscripţia întregită se prezintă astfel
(fig. 2 b):
[Imp(eratori) Caesari Divi / Traiani Da]ci[ci Parthi/ci fil(io), Divi
Ne]rvae nep[oti, Tra/iano H]adriano / [Aug(usto), pontij(icin max(imo)
trib(unicia) pot(estate) X[IX-XII ? ] / [imp(eratori) [I]I co(n)s(uli)
III/ [ala Silian]a c(ivium) R(omanorum) torq(uata) et [armil(lata) ,].
Had..rian. Trebuie precizat

de fapt ,al doi1l1ea al

,că

inscripţiei iniţiale,

1

lf>1.'-'

·-------

IMP C.AESARI D!VI
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Fig. 2b - Inscripţia onorifică de la GilAu. Desen şi completare.
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în rîndul 6 al inscripţiei ,oompletate ,am văzut că se păstirează cifra
II a aclamării ca imperator ,a lui Hadrian, element de datare fericit şi
deosebirt; de valoros. Se consideră, cu ·cea mai mare probabilitate, că .1cest
fapt se petrece începînd cu ianul 135 e.n., după încheierea ,războiului
iudaici. Avînd acest ,reper cronologic sigur, cif,ra pute1ii tribunidene din
rîndul 5 al insoriipţi,ei completate poiate fi considerată de la XIX la XXII,
inscripţia datînd, prin urmaTe, din intervalul 135 iulie 138, ultima
dată reprezentînd anul morţii împăratului.
Cîrt priveşte titulatur,a de Dacicus din numele lui Traian, aceasta ar
părea un lucru miai puţin obişnuit, dat fiind faptul că inscripţia este
dedicată lui Hadrian, iar în aproape toate cazurile tatăl adoptiv ,al acestuia este menţionat doar cu titlul de Parthicus, inclusiv în Daci,a:?_ Excepţii însă există, ca în carul unei inscripţii de la Thugg,a (Africa proconsularis; CIL VIII, 1479), în care Traian este menţionat şi ca Dacicus
şi ca Parthicus. Inscripţia de la Gilău reprezintă deci un nou exemplu,
explicabil ou atît mai mult cu cît este dintr-o provincie cuceriită chiar
de Traian.
Rîndul 7 (şi ultim) al inscripţiei prezintă cel mai mare interes pentru
istoria :militară a Daciei romane, deoarece, pe lingă faptul că menţio
nează pentru prima dată în Dada numele complet şi oficial al alei Siliana, ea aduce noi date despre istoricul ,acestei unităţi. Faptul că inscripţia are ca dedicant colectiv această trupă din castrul de la Gi1;1u este
întărit de apelativul c(ivium) R(omanorum) şi, mai ales, de epitetul de
torq(uata), cunos,oute încă din pe1rioiacLa de staţionare a ei în afara Dariei.
Conjuncţia et, precum şi spaţiul de ciirca 5 litere (care mai încap L.1 sfirşitul insoriipţiei) nu oforă <lecit singura întregire posibilă, ,anume un al
doilea epitet al unităţii dedioante. Acest epi1tet, determinat de decorarea
şi cu armillae ,a ,alei, încă în Pannoni,a, este armillata. Prescurtarea cea
mai probabilă a fost de ARMIL, judecind şi după prescurtarea celuilalt
epitet, în forma TORQ.
Inscripţia fiind descopeirită cu faţa în sus pe podeaua cu slabe urme
arheologice a unei încăpeTi datînd din u1tima fază ,a barădi ·respective
(v. fig. 1), este dară refolosiirea ei, spărtm·a fiind de asemenea antică.
Car:acterul oficial şi g,rafia îng,rijită ne obligă să o considerăm legată de
un eveniment deosebit din viaţa oastrului, locul ei iniţi,al ,trebuind să fi
fost în principia sau într-una din porţi.
~lementele ,au toitul inedite relevate de desooperi,rea epigrafică de
la Gilău, ,care beneficiază, în plus, şi de o datare destul de precisă, impun, după opinia noastră, lărgfrea cadrului ,acestei discuţii asuipr,a istoricului ialei Siliana. In le,gătu:ră cu această unitate există o bibliografie
destul de bogată, bamtă însă pe un număir Testrins de inscripţii, cunoscute de mrultă vreme şi, din păcate, nedatate cu precizie, fapt care a condus La interpretări diferite şi echivoce. In continuare, bazîndu-ne pe daAclamarea pentru a doua oară ca imperator s-a putut petrece la sfîrşitul
anului 134 sau în 135, probabil cu ocazia terminării războiului iudaic; RE, I.
1895, 518 sq.; A. Stein, PIR, 12A, 184; P. Kneissl, Die Siegestitulatur der romische11
Kaiser, Gottingen, 1969, p. 94, nota 18.
2
Inscripţia noastră pare a constiltui prima excepţie şi din Dacia.
1
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tele furnizate de această nouă inscripţie referit.oa.Te la trupa mai sus aminvom încerca ["eluarea discuţiei asupra unor aspecte cronologice ale
participării ei la diferite evenimente politico-militare, pînă în momentul
transferării în Dacia. Punerea în discuţie a acestor momente este justificată şi de noile săpături arheologice în castrul de la Gilău, începute în
anul 1976 şi care au adus pînă acum importante precizări în legătu,ră cu
perioada de staţionare a trupei în Dacia.
tită,

I. Ala Siliana în armatele altor provincii,
Dacia

pină

la transferarea ei m

Africa proconsularis (60-68 e.n.)
Denumirea unităţii nu este prea clară, existînd părerea potrivit căreia
numele de Siliana ar proveni de la un ofiţer din ordinul senatorial,
Silius3, fenomen petrecut şi cu alte unităţi, numite Agrippiana, Tampiana etc. Locul ei de constituire este provincia Africa proconsularis,
unde, în jurul anului 60 e.n., este pomenită de Tacitus (Hist., I, 70) 4 •
In acest an este .atestat aici un legatus proconsularis în persoana lui
C. Silius5, care, în calitate de comandant al trupelor auxiliare, ar fi
putut alcătui unitatea, dindu-i numele de Siliana 6 • Din perioada staţio
nării alei în Africa s-a păstrat o singură menţiune epigrafică, descoperi tă în localitatea Simitthu, atestînd un veteran al acestei unităţi7.
După o scw-tă misiune în Egipt, în timpul lui Nero 8 , va fi trimisă în
Itali.1.

Italia (68-70 e.n.)
Tacitus (Hist., I, 70 şi II, 17) pomeneşte evenimentele la ca re participă ala Siliana, staţionată scurt timp în Italia datorită războiului civil
determinat de moartea lui Nero. Iniţial de partea lui Otho, ostaşii alei
vor trece apoi de partea lui Vittelius 9 , jucind un rol important în desfă1

3

A. v. Domaszewski, Die Rangordnung des romischen Heeres, Bonn, 1908,

p. 122.
4 „Caecina zăbovi cîteva zile în ţara helveţilor, aşteptînd veşti despre planurile lui Vittelius şi pregătind totodată trecerea Alpilor ... Ostaşii aceştia îl avuseseră pe Vittelius proconsul în Africa ... " (trad. N. Lascu, Ed. Şt., Bucureşti, 1963).
5 J. M. Reynolds J. B. Ward Perkins, The lnscriptions of Roman Tripolitania, Rome, 1952, nr. 341; B. Thomasson, Die Statthalter der rămischen Provinzen
Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus, II, Lund, 1960, p. 138.
6

G. Alfăldy, Die Hilfstruppen der romischen

Provinz

Germania

Inferior,

Dusseldorf, 1968, Epigraphische Studien 6, p. 32.
7
CIL VIII, 25646 = ILS 9139: Sex(tus) Veturius/ veteranus/ alae Silianae/
vixit annis LXX/ h(ic) s(itus) e(st).
8 Tacitus, Hist., I, 70; mtterling, RE, XII, 1260; CAH, X, 1934, p. 779.
9 Tacitus, Hist., I, 70: ,, ... aici îi veni din Italia ştirea îmbucurătoare că ala

Siliana, avînd castrul în părţile Padului, a jurat credinţă lui Vittelius. Ostaşii
aceştia îl avuseseră pe Vittelius proconsul în Africa, apoi, chemaţi fiind de Nero
ca să fie trimişi ca avangardă în Egipt, au fost aduşi de acolo din pricina răz
boiului lui Vindex, rămînînd de atunci în Italia"; II, 17: ,,Ala Siliana deschisese
de mai înainte porţile Italiei şi strămutase în ea războiul ... •.
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.şurairea

,evenimentelor. In sfirşit, ea va adera la cauza lui Vespasianus,
deoairece, aşa ,cum arată Tacitus, ,,se arătau prietenoşi faţă de ,cei care
puneau stăpînire pe ,ei şi nepăsători faţă de alţii mai buni" (II, 17). Şi,
aidoma altor trupe care au trecut de paJlitea celui m,ai puternic, temîndu-se
de pedeapsă, nici soldaţii alei Siliana „nu se pot lăuda ou necredinţa lor"
ca aceia „care după ce 1~aru pă:răsit pe Galba, aru trădat ,pe Vittelius pentru Vespasianus" (III, LXXXVI).
Germania inferior (70-83 e.n.)

La începutul domniei lui Vespasianus unitatea face parte din armata
Germaniei Inferior. Prairtidpantă la războiul batavic din anul 70 e.n. 10,
ea este mai tirziu 1atestată într--o diplomă militară descoperHă la Wiesbaden şi dartînd din anul 78 e.n. 11 , împreună cu ralte unităţi, printre care
ala Noricorum, ala singularium, ala Moesica şi ala Sulpida. O inscripţie
de la Worringen (Burungum)1 2 , datată după ,anul 80 e.n., pomeneşte în
2:cest casitiru ala Indiana Gallorum pia fidelis, care venind din Britania
în jUlfU.l anului 80 va înlocui ala Siliana, după ce aceasta va pleca în
Pannoni1a. Componenta ,etnică a alelor din armata Germaniei Inferior,
pînă la Tiraian, este destul de eterogenă, ele fiind ,constituite din soldaţi
din Hispaniia, Africa şi din provinciile dună,rene 13 . Ala Siliana va deveni
o unitate recrutată din elemente dunărene deiabia după ce a trecut din
armata de pe Rin în cea de pe limesul pannonic.
Pannonia (83-117 /118 e.n.)

Plecarea unităţii în Pannonia, din armata ,căirei,a face parrte prna m
timpul domniei lrui T 1rai1an, este determinată de dizlocările de trupe datorate războiului contr,a chaittilor al lui Domiţian, din 83 1 4, locul ei în
castrul de la Worringen fiind luat de ala Indiana. Din timpul lui Domiţian, ala Siliana, fără alte epitete, este pomenită în annata Pannoniei
în diplomele din 3 septembrie 84 (5 ale şi 10 cohorte) 15 şi în cea din
5 septembrie 85 (6 ,ale şi 15 ,oohorle) 16 •
Tot în timpul lui Domiţian, mai currînd decît sub Nerva 17 , trupa primeşte epitetele de c(ivium) R(omanorum) ca semn al unei distincţii deosebite ciştigate în cursul unei acţiuni militarre de anvergură. Acest eveniment pare să fi avurt; loc în timpul lui Domiţian, deoarece prima menţiune
a unităţii cu noul epitet o întîlnim în diploma de La Fels6nana, din 20 februrade 98 (2 ,ale şi 5 cohoTte) 18 • Evenimentul care a determinat încetă
ţenin~a soldaţilo[" alei Siliana poate fi căutat după victoria din 83-84
10
11

12
13
14
15

16
17
18

G. Alfoldy, Die Hilfstruppen, p. 32.
CIL XVI, 23 (15 aprilie 78), pentru armata Germaniei Inferior.
G. Alfi:ildy, op. cit., p. 20, 152 sq.
Ibidem, p. 148.
Ibidem, p. 32, 56.
CIL XVI, 30 (Caxnuntum).
CIL XVI, 31 (Somogyvâr-Belegh).
A. M6csy, RE, Suppl IX, 620, s.v. Pannonia.
CIL XVI, 42.

D. ISAC

46

împotriva charttilor şi care s-a soldat ou un 1lrii\.lJTlf19 , deoarece în diplomele din anii 83, 84 şi 85 e.n. unitatea încă nu poartă aceSlt epitet. Alte
evenimente militare în zona Dunării de mijloc sînt în legătur-ă cu ofensiva dacică în Moesia, din iarna anilor 85/86, care au dus la distrugeri
de castre şi la moartea guvernat.orului Oppius Sabinus, urmate de campania dez,astruoo.să la nordul DunăTii a lui Cornelius Fuscus din 87 e.n.:? 0
şi de acţiunea energică şi vict.orioasă a generalu1ui Tetltius lulianus contra
lui Decebal. Aceasta, umbrită de înfringerea lui Domiţian de cătire- marcvmani, a determinat tot~i pacea din anul 89 e.n. cu dacii, drupă spusele
lui Cassius Dio 21 , Domiţian serbîndu-şi triumful în anul 89. P,rin urmare,
prilejul afiimăirii alei Siliana poate fi precizat cu greutate în unul din
aceste evenimente, după cum ,poate fi stabilit mai ,greu în legătu~ă cu
campania din anul 92 e.n., c.are, deşi nu s-a soldat cu un triumf, l-a determinat totuşi pe împărat să depună o coroană în templul lui Iuppiter
Capiitolinus 22 .
In continuaTe, deşi ştirile epig,rafice se înmulţesc în legătură cu acordarea şi a altor distincţii alei Siliana, in terpretăirile care s-au dat acestor
documente, deşi numeroase şi adesea subtile, sint foarte contradict.orii.
Desoopeirirea la Intercisa. a unor tegule cu ştampila ALIS a fost considerată de unii cercetători drept o dovadă a staţionării aici a alei Siliana,
care ar fi construit castrul de pămint, înaintea primului rrăzboi dacic al
lui T,raian 23 • După ialţi cercetători, se parre însă că tegulele respective se
referă mai probabil la ala Jturaeorum Sagittariorum 24 , lipsa totală a
inscripţiilor litice din Pannoniia care să pomenească ala Siliana făcînd
dificilă identificarea castrului în care a staţionat. După părerea lui
A. Radn6ti şi L. Ba:rk6czi, este posibil ca staţionarea ei să fi fost pe un
sector de limes, poate la Bolcske, unde este pre-supusă şi staţionarea alei

I Brittonum c.R.25
O problemă carr-e a suscitat pă,re1i contradictorii este legată de pMticiparea unităţii la războaiele dacice. Dovezile care au fost aduse în sprijinul acestor păreri sînt două inscripţii onorifice, redind carierele complete a doi ,procuratori de rang ecvestru care îndepliniseră amîndoi funcţiile de praefecti în ala Siliana. Greutatea datăTii acest.or prefecturi ,rezidă
în faptul că ele sînt inter.calate în cite un cursus honorum, complet ceea
ce este drept, dar greu de datat în t.oate etapele sale. Deoarece există
dificultăţi de daroaire şi, deci, păreri contradictorii asupra acestor cariere,
19
_Tacitus, A_gricolfl, 39, Germania, 37; Plinius, Paneg., 11, 4; 16, 3 etc;
P. Kne1sel, Die Stegestitulatur der romischen Kaiser, Hypomnemata 23, Gotingen,
1969, p. 43 sqq.
20
•
Iordanes, Getica, 76; C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domztian und Tra;an, Wien-Leipzig, 1937, p. 3 sqq.
21
Cassius Dio, LXVII, 7.
22
R. Weinand, în RE, VI, 2575 sq., s.v. Domitianus.
23
T. Nagy, în ArchSrt, 82, 1955, p. 235; Idem, în ActaArchHung, VII 1956
p. 51 sq; J. Szilagyi, Interctsa, II, p. 14 sq. şi ArchSrt, 1942, p. 175, fig.
2
' A. Radn6ti-L. Bark6czi, The Distribution of Troops in Pannonia Inferior
durtng the 2-nd Century A. D., în ActaArchHung, I, 1951, p. 197 sq; J. Fitz Les
syriens a Intercisa, Latomus 122, 1972, p. 40 sq., 44.
'
25 A. Radn6ti-L. Bark6czi, op. cit., p. 221.
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credem că este nimerit pentru discuţia noastră să reamintim aspectele
legate de ,aceste inscripţii.
Prima dint!I'e ele a fost descoperită La Epfoch (Abudiacum) în Raetia
şi datele ce ni le furnizează sînrt; ,oompleitate de o a doua inscripţie, cu
unele lacune, la fel ca şi prima. Inscripţiia, ,ca,re pomeneşte cariera completă ,a unui cavaler roman originair din Raetia, CI. Paternus Clementianus26, este rurmătoaTea: [Claudius P]aternus Cleme[ntianusl proc(urator)
Aufq(usti) provinciar(um) Iud(aeae) v(ices) a(gens) l(egati), Sard(iniae).
A_fricae et Noricil. praef(ectus) eq(uitum) alae Silia[nae] torquatae c(ivium)
R(omanorum), trib(unus) [mil(itum) leg(ionis) ... etl leg(ionis) {XI Claud(iae), praef(ectus) coh(ortis) cla]ssicae ... fecit. Ambele inscripţii Tetic:e în
cinstea lui Clernentianus ne oferă un nou epitet al alei Siliana, ca,re,
în lllTI111a deoorră,rii ou torques-uTi, se numeşte acum ala Siliana torquata

c.R. Din păoate, etapele oairi-erei lui CI. Pate.rnus Clementianus nu au putut fi stabilite cu ex,actitate, fapt care a detenninat emiterea mai multor
supoziţii ,referitoaire la evenimentele caire au dus la cîştig,areia acestei distincţii. C. Ckhorius 27 ignorra ,acest prilej, ca şi A. Buday 28 • V. Christescu29
considerra că ,apelativul torquata ar data din perioada în care unitatea se
afla în Dada, iair W. Wiagner 30 datează, destul de vag, evenimentul în
secolul II. Nesiguri în ,a stabili o legăt'llră mai precisă între noul epitet
şi un anume eveniment militar din vremea lui T,raian sint şi A. Radn6ti
şi L. Bark6czi3 1 , în schimb T. Nagy 32 atribuia funcţia de praefectus equitum a lui Clementianus unei perioade de după anul 107. cînd trupa ~1r
fi participat la ,războiul ,ou sarmaţii al lui Hiadrian, pe cînd ,ace-sita era guvernator al Pannoniei Inferior33 . După părerea mai recentă a lui A. Radn6ti34, epitetul torquata este greu de incadr,at cronologic, asupr:a ~oluţiilor
propuse de el :rezervîndu-ne cîteva cuvinte în cele ce urmează. In sfîrşit,
G. Alfoldy crede că CI. Pat,ernus Clemenrtianus ,a îndeplinit prima militia
în calitate de praef. coh. I classicae p. f. în jurul anului 100 e.n. 35 , după
care devine tribunus militum leg. XI Claudiae pe cînd aceasta se afla
deja în Moesi,a Inferioir, comanda alei Siliana torquata c.R. exerdtînd-o
în Dacia36 .
O a doua inscripţie, mult discutată în acest •context, esite cea descopeTită la Thuburbo Majus în Africa proconsularis, în onoaTea lui M. Vet26
CIL III, 5775, 5776. In legătură cu ace1aşi personaj, v. şi CIL III, 5777,
14362, 14363; F. Vollmer, lnscriptiones Baivariae Romanae, Milnchen, 1915, nr. 85:
A. Stein, PIR 2, II, 230, nr. 953; H.-G. Pflaum, Carrieres, I, 1960, 354 sqq., nr. 150
bis; K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau 1 Bonn
1951 (Abodiacum 77, nr. 4); G. Alfi::i1dy, Hiljstruppen p. 32 113 nr. 112 124 •
'
27 C c· h
.
î n RE , I , 1261
'
'
'
. 1-c onus,
.
, s.v. aZa.
28
A. Buday, R6mai felirattan, Cluj, 1914, p. 253.
29
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 215.
30
W. Wagner, Dislokation, p. 69
31
A. Radn6ti-L. Bark6czi, op. cit., p. 198.
32
T. Nagy, în ActaArchHung, VII, 1956 p 51.
33
A. M6csy, în RE, Suppl., IX, 553 sq., ~.v. Panonia.
34
A. Radn6ti, Zur Auszeichnung „torquata" und „bis torquata" der Auxiliartruppen, în Germania, 39, 1961, p. 460.
35
G. Alfi::ildy, Hiljstruppen, p. 113 nr. 112.
38 Ibidem, p. 56, 124.
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tius Latiro 37 • Inscripţia afirioană ne prilejuieşte elemente de datare mai
precise ale carierei procurotoriene a lui Latiro şi este importantă, întru.cit
ea atestă un nou apelativ al alei, decorată între timp şi cu armillae. Deoarece şi asupra acestui moment al carierei lui M. Vettius Latro păire
rile sînt contiradiotorii, vom discuta mai pe liairg insaripţia.
Cariera lui M. Vettius Latro, născut în jurul anului 60 e.n. în colon1a Iulia Thuburbo din Africa, se întinde pe intervalul 93-128 e.n. A
fost mai întîi flamen divi Augusti, sacerdos Cererum anni CXXXVII
(la Carthagina în 93 e.n.)3 8 , equo publico, in quinque decurias adlectus.
lşi începe cariera armelor cu funcţia de praefectus cohortis I Alpinorum
equitatae cu oa.Te participă la războiul lui T1iaian cu dacii, obţinînd înalte
distincţii militare (donis donatus ab imperatore Caesare Nerva Traiano

Augusto Germanico Dacico bello Dacico hasta pura corona murali vexillo
argenteo). Indeplineşte apoi funcţia de tribunus militum leg. II Adiutricis
p.f., după care devine praefectus alae Silianae c.R. torquatae armillatae.
In continl.llare este avansat, îndeplinind funcţiile de procurator annonae
Ostiae et in Portu, procurator provinciae Siciliae, procurator Alpium Cottiarum, procurator Mauretaniae Caesariensis, ultima funcţie în anul
128 e.n. 39
Inscripţia de la Thuburbo Majus oferă o datare precisă a ultimei
funcţii procuratoriene a lui Latro, în anul 128 e.n., în schimb intervalul de
timp în care acesta şi-a îndeplinit militiae este mai dificil de stabilit, ca
şi în cazul lui Cl. Paternus Clementianus. Cu toate acestea, ştim că Latro
a participat cu cohors I Alpinorum la războiul dacic, fiind şi decorat
pentiru bravură, aceasta probabil în al doilea război dacic 40 . După A. Radn6ti41, din analiza carierei lui M. Vettius Latro air ,rezu}ta că prefectura

acestuia a fost îndeplinită în ultimii ani de domnie ai lui Traian, el optînd
pentru al doilea război dacic, caz în care pentru cele patru funcţii procuraturiene ca.Te urmează ar irămîne un interval pe care acelaşi ai1..1Jtor îl
consideră destul de mare. Deşi încearcă o dartarre mai strînsă ,a prefeduTii
alei, după 107 şi înainte de 114, plasînd comanda lui Clementianus imediat înainte sau după Latro, el recunoaşte că lipsesc dovezile participării
tn.lpei în al doilea irăzboi dacic.
In acest punct al discuţiei noastre se cuvine să ,amintim că ala Siliana nru. pare să fi luart parte la primul Tăzboi dacic, din anii 101-102,.
deoarece este atestată, împreună cu mai sus pomeni,ta coh. I Alpinorum,
într-o diplomă militară pentru armata P,annoniei, desooperită la Aquincum
37
AnnEp, 1939, 260, nr. 81; L. Poinssot, CRAI, 1939, p. 138 sqq.; A. Merlin,.
Inscriptions Zatines de Za Tunisie, Paris, 1944, nr. 720; RE, VIII A (1958), 1860,
nr. 35; Bengt E. Thomasson, Die Statthalter der rămischen Provinzen Nordafrikas
von Augustus bis Diokletianus, II, Lund, 1960, p. 254 sqq.; H.-G. Pflaum, Carrieres,
I, l!ffi"0, p. 240 sqq.; Bengt E. Thomasson, SPQR, Goteborg, 1975, p 87 sq. (cu
bibliografia completă); cf. PIR, III, 1898, 413, nr. 332 (CIL VIII, 8369); PIR, V,
332.
38 RE, VIII A, 1860, nr. 35.
39 P. von Rohden-H. Dessau, PIR, III, 1898, 413, nr. 332; Bengt E. Thomasson.
Die Statthalter, p. 254 sq.; Idem, SPQR, p. 87 sq.
40
G. Alfoldy, op. cit., p. 32, nota 158.
1
' A. Radn6ti, op. cit., p. 460 sq.
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şi

datînd din 19 noiembrie 102 (3 ale şi 5 cohorte) 42 . Acesta ar fi un argument al participării cohortei I Alpinorum, sub comanda lui Labro, la
al doilea !război dacic, oaz în care, evident, ,acest.a a comandat ala Siliana
după încheierea celui de al doilea război, aş,a cum opinia şi Radn6ti, cu
menţiunea insă că acest moment poate fi plasat, cel puţin teoretic, într'"'un interval de timp mai larg, dar cu certitudine în vremea cind unitatea se afla în Pannonia. Concluzi,a ce s-ar impune este aceea a neparticipării alei Siliana La primul Tăzboi dack şi, după toate probabilităţi le,
nici la cel de al doilea 43 , înt:riudt dovezile în acest sens sînt ne-concludente.
Cu atît ni se pare mai greu de admis ipoteza lui G. Alf6ldi, după care
epitetele torquata armillata iair fi fost dobindite în urma primului război,
după cum o datair,e a acestor distincţii din v,remea cind trupa se afla încă
în Ge,rmania Inferioir 44 este cu ,atît mai lipsită de suport documentair.
Din păcate, comenzile alei Siliana ale lui Clementi,anus şi Latro, intercala/te în cite un cursus honorum extins pe o perioadă mai lungă de
timp, nu pot fi datate cu certitudine nici utilizînd datele refeTitoa,re l a
militia ,anterioară, în ambele cazuri tribunatul unor legiuni. Astfel, Clementianus a fost tribunus militum leg. XI Claudiae, despre carre se ştie
că a stat la Briigetio în perioada primului război ou dacii, iair după cel de
al doHea s,au, după alte păireri, după anul 115, a fost triansferată în Moesia
Inferior, la Durostorum 45 • In sil:Juaţia în oa.re Clementianus a servit în
legiunea aflată dej,a în Moesia Inferior, cum parre a indirua Pflaum 46 şi cum
consideiră de fapt şi G. Alfoldy 47 , atunci apa,re clar faptul că viitoarea comandă ,a alei nu se mai ,află în legătură cu o pariticipare la ,războaiele
dacice. Trebuie menţionat şi un alt element cronologic în acest caz, anume
o comandă anterioară şi într-o altă legiune, înaintea legiunii a XI-a Claudia, legiune omisă în inscripţie, datorită unei lacune. Prin ,aceasta, comanda ia.lei ,esite şi mai mult îndepărtată, ca timp, de războaiele dacice,
fiind un ,a,rg,ument în plus pentru exercitarea tribunatului în Moesia.
Cît priveşte evoluţia asemănătoare a carierei lui Latro, acesta fusese de asemenea tribunus militum, dar în legio II Adiutrix p.f., după
care primeşte comanda alei Siliana, decorată intre timp şi cu armillae
şi purtînd epitetele de torquata armillata. Legiunea se afla l,a Aquincum,
daJr de abia după întoar.cerea din -războiul partic al lui T,:raian, înlocuind
legiunea X Gemina triansferată, cu ,această ocazie, la Vindobona. Dacă
această supoziţie •este corectă, atunci prefectura alei poate fi plasată după
răzlx>iul partic, neiavînd legătură neapărat ou momentul de-corării il'espe-ctivei unităţi. H.-G. Pfliaum a încercat, intr--un mod ing,enios, să
:rectifiioe ,cronologia oari-erei lui Clementianus 48 , care, după opinia sa, a,r
1

42

CIL XVI, 47.
T. Nagy, în ArchErt, 82, 1955, p, 235; idem, în ActaArchHung, VII, 1956,
p. 51; A. Radn6ti-L. Bark6czi, op. cit., p. 197 admit că ar fi participat la al doilea
război dade.
44
G. Alfăldy, op. cit., p. 32, nota 158.
45
Situaţia trupelor pannonice sub Traian, la M6csy, în RE, Suppl., IX, 614 sq.,
s.v. Pannonia; Ritterling, în RE, XII, 1694 sq., s.v. legio; H.-G. Pflawn, Carrieres,
I, 1960, p. 356.
" H.-G. Pflaum, Carrieres, I, 1960, p. 356.
47
G. Alfăl.dy, op. cit., p, 56, 124.
48 H.-G. Pflaum, Carrieres, I, 1960, p. 355 sqq,, nr. 150 bis.
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fi rontemporan cu Antonius Pius. Unul din elementele principale ale
sale îl constituie chiar epitetul torquata, oare, la prima
vedere, paTe a fi anterior celor de torquata armillata din inscripţia în
cinstea lui Latro. Reputatul savant francez consideră ca o probabilitate
faptul că în inscripţia lui Clementianus a putut fi omis epitetul armillata,
caz în care anterioritatea comenzii exercitate de Clementiia.nus faţă de
cea a lui Lat.ro nu ar mai fi o ,realitate evidentă, operînd strict cu succesiunea logică în timp a epitetelor unităţii în cauză. Cu alte cuvinte,
manevrind rigid doar cu aceste elmente de datare, nu ar fi trase concluzii
ferme de natură cronologică asupra unor cariere ecvestre strălucite, epitetele unităţii Tespective neconstituind un element de datare atît de
sigur. Pflaum, după ce înlătura piedica ce ar fi constituită de pomenita
ombiune, arată că după militiae tres, îndeplinite în zona dunăreană, Cle!nentianus devine procurator financiar al Iudeii, funcţie care, în principiu,
trebuie să fi fost îndeplinită înainte de anul 135 49 , dată după caire, de fapt
după războiul iudaic al lui Hadrian, provincia va fi numită Syria Palestina.
Teza lui Pflaum, bazată pe un argument ex silentio, pare valabilă
pînă la un anumit punct. Omisiunea dintr-o inscripţie oficială a unui
epitet al unei trupe comandate de fostul ei prefect, în condiţiile în care
inscripţia reprezintă un cursus honorum, ,ar putea fi explkată în acest
mod. Inscripţia din castrul de la Gilău însă, care constituie prima inscripţie din Imperiu ridicată chiar de unitatea militară în cauză şi la o
dată sigură, credem că dovedeşte dacă nu contrariul, atunci cel puţin
fapt ul că aceste epitete, ciştigate pe cimpul de luptă, au totuşi importanţă, de vreme ce sînt pomenite, şi încă într-o perioadă, adică în ,anii
1:35-138 e.n., cind unitatea se afla de mult în Dacia şi cînd ecoul decoră·rii
ei în evenimente anterioare nu se stinsese. Persistenţa în inscripţii ofidale a epitetelor adăugate la numele oficial al trupei, oaire a fost ala
Siliana c.R., pomenită numai astfel în diplome, trebuie considerată o re-ali tate, fapt pentru care, după opinia noaskă, omisiunea unui :astfel de
epitet într-o inscripţie onorifică importantă, la puţin timp după cîştigarea
lui in luptă, trebuie pusă sub semnul întrebărrii. 1n lumina aceleiaşi inscripţii de la Gilău, totuşi, unitatea pare să fi fost distinsă mai întii numai cu torques-urri, oaz în caire numele ei în inscripţia lui Clementianus
este corect, după care primeşte şi armillae, noul epitet, armillata, fiind
adăugat celui vechi, fără a-l anula.
O altă problemă controversată este în legătură ou pairticipaTea .alei
Sili.ana la războiul pairtic al lui Traian. Ulrtima menţiune a unităţii în armata Pannoniei este în diploma militară de La Trokod, din 2 iulie 110 (4
ale şi 10 cohorte) 50 , an de masive lăsări la vatră şi în Daciia51 • Diploma
de la Tokod, în ultimă instanţă, nu -ne dovedeşte altceva decît faptul că,
la ace.a dată, trupa se mai afla în Pannonia, într-un castru. gireu de precizat. După această dată, şi pînă în momentul venirii ei în Dacia, nu mai
argumentaţiei

49
Se cunoaşte insă un procurator al Iudeii şi după această dată. Clementian us, de fapt, a ţinut locul legatului legiwtii a X-a Fretensis, care îndeplinea
şi funcţia de guvernator: H.-G. Pflaum, op. cit., p. 356.
50 CIL XVI, 164.
51 JDR I, diplomele IJ, UL
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există, din păcate, nici o ştiire despire prezen~a e1 m Pannonia Inferior,
deşi acest fapt nu reprezintă neapărat o dovadă a plecării ei, împreună
cu alte unităţi, în Orient, după cum s-arr- putea crede judecind după lipsa
ei printre unităţile menţionate în diploma de l,a Cairnuntum, din anul
114 52 • In schimb, în această diplomă este menţionată ala Frontoniana,
care apărea împreună cu ala Siliana şi în diploma din anul 110 e.n. şi,
pentru a aTăta că, de fapt, aceste diplome nu atestă decîrt lăsări la vatră

in anii Tespectivi, vom pomeni aid şi situaţia alei / Flavia Gaetulorum,
caire nu este pomenită în diploma de l•a Tokod, în schimb apare în cea
de la Oarnuntum din 114. A. Radn6ti şi L. Bark6czi se sprijineau pe ipoteza cantonării în ,castrul de la Bolcske, intre 110-114, a alei I Flavia
Gaetulorum, care lcl[" fi înlocuit ala Siliana plecată în irăzboaiele din
Orient53 . Dacă am iaccepta această ipoteză, atunci ultima menţiune a alei
Siliana în P,annonia, din ianul 110, ni s-air părea explicabilă. Din păcate,
nu există nici o menţiune literară sau epig,rafică pentru a dovedi ou certitudine o pleoare a unităţii în Orient.
O asemenea dovadă a fost considerată inscripţia, incompletă, referitoare la cariero lui L. V,alerius Fiirmus, de la Ger:asa 5 4, ridicată acestuia
în calitate de procurator, p1--obabil al Airabiei, la o dată greu de precizat.
Noutatea prezentată de această inscripţie constă în faptul că Firmus comandase ala Siliana pe dnd aceasta purta noile apelative de bis torquata
bis armillata, în UII'ma decoirării pentrru a doua oairă cu torques-urri şi
armillae. Se remarcă omisiunea epitetelor t·radiţionale, c.R., care însă
e,rau puritate şi :în continuare, după cum o dovedesc diplomele militm·e
şi inscripţia de l,a Gilău.
Firmus îndeplinise mai întîi funcţia de tribunus coh. XXV I voluntariorum, 2poi pe cea de tribunus militum leg. X p.f., încheindu-şi cariera
militară la comanda alei Siliana bis torquata bls armillata. Funcţia sa
procuratoriană este incompletă în inscripţie, însă ea a fost considerată
a fi fost procuratura Arabiei. Aceeaşi greutate în datarea diferitelor etape
ale <'arierei lui Firmus impietează şi asupra precizării datei la care comandase ala Siliana. Despre legio X Gemina ştim că a staţionat în Pannonia, la început la Aquincum, iar după războaiele dacice la Vibodona.
Această inscripţie a fost socotită o dovadă a participării alei la rrăz
boiul paTHc55 . W. Wagneir56 ,crede că noile epitete ,au fost obţinute în urma
celui de al doilea !I'ăzboi dacic, după ca,re unitatea ,a Tămas în Dacia,.
fo:pt ,în contradicţie evidentă cu diploma de la Tokod. Cîrt priveşte procuratura Avabiei, aceia.sta ar fi fost îndeplinită, conform părerii lui A. Radn6ti57, în jl.lJf!lll 1an:ulrui 133 e.n. Un procurator Arabiae, anonim, este·
atestat pe o ,altă inscripţie, tot incompletă, descoperită la Gerasa 58 , perso-.
52
53
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najul onorat de veteranii legiunii a VI-a Ferrata, eliberaţi în juirul anilor 158 e.n., fiind, după toate probabilităţile, acelaşi L. Valerius Fi!rmus.
Radn6ti nu este sigu.a- dacă noile epitete, bis torquata bis armillata, sînt
obţinute după Tăzboiul ,partic sau după cel sarmatic din 117-118, prefectura lui Finnus fiind cu certitudine din timpul lui Hadiri,an, cu alte
cuvinte fiind îndeplinită în Dacia. Oricum, trebuie să Teounoa.ştem că
inscripţia de la Gerasa nu constituie o dovadă a participării alei Siliana
la războiul partic, deşi acest luoru, nedovedit de nici un izvor, nu poate fi
aprioric exclus.
Problema cea mai dificilă este stabilirea unei legături cronologice,
dacă aceasta există, în succesiunea diferitelor ape'lative purtate de ala
Siliana. Deşi logică, această succesiune în ordinea: torquata, torquata armillata (torquata et armillata) şi bis torquata bis armillata trebuie corelată cu diferitele evenimente politico-militare caTe au determinat decorările succesive ale unităţii. Dacă primele două distincţii cu torques-uri şi
apoi şi cu armillae pot fi obţinute, mai curind, după :războaiele dacice,
de pildă în războiul din 107 contra sarmaţilor, dar mai ales în cursul
marelui război dunărean al lui Hadrian din 117-118 e.n., epHetele bis
torquata bis armillata sînt foarte greu de pus în legătură cu un eveniment
militar la care a participat trupa. Acest lruoru se datoreşte inscripţiei de
la Gilău, care, datînd cel mai devreme de la începutul ianului 135 şi cel
tîrziu din 138 e.n., ne arată că la acea dată tiTzie uni1Jatea se mai numea
torquata et armillata, despre o omisiune a indicaţiei de bis neputînd fi
vorba. Dacă argumentul logic este corect, atunci e evident că inscripţia
în onoarea lui Firmus se reforă 1a evenimente mai tkzii. Este însă greu
de acceptat, doar pe baza acestui element de datare, o participare a unităţii de la Gilău la un eveniment de amploare de la sfîrşitul domniei lui
Hadrian şi începutul celei a lui Antoninus Pius, deşi, teoretic, acest lucru
nu poate fi exclus cu desăvirşire. Plecarea unor unităţi din Pannonia şi
alte provincii, printre care probabil şi din Dacia, mai ales trupe de călă
reţi, în Orient, la războiul iudaic, încheiat în 135, sau în cel din Mauretani,a de la începutul domniei lui Antoninus Pius, nu este dovedită de
prea numeroase ştiri, dar poate fi presupusă teoretic. O participare a
alei Siliana, chiar sub comanda lui Finnus, la ,războiul iudaic este posibilă,
caz în care ar trebui să acceptăm o decor.are succesivă în deoursul unei
perioade foarte scurte, să zicem la sfîrşitul anului 134 şi la începutul
celui u.rmător. ln orice caz, inscripţia de la Gilău reprezintă un bun cîşti
gat, dovedind ponderea pe oare acea.stă unitate de cavalerie 1a jucat-o în
zona dună,reană într-o perioadă de mairi kămîntări, determinate de tulburările de după moairtea lui Traian, în principal. Deşi doar teoretic posibilă, 5uccesiunea cronologică a diferitelor apelative •ale unităţii trebuie
luată în considerare, deoairece aceste apelative, ,aşa cum am arătat, nu sînt
menţionate decît pe dteva insoripţii, dintre oare una şi din Dacia. ln
restul inscripţiilor, cu caracter priv1at, din Dacia şi, mai ales, pe diplomele
militare, numele unităţii nu apare decît simplu, ala Siliana (în cazul primelor), respectiv ala Siliana c.R. (în diplome).
Neavind, prin urmaire, suficiente dovezi pentru a ,accep1Ja participarea uni tă ţii la campania din Orient a lui Tiraian, este de presupus, mai
probabil, staţionarea ei pînă la sfîrşitul domniei iaoestui irnpăriat în Pan-
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nonfa, într-un oastru g,reu de precizat deocamdată. Ridicairea seminţiilor
barbare, în frunte cu sarmaţii iazygi, oa şi marele irăzboi dunărean declanşat după moartea lui Traian, a implicat probabil şi ala Siliana, care
a avut misiunea de ia apă:Da limesul şi de 1a face fa1ă situaţiei girave din
anii 117-118, caire a afectat şi Dacia vecină 59 • Pirobabil în cursul acestor
evenimente unitatea este decorată cu torques-1.hli. şi armillae, fiind transferată apoi în Dacia. Este gir,eru de spus dacă unitatea respectivă a făcut
parte, pentru scurt timp, din provincia unitară Dacia, sau este trimisă aici
de abia drupă crea,rea, în 118 sau 119, a Daciei Superior; cu certitudine însă
ea va fi înglobată în armata Daciei Porolissensis, oreată imediat după
anul 120 e.n., 60 fixindu-se, ca loc de staţionMe permanent, castrul de la
Gilău.

II. Ala Siliana în armata Daciei Porolissensis
Unitatea nru iapaire menţionată în diplomele emise în anul 120 pentru
armata Daciei Superior 61 , ceeaoe nu reprezintă, neapăirat, o dovadă a faptului că ea nu se afla la această dată sub •comanda guvernatorului Iulius
Severrius, exiplicaţia putînd-o constitui f,aptul că din recent transferata
trupă incă nu s-au făcut lăsăTi la vatră. De asemenea, ava nu este menţio
nată nid în diploma de la Gherla, din 11 august 123, pentru armata Daciei Po,rolissensis 62 , deoarece aceasta ireprezintă o confirmare ulterioară
a lăsării l,a via:1Jră a unor unităţi din armata Daciei şi a Pannoniei Inferior,
participante la evenimentele tulbuTi din timpul eomandei excepţionale a
lui Q. Maircius Turbo. Cea mai timpurie menţiune a alei Siliana într-un
document precis datat, din Dacia, cel puţin în stadiul .actual al cunoş
tinţelor noastre, este într-o diplomă militarră fragmentară descoperită în
castrul de 1a Gilău şi datată 14-30 aprilie 127 e.n. 63 Deşi numele trupei
lipseşte din această diplomă, firagmentairă, cum am văzut, dat fiind faptul
că ala a făcut întotdeauna pairte din armata Daciei Porolissensis şi deoairece diploma a fost descoperită în •OUTSUl noilor săpături în cast•rul de
La Gilău, unde ea a fost cantonată peirmanent, ,este aproape oert că diploma din anul 127 ·a fost acordată unui soldat din ala Siliana.
Istoria ei este nemijlocit legată de castrul de 1a Gilău, unde a staţionat pînă 1a părăsi·rea provinciei Dada, la sfîirşitul domniei lui Aurelian. Este neîndoios că rolul militar ,al acestei unităţi, deosebit de mobilă
datorită caraicte,rului ei, era major, căci, deşi aHată în vecinătatea oraşului Napoca, ,asiguirîndu-i protecţiia dinspre vest 64 , misiunile ei ,au fost
59
A. Radn6ti-L. Barkoczi, op. cit., p. 198 nota 62, în care acceptă şi posibiliitatea participării la războiul partic, după 'care ar fi fost trimisă în Dacia
doar în anul 118; cf. C. Daicoviciu-O. Protase, op. cit., p. 167; D. !sac, A New
Military Diploma from Gilău, în Epigrapfica, Ed. Academiei R.S.R., 1977, p. 73.
60 I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul
123, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 36 (cu toată bibliografia problemei).
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mai complexe, vizind şi zona limesului şi, mai ales, zona auriferă. Un
asemenea rol complex, în cazul unei ale, este perfect justificat, cu atît
mai mult cu cît castrul de la Gilău se află Tetras pe o linie „intermediară" de apăraTe 65 • Ca în cazul majorităţii covkşitoare a auxiliilor- Daciei romane, nu deţinem ştiri diirecte referitoar-e l•a participM"ea unităţii
sau a unor efective ale ei la misiuni în interiorul provinciei sau în alte·
păTţi ale Imperiului, deşi acestea, cu siguranţă, au existat. De aceea lipsa
acestor date nu poate fi suplinită decît printT-o cunoaştere cit mai aprofundată, sub raport airheologic şi istoric, a castrului de la Gilău, aspectele organiză-rii unităţii putînd fi ,reconstituite par-ţial pe baza urmelo:repigrafice descoperite aici sau în imediata apropiere a casbrului.
Săpăturile arheologice din anii 1976-1978 66 din castrul de la Gilău
au confirmat faptul că faza de pămînt datează, cu cea mai mare probabilitate, de la începutul domniei lui Hadrian, ridicarea castrului fiind
nemijlocit legată de transferarea din Pannonia a trupei, după evenimentele de la Dună-re din anii 117-118, şi de înglobarea ei în armata Daciei
Porolissensis. Orientat cu porta praetoria spre oraşul Cluj-Napoca (adică
spre est) şi avind în partea lui de sud şi de vest o întinsă •8-'?ez.aTe civilă,
castJrul, cu dimensiunile de 221 X 137,50 m, este refăcut în piatră destul
de curînd, probabil în ultimii ani de domnie ai împăratului Hadrian.
Bastionul din colţul de NV şi, mai ales, bastioanele dreptunghiulare cu
ieşind al porţii decumana, reprezintă indicii ale unei datări timpurii„
probabil hadrianee, a fazei de piatră, care îşi găseşte o analogie din acest
punct de vedere la castrul de la Feldioaira 67 •
Săpăturile mai vechi, cit şi cele noi, nu au identificart: în castru. decît
prezenţa alei Siliana, atestată de tegule ştampilate, două diplome militare şi :recenta inscripţie prezentată la începutul acestor rînduri. Cu toate
acestea, a fost emisă, cu mult timp în urmă, ipoteza prezenţei şi a altei
unităţi în castru, pe baza lecturii forţate a unei inscripţii fragmentare·
descoperite în comuna Gilău in anul 1855 (vezi nr. 7, în continuare).
Deoarece există şi astăzi tendinţa acreditării ideii potrivit că·reia în castrul de La Gilău a fost cantonată, penrtru sC'\.llrt timp, înaintea alei Siliana„
şi o altă trupă, credem că este locul potrivit pentru -relua~ea acestei discuţii.

Inscripţia, fragmentară, a fost publicată pentru prima dată deK. Torma.68 , fiind pierdută astăzi. Ea menţionează pe un eq(ues) al unei
ale, pe nume Ulpius Saturninus, numele unităţii respective terminindu-secu literele ... EC. Torma a întregit numele trupei prin a [la Gall] ec(orum), iair cu ocazia publică-rii inscripţiei în Corpus (CIL III, 849) s-a
propus lectlla'a eq(ues) a [l(ae) Thra] ec(um). Leotura a fost adoptată de·
65
66

N. Gudea, în ActaMP, I, 1977, p. 119 sqq.

Săpăturile recente au fost prezentate de noi la sesiune.a anuală de Rapoa.rte·
la Oradea (1979); despre vechile săpături, vezi SCIV, III, 1952, p. 317 sq.;
Materiale, II, 1956, p. 687-703; Materiale, V, 1959, p. 453--458.
67
N. Gudea-1. Pop, în Pontica, X, 1977, p. 337.
68
K. Tonna, Adalek eszaknyugoti Dacia fald- es helyiratcihoz, în A. M. Tu.dom_
Akademia Evk., XI, II, 1863 (1864), p. 7, nr. 1.
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J. Szilagyi 69 , V. Christescu 70 şi W. Wagner 71 . C. Daicoviciu72 se îndoia
de lectura sugerată de Mommsen în Corpus, i•ar M. Maoreai 3 şi Şt. Ferenczi74 consideră staţionarea la Gilău a unui corp de fa,upă cu acest
nume drept puţin probabilă. In schimb, rrecent, N. Gudea75 , chiar dacă
nu acceptă lectura din CIL, consideră totuşi că CIL III, 849 menţionează
„o unitate ,care ,a staţionat 1aici imediat după războaiele dacice şi apoi
s-a :ret:nas'. In sfirşit, I. I. Russu 76 consideră lectura din CIL III, 849
drept improbabilă optînd mai C'UTÎnd pentru ala Siliana.
Desigur, este dificil a se· f.ace consideraţii epigirafice asupra unei msoripţii probabil pierrdute azi şi oarre nu a fost măcar publicată într-o formă adecV1ată (fotografie sau, cel puţin, desen). Lecturile lui Torma şi
Mommsen ni se par cu atît mai forţate, cu cit o unitate cu •acest nume
nici nu a existat. Dacă, într-adevăr, Torma a citit corect literele EC de la
sfîirşitul numelui alei respective, ceeace astăzi este imposibil de infirmat
sau de aoceptat, ,atunci leotma devine, din motivul arătat mai sus, aproape imposibilă. Şi, dacă literele în cauză au fost corect citite, fapt posibil,
atunci ar putea, mai cuirînd, să fie propusă lectura, tot ipotetică, dar
mai -reală, eq(ues) a[l(ae) El]ec(torum), despre oare ştim că este atestată
în Dacia Porolissensis 77 • Recunoaştem însă că orice întregir'e, în lipsa
posibilităţii oon:tTolurui, este de natură absolut ipotetică. Impresia noastră
este că lectura din Corpus nu poate fi ,acceptată şi, dată fiind starea
inscripţiei în momentul în care a fost citită de Torma, ar fi vorba, mai
curînd, de ala Siliana. Aceasta şi deoarece, aşa cum se va arăta în continuare, în insoripţiHe de 1a Gilău, în majorttate funerare şi de cara:cter
privat, numele unităţii, fără epitetul c.R., •apare adeseori în forme grafice simplificate şi grreşite. Rămîne, prin urmare, ca sigur faptul că unitatea militară care a ridicat castrul şi ,a staţionat aici în mod neîntrerupt
a fost ala Siliana, urmînd oa cercetăTile arheologice viitoare să lămu
rească acest ,aspect.
Ştampilele tegularre ale alei Siliana, descoperite în castrul de la
Gilău şi în zona înconjurătoare, sînt de două tipuri prindpale 78 . Primul
tip, fără cartuş, are cîteva vari,ante şi este cel mai frecvent. Două variante ale acestui tip apar cu deosebiită frecvenţă, prima în .oare, cu un
instrument metalic, sînt adîncite literele ALS, primele două în ligatură
(fig. 3 ,a), ,respectiv o a doua V1ariantă g,rafică, în cadrul cărei,a vîrful
literei A este prelungit (fig. 3 b), ambele v,aria111te citindu-se fără difi69
J. Szilagyi, în DissPann, II, 21, 1946, p. 10, 64. In mod cu totul eronat,
el presupune staţionarea la Gilău şi a altor trupe (ala I Thracum coh. I Britannica

şi n. Palmyrenorum sagittariorum).
'
70
V. Christescu, op. cit., p. 182.
71
W. Wagner, Dislokation, p. 69 (,,Moglich, dass die Truppe in der erstes

Halfte des 2. Jhs. dieses Kastell kurze zeit. besetzt gehalten hat").
72
C. Daicoviciu, în AISC, IV, 1941-1943, p, 319 (,,lectura Ala Thracum din
CIL
849 e absolut n~igură"); idem, în Apulum, Vlli/1, 1968, p. 267, nota 30.
M. Macrea, op. cit., p. 206, 216.
74
Şt. Ferenczi, în ActaMN, V. 1968, p. 93.
75
N. Gudea, în ActaMP, I, 1977, p. 117 sq.
76
I. I. Russu, în SCIV, 23, 1972, p. 67.
77
Idem, în ActMuz, 1956, p. 129 sq.
78
Vezi J. Szilagyi, în Kozlemenyek, I, 1941, p. 118.
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cultate Al(a) S(iliana). La nord-vest de Gilău, în comuna Viştea, unde
este prezent acest tip, a fost descoperită şi o a treia variantă, în care
literele AL nu sînt în ligiatUJră 79 , ştampilă mai rară, după cum se pare.
Tot rare, şi deocamdată atestate doar la Viştea, sînt ştampilele în cartuş
cu tabula ansata80 (fig. 3 c), în care literele AL SIL, fără ligaturi, se citesc al(a) Sil(iana). In stadiul aotual al cercetărilor este imposibilă stabili1rea unor raporturi cronologice sigure între aceste tipuri şi vaTiante, însă
tipul al doilea fiind, se pare, mai ·rar, nu ar fi exclus să fie ael mai
timpuriu. Răspîndirea tegulelor ştampilate ale alei Siliana şi în zona
înconjurătoare nu trebuie să surprindă. Acestea, împreună cu inscripţiile de la Gîxbău, ridicate probabil de veterani împreună cu familiile loc,
reprezintă dovezi ale existenţei pe drumul Napoca-Porolissum 81 ale
unor aşezări ci vile de veterani.
;

(

Fig. 3a - Tegule cu ştampila alei
Siliana (primul tip sc: 1/ 1).

Fig. 3c - Tegule cu
79

ştampila

/

Fig. 3b - Tegule cu ştampila
alei Siliana (pri.mul tip, variantă SC:

alei Sillana (al doilea tip, -

1/a).

după

Szilagyi).

Idem, în DissPann, II, 21, 1944, p. 51 (XIV, 199).
Idem, în Kozlemenyek, 1, 1941, p. 118, fig. 3 şi în DissPann, II, 21, 1944
p. 51 (XIV, 198).
61
Şt. Ferenczi, în ActaMN, IX, 1972, p. 404.
80
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Numele oficial şi complet al unităţii de l1a Gilău, eel puţin pînă la
domniei lui Hadrian, era ala Siliana c.R. torquata et armillata,
relevat de inscripţia prezentată la începutul acestui studiu. Deşi greu
de demonstrat, plecarea unor efective de la Gilău într-o campanie externă, ,oa ,războiul iudaic al lui Hadrian sau, eventual, acţiunea din Mauretania a lui Antoninus Pius, nu ar reprezenta o imposibilitate, judecind
după decor,aTea pentru a doua oară a unităţii (bis torquata bis armillata),
într-o vl"'eme cind e,a eTa sub comanda lui L. Valerius Firmus. Referitor
la inscripţia descoperită în ,castrul de la Gilău, trebuie să ne gîndim că
unitatea şi-a exprimat devoţiunea faţă de împărat cu ocaziia unui eveniment deosebit, petrecut la sfirşitul domniei sale. Să reprezinte ,acesta
încheierea războiului iudaic în 135, ·caz în care inscripţia s-ar data din
acest an, sau, poate, celebrarea, în 137, •a vkenaliilor prilejuite de împlinirea a douăzeci de ani de domnie? Un alt eveniment care a putut
prilejui ono:rarea împăratului printr-o astfel de inscripţie ar putea fi
legat direct de viaţa castrului, ceeace ar fi mai probabil. Ne gîndim la
refacerea lui în piatră, într-o perioadă timpurie, care nu vedem de ce
nu ,arr putea fi pusă pe seama lui Hadrian, mai ales că în Dacia mai sînt
cunoscute inscripţii 1ridicate de trupe la sfîrşitul domniei sale şi oare sînt
coru;iderate, îndeobşte, a menţiona un asemenea eveniment82 .
Staţionarea în Dacita Porolissensis a alei Siliana este menţionată în
mai multe diplome militare, înşkate în intervalul 127-164. lată, în continuare, lista lor în ordine cronologică:
1. Gilău (castru, 1976), 14-30 aprilie 127; Dacia Porolissensb, pmbabil ala Siliana; Epigraphica, p. 69-73.
2. Gherla (castru, 1960), 2 iulie 133; Dacia Porolissensis, coh. I Britannica
(Siliana în r. 5); procurator praesidi•al Flavius Italicus; DiplD XI.
3. Domaşnea (1828), Mehadia (castru, 1943), 154; Dacia Porolissensis,
coh. I Ulp. Brittonum
(Siliana în r. 6); procurator praesidi,al Mamnius
Vindex; DiplD XVII; B. Lorincz, în Arheoloski Vestnik, XXVIII, 1977,
p. 369 sq.
4. Gilău (castru, 1951), 21 iulie 164; Dacia Porolissensis, ala Siliana
c.R.; prefect C. AuTelius Atilianus, procurator praesidial Sempronius Ingenuus, titul.arul diplomei Acilius Dubitatus castris, ex gregale; DiplD
XVIII.
5. Palatovo, Bulgaria (1936), 21 iulie 164; Dacia Porolissensis, coh.
I Batavorum
(Siliana în r. 11); procurator praesidial Sempronius Ingenu.us; DiplD XIX.
6. Căşei (castru, 1929), 21 iulie 164; Dada Porolissensis, coh. I Brittonum
(Siliana, în r. 8); procurator priaesidial Sempronius Ingenum;;
DiplD XX.
7. Buciumi (castru, 1970), 21 iulie 164 ?; Dacia Porolissensis, ala Siliana c.R.; prefect C. Aurelius Atilianus, procurator praesidial Sempronius
I~nuus, titularul diplomei [... B]iti f.; DiplD XXI.
Din ,analiza diplomelor militare reiese că unitatea ,a fă.cut parite doar

sfîrşitul

=

=

=

=

82

Racoviţa-Copăceni şi Rădăcineşti (CIL III, 13795, 12604, 12605); D. Tudor,

OltR4, 1978, p, 288, 294 sqq,
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clin 1a1ITnata Dadei Porolissensis, exercitus Daciae Porolisensis 83 , ceeace
paTe a confhmia ven iirea ei în Dacia doair la începutul domniei 1ui Hadrian.
Recentele s ăpături arheologice din castrul de la Gilău au prilejuilt descoperirea a două f,ragmente de tegule ou ştampila EX DP, de tipul oelor
de la Naipooa (fig. 4), confirmînd ipotezele formuliate de M. Maorea în
legătură eu semnifioaţia iaeestor ştampile. Deoa-rece în diplome niciodată
unitatea nu este menţionată şi cu epitetele pe oaire le-a obţinut în u rrna
unor decoirăTi ipe front, nu ştim pînă cînd se păstrează apelativul torquata
et armillata, irespectiv bis torquata bis armillata.
Din in cripţiile descope,rite mai ales î n locali:tatea Gilău cunoaşţem
unele iaspecte legiate de orgianiza:rea alei. Nici un doc ument nu-i menţio
nează un numă,r de ordine, iiar lipsa indicaţiei de m iliaria ( ) ,airiată, probiabil, că efectivul ei a fost de 500 de călăreţi, ceeace corespunde ş i suprafeţei active a castrului de la Gilău. Din păoate cu ex,cepţia inscripţiei
descopeiri te în castru, prima de altfel, celelalte nu pot fi precis d aitate .
Deşi cunoscute de multă vreme cele 8 inscripţii d escoperite mai demult,
mai a les la Gilău sînt în parte pier dute nefiind publioate su b forma unor

L I
V L,,___I\
Fig. 4 - T egule cu
83

ş tampila

p

E X DP, din castrul de la

Gil ău

sc:

1/ •
1

M. Macrea, Ex ercitus Daciae Porolissensis et quelques considerations surl'organisation de la Dacie Romaine, în Dacia, N .S ., VIII, 1964, p . 145-160; cf. şi
N. Gudea, în ActaMP, I, 1977, p. 117. T egule cu ştampila EXDP au fost descoperitela Napoca, Pobais sa, Romita, la care se a daugă cele două ştampile fragmentare d e·
la Gilău.
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în desen, rapt pen tll'U ,care credem •că este
în acest context, ,ou fotogirafi,a şi desenul
oelor păstir,art;e în Muzeul de Istorie al Triansilvaniei, în caz;ul celor socot ite pierdute ap€lînd la textul din Corpus. Cele 8 inscripţii, la rare se
a daugă acum ia 9-a, descoperirtă r,e cent în ,oastru, sînt 1următoarele:
1. Agrij (jud. Sălaj), CIL III, 840: ... [eq(ues) al(ae)] Sil(ianae) /
vix (it) an(nis) XLVI, Arruntius / Lucilianus f il(ius) vix (it) an(nis )
X /VIII, Arruntius Latinus/ [f]il(ius) vix(it) an(nis) ·v, Ulpia/ Amadusa
coniux/ b ( ene) m ( erentibus) p ( osuit) . Praenomen-ul acestui soldat era
cu certitudine Arruntius, judecînd după cele ale fiilor săi iar soţia sa poart ă
un cognomen celtic.
2. Gilău sau, poate, Cluj-Napoca, CIL III, 845; altar din calcar, 114 X
48 X 37,5 cm ; litere de 6-8 cm înălţime; MuzistTrans, inv. I. 603 ; fig.
5: I(ovi) o(ptimo) m(aximo)/ Se x (tus ) Vale/rius Satur/ninus, dec (urio)
al(ae) / Sil(ianae) et col(oniae) / v (otum) s(olvit) l(ibens) m (erito). Pe part ea superioară a altarului sînt incizate cîteva litere greu de descifrat, poate
o repetare a de dicaţiei IOM sau, poate, o adăugire ulte rio a r ă (mode rn ă ) .

Fig. 5-Sa. Altar votiv de la Gil ău (sau N apoca) . F otografie şi d esen.
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(punctul „Veresmart" sau „Rîpa Ro şie", pe malul Pîrîului
CIL III, 846 = 7650; stelă funerară din gresie calcaroasă, spartă
la partea superioară, stare de conservare precară; 153 X 94 X 21 cm;
litere de 6,5 - 7 cm înălţime; Muzl stTrans, inv. I . 1324; fig. 6 : D(is )
3.

Gilău

Căpuş),

Fig. 6 - 6a . -

Stelă

funerar ă

de la

Gilău.

Fotografie ~i desen.
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M(anibus)/ [T(iti)] Ael(ii) Vet(erani)/, T(iti) Aeli(i)/ [P~auli, vet
(erani) ex dec(urione)/ fil(ii), vix(it) a[n(nis)] X[LII,]/ Val(erius)
Festi(v)us [pupil(us)]/ b(ene) m(erenti) pos(uit) h(ic) s(itus) e(st) .

...,..

_,

\..

-~ .....

-·

r

.

J

"'-.

62

D. ISAC

4. Gilău "(1859), CIL III, 847, spartă în două: [D(is) M ( anibus)]/
Aur(elius) [F]abius sig(nifer )/ al(ae) Sil(ianae) vix(it) ann(is) / XXVIII
m(enses) XI/ Aur(elius) Reburus/ vet(eranus) et [F]abia/ Jilio pientis/
simo p(osuerunt)/, set el sibi. Cognomenul tatălui este de factură celtică.
5. Gilău (punctul „ Veresmart" sau „ Ripa Roşie", pe malul Pîriului
Căpuş), CIL III, 847 a = 7651; stelă cu scena banchetului funerar (EDR,
IV, 1930, p. 86, nr. 14, fig. 12, p. 88, nr. 18, fig. 15), spartă la partea
superioară, din calcar cuarţos; 155 X 89,5 X 23 cm; MuzlstTrans, inv.
I. 6911 ; litere de 5,5 cm înălţime ; fig. 7 : D ( is) M ( anibus) / Aurel ( ius)
Carinus cor(nicularius)/ a(l)(a)(e) Sil(ianae) vix(it) annis/ XX ...
A urelia Ser/ [ena co ]niux pientissi/ [mo co ]niu (g) i posuit/ [b ( ene)] m ( erenti)
p ( osuit). În nr. 3 se remarcă forma greşită AII pentru ALE şi grafia
lui L din cuvîntul Sil(iana), realizat ca un I. În r. 5 am completat
cognomenul SER ... prin Ser[ena], destul de frecvent, şi ţinînd cont de
spaţiul de 3 litere existent; în nr. 6 se remarcă forma CON IVCI în loc
dl'. wniugi.
G. Gilău (1830), CIL III, 848: [D(is) 1f(anibus)]/ ... nius/ Verccundus/ vet(eranus) ex dupl(arfo)/ vix(it) an(nis) LIII/ Au[r]e[l(ia)]
Sabina/ con[iugi/ pie/ntissimo pos(uit)] ... Praenomenul veteranului
este greu de completat; în nr. 3, ligatura V +E şi N +D din cognomenul
Verecundus; în r. 4, în ligatură, E+T din cuvîntul veteranus; în r. 6,
ligatura A+ V în cuvîntul Aurelia şi lipsa literelor R şi L; partea finală
a inscripţiei se poate întregi ipotetic.
7. Gilău (1855), CIL III, 849: D(is) M(anibus)/ Ulp(ius) [Satulrninus/ eq(ues) a[l(ae) ... ]ec? vi(xit) an(nis)/ XXXV, [Ulp(ius)
V ]alenti/nus [frat ]ri/ b ( ene) m ( erenti) p ( osuit). În r. 2, în liga tură, N + V
în cognomenul Saturninus, iar în r. 3 A+N din cuvîntul an(nis).
8. Gilău (,,Lbyaluo", formă greşită în Corpus), CIL III, 7801: D(is)
[1U(anibus)]/ U[l]p(ius) Te ... ?/ eq(ues) al(ae) S(ilianae) [sti] /
p ( cndiorum) XV vi [xit an ( nis) ]/XXX . .. / ... /V . .. /Mac ? f . .. / fra (tri)
pienti[s]/simo/ b(ene) m(erenti) [p(osuit)]. Lipsa jumătăţii din dreapta
a inscripţiei face imposibilă lectura r. 5-8 şi îngreunează completarea
cognomenului călăreţului.
9. Gilău (castru, 1977): inscripţia prezentată l,a începutul acestui
~tudiu.
1n continuare, vom akătui o listă cu ofiţerii şi soldaţii alei, mai ales
în lumina inscripţiilor, utilizînd datările probabile după K,raft 84 , care
însă nu comenta decît patru inscripţii (CIL III, 840, 845, 847, 847 a =
7651).
Prin urmare, pe un număr de 8 inscripţii şi 2 diplome militare sînt
atesUiţi 12 soldaţi de diferite grade, de l,a decurr-ioni la simpli equites,
gregurii s,au, pur şi simplu, veterani fără indi-cairea griadului, semn că ~i
aC"e!jtia erau simpli soldaţi. In inscripţia nr. 4, care apare de două ori în
tabelul nostru, sînt pomeniţi un signifer şi tatăl acestuia, care se intitulează doar veteranus. Se poate constata din nou că în aceste inscripţii
b4 K. Kr,aft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau,
Bern, 1951, p. 159, nr. 572-575.
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Ofiţerii şi soldnţii

I user.
J)ipl.

alei Slliann ln

inscripţiile şi

Funcţia

Numele

diplomele din Ducin 85

Numele trupei
al(a) Sil(iana)

Datare
după

193

2

Sex. Valerius
Saturninus

dec(urio) al(ae) et
col(oniae)

3

T. Aelius \' eteranus,
T. Aelius Paulus

vet(erani) ex dec(urione)

4

Aur. Fabins

sig(nifer)

al(a) Sil(iana)

sec. II

5

Aur. Carinus

cor(nicularins)

a[l]a Sil(iana)

sec. III

6

... nins \'erecnndns

vet(eranns) ex dupl(ario)

8

Ulp. Te ...

eq(ues), [sti]p(endiorum) xv

al(a) S(iliana)

sec. IJI

4

Aur. Rehnrus

vet(eranns)

al(a) Sil(iana)

sec. II

7

Ulp. Saturninus

eq(ues)

a [l(a) ... ]ec ? '
[Sil(iana) J ?

sec. II1

1

[ ... ]

[vet., eq.? J

[al(a)] Sil(iana)

sec. I I - I I I

4*

Acilius Dnhitatns,
castris

ex gregalc

Siliana c.R.

7*

. . . Hiti f.

-

miji. sec. H

-

-

Siliana c. R .

sec. III

164

164?

numele •alei este simplu, fiind omise epitetele c(iviumJ R(omanorum),
care, în schimb, sînt prezente în diplome. In schimb, nici în insciipţiile
neofidiale şi nici în diplome ala Siliana nu este pomenită cu apelativele
dec·uirgnîd din decorarea eu torques-4.ld şi armillae, deşi l,a sfirşit:ul domniei lui Hadri-an aceste ,apelative se m~i păst-rează, fiind menţinute, cum
am văzut, înitr-o inscripţie -cu un caracter oficial, ca cea descoperită în
castrul de la Gilău (nr. 9, prezentată pe larg mai sus).
Un decurion, Sex. V,ale,rius Saturninus, din inscripţia nr. 2, descoperită, se pare, l-a Cluj-Napooa (sau, poate, 1-a Gilău, ceeace este, oricum,
nesigur), -a închinat o inscripţie lui /OM. Acest fapt şi, mai ales, calitate,a pe care a mai ,avut~o decurionul, indioată de prescurtarea COL,
pa.r a pleda pent-ru descoperh-ea mai coond la Napooa a -altarului. După
părere-a lui N. Gostar 86 , Satu{['ninus a ex-erdtat, oonoomitent, şi funcţia
de de-curion al coloniei Napoca, oaz în care ar face parte dintr-un {'O1

85

Numărul de ordine al inscripţiilor din tabel corespunde cu cel din

alcătuită de noi, iar al diplomelor es,te marcat cu asterisc.
8
u N. Gostar, în StCŞt Iaşi, XIV, 2, 1963, p. 260 sqq.
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legiu de milites - decuriones coloniae. M. Macrea87 respmge ca nefondată o atare presupunere, adoptind lectura lui Mommsen, după oare el
ar fi ridicat altarul împreună cu colegii,
dec(urio) al(ae) et col(legae)
dintr-un collegium decurionum. Ne raliem lui N. GostJar şi invocăm, în
sprijinrul acestei afirmaţii, insoripţia CIL III, 865, din care rezultă cu
claritate că decuriones alares puteau ajunge membri în ordo decurionurn
din Napoca.
,Jnscripţia CIL III, 865 provine din Napoca şi este fragmentară. Ea
a fost considerată de M. M:acrea 68 ca pomenind un fost prefect al alei
Siliana, Iulius Paoati,anus, despre care, din păcate, il16C'ripţiia nu ne spune
decit că a fost probabil procurator sau praefectus, dar al unei ale ne-precizate. De asemenea, decuriones alares, care promiseseră •ridicarea unui
important monument, pot face parte din oricare altă unitate de cavalerie,
ala II Pannoniorum, de la Gherla, de pildă. Deoarece precizarea funcţiei
anterioare a lui Pacatianus lipseşte din inscripţie, el a fost mai curînd
quondam [procurator] ca şi urmaşul său, procuratorul financiar Aelius
Constans, ambilor făcîndu-li-se onoarea de a fi primiţi în ordinul decurionilor de la Napoca. Astfel, Iulius Pacatianus nu poate fi socotit un
praefectus al alei de la Gilău, iar decuriones alares nu pot fi puşi în l,egă
lură cu ala Siliana. In aceste condiţii, nu cunoaştem cu ('ertitudine decît
doi praefecti alae Silimwe.
1. Unul dintre ei este L. Valerius Firmus de pe inscripţia de la
Gerasa. El comandă trupa, cînd aceasta purta apelativul de bis torquata
bis armillata, probabil la sfiirşitul domniei lui Hadrian. Prezenţa lui în
Orient nu trebuie legată neapărat de decorarea unităţii, deşi am arătat
că, dată fiind datarea inscripţiei de la Gilău, nu putem exdude cu desă
vîrşire o acţiune, poate chiar în Orient, a unor efective ale alei. Probabil
de origine semită, Firmus, după ce a comandat ala Sili.ana, ajunge procurator al Arabiei.
2. Al doilea prefect a fost C. Aurelius Atili,anus, pomenit de două
diplome militare din anul 164 (nr. 4 şi 7 în lista noastră), pe timpul cind
funcţia de procurator praesidiial o deţinea Sempronius Ingenuus. Ştim
despre el că a fost avansat pînă La funcţia de proeurator financiair al
Daciei Porolissensis, prin anul 170 e.n. 89 , calitate în c·are închină, la
Napooa, un altar Fortunei Augusta90 , din care aflăm şi praenomen-ul său
exact, C(aius), caTe lipseşte din diploma de la Gilău (nr. 4).
Trecerea la sistemul recrutării locale a permis, după domnia lui
Hadrian, intrarea în număr destul de mare în efectivele alei a unor
elemente localnice. Acest fapt este demonstrat de cantităţile mari de
ceramică dacică descoperită în castru, inclusiv în barăcile soldaţilor, ceramkă cu o semnificaţie deosebită 91 • Deşi din inscripţiile descoperite în
87

88
80

M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşiti, 1969, p. 204 sq.
Ibidem, p. 77, 123.
H.-G. Pfla.um, Carrieres, II, p. 792 sq.; cf. M. Bărbulescu, în ActaMN, X,

1973, p. 170 (cu

° CIL
91

9

toată

bibliografia).

III, 853.

N. Gudea, în SCIV, 21, p. 299-312 (cu bibliografie); Idem, în ActaMP, I.
1977, p. 221,
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ALA SILIANA

Gilău nu cunoaştem nici un nume ,autohton, pe ib~a ceram1,c11 dacice
se poate ieonsideira că elementul băştinaş er•a puternic, determinînd pierderea caracterului „pannonic' al unităţii, începind -cu a doua jumătate
a secolului al II-lea.
,In legărură cu părăsirea castrului de 1,a Gilăru nu există date prea
precise. Singurele măiDturii care pot fi invocate sînt •cele arheologi-ce, care
par ,a indica drept sfirşitul existenţei castrului momentul abandonării întregii provincii, la sfîrşitul domniei lui Aureli,an. Pentru o dataire tkzie
a castrului pledează desroperiTea. a două monede din timpul lui Filip
Arabul, una dintre ele provenind din principia. Mai elocvente în acest
sens sînt dOl\..lă fibule de tipul „cu piciorul întors pe dedesupt" (bronz
şi fier) descoperi te în porta decumana, de tipul databil, îndeobşte, în 1a
doua jumăt,ate a secolului III e.n. Acestea constibui-e cele mai tîirzii dovezi ,airheologice d,e,s,coperite pină acum în castru. O serie de monede postaureliene92 descoperite în Gilău pledează pentru continuitatea de viaţă
în jurul fostului castiru în secolul IV.
1

DAN !SAC

ALA SILIANA C.R. TORQVATA ET ARMILLATA IN DAZIEN

(Zusammenfassung)
Dieser Aufsatz wird auch in deutscher Obersetzung erscheinen.

92

D. Isac, Monede postaureliene de la Gilău, în ActaMN, XV, 1978, p. 251-254.

CARRIERES SEN ATORIALES (II)*

1. J. M,arcillet-Jaubert enrichit substantiellement, pair un recent
traV1ail1, nos connaissances sur !'origine et l,a car,riere du polyonimus
A. Iulius Pcmpilius Piso T. Vibius Laevillus ... atus Berenicianus. L'irnportante contribution du savant frans·,ais f.ait pourtant surgir de nouveaux
problemes, qu'on va essayer d'elucider en ce qui suit.
Une pr-emiere <:'hose ,gagnee est, dans le kagment d'inscription provenant de Lambaesis et publie jadis pair R. Cagnat (BCTH, 18\l3, p. 153),
la nou~elle ,lecture, a la 4e ligne, [trib. mi]l. latic. leg. XII Fu[l/., a la
place de [trib. mi]l. latic. leg. XIII V. 2 Pour le nom du personnage,
J. Marcillet-Jaubert lut a la 2e ligne gardee, avant Bereniciano, la terminaison ... ato3, en confirmant l'identification du premier editeur, qui avait
lu ... TO 4 ; ced anrnule la ,restitution pair H. Dessau d'un cugnumen Varus".
C'etait une oooasion de discutei-- !'origine et les rapports de parente du
personnage. J. Ma,Pcillet-Jaubert se prononce pour une origine asiatique,
notamment ephesienne 6 , en se basant sur l'attestiation a Ephese d'un Iulius Piso, &:ywvo,fhh·"l)c; 'rWV µe:ycxAWV 'Ap-re:µw,[wv 7, dont le pere avait ele
(Iulius) Piroculus, personnage consulaire 8 • Sfrres sont les relations de parente tant avec C. Iulius Alexander Berenicianus, consul suffecte en 116n,
et C. Iulius Lupus T. Vibius Varius Laevillus, questeur de l'Asie sous
trois proconsuls au temps d'Hadrien 10 , qu'avec leurs lignees 11 . Hypothc·-

* Carrieres senatoriales (I), RevRHist XV, 3, 1976, p. 465-481.
1 ArhV est XXVIII, 1977, p. 346-359.
2 op. cit., p. 347.
3
op. cit., p. 346-347.
4
R. Cagnat, BCTH, 1893, p. 153; v. encore E. Hohl, RE X, 1 [1917], 780,
no 401; A. Sirein, Die Reichsbeamten von Dazien, Budapest, 1944, p. 93, n. 5.

5
En supposant, a juste titre, d'ailleurs, une relation de parente avec C. Iulius
Lupus T. Vibius Varus Laevillus (PIR II I, 322; idem, ad ILS, 1111); La mcme
erreur dans P. Lambrechts, La composition du senat romain de l'accession au.
trâne d'Hadrien ci Za mort de Commode, Antwerpen, 1936, no 833; B. E. Thomasson,

Die Statthalter der romischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletianus
II, Lund, 1960, p. 187-188; L. Petersen, PIR IV, 3 I, 391.
6 ArhVest XXVIII, 1977, p. 355.
7
v. L. Petersen, PIR IV, 3, I, 465, qui n·exclue pas l'identite de Iulius Pisa
et A. Iulius Pompilius Piso.
8
L. Petersen, PIR IV, 3, I, 493; W. Eck, RE Suppl XIV [1974], 103, no 410a;
G. Alfăldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn, 1977, p.
168-169, identifie ce Iulius Proculus au gouverneur de Lycie-Pamphylie de IGRR
III, 739 = TAM II 905.
9
PIR IV, 3, I, 141.
10
PIR IV, 3, I, 391.
11
J. Marcillet-Jaubert, op. cit., p. 355.
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tiques sont les rapporl5 avec A. Claudius Charax, consul en 147, dont
le petit-fils porte le nom de A. Iulius Charax 12• En conside,ranrt la ralf'ete
des Auli !ulii, J. Marcillet-Jaubert pense avec ,raison ă l'illustre C. Antius A. Iulius Quadratus de Pergame 13 , cos. II en 105 14 , pour declarer
plus loin: ,,Force nous est, enfin, d'avouer l'incapacite ou nous sommes de
completer le cognomen en ... atus de Iulius Pisa; le nom paraît court,
trop court pour que nous puissions songer ă foire un !I'approchement avec
C. Antius Aulus Iulius Quadratus. Une forme courte, comme Gratus, conviend.Tait mieux ă l'espace lacunaiire que l'on peut estimer sur CIL VIII,
2745"' 15 . 11 :,uffit, pour nous convaincre du contraire, une reconstitution
graphique (fig. 1), d'apres la photographie publiee par J. Marcillet-Jaubert16. On constate facilement, en compa:riant la 2e l.i1gne avec, surtout,
les lignes 3-5, qu'avant A il y a normalement place pour- cinq lettres.
Comme tous Ies deux personnages surgis de l'aristocratie municipale de
la province d'Asie portent dans leur nom la ,rare suite A. Iulius, la restitution [Quadr]ato s'impose de soi. Au meme resultat mene la reconstitution (fig. 2), toujours d'apres une photographie publiee par J. MarcilletJaubert17, de CIL VIII, 2582 (= ILS, 1111) de Lambaesis. Ici le cognomen Quadratus trouverait fort bien sa place ă la fin de la 1e ligne, meme
si on n'utilisait pas Ies ligatures V +s, qu'on trouve cependant aux lignes
1-2. On peut, donc, compter sur des liens de parente entre C. Antius
A. Iulius Quiadratus de Pergame, cos. II en 105 et le consul Slll.ffecte du
temps du regne commun de Marc Aurele et Commode, dont le nom complet est A. Iulius Pompilius Piso T. Vibius Laevillus [Quadr}atrus Berenicianus.
Pourr le fragment d'inseription publie dans BCTH, 1893 (p. 15:3),
J. Marcillet-Jaubert constate qu'il II'epresente la partie superieure, droite,
de CIL VIII, 2745, perdue depuis 18 , et nous en donne la nouvelle lecture 19 •
En ce qui concerne le rapport enbre CIL VIII, 2745 ainsi restituee et CIL
VIII, 2744, publiee d'apres Ies copies de Deliamaire et Renier, reexaminee pair R. Cagnat (CIL VIII, 18272) et perdue depuis, nQIUS donnons la
parole toujours ă J. Marcillet-Jaubert: ,,Quelqu'espoi.Jr qu'on en aît, l'integirite du groupe CVM a la derniere li,gne de CIL VIII, 2745 et du meme
groupe au debut de CIL VIII, 2744= 18272 interdit de Teunir Ies deux
pierr-es'' 20 • Je ne partage pas le pessimisme de J. Marcillet-Jaubert. Tout
d'abord, Ies deux pieces fu:rent trouvees pratiquement ă la meme place
- CIL VIII, 2744: au praetorium (Renier); 2745: pres du praetorium, sur
un de de piedestal, que l'on a taille pour en faire une ba.se de colonne
(Renieir). Or, il est difficile a croire qu'on ait dedie dans le praetorium au
meme legat deux inscriptions ayant le meme texte. Ensuite, Ies lettres
12
13
14

15

16
17
18
19
20

op. cit., p. 356.
op. cit., p. 355.
L. Petersen, PIR IV, 3, I, 507.
ArhVest XXVIII, 1977, p. 356.
op. cit., pl, I, fig. 2.
op. cit., pl. II, fig. 1.
CIL VIII, p. 1739, ad 2745.
ArhVest XXVIII, 1977 p. 347-348.
'
op. cit., p. 349.
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des deux pieces ont pratiquement la meme hauteur - CIL VIII, 2744:
litteris c. 6 ad 5; 2745: litteris c. 6 21 • La large,w- semble etre identique CIL VIII, 2744: latum m. 0,59, en considerant qu'on a mesure la partie d'en
bas, complete; 2745: latum circiter m. 0,34 - il s'en etait garde un peu plus
de la moitie de la largeur. Le fragment de BCTH, 1893 (p. 153), large de
38 cm 22 , represente un peu moins de deux tiers des 59 cm, ce qu'on constate dans la reconstitution graphique (v. fig. 1). Apres CVM suit la meme
cassure tant dans CIL VIII, 2744, que dans 2745. Ensuite, il n'est pas
exacte que le mot CVM se soit garde integ-ralement dans les deux inscriptions. Du groupe FL·CVM s'est oonservee dans CIL VIII, 2744 (v.
surtout 18272) seulement la partie inferieure des quatre premieres lettres;
M manquait probablement de bouts. 11 est, donc, tres probable que Renier et Delamare aient lu dans CIL VIII, 2745 FL·CVM seulement d'apres
la partie superieure des lettres, mais ont commis une petite inexactitude
en les notant integralement. Pour moi, CIL VIII, 2744 = 18272 et CIL
VIII, 2745 lavec le fragment de BCTH, 1893, p. 153) appartiennent a la
meme inscription. En voila le texte:
[A (ulo) Iulio Pomj>ilio / A (uli) fil(io) Corn(elia) Pisoni / T(ito)
J"ibio L]ae[v]il[lo / Quadr]ato Bcrcnic[i]/ano [Xvi]r(o) stlitib(us) iud(icandis), / trib(uno) mfi]l(itum) latic(lavio) leg(ionis) XII Fu[l(minatae), / item XV Apoll(inaris), quacs[t(ori) / u]rb(ano), alle[cto] inter
tr[i]/bunicios, practori / candida[to] Augustor(um), / leg(ato) leg(ionis)
XII[] Gem(inar), itcm ! I 1111 Fl(aviac), p[r]ae[posito le]/gionib[us I
ltal(icae) etJ / 1111 Fl(ai.•iae) cum [auxiliis] / dato iure gladii, l[eg(ato)
Aug(11.sti) / p]r(o) pr(adorc) lcg(iouis) III Aug(ustae), / [(centuriones)]
ci 1 eterani leg ( ionis) I I I Aug (ustac), / qui militare coeper (unt) / Glabrione
el Homull(o) / el Praesente ct Rufino / co(n)s(ulibus).
CIL VIII, 2744 (= 18272) + 2745 est anterieure ă CIL VIII, 2582
( = ILS, 1111), 011 A. Iulius Pompilius Piso est deja consul designatus.
Voila le texte de CIL VIII, 2582 (=ILS, 1111), avec les restitutions de
J. :ţ\larcillet-Jaubert a la 2e ligne 23 et de moi-meme a la te ligne:
[A (ulus)] Iulius Pompilius A (uli) fil(ius) Cornelia Piso T(itus)
V ib [ius Laevillus Quadratus] / Bcrcnicianus X vir stlitibus iudicandis, trifb ( unus) mil(itum) leg(ionis) XII Fulminatae], / item XV Apollinaris,
quaestor urb (anus), adlec [tus inter trib unic ( ios), praetor] / candidatus A ugustorum, legatus leg(iom:sJ XIII [Geminae, item /III Flaviae], praepositus
legionibus I ltalicac et I I I [J Flaviae cum omnibus copiis] / auxiliorum
dato iure gladi ( i), leg ( atus) August [or ( um) pro praetore leg ( ionis) I I I
Aug(ustae)], / consul dcsig[natus].
CIL VIII, 2744 ( = 18272) + 2745 est contemporiaine ,avec CIL VIII,
254 7 (Lambaesis), dediee a Marc AuTele, etant posees toutes les deux par
Ies centurions et Ies veterans liberes, gui avaient ete incorpores en 152
et en 153. La tentative de dater CIL VIII, 2547 se heurte ă des difficul1

21
En realite, Ies lettres, mesurecs par J. Marcilet-Jaubert sur le fragment
publie par R Cagnat (BCTH, 1893, p. 153) onrt 5 cm de hauteur, ce qUi ne change
en rien La question,
22
ArhVest, XXVIII, 1977, p. 346.
23
op. cit., p. 347.
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tes considerables. Puisque la pierre est mutilee ,au sommet24 , on ne peut
pas etTe s11r du chiffre de la puissance tribunicienne de Marc Aurele.
J. MaTcillet-Jaubert envisage deux possibilites: 25 XXX, ce qui daterait
l'inscription entre le 10 decembre 175 et le 9 decembre 176 et, en supposant dans la suite une ligat'l.Lre I + M, XXXI, ce qui nous :rappo.rterait a l'intervalle 10 decembre 176 - 9 decembre 17726 • D'autre part,
le chiffire, quel qu'il soit, de la puissance tribunicienne, se trouve en cont·radiction avec celui de l'acclamation imperiale. Surr la photogra,phie
publiee par J. Maircillet-Jaubert2 7 on voit clairement ă la fin des lignes
2-3 la mao:ge d'une moulure, qui comprime 1'0 de la fin de la 2e li,gne
(ce n'est pas le oas de OQ de la 3e ligne, qui aviaient plus de place), ert
fait tres peu probable ăla ie ligne un chiffre autre que VI (v. fig. 3). D'ailleurrs, entre la haste et la marge de la moulure s'est conserve ă cette ligne
un petit espace ou on ne peut distinguer aucune trace d'une <J.euxieme
ha-,te. Or, Marc Aurele fut a~lame imp. VII en 174 au plus tard 28 et
imp. VIII en ete de 175 29 • C'est le dernier chiff.re qui fut logiquement,
mais inexactement, restirtJUe dans CIL VIII, 2547. La contradiction ,relevee
confere, semble-t-il, plus de poids ă la solution proposee par J. MarcilletJaubert. Selon le savant fran~ais Ies soldats incorpores en 152 et 153
n'auraient pu etre liberes ni avant la fin de 177 ni apres le debut de
17S:30 , ceci en supposant qu'il n'y ait pas d'exceptions ă la regle selon
laquelle Ies legionnaires etaient astreints ă vingt-cing ou vingt-six ans de
service 31 . L'objection que CIL VIII, 2547 fut dediee au seul Ma,rc Auirele
est evitee par la supposition qu'une deuxieme inscription au meme texte,
perdue par la suHe, iaurait ete erigee a Commode. 32 Sur est-il que, grâce
a l'habile demonstration de J. Marcillet-Jaubert, toutes les autres inscriptions de Numidie faisant mention de A. Iulius Pompilius Piso 33 , qu'il
24

25
28

op. cit., pl. III, fir,. 3.
op. cit., p. 348.
Selon J. Marcillet-Jaubert, Zoe. cit., incorrectement, en 175 et, respectivement,

en 176.
27

op. cit., pl. III, fig. 3.
Cass. Dio LXXI, 8-10; BMC IV, M. Aur. 609 sqq, 1483 sqq; A. Birley,
Mark Aurel. Kaiser und Philosoph, Mi.inchen, 1968, p. 317, 319.
29 BMC IV, M. Aur. 1513, 1523; A. Birley, op. cit., p. 343 sq.
30 ArhVest XXVIII, 1977, p. 349.
31 v. pourtant F. Lammert, RE XV 2, [1932), 2052-2053; G. Forni, 1l reclutamento delle legiani da Augusto a Diocleziano, Roma, 1953, p .. 143-144.
32 ArhVest XXVIII, 1977, p. 349-350.
33
CIL VIII, 2547; CIL VIII, 2744 (= 18272) + J. Marcillet-J,aubert., ArhVest
XXVIII, 1977, p. 346-348 (=CIL VIII, 2745 + R. Cagnat, BCTH, 1893, p. 153);
CIL VIII, 19512 = ILAlg II, 684; CIL VIII, 2488; J. Marcillet-Jaubert, ArhVest
XXVIII, 1977, p. 351 (= E. Albertini, RevAfr, 1931, p. 205 = Annl:p, 1933, 42 =
HevAfr, 1934, p. 31 = J. Carcopino, Syria XIV, 1933, p. 40-41); CIL VIII, 2582 =
ILS, 1111 = J. Marcillet-Jaubert, ArhVest XXVIII, 1977, :p. 348; BCTH, 1911, p. 112,
9 = AnnEp, 1911, 103; BCTH, 1916, p. 233, 5 = AnnEp, 1916, 30; BCTH, 1916,
P- 234, 6 = AnnEp, 1916, 31; J. Marcillet-Jaubert, ArhVest XXVIII, 1977, 352-353
(= J. Carcopino, BCTH, 1920, p. LXXXIX = AnnEp, 1920, 36). Quant a la demiere
inscdption, ă juger d'apres la photographie (ArhVest XXVIII, 1977, pl. III, fig. 2)
et Ies observations faites par Jean Marcillet-Jaubert, Ies lignes 5-8 de l'inscripUon
d~iee Invicto sacrum pourraient etre lues comme suit: ... pro [sa.lu.te A.] Iul.
28

Pis[o}nis leg. leg. III Aug. pr. pr. / cos. desig. F(?) Me. trib. / mil. leg. III Aug.,
ou F ME signifient l'abreviation du nom du tribun qui dedia l'autiel.
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porte le titre de leg. Aug. ou oelui de leg. Augg., peuvent etre datees
durant le regne commrun de Miairc Aurele et Commode 34 . Avec t()ll.lt ceci
oonco-rde la datation en 175-176 pa,r B. E. Thomasson 35 et J. MaircilletJauberi36 de La legation en Numidie de L. Vespronius Candidus Sallusti,w;
Sabinus.
11 ne sera, peut-etre, pas inutile de faire, en fin de compte, quelques
remarques sur la oar.rie,re de A. Iulius Pompilius Piso.
Elle debuta par la charge de Xvir stlitibus iudicandis, qui ne temoignait pas d'une faveur exceptionnelle 37 . La chance de A. Iulius Pompilirus
Piso fut que, ,retourne ă proximite de la province natale, il servit, sous Ies
ordres de M. Statius Priscus, d:ans Ies legions XII Fulminata et XV
Apollinaris pendant la dure oampagne couronnee par la chute de AI"tax:ata38. Ayant apparemment fait preuve de qualites milit1ah·es remarqruables, pour A. Irulirus Pompilius Piso Ies magistratures ne signifierent rien
d'.autTe que des degires obligatoiires qui menaient aux commandes militaiT-es. La questure UI"baine fut exercee apres la guerre parthique. Ensuite, en signe de fia:veur, on lui fit sauter, par une adlectio, l'echelon
tribunicien, pour parvenir a la preture en qualite de candidatus Augustorum avant la mort, en fevrier 169, de L. Verus. Durant sept annees environ A. Iulius Pompilius Piso pa.rticipa aux gue-:rires ma!'comannes, d'abord
comme legat de la leg. XIII Gemina, dans quelle quialite il tTaversa
la orise ayant eu pour point culminant la mort en 1 70 de M. Claudius
F,ronto 39 , mioroasiatique comme lrui-meme 40 . Ensuite, il passa ă la commande de la leg. IV Flavia, unite mobile pendant Ies guerres ma,rcomannes41. Enfin, A. Iulius Pompilius Pisa fut nomme praepositus legionibus
I ltalicae et 1111 Flaviae cum omnibus copiis auxiliorum dato. iure gladii,
ce qui indique une charge ,oonsul,ai,re mal deguisee 42 . Cette deTnieTe nomination sru:rvint en pleine guer,re, le plus tard en 175, mais plus problement pendant l'hiveT de 174-175, et eut pour but l'ocoupation militaire
et la surveillance d'un territoiire ennemi 43 . Si l,a commande de la leg. III
Aug. signifie, par la perspective du consulat, la recompense meritee, il
34

ArhVest XXVIII, 1977, p. 350-353.
Die Statthalter II, p. 186-187; idem, Lat.praes. 40, Numidia, p. 12.
36 BAA II, 1966-1967, p. 163; idem, ArhVest XXVIII, 1977, p. 355; v. G. Alfoldy,
Konsulat und Senatorenstand, p. 249.
37
v. W. Eck, ANRW II, 1, 1974, p. 174.
38
v. pour ces evenements Th. Mommsen, Romische Geschichte V, p. 407-408;
E. de Ruggiero, DizEp I, 1894, 673; A. Stein, RE III, 2 [1899], 1943; D. Magie, Roman
Rule in Asia Minor to the End of the third century after Christ II, Princeton,
35

1950, p. 1593-1594.
39
A. Stein, Dazien, p. 39-40; M. Macre.a, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti,
1969, P. 69 sqq.
40
v. E. Groag, PIR2 II, C, 874.
41
E. Rititerling, RE XII, [1925], 1545; G. Alfoldy, Konsulat und Senatorenstand,
p. 338, date cebte legation vers 173.
42
v. I. Piso, RevRHist XII, 6, p. 1003, n. 28.
43
v. A. Birley, Mark Aurel, p. 333 (cf. p. 321-322); J. Marcillet-Jaubert,
ArhVest XXVIII, 1977, p. 354; G. AUoldy, Konsulat und Senatorenstand, p. 287.
A. v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jb V. 1895, p. 116 E. Hohl RE X [1919] 779,
A. Stein, Dazien, p. 94-95 avaient date la commande ~xceptionr{eue immediat~ment
apres 170.
'
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est, en re·..-anche, d.ifficile de trouver une explication pour la vacanc.e d'environ deux ans depuis la fin des hostilites sur le f.ront danubien. Nous ne sommes renseignes ni sur la fin de la legation de A. Iuliu..;
Pompilius Piso, ni sur son sort ulterieur. Il semble pourtant inV'ffiisemblable que la commande de la leg. III Aug. ait dure jusqu'ă la mort de
Marc Aurele. Que le legat au nom mairtele sur une insoription de l'arnphitheât.Te de Lambaesis ait ete le successeur, avant 180, de A. Iulius
Pompilius Piso, et non celui-ci meme, est possible 44, mais non pas prouve.
L'inscription de Cuicul 45, dediee â. A. Iulius Celsus, fils de A. Iulius
• Pompilius Piso, fut martelee, ligne ă ligne, ce qui, il est v,rai, n'ar,riva
pas aux autres inscriptions. Selon J. Marcillet-Jaubert „il s'agit d'une
prt'paration â. un remploi, non d'un martelage damnationis memoriae
causa" 46 • Seulement, on est etonne de constater pu'on s'est contente de
detruire les lignes, sans avoior remploye la piece. D'ailleurs, si l'ancien
legat est tombe victime des persecutions de Commode, sans que la damnatio memoricie ait ete officiellement prononcee, l'abolition du nom tenait
de l'initiative, ou, mieux dit, de l'empressement de particuliers et ne
pouvait etre qu'accidentelle. M0me lorsque la damnatio memoriae est
prnnoncee, il ne faut pas s'attendre toujours ă une confirmation dans les
inscriptions 47 •
Evidemment, quoiqu'on puisse affirmer sur la fin de A. Iulius Pompilius Piso, est, faute de preuve:-; concluantes, tout aussi facile d'accepter
que de rejetter. On ne sera, en revanche, trop loin de la verite en admettanit que A. Iulius Pompilius Piso ait accede â. la commande de la
legio III Augusta le plus tard en 177 43 et au consulat vers 178-179 49 .
2. - Un des problemes controverses de la prosopographie senatoriale est celui des liens de parentc et de la datation des fonctions des
Caecilii Rufini. Les opinions exprimees lâ.-dessus par de grands prosopographistes ont ete si diverses, qu'il me paraît utile de les discuter. Allons,
avant tout, presenter Ies huit inscriptions qui nous fournissent la documentation:
· :I
1. CIL III, 3463 = ILS, 3638 (Aquincum) : H ammoni, / I ( ovi)
O ( ptimo) M ( aximo) ct Lar ( ibus) 1vf il ( itaribus) ceterisq ( ue) / dis / M ( arcus) Caec(ilius) Rufinus / lVlarianus / tr(ibunus) lat(iclavius) leg(ionis)
IV[F(laviae)] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
2. CIL III, 1012, v. p. 1015 (Apulum) : Silvano / M ( arcus) Caecilius /
Rufinus / M arianus / leg ( atus) leg ( ionis) X I I I G ( eminae).

=

L'inscription fut publiee par L. Leschi, Libyca II, 1954, p. 181 sqq
AnnEp,
1955, 135; v. B. E. Thomasson, Die Statthalter II, p. 189-190; idem, Lat. praes. 40,
Numidia, p. 12; J. Marcillet-Jaubem, BAA II, 1966-1967, p. 163; idem, ArhVest
XXVIII, 1977, p. 353; G. Alfoldy, Konsulat und Senatorenstand, p. 284 .
45 AnnEp, 1916, 31; J. Marcillet-Jaubert, op. cit., pl. I, fig. 1.
46 op. cit., p. 358, n. 46.
47 v. F. Viittinghoff, Der Staatsfeind in der romischen Kaiserzeit. Untersuchungen
zur ,,damnatio memoriae", Berlin, 1936, p. 32-34.
48 ArhVest XXVIII, 1977, p. 355.
49 v. B. E. Thomasson, Die Statthalter II, p. 189; G. Alfoldy, Konsulat und
Senatorenstand, p. 191; cf. A. Degrassi, Fasti, p. 50.
44
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3. CIL III, 93 (Bostra) : M (arco) Caecilio / Fusciano Cre/pereiano
Flo/rano leg(ato) Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) et M(arco) Cae/cit1:o Rufino /
J1:tio eius eq (uites) sing ( ulares) / exerc ( itus) Arab (ici) / item dram ( edarii ).
4. H. G. Pflaum, Syria XXXIV, 1957, p. 128 sqq = AnnEp, 1957,
271: M(arco) Caeci/lio Fusc[i]/ano Crep/ereiano / Florano / leg(ato) Aug ( usti) pr (o) pr ( aetore) C ( aius) Turra/nius Proc/lus (centuria) leg (ionis) /
I II Cyr ( enaicae) / o ( b) m ( erita).
5. CIL, 2588 = IGRR I, 968 = M. Guarducci, RIA I, 1929, p. 149 =
= I. Cret. IV, 301 (Gortyn) : KotVTov KtXLXLALov 'Pour.pe:î:vov / ,ov xpoc'!Lcr-rov ocv0urt:x·rov / Kp~,l)½ XtXl Kup[~]Vl)½ / Kuv,[l]ALO; ITuppo; ,OV r.plAOV / 'AvocţLµfvri; Eu[p]ucr,poc,o[u] MLA~Cl'Lo; [btoLe:L].
6. CIL III, 10407 = ILS, 3109 (Aquincum): Iunoni Caelesti / Q(uintus)
Caecilius / Rujinus Crepe/reianus co(n)s(ul), / lcg(atus) Augg(ustorum)
pr(o) pr(aetore) / v(otu_m) s(olvit) l(ibens) m(crito).
7. CIL III, 10415 (Aquincum): I(ovi) o(ptimo) JI(aximo) / Q(uintus) Caecilius / Rujinus Crc/pereianus / co(n)s(ul), leg(atus) Augg(ustorum) / pr (o) pr ( acto re) / v ( otum) s ( olvit) l ( ibens) m ( erito).
8. Pour l'autel fragmentaire d~ Aquincum, J. Szil:igy, ArchEr
I,XXVIII, 1951, p. 135 = T. Nagy, BudReg XX, 1963, p. 27 sq = AnnEp
1967, 362 = J. Fitz, ActaArch XI, 1959, p. 257 = Antik Tanulmdnyok
XI, 1964, p. 133 sqq = Actes du V I I Congres d' Epigraphie grecque et latine,
Constanţa, 1977 (v., pour la photographie, M. Nemeth, BudReg XXIV,
2, 1976, fig. 204), je propose une lecture differente (fig. 4) de celle offerte
par mes predecesseurs 50 : ••• / quod ... / voverat (centuria) [leg ( ionis)] /
]III Fl(aviae) fact(us) s[ub] - oujact(u)s [a] 51 - / Caecil(io) Rujino leg(ato) / Augg(ustorum) pr(o) pr(aetorc) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Avant la parution de l'etude de H. G. Pflaum dans Syria XXXIV,
195752 , on avait unanimement considere que M. Caecilius Rufinus, fils
de M. Caecilius Fuscianus Crepereianus Floranus (3), (4), leg. Aug. pr.
pr. ( prav. Arabiae) est identique a M. Caecilius Rufinus Marianus, tribun
laticlave de la legio IV Flavia (1) et, plus tard, legat de la legio XIII
Gemina (2) 53 • Quant au gouvernement de Q. Caecilius Rufinus Crepereianus
eu Pannonie Inferieure (6), (7), E. Ritterling se decida pour la periode
50 AnnEp, 1967, 362
(d'apres J. Szilagy,
... / quq [ ... ] voverat a(gens) {v(ices) l(egati)
:;[Ub] / Caecil(io) Rufino le[g(ato)] / Augg, pr.
la remarque des editeurs de l'AnnEp que „la
legati est impossible parce que anachronique".

ArchErt LXXVIII, 1951, p. 135):
leg(ionis)] / !III Fl(aviae) fact(um)
pr. [provinciae] / v. s. l. m., avec
restitution de la 1. 2, agens vices

51 L'officier, dont le nom s'est perdu, avait fait des voeux comme centurion
-de la leg. IV Flavia. Au moment ou il erigeait l'autel, il remplissait, fort probablement, une auitre charge. Il m'est impossible de distinguer sur la photographie
(M. Nemeth, BudReg XXIV, 2, 1976, fig. 204) une ligature V +s ă La 3e ligne.
52

p. 128-134.
E. Ritterling, ArchErt XLI, 1927, p. 294; E. Groag, PIR 2 II C, 47, 74, 77;
A. Stein, Dazien, p. 97-98; G. Barbieri, L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino,
Roma, 1952, p. 28, no 97.
53
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203 - 20854 , reduite par d'autres 55 • Ce Q. Caecilius Rufinus Crepereianus,
qui serait a identifier a Q. Caecilius Rufinus, pra<;onsul Cretae et Cyrenarum
(5) 58 , pourrait etre le frere de M. Caecilius Fuscianus Crepereianus Floranus et, par consequent, l'oncle de M. Caecilius Rufinus Marianus (=
M. Caecilius Rufinus). Le neveu aura, tout normalement, exerce le tribunat laticlave sous les ordres de son oncle, gouverneur de la Pannonie
Inferieure 57 • Le commande de la legio X I I I Gemina aurait succede de
dix a quinze annees plus tard, vers 2205 8 • Le stemma suivant 59 condense
les vues des savants cites, principalement de E. Groag:
l'il. Caecilius Fuscianus _

Crepereianus Floranus

Q. Caecilius Rufinus
Crepereianus

C. Caecilius Crepereianus
Salvianus

idem atque
M. Caecilius Rufinus

Q. Caecilius Rufinus

idem atque
M. Caecilius Rufinus
Marianus

M. Guarducci remarqua que Ies deux inscriptions de Gortyn, l'un~
dediee a Q. Caecilius Rufinus comme proconsul Cretae et Cyrenarum (5),
l'autre a P. Septimius Geta, questeur de la province, trouvees au meme
endroit, sont contemporainesG 1 • L'inscription de Leptis Magna contenant
la carriere de P. Septimius Geta 62 permit a H. G. Pflaum de dater tant
la questure de celui-ci que le proconsulat de Q. Caedlius Rufinus 63 • En
datant le consulat de Geta en 188-189 le savant frarn;ais plac;a Ies deux,
charges vers 180-181 64 • 11 en Tesulte que Q. Caecilius Rufinus CTepereianus, leg. Augg. pr. pr. de la Pannonie Inferieure sous Septime Severe
et Cairacalla, appartiendrait a la generation suivanteG5 • M. Caecilius Rufinus Marianus (1), (2), ne serait, donc, identique ă M. Caecilius Rufinus
(3); en effet, le dedicant de Bostra, qui avait mentionne toute la nomenclature du pere, n'aurait pas oublie le cognomen Marianus du fils, s'il
avait existe 6G. M. Caecilius Rufinus Mari•anus seTait ainsi le fils de Q.
Caecilius Rufinus Crepereianus. Le fils auTait exerce le tribunat laticlave
54
E. Ritterling, op. cit., p. 295; v. A. Stein, Dazien, p. 98; G. Barbieri, Albo
senatorio, P. 28, no. 96; A. Dobo, Die Verwaltung der romischen Provinz Pannonien
von Augustus bis Diocletianus, Budapest, 1968, p. 79; J. Fitz, ActaAnt XI, 1963,
p. 284-285; idem, ActaArchBp XIV, 1962, p. 96-98.
55
v. T. Nagy, BudReg XX, 1963.

56

E. Ritterling, op. cit., p. 294; E. Groag, PIR 2 II C, 75, 78; G. Barbieri,

Albo senatorio, p. 28, no 96.
57

E. Rittierling, RE XII [1925), 1945; A. Stein, Dazien, p. 98.

58
59

ibidem.

D'apres H. G. Pflaum, Syria XXXIV, 1957, p. 131.
.E. Groag, PIR 2 II, C, 36.
RIA I, 1929, p. 149; ad I. CreL IV, 301, 302.
62
G. M. Bersanetti, Epigraphica IV, 1942, p. 106-107
IRT, 541.
63
H. G. Pflaum, op. cit., p. 132.
60
61

84

ibidem.

GS

op. cit., p. 132-133.
op. cit., p. 133.

66

=

AnnE:p, 1946, 131

=
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dans la province gouvernee par le pere67 • H. G. Pflaum propose le sternma S'llivant68 :
Q. Caecilius Rufinus
I

I

Q. Caecilius Rufinus
Crepereianus
I
M. Caecilius Rufinus
Marianus

I

M. Caecilius Puscianus
Crepereianus Ploranus

I

C. Caecilius Crepereianus
Salvianus

I

M. Caecilius Rufinus

Pour la genealogie, l'inscription (8), que H. G. Pfl.aum ne connaissait
pas encore, ne nous encourage pas de considerer le proconS'l..11 de Crete
et le legat de la P.annonie lnferieure comme ayant appar.tenu a deux
gener,ations differentes. Dans le document dte, le gouverneur, evidemment identique a celui de (6), (7), porte le nom de Caecilius Rufinus.
Une considerable difficulte a laquelle se heurte toute tentative de
dater la charge de Q. Oaecilius Rufinus Crepereianus pendant le regne
de Septime Severe •et Ca,racaUa est representee par la titulature de M.
Caeicilius Rufinus Mari-anus sur l'inscription de Apulum (2): s'il avait
ete tribun laticlave vers 202-203, la legio XIII Gemina aurait porte dix
ans plus tard l'epithete imperiale. EnsuHe et surtout, s'y oppose la nouvelle interpretation, donnee pa,r J. Fritz<i9, d'une inscription de Aquinoum
recemment publiee par M. Nemeth 70 : • • • • • • / pro salute Imp(eratorum)
L(ucii) Sept(imii) Severi et An/[tonin]i Augg(ustorum) / L(ucius) Baeb(ius) Caecilianus / [le]g(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr{aetore) / [ob re]duc(em) leg(ionem) II Adi(utricem). Puisque L. Baebius Oaeciili:anus se ,trou-

vait eneore en Pannonie lnferieure en 202, au retour, lors de la visite
imperiale, de la legio II Adiutrix, M. Caecilius Rufinus Crepereianus doit
l-tre exdu des fas,tes de eette province pendant le -regne de Septime
Severe et Caracalla 71 • Meme s'il etait prouve que 1,a legio II Adiutrix eut
rempl•ace a Aquinoum la legio IV Flavia entre 197-202 (ce qui n'est pas
le oas) 72 , ces annees-la sont oecupees par des legats ,assez bien ,connus 73 •
11 fiallut donc trouve.r une ,autre occasion, sous deux empereurs, ou la
legio IV Flavia ait stationne en Pannonie Inferieure. J. Fitz se decida
pour les annees 162-166, lorsque la legio II Adiutrix, partie pour
l'Orient, fut remplacee en Pannonie Inferieure par la legio IV Flavia 1 '.
Q. Caecilius Rurfinus Crepereianus serait le legat inconnu qui gouverna
la Pannoni,e lnferieure entre Ti. Haterius Saturninus et Ti. Cl,audius
P-ompei,anus, don,c entr,e 163/164-166 75 • En a•cceptant la date de 180/181,
fixee pr H. G. Pflaum pour le proconsulat de la Crete de Q. Caecilius
67

68
69
70

ibidem.
ibidem.
Alba Regia XVI, 1978, p. 373-374.

71

BudReg XXIV, 1, 1976, p. 193-195; XXIV, 2, fig. 203.
J. Fitz, Alba Regia XVI, 1978, p. 374.

72

ibidem.

73

v. A. Dobo, Pannonien, p. 73-78.

.

74
v. E. Ribt.erling, RE XII, [1925), 1945; J. Fitz, loc. cit.; idem, Epigraphica
XXXVI, 1974, p. 102; M. Mirkovic, !MS I, p. 30.
" J. Fitz, Alba Regia XVI, 1978, p. 374; A. Dobo, Pannonien, p. 63-64.
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Rufinus, J. Fitz fut contraint de considerer celui-ci camme le fils du
gouverneur de la Pannonie Inferieure. Vaiei le stemma propose par le
savant hongroisî 6 :
Q. Caecilius Rufinus
Crepereian us
I

I
Q. Caecilius Rufinus

I

!\I. Caecilius Rufinus
Marianus

I

C. Caecilius Crepereianus

Salvianus ( ?)

I

:\l. Cacdlius I uscianus
Crepereia11,1s Floranus

I

li. Caecilius Rufinus

La these de J. Fitz est ca.rirecte et peut-etre s'averera-t-elle jruste. II
y a nearunains une autre passibilite, que je prefere. Je pars de l'impressian (en effet le these de E. Groag, v. plus haut), renforcee par l'inscription (8), que le proconsul de la Crete et le legat de la Pannanie Inferieure sont une et meme persanne. 11 me semble, arussi, probable que ies
deux inscriptions de Gartyn, en hanneur de Q. Caecilius Rufinus et de
P. Septimius Geta, aient ete posees en meme temps 77 • Seulemeni, la
questure de Geta fut placee t<rop tard en 180/181. Jusqu'au consulat, la
ca.r,riere de celui-d 78 fut mediocre et, par consequent, lente; s~ms le
complot de Laetusi 9 il n'aurait, probablement, pas abouti a la tete d'une
pravince de l'importance de la Mesie Inferieure. Meme en acceptant,
avec G. Alfoldy, que Geta ait gere le consulat suffecte vers 191 80 , ce qui
me semble probable, je ne vois nulle ·raisan de ne pas dater la questure
vers 177-178. Dans la ca<Driere de Q. Caecilius Rufinus Marianu.s, au
proconsulat de la Crete aurait na1malement 81 succede, Ies annees suivantes, la legatian de la Pannonie lnferieure. Un seul fait semble s'y opposer; dannans la parole a Cassius Dia LXXI, 33, 1: 'E1te:L8~ Be: TIX LxuOLxix
aunc; a,hou ( = M. Aupe:"A(ou) He:1J0-ri, yuvoci:xoc Tcj) ute:i: 0ocnov BL' CXU't'IX -i}
i~ou"Ae:To KpLcr1ti:vocv cruvcfnucre:v· ot ycxp Ku·LvTLALOL oux ~8uv1J0-ricrcxv, xocl1te:p
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En suivant E. Ritterling 82 , Ies deux Quintilii ne sont pas Ies oonsuls
de 151 83 , mais bien Quintilius Maximus, consul en 172 84 , et son cousin,
J. Fitz, loc. cit.
M. Guarducci, RIA I, 1929, p. 149; ad I. Cret. IV, 301, 302; H. G. Pflaum,.
op. cit., p. 131-132; v., cependant, G. Alfoldy, Konsulat und Senatorenstand, p.
263, n. 312.
78
G. M. Bersanetti, Epigraphica IV, 1942, p. 106 sqq; G. Alfoldy, Fasti
Hispanienses, Wiesbaden, 169, p, 145.
79
A. R. Birley, BJb 161, 1969, p, 263-264; W. Eck, RE Suppl. XIV, [1974], 661.
60
G. Alfăldy, BJb 168, 1968, p. 151; idem, Fasti Hispanienses, p. 145.
81 v. W. Eck, ANRW II, 1, p. 202-203.
62 AEM XX, 1897, p. 30-31; ArchErt XXVII, 1941, p. 291; v. encore G. Alfoldy>
Konsulat und Senatorenstand, p. 237-238, 261-262.
83 v. A. Degrassi, Fasti, p. 43.
u op. cit., p. 48.
76

77
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Sex. Quintilius Condianus, consul en 180 85 . Ils auiraient dirige Ies operations militakes, le premier comme gouve·rneur de la Pannonie Superieure,
le second comme gouverneur de la Pannonie Inforieure 86 . La cha1,ge de
celui-ci serait a dater en 176-179, entre C. Vettius Sabinianus Iulius
Hospes et L. Septimius Flaccus 87 • Pour ce qui est de Quintilius Maximus,
il n'y a rien a remettre en discussion. Quant a son cousin, il n'es,t pas
obligatofa'e qu'il ait •reste a la tete de la Pannonie Inferieure jusqu'en
179; le texte de Cassius Dio regarde Ies evenements d'avant le 3 aout
178, date ou Ies deux •empe.reurs paritkent pour le front 88 . Sex. Quintilius
Condianus aurait pu gerer, jusqu'au consulat, une fonction extraordinaire. Surtout, rien ne s'oppose a ce qu'il se soit trouve en 177-178 a
la tete d'une legion de la Pannonie Superi•eure; c'est-ce qui expliquerait
mi,eux l'etroite collabo·ration sur le plan militaire des deux cousins. Sex.
Quintilius Condianus serait arrive •au consulat en passant pair une charge
equivalente au gouvernement d'une province pretorienne. Il existe donc
de la place, pendant la expeditio Germanica secunda, aussi pour un autre
gouverneur de la Pannonie Inferieure. Deuxiemement, il est tres probable que pendant les memes ,annees la legio IV Flavia a urai t appartenu a" l'armee de la Pannonie Inferieure. On sait, d'une part, que la
legio II Adiutrix ait stationnee en barbaricum89 , de l'autre, que la Mesie
Superieure soit devenue temporairement une pl'Ovince preto,rienne!J 0 • Le
rappor-t en est evident: la legio IV Flavia remplac;a la legio II Adiutri.r.
En troisieme lieu, l'inscription (8) fait allrusion a des eveniments guerriers tres faciles a placer pendant Ies memes annees.
Si Q. Caecilius Rufinus Crepe,reianus se trouva a la tete de la Pannonie Inferieure sous le regne commrun de Marc Aurele et Commode,
M. Caecilius Rufinus Mari.anus exe,rc;a ,alors meme l:a cha:rge de tribun
laticlave dans la legio IV Flavia. Environ dix ans plus tard, vers 188,
il pouvait commande,r en Dacie l•a legio XIII Gemina. Pour le stemma,
je me range aux vrues de E. Groag, hormis peut-etre l'identite entre M.
Caecilius Rufinus Marianus (1), (2) et M. Caecilius Rufinrus (3); Ies deux
pouvaient ebre freres.
Il ne m'echappe pour-tant pas que le probleme n'est pas resolu et
qu'on poun,ait trouver un jour que les choses se soient passees arutrement que ce qu'il semble etre logiqrue.
85

op. cit., p. 50.
E. Ritterling, loc. cit.; W. Reidinger, Die Statthalter des ungeteilten Pan•
non!en und Oberpannoniens, Bonn, 1956, p. 88-89; A. Mocsy, RE IX, [1962], 560;
G. Alfăldy, Konsulat und Senatorenstand, p. 237-238, 261-262.
87
v. A. Dobo, Pannonien, p. 67-68; J. Fitz, ActaAnt XI, 1963 p. 275-276~
G. Alfoldy, Konsulat und Senatorenstand, p. 237-238.
'
88 v. A. Birley, Mark Aurel, p. 373.
89
CIL III, 13439; H. G. Pflaum, Libyca III, 1955, p. 135-154 = AnnEp 1956,
124; H. G. Pflaum, Carrieres procuratoriennes equestres I, Paris, 1960,
493;
H. W. Bohme, Jahrb. RGZM XXII, 2 1975, p. 210-211.
90
A. R. Birley, Acta Ant. Phiiipp., 1963, p. 109-112. Legat pretorien de la
Mesie Superieure fut avec certitude uniquemerut M. Macrinius Catonius Vindex.
Pour Calpurnius Iulianus v. I. Piso, RomOst III, 1975 p. 175-182 pour. P. Helvius
Pertinax v. RevRHist XV, 3, 1976, p. 475, n. 81.
'
'
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3. - I. I. Russu ~endit un service considerable aux prosopogiraphistes par la publicartion, H y ,a douze ans, d'une inscription decouverte ă
Rapoltul Maire9 1 , mais provenant, tres probablement, du camp de Cigmău92. Void la lecture qu'il en donna93 :
[I mp ( erator) C aes (ar) L ( ucius) Sept ( imius) Severus Pert ( in_ax)
Aug ( ustus) trib ( uniciae) pot ( estatis) . . . imp ( erator) ... ] et I mp ( erator)
C aes (ar) ,\f ( arcus) Au [r ( elius) A ntoninus Aug ( ustus)] trib ( uniciae)
potes (tatis) lmp (era/or) I I . . . [et P (ublius)Septimius Geta Caes( ar) ...

balneas? vetustate dilapsas?] a solo restitu[er(unt) ... sub? C(aio) Iul(io?)]
}\Jaximini pr(a)es(ide) [Daciar(um) III cura agente?] T(ito) Fab(io)
A quilcicns [i pratf ( ccto)? n (umeri) s ( ingularium) B ( ritannicorum)?].

A la 2e ligne conservee I. I. Russu lut dans la titulatuTe de CaracaHa TRIB POTES IMP, ce qui daterait l'inscription entre 207 et 209 94 .
Les editeurs de l'Annee epigraphique furent etonnes de l'abs-ence du
ehiffre de la puissance tribunicienne, et ils en avaient pleinement Taison95. En examinant attentivement la pierre de calcaiTe fort oorrodee
(fig. 5), on observe que ce que I. I. Rrussu avait pris, ă la 2e ligne, pour
une S, est, en effet, le bout superieur d'une haste (a comparer avec la
5" ligne, v. fig. 7). Entre cette I et celle de IMP n'existe aucune trace
d'une autre lettTe. D'ailleurs, comme les deux I du chiffre de l'acdamation imperiale sont separees par 2,5 cm, la distanoe de 3,5 cm entre l'I
du chiffre de la puissance tribunicienne et celle de IMP, donc entre
deux mots, apparoit normale. TRIB POT est, donc, suivi pa-r [X]I (fig.
6, 8), ce qui date l'inscription de Rapoltul Mare en 208 96 . Voici, avec
autres petites modifications, le texte:
[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(imius) Severus Pcrt(inax)
Aug ( ustus) . . . trib ( unicia) pot ( estate) X V I imp ( erator) X I .... ] /
ct I mp ( erator) C aes (ar) M ( arcus) Au [r ( elius) A nt ( oninus) A ttg ( ustus)
... ] / trib(unicia) pot(estate) [X]I imp(erator) II [ .... et P(ublius)
Scpt(imius) /Geta nobiliss(imus)] C[aes(ar) ... ] / a solo restitu[er(unt)
cura C (ai) I ul (ii)] / 1~1 aximini pr ( a )es ( idis) [Daciar ( um) I I I instante?]/ T(ito) Fab(io) Aquileiens[i praep(osito) n(umeri) p(editum) s(in1;ularium) B ( ritannicorum)?].
Jusqu'a la decouverte de l'insoription de Hapoltul Mare, le gouvernement de C. Iulius Maximinus avait ete generalement date, par CIL
91
92
93
94

95
96

SCIV XIX, 4, 1968, p. 667-676.
op. cit., p. 673 sq.
op. cit., p. 674-675 = AnnEp, 1971, 385.
v. SCIV XIX, 4, 1968, p. 670.
AnnEp, 1971, ad 385.
I. Piso, ActaMN XV, 1978, p. 184, n. 55.
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III, 1127 (Apulum), entre 198 et 209 97 • Ce sont seulement A. Stein98 et L.
Petersen99 qui aient suppose la periode 198-199 ou 202-203, en considerant, d'une part, Ies annees ou sont attestes en Dade L. Octiavius
Iulianus - 200-2011° 0 , L. Pomponius Liberalis - 204 101 , Mevius Surus
- 205 102 , de l'autre, une legation de Claudius Gallus vers 209 103 . Essayons
de discemer en quelle mesure la supposition d'un gouvernement de Claudius Gallus est justifiee.
Dans CIL III, 1564 (Băile Herculane), connue uniquement d'apres la
copie de Caryophilus 103 a, le nom du gouverneur qui dedie un autel ă
Bercule pro salute imperatorum Severi et Antonini f(ilii) est C(aius)
J(ulius) Gallus. D'une seconde inscription, de Voislova, redigee d'apres le
meme formulaire et publiee recemment1° 4 sur la foi d'une transcription,
manque, malheureusement, au debut de la 8e ligne, justement le prae-

6
97

J. Jung, Fasten der Provinz Dacien, Innsbruck, 1894, p. 29; G. Herzog, RE
X [1917], 677, no 351; P. Lambrechts, Comp. II, p. 113, no 236; G. Barbicri, Albo
Senatorio, p. 73-74, no 300. Tout a fait surprenante pour le niveau atrteint par Ies
etudcs prosopographiques est l'assertion de J. Marion (Etudes classiques III,
1968-1970, p. 117, n. 69) que CIL III, 1127 represente une „dedicace faite par un
legatus Augusti pro praetore qui s'appelle C. Iulius Maximinus et qui a beaucoup
de chances d'etre le futur empereur Maximin lui-meme".
98 Dazien, p. 58.
99 PJR2 IV, 3, I, 419.
10 CIL III, 1308, 14485a
Il.S, 9179; v. A. Stein, Dazien, p. 58.
101 C. Daicoviciu, Sargetia II, 1941, p. 119-120
AnnEp, 1944, 74; A. Stein,
Dazien p. 59.
102 CIL III, 13801; v. Gr. Tocilescu, AEM XIX, 1896, p. 80, no 7; A. Stein,
Dazien, p. 59-60.
103 op. cit., p. 60.
103 a P. Garofalo (Caryophilus), De thermis Herculanis nuper in Dacia detectis
dissertatio epistolaris, Vindobona 1737, p. 76.
104 I. Piso, AIIA XIX, 1976,' p. 259-260
IDR III, 1, 271: Marti / {pr}o salut[e

°

=

=

=

/ Impe]rator{um Severi / et Ant]onini {f(ilii) conserv(atori) / Aug]usto[rum / do]mino[rum / nos] tro[rum / C(aius) l(ulius)J Gallus le{g(atus) I eor]um pr(o) pr(aetore) I
[cu/m sui [s / v(otum) s(olvit) l(ibens) n(eritol)].
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nomen et le nomen du consuliaiire. B. Borghesi 105 , su.ivi par A. Stein 106
et par tous Ies autTes 107 , ont prefere a la lecturre C(aius) l(ulius) le nomen
Cl(audius). Selon A. Stein108 , Gallus de CIL III, 1564 seraiit identique
au gouverneur de la Nwnidie entre 198-209 (CIL VIII, 2741). La confk-

mation semblait etre fournie par une inscription de Lambaesis 109 , datable
entre 202-205, plus probablement en 203 110 , ou Claudius Gallus est
gauvernE!'llT de la Numidie et consul designatus. D'apres M. Leglay, puisque Claudius Gallus exerc;a le consulat suffecte en 203-204, il pouvait
gouverner la Dacie enbre 205-209 111 . La datation de l'inscription de Rapoltul Mare •rend cela improbable. Si L. Pomponius Liberalis se trouve
en Dade en 204, Mevi-us Surus, atteste lă-meme en 205, doi,t, normalement, etre reste dans la province jusque vers 206-207. Si C. Iulius
Maximinus gouverne la Dade en 208, il est tres dif ficile de trouver,
entre 204 et 209, une place pour un quatrieme legat. D'autre part, les
inscriptions ou Caracalla est nomme Severi filius ou d'une fa~on semblable, mais dans une tres breve expression, datent, tel que j'ai pu constater, des premieres annees du regne commun 112 • 11 me semble donc
convenable de nous fier a la lecture de Caryophilrus et de considerer
qu'un consulaire different de Claudius Gallus, notamment C. Iulius Gallus, a gouverne la Dacie durant Ies seules annees restees libres, 198199113, d'autant plus que des consuls portant Ies memes tria nomina sont
connus en 124 114 et en 153 115 . Void, enfin, la liste probable des goruverneurs de la Dacie au temps de Septime Severe 116 •
Q. Aurelius Polus Terentianus 192(?)-194; P. Septimius Geta 194
(195?)-197 (198?); C. Iulius Gallus 198-199; L. Octavius lulianus 200201/202; L. Pomponius Liberalis 202/203-204; Mevius Surus 205- 206/
207; C. Iulius Maximinus 208-209/210; [F]l.? Postumus 111 209/210-212/
213(?).
IOAN PISO

105 B. Borghesi, Oeuvr. VIII, p. 477; v. J. Jung, Fasten, p. 28, 34; Klebs, PIR
I, C, 702; H. Dessau, PIR II G, 36; cf. Th. Mommsen, ad CIL III, 1564.
106 A. Stein, loc. cit.
107 E. Groag, PIR 2 , II, C, 878; E. Birely, JRS XL, 1950, p. 62; G. Barbieri,
Albo senatorio, p. 41, no 154; B. E. Thomasson, Die Statthalter II, p. 202-203;
G. Alfoldy, EpSt III, 1967, p. 50; idem, BJb 168, 1968, p. 139; A. Birley, BJb 169,
1969, p. 276.
108
109

loc. cit.

M. Leglay, CRAI, 1956, p. 300-307 = AnnEp, 1957, 123.
110
M. Leglay, loc. cit.
111 ibidem.
112 CIL III, 154, 205, 6709, 6710 (v. J. F. Gilliam, AJPh LXXIX, 1958, p. 228;
A. Birley, EpSt IV, 1967, p. 80), CIU VIII, 2551; IX, 2122; XIII, 12043.
113 v. AIIA XIX, 1976, p. 261.
114 Th. Mommsen, ad CIL III, 1564; L. Petersen, PIR2 , IV, 3, I. 337.
115 L. Petersen, PIR 2 IV, 3, I, 338.
.
116 A comparer avec Ies listes de G. Alfăldy, BJb 168, 1968, p. 157; A. Birley,
Septimius Severus, London, 1971, p. 330-331; L. Balla, ActaClassDebr, IX, 1973,
p. 102.
117 I. Piso, ActaMN XV, 1978, p. 184.

LES LECTICAIRES A ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Une insoription de la capitale de la Dacie romaine, CIL III 1438,
mentionne un certain Cornelius Cornelianus, qui, avec sa femme Iulia
Bessa, erige un autel en honneur de la deesse Nemesis Regina. Le dedioant s'est consigne pcmr seule qualite celle de defensor lecticariorum.
C'est jusqru'ă ipre5,ent la seule attestation de lecticarii qui nous reste
dans l a Dacie ll'Omaine. Dans notre liittera1rure de specialirte on Ies a ,consideres soiJt comme des porteurs de litieres1, soit comme des artis-ans qui
les fabriquaient2; on ,a mis ,aussi en discussion la possibilite de l'existence d'une association propre (collegium), sans tirer des •oondusions definitives3. Nous apprecions cependant que, pair ,analogie avec des aspeets
connus dans ,tout le monde romain, on peut donner plus de precbions sur
ces lecticarii.
I1 faut tout d'abord remarquer que jamais les lecticaires ne sont
attestes oomme fabrioants de litieres, mais uniquement comme porteurs.
Les diotionnaires du latin 4 et les etudes plus anciennes ou plus ,recerrtes 5
sont unanimes a les considerer comme tels. Realite d'autant plus evidente
a Ulpia ,T,raiana, ou tous les airtisans qualifies ebaient groupes dans un
1

1

C. Daicoviciu, RE, Suppl. XIV [1974], 638.
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1969, p. 319;
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1968,
p. 98. Les deux auteurs oscillent entre Ies deux points de vue.
3 Cf. supra, notes 1-2.
4
Aegidius Forcellini, Lexicon totius Latinitatis, Pratum, III, 1865, p. 718;
R. Klotz, Handworterbuch der lateinischen Sprache, Braunschweig, 1874, 2. Band,
p. 245;
K. E. Georges, Ausfilhrliches lateinisch-deutsches Handworterbuch,
Leipzig, 1880, 7. Auflage, 2. Band, p. 531; L. Quicherat, A. Daveluy,
Dictionnaire latin-franc;ais, Paris, 1884, p. 650; E. Benoist, H. Goelzer, Nouveau
dictionnaire latin-franc;ais, Paris, s.a., p. 825; M. Breal, A. Blailly, Dictionnaire etymologique latin, Paris, 1906, p. 154; R. Ocheşanu (sub. red.), Dicţionar latin-român, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1962, p. 397.
5
J. Marquardt, Das Privatleben der Ramer, Leipzig, 1886, 2. Auflage, p. 149,
738; J. P. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les
Romains, Louvain, II, 1896, p. 153 et IV, 1900, p. 96; P. Girard, DA, tome III, part.
2, 1904, p. 1004; Lamer, RE XII, 1 [1924], 1066; DACL, fasc. LXXXVI-LXXXVII,
1928, col. 2269; E. de Ruggiero, S. Accame, DizEp, IV, 1948, p. 495 (Bien qu'ils
supposent egalement l'autre variante possible, Ies auteurs reconnaissent qu'aucune
source ne l'aitteste clairemernt); D. M. Pippidi (sub red.), Dicţionar de istoTie veche
a României, Bucureşti, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1976, p. 368. En quelques
inscriptions apparaît mem.e un autre terme pour designer le constructeur de litieres:
lectarius (J. Marquardt, op. cit., p. 721; E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900], 394; E. de
Ruggie.ro, S. Accame, loc. cit. Cf. aussi Du Cange, Gloss, scTipt., IV, p. 95).
2
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Fig. I. - CIL III 1438 (apud IDR, III /2 , 314).

seul collegium fa brum; sans doute les iartisans qui oonstruisaient des lit ieres 1auraien t trouve eux ,a ussi leur place pairmi les fahres 6 •
Le d edi-cant de l'inscrr iption n'est pas tout ă fait inoonnu. 11 doit
etre le m eme que oe Cor nelius Cornelianus oonsigne S'lllr une dedicace
mithri.aque (CIL III 12581). C'est enoo,r e ă lui qu'on pouirrait arttribuer les.
1

8

R. Ardevan, ActaMN, XV, 1978, p. 167.
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cachets Q C C qui figurent sur c-ertaines tegulae de Sa-rmizegeitus,a, son
prenom pouvant donc etre Quintus 7 • Nous ne savons pas qu'il ait
exerce quelque magistrature, mais il faisait sans doute partie de
la categorie des citadins aises, puisqu'il pouvait faire une donation de
briques et de tuiles pour l'usage public 8 • Sa presence en tant que defen.sor lecticariorum constitue un indice pour l'existence d'une corporation
des porleurs de ·litieres. Dans un sens lairge, defensor signifie representant
{avocat) oocasionnel d'une pe,rsonne juridique9 • On ne peut pas l'identifier
au .patron, qui avait l'obligation pe,rmanente d'accorder un appui1°. Pourtant, le ,terme est employe pa-rfois pour designer aussi 1es patrons de co11ege, pour souligner leUT irâle de defenseu:rs de la collectivite ~·espective 11 •
Le texte de l'insc-ription ne nous dit pas dairement ce qu'a ete Cornelius
Cornelianus; nous retenons cependant que l'autel a ete dresse pour Nemesis, laque11e etait aussi la divinite de l'equilibre et de 1a justioe12 . Ce
detail nous fait penser plutât ă un defenseur occasionnel en justke qu'ă
.un patron. La similitude avec le defensor negotiatorum de la meme localibe13 est tout ă fait evidenJte 14 • Mais quel que soit le statut -reel de Cornelius Cornelianus, l'inscription fait mention de son role de protecteu!·
d'une ,collectivite organisee; une association des poriteur.s de litieres apparaît donc ,comme surement attestee. Il est bien probable qu'il s' agisse
d 'un college ă part.
Predser la condition sociale de ces lecticarii de Sarmizegetusa souleve
certaines diffiru1tes. Car Ies sources dont nous disp~ons nous ,renseignent
~eulement sur 1es lecticarii en tant qu'esclaves prives - parfois rneme
qu'affr-anchis - des tres riches 1!'>. Une lectica etait un objet de luxe, elle
~outait cher, mais encore plus couteux etait 1'entretien d'un nombre suf1

N. Branga, Sargetia, XI-XII, Hl74-1975, p. 84, pl. 11/5, II/6.
Idem, op. cit., p. 92.
9 Aegidius Forcellini, op. cit., II, 1861. p. 604; G. Mancini, DizEp, II, 1910,
1). 1155; W. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des ramischen Vereinswesen. Drei Untersuchungen, Leipzig, 1890, p. 211 (apud J. P. Waltzing_ op. cit., I,
1895, p. 418 2); J. P. Waltzing, op. cit., II, 1896, p. 468; W. Seeck. RE, XVI, 1 f 1933),
'2365. E. de Ruggi<'ro et S. Accame (op. cit„ p. 496) le considerent - d'une maniere
surprenan,te - comme digni.taire a attributions religieuses. L'etait materiei de Cornelius Cornelianus nous empeche de le considerer comme l'un des def ensoreg
institues par Severus Alexander parmi Ies membres des colleges (E. Kornemann,
-Op. cit., 424).
10 J. Marquardt, Ramische Staatsverwaltung, Leipzig, 1881. 1. Band, 2. Auflag<',
p, 188; Ch. LecriYain, DA, tome III, part. 1, 1900, p. 300; E. Kornemann, RE, XVI,
1 [ 1933), 626.
11 J. P. Waltzing, op. cit., I, 1895, p. 439; E. Kornemann, RE, IV, 1 [1900), 424.
12 O. Rossba-:-h, LexMyth, 3. Band, 1. Abteilung, 1897-1902, p. 130-138, 140;
G. Wissowa, Religion und Kultus der Ramer, Munchen, 1912, 2. Auflage, p. 377-378;
K. Herter, RE, XVI, 2 [1935), 2366-2369. (Voir aussi D. Tudor, Istoria sclavajului în
Dacia romană, Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1956, p. 234).
13 CIL III 1500.
14
V. Christescu, Istoria economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 120; M. Macrca, op. cit., p. 322; C. Daicoviciu, op. cit., 623, 637.
15
J. Marquardt, Das Privatleben der Ramer, Leipzig, 1886, 2. Auflage, p. 149;
P. Girard, loc. cit.; La.mer, op. cit., 1095, 1097; E. de Ruggiero, S. Accame, op. cit.,
p, 495-496.
1
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fisant d'esclaves porteurs 16 ; ces derniers etaielllt considere; panni les
esclaves des categories les plus basses, car ils n'avaient auoune qua.Ufication17. On sait qu'ă Rome - et par la suite dans toutes Ies villes de l'Empire - la ci.Tculation des vehicules etait interdite dans la journee. Les
dtoyens du commun n'avaient qu'ă marcher 18 . Seuls Ies tres ,riches pouvaient se servir de la litiere ou de la sella portee par Ies esclaves 19. Jamais Ies litieres n'ont •I"e\11 une lall'ge utilisation dans la societe romaine 20 •
Mais il est difficile ă croire que les lecticarii de Sarmizegetusa soient
des esclaves prives; en tout casă eux seuls ils n'auraient pas pu constituer
un college, ni porter un proces 21 . 11 n 'y a que dans les maisons de la famille imperiale et des aristocrates Ies plus riches, ou se rassemblaient des armees d'esclaves, qu'ont pu se consti,tuer des colleges - ă attributions
funerai,res - des esclaves de la meme maison (les esclaves publics constituaient eux iaussi des organisations similaires)22. Or, en dehors de Ulpia
Traiana Ies inscriptions ne nous font connaitre que de pareils lecticarii
dependants:,:i; ă tres peu d'exceptions, toutes ces attestations epigraphiques proviennent de Rome meme2 4 • La societe de la province de Dade ne
eonniaissait pas de si grosses fortrunes, et l'esclavage n'etait lui non plus
aussi developpe et generalise qu'en !talie ou dans !'Orient hellenistique 2 r..
Pa,r consequent nous nous trouvons devant un college ou entraient
sans doute des gens libres. On a suppose l'existence de litieres ă louer,
accessibles ă n'importe qui2 6. A Rome on connai,t, en effet, castra lecticariorum. Mais on a prouve par des arguments solides l'inconsistence de
eette hypothese. Les dimensions de la Rome antique ne reclamaien,t pas
un tel „service de taxis" 28 • Et d'autant moins Ies villes de province, dont
Sarmizegetusa n'etait guere paTmi Ies plus grandes 29 •
P. Girard, loc. cit.; Lamer, op. cit., 105i-1058.
Aegidius Forcellini, op. cit., III, 1865, p. 718; Lamer, op. cit., 1095, 1097.
18 L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit
t'on August bis zum Ausgang der Antonine, Leipzig, 1888, 6. Auflage, p. 71; J. Carcopino, La vie quotidienne a Rome a l'apogee de l'empire, (Paris), 1941), p. 68-69.
19 Lamer, op. cit., 1057-1058, 1088-1089; J. Carcopino, op. cit., P. 66.
20 Lamer, op. cit., 1060.
~ 1 Le college etait personnalit.e juridique (E. Kornemann, op. cit., 430). Les
esclaves prives ne pouvaient entrer dans Ies colleges qu'avec l'approbation de
leurs maîtres. Cf. J. P. Waltzing, op. cit., I, 1895, p. 265; E. Komemann, op. cit.,
417; D. Tudor, op. cit., p. 154-156.
22 J. P. Waltzing, op. cit., I, 1895, p. 252, 263-264, 264 , 3635.
6
23 Idem, op. cit., II, 1896, p. 153; Lamer, op. cit., 1066 sq.; E. de Ruggiero,
S. Accame, loc. cit.
24 Ibidem. Excepte l'inscription de Ulpia Traiana on connait eneore Ies pieccs
CIL III 4497 et CIL VIII 20574 et 24531; Ies pcrsonnes mentionnees semblent etrc
esclaves ou affranchis.
25 W. L. Westermann, RE, Suppl. VI [1935], 1024 sq.; D. Tudor, op. cit., p. 5a, 7,
172-173; M. Macrea op. cit. p. 271-272 275 277-278. On connait un seul senatcur originaire de Dacie (L'. Balia, Act~ clâssica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, XIII, 1977, p. 58).
.
26 J. P. Waltzing, op. cit., IV, 1900, p. 96; P. Girard, loc. cit.; E. de Rugg1cro,
S. Accame, op. cit., p. 496.
27
Ibidem; J. Marquardt, op. cit., p. 736-737; Lamer, op. cit., 1093 .
28
Idem, op. cit., 1057-1058, 1093-1094.
29
C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Ulpia Traiana, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1966,
ediţia II, p. 11-12, 48-50; C. Daicoviciu, op. cit., 612-613.
16

17

J. Marquardt, loc. cit.,
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On ,a entrevu la possibilite que les lecticarii eussent fia:it partie de
ces appa.rilores repartis aux magistrats. Il est vrai que les castra lecticariorum de Rome figlll'ent eux aussi pa,rmi les castres similiakes de certarines
categories de apparitores magistratuum30 • Mais nous ne pouvons pas etre
surs qu'il en fut de meme en dehors de Rome. Parmi les auxiliaires attaches
au:x: magistrats munidpaux on ne retrouve pas les Zecticarii3 1 • Plus encore,
Ies textes norus laissent entendre que dans ceritaines localites on faisait
aux magistrats municipaux superieurs une honneur toute paiiticuliere en
leur aocordant des porte-urs de Hambeaux qui les ,accompagnent la nuit
dans les rues 32 . Une litiere aurait ete run luxe incompa,rablement plus
grand, vu aussi les dirnensions reduites des agglomerations urbaines. Les
deplacemen:ts extra muros n'entrent pas en discussion, puisque la on
pouvait se servk de vehicules a triaction animale. Quitter l'enceinte de la
ville n'etai,t cependant pas ,recommandable aux magistrats et impliqruait
des f.ormalites importantes 33 .
Il rreste encore la possibilite que les litieres aient ete utilisees dans
Ies ceremonies funebres. Les sources apportent quelque-s preuv,es en ce
sens34 • Au IV-eme siecle on connait a Constantinople des assodations de
fossoyeurs appeles lecticarii3 5 • Pour toute ville un pareil service etait sans
doute necessai.!re, puisque d'autres corporations - tels les .colleges professionnels, qui s'occupaient de ce qui etait necessaire aux enterrements
n'officiaient pas eux memes les ceremonies funeraires 36 . La litie!l'e eta.it encore employee pour porter les statues des dieux pendant les
prooessions religieruses 37 • Meme si le volume de ces transports est loin de
celui des enterrements, c'est une possibilite que l'on doit prendre en
considera tion.
Sous ce jour, les lecticarii de la metropole de la Dade ,romaine pourraient etre consideres comme une association de ,croque-morits et de porteurs des statues des divintes. L'hypothese n'est cependant pas assez
vr,aisemblable. Une viUe des proporti,ons de Ulpia Triaiana ne pouvait necessiter qu'un nombre infime de trav,ailleurs pour Ies deux categories.
Bien que le petit nombre de participants ne constibue pas un obstade a
la fondation d'un colege 38 , il reste peu probable l'existence d'une cor1

P. Girard, loc. cit.; Lamer, op. cit., 1094 .
J. P. Waltzing, op. cit., IV, 1900, p. 128-135; W. Liebenam, RE, V, 2 [1905),
1815; B. Ki.ibler, RE, XIV, 1 [1928], 437.
32 W. Liebenam, op. cit., 1816.
33
Les magistrats etaient obliges d'habiter la ville ou au moins Ies environs (E.
Kornemann, RE, XVI, 1 [1933], 622). L'absence des deux magistrats superieurs de
la locali te imposait la nomination d'un remplai;ant, praefectus iure dicundo (Idem,
op. cit., 623; W. Liebenam, op. cit., 1818).
34
J. Marquardrt, op. cit., p. 345-369; La.mer, op. cit., 1093, 1095, 1106-1107.
35
J. P. Waltzing, op. cit., II, 1896, p. 130-132, 420 et IV, 1900, p.. 13, 26. Cf. Du
Cange, loc. cit. ( Lecticarii - qui mortuos in lecticis efferebant, - pendant le VI-e
siecle).
36
J. P. Wallzing, op. cit., IV, 1900, p. 505.
37
Lamer, op. cit., 1088-1089, 1095; E. de Ruggiero, S. Accame, op. cil.,
p. 495-496 (lecticarii dei, dans CIL VI 406 = 30758 = ILS 4316).
38
Le nombre minimum necessaire etait de trois (E. Kornemann, RE, IV, 1
3D
31

[1900], 416).
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poration consti,tuee exclusivement de personnes pratiquant les deux occupations mentionnees plus haut. La situation specifique des artis,ans de
Sarmizegetusa, qui s'etaient organises dans un seul collegium fabrum,
<;uggere la possibilite d'une association du meme genre pour les travailleurs non-qualifies 39 .
Qu'etaient, donc, que Ies lecticarii de Sarmizegetusa? La denomination attestee nous montre que lew- principale occupation doit iavoi,r ete
celle de porteurs, assez nombreux et necessakes dans une ville antique.
La charriage du batrd chairge de diverses mairchandises suppose un tr-acvaH
similaire au transport de la luxueuse litiere 40 • 11 est vrai que l'on ne connait encore aucun emploi du terme de lecticarius dans cette acception.
Il reste toutefois la possibilite que l'initiative de constituer l',association
ait appartenu a ceux effectivement appeles lecticarii (oroque-morts, porteurs de statues?), qui en aient donnee aussi le nom; autour d'eux ont pu
se grouper ulterieurement les autres porteurs - et meme d'autres travailleurs de condition sociale similaire.
Nous devons envisager les lecticarii de Ulpia Traiana comme des
gens libres besogneux, vivant du jour au lendemain d'un dur travail physique. Sans doute la plupart d'entre eux n'etaient pas citoyens romains et
ne beneficiaient pas des annonae 41 • C'est de la meme maniere que menaient leur existence d'autres categories de 1:ravailleurs dans la Dacie romaine42. L'etat materie} de la corporation aurait ete lui aussi precaire.
On ne doit pas s'etonner que ces collegiati n'aient pu posseder des bâtiments monumentaux, ni dresser de nombreuses inscriptions, comme les
fabri 43 • Nous n'aurions rien appris sur eux sans l'autel dresse par un
defensor de leur college, et qui reste une apparition singuliere dans le
monde romain provincial.
La presen ce insolite de porteUJrs transportant des litieires parmi les
gen:-: libres de la capitale de la Dacie romaine n'est pas un detail insignifiant. Elle met en lumiere un aspect de l'existence des couches les plus
humbles de incolae de la ville, et en meme temps illustre d'une maniere
convaincante le developpement plus faible des relations esclavagistes a
la peripherie du monde romain 44 •
RADU ARDEV AN

a9 Nous devons cette suggestion au prof. dr. Hadrian Daicoviciu, que nous remerc:ions de nouveau â cette occasion.
40 Quelques infonnations font preuve de l'emploi des litieres pour le transport
de marchandises, mais d'une maniere peu frequente (Lamer, op. cit., 1088-1089).
41 Pour Ies annonae â Sarmizegetusa voir C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit .•
p. 2:3 et C. Daicoviciu, op. cit., 632-633. Cf. supra, note 39.
42 C. Daicoviciu, op. cit., 622 .
43
R. Ardevan, op. cit., p. 171-172.
44
Cf. supra, note 25.

HERMES-MERCURIUS LA ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

Săpăturile arheologi,ce efectuate în vara anului 1978 în capitala Danei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, au scos la iveală în exteriorul
colţului nord-estic al zidului de Tăsă.rit al templului dedicat mai multor
divinităţi (cunoscut în literatura de specialitate mai veche ca templul lui
Malagbel1), la :adîncimea de 60 cm, o statuetă de bronz, reprezentînd pe
zeul Hermes-Mercurius 2 (fig. 1-4). Dimensiuni: înălţimea 9,3 cm, lăţimea
maximă 3,7 cm, înălţimea, feţei 1,3 cm. Figurina, păstrînd patina verzuie
închisă atît de ca·racteristică bronrurilor antice, este aproape perfect
eonservată, în afaria mîinii stîngi care s-a rupt. Ea ,com:tituie proprietatea
Muzeului de istorie al T,ransilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. V. 2:lfi2:3).
Mesagerul Olimpului, protectorul comerţului, este prezentat sub figura unui tînăr efeb, imberb, înfăţişare obişnuită, am putea spune banală,
e acestei divinităţi în arta dasică greco-romană. Personajul, puţin aplecat
în faţă, are centrul de g,reutate plasat pe piciorul stîng, celălalt fiind
uşor îndoit şi adus spre spate. Capul este înclinat spre dreapta .';ii acoperit cu păr în cî,rlionţi, care acoperă pavilioanele urechilor, purtînd pe
creştet caracteristica pălăTioa1 ră, petasus, cu aripioare. Corpul este zvelt,
cu muşchii pectorali şi kiunghiul inghinal bine reliefaţi, braţele .';ii picioarele lungi, proporţionate. In mina dreaptă ţine punga cu bani, marsupium, iar pe umă,rul stîng se zăreşte mantia, chlamys, ca-re atîrnă peste
acelaşi braţ, fiind înfăşurată în jurul încheieturii mîinii stingi, astăzi distrusă.

Această mică operă de artă are bune analogii cu cîteV1a piese simibre
cunoscute în airta Tomană, printre caI"e amintim bronzul descope,rit b
Lyon3 sau figurina provenită dei la Exeter 4•
LucraTe autohtonă, desigur, creaţie a centrului artistic ce fiinţa
la Ulpia Trai.ana Sa,rmizegetus.a, cu oarecare fineţe ,a confecţionă,rii, ce
denotă încă reminis,cenţele manierei de tratare aritistică din epooa Antoninilor, da,r şi ·cu detalii de execuţie stîngace (în special, un anumit sche1
CIL, II, 7956; G. Teglas, în HTRTE, III, 1883-1884, p. 87; idem, în HT, I,
1902, p. 62; ErdMuzEgyletKiadv, VII, 1890, p. 392-393; C. Daicoviciu, în Dacia,
I, 1924, p. 230.
2
Piesa, cu descriere sumară, a fost cuprinsă într-un corpus privind monumentele sculpturale descoperite la Sarmizegetusa. Vezi, D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured Monuments from Ulpia Traiana Sarmizegetua, în seria BAR, 1979,
addenda, nr. 5.
3
S. Boucher, în Apulum, XV, 1977, p. 274, fig. 6.
4
S. Reinach, RepStat, II, 1, 1898, p. 160, nr. 3.
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Fig. I . - Statuetă reprezentînd pe Hermes-Mercurius, descoperită la Ulpia Traiana Sannizegetusa
(vedere frontală) .

Fig. 2. -

Aceeaşi

(vedere dorsali).
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Fig. 3 . - Aceeaş i (vedere
din profil s tînga).

Fig. 4. - Aceea~ i (vedere
din profil dreapta).

matis m al figurii) , specific e seooliului al III-l-ea ·e .n. , o atribuim cronologic sfir.şitului veacului al II-1-ea - începutul celui următor.

*
Descoperirea ,acestei statuete ne of•eră ocazia de a trece în revi stă
moruumentele oe staru în l1egă-t'UII'ă ou Hermes-Merourius ş i c a11,e s-au des coperit în metrnpola Dadei traiane.
A. Monumente e,pigrafice:
1. Altar de marm ură. Muz·erul judeţean Hunedoara-Deva.
Inscd pţia:

C(airus) favolenus Modestus/ (centlllrio) leg(ionis) XIII Gemin.ae/ Mercurio Auig{usto) sacr(um) / v{otum) s (olvit) l(i:bens ) m(eri'to).
(CIL, III, 1434; !DR, III/ 2, nr. 260).
2. Altar de marmură. Di spărut.
Insoripţia: MeDc0udo) Aug(usto)/ saor(um) / C(aius) Sex/ i(tirus) Atta/
pro salute/ fili·o rum.
(CIL, III, 1435; !DR, III/ 2, ru-. 269).
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3. Altar de marmură, descoperit în templul sincretist. Muzeul de
arheologie Sarmizegetusa.
Inscripţia: I(ovi) O(ptimo) M(aximo),/ Iunoni [M]inervae/ diis conSt!ntibus/ saluti Fortunae/ Reduci/ Apollini/ Di anae V[ic]trici/ Nemesi
Me[ir]curio/ Herculi Soli Invicto/ Aesculapio Hygiae diis/ deabusq(ue)
immortalib(us)/ P(ublius) Aelius Hammonius/ v(k) e(gregius) proc(urator) Augg(ustorum).
(C. Daicoviciu, în AISC, I, 1928-1932, p. 84-85; I. Piso în Dacia,
N.S., XX, 1976, p. 251-257; IDR, III/2, nr. 246).
1

B. Elemente de

arhitectură funerară:

de marmură. Muzeul judeţean Hunedoara- -Deva.
Mercurius este redat cu atributele sale caracteristice.
(BAR, 1979, nr. 82, pl. XX).
2. Placă de marmură, probabil perete de aedicula. Muzeul judeţean
Hunedoara-Deva.
Din monument se păstrează partea superioară pe care se o\Y.;;ervă,
în dreapta, capul şi bustul unui personaj, cu petasus (?), posibil zeul
Mer<'urius, iar în stînga imaginii o colonetă cu capitel în stil corintic.
( BAR, 1979, nr. 85, pl. XCVI).
3. Pilastru de marmură. Muzeul judeţean Hunedoara-Deva.
Pe una din feţele piesei, conservată fragmentar, se păstrează figura
lui Mercurius, cu caduceus.
(BAR, 1979, oc. 507, pl. XCVI şi CLVI).
4. Placă de marmură. Muzeul de arheologie Sannizegetusa.
Cîmpul inscripţionai anepigraf al plăcii este încadrat în dreapta de
Mer<:•urius, însoţit de un cocoş şi în stînga de Hercules cu cerberul.
(BAR, 1979, nr. 43 şi 84, pl. X).
1.

Placă

C. Reliefuri voti\'e:
1. Basorelief de marmuiră. Muzeul de istorie al R. S. România, Bucureşti.

Mesageirul Olimpului, cu atributele cunoscute, are în stînga pe Iuppiter, cu acvila.
(BAR, 1979, nr. 52 şi 83, pl. XII).
2. Basorelief de marmură. Dispărut.
Sculptura, însoţită de inscripţie, este dedicată lui Pluto şi Broserpinei. In stînga lui Dis Pater figurează Mercuirius, iar în planul al doilea un personaj feminin în picioare.
(BAR, 1979, nr. 106, pi. CXLV).
3. Basorelief de mairmură. Muzeul judeţean Hunedoa1-a-Deva.
Monumentul este, de asemenea, închinat aceloraşi div:nităţi subpămîntene. Alături de cuplul principal, în dreapta Prm,erpinei se află
mesagerul Olimpului.
(BAR, 1979, nr. 108, pl. XXIV).
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D. Embleme de mozaic pavimentar:
1. Mozaic policrom. Distrus.
Hermes apare alături de Aphrodita, Hero şi Pallas-Atena într-o
scenă. alegorică •reprezentînd „Judecata lui Paris".
(BAR, 1979, nr. 459, pl. LXXV).
2. Mozaic poliorom. Distrus.
Protectorul comerţului este înfăţişat în compania unor personaje
homerice întT-o figuraţie epică „Implorarea lui Achile de către Priiam''.
(BAR, 1979, nr. 460, pl. LXXV).
E. Statuete:

la începutul acestei lucrări.
în urma enumerării pieselor ulpiene ce stau în legătură cu HermesMercurius rezultă foarte clar apariţia numelui sau a reprezentării sale
sculpturale pe cinci categorii de monumente.
în prima g,pupă se înscriu altarele, dintre care două sînt închinate
numai lui (piesele A 1-2). Aici el primeşte epitetul de Augustus, epitet frecvent atribuit zeului5 • Pe un al treilea monument epigrafie numele
lui Mercurius este prezent alături de a altor divinităţi din pantheonul
roman (inscripţia A 3).
A doua categorie de monumente, categorie care însumează cel mai
mare numă,r de piese (4 bucăţi, B 1-4), o constituie elementele de arhitectură funer,airă 6 • Aici divinitatea apaire în calitatea sa de conducător al
sufletelor celor decedaţi în faţa judecăţii supreme, de protector al umbrelor în lunga lor călătorie de dincolo de mormînt (psihopompos 1 ).
Această calitate a fost pl'eluată de Mercurius, divinitate ,romană, de la
Hermes, omonimul lui din rreligia elină 8 • Edificator în acest sens este
un epi-taf din secolul I e.n., din care ,reiese tocmai acest rol funerar al
său: ,,HeTmes cu picioarele înaripate, te prinde de mină, te va conduce
către Olimp şi te va f,ace să străluceşti printre stele" 9 •
Relaţia dintre Mercurius şi He:rcules, prezenţa lor împreună pe aceeaşi lespede, din păcate anepigrafă (monumentul B 4), primul însoţit de
comş, pasăre cu caracter apotropaic10 , apariţie tîrzie în iconogTafia lui
Mercm-ius 11 , ia:r cel de-al doilea urmat de cerber12 , trebuie pusă tot în
legă'i'UI'ă cu cultul morţilor 13 . Acelaşi rol de psihopompos îl îndeplineşte
Mercurius şi în cele două scene sculpturale, cuprinse în a treia categO'J:ie
1. Statueta de bronz

5

descrisă

Pentru epitetele lui Mercurius, vezi A. Legrand, în DA, III, 2, p. 1819 sq.
Cf. M. Bărbulescu, în AIIA, XIX, 1976, p. 296-272.
7
Idem, op. cit., p. 269.
8
A. Legrand, op. cit., p. 1802 sq.
n Fr. Cumont, Lux Perpetua, Paris, 1949, p. 301.
10
Idem, op. cit., p. 409-414.
11
A. Legrand, op. cit., p. 1819.
12 Referitor la culrtul lui Hercules în Dacia, vezi M. Bărbulescu, în ActaMN,
XIV, 1977, p. 173-189; idem, în ActaMN, XV, 1978, p. 219-233.
13 M. Bărbulescu, în AIIA, XIX, 1976, p. 269.
6
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de monumente dedicate lui la Ulpia 'Draiana Sairmizegetusa, unde· presa se face remairoată alături de Pluto şi Proserpina (basoreliefele
C 2-3). Relevantă este piesa C 2 în care mai apare şi un personaj feminin, plasat în planul al doilea, ce pa;re a fi o defunctă condusă în faţa
judecătorilor subpăminteni 14 • In Dacia Mercurius mai este înfăţişat în
tovărăşia lui Pluto, Proserpinei şi Hercules pe un monument cunoocut
de la Apulum 15 •
într-un singu,r caz protectorul negustorilor figurează împreună cu
Iuppiter (basorelieful C 1), foarte probabil în ipostaza de mesa.ger al
zeilor. Astfel de scene - Mercurius alături de stăpînul suprem al Olimpului - sînt destul de ,rare. In arta antică iconog,rafia respectivă poate fi
întilnită într-o pictură din secolul al V-lea î.e.n., unde Hermes primeşte
ordine de la Zeus, fiind gata de-a le executa, şi pe un grup statuar votiv
de bronz care înfăţişează pe Mercurius întovăr-ăşit de Iunona, Minerva
şi Iuppiter 16 •
In binecunoscutele scene legendare care ilustrează emblemele celor
două mozaicuri poliorome ulpiene (piesele D 1-2), Hermes are, de asemenea, un rol activ. In „Judecata lui Paris' (D 1) el înceaircă prin prezenţa sa să influenţeze hotărirea eroului troian de a oferi mărul de aur
Aphroditei, iar în „Implorarea lui Achile de către Priam" (D 2) este însărcinat de către Zeus să vegheze asupra sigur,anţei şi demnităţii bătirî
nului rege învins. După ce Priam va lua trupul fă'l·ă viaţă al fiului său
Hector de la Achile, trimisul Olimpului, fără a fi văzut, îi va adormi
pe invadatorii altei ca aceştia să nu se poată opune acţiunii disperatului
părinte 17 • De altfel, în arta mozaicului greco-roman imaginea lui HermesMercurius este destul de frecvent cunoscută în diferite scene 18 •
Statueta descoperită în vara anului 1978 (brorurul E 1) se înoadrează
în ultima categorie de reprezentări ale lui Mercurius la Sarmizegetusa şi
ea făcea parte, posibil, dintr-un lararium.
Din succinta prezentare a monumentelor ulpiene cu Hermes-Meircuriw.; se poate deduce rolul său în viaţa religioasă a metropolei traiane. El
apare singur în două inscripţii (epigrafele A 1-2), dintre care una avînd
ca dedicant un centurion al legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum (monumentul A 1) şi sub forma figurinei de bronz descrisă. Doar despre
aceste trei piese putem afirma că sînt dedicaţii în exclusivitate zeului.
Pe celelalte monumente el joacă un rol mai mult sau mai puţin important, daT nu esenţial, fiind de fapt partener în cadrul unor activităţi
legate de cultul funehnl, a unor scene mitologice, homerice etc. Ou t.oate
că prin frecvenţa apariţiilor sale în diverse ipostaze Mercurius lasă impresia că are o contribuţie de seamă în viaţa religioasă a capi•talei Daciei,
credem că tocmai această varietate a apariţiilor şi conţinutul lor denota
inexistenţa unui cult al lui în adevăratul sens al cuvintului la Sarmizegezenţa

14 Cf. Fr. Cumont, op .cit., p. 214; idem, Recherches sur le symbolisme funeraire
des romains, Paris, 1966, p. 29, notele 1-2.
15 N. Igna, Cultul lui Aesculap şi al Hygiei, Cluj, 1935, p. 68-69.
16 A. Legrand, op. cit., p. 1813, 1820.
17 Idem, op. cit., p. 1804.
18
D. J. Smith, în BAR, 41, 1, 1977, p. 119.
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tusa. Desigur, depistarea unui templu dedtcait lui Mercurius, aici, ar putea
infÎlrma ipoteza.
Jn general, în provincia traiană se constată o frecvenţă iredusă a
epigrafelor închinate zeităţii. In Dada Inferior este cunoscută doar o
singuTă insieripţie, provenită de la Cioroiu Nou, în care Mercurius poartă
epitetul foarte ;rar de gubernator 19 • Două plăci votive s-au mai descoperit
apoi la Apulum. Pe una din ele numele zeului comerţului se descifrează
alături de IOM şi Liber Pater, purtind titulatuira puţin obişnuită de Pater20, cealaltă epigrafă fiindu-i dedicată în întregime2 1 . Se mai cunoaşte
încă o ara înălţată lui de către veteranul Aelius Iulius la Ciumăfaia 22 •
In ce priveşte iconografia în piatră a lui Merourius situaţia este aceea.."5i, adică se remarcă numărul redus de monumente descoperite în Dacia.
La Dobreba s-a aflat un fragment dintr-un fronton de monument funerar din care se păstrează doar caduceul 23 , la Apulum un relief cu scenă
ce figurează zeul în compania lui Pluto, a Proserpinei şi Hercules 24 , apoi
tot din această localitate o placă votivă în care el ,apare singur25 şi, în
sfirşit, un pilastru provenit, probabil, din Napoca, cu ,reprezentarea lui
Liber Pater, Hercules şi Merourius 26 .
iJntr-un număr mai mare s--.au descoperit statuete de bronz. In Dada
sudică au fost găsite 4 piese la Romula, 2 la Sucidava, 2 la Drobeta 27 , 1
la Răcari 28 , iar în Dacia intracarpatică sînt cunoscute dte un exemplar de
la Potaissa29 , din cîmpia T,ransilvaniei (localitatea neprecizată 30 ) şi 2 de
la Apulum, 1 • La acest repertoriu al figurinelor de bronz se mai pot adăuga
o statuetă de plumb aflată la Drobeta32 şi un basorelief fragmentar de
argint cu imaginea zeului şi a cocoşului, provenit de la Apulum 33 •
În încheiere, vom face o scurtă retrospectivă ,asupra cultului lui
Me:rcurius în lumea r,omană. Venerairea sa se pierde în negura VTemrurilor,
primul templu care i se dedică fiind cel înălţat la Roma pe colina A ventinului încă din secolul al V-lea î.e.n. 34 • Cu toată vechimea sa, răspîndirea
cultului acestui zeu în Imperiu este inegală. Divinitatea în discuţie nu se
bucura de o prea mare popularitate, de pildă, în Hispania sau în provin19
20
21
22
21

D. Tudor, în Latomus, XXV, Bruxelles, 1966, p. 847; IDR, II, p. 141.
C. Daicoviciu, în ACMIT, II, 1930, p. 305-306.
I. Berciu - Al. Popa, în Apulum, V, 1964, p. 190-191.
A. Buday, în Dolg, II, 1911, p. 264-265, fig. 4.
Al. Bărcăcilă, în ArhOlt, 1932, p. 24-25.
24 N. Igna, l.c.
25
C. L. Băluţă, în Apulum, XIV, 1976, p. 137-139.
:m A. Buday, în Dolg, VII, 1916, p. 81 sqq.; C. Pop, în ActaMN, V, 1968,
p. 481-482, fig. 2 etc.
27
C. C. Petolescu, Şt. Chiţu, în RevMuz, 3, 1974, p. 62, cu bibliografia; C. C. Petolescu - Gh. Popa, în Apulum, XII 1974, p. 615.
28 D. Tudor, OltR 3 , p. 395.
'
29
R. Florescu, în Civilta, p. 206, F 40 •
30
Statueta este inedită. Se păstrează în MuzlstTrans.
31
Al. Popa - I. Berciu, în Apulum, XV, 1977, p. 218, nr. 3, fig. 3, p. 225, nr. 10,
-fig, 10.
32
C. C. Petolescu, Şt. Chiţu, l.c.
33
_A. Cser~i, în Als6feher vii.rmegye monogrii.fiaja, II, 1901, p. 312; Al. Popa I. Bercm, op. cit., p. 218-219, nr. 4, fig. 4.
34
R. Cagnat - V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, I, Paris, 1917, p. 400.
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ci.ile orientale şi era slab reprezentată in Afrioa35 • In schimb, se observă
o predilecţie spre celebrarea lui în ţinuturile celtice ale Imperiului. Pe
continent, în aceste regiuni îi sînt înălţate 13 temple romano-celtice, iar
în Britannia. 4 sanctuare36 • Atîrt în Gallia, cit şi în insula de dincolo de
Canalul Minecii, Merourius apar-e deseori înfăţişat alături sau sub chipul
unor divinităţi autohtone, reprezentările sculpturale purtînd o puternică
amprentă locală 37 • Tocmai acest sincretism religios a favo;rizat in bună
măsură larga răspîndire a cultului zeului protector al negustorilor pe o
arie geografică destul de întinsă în provinciile amintite. Un exemplu concludent în a.ceastă privinţă îl constituie imensul templu panceltic din
Puy de Dome (Gallia), edificiu ce adăpostea o statuie a divinităţii, înaltă
de 20 de m 38 , statuie celebră în lumea antică.
Comparativ cu provinciile vestice ale Imperiului, frecvenţa inscripţiilor şi iconografia lui Mercurius, în Dacia
este săracă. Venerarea
sa nu a găsit pe aceste meleaguri un teren fertil în fa-adiţia locală, ca, de
pildă, celebrarea lui Silvanus, a Dianei ş.a., apariţiile lui fiind singulare,
sărăcăcioase şi într-o mică măsură consacrate cultului oficial propriu-zis.
DORIN ALICU -

CONSTANTIN POP

HERMES-MERCURIUS A ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

(Resume)
On decrit et on interprete une statuette de bronze, representant le dieu Hcrmcs-Mercurius (fig 1-4), piece decouverte dans la capitale de la Dacie romaine,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La statuette est consideree comme une creation d"un
atelier local, etant datee a la fin du II-eme siecle - le commencement du sil'l"le
suivant.
A cette occasion Ies auteurs passent en revue Ies monuments dedies ou qui
rc>presantc>nt ce protecteur du commerce, monuments prouvenus de la metropole ele
la province trajanne. Elles se divisent dans les cathegories suivantes: 3 inscriptions, 4 elements d'architecture funeraire, 3 rcliefs votifs, 2 emblemes de mosaiquc et
1 statuctte (cette dccrite-la). On arrive a la conclusion que tant en Dacie, que dans
sa capitale, on ne peut parler d'un cullte proprement dit du dieu Hermes-Mercurius.
D'ailleur, la veneration de la divinite dans l'cmpire romain est inegale dans -Ies diverses provinces.

A. Legrand, op. cit., p. 1821.
A. Grenier, Manuel d'archeologie gallo-romaine, 3, 1, Paris, 1958, p. 403-406,
p, 424-433; M. J. T. Lewis, Temples in Roman Britain, Londra, 1966, p. 48; J. Liversidge, Britain in the Roman Empire, Londra, 1968, p. 443-444.
:n E. J. Phillips, în BAR, 41, 1, 1977, p. 35 sqq.
~ A. Grenier, op. cit., p. 427-428.
3.'.i

36

CELLA VINARIA DE LA POTAISSA

,In marginea de sud-vest a o•raşului Turda se ,află dealul Şuia, alcătuit
din marnă argiloasă; dealul este situat între Arieş şi mica vale a Pordeiului (Parde). Explotarea sa, începută în secolul trecut (continuată
acum pentru fabrica de ciment din localitate), a dus la descoperirea întîmplătoare ,a mai multor vestigii, apcl["ţinînd mai ales epocii ,romane. Din
vremurile mai vechi se menţionează f,ragmente ceramice preistorice, din
caTe unul aparţinînd culturii Coţofeni, două toporaşe din piatră şlefuită,
un topor-tirnăcop din aramă şi o ceaşcă dacică. H. Finaly, B. Orb.-'m
şi I. Teglas au menţionat mai ales urmele romane, constînd din ţigle şi
fragmente ceramice, un fier de plug, gcr-opi servind probabil la arderea
cărămizilor, precum şi· substrucţii ale unei clădiri circulare despre care
Teglas credea că ar reprezenta un tUJrn. de pază. In colecţia monetară
a lui Tegl.as se aflau 8 monede descoperite pe dealul Şui-a: una dacică,
două emise de Vespasian, cite una de la Domitian, Haddan, Caracalla şi
Gordian III şi una nedeterminată. In repetate rîndmi s-au desroperit
aici morminte romane: în 1860 s,.ja găsi,t un sarcofag, în 1873 mai multe
morminte, dintre care un sarcofag de cărămidă conţinea doi cercei de
aur; alte morminte s-au descoperit în anul 1911. Cele mai recente descoperiri de acest fel s-au făcut înrtre 1951 şi 1957, cînd în cariera de argilă
S/4U găsit şapte morminte cu un inventar foarte sărăcăcios. Tot de aici
provin mai multe ulcioraşe bombate, un tipar de miner de vas, înfăţişîn
du-1 pe Liber, şi două căniţe cu reprezentări antropomorfe cu rol în practicile funerare. Prin urmare, dealul Şuia se înscrie în întinsa arie arheologică a Potaissei ,romane. 1
In primăvara anului 1978, prin prăbuşirea malului abrupt al carierei
de argilă, a apărut capătul unui zid lucrat din piatră şi tencuit numai
pe faţa dinspre nord. Anunţaţi de descoperkea fortuită, am efectuat o să
pătură de salvare2. Aceasta se impunea de urgenţă deoarece construcţia
1
Pentru descoperirile de pe dealul Şuia: H. Finaly, în ErdMuz, I, 1874, p. 52;
Orban Balazs, Torda varos es kornyeke, 1889, p. 50; I. Teglas, în ArchErt, XXXII,
1912, p. 85; Repertoriul arheologic al României, ms., s.v. Turda (I. I. Russu): I. H.
Crişan, în SCŞCluj, VI, 3-4, 1955, p. 146, nr. 80; I. Ţigăra, în ProblMuz, 1961,
P. 200-207; I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1973,
p. 117.
2
Adresăm pe această cale mulţumiri maistrului Aurel Nemeş conducătorul
grupului de muncitori de la cariera de argilă, pentru contribuţia adu'să la salvarea
acestui obiectiv. Pe parcursul cercetării şi în vederea redactării prezentului studiu
un substanţial ajutor l-am primit din partea următorilor: arhitect Amalia Landes,
de la I~itutul de cercetare şi proiectare Cluj-Napoca (vederea axonometrică şi
propunerile de reconstituire), biolog Aurelia Jgna, de la Laboratorul zonal de
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depistată, aflată

la altitJudinea de 374 m, cu 40 m deasupra nivelului de
jos al carierei (fig. 1), ameninţa să se distrugă. De altfel, în timpul cercetării arheologice, efectuate în condiţii girele, buza carierei s-a prăbuşit
în două rînduri, antrenînd în cădere mai întii extremitatea estică a zidului descoperit fortuit, iar apoi întreg malul de pămînt de-a lungul acestuia, zidul menţinîndu-se totuşi în picioare (pl. I/a).
Săpăturile arheologice ,au scos la iveală o încăpere subterană de
formă dreptunghirul:aTă (fig. 2/1). S-a constaitat că pentru construiirea ei
s-a săpat o groapă patrulateră în marna argiloasă (stratul de humus
fiind subţke), după care s-au ridicat zidurile şi s-a tencuit interiorul.
Feţele exterioare ale zidurilor nu pot fi bine delimitate de ma~ginile
gropii, zidul însuşi fiind alcătuit din bucăţi de marnă prinse cu un mortar de slabă calitate. Incăperea este orientată pe lungime în direcţia E--V.
Zidurile de N şi de S sînt lungi de cite 782 cm, iar cele de E şi V au lungimea de 296 cm. Lăţimea încăperii reprezintă exact 10 picioare romane (decempeda; pes = 0,2957 m)3, ceea ce dovedeşte folosirea atentă a unităţii
de măsură antice. Zidul lung de sud, cel mai bine păstrat, are o înălţime
de 230 cm şi este gros de aproximativ 70 cm (pl. I/b; pl. II/a). Acest
zid era în întregime subteran, ridicîndu-se în iantichitate, ca şi iaoum, pînă
la sol, ceea ce explică bunia sa conservare (se păstrează, practic, pe toată
înălţimea originală). Datorită formei terenului, care prezintă o pantă destul de accenrbuiaită (16°-17°), coborînd dinspre sud spre nord, zidul nordic
se ridica şi deasupra solului. Din acesta s-a păstrat numai partea inferioară (subterană), pe o înălţime de 140 cm (pl. II/b). Partea superioară,
oaire se ridica în antichitate la suprafaţă, s-a distrus (vezi fig. 3 şi 4).
Zidul no['dk avea o grosime de cca. 55 cm. Zidurile de est şi vest erau
g,roase de cca. 70 cm. Zidul vestic (pl. II/ia) se păstrează pe înălţimea
de 205 cm. Din zidul estk se mai păstrează doar jumătatea s,a nordică,
colţul de sud-est al încăperii distrugîndu-se prin prăbuşi.rea malului <'arierei. Zidurile ,au fost construite din piatră locală - bucăţi de marnă argiloasă inclumndu-se însă o centură lată de 18 cm fonn,ată din trei
rînduri de cărămizi legate cu mortar. Acest brîu înconjoară încăperea la
înălţimea de 86 cm de la parr-doseală (pl. I/b fîşi1c1 de umezeală care se
observă de-a lungul peretelui sudic marchează centura de cărămidă de
sub tencuială). Cărămizile întrebuinţate sînt de trei mărimi: 26 X 18 X
4 cm; 37 X 12,5 X 4 cm; 38 X 26,5 X 3,5 cm. Niciuna din cele cercetate nu poartă vreo ştampilă. Este remarcabil sistemul de construcţie,
unde brîul de cărămidă asigură trăinicie pereţilor.
~ntreag,a încăpere a fosrt îngrijit tencuită în interior, cu un strat gros
de 1,5 cm. In e~or au fost tencuite, bineînţeles, numai porţiunile de
zid care se ridkau deasupra solului (la pereţii de nord, est şi vest). Nu
există nici o urmă de pictură ori de graffiti.
restaurare Cluj-Napoca (analiza materialului Lemnos), dr. Mihai Miele, de la Catedra de anatomie comparativă şi topografică a Facultăţii de medicină veterinară a
Institutului agronomic Cluj-Napoca (analiza materialului osteologic) şi topograf
Dorin Ursuţ, de la Oficiul judeţean Cluj al Patrimoniului culltural naţional (ridicarea topografică). Le adresăm tuturor sincerele noastre mulţumiri pentru colaborarea promptă şi competentă.
3
D. Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1976, p. 230.
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Fig. 2 - I, Cella vinaria şi torcular (plan) ; 2, Profil prin culoarul de acces al intrării II ;
legenda : 1 - humus actual ; 2 - dărimătură care umple culoarul ; 3 - marnă argiloasă;
4 - cărbune; 5 - depunere pe panta culoarului (pămînt cu slabe urme arheologice) ; 6 zidul vestic al cellei.
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BARBULESCU

ln decursul săpăturilor s-a constatat că, într-o primă etapă de funcaccesul în încăperea subterană se făcea printr-o uşă situată pe
latma de nord, la 168 cm distanţă de colţul nord-estic, împărrţind peretele
în două părţi inegale. Uşa era liată de 160 cm, zidul fiind tencuit şi spre
tocul de lemn, din care s--a găsit o buoată putrezi.Jtă. Ulterior, iaceastă intrare a fost blocată cu un zid ddn pietre prinse cu pămînt, netencuit
(pl. III/a). Tot atunci s-a deschis o alită intrare (intrarea II), pe latura de
vest, la distanţă de 60 cm de colţul nord-vestic, lată de 120 cm; nici
aceasta nu se afla la mijlocul peretelui respectiv. Spărgindu-se zidul pentru intrarea II, capetele dinspre tocul uşii au rămas netencuite. S-;l
păstrat bine pragul putrezit, lat de 40-50 cm, giros de 5 cm, din lemn de
brad 4 (pl. III/b). Intrarea I, pe latura de nord, se află într-o poziţie mai
bună, în dreptul ei terenul coborind mult, astfel incit accesul s-a ,amenajat
~or, prin săparea unui culoar de aproximativ 4 X 4 m. Nu putem preciza
cînd şi din ce cauză s-a renunţat la intrarea I şi s-a deschis intrarea II
(fig. 3 şi 4). Pentru a se putea coborî la intrarea II s-a săpat în stîncă
un plan înclinat (fig. 2/2). Accesul se prezenta acwn sub forma unui culoar de lăţimea uşii, abrupt, care pe lungimea de 275 cm cobora 120 cm,
de la suprafaţa solului pină la pragul intrării II. Pentru a se evita o
înclinare şi mai mare a culoarului, pragul -uşii II a rămas deasupra nivelului de călcare existent în prima etapă de funcţionare; nivelul de
călcare a fost adus acum la înălţimea pragului prin depunerea pe toată
suprafaţa încăperii a unui strat de nisip, pămînt şi marnă mă,l"unţită,
gros de 35 cm.
1n ambele etape de funcţionare pardoseala era constituită din însăşi
marna în care a fost săpată încăperea.
F,aptul că uşa II nu este plasată la mijlocul peretelui vestic, ci spre
capătul său de nord, dovedeşte că acoperişul se înfăţişa sub forma unui
plan înclinat, care cobora dinspre peretele lung de nord spre cel sudic,
atingînd aici nivelul solului. ln stare fragmentară ţigle şi olane s--au
descoperit din abundenţu, căzute în interiorul încăperii. Nu s-a observat
nici un fel de ştampilă. In etapa a doua de funcţionare culoarul de acces
a fost probabil protejat prin prelungirea spre vest a acoperişului, pentru
a se împiedioa scurgerea apei de ploaie în camera subterană (fig. 4).
De-a lungul peretelui sudic, pe nivelul de călcare corespunzător celei
de-a doua etape, s-au descoperit ,resturile unei bîrne arse, lungă de 370 cm,
care provine, probabil, din şarpanta acoperişului. Bkna era din lemn de
brod, recomandat în antichitate pentru confecţionarea grinzilor5 • ln
schimb, resturile unei scînduri putrezite, groase de cca. 3 cm, late de
16 cm şi lungi de 340 cm, descoperite la -170 cm adincime de-a lungul
peretelui nordic, aitestă mai curind o bancă din a doua etapă de functionare.
·
In timpul cerce>tărilor arheologice înclinam să credem că încăperea
subter,ană, situată în preajma unor morminte romane descoperite anterior
pe acest deal, Teprezintă un oavou. Lipsa OI"icăTor tl!rnle de sarcofage, sicrie sau schelete, inexistenţa nişelor din pereţi penroru depunerea urnelor,
ţionare,

4

5

Vezi articolul semnat de A. Igna şi J. Petrescu, în prezentul volwn, p. 773 sqq.
Vitruvius, De architectura, II, 9, 17.
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Fig. 4 - Propunere de reconstituire. Sus - etapa I-a; jos - etapa a II-a.

a dus la abandonarea treptată ,a acestei ipoteze. Descoperirea unui bogat
material ceramic, printre care Pecipiente de mrure capacitate, 1a unui cosor
de vie (falx vineatica) şi, mai ales, depistarea unei instalaţii anexe folosite
la zdrobirea sbrugiurilor, ne-alll permis stabilirea funcţionalirtăţii încăperii
subterane - cella vinaria6, pivniţă-<lepozit de vin, în cadrul unui „compleXi
de vinificaţi•e" aflat probabil chiar în vie. 7
6

DA, I, 2, 988-989, s.v. cella [E. Saglio].

7

Colegul Nicolae Vlassa ne-a sugerat dintru început

cuique dare.

această

ipoteză.

Suum
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Instalaţia pentru zdrobirea strugurilor a apărut în imediata apropiere a încăperii subterane, printr-o rupere a malului carierei de argilă
în timpul desf~urării săpăturilor. Ea se prezintă sub forma unei gropi
patrulatere, late de 156 cm şi lungă de peste 300 cm - atît păstrindu-se
din lungimea ei după prăbuşire (reprezentată haşurat în fig. 2/1; vezi şi
pl. IV /a). Groapa, perfect dreptunghiulară, a fost săpată în stincă, în
care se adîncea 55-60 cm. Fundul gropii a fost lucrat cu deosebită
grijă, prin realizarea unei pardoseli foarte trainice, groase de 25 cm.
Ea e--te constituită, la bază, dintr-un ·rind de ţigle, peste care se observă
lli?ez;iarea a trei straturi succesive de cocciopesto. In nivelul superior de
cocciopesto a fost fixat apoi un mozaic alcătuit din elemente de teracotă
în forma literei L, cu braţele egale (lungi de cite 6 cm, g,rosime 2,5 cm).
S-au descoperit pe suprafaţa răvăşită a pardoselii 14 asemenea elemente,
iar unul a fost găsit în încăperea subterană. Pereţii gropii (stînca) fuseseră acoperiţi şi ei cu o făţuială de lut. Se realiza în felul acesta un
mic bazin (calcatorium) în care strugurii erau zdrobiţi cu picioarele, procedeu larg răspindit în antichitate. Deoarece pardoseala este în acest caz
atît de rezistentă, putem bănui că bazinul era folosit şi ca parte componentă a teascului (torcular8), montîndu-se deasupra instalaţia de lemn. Se
cunosc amenajări asemănătoare, în care spaţiul destinat zdrobirii strugurilor (forum vinarium) avea o pardoseală foarte rezistentă, acoperită
uneori cu mozaic9 sau era tăiat de-a dreptul în stincă 10 • In cazul nostru,
roca în oare a fost săpat bazinul nefiind suficient de ['ezistentă şi uniformă,
s-a adăugat pavimentul de cocciopesto şi mozaic. O şănţuire în stîncă,
observabilă în profilul din dreptul intrării II (fig. 2/2) pare să indice locul
în care se fixa conducta pentru scurgerea mustului.
Menţionăm de asemenea că, măcar în prima etapă de funcţionare,
cind intrarea se afla spre nord, pivniţa respecta prescripţia lui Vitruvius
care recomanda ferestre spre nord la asemenea construcţii, pentru menţinerea calităţii vinurilor 11 •
Materialul arheologic descoperit cu prilejul cercetării complete a
construcţiei este bogat şi variat, cuprinzînd ceiiamică de diferite tipuri,
obiecte din metal, os, sticlă, cîteva fragmente de statuete din teracotă
şi fragmente dintr-un relief de piatră. De remarcat faptul că materialul
provine atit din interiorul cellei, cit şi din e~terior, de pe culoarul intrării I.
Studie-rea ceramicii permite clasificairea ei în ceramică fină ştampi
lată şi ceramică obişnuită, de factură provincială, predominantă cantitativ. Din prima categorie fac parte două castronaşe (fig. 5/1, 2) descoperite
în culoarul intrării I, la adîncimea de 85 cm şi 150 cm. Ambele sînt lucvate
dintr-o pastă fină cu firnis roşu, au buza aproape d['eaptă, uşor- ·rotunjită,
pereţii drepţi şi fundul inelar. Ornamentul este constituit din „brădu8
DA, V, 1, p. 360-362, s.v. torcular [A. Jarde]; RE, VI, A2, c. 1727-1748,
~.v. hrcular [Horle].
" DA, V, 1, p, 361; RE, VI, A2, c. 1733.

10

11

fJ.'l, V, 1, p. 361, n. 5.
Vi: ruvius, De architectura, VI, 8, 9.
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leţi" şi

arcuri, motive unite între ele 12 , respectiv rozete şi brîu în zigzag13. Tot în această categorie includem un castron {fig. 5/4) cu buza ·rotunjită, pereţii drepţi, găsit deasupra pragului de la intrarea II, decorat
cu semicercuri, cerculeţe mici concentrice şi probabil rozete, motiv întîlni,t şi pe alte fragmente de vase gă.5ite în exiteriorul încăperii {fig. 5/3, 5,
11) 14. Un perete de v,as (fig. 5/7) din pastă fină cărămizie, ornamentat cu
,,S"-uri, romburi şi cerculeţe, a fost găsit tot pe culoarul intrării I, în
timp ce pe un alt fragment întîlnim semicercuri şi un motiv cruciform
însoris în cercuri (fig. 5/12). Două fragmente de vas dintr-o pastă roşie
mai zgrunţuroasă sînt decorate cu cerculeţe concentrice (fig. 5/8, 9), iar
pe un alt peirete de vas întîlnim brîul în zig-zag, dublu de această dată
(fig. 5/6).
Motivele decorative ale ceramicii ştampilate erau cunoscute în cuprinsul Potaissei siau în castrul legiunii a V--'8 Mac-edonioa, noi fiind doar ,cerculeţele mici concentrice şi îmbinarea arcurilor cu motivul „brăduleţ". Din
interior provine un castron roşu, tip terra sigillata şi o tavă fragmentară
- lanx (fig. 5/13) - din pastă fină cărămizie, cu vopsea r~ie, decorată
cu motive în relief (linii şi semicercuri). O piesă asemănătoare s-a descoperit în oastru 15 . Deşi nu aparţine ceramicii ştampHate, amintim aici un
perete de vas din pastă cenuşie zgrunţuroasă, decorat cu linii care se întretaie în forma cifrei 8 (fig. 5/10).
Printre cele 333 de vase (întregi şi fragmentare) predomină cantitativ oalele - olla. După oalitatea pas,tei ele se împart în două categorii:
din pastă fină ~alben-cenuşie sau cărămizie şi din pastă cenuşie s au neagră
zg,runţuroasă. In tipologia acestei categorii de vase s-a avut în vedere buza
şi foirma oalei.
Tipul I ,cuprinde oale din pastă fină, galben-cenuşie şi cărămizie, cu
buZJa uşor evaZJată şi ,rotunjită, gîtrul scurit, iar corpul bombat porneşte
imediat de sub gît. Pe umărul vasului este trasată o incizie 16 (fig. 6/4).
Tipul II are buza mai mult evazată, permiţînd aşezarea capacului.
Pasta este cărămizie, i,ar corpul puţin bombat17 (fig. 6/12).
Tipul III cuprinde oale din pastă zgrunţuroasă, cenu.şie-cărrămizie,
cu buza îngroşată, întoa1rsă puţin în af,ară, ,rotunjită, cu o uşoară şănţui,re
în interior, gîtul scurt şi corpul bombat18 (fig. 6/11).
1

12 Forma acestor castroane se aseamănă cu o variantă a formei Guildhall 30,
d. F. Oswald T. D. Pryce, An lntroduction to the Study of Terra Sigillata,
London, 1966, p. 221, pl. LXXV, 14.
13 Im~tă forma Knorr 78, cf. Oswald Pryce, op. cit., pl. XXI, 2.
14 Forma Dragendorff 33, cf. Oswald Pryce, op. cit., pl. XI, 4.
15
Pentru acelaşi tip, vezi Oswald - Pryce, op. cit., pl. LVII, 4; J. Deche1ette, Les vases ceramiques ornes de la Gaule romaine, Paris, II, 1904, pl. VII, 7;
Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, pl. XXVI, 288; pentru
denumirile latineşti ale vaselor, vezi W. Hilgers Lateinische Gefassnamen. Be:zeichnungen, Funktion und Form rămischer Gefiisse nach den antiken Schriftquellen, Dilsseldorf, 1969.
16 Tipul Popilian 10, p. 89, pl. XXXVI, 364.
17 Tipul Popilian 7, p. 88, pl. XXXV, 355.
18 TipUl Popilian 2, p. 87, pl. XXXIII, 329; D. Frotase, Un cimitir dacic din
epoca 1'omană la Soporu de Cimpie, Bucureşti, 1976, p. 21, pl. XLIII, 8; D. Popescu,
in Materiale, II, 1956, p. 172, fig. 112, 25, 26.
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rfipul IV este din pastă ,cărămizie, cu buza dreaptă, cu caneluri exterioare şi şănţuire interioară pentru fixarea capacului1 9 (fig. 6/10).
Tipul V, din pastă cărămizie, cu buza îngroşată şi Totunjit.ă, are o
incizie exterioaTă, o altă incizie fină mardnd gîtul scurt. Corpul foarte
bombat porneşte de sub buză (fig. 6/9).
,Ti,pul VI este reprezentat printr-un singur exempliarr, din pastă cenuşie--că,rămizie, cu urme de ardere secundară, buză groasă, uşor evazată,
gîtul înalt şi corpul bombat. Este un tip deosebit prin toarta groasă,
orizontal aplicată imediat sub buză (fig. 6/5).
Tipul VII cuprinde oale de mari dimensiuni, din pastă zgrunţuroasă,
cu buza evazartă ohliic în exterior. Uneori buZJa este ro,tunjiită 20 (fi. 6/1),
Tipul VIII - pastă fină că,rărnizie cu vopsea roşie, b1.11Ja uşor eva1Jată
şi rotunjită. O nervură delimitează gîtul de pereţii propriu-zişi 21 (fig. 6/6).
Tipul IX cuprinde vase numai din pastă zgrunţuroasă, cenuşie, cără
mizie, eu buZJa evazată oblic în afaxă 22 (fig. 6 /8).
Tipul X - vase ,asemănătoare cu tipul IX, dar buza esrte mai puţin
eva1Ja:tă. Tipu,rile IX şi X sînt cele mai frecvente în materi1alul arheologic
descoperit în exierior, pe culoarul intrării I (fig. 6/7).
Tipul XI ,cuprinde oale cu torţi din pastă zg,runţuroasă, că,rămizie,
cu buza uşor evazată, avînd margine a rotunjită, ,cu şănţuiire interioară.
Trecerea de l,a buză 1a co,rp se face brusc, corpul este bombat, cu coastele
paralele şi toarta cu caneluri2 3 (fig. 6/3).
Tipul XII include un singur exemplar. Es,te o oală cu buz,a rotunjită
şi marcată printr-o canelură caire o despairte de pereţii drepţi. Toarta se
păstr-ează foagmenta,r (fig. 6/2).
Ulcioarele (urceus) sînt de diferite capacităţi. In dasificarea lor s-,a
ţinut seama de forma buzei şi a gîtului.
Tipul I - uldoare ,cu o toarrtă, din pastă fină cărămizie, cu vopsea
roşie; buzia dreaptă şi îngiroş,ată, cu şănţuke interioară şi caneluri în
extedoir. Sînt de diferite dimensiuni, cu gîtul larg, corpul pi,riform, toarta
cu una sau două caneluri longitudinale (fig. 7/2, 8, 10; 8/2)2 4 •
Tipul II cuprinde ulcioarie cu două torţi, din pastă fină-căTămizie, cu
buza întoarsă orizontal în ,afară, netedă ori ,cu două-trei caneluri; gîitul
larg, ,COTpul piriform, toartă modelată cu caneluri. Unele ulcioare mari
păstirează urme de vopsea maronie 25 (fig. 8/1).
Tipul III - pastă fină g,alben-.cărămizie, cu uirme de vopsea roşie.
Ulcioairele din acest tip au una sau două torţi, bum şi gitul drept, fără
1

19

Pentru analogii, vezi P. Filtzinger, Die romische Keramik aus dem Militarbereich von Novaesium, în Novaesium, V, 1972, p. 54, varianta 10, pl. 61, 8.
20 Vezi P. Filtzinger, op. cit., p. 6, pl. 8, 2; D. Popescu, op. cit., p. 172, fig.
106, 20.
21 Tipul Popilian 10, p. 89, pl. XXXVI, 360; D. Popescu, op. cit., p. 172, fig.
108. 13.
22
P. Filtzinger, op. cit., p. 3, pl. 1, 2.
23 Gh. Popilian, op. cit., p. 90, pl. XXXVII, 376.
21 E. Gose, Gefiisstypen der romischen Keramik in Rheinland, Koln, 1976,
pl, ~2, 381, pl. 37, 409; P. Filtzinger, op. cit., p. 13, pl. 21, 2; p. 64, pl. 68, 17;
~op11ian, tipul 2, p. 96, pl. XLIII, 459; D. Popescu, op. cit., p. 172, fig. 108, 16;
fig. 9~ 2.
E. Gose, op. cit., pl. 51/516.
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nici o delimittare intre ele. Gitul mai îngust şi pereţii mai
la celelalte tipuri (fig. 7/9).
Tipul IV, reprezientat printr-un singur exempliaT, din
ţuroasă cenuşie, buză
canelată (fig. 7 /11).

cu

profi1atură

subţiri

decit

pastă zgnmşi toartă

pentru fimirea capacului

,. ~ - ']-:........ > .
·'· , 1t·. ,·.·.·.t
··,.: ., ·.,,
>c·

.
..

-

,. ,

.

•1

' '
'r,

.o·...,r'.

,,...

....
·.,
-~··.·,··-\
;,,;. "'· -J-:. . '

.

I'

.(,

,~ I •. ·

. '

':t-

•~
)'c, .

•

,, I , \ ·,_•. -· ·

,.. "

• i, ,., .

.;.'f.
,..
.,

...

.

..

........,, •,
.

....

~
..... .

7"

'~~ •

.

·"•~,

\

,..

't . .

~

b

vedere dinspre est; b, Cella vinari a : zidul s udic,
degajat parţial.

~~

l

..• •. .' /
'·•·

. .• V.
'

,;t_

·I,'\ . ~.:, ~

...

. . ;,

..,~

- ' '~i-·· ~ . . .,;

-~

argilă,

···,..·

.·

,-0
....:':'' .
"·•.
. t,.·.,._ , 1~,, ""'. ,,
'I, ,~,.---

t,

\

PI. I. a, Cariera de

~ ...~.·

·

. .,. . ... ". ·,..:..

' . f'.I'~f„
. 'f.'î ~";·..

,

a

,......_,..

'

.

..

~
~-

'•
....

...... ·, •

•.

l

•

:

'

;J

,'-._,...:~
f,,, ......

1·

•

•.

"""'-"'~·ţ
..
.

. ~'"'"

,·

,. • •:?..

:
•

•

· · ,·

f

' w;

'

' ~
. ·.. ,

:t -

_;-

.

T

a

Pl. II. Cella vinaria. a,

b

colţul

sud-vestic; b, zidul nordic, în prim plan intrarea II.

b

a

PI. III. Cella vinaria. a, intrarea I blocaUi; b, intrarea li, cu
pragul de lemn.

a

b
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Tipul V neagz-ă-cenuşie,

13

fructiere.

ulcioaire cu buza treflată; W1 singur fragmenJt din pastă
cu l\lmle de aroere secundară, iaT pe .gît mai multe linii

in'cimte2 6 (fig. 7 /1).
29
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-----.____:,

lbid., pl. 49/508.
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Interesant ni se pare un ulcior din oare s--6 păstmat numai partea inpe care nu avem posibilitatea de a-l încadra în V1reun itip; în
zona de îmbinare a fundului profilat cu peretele are un orificiu, perforat
înainte de ardere, prin oare se putea soUTge lichidul.
Castroanele (acetabulum) sînt din pastă fină galben-că·rămizie, cu
vopsea atît în interior cit şi în exterior. Forma lor foairte diferită ne-a
determinat să stabilim mai mutle tipuri.
Tipul I grupează oastroanele2 7 cu buza îngroşată, răsf.lintă în afară,
subliniată uneori de o canelură; pereţii oblici în partea superiooră. O
nerV'U['â mai subţire sau miai groasă maiochează zona în ,caTe se unesc
cele două pă•rţi ale vasului. Acest <tip de oasrtiron a fost găsit ratît în oraşul
antic Potaissa, cit şi în castrul legiunii a V a Macedonica (fig. 9/5-7).
Tipul II ,cuprinde doar citeV1a castroane din pastă cărămizie, C'll vopsea
roşie. Buza este g,roasă, răsf.rintă, ma.roată la bază de o canelură, iiar pereţii
sînt arcuiţi (fig. 9/3, 4) 2 B.
Tipul III - pastă galben-cărămizie, ru buza ,răsflintă oblic în afa.ră,
corpul bombait, iar pe umărul vasului o canelură; o toartă mică şi caneIartă porneşte imediat de sub buză. Este singlllI'ul tip de castron oa1-e are
toartă (fig. 9/2)29.
Tipul IV cuprinde un singur castron, din pastă fină cenuşie, cu
buza puţin îngroşată, trasă oblic în afară, corpul bombat şi fundul inek1r.
Includem tot aid două castronaşe şi un fragment dintr-un castronw;; tip
terra sigillata din pastă cărămizie, cu vopsea roşie (fig. 9/1) 30 •
Tipul V, asemănător cu tipul IV. Buza este foarte puţin răsfrîntă,
aproape dreaptă, iar pereţii drepţi. Fundul este inelar sau drept ({1g. ·g /
feriooxă şi

10-12) 31 •

Tipul VI - bu~a răsfirîntă orizontal spre exterior, i,ar spre interiorul
vasului înălţată, formîndu-se o uşoairă şănţuiire. Pereţii sint ,arcuiţi. Pasta
este galben-cărămizie, iiair unul din castroane este acoperit cu firnis roş,
ca terra sigillata (fig. 9/13, 14)32 •
Tipul VII cuprinde oastToanie mici care imită forma terra sigillata
fiind lucrate din pastă fină cărămizie cu firnis iroşu. Ele <:1.u bll2la aproape
dreaptă, sau chiar dreaptă, uşor rotunjită, cu o incizie dedesubt. Pereţii
27
Tipul Popilian 1, p. 118, pl. LXII-LXIII, 761-762, 771-772; D. Frotase,
op. cit., pl. X, 1; D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 100, 10; fig. 103, 9, 17; este o
formă asemănătoare cu tipul Ritterling 9, Dragendorff 24, Koenen 8 (vezi Oswald
- Pryce, op. cit., p. 170 sq., pl. XXXIX, 3; pl. XL, 7, p. 267, nr. 8).
28
D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 101, 14; fig, 102, 8; variantă pentru forma
Dragendorff 32, cf. Oswald - Pryce, op. cit., pl. XL VIII, 9.
29
N. Gudea I. Pop, Castrul roman de la Rîşnov, Braşov, 1971, p. 42, pl.
XIV, 13.
30
Gh. Popilian le include la străchini, tip 3, op. cit., p. 123, pl. LXVII, 827;
este tipul Ritterling 8, cf. Oswald - Pryce, op. cit., p. 184, pl. XLVIII, 6; D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 102, 19.
31 D. Popescu, op. cit., p. 163, fig, 100, 27; Gh. Popilian, op. cit., p. 123, pl.
LXVII, 825; Oswald - Pryce, op. cit., pl. XLVIII, forma 22 Aa, 22 Ad, 22 Bd la
Riitterling.
32 D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 104, 14; tipul Ritterling 12, cf. Oswald Pryce, op. cit., pl. LXXXI, 4.
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sîrut drepţi , fundul inel,ar; cîte o linie incizată ornamentează vasul în partea cen tral ă şi în ,a propierea fundului. (fig. 9/15, 16) 33 •

-

33
D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 101, ~; este forma Guildhall 30, cf. Oswald
Pryce, op. cit., pl. LXXV, 14.
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caram1z1e, cu vopsea roşie închisă, buza
i,ar fundul drept (fig. 9/8, 9) 34 •
Tăvile (phiala) sînt, cele mai numeroase, din pastă cenuşie, neagră
cenuşie sau chiar neagră, dar sînt şi din pastă fină, galben-cărămizie, cu
vopsea roşie de diferite nuanţe. Ele au pereţii Totunjiţi sau oblici, buza
~or ,arcuită spre interior, uneori mai groasă, iru- fundul plat (fig. 10/1115)35.
Farfmiile (catinus), puţine la număT, sînt toate din pastă fină galben-cenuşie, păstrind urme de vopsea atît în interior cit şi în exterior.
Buza este dreaptă sau cu o canelură interioară, pereţii oblici, în afară
(fig. 10/9, 10) 36 •
Fructierele (turibulum) sînt dintr-o pastă fină, galben-cenuşie, cu
bum decorată cu alveole (fig. 7 /6, 7) iair una (fig. 7 /5), căreia îi lipseşte
do~ pidorul, din pastă cărămizie, zgrunţuroasă, decorată cu două benzi
de linii în vial. Este o formă interesantă, pentru care nu cunoaştem analogii, în timp ce forma cealaltă este întîlnită în castru, în oraşul antic
şi în toate aşezările romane.
StTecurătoarea (cribrum) este din pastă fină, galben-cenuşie. Singurul
exemplaT cunoscut aire forma unui castron cu pereţii perforaţi (fig. 10/8). 37
ln cartegoria căniţelor am inclus vasele de mici dimensiuni oare se
aseamănă cu oalele. Ele sînt puţine la număr, din pastă fină cărămizie,
cu pereţii acoperiţi cu firnis roşu, sau din pastă zgrunţuroasă de culoare
cenuşie-gălbuie. Bu2')a este scurtă, întoarsă oblic în ,afară, iar corpul bombat porneşte chiair de sub buză (fig. 7/3,4)3 8•
Chirupurile (dolium) intră în categoria vaselor de provizii. Ele sînt din
pastă •CăTămizie, galben-cenuşie, cu bu.z,a groasă, întoarsă oblic în afară,
simplă sau decorată cu caneluri, şi au corpul foairte bombat (fig. 7 /12,
13)39 •
S-a descoperit o singură amforă (amphora), din pastă cărămizie zg,runţurnasă, cu focmă specifică (fig. 8 /3).
Capacele (operculum) sînt confecţionate din pastă galben-cenuşie,
destul de zgirunţlllroasă, aru formă tronconică, cu buza dreaptă sau uşor
îngroşată în interior (fig. 10/7).
Tipul VIII este din

pastă

invamtă, pereţii arcuiţi,

34
E. Gose, op. cit., pl. 46, 486; variantă la tipul Ritterling 8, cf. Oswald Pryce, op. cit., pl. LXIII, 13; D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 100 2; fig. 102 7;
piese similare s-au descoperit la Aiton (amabilă informaţie I. Win,kler) şi în ~astrul de la Potaissa.
35
E. Gose, op. cit., pl. 45, 465-467; Gh. Popilian, op. cit., p. 126, pl. LXXI,
891; N. Gudea, î!l Castrul roman de la Buciumi, Zalău, 1972, p. 47, pl. XIX, 17;
D. Popescu, op. cit., p. 163, fig. 100, 5; p. 175, fig. 111, 11, 13.
36
Unii cercetători le-au inclus la tăvi (Gh. Popilian, op. cit., p. 126, pl. LXXI,
883), iar alţii la străchini cu fund plat (N. Gudea, în Castrul roman de la Buciumi,
p. 48, pl. XX, 2; P. Filtzinger, op. cit., p. 75, pl. 93, 8).
37
P. Filtzinger, op. cit., p. 29, pl. 47, 8. Piese asemănătoare au fost găsite
la Turda (str. Cheii), Noşlac (într-o groapă de provizii) şi l,a Micăsasa, în preajma
cuptoarelor de ars ceramica (amabilă informaţie I. Mitrofan).
38
Gh. Popilian, op. cit., p. 206, pl. LIX, 716, 717; N. Gudea, în Castrul roman
de la Buciumi, p. 43, pl. V, 6.
39
P. FiLtzinger, op. cit., p. 17, pl. 26, 6; Gh. Popilian, op. cit., p. 208, pl. LXI,
746; D. Popescu, op. cit., p. 172, fig. 106, 24.
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In afară de oategoriile de vase descrise aici, în cadrul materialului
ceramic sîrut cuprinse şi al.te piese - două opaiţe şi o ,rotiţă. Opaiţele,.
descoperite unul în cella, celălalt în exterior, au toarta inelară supraînăl
ţată, bordură netedă; disrul este spart. Ambele sînt lipsite de ştampilă
şi prezintă llimle de aroere secundaTă (fig. 10/4, 5) 40 • Rotiţa (fig. 10/6)
40 Forma este asemănătoare cu cea a opaiţului publicat de C. L. Băluţă, în
Apulum, V, 1965, p, 279, pl. I, 9.
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este lucrată dintr-un perete de vas. Piese asemănătoare au fost descoperite în castru.
Analiza statistică a materialului ceramic (fig. 11) evidenţiază faptul
că oalele sînit cele mai numeroase 171 (din oare 11 sînt din pastă fină
cărămizie, iar 160 din pastă cenuşie, neagră, zgirun~uroasă), urmate fiind
de castroane, în numărr de 53 (din oare 40 sînt din pastă fină ,că1rămizie,
12 sînt ştampilate, cu firnis care imită terra sigillata, iar unul e din pastă
fină, cenuşie). Pe locurile următoare se găsesc uldoairele 38 de exemplare (36 roşii şi 2 din pastă cenuşie, zgrunţuroasă), tăvile - 31 (din
care 8 din pastă galben-cărămizie, 22 din pastă neag,ră şi cenuşi,e şi una
din pastă fină, galben-că1rămizie, deC{)Ilată) şi oapacele, în numă·r de 18.
Aşa cum a [reieşit din prezentarea de mai sus, s--aiu mai descoperit 7 fructiere, 5 chiupuiri, 4 căniţe, 4 fadurii, o amforă şi o s1:Jrecurătoare, în total
333 de vase. Delimitarea materialului ceramiic după provenienţă (din interiorul cellei sau din exterior, de pe culoarul intrării I) arată că din cele
333 de vase doar 90 sînt din interior, restul de 243 de v,ase fiind din exterior. Statistica s-a putut întocmi înbrucît s-a cercetat întreaga ,cantitate
de ceramkă din acest complex. Din cele două g,rafice (vezi fig. 11) rezultă că numă,rul de vase, pe forme (oas,troane, oale, ulcioare, chiupuri etc.)
găsite în interior (deci în stare de folosire la încetarea funcţionării construcţiei) este proporţional cu numărul de vase, tot pe forme, descoperite
în afiară (dezafectate ,aşadar pe parcurSl\.ll etapei a doiUJa). Acest fapt ne
permite să afirmăm că, măoar în ,cazul acestei conS1trucţii, materiialul ceramic descoperit ilustrează, destul de fidel, proporţia cantitativă, din epocă, între diferitele forme şi tipuri de vase. Analogiile vaselor întîlnite în
cella vinaria apar atît în aşezarea civilă, cîit şi în castrul roman de la
Potaissia, ceea ce dovedeşte provenienţa locală ,a ceramicii discutate.
In materialul aifheologic descoperit destul de numeroase sînt obiectele de metal. S--aiu găsit 53 de ,cuie şi piiroane de diferite dimensiuni,
aflate mai ,ales lingă buoata de lemn carbonizat căzută lingă peretele
sudic s,au lingă ,cea putrezită aflată de-a lungul peretelui nordic. Intre
obiectele de metal se numără o verigă din bronz (fig. 13/7), două chei
din fier şi un cO'Sor (falx vineatica) din fier, lung de 16 cm, cu minerul
luorat prin toTsionare 41 (fig. 12/7; 12/8 = cosor descoperit în villa de l,a
Gyulaf~ât6t-Pogany,telek).
În partea de ,est ,a cellei s-au găsit trei v~furi de lance, din carre una
cu teacă de înmănuşare (fig. 10/1-3) şi o piesă ornamentală din bronz,
o plăcuţă 5 X 4,4 cm. Ea aTe modele în colţuri şi păstrează încă două nituri de fi}Caire, i·ar în mijloc are un motiv ajruirat (fig. 13 /5). Este o aplică
de ,centură, piese asemănăito1aire desicoperindu-se în ,castru.
Fr,agmentele de sticlă ,găsite în cella şi pe culoairul intirării I provin
de la paha:re (fundud şi pereţi; fig. 12/1-4).
În ,oaitegoria obiecteloir de podoabă menţionăm, în primul rind, trei
fibule, dintre care una din bronz, ,excelent ,conservată, lungă de 4,8 cm,
1

41

O piesă asemănătoare s-a descoperit în villa de 1a Gyulafiralt6t - Pogânytelek (Edit B. Thomas, Romische Villen in Pannonien, Budapest, 1964, pl. XIV), iar
recent un cosor aproape identic s-a găsit în villa rustica de la Apoldu de Sus
(N. Branga, în Transilvania, (Sibiu), 8, 1978, p. 13).
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Fig. 11 - Materialul ceramic descoperit în interiorul cellei (graficul de sus) şi în culoarul'
intrAril I (graficul de jos). Legenda: a) pastă finA, galben-cArAmizie şi roşie; b) pastă.
cenuşie, neagrA, zgrunţuroasA ; c) ceramicA decorată : 7 - oale ; 2 - ulcioare ; 3 - castroane ;.
, - tăvi ; 5 - farfurii ; 6 - fructiere ; 7 - strecurAtoare ; 8 - cAniţe ; g - chiupuri ; 7O amfora ; 7 7 - capace.
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din categoria celor cu „p1c10:r întors pe dedesubt" (fig. 13/1) 42 • Celelalte
două fac parte din categoria fibulelor de tip „omega" (,,Omegafibeln" 41,
„penannrulax brooches" 44 , neaunoscUJte pînă în prezent la Potai&5a şi, se
pare, nesemnalate ca fibule în alte descoperiri din Daciaua. Una este din
bronz, foarte bine conservată, cu diametrul .de 2,5 cm (fig. 13/2); cealaltă,
din fier, cu acul lipsâ, are diametrul de 4,5 cm (fig. 13/3) 45 • Fibulele de
tip „omega" nu sint prea numeroase nici în alte provincii. Aşa, de exemplu, din cele 1233 de fibule descoperite în castelele de la Saalburg şi
Zugmantel, d<>M 7 fac parte din această cartegorie (fig. 13/10-11 = fibule
de la Zugmantel) 46 • Fibulele de tip „omega" se întîlnesc de-a lungul întregii epoci imperiale, pînă în sec. IV47 •
S-au mai descoperit: un inel lucrat din foaie de bronz (fig. 13/6) şi
un fragment dintr-o brăţară din acelaşi material (fig. 13/4). ln colţul
nord-e;tic al încăperii, pe nivelul din prima fază, aru. fost găsite şi două
ace din os (fig. 12/5, 6) dintre oare se remarcă, prin frumuseţea sa, cel
al cărui cap imită o capsulă de macna.
Pe culoarul din faţa intrării I s-au găsit mai multe firagmente de statuete din teracotă. Unul din aceste fragmente reprezintă un personaj nud,
cu mina dreaptă ridicată deasupra capului, iar stînga sprijinită pe abdomen. Sînt redate brăsăturile feţei - ochii, nasul - iaT pe oap poartă
bonetă (fig. 13/9). Un alt fragment reprezintă bustul unui personaj feminin, probabil al zeiţei Venus (fig. 13/8).
La cca. 140 cm spre interior de peretele estic al cellei s-au descoperit 20 de fragmente dintr-un relief de piatră oalca,roasă, două fragmente
din acelaşi monument găsindu-se în exterior, pe culoarul intrării I (pl.
IV /b). Toate fragmentele prezintă motive vegetale stilizate; unele sînt
decorate pe două laturi, provenind din chenarul unui relief; altele formează frunze „independente". E greu de reconstituit forma şi rosturile
acestui monument. Se pare că avem de-a face cu un relief ajuraJt. Modul
de redare al decorului vegetal aminteşte motive întîlnite şi la alte rnonu42 Bibliografia acestui tip de fibulă la K. Horedt, în Apulum, XVI, 1978, p.
219, n. 36. Mai multe fibule foarte asemănătoare s-au descoperit în castrul de la
Potaissa (M. Bărbulescu, Z. Milea, A. Cătinaş, A. Hopârtean, în Potaissa. Studii şi
comunicări, Turda, I, 1978, p. 13).
43
A. Bohme, în Saalburg Jahrbuch, XXIX, 1972, p. 46; S. Rieckhoff, în Saalburg Jahrbuch, XXXII, 1975, p. 74-75.
H R. G. Collingwood, I. Richmond, The Archeology of Roman Britain, London, 1969, p. 300, fig. 106, nr. 115-118.
Ha Două asemenea fibule, considerate catarame, s-au descoperit la Gilău şi
llişua (M. Rusu, în Materiale, II, 1956, p. 695, nr. 1 şi nota 4, fig. 5/1).
4
" Ambele fac parte din forma c, stabilită de A. Bohme, formă reprezentată
doar de două exemplare la Zugmantel (op. cit., p. 46, pl. 31, nr. 1220-1221). ori
din tipul 4 stabilit de S. Rieckhoff (op. cit., p. 75, pl. 10, nr. 170).
46
A. Bohme, op. cit., p. 47.
n lbid., p. 46; S. Rieckhoff, op. cit., p. 74.
47
a Ace cu cap asemănător s-au descoperit la Strasbourg (R. Forrer, Das
Roemische Strassburg Argentorate, I, Strasbourg, 1927, pl. XXXIX, 1) şi Intercisa (Eszter B. Vag6, I. Bona, Die Grăberfelder von lntercisa. I. Der Spiitromische
Sildost/riedhof, Budapest, 1976, p. 120, pl. 28 - Papsziget „8").
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mente din Potaissa: pe frontonul unor stele funerare 48 şi pe coroniamentul
unui alw-4 9•
Materialul osteologic este redus la fragmente provenind de la bovine, ovine şi citeva oase c.alcinate din scheletul unui ciine.
Ma-renalul arrheologic, privit în totalitatea sa, confi'IID1ă rosturile complexului descoperit şi contribuie la precizarea celor două etape de funcţionare a construcţiei. Intr-adevăr, din interiorul cellei provin vasele de
mari dimensiruni: amfora, trei din cele cinci chiupuri, ulcioarele mari şi
oalele de mare capacitate. Numărul mare al oalelor provenite din ext.erior
(133) este dat de fragmentele din pastă neagră-cenuşie zgrunvurr-oasă, aparţinînd fiecare altui vas, în timp oe din interiorul pivniţei multe asemenea oale au putut fi întregite. Dacă notăm şi faptul că fragmentele de
statuete, fibulele, ceramica ştampilată şi cea de tip terra sigillata s-au
descoperit în exterior (mai precis, pe culoarul intrării I), păstrindu-se
doar jumătăţi de vase ori fragmente, iar dintre capace doair cel găsit
în interior este întreg, ajungem la concluzia că, după zidirea intrării I~
culoarul de acces al acesteia, lipsit acum de funcţionalitate, a devenit~
cu timpul, locul unde se aruncau obiectele ieşite din uz. La început culoarul (nemaifiind întreţinut) s-a umplut cu un stTat de pămînit relativ
curat, în care nu se observă dărimăturri, ceea ce denotă că zidirea intrării
I şi deschiderea intrării II n-a fost provocată de vreo distrugere; această
depunere este contemporană cu începutul etapei a doua de existenţă
a cellei, după schimbarea intrării; apoi s-au airuncat aici obiectele dezafectate, aşa explicîndu-se şi marea cantitate de ceramică în stare frngmen ta:ră descoperită aici.
Încetarea funcţionării constu~cţiei este de pus în legătură ou un
incendiu. Schelăria acoperişului s-a ap1ins şi s-a prăbuşit în interioirul
cellei; dovadă e bîrna arsă căzută lingă peretele sudic, care a lăsat urme
de arsură şi pe tencuială, apoi UTmele de ardere seoundară care se observă pe o parte a materialului ceramic, după oum şi unele kagmente de
relief aru fost atinse de incendiu. Fooul nu a ouprins întreg materialul
lemnos din încăpere: banca de lingă peretele nordic şi pragul intrării
II s-au descoperit putrezite. Incendiul a urmat, poate, unei jefuiri şi
disbrugeri intenţionate. Aşa se explică descoperirea printre dărimăturile
din cella a unui element de mozaic de la torcular, apoi fopbul că frogmente din acelaşi vas s-au aflat, unele în cella, alrtele în af.aoo încăperii.
ln fine, si1Juaţia monumentului de piatră confirmă o asemenea distrugere: fragmentele descoperite în cella au apărut incepînd ou adîncimea
de -180 cm (se aflau, prnctic, pe nivelul de călcare); cu toate acestea
ele nu reuşesc să întregească relieful, decît în mică parte, restul fiind
aruncat afară (dO'Uă frragmeillte s ...au găsit pe culoarul intrării I, iar celelalte nu s-au mai descoperit).
lnceroarea de a stabili momentul construirii complexrului de pe dealul Şuia întîmpină anumite greutăţi. Astfel, tehnica opus mixtum, în
1

48 M. Jude C. Pop, Monumente sculpturale romane în muzeul de istorie:
Turda, 1972, p. 9-10, pl. V/1; V/3.
48 I. I. Russu Z. Milea, în ProblMuz, 1964, p. 17, fig. 1.
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rare se încadrează oarecum zidurile cellei (aici din opus incertum şi opus
latericium) apare la mijlooul sec. I e.n. 50 , deci nu oonstituie, în cam.il
Dadei, llln. terminus postquem, ea putind fi introdusă în provincie chiiar
din prima jumătate a sooolului al dohlea. Dacă nu pUJtem preciza momentul construirii, este cert că la mijlocul secolului al III-lea complexul
era în funcţiune. FibUJla de tip „omega", după oum iam văzrut, nu adruce
precizări cronologice; în schimb, fibula cu picior întors pe dedesubt, de
„tip roman", pare să indice prima jumătate a secolului ,al III-lea51 • Spre
aceeaşi epocă (sec. III) trimit şi cele două opaiţe, la care ciocul este mai
puţin pronunţat, ,,îng,ropîndu-se" în bazin52 •
Nu excludem ipoteza că ne aflăm în f,aţa anexelor unei gospodării
mai întins·e - o villa suburbana în apropierea oraşului antic 53 . In villae-le rusticae cunoscute în Dacia, mai ,ales în Dacia Superioc-54, nu s-au
identificat ,asemenea complexe de producere 1a vinului 55 • Ele sînt cunoscute în Italia şi în provincii. In Pannonia, villa de la Csopak avea cella
vinari.a. 56 • Oricum, ,complexul potaissens constituit din cella vinaria şi
torcul-0.r, fie că făcea parte dintr-o villa, fie că alcătuia ,un ansamblu independent, se afla lingă sau chim- în vie (viţa de vie se cultivă şi ,asităzi
pe colina învecinată ,,Dealul Zînelor"). Incăperea subterană în care
se păstra vinul putea servi, totodată, oa depozit al uneltelor necesare în
lucrările viticole, locuinţă a paznicului (aşa se explică, poate, prezenţa.
vîrfuTilor de lance) etc. Tot iaici se puteau comercializa vinurile, în .special vinul nou.
Existenţa 1acestui complex nu este. credem, incompatibilă ou ne,0ropola romană iaare i se învecina pe acelaşi deal Şuia (vezi mai sus). Viţa
de vie se putea extinde chiar prinrt re morminte: mai mult <lecit o simplă
figură de sitil, afiirmaţi,a Valeriei Gemellina din binecunoscutul epitaf în
vernuri de la Romul,a, potrivit căreia locuinţa de veci a soţului se ;;ifla
inter pampinea virgulta57 , ilustrează probabil o ,realitate.
Vitiooltu'fla în provincia Dacia ena ,atestată pînă în prezent în special de inscripţia de la Sucidava58 , ca'l--e pomenea o vie de două jugera.
O tăbliţă cerată de l,a Alburnus M,aio1r59 menţiona - se ,pare - existenţa
a două calităţi de vin. Mulţimea insoripţiilor şi monumentelor figurative
dedicate lui Liber şi Teprez·entarea viţei de vie pe monumente souLpiurale - mai ales funeirare - atestau şi ele (indi'l"eet) această {l'amură a
1

1

50

G. Lugli, La tecnica edilizia romana, Roma, II, 1957, pl. CLIX.
Gh. Diaconu, în Dacia, N.S., XV, 1971, p. 248; D. Protase, op. cit., p. G4;
K. Horedt, op. cit., p. 222.
52
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Zi.irich, 1919, p, 235, pl. XVII, 64\l650; D. Ivanyi, în DissPann, II, 2, p. 14, pl. XXXVIII, 6, 7.
53
La cca. 500 m E-SE de construcţia în discuţie presupunem existenţa unui
sanctuar închinat lui Saturnus, loc de cult în afara limitelor oraşului antic (M.
Bărbulescu - A. Cătinaş, în Apulum, XVII, 1979, p. 215 sqq).
51
· I. Mitrofan, în ActaMN, X, 1973, p. 127-150.
,,.., N. Branga (op. cit., p, 14) art:ribuie un caracter viticol villei de la Apoldu
de Sus.
56
Edirt B. Thomas, op. cit., p. 29.
57
!DR, II, 357.
,.a CIL, III, 14493 = !DR, II, 187.
aa CIL, III, tab. cer. XV = !DR, I, TabCerD XVI.
51
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agriculturii. Recenta descoperfo:e de la Potaissa (care se adaugă unui
teasc din piatră aflat mai demult tot in această localitarte60) completează
substanţial cunoştinţele actuale privitoare la practioaTea viticulturii în
Dad:a romană.
ANA CATINAŞ -

MIHAI BARBULESCU

CELLA VIN ARIA DE POTAISSA

(Resume)
Au Sud-Ouest de la viile de Turda (Potaissa), sur la colline Şuia, connue par
les VC'Stiges archeologiques romaines, on vient de decouvrir une construction souterraine qudrilatere - un celier pour Ies vins (cella vinaria). Les dimensions du
cellier sont, ă l'interieur, de 782X296 cm; ses murs ont ete construits dans une
technique semblable a opus mixtum. On a precise deux etapes d'emplOi du cellier (voir fig. 4). Pendant la premiere, l'entree etait sirtuee au cote Nord; pendant
la seconde etape cettc porte a ete muree et on a etabli l'entree sur le cote Ouest.
En meme t.em.ps on a jete dans le couloir d'acces de la premiere enrtree les objets
inutiLisables, y etant trouvee une grande quantite de ceramique fragmen.taire.
A cote du cellier on a decouvert le plancher tres resistent d'un pressoir (torcular ).
A l'intcrieur du ccllier et dans Ie couloir de la premiere entrec ont ete decouvcrts 333 vaisseaux, divers objets metaliques, trois pointes de lances, une serpe
(f alx i,•ineatica), trois fibules, des fragments de statuettes en terre culte et d'un
relief decoratif en pierre etc. Le materiel archeologique qui peut etre date atteste
que pendant la premiere moitie du IIIe s. le complex forme de torcular et cella
vinaria etait utilise.
L'ensemblc decouvert appart.enait, peut-etre, ă une villa, ct fort probablcment, etait situe justement dans les vignobles.

60 Z. Milea C. Luca, Un teasc roman descoperit la Potaissa, comunicar~
la sesiunea Muzeului din Constanţa, octombrie 1977.

DIADEMA DE AUR DE LA TYRAS
ln memoriam Paulo Nicorescu

Diadema oaire fuce obiectJul lucrării de fiaţă a. fost descoperită de
profesorul P.aiul Nioorescu în anul 1938, ou prilejul săpăturilorr arheologice efectuate în necropola antioului Ty,ras 1 •
Lucrată din tablă de ,aur în grosime de 0,012 cm, diadema are o lungime de 28,8 cm; o lăţime de 3 cm în părţile Laterale dreptunghiulare şi
6 cm pe o porţiune de 6,2 cm în zona centrală, care, lu.altă sepairat, are o
formă octogonală asemănătoarre unor reliefuTi cul1ruale mithroice sau ale
Cavalerilor danubieni (fig. 1). Aproape întreaga suprafaţă a diademei
este acoperită ou diferite reprezenrtă1 1i obţinute prin stampaire. Din diademă lipseşte doair un mic fragment din paTtea dreaptă, dar îndoiturile
numeroase complică sau f,ac uneori imposibilă reconstitui,rea ceirtă ,a unO'l:
imagini. Intervenţiile moderne, vizibile în dteva zone ale di,ademei, sînt
neînsemnate.
Figurile şi scenele din părţile laterale sînt încadrate de o bandă
în relief l1ată de 0,25 cm, iair un decoT punctiform m,archează marginile
inferioa.ire şi superioare ale diademei. La una din ex,tremităţile laterale
poate fi observată gauro pirin oare trecea şnurul de prindere a diademei,
oa:re Slbrăbătea, desigur, şi stofa sau piel,ea pe oare di,ademele eirau obiş
nuit aplicate. Materialele amintite conbribui,au la obţinerea dimensiunilor dorite şi oonsolidau totodată foiţa subţire de aur.
Partea centrală ocupă mai mult de o pătrime din supr,afaţa diademei, spaţiu în caire densitatea imagistică şi imagistico-simbolică e~te
maximă. P,rintir-o dispuneire inteligentă a reprezentărilor, îmbinînd ,cerinţa de irespectare a canoanelor cu intenţia de subliniere şi gradare a
însemnătăţii personajelor şi simbolurilor, airtistul a reuşit să de,a relief
şi adîncime ,ansamblului, oare a căpătat astfel aspectul asemănăitor unui
interior de templu (fig. 2).
Centrul diademei este ocupat de imaginea Cavalerului, cu calul în
mers spre dreiaptia, strunind dîirlogii într--"lln moment anterior o-priirii.
Datorită dimensiunilor re1ativ ['e,duse, doar 3,1 cm, călă,reţul cu tot cu
,cal, preown şi a îndoiturii diademei în zona medi,ană a scenei, nu pot fi
consemnate ou oer:titudine unele detalii de importanţă majoră. Călăreţul,
cu un pileus de forma unei oalo.te sferice, de tipul celor puritate de Dios1 Diadema se află în prezent în colecţiile Institutului
,,A. D. Xenopol" - laşi, Inv. 671-G. Ea ne-a fost oferită
dr. doc. M. Petrescu-Dîmboviţa, căruia îi aducem cu acest
miri. Singurele informaţii asupra condiţiilor de descoperire
dia Ralea şi, în conformitate cu acestea, diadema a fost
de epocă romană.

de istorie şi arheologic
spre cercetare de prof.
prilej cuvenitele mulţu
le deţinem de la Claugăsită într-un mormînt
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Fig. 1 - 1, Diadema de aur de la T yras.
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Fig. 1 -

2, Copia diademei în cauciuc siliconic.
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Fig. 2 - Partea

c en tral ă

a diademei.

euri, are fig,u ra· în profil2 a bia oontlurată şi gîtul îngust. Din îmbrăcă
minte sie p 01ate dis tinige doair iehitonrul ş i hlamida fluturindă. Călăireţul
ţine ieu mînia stîng ă dîirlogii c alulllli, iar în dr,eapta, puţin ri dioaită , aire u n
rhyton. Este o ,ounooOllltă im1agine ,a z,eu}ui •e questru, într-o ipo stază mai
f,recv,entă, dar nu e xdllls iv ă, în irepre?Jentările din zona nord-vest rpontică3 .

i ntre irealizăTile a'!1tistioe ,caire do vedesc măies1:Jri1a orfevrieirulu i se
însari,e şi ["eiprezentJairea c alului , ,c u mişcările sale elastice, capul înălţ)at
ş i unllll din pidoairiele din faţă Tidi.cart într-o poziţie puţin obişnui tă, s-chiţînd parică paşi de paJr1adă . Pe di1riecţia pidorrului ,riidi,ca t este vizibil u n
grup de puncte, doc su.prefaţa pe caire elie o ieontuirează •e s te nedară, oeea
oe generează inc ertiitudini a.su p'!1a subiectului pe ,care intenţi,ona a1rtistul
1

ln cele m a i multe r epr ezentări a le Cavalerului trac, uneori şi ale Cavalerilor danubieni, p erson ajele a u faţa îrutoarsă spre privirtori .
3
Rost ovzeff, Le culte d e Grande deesse dans la Rusie m eridionale în Revue des etudes grecques ( REG ), 32, 1919, p. 462 - 48 1. S îrut a n a lizate sc~n e le de
pe pla ca triun ghiulară d e la Karagod evaşck; rhytonul d e la M erdjany şi monum entele de la Kul-Oba; Idem, Une tablette votive thraco-mit hriaque du Louvre,
extr.as din M emoires presentes par divers savants a l'Academie de s Jn scriptions
et Belles-Lettres, tome X III, n e p a rtie, Pari s, 1922, p. 401; G. Kaza row, în A rchAnz,
XXXVII, Bbt. III/IV, 1922, col. 186 şi 187; K. Skorpil, în Jsvestija, X III, 1939,
p. 130, fig. 133; p . 135, fig . 140; A. P. Ivanova, lskustvo anticn îh gorodov S evernovo
Pricern omorija, L eningrad, 1956, p. 83, fi g. 22; T. N. Knipovici, Tanais, MoscovaL eningrad, 1949, p. 116 şi urm. , fig . 44; W. B1awa1Jsky et G. Kosch e len ko Le
culte de Mithra sur la cote septentrionale de la Mer Noire, Leiden, 1966 , 'p. 9
şi u~m. Despre rhyta: E. Pottier, al't. Rhyton ('Pu-r6v), în DA IV 2 , p . 865-868 . ln
m ed iu traco-getic: F. Mîrţu, în SCJV, 15, 4, 1964, p. 529 şi urm.; D. Ber ci u , în
BRGK , 50, B erlin, 1971, p . 260.
2
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sugereze.

Dacă

pare

exclusă,

trebuie

figw-area. unei persoane întinse sub copitele oalrului
admisă însă prezenţa unui simbol oareoare.
Partea dreaptă a scenei centrale este dominată, prin poziţie şi dimensiuni, de un bucran. Sînt !redate cu talent atît conturul protomei itauruhti, cit şi detaliile: coarnele scurte formînd o semilună; blana pieptă
nată cu a,tenţie şi ornamentele de pe fruntea animalului, urechile, ochii,
nările. Benzile sinuoase care flanchează buoranul au aspectul unor .ornamente de tipul acelor infulae care ornau victimile (hostiae) pregătite pentru saorificiu4 • Intre coarnele animalulrui poate fi observat un „motiv
decorativ" de forma unui arc de cerc. Imagini identice sau asemănătoare
pot fi reîntilnite pe un număr însemnat de reprezentări. Inrterpretînd
figurile de pe diaidemă drept „bucran asociat cu cornul întors al Lunii"
sau urmărind numai firecvenţa ultimului din aceste două simboluri, cele
mai numeroase analogii le....am găsit pe monumentele funerare 5 • Pe :reliefurile cultuale acest arc de cerc are dimensiuni mai maTi, simbolizînd
cerul, fiind ~adar ataşat divinităţilor celeste6 • Dacă ar fi existat intenţia
ilustrării simbolului amintit, arcul de cerc ar fi fost mai mare, cuprinzind întregul bucran şi tot ce-i în preajma sa. Dimensiunile sensibil
egale pe mijloc şi lia oa.pete ne determină, deasemeni, să nu-l considerăm,
cel mai probabil, drept înfăţişarea „cornului întors al Lunii". Marginea
din dreapta mai ales, retezată, ar putea da impresia că „piesa" dintre
coarnele bucranului, în forma arcului de cerc, este de fapt un topor C'U
două tăişuri (bipennis), al cărui aspect este uneori a-,emănăto,r celui din
imagine, oarec-um depărtat de formele originare, iar asocierea labrys-11..llui
cu bucranul avea vechime de milenii deja în epoca romană imperiiall1 7 •
Arc-ul de cerc nu se termină cu capete globulare, simbolru,ri ale stelei de
dimineaţă şi de seia•ră, considerate că susţin bolta cerească 8 • In sfirşit, nu
putem exclude posibilitatea cu presupusul „corn întors al Lunii" să fie,
de fapt, tot run şarpe. Această ultimă ipoteză este rodul unei atente observaţii a diademei şi opţiunea finală. ln acest caz, situaţia ar fi oareaum
asemănătoere celei de pe o camee cu ,reprezentarea Cavaleriloir danubieni9, unde, în cent1'lll imaginii. apar un vultur şi un şairpe. BuCl'anul
ca simbol solar sau, în general, uranic ar suplini semnificaţiile simbolice
ale vulturului din amintita ~-eprezentiaire cultuală. Deasupra acestei re1
G. Fugeres, art. Infula, în DA, III, p. 515, fig. 4058; G.
DJ\, p. 1258-1260; E. Saglio, art. Taenia (TTa:tv(a:), în DA,
~. CIL, VIll 2 _ 3 • 19287, 21759; F. Cumont, Recherches sur
rai1•e des Romains, Paris, 1942, p. 203, 232, fig. 60-b etc.;

Lcroux, art. Serta, în
V, p. 19-20.
le symbolisme fune-

Idem, Lux perpetua,

Paris, 1949, p. 173, 178.
u Reprezentarea bolţii cereşti prin acest simbol a cunoscut o mare răspîn
dirc, mai ales ca simbol al zeiţei cartagineze Tanit-Caelestis.
7
Pentru semnificaţia taurului: L. Mal ten, Der Stier in Kult und mytischer
Bild, în JDAI, 1927-1928, p. 118 şi urm.; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen
Heligion, I (Hand.buch der Altertumswissenschaft), Berlin, 1941, p. 197; J. R. Conrad,
Le culte du taureau, Paris, 1961; L. A. Campbell, Mithraic iconography and ideology, Leiden, 1968, p. 228, 236-237 etc.
8 R. du Mesnil du Buisson, Les tesseres et les monnaies de Palmyre, Paris,
1962, p. 143.
9 D. Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvinorum (CMRED),
I, (EPRO, XIII), Leiden, 1969, pl. LXXXVIII, nr. 193.
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este o incizie de forma literei X, simbol al unei stele sau pla-

nete.
Şairpe1e din dreapta a~e ,capul sub nara buoranului, iar sinuozităţile
corpului său pot fi urmărite în sus pînă către urechea taurului. Şar
pele din stînga are capul tot pe di~ecţi,a bazei bucrianului, ceva mai jos
dedt şarpele din dreapta, corpul său, vizibil între bucran şi .c,al, avînd
aproximativ acele~i dimensiuni cu şairpele din dreapta. Pe numeroase
reprezentăTi cultru:ale ale Cavalerilor danubieni apar doi şerpi afrontaţi
sau ,arvînd, de multe ori, în spaţiul care-i separă, simbolurile Soarelui şi
ale Lunei 10 • Sînt însă şi piese cultuale separate, cu doi şerpi care flanchează un buoran 11 , sau imagini în carre sint alăitUJrate şarpele şi bucranul. Dintre acestea se cuvine a fi menţionat, în primul .rind, un ounoscut obiect de cult dolkheni.an 12 • Gruparea acestor simbo1lllri, OOTacteristkă divinităţilor care cumulează atribute htonice şi •Uflanice, nu este
nouă în imagistica cultuală a zonei carpato-ponto-danubiene. Elocventă
în ia.icest sens este reprezient,arrea asemănătome de pe coiful de aur de J.a
Cucuteni-Băiceni (Fig. 3 /2) şi ea atestă existenţa unor credinţe asemănă
toare, ilustrate prin simbolurile amintite, ou multe secole înaintea epocii
căreia ,considerăm că-i aparţine di,adema de la ,Tyrias 13 . Intre descoperirile •recente, dintr-o locuinţă de pe teritoriul castrului 1roman de la Barboşi-Galaţi, se număTă şi o tegula f,ragmentară, pe suprafaţa căreia au
fost doosemeni inci:oate, în pasba moale, un bu,oran şi un şaTpe (fig. 3/1).
Indiferent de continuairea scenei, ca imagine oultuală a Oaval,erilor danubieni sau foarrte probabil mi,thrakă, pLesa de la Bairboşi este o Husware
sepairată, foairte clară, a alăturării bucran-şarpe în :reprezentările cultuale datînd din epooa Severilor14 • Dacă şerpii iau o frecvenţă ~emarrcabilă15, bucraniul apa1re doair pe două icoane ale Cavalerilor danubieni1 1\
cu toiate că bovidee pot fi observate pe 11 asemenea re~ezentări 17 •
Daică admitem că imaginea şarpelui dintre coarnele buoranului, asodată cu ,oea a bucraniului, urmau să ilustreze dub1ul aspect, htonic şi
uranic, al zeul1Ui, putem presupune că cei doi şerpi oare flanchează buomnul simbolizează Dioscurii 18 • O indioao:e similară a Tindarizilo'l· poate
fi reîntîlni:tă pe un-ele Teprezentări cultuale ale Cavalerilor danubieni19,
10
Ibidem, nr. 1, 9, 10, 29, 45, 55, 72, 80, 137 dispuşi orizontal şi nr.: 83, 108,
176, 193 dispuşi vertical.
11
D. Tudor, în EDR, VII, 1937, p. 261 (73): ,,Probabilmentc sempre un'interpretazione astrologica si deve dare alia testa di toro posto tra i due serpenti, che
si riferirebbe alla Slk1. constellazione".
12 I. Toth, în ActaArch, 28, 1976, p. 93-101.
13
ln lucrarea publicată asupra tezaurului de la Cucutcni-Băiceni: M. Pe1.rescu-Dîmboviţa şi M. Dinu, Le tresar de Băiceni (dep. de Jassy), în Dacia, NS.,
XIX, 1975, p. 108, fig. 2/2 şi fig. 4 stg. nu sînt comentate aspectele simbolice ale
amintiitei imagini.
14
S. Sanie, Culte şi credinţe în sudul roman al Moldovei, în Studii clasice,
1978 (sub tipar).
·
15
D. Tudor, CMRED, I, Index, p. 131.
16 Ibidem, nr. 34, 194.
17
Ibidem, Index, p .126.
18 A. Furtwăngler, art. Dioskuren (11L6axoupoL), în Roschers Lexikon, I, col.1171
19
D. Tudor, în EDR, VII, 1937, p, 232-234 (44-46).
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I.

Fig. 3 - 1,
şi

Ţiglă romană fragm entar ă, de la Barboşi-Galaţi ,
Piesă din tezaurul de la Cucuteni-Băiceni, cu

un şarpe; 2,
cat de şerpi.

avînd incizate un cap de t aur
reprezentarea bucranului flau-

la unele piese dolicheniene 20 e tc. şi UTma să sugere~e, în continuare, cele
trei tăTîmuri (celest, terestru şi subpămîntean) în care se puteau manifesta puterile divinităţii.
In întîmpinairea Cavalerului p ăşeşte un personaj cu figuTa în prnfil,
impresionant atît prin ţinllltă, cit şi prin dimensiuni, fiind cea mai mare
imagine de pe diiademă. Omul ,a re capul - ou abundentă podoab ă capilairă acoperit doar în vîrl c u o bonetă (tichie) terminată cu vîirful
ascuţit; fruntea teşi tă, posibil diiadernată; ochiul plas-a t puţin lateral, pomeţii obrajilor proeminenţi şi băirbia iasouţită . O pairte a veş mîntului său
înconjo,airă, oa o eşairfă, gîtul Teliativ sub ţire ş i ooboairă prin s paţiul dintre
COTp şi mina sti ngă ţinută la spate. In mîna dreaptă, puţin <lepădată de
corp şi ridicată la înălţimea Cavalerului, între degetul maire ş i iară·tăror,
ţine un corn sau vasul oare imită această formă, adică rhyton. Orfevrierul nu s.....a trudit să modeleze mai amănunţit c ele două degete ,oore ţin
recipientul ori le-.a lăsat aşa intenţionat, astfel că ele par ramuri ale
literei Y, braţul formî nd hasta veritioală sau avînd, împreună, ,aspectu l
asemănător unui copac. Greutatea cooprului în mişoair•e e lăsată pe piciorul dTept, piciorul stîng fiind uşor ridicat. Mişcarea ooeBtui peTSonaj,
care întinde spre Cavaler rnîna dreaiptă în care aire rhyton-ul, este indicată şi de linia unduită a bustului, de faldurile pînziei care-i acopeiră
porţiunea de la brîu pînă la gambe şi de po ~ţia picioa:reloT desoulţe.
_

20

P. Merlat, Jupiter Dolichenus, Essai d'interpretation et de synthese, P aris,

1960, p . 47-48 ; Toth, op. cit., p . 100.
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Mina dreaptă, ridicată, este una din poziţiile oranţilOT în ,cultul celor
mai multe divinităţi 21 şi al celor care oficiază iruigăcirunile funerare2 2 • In
ceea ce priveşte mina stingă, poziţia ei este mai puţin claTă. De obicei,
în situaţia unor zei uranici şi chtonid, stînga este clair întoarsă spre pă
mînJt. Ţinuta personajului este oaracteristică preoţiloc. Boneta. cu v.îrlul
ascuţit poate fi iremarootă .frecvent, dar nu exclusiv, pe reprezerutăiri din
lumea persană sau în zonele în caire s-a exeircitat inf1luenţra pffSiallă. Variantele ,acestui tip de bonetă pot fi întîlnite de la Dura Ell.['opos pină la
Bospor2 3• Sacrificiile pe care le-a îndeplinit acest sacerdos înfăţişat pe
diademă iau fost Taurobolium 24 , căci buoranul, în afaTa funcţiei simbolice amintite, indică şi animalul sacrificat şi Criobolium25 , aşa cum airată
capul de berbec din şirul de imagini din dreapta scenei centr.:l'le.
Argumentări ,pertinente, cele mai numeroase în Lucrări datorate savantului M. Rostovţev, au contTibruH la acoeptarrea quasi-unanimă a ideii
că scenele în ca.re de Zeul Cavaler sau de Marea Zeiţă se apropie personaje cu un rhyton UIITilează ,a fi interpretate ca o ilustrare a comuniunii
sacre sau a unui moment al investiturii, atunci cind persoana înfăţişat,."'!
esite regele2 6 • AtribruiTea unei origini divine puterii monarhice avea o
vechime milenară în Orient şi propagmea acestei idei în ,}urnea elenisti(·c"i
şi romană este bine dooumentată 27 • Se consider•a că preotul saorificalor
primeşte de la zeu, odată cu băutura, puterile animalului saorificat. Piesa
descoperită la Tyr,as păstrează una din cele mai izbutite imagini ale unui
preot, transpus pe o diademă, orf evrierrul Teuşind să 1redea şi acea expresie de echilibru interioT şi încredere, proprie celui ca1'e, veghind Ia oficieTea sacrificiilor, se considera că menţine legătU1ra între oameni şi divinitate. Proporţiile acestei figuTi, în Daport cu celel,alte imagini şi simboluri, pot indica şi însemnătatea acestui personaj în viaţa colectivităţii.
La mijlocul scenei centrale, pe dkecţia Zeului Cavaler, în prim plan,
în faţa preotului, dar pornind de la un nivel mai coborît, se înalţă un
altar (ara) a căTui margine superioară ajunge pînă către baza reprezentării ecvestre. De pe mijlocul altarului, caire are forma unui trunchi de
21
J. Toutain, art. Sacrificium, în DA, IV, p. 973-980; F. Cumont, în Syria,
XIV, 1933, p. 381 şi urm.; D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice. Texte

şi interpretări, Bucureşti,

1969, p. 206-217.

Ch. Picard, în RHR, CXIII, 1936, p. 137 şi urm.
23
M. Rostovţev, Anticnaja dekorativnaja jivopis na iugî Rosii, I, S. Petersburg,
1914, p. 338. Forma conică a căştilor luptătorilor din cunoscuta frescă de la Kerci es.tc
asemănătoare cu a căştilor persane (atît persane vechi, cit şi sasanide); H. Klengel.
Syria antiqua, Leipzig, 1971, p. 72 şi 111. Imagini ale unor preoţi sacrificatori ai
zeilor Aphlad şi Bel.
24
•
F. Cumont, în RA, XII, 1888, p, 132-136; H. Oppermann, art. Taurobolia,
m RE, V A 1, Stuttgart, 1934, col. 16-19.
25
F. Cumont, art. Criobolium, în RE, IV, 8, Stuttgart, 1901, col. 1718-19.
26
•
M. I. Rostovţev, Predstavlenie o monarhiceskoi vlasti v Skifii i na Bospore,
m IAK, 49, Spp. 1913, p. 2-5, pl. L; V. D. Blavaţkii, Scena investituri na Karagodenaskom ritone, în SA, I, 1974, p. 38-45.
27
K. H. Bernhardt, Kult und Kănig im Altertum des Vorderen Orient, în
Das Altertum, 5, 2, 1959, p. 65-79; G. Glotz, P. Roussel şi R. Cohen, Histoire ancienne, Histoire grecque, IV, 1938, p. 116-117; W. Blawatsky Le culte des empereurs
romains au Bosphore, în Melanges Piganiol, III, Paris, 1966, p. 154 şi urm.; G. Widengren, The sacral Kingship of Iran, ,,Regalita sacra", Leiden, 1959 (inaccesibilă).
22
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piramidă, se ridică o flacără. Pe suprafaţa laterală vizibilă, în formă de
trapez (3 X 1; 2 X 2 cm), se pot distinge, cu oarecare dificultate, contururile inegal păstrate ale unei situla (mai probabil decît oenochoe); ale
unei căni cu jwnătatea inferioară tronconică şi cea superioa.Tă cilindrică,
posibil kantharos, ia.T în dreapta acestora, foarte neclaT, ceva ce air semăna a pasăre (bufniţă?, pe al cărei oap irotund sînt punctaţi ochii şi
nasul) sau a triunghi un pic răsturnat, ale cărui contururi sînt numai punctate. Confuzia este provocată de faptul că detaliile nu mai păstrează
suficient relief, unele fiind vizibile doaT pe reversul diademei. ln stînga,
jos, se distinge un obiect de forma unui caduceu fragmentar, Y sau simbolul lui Vulcanus. ln sfirrşit, la extiremitatea superioară a alta:riului pare
să fi fost şi conturul unei protome de cal sau a unui draco, foarte gireu
de precizat în starea actuală a diademei.
Altarul cu flacără constituie ·un element esenţial, caTe se adaugă
celor care certifică faptul că pe diademă Cavalerul este o divinitate şi
nu doar ilustrarea unei eroizări ecvestre, dacă nu banale oricum avind o
mare frecvenţă pe monumentele funerare antice de-a-lungul a şase
şapte secole, pe mari spaţii ale lumii antice 28 •
Dacă situla şi kantharos-ul sînt recipiente utilizate obişnrui,t în desfă.<:,UTarea cultului multor divinităţi, caduceul fragmenbalr sau, mai curlnd,
atributul zeului Vulcanus 29, tliunghiul3° din puncte, dacă determinarea
noastră nu este eronată, rămine printre simbolurile necunoscute pe repre;r,entările cultuale adresate divinităţilor cu simboluri mai numeroase
de pe această diademă.
Partea dreaptă a diademei este mai puţin bine păstrată şi, în afiarra
numeroaselor îndoituri şi a amintitului fragment care lipseşte, este ruptă
la aproximativ jwnătatea distanţei, intre capă,t şi scena centrală. Către
extremitate se poate distinge, cu oarecare dificultate, o ,,•ansa" indicind
locul de prindere a diademei. Spaţiul decorat, încadrat de maTginea
în relief, este limitat, la stinga, în preajma scenei centrale, de o coloană
al cărei capitel şi bază nu mai pot fi observate, ia.ir la dTeapta de o palmetă cu 5 foi. ln dreapta coloanei se păstrează imaginea unei păsări,
posibil Ibis, din care apair, ceva mai clar, o pai:rite din corpul elipsoidal
şi gitul întors spre stînga. O altă coloană desparte imaginea păsării de o
interesantă scenă în care sint înfăţişate, schematiziat, două personaje
nude, în faţa unui altarr în formă de coloană. Primul şade pe o oolonetă şi are mina ridicată spre altaT. Dispus, iniţi,al pe direcţia micului
fragment de diademă c-are n-a mai fost Tecuperat, din cel de al doilea
personaj lipseşte capul. Faptul că nuditatea este specifică Eroşilor, precum şi f,recvenţa şi diversitatea simbolică şi decorativă a Eroşilor pe
numeroase obiecte de cult şi funerare, pe pa:ricursul mai multor secole,
au contTibuit c-..a prima opţiune în dete<rminaTea şi, evident, inter,preta1·ea scenei să aibă în vedere Cupidonii. Niciuna din reprerenitările per-

F. Benoit, L'heroisation equestre, Aix-en-Provence, 1959, p. 5, 9, 21, 49 şi urm.
L. A. Constans, art. Vulcanus ("Hq11uaToc;), în DA, V, p. 474-482. Nu poate
fi total exclus un simbol asemănător celor cunoscute pe monedele greco-scitice din
zonă, cf. P. I. Karişkovskii, AP U RSR, XI, 1962, p. 106.
ao W. Deonna, în Revue des etudes grecques, XXXI, 1917, P. 176.
28
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sonajelor nude din scenele laterale nu indică însă cu claritate ari,pHe,
cu toate că nume.roasele îndoituri air putea, într-una din scene, să dea
:impresia uno.r ,aripi. Omiterea ilustrării airipilor încă n-ar fi hotăirî.toaTe,
ea găsindu-şi analogii, dar diadema a fost descoperi,tă într-un mo.rmînt
şi, anticipînd, dacă am -considera că fusese lucrată special, atunci, în le:gă1ruTă ou destinaţia sa funerară, ea ·aa- fi ,trebuit să înfăţişeze Eroşi funerari31. Dacă dimensiunile mici puteau crea dificultăţi !I'ealizării chipurilor, celelalte elemente caracteristice, precum: poziţia încrucişată a
picioarelor sau torţa îndreptată spre pămînt, simbolizînd sfiTşirul vieţii,
trebuiau neapărat să figureze.
Imaginea următoare, mult afectată de deterim,area diademei, este
protoma unui berbec. Jumătatea din dreapta a protomei, destul de clari'1,
elimină dubiul asupra determină•rii şi ,constituie un element însemnat, ce
se adaugă aspectelor din scena centrală, în sprijinul interpretă,rii globale a diademei.
·In -continuare, din nou, pasărea cu picioare relativ lungi, corpul elipsoidal, oapul întors spre stînga, deci, prin ,aspect şi poziţie, identică cu
cea din preajma scenei centrale. Pe direcţia picioarelor păsăaii sînt, abia
schiţate, ouă sau două mici vase globul,are, greu de preciz,at, i•air tot în
aceeaşi zonă apaire un girup de 6 semne, de forma literei X, simboluri
obişnui-te pentru stele32 • Alte 5 semne, posibil alfabetiforme, se -află
deasupra aoestora.
In stînga scenei centrale -artistul a depăşit suprafaţa ce intenţionase,
iniţial, s-o atribuie reprezentăirHor şi pe ca.Te o delimitase <'U acea margine în relief. Imaginile se succed de la ,coloana de lingă scena centrală,
la care mai este vizibil doair capitelul, pînă la „ansa" de la extTemitatea
diademei. Reprezentările încep cu aceeaşi pa..,ăre care, de astă dată, are
capul îndreptat spre dreapta. Urmează o sacra niensa 33 - o mensa lri pes, un tripus3 4 - ,ou aspect asemănător celui care ar rezul.ta din intersecta.Tea literei M cu litera T. Pe ,această mensa, ale cărei chingi formează litera Y 35 , ,paire că se află ceva, fă-ră a putea distinge ce anume,
mai ales din oauz,a îndoituiriloT. Intre „cele două litere" pot fi lremairoaLe,
la partea superioară şi către bază, dte iun punct sau g,rupe de Lirei
puncte şi unele mici ornamente.
31

M. Collignon, art. Cupido (Eros), în DA, 12 , p. 1595-1611. Despre Eros funerar, p. 1609-1610; Wasser, art. Eros (Epwc;, o), în RE, VI , col. 484--:543, cf. c-ol.
508; A. Furtwăngler, art. ,, Epwc;, ăol." Epoc;, în Roschers Lexikon, I, col. 1339-13n,
cf. col. 1369-1370; E. Speier, art. Eros
(.Epoc;, Amor, Cupido), în Enciclopedia
dell'arte antica, classica e orientale, III, Roma, 1960, p. 431.
32
A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur, Berlin-Leipzig,
1929, p. 193 şi urm.; D. Tudor, CMRED, I, Index, p. 135.
33
C. Goudineau, IEPAI TRAIIEZAI, în Melanges d'archeologie et d'histofre,
LXXIX (1967), I, p. 77-133, cu toată bibliografia anterioară.
34
Ch. Dubois, art. Tripus (TpL7touc;), în DA, V, p. 474-482.
35
Semnificaţia literei Y şi prezenţa ei pe unele monumente funerare este corelată filo~fiei pitagoreic~. In unele reprezentări hasta verticală are două braţe divergent~: caile sufletelor pioase şi a celor nepioase; alteori trei, incluzînd şi calea intermediară a celor care, supuşi moralei comune, n-au avut nici merite nici recompense, nici pedepse. Acest semn a fost constatat şi pe monumente din secolul al
II-lea. e.n. F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains, p. 428429; Idem, Lux perpetua, p. 279.
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ln stînga acestei mensa apare una dintre imaginile mai claire ale
părţilor laterale ale diademei: două personaje nude, stînd în picioare
în faţa unui altar rotund. Primul duce piciorul stîng către baza altarului,
iar în mina dreaptă are un obiect greu de determinat. Datorită unei
îndoituri pronunţate a diademei în imediata apropiere a altarului nu
poate fi precizată poziţia mîinilor şi picioarelor celuilalt personaj. Chipurile celor două personaje nu sugerează, nici pe departe, cunoscuta
drăgălăşenie a figurii unui Eros. Nu putem afirma cu certirtudine că
semnele ce se disting în preajma umărului celui din dreapta sînt aripi,
după cwn nu putem exclude că personajul acesta poa:rtă masca unui animal. O anwnită prudenţă într-o atribui-re cu consecinţe atît de impor-

tante, cum ar fi interpretarea personajului din dreapta drept „om cu
de berbec", se impune, ţinînd seama de schematismul în redarea
unor personaje din pă~-ţile laterale ale diademei şi de faptul că, cu excepţia preotului din scena centrală, artistul nu paTe să fi fost preocupat
de expresivitatea figurilor. Cei doi sint încadraţi de o altă sacra mensa,
asemănătoare, dar nu identică, cu prima, avînd chingile astfel dispuse
incit formează un Y întors. Îndoiturile pronunţate crează mari dificultăţi în selectarea certă a reliefurilor intenţionate de cele întimplătoa:re,
mai ales atunci cind suprafaţa decorată este mică. Astfel, nici de această
dată, nu putem preciza ce se află pe această mensa. In stinga acestei
mese reîntilnim motivul decorativ care încheie şirul ["eprezentărilor din
dreapta scenei centrale - palmeta cu 5 foi. Starea di,ademei şi unele
imprecizii în execuţia artizanului pot genera, desigur, neclarităţi şi interpretări ernnate. Lîngă palmetă există citeva semne care par a nu
face parte din cunoscutul ornament. Cel aflat pe mijloc ar putea fi, eventual, o mensa monopodă 36 , pe care se află ceva asemănător formei bonetelor Dioscurilor.
Cele două scene (?) care depăşesc amintitul cadru stabilit iniţial sînt
mult mai neglijent lucrate. Astfel, cea din imediata apropiere pare a înfăţb;;a, foa~ schematizat, un personaj şezînd, cu miinile întinse căbre un
mic altar rntund. In continuare, apar alte două personaje, de astă dată
ceva mai clar-, şezînd pe două semicolonete şi avind, deasemeni, braţele
întinse cătTe un altar. In sfîrşit, prin „ansa" de la capătul diademei,
această ultimă suprafaţă are, cel puţin în parte, aspectul runei tabula
ansata.
mască

*

Diadema, ca o bandă simplă care înconjoară capul, lisă sau cu motive decorative şi simbolice, cunoscută de milenii, a fost totdeauna emblema unei distincţii ori a unei consacrări, evident atunci cînd nu era
un simplu accesoriu al eleganţei feminine. Tradiţională în Orient, de
unde a pătruns în lumea elenistică şi romană, îmbogăţită în atribute
prin asimilarea cu coroana, diadema va cunoaşte o mare 1răspîndke ca
simbol monarhic, dair, mai ales, în cimpul religiei. Erau înfăţişaţi ou
protoma diademată unii zei, cu diadema •erau încununaţi ,atleţii victorioşi,
36

D. Tudor, CMRED, I, Index, p. 135.
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pu.irtiau diademă preoţii unOT culte. Analiza ·reprezentăTilor de pe un nuînsemnat de diademe a irelevat existenţa obiceiului de a înfăţişa
pe diademele preoţilor simboluTile divinităţilor ai căror slujitori erou,
inclusiv ale monaThulu.i, dacă oficiau cu1tul Impăiratului3 7 • In sfîirşit, dar
nu în cele din urmă, trebuie amintite numeroasele diademe confecţionate
special pentru a fi depuse în morminte, ·avînd pe ele scene, stampate cel
mai frecvent, oare întregesc uneori imensa galerie de imagini a simbolismului funerar.
Intre diademele descoperite pînă în prezent numărul pieselor dat.înd
din secolele VII-V î.e.n. este însemnat, dfira fiind în descreştere, dar
încă impoctantă, în epoca elenistică, diademele devenind mai raire în secolele II-III e.n. 38 Diversitatea scenelor •reprezentate pe diademe este
remairoabilă şi, cu foarte rare excepţii3 9 , imaginile şi simbolurile nu se
repetă pe mai muLte exemplare. Diademele nu eraru deci fabricate în
serie ' cu toată :relativa dificultate a confectionării
maitritelor
cu diferite
'
'
simboluri şi figuri de divinităţi.
In ceea ce priveşte diademele cu reprezentări cultuale, se cuvine a
fi menţionată diadema unui preot al lui Sol Invictus 40 , cu Sol în centrul
diademei şi 12 zei, cite 6 de o palflte şi cealaltă a zeului care, în viziunea
lui Aurelianus, urma să amplifice rolul ,religiei ca liant al Imperiului 41 •
Diadema, găsită în inventarul unui moirmînt din neoropola oiraşului
de pe malul drept al Nistrului, considerăm că a aparţinut unui preot.
Intre chestiunile esenţiale la oaire urmează să răspundem se înscrie şi
aceea a precizării divinităţii al cărei slujitor a fost acel preot 42 •
Pe parctllI'Sul încercării de a descifra şi explica imaginile de pe diademă au fost pomenite unele divinităţi: Attis, Cavalerii danubieni, Cavalerul trac, Cybele, Dioscurii, Eros, Men, Mithras, Sabazios, Vulcanus
(?), Zeul Cavaler, iliUStraire pentru Theos Hypsistos în zona septentrională a Pontului Euxin.
măT

1

37

Mau, arit. Diadem, în RE, V-9, col. 303-305; Eitrem, Der Kranz, sein~
religios-magische Bedeutung bei den Griechen und Romern, în Serta Hofileriana,
zagreb, 1940, p. 105 şi urm.; L. Breglia, art. Diadema ( 8tix87JfLct
diadema da 8tct8e:w
cingo, lego intomo), în Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale III Roma
1~60, p. 86-87; H.-W. Ritter, Diadem und Konigsherschaft, Mi.inchen, '1965' (Vesti~
9W, Bd. 7), nouă inaccesibilă.
38
F. H. Marshall, Catalogue of the Jewellery. Greek, Etruscan and Roman,
The Deparrt.ements of ithe Antiquities British Museum, Londra, 1971. Un grup de
diademe din secolele: VIII î.e.n. nr. 691, 1158, 1218, 1219; III î.e.n. nr. 1607,
1610, 1611, 1614, 1615, 2113, 3044 şi I e.n. nr. 3045; G. Kazarow, în ArchAnz, 1918,
1/II, col. 7-9, fig. 5; G. Neumann, în Mitt.DAI, Ath, Aht., 80, 1965, p. 143; R. A. Higgms, Greek and Roman Jewellery, Londra, 1961, p. 159-160.
39
W. Amelung, Zwei goldene Diademe der Sammlung Khanenko in Kiew, în
Arch Anz, 1918, III/IV, col. 140-142, fig. 1 şi 2.
40
F. Altheim, Die Soldatenkaiser, Frank.furt am Main, 1939, p. 281, fig. 67.
41
G. H. Halsberghe, The Sol lnvictus (EPRO, XXIII), Leiden, 1972, pass.
42
G. F. Hill, Priester Diademe, în JOAI, III, 1900, p. 245 şi urm.; F. Cumont, Die Mysterien des Mithra, Leipzig 1911 p. 152: Der Priester war der
berufmasige Mitiler zwischen den Mensch~ und der Gottheilt. Seine Funktionen
bestanden offenbar vor allen in der Verwaltung der Sakramente und der Zelebrierung der Gottes Dienste".
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vorbi de o similitudine de credinţe în toate oraşele nord-vest pontice.
Colonie milesiiană, a cărei vechime plasată în secolele VII-VI î.e.n. este
încă disputată, Tyrasrul aTe perioadele de maximă înflorire în secolele
IV-III î.e.n., decade la mijlooul secolului I î.e.n., pentiru ca în primele
două secole ale €rr'ei noastre să fie ain nou un oraş prosper al Moesiei
Inferioare 47 . Indelungatele săpătuiri sistematice pentiriu cun~tereia OI'aşuJ.,ui antic au fost deosebiit de dificile, deoarece vestigiile Tyrasului erau
acoperite de nivelurile feudale şi moderne. Inscripţiile votive sînt destul
de ll"are, daT monedele bătute la Tyras, oa şi unele monumente sculpturale, reprezentăiri pe ceramică, produse ale toreuticii etc., reprezintă surse
deosebit de utile •reconstitub:ii vieţii religioase a oraşului. Inscripţiile
atestă adorairea divinităţilor egiptene Isis şi Se:ropis 48 încă în secolele
II-I î.e.n., iar pe monede 49 pot fi întîlnite chipurile unor zei şi semizei:
Achile Pontarchos, Apollo, Artemis, Asclepios, Athena, Cora (?), Demeter, Dionysos, Heracles, Hermes, un zeu băTbos (se pare personificarea
Pontului), un cult al fluviului Tyras etc. Nu mai puţin interesante ~int
şi alte ireprezentări, de pe reversul monedelor, intre care am aminti cea
a taurului 50 şi cele ale Cavalerului 51 • Monedele din epoca iromană păs
trează unele imagini de divinităţi (Dionysos, Hercules), •adăugind icoana
Cybelei şi a unor abstracţiuni divinizate: Spes şi Victoria 52 • Monumente
soulpturale stau măr1ruirie a Tăspîndirii oultului zeiţei Cybele şi al lui
Sarapis5 3 • Intre obiectele de ceramică ,romană, cu elemente Teîntîlnite pe
di•ademă, am aminti o emblemă cu sacra mensa pe un bol 54 şi un fragment de corn (lung. 17 cm; dm. 3 cm?\ iar dintre produsele toreutice
se cuvine a menţiona un fragment de co,roană de aur 56 şi inelul de m ,r în
formă de şarpe 57 •
Desooperiirile de la Ty,ras nu au furnizat încă ştiri care să dovede~L'>Că
răspîndiirea. în acest oraş a lui Mithras, a Cavalerilor danubieni sau a
zeului Theos Hypsistos. Se Temarcă, totuşi, prezenţa unoir zei (Cybele)
şi a unoir simboluri ounoscute pe diademă. Cîteva imagini caTe oglindesc
1

47

E. Diehl, art. Tyras, în RE, VII A 2, Stuttgart, Hl42; pentru culte, col. 18!)9;
P. Nicorescu, în EDR, li, 1924, p. 378; Idem, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. ~68
şi urm.; Idem, în ARMSI, S. III, XXVI, 16 1 10-14, p, 1 şi urm.; A. N. Zograf, Monetî
Tirî, Moscova, 1957; T. D. Zlaitkovskaia, în SA, 2, 1959, p. 47 şi urm.; A. I. Funnanskaia, în Archeologija, X, 1957, p. 80; Idem, în AP URSR, XI, 1962, p. 122 şi urm.;
. Idem, în KS, 1, Odesa, 1962, p. 62 şi urm.; Idem, Anticnîi gorod (sub red. A. I. I3oltunova), Moscova, 1963, p. 40 şi urm.; I. B. Kleiman, Materiali po arheologiji Severnogo
Pricernomorija, 8, Kiev, 1976, p. 109 şi urm.
48
P. Nicorescu, în EDR, II, 1924, p. 392.
49 A. N. Zograf, op. cit., p. 26, 30-31, 35.
50
P. Nicorescu, Taurul pe monedele de la Tyras, Chişinău, 1928 (Extras dim
BCMI, secţia din Basarabia). In acest studiu sînt analizate şi unele aspecte ale
cultului lui Apollo şi al Demetrei la Tyras. In ceea ce priveşte statuia de mannură.
a taurului, ea putea ii, eventual, parte dintr-un monument dolichenian sau Apis.
51
A. N. Zograf, op. cit., pl. VIII/2, IX/1, 6 şi X/4. ·
52 Ibidem, p. 31.
53
A. I. Furmanskaja, Anticnîi gorod, p. 49.
54
P. Nicorescu, în EDR, II, 1924, p. 412, fig. 70.
55
A. I. Funnanskaja, în AP U RSR, XI, 1962, p. 136.
liG E. Diehl, op. cit., col. 1858.
57
A. I. Furmanskaja, în AP U RSR, XI, 1962, p. 128, fig. 10/2.
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atributele unor divinităţi pot fi regăsite şi între simbolurile funerare,
diadema, în ansamblu, nu poate fi însă încadrată între piesele cu destinatie exclusiv funerară 58 •
· lntîlnim pe această diademă unele simbol'lllri oare îşi găsesc analogii
în airta tracică şi scitică, ou multe veacuri înaintea erei noastre, cărrora
li se adaugă altele, rră.spîndite în epoca romană. TJT'asul este aşezat la
,.grraniţa etnică" a lumii masiv traco-getice, darr, cum s-a menţionat în
multe Tinduri şi au oglindit-o inscripţiile, prezenţa tracilor în ~ezătri.le
de pe litoralul nord-vest pontic este destul de însemnată 59 • La Ty,ras prezenţa populaţiei traco-getice este dovedită mai ales prin materialele arheologice. In condiţiile în care existenţa unor paralelisme şi influenţe
reciproce nu poate fi exclusă devine dificilă atribuirea unei apartenenţe
traco-getice sau scito-sannate pentru acele simboluri de pe diademă
care sînt mai puţin frecvente în mediul elenistic şi roman. Desig'lllr ,că
eticheta „traco-mithriacă", pe care o aplica M. Rostovţev 60 unor tăbliţe
votive incluse acum între monumentele Cavalerilor danubieni şi care
probau şi o prezenţă incontestabilă a cultelor iraniene, ar ,răspunde şi
caracterului reprezentărilor de pe diademă, - cea mai sudică din cite
sint cunoscute în această zonă. Pe diadema de la Tyros sînt imagini care
pot fi corelate principalelor divinităţi de sorginte dunăreană, Cavalerul
trac şi Cavale1ii danubieni, precum şi unui Theos Hypsistos „sui generis"61 în spaţiul nord-vest pontic. Zeul înfăţişat, rod ,al sincretismului
predominant în viaţa ·religioasă romană, are caracteristicile unei divinităţi universale din primele două secole ale erei noastre 62 •
SILVIU SANIE

W. Deonna, în RA, 27/28, 1928, p. 27 şi urm.; D. B. Şelov, Anticnîi mir v Seve~nom Pricernomore, Moscova, 1956, p. 177; G. Beccati, Oreficerie antiche, dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1955, p. 119, prezintă şi produsele orfevrăriei romano58

sarmate, între care un număr însemnat de diademe.
59 I. I. Russu, în SCIV, IX, 2, 1958, p. 303 şi urm.
60 M. I. Rostovtzeff, Une tablette . .. , passim.
61
Idem, lranians and Greeks, p. 180: ,,I consider, therefore that the 0e:o.;' T'YLa't"o
of the Bosphoran inscriptions, is the suprem god of the native popu.Ia,tion a syncretism of the Iranian Ahuramazda and of the Thracian Sabazios, who was influenced, in this turn, by the consort of the Great Goddes of Asia Minor".
62 M. Kondacof, J. Tolstoi et S. Reinach, Antiquites de la Russie meridionale
(Edition franca,ise des Rouskaia Drevnosti), Paris, 1891, p. 46, fig. 52, e prezentată
această diademă republicată deseori, dintr-un monnînt cu monedă de la Rhescuporis IV.

UN ATELIER DE ARTIZANAT LA DIERNA

(ORŞOVA)

1n perioada 20 iulie-27 a1Ugust 1968 în curtea lioeului „Ştefan
din str. Republicii nr. 3 s-au efectuat săpături arheologice. Mai
întîi a fost trasată o secţiune de 10 X 1 m, care, încadrînd-o în planul general de ,cercetare din acest oraş1, a fost denumită secţiunea J I. Paralel
cu această secţiune, la 3,5 m spre sud, am trasat o altă secţiune de 10 X 1 m,
prelungită ulterior pină la 13 m, secţiunea J II. Am dezvelit pe UTmă întreaga suprafiaţă dintre cele două secţiuni, împărţind-o în şase casete, notate ou A, B, C, D, E, F, fiecare de 2X3,50 m (cu excepţia casetei F, cu o
lăţime de 3 m). A fost dezvelită astfel o suprafaţă de 68,5 mp (fig. 1), pînă
la adîncimea de 1,80-2 m (casetele nru aveau acee~i ,adincime, daT toate
au fost săpate pînă la solul virgin).
Săpăturile din acest loc s-au încadrat, pe de o parte, în obiectivul
general al cercetăriloT aTheologice de la Orşova, şi anume dezvelirea 01ra-
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şului

Toman, Dierna2 , înainte oa teritoriul lui să fi fost inundat de apă,
în vederea constrru:irii hidrocentralei de la Porţile de Fier, ia.ir pe de altă
parte am avut în vedere şi verificarea unei pres,upuneri formulate în
literatura de specialitate încă din anul 1895 (anul cînd au fost săpa-te temeliile liceului), că în acest loc s-a.T afla o construcţie :romană 3 •
Săpăturile efectuate au verificat justeţea acestei presupun&i, deoarece în ambele secţiuni (J I-J II) s-a găsit un bogat material arheologic
de factură romană.
Stratigrafia e în linii ·mari aceeaşi în amindouă secţiunile: sub humusul
actual se află pavajul vechi al şcolii, construit din piatră de riu şi aşezat
pe un pămint de culoare cenuşie, sub care s-a găsit un strat de culoare
cafeniu închisă, cu dărimături, substrucţii de ziduri, fragmente ceramice
şi obiecte de metal din epoca romană, urmat de un strat de pămint de culoare neagră, cu puţine urme arheologice, tot din epoca romană. La ad1ncimea de 1,80 m era un strat de nisip granular galben-roşcat, steril arheologic.
Săpăturile au scos la iveală o parte dintr-o construcţie, din caire au
putut fi dezvelite patru ziduri: a) primul, situat paralel cu secţiunea J I,
a fost găsit la capăbul casetelor A, B şi C, în diirecţie est-vest, pierzîndu-se sub clădirea şcolii. El are o lăţime de 60 cm şi o lungime (porţiunea dezvelită) de 4,50 m, iar adîncimea sub nivelul actual varriază între 50-60 om. b) Al doilea zid, pornind din secţiunea J I, intiretaie
primul, şi se continuă în secţiunea J II, iar apoi în pămîntul nesăpat de
sub zidul liceului. Lăţimea acestiui zid este de cca. 40 cm, iar adîncimea
variază, de asemenea, între 50-60 cm. Ambele ziduri sînt construi-te din
piatră legată cu mortar. Sub ele, începind de la adîncimea de 40 cm, s-au
găsit pietre de rîu oare par să formeze fundamentul cons1:Jrucţiei; ele se
găsesc de-a lungul zidurilor, pînă la adîncimea de 120 cm.
Lingă zidul a), în partea
din faţă a casetei C, se află, la o adindme de 20-25 cm pînă la 70 cm, o platformă elipsoidală cu diametrul
mare de 120 cm, şi diametrul mic de 100 cm, uşo!T cur-bată, constr,uită din
piatră de rîu. Sub pietre s-a găsit un strat de pămînt rroş,u, cee,a ce ar constitui un indiciu că platforma a fost pavajul unui cuptor.
c) Un al treilea zid porneşte din caireul 10, la ma,rginea casetei E,
întretaie secţiunea J I şi se pierde în pămîntul nesăpat. Lăţimea este în
general de 50 cm, i<M în adîncime ajunge pînă la 80 cm. A fost construit
din pietrre mai mad decît zidurile a) şi b). La o adîncime de 55 cm, în
colţul sud-estic al casetei E, lingă zid, s-a găsit o mare canititate de căr
bune; sub •acesta, la o adincime de 65 cm, tTei piroane de fier, iar puţin
mai jos, o placă de metal şi o monedă romană nedeterminabilă. Rostul
exact al zidului în cadrul construcţiei este greu de determinat, deoorr-ece
pe suprafaţa dezvelită el nu se leagă dkect de celelalte ziduTi.
d) Al patrulea zid, aflat între cairemile 12 şi 13, la o distanţă de 2 m
de zidul anterior, întretaie caseta F şi are o lăţime de numai 30-40 cm~
iair în adîncime ajunge pînă la 50 cm (fig. 2).
2
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Zidurile atestă existenţa unei construcţii mari, a cckei formă exactă
nu o putem determina, deoarece pe terenul dinspre vest şi sud se ridica
clădirea şcolii. Deoarece sub fundamentul zidurilor a) -d) s-au găsit,
mai ales în casetele A şi F, multe piroane, zgură de fier, cărbune şi lemn
putrezit, trebuie să admitem că, înaintea construcţiei cu zid, a existat o
construcţie de lemn, după cum par să indice şi unele monede, găsi.te la
o adîncime mai mare, oaire sint emisi'llni mai vechi decî,t cele găsiite în
stiraturile superioare. Astfel, de pildă, în caseta B s-a găsit o monedă de
la Vespasian la adîncimea de 0,60 m şi una a Faustinei, la adîncimea
de 0,48 m.

Descrierea materialelor
Secolul II-III
Ceramică: ceramica de uz comun este toată lucrată la roată: patru
fragmente de creuzete pentru topiTea sticlei (fig. 3), unicate printre descoperirile din provincia Dacia4 ; trei fragmente de vase şi unul de -capac,
a căror suprafaţă exterioaa-ă este acoperită cu un strat gros de oxid de
fier, indiciu că vasele respective au fost folosite în atelier; 18 fragmente
de toarte de amfore, din pastă duJ"ă,
bine iaTSă, de OUJloaire cckămizi,e deschisă şi 16 firngmente de ouloaire că
rămizie închisă; 10 firagmente de gură
de amforă; 5 f,ragmente de funduiri de
amfore; 6 fragmente de amforete cu
angobă cafenie spre cenuşiu; două
fragmente de amfore-te şi 13 de oale
din caolin de culoare albicioasă; 24
firngmente de ,toarte iale unor vase
din pastă aspră la pipăit, bine airsă,
de ouloaire călrămizie; 27 fragmente
de toarrite de la vase de diferi'te mă
rimi, cu iangobă sau ,UJr111e de vopsea
de diferirbe nruianţJe de roşu, oafeniu şi
cenuşiu; 240 firagmentbe de oal,e de
diferite mărimi, din pastă diUJră, bine
arsă, de culoare oărămizie, ou buza
evia2Jată, oblică, dreaptă s:aiu. numai
îngroşată, cu profil,e foorte var,1ate.
103 bucăţi de funduri de viase de diferi,te mălrimi, de ,rulOlalre cckămizie;.
tirei fragmente de mortarium de culoa['e cărămizie şi unul cu angobă roFig. 3 - Fragmente de creuzete.
şiatică; opt :firagmente de oapace de

' Pentru alte provincii romane n-am avut la dispoziţie informaţii; excepţie·
face doar Bribannia, vezi nota 10.
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mărimi şi de nuanţe diferite; două opaiţe,
2,6 cm (găsit în siecţirunea J II, caseta C, la

unul lung de 8 cm şi lat de
o adîncime de 85 cm), ·celălalt
în aoel.iaşi Ioc (dic!Jr la o ,adîncime de 100 cm), lung de 8 cm şi lat de 2,8 cm;
pe fund, inscripţi1a CASSI.
Ceramica fină este reprezentată prin 92 fragmente de castroane de
diferite mă·rimi, cu angobă ·a cărr-ei culoarr-e viarr-iază de la caz la caz (că
rămiziu, spre roşu sau oafeniu), cu buza trasă spre interior, îngroşată sau
uşor evazată, cu fundul plan sau ·cu inel de susţinere; patru fragmente
cu ,angobă cafeniu închisă. Unele sînt ornamentate cu dungi de culoare
cafenie, fie în interior, fie în exteirioT; crestate sau incizate pe buză; fragmente de opaiţe neornamentate, cu un singur orificiu.
Ceramica de lux este reprezentată pTin ciTca 30 de fragmente de terra
sigillata cu decoraţii antropomocfe, zoomorfe şi florale; majoritatea din
a doua jumătate a secolului II - secolul III, importate din Norioum şi
Germania. Un firagment, descoperit în caireul 5, la o adîncime de 2530 cm, confecţionat dintr-o pastă fină de culoare roşie--.cărămizie şi acoperită cu o glazură ceva mai închisă, are sub buză, în zona neocnamentată, o ştampilă oblică, răsturnată, a meşterului SACIRO. Vasul din care
făcea parte fragmentul era de forma Dragendorf 37 şi a fost produs în
officina lui Helenius de la Westendorf de către Saci.ro, unul din cei 15

Fig. 4 - Fragmente de terra sigilata.
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asociaţi ai acestuia. Decorul vasului: ove, vultur, Triton sau Scilla et.c. a
fost folosit de proprietarul officinei în mai multe perioade5 (fig. 4/2);
celelalte fragmente provin de la opaiţe (fig. 5/1-5) şi castroane (fig. 4/1).
Materiale de construcţie au fost găsite peste tot: numeroase fragmente de ţigle şi cărămizi, ctteva dintre ele întregi; toate fără ştampilă.

2

I

5
:Fig. 5 - Fragmente de
5

D. lsac, în ActaMN, XIII, 1976, p. 169-175.

opaiţe.
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Ceramica de uz comun din secolele III-IV este lucrată din pa s tă
duri., bine airsă, de ouloa-re oenuşie: 25 fragmente de vase de mărimi
diferite; patT'U fragmente de capace; t rei fragmente de fundwri (unul cu
angobă neagiră); 18 fragmente de castroane cu buza dreaptă sau în~tă,
fie în interior fie în exterior.
Obiecte de metal

Una dintre piesele cele mai importante descoperite în secţiunea J II,
în d.ireptul zidului troman, în oaseta F , la o adîncime de 1 m, este o plăcuţă
de au1r înfăşw,ată în formă de miic cilindru, purptînd o insoripţie, care a
fos t studiată şi descid:,rată de N. Vlassa6 . Plăcuţa este dreptllillghiula-ră, de
7,1 X 2,4 om , cu colţuirHe rotunji.te. Ea face p airte din ,oategoTiia plăou ţelor
magice, gnostice. O. 1piesă de aceeaşi factUTă a fost găsită, într-un mo1 mîn t,
tot la Orşova, cu ani în UJrmă 6 a.
Textul inscripţiei, dispus în trei cimpuTi , este r edactat în limbile
greacă şi latină. Primele două cimpuri sînt în limba greacă, iair ultimul
în limba latină (fig. 6).

Fig. 6 - Foiţa de aur {după N. Vlassa, în ActaMN, XIV, 1977).
6

Vezi ActaMN, XIV, 1977, p. 205-219; 1.D.R. III/ I , 43.
sa Vezi ActaMN, XI , 1974, p . 115-125 şi 125-141 ; 1.D.R. III/ I, 42.
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Descifrarea textului latin este

unnătoa!I'ea:

Demon im(m)unditi(a)e
te agite(t) Aeli FiT(-)
me{.) Ste(t) supra caput
I uliae Su.rillae
iar, în traducerea
,,Oh! A(-)
i-ai-ai!
Vai! Doamne,
Dumnezeule!

făcută

de

acelaşi

Zeilor
Preaînalţi! '

1

autor, întregul text ar fi:
„Demonul spuircăciunii
te tulbure, Aeli Firme. Să stea deasupra capului
Iuliei Surilla" (?).

să

Obiecte de bronz: pe lingă un număr mare de fragmente de fibule
găsit şi două piese întregi şi două aproape întregi (fig. 7). Fibulele
prezintă evidente asemănări cu cele descoperite la Drobeta-Turnu Severin şi, după tipul lor, se datează în secolele II-III e.n. 7 Plăcuţe orna-

s-au

4
Fig. 7 - Fibule.
7

D. Popescu, în Dacia, V-VI, 1935-1936, p, 244, fig. 3{1-2, 3-7; IX-X,
1941-1944, p, 485-505.

UN ATELIER DE ARTIZANAT

149

mentale, •aplici, s-au găsit în numă,r mare, majoritatea confecţionate din
bronz, iar unele dintr-un metal oare pare să fie plumb. Piesele mai remaircaibile: un decor în formă de S, găurit la mijloc, de 5,7 cm lung şi
1,80 cm lat; un decor, 3,2X2 cm, în formă de inimă, cu un butonaş la
vîrf, iw- în partea superioară, într-un semicerc, cu o gaură (fig. 8/9); o
aplică în formă de S, 3 X 1,5 ,cm, cu locul cuielor pentru fixare (fig. 8/10);
o c.ata!'lamă, 4,3 X 3,4 ,cm; o lamă de plumb, 6 cm cu globuri la intervale
egale, o lamă de plumb în formă de mai (fig. 8/5); cîteva piese patrulatere din bronz, care par să fie fragmente de chei (fig. 8/15); cuie mici de
bronz; fire de bronz, ace (fig. 8/1); torquesuri (fig. 8/6); sule, minere etc.; două inele cu sigiliu (fig. 8/12), ale căror verigi sînt însă rupte.
Destinaţia multora dintre piesele de bronz nu poate fi stabilită.
Obiecte de fier: pe întreaga suprafaţă săpată s-a găsit multă zgură
de fier şi bucăţi mai mici sau mai mari de fier neprelucrat. In caseta D
au apărut şi bucăţi de cărbune. Au fost descoperite, de asemenea, diferi te obiecte confecţionate din fier: vîrfuri de lănci, un pumnal, o bară
de fier lungă de 10,2 cm, un mîner mare de fier, 14,5 X 7 cm, o verigă,
o cheie (fig. 9/43) şi, mai 1a!les în casetele C, D, E, multe piiroane; lungimea acestora variază între 8 şi 18 cm, iar diametrul capetelor între 3 şi
6 cm (fig. 9).
Obiecte de plumb s-au găsit mai puţine: mai multe bare, un lingou
în greutate de 1 kg şi cîteva piese a căror formă neregulată nu permite
stabilir"ea destinaţiei.
Mai ales în secţiunea J II, carourile 1-10, dar şi în celelalte casete
s-au găsit în mare număr bile de metal, care s-ar putea să fi servit ca
material la confecţionarea diferitelor obiecte şi ornamente sau provin
de la deşem·i.
S-a găsit o mare cantitate de oase de bovine, ovine şi de pasăre, mai
cu seamă în secţiunea J H, careurile 5-6 şi 9-10. Dintre obiectele confecţionate din os fac parte mai multe fragmente de pieptene, de ace de
păr, o Totiţă foarte fin lucrată (cu di,ametrul de 3,3 cm), ce pare să fi
fost o jucăTie antică şi anume un titirez; patru obiecte în formă de con,
cu o gaură la bază, par a fi fost folosite ca instrumente.
Destinaţia construcţiei poate fi uşor stabilită pe baza materialului
arheologic. P,rezenţa aproape peste tot a cărbunelui, a zgurii de fier, a
lingourilor de plumb şi, mai ales, a unui mare număr de piese confecţio
nate din bronz, fier, plumb şi chiiar din ,aur, precum şi a diferitelor fibule
(fig. 7), plăcuţe, ornamente, aplid (fig. 8) etc., nemaivorbind despre bogăţia extraordinară a ceramicii (amfore, opaiţe, oale, castroane etc.), a
unor unelte, ,oa de pildă o foarfecă (fig. 9/41-42) pentru tăi,at lame, a
unor bile de metal, ,oe puteau constitui fie material pentru confecţionarea
obiectelor, fie deşeuri, dovedeşte în mod convingător că, în ambele faze,
construcţia a servit drept atelier pentru ,confecţionarea unor obiecte de
podoabă şi de aifti~nat.
Această constata.Te este ,confilI'mată şi rprin prez-enţa unor firagmente
de creuzete, acoperite la suprafaţă - după cum am arătat - cu un strat
gros de oxid (fig. 3). Aceste fragmente, avînd forma unui trunchi de ,con
alungit in diirecţia aXl\llui vertical, cu diiamebl'IUl de 3 cm la bază şi de
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Fig. 8 - Aplici, ac, cercel , catarame de bronz etc.
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Monede•
9

Nr.,
crt.

J.mpA.ratul

1 Vespasian

2 Traian

3 Antoninus Pius
4 Antoninus Pius

5

Faustina I

6

Faustina II

~

Nomi-,
nalul

I

As

Avers
IMP CAESAR VESP
AVG COS CENS

Bronz tocit
Dp
[ANTONINVS) AVG
PIVS PP TR P COS III
tocit
s
D

-s--

Revers
AE QVITAS AVG

tocit
[SP]ES [PR] S-C

Greu-,
tate

I

8,05

9,97

AETERNI [TAS]

[FAVST)INA [AVGVSTA]

[AVGUSTI] PII FIL
S-C

Bibliografie
RIC 557

140-142 Strack,
144
III, 862

-

-

I

Locul de
descoperire

J 11.B,
1-2.-1,20
J II.F
J 11.A,l-0,44
J 1.3
-0,50
J 11.B,3
-1,20
J 11.D,6
-0,38

140-161 tocit

21,60

28-29

26-23

156-161 cf.
Strack, III,
1328, 1330
RIC 1156
175

17-16

195-196 RIC 669

J

RIC 196

J

RIC 191B-C

J

-

-

J

23-22

-

Mionnet, S,
III, 113/704
Mionnet S,
V, 138/794

J

8 Septimius Severus

D

9 Septimius Severus

D

M ANT[ONINVS AVG
GERM SARMA]TICVS
L SEPT SEV PERT
AVG IMP VII
SEVERVS - PIVSAVG

îo Caracalla

D

DIVO SEVERO PIO

[TR P) XXIX IMP 11,30
VIII COS III S-C
P M TR P III
2,65
COS II P P
PM TR P XIII~
COS III P P
2]4
CONSACRATIO

li Elagabal

D

tocit

tocit

Î2 Caracalla

Bronz ANTONINVS PIVS AVG MVNIC STOBE

13 Severus Alexander

Bronz M A VPEA AAEXANllPOC A
Bronz

Pentru determinarea
don = RIC; P. L. Strack,
1937 = Strack; T. Mionnet,
net. Unele dintre moned~

74

I

15-14

Dp

8

27

emiterii
Data

2,58

7 Marcus Aurelius

14

25-27

I

-

tocit

DIVA [FAVS)TINA

Diametru

Ol
I:'-'

2,83

"s':n

19-18

205

22,523
20-19

211 ( ?)

N-IK-AI-EwN

3,65

19-18,5

-

NIK-AI-EwN
cu trei stindarde

3,72

19-20

-

-

J

J

11.A,2
-0,34
11.D,1
-0,28
11.D,2
-0,28
II.E
II.C
-0,48
II.C,2
-0,44
I. A

-

monedelor am folosit: H. Mattingly - E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, LonUntersuchungen zur romischen Reichsprăgung des II. Jahrhunderts, 1-111, Stuttgart, 1933Description de medailles antiques grecques et romaines, I-IV şi Suppl. I-IX, Paris = Miona\l fost expuse la expoziţia „Comori arheologice ...", vezi nota l.
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Monede de bronz foarte tocite
Nr.
crt.

Greutatea
8,05
3,45
1,73
8,30
2,40
2,45
Fragment
Fragment
Fragment

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Diametrul
19-22
15-15,5
17-16,5
25-24
16-17
15-14

şi

corodate
Locul descoperirii

J
J
J
J
J
J
J

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
J II.
J II.

D 7-0,58
A
A-0,80
F 13-0,40
B-0,52
E
A-1,20
A 1-1,15
F

8 cm la gură, au fost lucrate la roată dintr-un material refiractar, grosimea pereţilor variind între 0,3 şi 0,8 cm. Pe pereţii externi se r-ecunosc
ornamentaţii liniaTe formate din cinci cer-euri ·-echidistante. Fă-ră să mai
reproducem analiza fă-cută într-un valoros studiu de către profesorul
E. Stoicovici în ur-ma examinării creuzetelor 9 , ne limităm la prezentarea
rezultatelor lia care a ajuns. Oreuzetele au fost folosite pentru producerea
,,sticlei Tubin de cupru", -cunoscută în antichitate sub denumkea de „porporino" (la romani) sau de „hematinon" (la gireci). Materialul refractar
al cioburilor, pigmenţii de cupru folosiţi la colorarea sticlei, ca şi materialul cărbunos de foarte bună calitate, necesar la topire, se găsesc în
sudul Banatului în apropiere de Orşova. Mărgelele albastre de cobalt
găsite în secţiunea J II arată că, pe lingă sticla Tubin, se prelucra şi acest
tip de sticlă. Existenţa unui atelier pentru obţinerea sticlei rubin de
cupru sau a altor sticle colorate poate fi, aşadar, considerată un fapt real.
O analogie pentru acest atelier întîlnim în săpăturile din Britannia,
pe teritoriul oraşului iI"Oman de odinioară Verulanium, astăzi St. Albans.
Verul,anium a fost unul dintre ,cele mai mari oraşe din ,această provincie,
aşezat în apropierea unui mic riu numit Ver. Săpăturile arheologice au
fost începute încă în anul 1930 şi, cu unele întreruperi, au fost continuate pînă în prezent. Pentru noi prezintă o deosebită importanţă dezvelirea a-şa numitei Insula XIV de către profesorul S. F,rere. In cursul
săpăturilor -a fost dezgropat un şir întreg de clădiri, considerote iniţial
magazine; unele dintre ele nu erau însă simple magazine, ci ateliere în
care se confecţionau spre vînzare articole de metal, în special de bronz,
şi se executau repair,aţii1°.
Comparînd materialul arheologic scos la iveală la Dierna (Orşova)
cu cel de la VeTulanium, surprinde asemănarea dintre ele: şi la Verulaniru.m se pot -observa diferite perioade de constTucţie, dintre ca:re prima
durează pînă l-a rrăscoala autohtonilor, condusă de Tegina Boudicca, iar
ultima, ou unele întreruperi, pînă la părăskea provinciei 11 • Asemănările
pot fi sesiZJate prin prrezenţa cuptorului, a oreuzietelo-r, a pieselor de bronz.
9 E.
10 S.
11

Stoicovici, în ActaMN, XV, 1978, p. 245-250.
Frere, Verulanium Excavation, Oxford, University Press, 1972, p. 11-12.

Ibidem.
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fier, plumb, sticlă, os, ceramică, terra sigillata. şi aur. Numai obiecte de
argint nu s-au găsit la Orşova. Avem prin urmare de-a face şi la Dierna
cu un atelier similair celui de la Verulanium, pentru producerea articolelor de artizanat, pentru fabricarea diferitelor piese de metal sau de
„ticlă. Prin poziţia sa geografică, Dierna era un centru comercial, •atît
pentni milibarri, cit şi pentru civili, care intrau în provincie sau o pă
răseau. Este firesc că într-un asemenea loc au existat multe ateliere,
unde se confecţionau diferite articole pentru oadouiri sau pentru uzul
zilnic. Se poate admite că nici atelierul de la Orşova nu s-a limitat la
confecţionarea articolelor, ci că ele au fost ipuse pe loc în vînzaire. Pe
lingă produsele locale se vindeau aici, probabil, şi produse imJ)OI'tate,
cum ar fi terra sigillata, sau cumpărate din alte ateliere locale: vase din
ceramică fină şi de uz comun.
Importanţa acestui atelier constă în fapbul că este prima construcţie
ele acest fel· cunoscută pină astăzi în Dacia romană, iar continuitatea atellerului şi după retragerea aureliană pledează pentru faptul că viaţa continuă să pulseze în acest oraş şi după 272.
In ceea ce priveşte datarea atelierului, materialul arheologic, îndeosebi monedele, fibulele şi ceramica ne oferă o orientare relativ sigură.
Monedele, deşi multe din ele sint deteriorate şi indescifrabile, permit stabilirea perioadei în care a funcţionat atelierul: prima monedă datează
din timpul lui Vespasian, iar ultima a fost bătută sub Severus Alexander,
celelalte sînt emisiuni de la Traian, Antoninus Pius, Faustina Senior (?),
Marcus Aurelius, Faustina Junior, Septimius Severus, Caracalla şi Elagabalus. Succesiunea neîntreruptă a emisiunilor poate fi considerată ca
o dovadă a unei activităţi deosebit de intense desfăşurate în cursul secolului II şi a secolului III, perioadă pe care ele se eşalonează. Du,rata
construcţiei de lemn poate fi socotită pînă la sfîrşitul domniei lui Hadrian, cînd atelierul a fost reconstruit în piatră.
La aceeaşi constatare se ajunge prin analiza fibulelor, carre prezintă
evidente asemănă-ri cu fibulele de la Drobeta-Turnu Severin şi pot fi
datate, ca şi acelea, în secolul II şi în secolul III1 2 , perioadă din care
provine şi majoritatea ceramicii. Lipsa monedelor din a doua pa rte a
secolului III se explică prin slăbirea circulaţiei monetare, fenomen bine
cunoscut şi în alte centre ale Daciei 13, şi nu ,prin sistarrea funcţionării
atelierului. Acesta a funcţionat în tot cursul veacului al III-lea şi chiar în
secolul următor, fapt dovedit de multe piese de ceramică ce datează din
a doua jumătate a secolului III şi din secolul IV, unele poate chiar dintr-o
perioadă mai Urzie.
Materialul descoperit oglindeşte o vie legătură comercială cu oraşele situate de-a lungul Dunării, precum şi cu cele din Asia Mică şi
Macedonia, ceea ce este în deplină concocdanţă cu informaţiile de pînă
acum din istoria oraşului Dierna 14 • Monedele documentează relaţii co1

12
13

Vezi nota 7.
I. Winkler, în ActaMN, I, 1964, p. 217-223; Idem, în Sargetia, XI-XII>
1974-1975, p. 131.
14 Vezi nota 2.
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merdale cu oraşul Niceea din Bithynia şi ou municipiul Stobi din Macedonia15, iair fibulele indică legătUTi strînse cu Moesia Superior şi unele
centre din IHyricum.
ANDREI BODOR -

AN ARTISAN WORKSHOP AT DIERNA

IUDITA WINKLER

{ORŞOVA)

(Abstract)
During the excavations in the vear 1968 at Orşova in the section JI-JII
(fig. 1) there were discovered some remains of walls (a-d), boWld with mortar
(fig. 2) and near the wall a) there vas an ellipsoid shaped platform ( 1,20 X 1 m)
lightly concave, constructed of river stones. The earth being heavily bumt the
platform was considered to be the floor of a furnace. The shape of the construction,
however, could not be established, because the walls continue beneath a modern
school-bulding.
The finds: four fragments of crucibles (fig. 3), dross of iron, pieces of coal,
ingois of lead, sheets and small blobs of bronze, tools (fig. 9/41-42) and many
pieces of ornament..<:, (fig. 7-9) proove the presence of a workshop in which gems
of glass (see note 3), various fancy articles and household warcs were madc of
metal. It c.annot he cstablished wether the fine gold sheet with a magical inscription
(fig. 6) was produced here or brought from elsewhere. Stratigraphy shows that
the stone construction was preceded by a timber onc. The time. of the fWlctioning
of the workshop includes the II-IV centuries.
Besides the workshop - first one of this kind found in thc provincc of
Dacia - there was a shop for selling the articles here manufactured. It might
be even presumed that there were sold here even imported luxw·y (see note and
fig. 4-5) or locally made earithen wares, a fact which would explain the fragments
of vessels found herc in very large q uan tities.

15
Monedele acestor oraşe sînt cunoscute în Dacia şi din alte descoperiri. vezi
în Studien :zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Bu.dapest, 1968, p. 362
şi urm.

RITURILE FUNERARE IN TRANSILVANIA,
DE LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL III-LEA E.N.
PINA IN SECOLUL AL V-LEA E.N.

Retragerea stăpînirii ,romane din Dacia, în condiţiile cunoscute, deschide o nouă perspectivă de dezvoltare pentru teritoriul fostei provincii,
în cadrul căreia populaţia a:omanizată îşi continuă existenţa în condiţii
diferite de viaţă, luînd contact sau convieţuind cu o serie de populaţii
aflate în diverse stadii de dezvoltare social-economică.
Lipsa sau insuficienţa izvoarelor scrise 1 îngreunează în maTe măsură
elucidarea proceselor istorice din această perioadă de peste două secole,
de~i ea a fosit compensată întrucîtva prin cercetări arheologice. Aceste
cercetări au ·re'llşit să pună în evidenţă, mai ales pentru intervalul de
timp cuprins între retragerea aureliană şi sfîirşitul secolului al IV-lea,
prezenţe. şi dăinuiirea masivă a populaţiei romanizate, alături de care
apair sporadic sau mai pregnant urmele dive,rselor seminţii aflate în trecere prin podişul T•ransilvanieF.
In acest sens, studiul riturilor funerare de la sfîrşitul sec. III şi pînă
în sec. V e.n. dezvăluie, pe de o parte, pentru populaţia daco-romanf1,
continuarea principalelor forme fa"adiţionale de înmo,rmîntaire existente
încă în vremea provinciei, împletite cu forme noi, datorate adoptării
creştinismului, iar pe de altă parte, ritualuri proprii populaţiilor în mig,raţie. Ne--filll oprit asupra acestui interval de timp, deoarece dincolo
de sfîrşitul secolului al V-lea cultura materială, în general, ,reflectată ~i
în sfera !riturilor funerare, se uniformize,ază în aşa măsură încît tr<~1să
turile populaţiei autohtone şi ale migratorilor se întrepătrund, devenind
insepairiabile.
Ca şi în timpul provinciei, în ultimele decenii ale secolului al III-lea
şi în veacul următor se menţin cele două ,rituri funerare cunoscute: incineraţia şi inhumaţia. Spre deosebiire de epoca ,romană, cînd incineraţia
era aproape exclusiv folosită 3 , acum se constată coexistenţa incineraţiei
şi a inhumaţiei, pînă cînd, în secolele următoare, cea din urmă se va
generaliza.
Se rema!'că, totodată, preponderenţa în mediul rural a incineraţiei
faţă de inhumaţie, oare se leagă mai mult de mediul fostelor centre
urbane.
Astfel, incineraţia cu variantele -ei: a) arderea defuncţilor dea..;;upra
gropiloir de diferite forme, deja săpate; b) a.Tderea pe pl,atforme de cărăIstoria României, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 615.
Ne limităm, din punct de vedere geografic, exclusiv la podişul Transilvaniei, corespunzător fostei Dacia Superior, unde mediul istoric şi arheologic este
oarecum unitar, spre deosebire de situaţia din celelalite ţinuturi limitrofe.
3
D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Buc., 1971, p. 108-109.
1

2
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m1z1 romane sau pietre de riu şi c) arderea la ustrinum, după care resturile funerare sint depuse în urne, este dooumentată într-o serie de localităţi rurale, unele cu cimitire de mari dimensiuni. Dintre cele trei variante prima se foloseşte la Bratei 4 şi Sighişoara5, a doua la Petrilaca
de Mureş 6 şi Sărăţeni7, iar ultima la Cluj-Baciu 8 , Cuci 9 , Iernut10, Sf.
Gheorghe11 şi Soporul de Cimpie 12 .
ln cazul primelor două variante datarea şi atribuire.a etnică a mormintelor în favoarea autohtonilor n-a întimpinat dificultăţi, pe de o parrte
datorită facturii pieselor de inventa,r chiar şi în lipsa unor elemente
precis databile - , pe de alti'l parte deoarece aceste două variante sînt,
de fapt, o perpetuare a unuia şi acelui~i rit, existent şi în timpul provinciei - incineraţia defuncţilor pe locul de inmormin~e13 •
Nu acelaşi lucru se poate spune despre incineraţia în urnă, folosită
de ,romanii provinciali, dar şi de către carpi şi daci liberi. In acest caz,
obiectele de inventar şi factura ceramicii, de tradiţie romană, au constituit
elementele hotăritoare de atribuire etnică 14 •
ln mediu rural, inhumaţia în gropi simple este cunoscută în 'Dransilvania doar în patru puncte, reprezentînd, în total, cinci morminte: Cernat1\ Tirnăvioara (Proştea Mică) 16 , Sf .. Gheorghe 17 şi Suatu 18 • Orientarea
lor, în cazurile cînd este cunoscută, nu este uni~ă, variind între NNE-SSV, SSV-NNE sau E--V. Incadrarea lor cronologică se bazează pe unele
piese de inventar în rîndul cărora se detaşează fibula fără resort „cu
picior întors pe dedesubt" (Cernat, Suatu), o fibulă „cu butoni în formă
de ceapă" ,rotunjiţi şi o monedă de la Filip Arabul (Ti-rnăvioaira), aceasta
din urmă constituind terminus post quem. La aceste.a se adaugă două
sarcofage, unul descoperit în 1858 la Miercurea Sibiului, cu un capac
improvizat dintr-un vechi monument roman 18 a, şi altul ,construit din
ţigle, aflat în interiorul castrului de la 01,teni (vezi nota 30). Mormintele
sint ale populaţiei autohtone, la carpi nefiind deocamdată descoperite,
cu incadrnre la sfîirşitul secolului III şi începutul celui următor, morminte de inhumaţie.
4
L. Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele
J\' -V (Cimitirul 1 de la Bratei), Buc., 1973.
5
D. Protase, op. cit., p. 179.
6
Z. Szekely, în Materiale, VI, 1959, p. 190-191; idem, în Aluta, I, 1969, p. 72.
La prima publicare autorul indică sec. IV-V e.n., iar La a doua sec. III-IV e.n.
7
Idem, în Materiale, VIII, 1962, p. 335-336; D. Protase, op. cit., p. 130.
~ H. Daicoviciu N. Vlassa, în ActaMN, XI, 1974, p. 14-18.
9
A. Zrinyi, în Marisia, VI, 1976, p. 136.
10 N. Vlassa, în SCIV, 13, 1, 1962, p. 153-156.
11 z. Szckely, în Aluta, I, 1969, p. 47-48.
12 D. Protase, op. cit., p. 131.
13 Ibidem, p. 137.
14

15

Ibidem.

Z. Szekely, op. cit., p. 68-69.
N. Lupu, în FVL, 5, 1961, p. 153-163; D. Protase, op. cit., p. 128; K. Horedt,
in Apulum, XVI, 1978, p. 222.
17
Z. Szekely, op. cit., p. 47-48.
18
V. Vasiliev, în ActaMN, V, 1968, p. 513-516.
18
a C. Gooss, Chronik . .. , p. 102-103.
16
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Insumînd cu aproximaţie mormintele de incineraţie, comparativ cu
cele de inhum:aţie, ,rezultă un raport de peste 400 de morminte de incineraţie faţă de numai şapte de inhumaţie, pentru mediul ru1ral1 9 •
Pentru acelaşi interval de timp inhumaţia este dovedită arheologic
în vechile municipii ·romane, unde s...au descoperit o serie de sarcofage
construite din piatră, căirămizi şi ţigle, monumente romane reutili7,ate,
cu sau fără piese de inventa.ir precis databile. Faţă de mormintele de incineraţie care, în general, conţineau diverse obiecte, saircofagele descoperite
în aproape toate fostele oiraşe ,rom:ane au fost în miare pa,rte deschise şi
jefui~ în antichitate, astfel că numai citeva pot fi datate pe baza inventarelor.
1. In această categorie se înscriu binecunoscutele sarrcofa.ge construite
din cărămizi la Apulum, în ,ruinele termelor romane, cu inventar bogat
din sec. al !V-lea e.n. 20 La Napoca, pe str. Pet6fi nr. 30, s-au găsit cu
ani în uirmă patru sarcofage, dintre care într-unul se afl,a o peireche de
cercei de aur cu pandantiv şi o monedă imperială ilizibilă, iair în altul,
construît din mai multe monumente romane reutilizate, purtind şi însemne creştine, patru ace ornamentale. Atît cerceii, cît şi unul dintre
ace (evînd cap poliedric) se datează în sec. IV, deci, implicit, şi sal'cofagele irespeotive 21 •
La Potaissa, un mo,rmînt de cărămizi, descoperit în 1906, conţinea
un iac de os, o monedă de la Commodus (183 e.n.) şi o pereche de cen'ei
similari cu ·cei de la Napoca. Prin analogie, pe baza acestui tip de cetx'el,
motmîntul poate fi încadr:at cronologic la fel cu cele de mai sus 22 . Tot
la Potaissia, într-un sarcofag descoperit întimplător, s-a aflat o fibulă
de argint „cu butoni în formă de ceapă" databilă la începutul secolului
al !V-lea e.n. 23
La Ulpia Traiana, în cuTtea vechii primării, s-a găsit un mormînt
în cutie de că,rămizi romane acoperit cu două lespezi de piatră sumar
cioplite. Pe capac se aflau două ulcioraşe funerare cenuşii, iar în interior mai multe f:ragmente ceramice, printre care o toartă smălţuită,
brună, ca,r,e ,a[' pleda, eventual, pentru o datare în epoca romană tir,de:! 4 •
2. In afara acesitor puţine morminte datate în mod exact pe baza
inventareloT, mai există altele oare, prin particularităţile de construcţie
sau prin chiaT locul unde s-au dezvelit, ne indică apartenenţa },a grupul
descoperiTilor Toroane Urzii. Astfel, s-a ,amintit deja sair.cofagul cu ace
ornamentale din sec. IV de la Napoca (str. Pet6fi nr. 30), lucrat din
vechi monumente romane refolosite şi „încreştinat" prin adăugarea în
19
Observăm însă că, din aceste peste 400 de morminte, 353 aparţin cimitirului nr. 1 de la Bratei, cercetat exhausUv. Vezi şi I. Bona, în Arch.Ert, l, l!l71i,
p. 144-146 care dă un număr de numai 267 de morminte la Bratei.
20
K. Horedt, Untersuchungen ... , p. 49-70; tot din vechile săpături ale lui
B. Cserni în termele romane s-a publicat, nu de mult, un opaiţ paleocreştin. Cf.
Cloşca L. Băluţă, în Apulum, IX, 1971, p. 701-704.
21
I. Hica-Cîmpeanu, în ActaMN, XIV, 1977, p. 222-226; C. Daicoviciu, în
ACMIT, 1929, p. 311; Idem, în AISC, II, 1933-1935, p. 198-200, 204-206 .
22
.
Oct. Floca, în Sargetia, II, 1941, p. 42; I. Winkler, Ana Hopârtean, Moneda
antică la Potaissa, Cluj, 1973, p. 46-47; I. Hica-Cîmpeanu, op. cit. p, 226, nota 23.
23
I. Mitrofan, în ActaMN, VI, 1969 p. 517, 521.
'
24 Oct. Floca, op. cit.,
·
'
p. 33-34.
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inscripţia iniţială romană a semnului crucii şi a literelor A şi Q, proodată cu îmbinarea fragmentelor ce l-au alcătuit. El reprezintă
pînă acum, în Dacia, singurul mormint la care reutilizarea monumentelor
romane este în mod cert datată.

babil

Prin analogie cu alte descoperiifi din provinciile iromane învecinate
s-a constatat că toate mormintele cons,truite din refolosiri de fragmente
litice romane, indiferent de prezenţa sau absenţa inventarului, au fost
încadrate cronologic începind cu sfiTŞitul secolului al III-lea e.n., în
secolul următor răspîndirea lor fiind fu-ecventă, în legă,tură mai ales cu
adoptarea creştinismului. Refolosirea devenind, prin ea însăşi, un element de datare, in aceeaşi categorie de descoperiri romane tirzii se pot
include o serie de alte morminte, fă,ră obiecte de inventa,r25 •
Astfel, la Napoca, în afară de cel „increştinat", sint cunoscute mai
multe sarcofage cu reutilizări: unul tot pe str. Pet6fi, deci în apropierea
celor cu inventar deja amintite, altul în aceeaşi zonă, pe strr. Kogălni
ceanu, ambele cu capace din monumente •romane refolosite, trrei în Piaţa
Ştefan cel Mare, construite în întregime din pietre rromane, la care se
adaugă, din săpături a["heologice mai recente, şase sarcofage din necropola aflată în zona str. Plugarilor, unde, pe baza altor criterii, s-a
propus pentru mormintele găsite mai demult, în 1933, o datare ulterioară retragerii aureliene 26 •
La Potaissa, unul dintre sarcofagele descoperite în apropierea cazarmei Mihai Viteazul avea cutia realizată dintr-o piesă arhitectonică
romană cioplită în acest scop2 7 •
La Apulum, cu ocazia săpăturilor efectuate pentru dezvelirea cimitirului provincial roman de pe „Podei", au apărut cinci morminte construite din cărămizi şi ţigle, dintre care la două s-au refolosit şi monu-rnente romane. Adăugindu-se la aceasta orientarea pe axa V-E sau
NV-SE şi lipsind inventarul databil, presupunem că şi aici avem de
a face cu sarcofage aparţinind epocii romane tirzii 28 • Tot în categoria
sarcofagelor încadrate pe baza particularităţilor de construcţie au fost incluse cele cinci morminte descoperite în 1933 la Napoca (str. Plugarilor).
Analizindu-se carncteristicile acestora: orientarea constantă pe axa V-E,
existenţa într-un caz a cutiei din ţigle, în alt oaz forma trapezoidală a
mormintului, prezenţa stratului de viar, lipsa inventarului, prerum şi dispunerea sarcofagelor în şiruri, prin analogie cu descoperki similare din
alte provincii s...,a ajuns la concluzia că ele pot fi considerate morminte
romane tîrzii, eventual areştine2 9 • După cum am mai spus, săpăturile
23

Cf. I. Hica-Cîmpeanu, op. cit., p. 233-235.
N. D. Covaciu, în ACMIT, I, 1926-1928, p. 221; I. Hica-Cîmpeanu, op. cit.,
P- 228-231; KVSL, X, 1887, p. 83-84; cf. I. I. Russu, în Studii teologice, ser. II,
X.'5-6, Buc., 1958, p. 323; Oct. Floca, op. cit., p. 89.
27
I. I. Russu, în AISC, III, 1936-1940, 1941 p. 335-336, fig. 12.
~s Este vorba de mormintele nr. 111, 112,' 113, 114 şi 120, la cele două din
urm{1 folosindu-se în construcţia cutiei o piatră anepigrafă de forma unui fus de
coloană şi, respectiv, un monument funerar cu reprezentarea unui sfinx în basorelief. Cf. D. Protase, în Apulum, XII, 1974, p. 134-135, 140. Autorul consideră,
pe baza stratigrafiei verticale din cimitir, că toate mormintele de inhwnaţie sînt
anterioare celor de incineraţie.
29 W. Wolski, în Apulum, IX, 1971, p. 583-595.
6
~
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arheologice în aceeaşi zonă au confirmat această datare. Subliniem însă
faptul că fiecare element oaire a ·oonluorat La această .concluzie luat în
parte, izolat, nu constituie prin el însuşi un temei suficient pentru o
atare încadrare cronologică. Fac excepţie, poate, doar sarcofagele din ţi
gle, ooire datorită materialului din care au fost lucriate sînt considerate
Urzii, fără a mai necesita alte argumente. Din acestea însă, în T,ransilvania, nlll •cunoaştem, în af.airă de cel amintit la Napoca (str. Plugarilor),
derit unul, din zona Ulpiei Tr,aiane - Ostrov şi un altul găsit în interiorul castrului de la Olteni (jud. Covasna) 30 .
Dintre mormintele posibil tî:rzii, potrivit formei şi orientării lor, ar
putea face parte unul dinbre sarcofagele de cărămidă de .Ja Potaissa (Dealul Şuia), trapezoidal, orientat pe axa SV-NE, ,cu 'inventar ceramic 31 •
3. O altă categorie de morminte, databile cu aproximaţie între sfîrşitul secolului ,al III-lea şi începutul veacului următor, o constituie cele
descoperite în interiorul unor ,construcţii romane. Se subînţelege că înmormîntairea în astfel de locuri s-a făcut după ce clădiirea respectivă a
fost abandonată sau n-a mai îndeplinit funcţia pentru caTe 1a fost destinată şi acest lucru trebuie să se fi petrecut la sfîirşitul stăpînirii romane.
Nu este, desigur, exclus oa o construcţie să înceteze de a mai fi folosită,
chiair în epocă romană. Totuşi, la Apulum, mormintele din terme, prin
inv-entaJrrul lor, datează din sec. al IV-lea e.n. Saircofagul deja descris de
la Ulpi1a Traiana, afliat în cuTtea vechii primării, ,relativ datat cu a,jutorul fragmentului ceramk smălţuit, prin analogie cu cele de la Apulum,
întrucît se află în incinta oraşului antic, dobîndeşte un plus de siguranţă
în încadrarea propusă. Probabil şi sarcofagul de cărămizi găsit la Ulpia
T,rai-ana, în iruinele unei villa suburbana 32 , se însorie în acelaşi grup de
morminte romane tirzii.
Analiza ritului de înmormîntiare în mediu urban arată folosirea
exclusivă ,a inhumaţiei, în bună parte sub influenţa -creştinismului. Pe
de altă parte, nu se sesizează în nici un fel prezenţa elementului dacic,
de unde s-a tras concluzia justă că la ora.cşe „iavem de-a face mai deg,rabă
ou o populaţie romană provincială, <lecit cu ,comunităţi de daci romanizaţi, trecuţi la inhumaţie" 33 .
După ,abandonarea provinciei se observă mai clar o serie de elemente infiltrate treptat, unele înrudite -ou nucleul populaţiei autohtone,
30
Oct. Floca, op. cit., p. 48; G. Teglas. în Hunyadvm. tărt .. , I, p. 85, fig. 184;
~- Szekely, în Almanah 1879-1954, Tg. Mureş, 1955, p. 29, fig. 13/2; idem, în
I rhMold, V. 1967, p. 141.
31
I. Ţigăra, în ProblMuz, 1960. p. 202. Tot la Potaissa s-a remarcat forma
deosebită a unui capac de sarcofag din piatră, orientat S-N. Inventarul este constituit din fragmente ceramice, o cataramă şi o plăcuţă de bronz perforată. Se mai
menţionează un strat gros de var existent sub schelet. lntrucît sarcofagul n-a fost
desenat penrtru a i se studia modul de construcţie, iar pentru obiecte nu avem,
ch·ocamdată, analogii, nu-l putem încadra cronologic mai exact, cu toate că I. Teglas
îi subliniază f.elul de construcţie, deosebit de mormintele romane cunoscute. Cf.
I. Teglas, în ArchErt, XVI, 1896, p. 65-68.
32
C. Daicoviciu în Dacia I 1924 p. 234-235, fig. 2. Pentru dat.are, cf.
Oct. Floca, op. cit., p.' 54.
'
'
'
33
D. Prota.se, Riturile .. . , p. 135.
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cum sînt dacii liberi veniţi dinspre vest
populaţiilor germanice.

şi

carpii dinspre est, altele ale

Populaţia neromanizată daco~rpică
incineraţiei, rit ce o deosebeşte de cele

practică în Transilvania ritul
de origine ,germanică sau sarmato-iazigă, practicind inhumaţia. In afara ritului, piesele specifice de
inventar diferenţiază această populaţie atît de cea daco-1"omană, cit şi
de celelalte seminţii.
Dacii liberi, veniţi dinspre vest, sint documentaţi pînă acum într-un
singur punct, la Cipău (Gîrle), unde s-au găsit în total cinci urne funerare, datate după factura lor şi pe baza unui tezaur monetar descoperit
în acelaşi loc în sec. al IV-iea e.n. Ceramica şi obiectele de inventar ar
indica prezenţa unei populaţii sarmato-iazige, dacă ,ritul incineraţiei n-ar
contrazice această abribuire. Mormintele aparţin deci unei populaţii care
vine dintr-o zonă cu puternice influenţe sarmatice, din vestul sau nordvestul ţăirii3 4 •
Pătrunderea dinspre est a carpilor pe teritoriul provinciei este dovedită prin descoperirea unei urne izolate la Mediaş, fără inventar, încadrată cronologic în a doua jumătate a sec. III e.n., şi la Şopteriu (j,ud_
BLc;;triţa-Năsăud), prin cele 25 de morminte de incineraţie, unele în urne.
altele în gropi, cu inventar sărăcăcios. Au fost datate în acela.şi interval
de timp ca şi mormîntul de la Mediaş 35 •
Am lăsat dinadins la urmă problema binecunoscutului cimitir de la
Soporul de Cimpie, care prin anumite caracteristici legate mai ales de
unele piese de inventar s-a pretat la o vastă discuţie referitoaire la datmea, dar, mai ales, la atribuirea sa etnică. Nu este ca2ml aici să ,reamintim numeroasele articole, cu atît mai mult cu cit cimitirul se leagă,
în principal, de perioada provinciei şi într-o mai mică măsură de int~rvalul de timp ce-l discutăm. Autorul săpăturilor a încadrat oronologic cimitirul în perioada cuprinsă intre mijlocul sec. II e.n. şi sfirşiL.11
sec. III e.n. 36
In privinţa atribui-rii etnice, unele piese de podoabă cum sînt: cerceii lucraţi în filigran, pandantivele de argint în formă de coşuleţ conic
şi pandantivele de fier în formă de căldă-ruşă, iregăsite identic în cimitiJrele carpice din Moldova, precum şi alte consideraţii istorice legate de
ritual, 1-au determinat pe K. Horedt să susţină o prezenţă efectivă a
unei populaţii cairpice nu numai la Soporul de Cîmpie, ci şi la Obr,eja:i 7 ,
spre deosebire de D. Protase, care. admite numai împrumutarea ,acestot·
obiecte de către daco-romanii din interiorul provinciei de la carpii cu
care aveau legătUTi, insistînd, totodată, asupra trăsăturilor ce deosebesc
cimitkul de la Soporul de Cîmpie de cele ca•rpice 38 •
a4 N. Vlassa, în SCIV, 16, 3, 1965, p. 501-516.
I. H. Crişan, în ActMed, 3, 1955-1956, p. 40-41; G. Marinescu şi C. Gaiu,
în Dacia, N.S., XXII, 1978, p. 360.
as D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie, Bucu:i.;

reşti,

1976, p. 81-82.
a7 K. Horedt, în SCIV, 24, 2, 1973, p. 304-309; idem, în Apulum, XVI, 1978,
p. 227-234.
ae D. Protase, Un cimitir dacic .. . , p. 83-87.
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în ,această fază, dnd argumentelor iaduse în favoarea unei atribuki
li s,e pot opune contraargumente de acee~i valoare, problema etnicităţii
nu se poate rezolva în mod decisiv. Ori caire ar fi Tezultatul cercetă'filor
în această privinţă, admigraţia populaţiilor de origine dacică în interiorul Transilvaniei nu mai poate fi sesizată aTheologic după mijlocul
secolului al IV-lea şi la începutul secolului următor.
ln schimb, în aceeaşi perioadă îşi fac iapairiţia primele triburi de
popul1aţie germanică, purtătoare ale culturii Sîntana de Mureş-.Cernea
hov. Numeroasele luoră·ri referitoa·re la al'ia de răspindire, originea şi
caracteristicile cultwrii Sîntana de Mureş fac inutilă repetarea ["ezumatlvă la unor date deja cunoscute, de iaceea ne vom referi miai mult la
elementele ce diforenţiază mormintele din Transilvania de 0ele din Moldova şi Muntenia.
Spre 'deosebh·e de practicarrea concomitentă a incine1,aţiei şi inhumaţiei în Tegiunile extracarpatice, chiar dacă raportul este favorabil inhumaţiei, în Transilvania se foloseşte în exclusivitate acest din urmă
rit 39 • Coroborat cu anumite caracteristici legate de unele piese de inventar,
dintre care amintim doar tipologia fibulei C'U semidisc şi proporţia rredusă a ceramkii lucmtă cu mîna, s-a ajuns la concluzia că des,co,perirrile
transilvănene sînt, faţă de cele extracarpatice, relativ tirzii, putînd fi
încadrate cronologic abia în a doua jumătate a secolului al IV-lea şi pină
la începutul secolului următor, eventual" 0 •
In T,ransilvania sînt citeva cimitke cerneahoviene cu un numă·r destul
de mare de morminte, înti'lllnind trăsăturile „clasice'' ale acestei culturi:
Sîntana de Mureş-1 1 , Tg. Mureş 42 şi Pălatca 43 • In afară de ,acestea mai
sînt morminte sau grupuri restrînse, mai recent descoperite la: Ciumbrud44, Cluj (str. 30 Dec.) 45 , Cdsteşti (Azomureş) 4 6, OcniţaH, Rugăneşti 48 ,
Vermeş 49 şi Fîntînele (Rît) 50 . Se mai adaugă o serie de obiecte desco39 Face excepţie singurul mormînt de incineraţie cu elemente de tip Sînwna,
descoperit la Lechinţa de Mureş, în privinţa apantenenţei căruia s-a discutat în~
delung, fără a se ajunge la un consens general. Cf. D. Proitasc, Riturile ... , p.
125-127 şi notele 155-156. Prezenţa vasului roman decorat cu şerpi a fost pusă
în legătură cu activitatea atelierelor de o1ari de la Cristeşti, care funcţionează şi
în se~. IV e.n. Cf. A. Zrinyi, în SMTgM, II, 1972, p. 69-70.
40
Gh. Diaconu, în SCIV, 12, 2, 1961, p. 281; I. Ioniţă, în ArhMold, IV, HJ66,
p. 240; K. Horedt, în SCJV, 18, 4, 1967, p. 578.
41 I. Kovacs, în Dolg, 3, 1912, p. 250-367.
42 Idem, în Dolg, 6, 1915, p. 278-296.
43
M. Macrea, în Studii, I, 2, 1949, p. 110-116; I. Hica-Cîmpeanu, în Dacia, N.S.,
XX, 1976, p. 23-3fi.
44
A. Dankanits şi I. Ferenczi, în Materiale, VI, 1959, p. 614. Mormîntul nr. 34.
45
N. Vlassa, în Materiale, IX, 1970, p. 529-532.
46
M. Petică, în Marisia, VI, 1976, p. 697-700 şi pi. 120.
47
G. Marinescu şi Şt. Dănilă, în File de istorie, IV, 1976, p. 26-31.
48
Z. Szckely, în Almanahul Muzeului din Cristuru Secuiesc Studii şi Comunicări, Miercurea-Ciuc, 1974, p. 147-163.
'
49
G. Marinescu şi Şt. Dănilă, op. cit., p. 38.
0
~ Inedit, informaţii amabile din partea colegului Corneliu Gaiu. Piesele de
inyentar arată aici o continuitate pe durata secolelor IV-V e.n., precum şi anumite trăsături cc diferenţiază acest cimitir de cele propriu-zis cerneahoviene.
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perite izolat, care au fost considerate ca făcind parte tot din inventare
funerare5 1 •
Faţă de orientarea folosită, în general pe axa N--S cu deviaţii, în
puţine cazuri se întilnesc citeva morminte V-E, care nu apar grupate
sepairat de ,restul cirnitirnlui52 • Orientarea pe axa V-E, asociată cu să
răcia inventarului şi cu datele documentare care atestă irăspîndirea oreş
tinismului la goţii din nordul Dunării, constituie suficiente dovezi pentru
atTibuirea acestor morminte unei populaţii creştiniate5 3 •
Inventarul mormintelor orientate N--S este bogat, comun întiregii
arii de răspîndiire a rulturii Sîntana de Mureş-Cerneahov: ceramica de
forme variate, a cărei prezenţă constituie un element caracteristic de
ritual, fibule, catarame, piepteni de os cu miner semicircular, mărgele,
pandantive de metal sau de os, pahare de sticlă, amnare de tip „Przeworsk", fusaiole, cuţite. Acestea din urmă se află de obicei lingă oseminte de animale, sacrificate ritual. Armele lipsesc in Tiransilvania, cu
excepţia toporului de luptă găsit în mormîntul de la Ciumbrud. Miniatural, acelaşi element se regăseşte la Sîntana de Mureş şi Tg. Mureş.
fiind pus în legătură cu pUJrtătorii culturii Przeworsk54 • In legătură cu
prezenţa pandantivelor metalice de formă ,rombică, s-a constatat că în
Transilvania ele apair atit în mediu roman tîrziu, cit şi în cimitiire de
tip cerneahovian55 • Cu toate că necropolele cercetate arheologic în afara
arcului carpatic întrec în mod sensibil numărul celor din Transilvania,
aceste pandantive nu se află în zona extracarpatică, decît intir-un singur
punct, la Leţcani. Ti·ebuie deci să presupunem că ele se folosesc mai
mult în a doua jumătate a secolului al IV-lea e.n.
Compoziţia etnică relativ unitară a purtătorilor culturii Sintan:a de
Mureş din T·ransilvania nu exclude anumite imprumutmi sau influenţe
datorate populaţiilor cu care ei au venit în contact. In afara elementelor
care pot fi puse pe seama purtătorilor culturii Przeworsk (amnarele.
topoarele) s-a subliniat faptul că sarmaţii au contribuit în maire măsură
la vehicularea unor obiecte de podoabă, cum sînt pandantivele prismatice de os, scoicile marine; mai mult, lor li se datorează răspîndkea inhumaţiei, tipul gropilor. cu prag şi anumite poziţii în care au fost inhumaţi defuncţii 56 •
51
O listă aproape completă la K. Horedt, op. cit., p. 576, nota 5, la care s-ar
pute.a adăuga Tg. Mureş (Fabrica de cărămizi), unde s-au descoperit trei vase şi
un pahar de sticlă. Cf. idem, în SCIV, 6, 3-4, 1955, p. 675, 672.
52 I. Kovacs, în Dolg, 3, 1912, la Sîntana de Mureş, vezi planul cimitirului.
unde, din totalul de 78 de morminte, opt sînt orientate V-E, din care şase fără
inventar, iar la Tg. Mureş, din şase, unul este orientat V-E, avînd doar fragmente
din două vase cenuşii. Idem, în Dolg, 6, 1915, p. 286-287.
53
B. Mitrea şi C. Preda, Necropole din secolul al JV-lea e.n. în Muntenia,
Bucureşti, 1966, p. 160-161. O altă dovadă ar fi matriţa pentru ştampilarea pîinii
sfinţite, de la Pălatca (mormîntul nr. 3), acesta orientat însă N-S. Cf. I. HicaCîmpeanu, op. cit., p. 34-35.
1
''
I. Ioniţă, op. cit., p. 237.
s:; ln stadiul actual al cercetărilor se cunosc 13 puncte cu asemenea pandantive. Cf. I. Hica-Cîmpeanu, op. cit., p. 35 şi K. Horedt, în Apulum, XVI, 1978,
p. 233.
6
~ Gh. Diaconu, în SCIV, 12, 2, 1961, p. 278-279; I. Ioniţă, op. cit., p. 245-246.
La Cmmbrud mormîntul nr. 34 are groapă cu prag, iar la Cluj (str. 30 Dec.) se
remarcă poziţia şezîndă a scheletului nr. 3.
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Una dintre piesele de inventar, care constituie deooamdată o apa„
în cadrul culturii Sîntana de Mureş, este căldăruşa
de lemn ou cercuri de fier. In T•ransilvania ea s-a descoperit la Ciumbrud şi Ocniţa, aşemtă fiind la capul scheletului. Oricit de tîrziu s-ar
încerca datarea celor două morminte în discuţie, nu se poate face deocamdată legătura cu obiectele similare cunoscute, care apar, cel mai
devreme, în secolul al VI-lea e.n. 57
Viairietatea de aspecte existentă în unitatea culturii Sîntana de Mureş,
sesizabilă şi în cimitirele transHvănene, se datorează participării elementelor locale din cadrul vastei sale arii de răspîndire. De aceea în cuprinsul ei se reounosc elemente nordice, răsă,ritene, nord-pontice, romane
sau ale populaţiilor romanizate, motive suficiente pentru a se exclude
posibiUtatea atribui•rii ei unei singure populaţii. In principal, purtătorii
acestei culturi sînt triburile germanice în migraţie 58 , în 'Dransilvania,
concomitent, existînd, de sine stătătoare şi complet diferită, cultura matedală a populaţiei romanizate.
Sfiirşitul oulturii Sintana de Mureş în Transilvania a fost fixat cu
aproximaţie pe la 400 e.n. sau la începutul secolului al V-lea e.n., odată
cu dezmembrarea supremaţiei goţilor. 'Drecerea de la acest eveniment la
apariţia orizontului „cu morminte în şin.11ri" se desfăşoară în cursul secolului al V-lea, interval în legătruTă cu oare izvoarele istorice sînt mai
numeroase decît datele arheologice. Pentru 'Dransilvania, vestigiile aparţinătoare populaţiei autohtone romanizate sînt destul de slab •reprezentate. Această situaţi,e este însă valabilă şi pentru regiuni întinse ale Europei, unde ,continuitatea romanică este neîntreruptă, după cum rezultă
din izvoarele literare ale vremii, contrastind cu raritatea culturii materiale a acestei perioade 59 •
ln descoperirile funerare ale secolului al V-lea în Transilvanict se
remarcă faptul că nu mai găsim cimitire de mari dimensiuni, ci doar
grupuri restrînse sau, mai ales, morminte izolate 60 • Acestea se află concenbrate ,cu precădere în podişul Transilvaniei, pe văile Someşului şi
Timavelo,r, avind oa centru cursul mijlociu al Mureşului şi Cîmpia Transilvaniei.
Datorită caracterului eterogen al populaţiilor ce locuiesc acum în
podişul Transilvaniei şi vehiculării unoT piese de inventar pe teritorii
întinse, unele reprezentind o „modă" a viremii, sau, în ,rare cazuri, din
lipsa obiectelo,r de inventar în morminte, etnicul defuncţilor este stabilit cu dificultate. Ritul funerar folosit este inhumaţia în gropi rectangulare, uneori ,ou urme de sicrie din lemn, orientarea defuncţilor generalizîndu-se pe axa V-E, spre deosebke de mormintele din cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov 61 •
riţie inexplicabilă

G. Marinescu şi Şt. Dănilă, op. cit., p. 29-30.
B. Mitrea şi C. Preda, op. cit., p. 152-153, cu bibliografia citată.
r,9 Penrtru situaţia din Noricum, cf. Eugippius, Das Leben des Heiligen Severin,
ed. R. Noll, Berlin, 1963; J. Dhoudt, S. J. De Laet şi P. Hombert, în L'antiquite
classique, XVII, 1958, p. 133-156; K. Horedt, în SCIV, 18, 4, 1967, p. 586.
60
V. Bierbrauer, Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien, SpolcLo,
1975, p. 62.
81
K. Horedt şi D. Frotase, în Germania, 50, 1-2, 1972, p. 191.
57

58
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In cadrul cimiti,rului nL 1 de la Bratei se susţine existenţa cîtorva
morminte de incineraţie de la începutul secolului ial V-lea ,e.n., dar elementele de datare nu sînt, din păcate, convingătoare 62 • Perpetuarea inciner.::iţiei într-o vreme cind creştinismul oficial recunoscut cîştigă tot mai
mult teren arată, în cazul mormintelor de la Bratei, pe care le credem
databile numai în secolul al IV-lea, că el n-a fost adoptat dintr..gdată
de către toată populaţia autohtonă a fostei ,provincii, ceea ce e perfect
credibil. Importanţa ritului folosit este cu atît mai mare cu cit inhumaţia
este legată absolut obligatoriu de creştinism, chiar dacă alte elemente de
ritual vor fi asimilate mai t:rziuG:i_
în general. mormintele de inhumaţie din secolul al V-lea se remarcă
p:jn inventarnl lor bogat şi variat, de cele mai multe ori acesta constînd
din piese de aur sau argint, decorate cu almandine. Există însă şi morminte fără inventar sau c-u piese mai modeste (în sensul că nu sînt lucrate din metal preţios). ln ,rîndul acestora ~e numără cele patru morminte fără ir,ventar de l,a Soporul de Cîmpie 11 \ două morminte de la
Moreşti cu inventai· să1'ăcădos 65 şi un mormînt izolat de la Ţaga, la care
toate piesele metalke .sînt din bronz 66 .
O altă categorie o fo1,mează mormintele cu majoritatea obiectelor de
podoabă din a:·gint. Dint!·e descoperirile mai vechi se cunoaşte un mormin'L de la Sighişoara•;;_ patru morminte de la Cluj-Someşeni 611 , iar la
Slimnic un mo:mînt izolat, care, cu excepţia unei catarame din fier,
avea restul podoabe!or metalice lucr-ate din argint 60 •
Celelalte morminte datate în cursul sec. al V-lea e.n. se rema1rcă
prin bogăţia şi frumm;eţea deosebită a inventarelor funerare şi au fost
denumite din acest motiv „morminte princiare". Denwniirea se datorează
şi faptului ca ele au aparţinut unor c[1petenii sau şefi de triburi care au
acumulat în timpul vieţii adevă,rate tezaure de piese din aur, fie primite
12

Ligia Bârzu, op. cit., p. 81-82.
Oridt de dificil s-ar fi impus creştinismul în mediu rural (comparativ cu
mc·di'-'i urban) este de presupus că într-un cimitir de dimensiuni atît de mari,
da1·ă ar fi existat morminte din sec-. V e.n., acestea s-ar fi diferenţiat de cele din
sec. I V e.n., aflate pe acelaşi teritoriu, cel puţin prin trecerea la inhumaţie, dacă
nu ~i prin a!,tC' elemente care să ateste, cit de cit, la cîţiva dintre foştii locuitori,
adopt.arca creştinismului. Lipseşte însă tocmai succesiunea de la incineraţie J;i inhumaţie şi nici celelalte argumente ale autoarei în favoarea unei datări în sec. V
nu sint inata<'abile, deci trebuie să considerăm că cimitirul nr. 1 de Ia Bratei datează, în întregime, din secolul al IV-iea e.n. Pe baza unor observaţii şi considerente înitrucit\'a diferite, nu arareori presărate cu maliţiozităţi. I. Bona, op. cit.,
p. 144-146, încadrează cronologic cimitirul în cursul secolului al IV-iea e.n. In
legătură cu cele spuse mai sus, cf. DACL, VII, 1, 1906, s.v. lncineration, col.
502-508. Tot aici, referitor la ritul din sec. V e.n.: ,,Au Ve siecle la cremation
etait delaissee, oubliee".
c4 D. Protase, Riturile ... , p. 131.
t;~ K. Horedt, în SCIV, 5, 1-2, 1954, p. 201; idem, în Dacia, N.S., XXI, 1977,
'

3

p. ~51i; 267, nr. 16.
6
t: E. Chirilă I. Chifor, în ActaMP, I, 1977, p. 181-184.
c, D. Csallany, Archaologische Denkmaler der Gepiden im Mitteldonaubecken
(454-568 u.Z.), Budapest, 1961, p. 198, pl. 213/9, 10; pl. 214/11; K. Horedt, op.. cit.,
p. 267, nr. 22.
es K. Horedt, în ActMuz, 2, 1956, p. 144-146.
rn I. Glodariu, în Germania, 52, 1974, p. 483-489.
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ca ,răsplată (subsidii) în w·mia. unor servicii ,aduse Imperiului, fie lucrate
în atelierele bizantine şi pontice, la comanda lor.
Morminte fastiuoase s-au descoperit în cîteva loc.alităţi la: Apahida
(două morminte) 70 , Moig.rad (un mormînt cu inventar hunic)7 1 , Velţ (un
mormînt) 72 , Ce-pari (un mormînt)7 3 şi Fintînele 74, mai multe morminte,
nepublioate încă.
Studierea amănunţită şi compaTativă a inventarelor celor două morminte de la Apahida, primul descoperit în 1889, al doilea în 1968, a
permis stabilirea în cadrul secolului al V-lea a iiaportului cr,onologic
dintre cele două morminte. Astfel, primul mormînt de la Apahida, atribuit „principelui" Omhairus, pe baza a două inele de aur din inventarul
său care poartă incizat acest nume, o dată scris complet, cu litere capitale romane, a doua oară ca monogramă cu litere greceşti'\ ,a fost îneadrat aronologic datorită anumitor trăsături stilistice şi prin analogie cu
descoperki similare (mormîntul regelui Childeric) în al treile,a sferl al
secolului al V-lea e.n. 76
Mormîntul mai recent dezvelit (nr. 2), cuprinzînd obiecte de uz personal, arme, piese de harnaşament şi îmbrăcăminte, unele ornamentate cu
almandine în tehnica „cloisonnee", datorită sesiză,rii unor influenţe nomade hunice (aplicile în formă de vultur şi prezenţei pieselor de harnaşament), ,a fost datat anterior primului mormînt, adkă înainte de mijlocul
secolului al V_l]_ea e.n. 77
Piesele de la Moigrad, care foarte probabil făceau parte dintr-un
inventar funerar, aparţin echipamentului unui călăreţ, datorită prezenţei
aplicilor care se fixau pe harnaşament, unele în formă de vultur, şi plă
cilor ripsate ce protejau minerul unui bici. Simbolul „arborelui morţii",
măştile şi reprezentările animaliere, constituie elemente şamaniste. Toate
caracteristicile au condus spre atribukea inventarului unui călă,reţ răsă
ritean din prima jumătate a secolului al V-lea 78 , în drum spre Cîmpia
70
J. Hampel, Alterthilmer des frilhen Mittelalters in Ungarn, Braunschwl'ig,
1905, II, p. 39-43, III, pl. 32-36; H. Finaly, în ArchE:rt, IX, 1889, p. 305-320; N.
Fettich, în ArchHung, 32, 1953, p. 145-147; K. Horedt-D. Protase, op. cit., p.
174-220.
71
N. Fettich, op. cit., p. 161-170; K. Horedt, în Germania, 55, 1-2, HJ77, p.
7-20.
72
Gy. Laszlo, în Kozlemenyek, I, 1941, p. 125-126, pl. 1/1-7.
73
D. Protase, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 569-575.
74
Dacia N.S., XVII, 1973, p. 375; Dacia, N.S., XIX, 1975, p. 285. La K. Horcdt,
în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 267, nr. 10 sint menţionaite două morminte. In afara
celor enumerate se mai cunosc în Transilvania o serie de piese de îmbrăcăminte
sau podoabă, care deşi nu s-au găsit lingă schelete fac parte mai degrabă din
inventare funerare. Cf. idem, op. cit. p. 267-268. Repertoriul se referă la descoperirile dataite numai incepînd din a d~ua jumătate a sec. V e.n. Tot aici s-ar putea
adăuga umbo-ul de scut, faţetat, din jud. Bistriţa-Năsăud, cf. R. Harhoiu, în J\l.
Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1976, p. 1027 nota 195.
75
J. Werner, în Kolner Jahrbuch, 9, 1967 /1968, p. 120~123.
76
K. Horedt, Untersuchungen... p. 82; J. Werner în Rheinische Vierteljahrsblăter, 35, 1971, p. 43-46.
'
77
K. Horedt şi D. Protase, op. cit., p. 209-210; vezi şi R. Harhoiu, op. cit.,
p. 1023-1024, care încadrează ambele morminte în a doua jumătate a secolului
al V-lea e.n.
?8 K. Horedt, în Germania, 55, 1-2, 1977, p. 19.
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Tisei, unde, pină la moartea lui Attila, se constituie marea putere politică a hunilor. În aceeaşi categorie a mormintelor datate în prima jumă
tate a secolului al V-lea e.n. se plasează descoperiTea de la Velţ, înrudită tipologic cu anumite fibule din tezauru.I al doilea de la Şimleul
SilvanieF9 •
ln a doua jwnătate a acelui~i secol, în afară de primul mormînt de
la Apahida, se înscriu probabil cele de La Fintînele, datorită existenţei
unei fibule de tip Levice Pr~aR 0 • In aceeaşi perioadă se încadrează mormîntul de la Cepari 81 , la care, spre deosebire de mormintele amintite
mai sus, nici una dintre piesele de aur nu este decorată cu almandine.
Toate celelalte morminte de inhumaţie din secolul al V-lea, fără
inventar, cu inventar mai modest sau cu obiecte lucrate numai din argint (unele pe baza fibulelor turnate ce urmează cronologic celor tirzii cu
cap semicircular), au fost incad-rate de către cei care le-au publicat în
a doua jumătate a secolului al V-lea e.n.R 2
Referitor la etnicul celor din secolul ,al V-lea, numai mormintul de
la Moigrad a fost pus în legătură cu hunii, datorită elementelor sale
şamaniste, pentru celelalte propunindu-se o atribuire pe seama populaţiilor germanice şi sarmatice alano-ostrogote, ,aflate sub stăpînirea sau
în sfera de influenţă a hunilor, prăbuşirrea •regatului lui Attila fiind data
aproximativă după care începe supremaţia ostrogoţilor, pînă cind locul
lor va fi luat de o altă ramură a populaţiilor germanice, gepizii 83 •
Problemele generale legate de înmormîntările din Transilvania privitoare mai ales la caracteristicile piese!or de inventar, în intervalul de
timp cuprins întiJ:e mijlocul secolului al V-lea şi sfirşitul secolului al
Vll-lea e.n., au fost deja amplu discutate şi sintetizate, p:riopunindu-se
o clasificare cronologică pe grupe de descoperiri 84 • De aceea prezentalf'ea
diverselor aspecte legate de rit şi ritual în perioada următoare s·eoolului al V-lea e.n. n-ar face dedt să repete puncte de vedere deja cunoscute.
Reluarea în discuţie a inmormîntărilor din sec. VI-VII e.n. va fi
jw,tificată numai prin apariţia, în viitor, a unui număr considerabil de
descoperiri, care să schimbe esenţial sau să completeze concluziile reflectate de actualul stadiu al cercetărilor asupra ia.cestei perioade.
IOANA HICA-CIMPEANU
79

R. Harhoiu, op. cit., p. 1019, 1023.

° K.

8

Horedt, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 256; cf. J. Werner, în SlovArch,
VII, 2, 1959, p. 431, care încadrează acest tip de fibulă în jurul anilor 453 e.n.
n D. Protase, în Dacia, N.S., IV, 1960, p. 575. Moneda lui Theodosius al Ii-lea
constituie aici terminus post quem.
82 Pentru raportul cronologic între cele două tipuri de fibule, cf. J. Werner,
op. cit., p. 423-426. In categoria fibulelor turnate se înscrie şi piesa iwlată de la
C:''ipuşul Mare, provenită probabil dintr-un mormînt. Cf. K. Horedt, în Dacia, N.S.,
XXI, 1977, p. 267-268, nr. 3.
83 Idem, în ActMuz VI, 1969, p. 549-552; K. Horedt şi D. Protase, op. cit.,
p. 215-216; R. Harhoiu, în Relations between the autochtonous populations and the
migratory populations on the territory of Romania, Bucureşti, 1975, p. 99-109.
84 K. Horedt, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 251-268. Despre periodizarea întregii
epoci merovingiene, cf. H. Ament, în Germania, 55, 1-2, 1977, p. 133-140.
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DIE BESTATTUNGSRITEN IN SIEBENBURGEN
VON ENDE DES 3. JHS. BIS INS 5. JH. U. Z.
(Zusammenfassung)
Die Studie beabsichtigt eine gedrăngte Darstellung der Bcstattungsritcn in
Siebenbi.irgen im Zeitraum zwischen dem Ende des 3. Jhs. und dem 5. Jh. u. Z. zu
geben. Es wird die Fortdauer der bedeutendsten traditionellen, zur zeit der Provinz
i.iblichen Riten gezeigt, die sich nun mit neuen, entwedcr dem Obergang zum Christentum, ader den Wandervolkern zu verdankenden Formen verflechten.
Die bedeutendsten Riten - Brand - und Korperbestattung - dauern bis ins
5. Jh. gleichlaufend fort, als sich die Kărperbest.attung exklusive behauptet. Im
Gegensatz zu den ehemaligen romischen Stădrten (siehc Anm. 20-32), wo ausschliesslich die Kărperbestattung in Stein - , Mauerstein - und Dachziegelsarkoph:1gt•n
ader wiederverwendeten romischen Monument.cn angewandt wurde, sind auf dcm
Lande mehrmals Brandbestattung und ihre Varianten anzutreffen (siehe i\nm.
4-22), wăhrend Korperbesta-t.tung nur an einigen Stellen vorliegt (siehe /\nm.
15-18a). Fi.ir das stădtische Milieu wird eine Gliederung nach Kategorien der
Sarkophage vorgenommen, auf Grund (1) der Beigaben, (2) der Baueigenheiten (\Nicderverwendung von romischen Monumenten, Ziegelbau, trapezăhnliche Form), (3)
der Tatsache dass sie in alten, aus der Romerzeit stammenden Gebăuden aufgcfunden wurden.
Es wird erwiesen dass man am Ende des 3. Jhs. und im 4. Jh. in den SUidtL·n
eine provinzie11-r6mische Bevolkerung bestattcte, im Unterschied zum lăndlichen
Milieu, wo die dakischen Traditionen fortdauern.
Im selben Zeitraum dringen in Siebenbi.irgen die freien Daker von Weslen
und die Karpen von Osten her ein (siehe Anm. 34-35). Die Frage der Daticnmg
und Zuweisung der Begrăbnisstatte von Soporul de Cîmpie bleibt bis auf weit.ere
Forschungen offen.
Im 4. Jh. treten die ersten germanischen Stămmc, Trăger der Sîntan:1 de
Kultur auf. In einer Reihe von siebenbi.irgischen OrtschafLcn
wurden dieser Kultur angehorende Begrăbnisplătze und vereinzeLtc Grabstătten cntdeckt (siehe Anm. 41-50).

Mure.ş-Cerneahov

Die Jahrzehnte des 5. Jhs. die das Aufhhăren der Sîntana de Mureş-Cerncahov
vor dem Aufkommen des Horizonts der „Reihengrăber" trennen, sind durch zahlenmăssig kleine Gruppen ader einzelne Korpergrăber gekennzeichnet, die meistens ein
reiches, almandinengeschmi.ickte Gold - und Silberarbeiten enthaltendes Inventar
aufweisen.
Die bodenstăndige Bevolkerung aus dem 5. Jh. kann nicht mehr unmitte1bar
erfasst werden, da dass Grăberfeld in Bratei lceine sichere chronologische Anhaltspunkte bietet (siehe Anm. 62-63). In Bratei wird ausschliesslich Einăscherung gei.ibt,
in einer Zeit in der dieser Ritus infolge der Bekehrung zum Christentum von der
Kărpet"besta.ttung ersăb,t wird.
Fi.ir das 5. Jh. wurden unterschieden inventarlose oder-di.irftige Grabstătten
(siehe Anm. 64-66), Graber die nur Silberbeigaben enthalten (siehe Anm. 67-69>
und reich ausgestattete Graber, die sogenannten „Fu.rstengraber" (siehe Anm. 70-74).
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In dic zweite Hălfte des 5. Jhs. wurde das zwei:te „Fi.irstengrab" von Apahida,
und das hunnische Inventar von Moigrad datiert. Alle anderen Grăber konnen
in die zweite lfălfte des 5. Jhs. datiert werden. Mit Ausnahme des hunnischen
Grabes von Moigrad wurden sie vom etimischen Gesichtspunkt den germanischen,
alanisch-ostgotischen Stămmen - dic sich bis nach Attilas Tod unter hunnischer
Herrschaft oder im hunnischen Einflussbereich befanden - zugeschrieben. Im angehenden 5. Jh. dringen in Siebenbi.irgcn die Gepiden ein. Ihre Bestattungsriten
gchorcn zum Kreis der „Reihcngrăber•·.
Velţ

PIESE PALEOCREŞTINE INEDITE
DIN DACIA INTRACARPATICA

Cîteva descoperiiri norocoase, precum şi reconsiderarea ,unor obiecte
ce de mult zăceau în depozitele muzeale, ne-au prilejuit, în ultimul timp,
punerea în drculaţie şi analizarea unor piese gnostice ori gnostico-paJeoCl'eştine ce îmbogăţesc repertoriul respectivei rategorii de materiiale arheologice din Dada 1 . Nu mai este ca2:ul să subliniem importanţa vestigiilor de acest tip, ,ele avîndu-şi interesul nu numai în posibilităţile ce le
oferă penitru cunoaşterea fazei de c,ristalizare a noii religii creştinis
mul - , ci (mai cu seamă în cazul a,celora ce pot fi datate după ,retragerea
aureliană) şi în faptul că ivirea lor se constituie în tot atîtea mădurii
ale continuităţii pe solul fostei provincii.
Astfel stînd luOI'Urile, socotim utilă publicarea şi comentarea unor
noi obiecte din Dacia intracarpatică, databile sensibil după 271 e.n.
I. P~in :amabilitatea colegilorr C. Pop (de la Muzeul de istorie al
Transilvaniei) şi Al. Matei (de la Muzeul judeţean Zalău), ,avem posibilitatea de-a face cunoscut un opaiţ-porumbel, aflat în muzeul de istorie
din Zalău (nr. inv. 1871 = C.C. 379/1966) (fig. 1/a, b, ,c, d).
Obiectul, lucrat prin turnare din bronz, provine din fosta colec'.ţie
Papkiu-Pop, fiind descoperit, cu mulţi ani în urmă, pe teritoriul castrului
roman de la Buciumi (jud. Săl:aj)Y Piesa, avînd o f,rumoasă patină verdeînchisă, Me dimensiunile: I = 5 cm; L = 8,5 cm; 1 = 7 cm. Corpul porumbelului-opaiţ, redat în zbor, cu aripile deschise, este realist modelat,
detaliile anatomice fiind corecte şi proporţionate, ,atît la o priviire „de
sus", cit şi la o vederre „laterală'' (fig. 1). Penajul a fost abil sugerat,
prin incizii măirunte şi superrfidale ce îmbracă tot trupul pasării. Ochii
sînt marcaţi de cite un cereuleţ incizat în mijlocul căruia se detaşează
pupiLa, sub formă de mică scobitură. Picioa,rele zburătoarei sint reunite
într...:un scurt postament cilindric, ce nu ,asigură însă stabilitate piesei.
De altfel - oum se va vedea - acest postament nici nu avea funcţio
nalitatea de-a servi drept punct de sprijin opaiţiului.
Galllra de turnare, mărginită în sus de o bordură cilindrică, a fost
plasată pe coada porumbelului; pe aici se introducea uleiul în cavitatea
N. Vlassa, Interpretarea plăcuţei de aur de la Dierna, în ActaMN, XI, 1974.
p. 125-141; Idem, Două noi piese paleocreştine din Transilvania, în ActaMN, XIII,
1976, p. 215-230; Idem, O nouă plăcuţă de aur gnostică de la Dierna, în ActaMN,
XIV, 1977, p. 205-219.
1
a O s:urtă semnalare a piesei în ActaMP, II, 1978, p. 82, nr. 23, pi. IV/13.
După predarea la tipar a acestui manuscris, colegul Al. Matei ne-a înştiinţat că,
în baza investigaţiilor ce le-a făclllt piesa ar proveni nu de la Buciumi ci de la
Porolissum. Precizarea nu modifică :iici una dintre concluziile studiului iiostru.
1
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corpului. Orificiul de ardere se află la extremitatea opusă, respectiv în
cr~tetul capului. In spatele poI'l.lIIlbelului au fost practicate două mici
perforă-Ii. O sîrmă sau sfoară petrecută prin ele dădea posibilitatea de
a se suspenda opaiţul de tavan, astfel că în stare de funcţionare lucerna
înt;ruchipa un porumbel în zbor planat.
Prin toate caracteristicile sale micul obiect de bronz se înscrie în
binecunoscut.a. oaitegorie a „opa;irţ.elor--porumbel" (Taubenlampe ), deci a
acelor lucerne al căror corp ca atare este modelat în forma pasării irespective. Caracterul paleocreştin al acestei categorii de opaiţe e unanim
recunoscut, iar detaliile stilistice ale diverselor serii tipologice vor servi
şi la o încadrare cronologică precisă a piesei ce-o discutăm.
Chiar dacă nu are vechimea altor „insemne" - ancora, peştele, cmismonul, crucea, a şi w - , porumbelul intră de timpuriu în simbolistica
paleocreştină, primele sale apariţii fiind databile cu începere de la sfirşi1ul secolului II e.n. Cum este ştiut, implicarrea sa în mitologia noii ireligii
a fost „justificată" atît de episoade ale vechiului testament (în speţă în
iposlaza „porumbelului revenind la arca lui Noe cu ramurra de măslin
în cioc, vestind sfîrşitul potopului"), cit şi de episoade ale evangheliilor
- care l-au canonizat drept întruchipare a „sfintului duh", a „inspi,raţiei
divine" şi a „sufletului". Dealtminteri, problema a avut parte de o imensă
lileraturră dogmatică, doxologică şi cazuistică, începînd chiar cu scrierile
„pi1rinţilor bisericii". 2
Din punctul de vedere care ne interesează, e de reţinut că porumbe Iul - singur ori asociat cu alte simbolUJri - aparre pe cele mai felurite
categorii de vestigii arheologice paleocreştine: inscripţii, monumente funerarr-e, basoreliefuri, mozaicuri, picturile murale din catacombe şi din
lăcaşurile de cult timpurii, sarcofage, piese arhitectonice, ţesături, tapiserii, nemaivorbind de mulţimea şi varietatea obiectelor mă,runte din
piatră, lut, sticlă, metal, os etc. 3 Pe drept cuvînt se poate deci spune că
imaginea porumbelului deţine un loc privilegiat printre zburătoarele agreate de simbolistica creştinismului timpuriu 4 •
Restrîngîndu-ne la categoria căreia îi aparţine piesa în discuţie opaiţele paleooreşline 5 este de remarcat faptul că porumbelul apare
cu o frecvenţă neobişnuită pe exemplarele de lut6 , fiind adeseori întîlnit
2

Vezi DACL, III, 2, 1914, s.v. Colombe, col. 2198-2231.
Ibidem, cu trimiterile la o vastă bibliografie.
4 Vezi DACL, XII, 2, 1936, col. 2038 sqq., s.v. Oiseau; ibidem, col. 2032 sqq.,
s.v. Oie; DACL, XIII, 1, 1937, col. 1075 sqq., s.v. Paon; DACL, III, 2, 1914, col. 2886
sqq., s.v. Coq. Vezi şi DACL, V, 1, 1922, col. 525 sqq., s.v . .i:sprit; DACL, I, 1, 1924,
col. 1470 sqq., s.v. Ame. De asemenea: Martigny, Dictionnaire des antiquites chretiennes, Paris, 1889, p. 186 sqq., s.v. Colombe.
5 Pentru acestea vezi
docwnentatul articol din DACL, VIII, 1, 1928, col.
1086-1221, s.v. Lampes, cu bibliografia dată pentru fiecare piesă şi categorie di6cutată în parte, nemaivorbind de bibliografia generală (col. 1216-1221). Vezi şi
DACL, IV, 2, 1921, col. 1726 sqq., s.v . .i:clairage des eglises şi DACL, VI, 1, 1924,
col. 3 sqq., s.v. Gabata.
6 DACL, VIII, 1, 1928, col 1134-1139, nr. 389-485, cu trimiteri la ilustraţie
tA bibliografie; vezi şi col. 1121.
3
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~i pe ieele de bf!onz (din sec. V-VI), în cazul acestora din urmă constituindu-se, îndeobşte, în simbol asociat crucii- ori chrismonului mîner 7 •
In această din urmă serie se înscrie binecunoscutul opaiţ de bronz
din împrejudmile Dejului, •repetat republicat, a cărui datare a fost „plimbată" pe durata secolelor IV-VIII, deşi el aparţine, indiscutabil, pe baza
tuturor :analogiilor8 , veacurilor V-VI, cum sublinia şi ultimul public.ator
al piesei9 • Provenienţa ,opaiţului „de la Dej" din lumea bizantino-koptoegipteană este mai pres,us de dubiu, precizarea fiind făcută în sensul
mediului în ca,re se naşte şi din care se răspindeşte în Imperiul tîirziu ~i dÎncolo de hota rele acestuia - tipul respectiv.
Cît priveşte opaiţul-porumbel de la Buciumi, el ,aparţine, aşa cum
tirătam miai sus, unei categorii mai puţin numeroase însă deosebit de
interesante - , anume ,acelor lucerne al că,ror corp ca atare este modelat
în forma pasării-simbol1°. Import.ant este faptul că, practic fă,ră excepţie,
exemplarele de acest tip se datează în sec. V-VI, iar provenienţa lor din
Egipt este peremptoriu stabilită 11 •
De altfel, tocmai aceste ·considerente ne fac să bănuim ,că în cazul
unicei analogii considerată ceva mai timpurie (sec. IV), anume porumbelul-opaiţ de la Altrip 12 , tot data•rea în veacurile V-VI pare mai proba1

bilă.

Cele mai convingătoare analogii pentru lucerna de l a Buciumi le
oferă seria de opaiţe-po 1rumbel (Taubenlampe) din „Kaiser F\riedrich Mu-seum" din Berlin. Printre ele se află şi exemplare redind porumbelul
1

7 Ibidem, col. 1198 sqq., fig. 6714-6730/9, 12, 15; DACL, III, 2, 1914, col. 221:1,
fig. 3128; Romische Quartalschrift, IX, 1895, p. 309-311, pl. V-VI; De Rossi, Bull.
<li arch. crist., 1886, p. 77 sqq.; O. M. Dalton, Catalogue of early christian antiquities

and objects from the christian East in the department of british and medieval
aniiquities and ethnography of the British Museum, London. 1901, p. 114, nr. 575,
pl. XXVI/496, XXVIIl/509; G. Doublet, Le Musee d'Alger, Paris, 1890, p. 91, pl.
XIV/4; H. Leclercq, Manuel d'arch. chret., vol. II, p. 563 sq., 566 sq., fig. 373, 375,
376; DACL, II, 2, 1924, col. 1799, fig. 1976-1977.
8 Vezi supra, n. 7.
9
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, în Biblioteca de arheologie, IX, Bucureşti, 1966, p. 146-148, p. 147, fig.
51

şi

n. 342, cu trimiterile la bibliografia mai veche.
De notat că, în afara porumbelului, există asemenea opaiţe de bronz ce redau: păuni, lebede, cocoşi, peşti, miei - vieţuitoare cu o simbolistică bine preciza;tă în creştinismul timpuriu.
11
Vezi L. Garruci, Storia dell'arte cristiana, Prat.o, vol. VI, 1880, pl, 472/3-4;
J. Strzygowski, Koptische Kunst, Wien, 1904, p. 291 sqq., nr. 9139, 9140, 9141,
pl. XXXIII; R. Forrer, Die frilhchristlichen Alterthilmer aus dem Graberfelde von
Achmin-Panopolis, Strassburg, 1893, pl. VII/1, 2, 4.
12
Vezi H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland. I. Speyer, Mainz,
1960, pl. 35/37, p. 24-25, nr. 37. Menzel datează piesa în sec. IV urmîndu-1 pe G.
Bersu, în Pfălz. Mus., 45, 1928, p. 3 sqq., însă din bibliografia c~ o dă se vede că
nici el n-a aflat, pentru „porumbeLul" de la Altrip, decît analogii din sec. V-VI.
Dealtminteri, aceeaşi datare o au cîteva analogii mai îndepărtate (opaiţ-cocoş
opaiHebădă, opaiţ-păun) pentru care trimite chiar la o proprie lucrare mai
veche: H. Menzel, Antike Lampen im Romisch-Germanischen Zentralmuseum zu
~ainz, Mainz. 1954, p. 112, nr. 698, 699, 700, p. 113, fig. 93/2, 3, 4. Dealtminteri,
piesa de la Alrtrip are două replici excelente, de sec. V-VI, descoperite la Qostol,
m Nubia, respectiv la Firka, în nordul Sudanului. Vezi L. P. Kirw:an, în volumul
Versunkene Kulturen, Milnchen-Zilrich, 1963, p. 72, fig, 40-41.
10
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in zbor, detaliu stilistic important, ştiut fiind faptul că el nu apare (mai
cu seamă la „porumbeii-opaiţ") decît din a doua jumătate a sec. V. Publicatorul - O. \Vulff - încadrează întreaga serie (deci atît piesele cu
aripile strinse lingă corp, cit şi cele cu aripile desfăcute) în veaCUJrile
V-VI, iar originea lor alexandrino tîrzie-koptică o consideră mai presus
de orice discuţie 13 . Relevant ni se pare şi amănuntul că şi alte reprezentări de porumbei „în zbor" (de tipul pandantivelor şi amuletelor de bronz)
sînt identic datate, chiar cu posibilitatea prelungirii pînă în sec. VIl 14 .
Rămîne deci un bun ciştigat constatarea că, pe durata veacurilor
V-VI, cele două serii de opaiţe de bronz - cu minerul-cruce ori chrismon surmontat de un mic porumbel şi cele întruchipînd chiar corpul pasărrii se dezvoltă in paralel, modul lor de folosire fiind însă deosebit.
Primele sînt (ca şi opaiţele de lut) simple instrumente de iluminat ce se
lli?ezau pe fundul-postament, în timp ce totalitatea propriu-ziselor „opaiţe
porumbel'' ~înt concepute ia fi suspendate. O simplă trecere în ,revistă
a tuturor exemplarelor citate drept analogii 15 arată absolut dar că erau
prevăzute pe corpul porumbelului - cu mici perforări ori „urechiuşe".
Prin acestea se trecea sinna sau lănţişorul (păstrat uneori 16 ) ce permitea
atîrnarea lor. Dealtminteri, orizontalitatea acestor piese (pentru a se
evita vărsarea uleiului) nu se obţine decit dacă ele stau suspendate.
Date fiind execuţia mai pretenţioasă - citeodată la nivel de mici
opere de artă - şi modul de întrebuinţare a „opaiţelor-porumbel", pe
drept cuvînt ele au fost considerate ex-voto-uri ce iatîrnau deasupra altarelor, a mormintelor martirilor sau erau acăţate, alături de vase liturgice
şi obiecte de podoabă primite ca donaţii, de pergula din faţa presbyteriumului basilicilor 17 . Fenomenul a fost înregistrat arheologic, un asemenea
.,porumbel - ex-voto" fiind descoperit în ·ruinele sanctuarului sfintului
Menas (Mina), de la Karm Abu 18 , dar este atestat şi de izvoare literare.
Un episod din scrierile lui Grigore din Tours relatează tentativa - nereuşită de a se fura (în anul 574) un porumbel - ex-voto de aur ce
atîrna deasupra mormîntului sfîntului Denis, în basilica cu acelaşi nume 1!l.
13 O. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische
Bildwerke, Teil I: Altchristliche Bildwerke, Berlin, 1909, 172-173, nr. 769, 770, 771,
772, 773, 774, 775, pl. XXXVI, cu trimiterile bibliografice. Vezi şi DACL, III, 2,
Hll4, col. 2229. Un exemplar deosebit de frumos, în catalogul expoziţiei Friihchristliche und koptische Kunst, Wien, 1964, p. 115, nr. 333, fig. 84. Provine de la

Anfinoe.
14
O. Wulff, op. cit., pl. XXXIV/742, XXXVII/745.
15
Vezi supra, n. 11-13.
16
Cf. O. Wulff, op. cit., pl. XXXVI/773-774; L. Garruci, op. cit., pl. 472/3.
17 In acest sens: DACL, III, 2, 1914, col. 2229; DACL, V, 1, 1922, col. 1037 sqq.,
s.v. Ex-vato (mai ales col 1039-1040); DACL, XIV, 1, 1938, col. 305, s.v. Pergula.
18 C. M. Kaufmann, Die Menasstadt, I, Leipzig, 1910, p. 103. Vezi şi C. M. Kaufmann. III. Bericht ueber die Ausgrabungen am Karm Abu Mina, Frankfurt/Main,
1908. O pereche de porumbei votivi de plumb - ce nu au însă funcţionalitatea de
opaiţe - , provenind din Egipt, dataţi în sec. V-VI, la O. Wulff, op. cit., p. 224,
nr. şi fig. 1096; cf. şi DACL, XIV, 1, 1938, s.v. Plomb, col. 1215 şi col. 1214,
fig. 10371.
19 Liber in gloria martyrum, c. LXXI, în catena Mon. Germ. hist., Script. rer.
Merov., tom. I, 1883, p. 536.
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In cererea clericilor şi monahilor adresată conciliului ecumenic de la
Constantinopol, din anul 536, sînt menţionaţi porumbeii-opaiţ ce se suspendau deasupra baptisteriilor şi a altarelor: u1te:pchic.u -r:wv 3-dc.uv x.oA uµf3"YJ-9-pwv x.al. 3-ucrL~O"'t'l)p(c.uv. 20 Dealtminteri, relaţia simbolică „sfintul duh"
- pa~umbel - botez - lumină - opaiţ în formă de rp01,umbel e probart:ă
şi de fruptul că, tocmai în perioada creş,tinismuilllli timpuriu, baptisteriului
i se spunea q>c.uncr-r:~pLov (de la cpw½ = ,,lumină"), iar botezului qH~-r:Lcrµa. 21 •
Am adăuga la acestea doar constatarea simptomaticei coincidenţe cronologice dintre datarea arheologică a opaiţelor de acest gen şi data izvoarelor literare în care sînt amintite.
,
In sfîrşit, mai facem şi menţiunea că, foarte probabil, ,apariţia şi
evoluţia tipologică a opaiţelor-porumbel de bronz (Taubenlampe) a fost
condiţionată şi influenţată de existenţa (mai precis: preexistenţa!) ,,porumbeilor eucharistici", - mici vase de metal preţios în care se păstra
împărtăşania (cuminecătura), modelate în formă de porumbel. Ele sînt
amintite încă de Tertullian, în Liber adversus Valentinianos (redactată
între 208-219), iar cu începe-re din sec. IV textele pomenind acest gen
de obiecte devin numeroase şi explicite:?:?_
*

Discutarea semnificaţiei pe oare o are 1v1rea la Buciumi, pe teritoriul
fostei Dacii, a unui opaiţ-porumbel de bronz ce se datează în sec. V-'-' (
o vom face, mai detaliat, după ce vom prezenta şi cea de a doua piesă de
care ne-am propus să ne ocupăm. Amintind încăodată originea alexandrino-koptică a seriei tipologice în care opaiţul nostru se înscrie, subliniem şi faptul că zdrobitoaTea majoritate a exemplarelor--analogii cărora
li se cunoaşte locul exact de provenienţă au fost aflate, efectiv, pe teritoriul Egiptului. In măsura în care bibliografia ne-a fost aocesibilă, nu
putem dta <lecit două piese ,aflate sigur în Europa: opaiţul-porumbel de
la ALtrip 23 şi ce'l afilat în Spania., în provincia Gr:anaida24 • Fiind vrnrba de
pr-oduse „de excepţie" este explicabil că în seria ,tipologică a ,opaiţelor
po,rumbel, II'ealiz1a,te rto,ate prin turnaire, nu există două exempl!are absolut
identice. Dealrtminrt:eri, seria ca ataire se ireduce l,a circa 20 de exemplare
ce dHeră în funcţie de mărimea pasării, .a detaliilor orn amenrtale, 1a plasării perforă,ri 1lor o!ri „rt.11rechiuşelor" pentru ,atkruat şi a orificiiloir de alimenta·re şi de ,ardere. Importantă ni se ,pare şi oonstaitarea că nici situaţi1a srta,tistică, ni'Ci cea ,privind airi.a de răspîndi·rie - •respectiv ,ropoll"tul înrtre
cele aflate în nordul Africii şi S~ria faţă de ,cele găsHe în Europa - nu
se modifică esenţial chiar dacă la opaiţele-porumbel adăugăm şi lucernele
de bronz din sec. V-VI înfăţişînd alte păsări-simbol: păun, lebădă, cocoş.
1

20

~1

Vezi L. Garucci, op. cit,, voi. VI, 1880, p. 108.

Ibidem.

Discuţia şi bibliografia în DACL, III, 2, 1914, col. 2231-2234, s.v. Colombe
.eucharistique.
23 Vezi supra, n, 12.
24
O. Wulff, op. cit,, p. 172, nr. 771, pi. XXXV1/771.
22
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Numărul total s-ar Tidica la cel mult 30 de exemplare, iar al celor aflate
în Europa ar creşte cu 2-3 piese. De altfel, acelaşi raport îl oglindeşte
şi răspîndirea mult mai numeroaselor opaiţe de bronz di.n sec. V-VI cu
miner-cruce ori mîner-chdsmon (surmontat sau nu de un poTUmbel), serie
în care se include opaiţul „de la Dej". Covirşitoarea lor majoritate a apă
rut în Egipt, Siria, Africa de nord şi numai un număr cu totul redus
de exemplare în Europa (cu precădere în Grecia şi Italia)2 5 •

*
II. Statuetă de teracotă infăţişind un cocoş. Piesa provine de la
Porolissum şi a intrat în Muzeul de istorie al Transilvaniei prin achiziţie
dintr-o colecţie particulară, împreună cu un lot de opaiţe de lut, monede
şi mici obiecte de bronz romane, aflate, toate, în aceeaşi localitate. Din
păcate, nu există precizări mai detaliate asupra locului exact în care s-a
ivit obiectul în cadrul complexului de la Porolissum. Dimensiuni: înălţi
mea păstrată = 9,8 cm; lungimea = 9,2 cm; lăţimea maximă = 4,5 cm.
Inventar: IN. 21481 (fig. 2/a-b).
Statueta a fost lucrată într-un tipar bivalv, cele două „jumătăţi"
ale cocoşului fiind identice în simetria lor. La îmbucare dunga despărţi
toare a jumătăţilor a fost în cea mai mare parte ştearsă, slabe urme ale
ei mai fiind vizibile pe coada, creasta şi bărbia păsării. Postamentul statuetei este •rupt, iar o privire în cavitatea corpului arată - mult mai dar
decît la exterior - dunga de alipire a celor două părţi componente. Lutul este dens, arderea bună, culoarea gălbui-cărămizie.
Execuţia cocoşului este corectă din punct de vedere anatomic, trupul
proporţionat, iar alura tipică şi caracteristică. Penajul corpului şi al cozii
e sugestiv iredat prin dungi uşor reliefate.
*

Cum este ştiut, cocoşul a fost considerat un animal de bun ,augur
din antichitatea păgînă, iar cintecul său ca vestitor al zorilor şi împrăştietor al tenebrelor şi duhurilor nopţii. In acest sens pot fi invocate
pasaje din opera lui ViTgilius, Plinius, Apuleius, Miacrobius şi Censorinus26.
Sub forma divinităţii hibride (cap de cocoş, trup omenesc, picioare
în formă de şerpi) asociată cu diverse simboluri şi sCUTte texte de caracter magic, simulacrul cocoşului apare pe gemele-abrasax şi amuletele provenite cu precădere din lumea semita-greco-gnostică şi răspîndite în tot
Imperiul, în airia lor de difuziune incluzîndu-se şi POTolisSl\lll1ul27 •
In mitologia propriu-zis creştină cocoşul apare ca animal""8.colit ial
apostolului Petru, amintind cunoscutul act de „irenegare" al acestuia şi
- decuTgînd de aici - ca •pasăre implicată în „ciclul patimilor", dar şi
încă

25

Ibidem, p. 170-179.
Vezi discuţia în DACL, VI, 1, 1924, col. 593 sqq., s.v. Gallicinium şi DACL,
III, 2, 1914, col. 2886, s.v. Coq.
27
Ulttima discutare, cu bibliografia, Ia N. Vlassa, în ActaMN, XIII, 1976,
p. 216.
26
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ca simbol al „resurecţiei". Textele evanghelice şi scrierile „pădnţilor
bisericii" se opresc nu odată asupra acestor aspecte 28 •
Pe monumentele arrheologice vechi oreştine imaginea sa se iveşte
tkziu (nu mai devreme de mijlocul secolului III, dar mai cu seamă începînd cu sec. IV), ireprezentat fiind pe frescele şi mozaicurile din catacombe, pe pereţii sculptaţi ai sar:cofagelor, pe panourile partalelor de la
basilicile timpurii, pe diptychonurile de fildeş, pe tapiseriile kopto--0reş
tine etc. 29 Pe aceste oategorii cocoşul se află fie între picioarrele lui Petwu
şi cele ale lui Hristos, fie cel mai adesea - cocoţat pe o colonetă
între cele două personaje30 . O considerabilă firecvenţă o are imaginea lui
pe obiectele mărunte paleocreştine (geme, gravurră în metalul inelelor,
gravurră pe fundul cupelor de sticlă), nemaivorbind de aplicile şi pandantivele de bronz (de sec. V-VII) aflate în Egipt 31 , de mulţimea opaiţelor de lut 32 ori chiar de opaiţe-ex-voto de bronz (de sec. V-VI). Din
această ultimă oategorie (înrudită, cum arătam, cu opaiţele-porumbel) nu
putem cita decît două exemple: un exemplar găsit în Egipt şi ajuns în
„Kaiser Friedrrich Museum" din Berlin 33 , altul aflat „în Ungaria" şi intrat
în colecţiile Muzeului central ,romano-german din Mainz 1 ~.
Remarcăm, în treacăt, că execuţia stilistică a penajului opaiţului--co
coş din muzeul berlinez este aidoma cu ,redarea penajului de pe porumbelul-opaiţ de la Buciumi, iar orificiul de alimentare al opaiţului-co<'oş
din muzeul de la M,ainz prezintă o bordură cilindrică înă,lţată, ca şi
exemplarul de la Buciumi.
Mai amintim şi faptul că la începuturile Evului Mediu, în ser. IX
(documentar atestat la 820), cocoşii - turnaţi ori decupaţi din tabl{t de
bronz - ajung să străjuie acoperişul clopotniţelor biseridlor 35 .
Cît priveşte statueta de la Porolissum, ne putem ireferi la o unică în schimb, desăvîrşită - analogie: o figurină de teracotă reprezentind
un cocoş, asemănătoare pînă la dimensiuni cu piesa noastră (fig. 2/c).
Exemplarul, datat în sec. V-VI, provine dint-r-unul din mormintele uriaşului cimitir kopto-creştin de la Akhmîn, în Egiptul de Sus, sistematic
cercetat în ultimii ,ani ai secolului al XIX-lea36 • Dealtminteri, simptomatic
1

28
29
30

Vezi DACL, nr, 2, 1914, col. 2886 sqq., S.V. Coq.
Ibidem.
Ibidem, col. 2889-2890, fig. 3286; col. 2893-2894

fig. 3288; col. 2902. fig.
3301; col. 2903-2904, fig. 3302.
'
31
O. Wulff, op. cit., pi. XXXIV/746-751.
32
Vezi DACL, VIII, 1, 1928, col. 1133-1134, nr. 353-374, cu bibliografia şi
trimiterile la ilustraţiile respective; vezi şi col. 1121. O. Wulff, op. cit., pl.
LXI/1257.
33
O. Wulff, op. cit., p. 173, nr. 776, pi. XXXVII/776 (= DACL, III, 2, 1914,
col. 2901, fig, 3300).
34
H. Menzel, Antike Lampen im Romisch-Germanischen Zentralmuseum zu
Main~ Mainz, 1954, p. 112, nr. 698, p. 113, fig. 93/2.
DACL, III, 2, 1914, col. 2902-2904.
36
Vezi R. Forrer, Die frilhchristlichen Alterthilmer aus dem Grăberfelde von
Achmin-Panopolis, Strassburg, 1893, pi. I/10 (= DACL, III, 2, 1914, col. 2901, fig.
~298). Pentru senzaţionalele descoperiri de la Akhmîn (inclusiv cele din materiale
rndeobşte perisabile: ţesături, tapiserii, lemn piele, rulouri de papyrus conservînd
variante apocrife ale evangheliilor etc.) vezi şi DACL I 1 1924 col. 1042-1053,
cu biblţ_ograf!a, _s.v. Akhmîn __şi R. Forrer,' Reallexikon de; p;ăh'istori;chen, klassischen
und fruhchnsthchen Altertumer, Berlin şi Stuttgart, [1908], p. 7-12, s.v. Achmim.
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ni se pare şi faptul că, în afara acestei analogii, se mai poate aminti doar
o singură statuetă de cocoş (lucrată din staniu şi datîndu-se tot în veacuri le V-VI), provP.nind de asemenea de la Akhmin (fig. 2/d)3fla_
*
Dacă datarea în sec. V-VI şi provenienţa din aria kopto-creştină a
celor două obiecte ce constituie tema studiului nost,ru ni se par definitiv
e:ucidate, în schimb apariţia lor în „zona Porolissum" ridică o serie de
întrebări de a căror rezolvare depind probleme majore ale istoriei Daciei
în secolele următoare retragerii aureliene: cum ajung ele în ţinuturile
nordice ale fostei Dacia Porolissensis?; pe ce căi pătrund şi cine le sînt
Yehkulatorii?; pe seama cui şi în ce context de împrejurări este de pus
folosirea lor? ln încercarea de a schiţa un răspuns acestor întrebări formu !ăm unele observaţii care - cel puţin deocamdată - nu depăşesc
conceptul de simple ipoteze de lucru:
1. In mod evident, prin încadrarea cronologică şi prin factură, opaiţul-porumbel de la Buciumi, figurina de cocoş de la Porolissum, ca şi
mai de mult descoperitul opaiţ de bronz „de la Dej" formează o „serie"
a cărei ivire în spaţiul intracarpatic se datorează, cu maximă probabilitate, acelui&;;i complex de factori şi a cărei pătrundere se v,a fi făcut
pe aceeaşi cale. Ca teritoriu proxim de unde atare piese puteau să ajungă
în Transilvania ne gîndim, în primul rînd, la Dobrogea - ştiut fiind
focarul de veche creştinătate ce-l Teprezenta Scythia Minor şi legătu
ri le sale strînse (începînd cu sec. IV) cu Constantinopolul, Cappadocia şi
Siria, ca posibile teritorii intermediare în vehicularea unor obiecte de
acest gen 36 b. Calea de înaintare spre zona intTacarpatică ne-o putem
imagina peste spaţiul sudului Moldovei şi de aici mai departe spre vest,
prin pasurile Carpaţilor Orientali. In această ordine de idei se cere menţionată amfora de sec. V-VI descoperită la Tîrgu Secuiesc 37 pînă în
prezent piesă-unicat în interiorul arcului carpatic - , ,amforă care, în
mod simptomatic, poartă inscripţia pictată cu vopsea roşie:
ţ
M("fJT"f)p)
0(e:ov) = ,,Maica Domnului", amănunt ce ni se ,pare Tevelator (mai
cu seamă în contextul izolat, transilvănean, al apariţiei piesei) pentru
destinaţia ce o va fi avut-o conţinutul {ulei sfinţit, probabil). Amintim,
în acelaşi sens, vasul de lut de sec. VI aflat în săpăturile de la Poian
(jud. Covasna), pe caTe a fost incizat, cu litere gTeceşti, numele lui Hristos şi fragmentul de vas - identic ca provenienţă şi datare -- cu mscripţia NIKA (= ,,învinge"), cele patru litere ale aclamaţiei fiind acro36

a R
Forrer, Reallexikon .. ., p. 10, pl. 3/8 (= DACL, III, 2, 1914, col. 2898,
fig. 3294). Adăugăm şi statueta de cocoş, din teracotă, aflată în mediu roman tîrziu
la Dunat1j•;.a.ros - Intercisa (cf. E. B. Vag6, în Alba Regia, XI, 1971, pl. XXXIX/3)
a că:·ei datare în sec. IV-VI c asigurată de asocierea cu materiale paleocr~tine
a vinci acPcaşi cronologie (ibidem, pl. XL VII/2-3).
36 b Vezi I. Barnea, Quelques considerations sur les inscriptions chretiennes de
la Scythie Mineure, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 265-288, mai ales p. 287-288;
IstHom, I, 1960, p. 610-612.
37
Z. Szekely, în SCJVA, 26/3, 1975, p. 348, fig, 6/1 şip. 349, fig. 7; Em._P_opps::u, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în Romania,
Burnreşti, 1976, p. 385, nr. 433.
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şate

de braţele unei oruci3 8 • Sugerarea prin descoperirile amintite
- ,a acestui drum nu ·exclude, evident, posibilitatea ca obiectele ce ne-au
reţinut atenţia să fi pătruns diTect dinspre sudul Dună•rii.
2. In judecarea substratului cultural şi etnic pe care se „grefează·'
- în ultimele decenii de existenţă a provinciei şi în primele se<X>le de
drupă părăsirea Daciei influenţele vechi-creştine se cuvine evidenţiat
rolul aşeză,rilor urbane şi al centrelor militare, iar în oadrul acestora
importanţa elementelor ,,orientale". O simplă trec-ere în •revistă a des<'operirilo,r paleocreştine - inclusiv gnostice - din Dacia arată clar că
numărul cel mai mare de piese provine de l,a Dierna, Drobeta, Tibiscum,
Micia, Ulpia T,raiana, Apulum, Potaissa, Porolissum - acestora ad[iugîndu-li-se cîteva obiecte aflate în castre (mai exact: în cuprinsul unor
foste castTe - Bologa, Buciumi) ori în aşezări ·rurale mai importan Le
(Cristeşti). Semnificaţia lor se amplifică (mai ales pentru Dacia inlracarpatică) în contextul general al descope-riirilor postaureliene din localităţile enumerate. Cit priveşte rolul elementelor orientale în profesarea
şi propagarea noii religii, el a fost subliniat în toate lucrările închina le
vestigiilor vechi--{)reştine şi nu mai considerăm neces-air să !revenim. Reamintim doa,r ,constatarea de ordin general că, aşa cum piesele paleocreştine (cu precădere de sec. IV) o demonstrează, orientarea creştinis
mului timpuriu din Dada se face, la început, prin factura majorităţii
obiectelor şi limba sumarelor notaţii de pe unele din ele - latina - ,
către provinciile oocidentale (Moesia Superior, Illyrioum, Pannonia). Intre această constatare şi amintitul ,rol al elementelor orientale (în speţă
g,reco-egiptene şi greco-siTiene) ,contr,adicţia este doar aparentă, ştiut[1
fiind importanţa orientalilor (neguţători, slujbaşi) oa „ferment·· al <'0munităţilor vechi__,creştine nu numai pe întregul cuprins al occidentului
Imperiului tkziu, ci, pe măsura pierderii treptate a unor teitorii, şi în
::;paţiile rrămase în afara graniţelor sale. InfiltraTea lor în ierarhia bisericească este suficient s-o ilustrăm pTin aceea că între sec. I-V nu mai
puţin de zece papi sînt de origine orientală, nemaivorbind de faptul că
în veacuiriile VII-VIII, din totalrul de 13 papi, 12 sînt „o['ientiaLi" (opt
greci şi cinci siorieni). Cert este ,că şi pentru fostul teritoriu al Daciei ne
putem imagina - avînd, fiiresc, în vedere o mai •redusă amploa1-e a
fenomenului - prezenţa elementelor neguţătoreşti şi „eclesiastke" orientale, aidoma situaţiei cunoscute, de pildă, în Gallia veacurilor V-VI.
Importanţa acestor orientali - indiferent că sînt rămaşi pe loc după retragerea aureliană sau pătrunşi în spaţiul intracarpatic în cursul sec.
IV-VI - o dă însă fapbul că existenţa lo,r aici nu se poate înţelege şi
explica decît condiţionată fiind de persistenţa unei populaţii romaniceîn mLjlocul căreia ei să-şi poaită desfăşura activitatea 39 •
1

JH

Em. Popescu, op. cit., p. 386-387, cu trimiterile bibliografice. Pentru acb-

maţia NIKA în simbolistica creştină, vezi N. Vlassa, în ActaMN, XIII, 1976, p. :22:2,

228-229.
3ll Vezi pentru toate aceste probleme: DACL, III, 2, 1914, col. 2266-2277, s.v.
['.oloni~s. d'orientaux en Occident; DACL, VII, 1, 1926, col. 390-391, s.v. Jmportattons; ibidem, col. 547 sqq., s.v. Influences byzantine et orientale (mai ales col. 581);
L. Brehier, Les colonies d'orientaux en Occident au commencement du Moyen Age.
în Byz. Zeitschr., XII, 1903, p. 1-40.
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3. Situarea într-un context istoric mai larg a sporadicelor vestigii
paleocreştine din fosta Dacie ar necesita o reconsiderare, în lumina întregii documentaţii ru-heologice din ultimele trei-patru decenii, a numeroaselor - ce-i drept, contradictoriilor şi incilcitelor - texte ireferitoare
la -creştinismul din zona Dunării de Jos şi din Scythia Minor. Ar fi

vorba, în mare, de răstimpul dintre perioada preconstantiniană şi pînă
la inclusiv domnia lui Iustinian - epocă frămîntată şi tulbure nu. numai
sub aspectul politic (complicat de invaziile neamurilor migratoaire), ci şi
sub cel al proliferă'fii nenumă,rator tendinţe şi orientă•ri heresiologice.
Cu simplu titlu de enumerare neexhaustivă am aminti, în această ordine de idei: actele martirologice ale sf. Dasius din Axiopolis (a. 303) 40 ,
textele referitoare la martirii descoperiţi la Niculiţel 41 , tot ceea ce se
ştie despre activitatea lui Nicetas din Remesiana (menologiu,rile şi synaxare le de la Mopsueste), totalitatea informaţiilor ce le deţinem despre
creştinismul goţilor (de rit arian, audian şi oficial-niceean) din regiunea
dunăreană (respectiv scrierile sf. Epiphanes referitoare La Au.di,us; cele
ale episcopului Auxentius din Dw·ostorum; datele ce se pot culege din
textele lui Socrate, Sozomenos, Eunapius, Philostorgios; cele din scrierile sfinţilor Athanasie, Augustin, Ieronim şi Ambrosius; catechezele
~finlului Cyrillos din Ierusalim; datele calendarului-palimpsest gotic de
la Milano, din biblioteca ambrosiană, referitoare la martiriza,rea mai
multor clerici goţi - printre ei mai importanţi fiind Batwins şi Wereka
- pe vremea persecuţiilor lui Athanaric şi posibilitatea corelării acestora cu d;:itele oferite de synaxarele greceşti, unde aceleaşi personaje
apar cu numele de Bathusios şi Verca; synaxarele ,referitoare la martirii
Inna, Rhima şi Pina; scrierile hagiografice privind viaţa, activitatea şi
martiriul lui Sava Gotul, printre ele, în primul rind, scrisorile sfîntului
Vasile din Cappadocia adresate comandantului militar al Scythiei Minor
- lunius Soranus - şi lui Vetranio, episcop de Tomis; informaţiile ce
se pot extrage din opera lui Isidor din Sevilla privind pe goţii arieni
păstoriţi de Ulphilas, pe cei audieni avîndu-i oa prelaţi pe Uranius şi
Silvanus şi pe cei de rit niceean-catolic de sub episcopul Godda) etc. 42
De bună seamă, o atare reconsiderare a textelor şi-.ar dovedi utilitatea şi
din optica rolului populaţiei romanice nord-danubiene, implicată în procesul de întărke şi propagare a noii religii în cadrul aceluiaşi complex
de factori ce acţionau şi asupra migratorilor.
4. Discutînd probleme mai apropiate în timp de datarea pieselor de
1a Buciumi şi Porolis~um, de care ne-0JII1 ocupat, este oazul să amintim,
fie şi în treacăt, ,,expandarea" spre Constantinopol şi spre ţinuturile
vest-asiatice ale Imperiului tîrziu a produselor materiale - şi, implicit,
ale concepţiilor spirituale - ale lumii vechi-creştine nord-africane pe
la mijlocul secolului al V-lea. In ultimă instanţă această strămutare spre
40
41

Vezi DACL, IV, 1, 1920, col. 272-283, s.v. Dasius.
Martirologiul Hieronymian (Codex Bernensis 289,

Codex Epternacensis,
Paris, lat. 10837, Mss. Wissemburgensis şi Senonensis). Vezi P. S. Năsturel, în Analecta Bollandiana, 91, fasc. 1-2, 1973, p. 5-8; I. Barnea, în SCIV, 24/1, 1973,
p. 1:13-126 şi V. H. Baumann, în ActaMN, XIV, 1977, p. 245 sqq.
42
Vezi DACL, VI, 2, 1925, s.v. Goths, col. 1430 sqq., mai cu seamă col.
1433-1441.
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nord şi nord-est a unor fenomene ,ce v,reme îndelungată fuseseră specifice mai cu seamă Africii septentrionale şi Egiptului este de pus pe
seama profundelor tulbuTăiri ce au afectat teritoriile respective odată
cu păkunderea vandalilor şi declanşarea persecuţiilor lui Genseric, corelat şi cu situaţia tot mai precară a Imperiului de Apus (alianţa Genseric - Attila din 444/445, permiţînd aceloraşi vandali jefukea Romei
în 2 iunie 455; cucerirea Mauretaniei, Numidiei, Tripolitaniei, Sardiniei
şi Corsicei; rtmar!Jabul din 474/475 dintre împăratul Zenon şi Genseric, tratat care, practic, dădea „mină liberă" acestuia din urmă şi-i îngăduia
să-şi extindă reţeaua intrigilor nu numai în toată Italia, dar chiar şi la
Bizanţ; transformarea, în 4 76, sub Odoaoru, a Italiei într...,un regat barbar şi precipitarea şefului herulilor de a-şi negocia stăpînirea cu ·regele
vandal etc.). Persecuţiile religioase ale lui Genseric - chiar dacă nu
au afectat efectiv şi Egiptul - au putut determina orientarea cu precădere spre calea microasiatică-bizantină a o serie de produse ale artei
kopto-creştine, a căror vehiculare spre nord e mai greu să ne-o imaginăm ca petrecîndu-se peste fostele provincii ale Imperiului de Apus 43 •
In ordinea de idei sugerată - împînzkea Imperiului de Răsărit cu elementele ideologiei religioase nord-africane şi kopto-creştine - ar merita
să fie studiat şi faptul dacă nu cumva prima tentativă de „purificare"
în hăţişul de scrieri pseudoevanghelice, hagiografice şi de nuanţă gnostică Urzie se datorează tocmai extraordinarei lor proliferări în ultimele
decenii ale veacului al V-lea. Ne gîndim anume la decretul papei Gelasius (avîndu-şi pontificatul între sfîr'şitul lui 492 - începutul lui 496),
întîia mare „trecere la index" a o serie de scrieri religioase declarate
„apocrife;'. Anatemizarea acestor scrieri - implicit distrugerea celei
mai mari părţi a lor - a lipsit istOTiografia modernă de o serie de texte
care, dincolo de speculaţiile dogmatice, au conţinut, fără îndoială, preţioase informaţii istorice 44 •
5. Socotim că din imaginea de ansamblu a căilor şi modalităţilor
prin care propagarea oreştinismului în veacurile IV-VI afectează zona
Dunării de Jos şi trece şi în spaţiul nord-danubian nu trebuieşte exclusă
nici activitatea diverselor secte monahice, cunoscut fiind faptul că acest
fenomen a fost specific - în perioada amintită - mai ales tinuturilor
limitrofe cu graniţele Imperiului de Răsărit. Este ştiută fervoar~a de care
ordinele ,călugăreşti „orientale" (în speţă greco-egiptene, siriene, antiochiene, cappadociene etc.) dădeau dovadă în propovădui-rea noii religii
adînc în teritoriile „barbare", în înjghebarea de noi oomunităţi creştine
şi în orrganizarea acestora într-un sistem jurisdicţional biseTicesc. Nu
trebuie uitat nici faptul -că bazele sistemului monahie se pun tocmai în
Egipt (la începutul sec. IV), datorită ,reglementă,rilor sf. Pakhomie, nucleul de bază al cenobitismului oriental constituindu-l chiar zona Akh•

•

43

VE:zi DACL, VI, 1, 1924, col. 1004-1014, s.v. Genseric (Persecution de), cu

b~blloşraf1a. Vezţ şi Mon. Germ. hist., Scriptores, tom. III, pars 1: Victoris Vitensis

histona persecutionis Africanae provinciae sub Geiserico et Hunirico regibus Wandalorum recensuit Carolus Halm, 1879.
44
Vezi DACL, VI, 1, 1924, col. 722 sqq., s.v. Gelasien (Decret) mai ales col.

744-745.
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minului. De aici „monahismul militant" se extinde în Siria şi Asia Mică
se instituţionalizează prin legislaţia şefului bisericii cappadociene sf. Vasile (Basilius) - , de care am mai avut ocazia să pomenim cind
aminteam legăturile sale cu episcopatul Scythiei Minor. Dealtminteri,
traducerea în latineşte a operei lui Pakhomie (de către sf. Ieronim, în
404/405) va constitui fundamentul ideologic al creării ordinelor călugă
reşti apusene, din „reglementările" sale inspkîndu-se, cu precădere, sistemul de organizare şi funcţionare al benedictinilor 45 •
6. Dacă avem în vedere că datarea opaiţului-porumbel de la Buciumi, ca şi a figurinei de cocoş de la Porolissum, poate să includă chiar cu şanse sporite de probabilitate - şi sec. VI, atunci pătrunderea
lor ar fi cel mai logic s-o situăm ca petrecîndu-se pe durata domniei lui
Iustinian (527-565). Este mult prea bine ştiut - şi ar fi inutil s-o repetăm că de pe vremea lui Constantin cel Mare n-a mai fost, pînă la
Iustinian, o asemenea implicare a Imperiului tîrziu în 1regiunile s,udşi nord-dunărene, c.a şi în Scythia Minor, ceea ce ar justifica opinia mai
sus formulată 46 • Tabloului politic, complicat de nenumăratele invazii
ale migratorilor la sud de Dunăre (aproape cite una pentru fiecare an din
lunga domnie a împă•ratului), i se adaugă extrem de confuza situaţie
ideologico-jurisdicţională a creştinismului din Imperiul de Răsărit. Ce-i
drept, Iustinian a încercat să desăvirşească opera predecesorului său de
-restabilire a unităţii cu Roma, numai că sub aparenţa „unităţii" religioase continua acerba luptă cu sectele „eretice", ,,schismatice" şi „ezit.ante" ce literalmente împînziseră provinciile orientale: monofiziţi, arieni, nestorieni, iacobiţi, manicheeni, samariteni, montanişti, eutychieni,
donatişti, acefalieni, origenieni etc. Ca reflex al acestei stă,ri de lucruri,
conciliile, sinodurile, ,,novelele" reglementative, anatemiză·rile şi disputele se ţin lanţ, nu odată secte întregi fiind excomunicate, persecutate
şi în ultimă instanţă - silite a-şi căuta 4'"efugiu la „barbari", în afai:--a
graniţelor Imperiului 47 • Şi, fiindcă tot ne-am oprit la perioada lui Iustinian şi la posibilitatea ca obiectele ce le discutăm să fi pătruns în ră'i
timpul domniei sale la nord de Dună,re, merită să amintim Edictul XIII,
cap. XI (datat între septembrie 538 - august 539) din Corpus iuris civilis, prin care - pentru o serie de nereguli întru treburile administraţiei militare .,Ioannes, preaslăvitul eparh al sfintelor comandamente
militare din Orient'' este ameninţat, printre altele, că unitatea militară.
în subo·rdine „în întregime va fi strămutată din ţară şi aşezată în ţinu
turile de dincolo de fluviul Istru sau Dună,re spre a sta de pază la
hotarele de acolo ... "4S
7. Sintetizînd observaţii1e expuse, pătrunderea în interiorul arcului
carpatic a pieselor vechi--0reştine de sec. V-VI (opaiţul-porumbel de la
şi

45

Vezi D.1CL, XI, 2, 1934, col. 1774-1947, s.v. Monachisme.
Vezi, în ultimă instanţă, IstRom, I, 1960, p. 661-665, 599-603. De asemene.a, pe:ntru întreaga problematică a izvoarelor dintre veacurile IV-VI referitoare la ţara noastră: FHDR, II, 2, Bucureşti, 1970. Vezi şi M. Rusu, Transilvania şi.
Hanatul în secolele VI-IX, în Banatica, IV, Reşiţa, 1977, p. 169-213, cu bogata
bibliografie pusă la contribuţie.
47
Intreaga problematică e amplu discutată în DACL, VIII, 1, 1928, col 5076011, s.v. Justinien.
48
FHDR, II, 2, Bucureşti, 1970, p. 387.
16
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Buciumi, figurina de cocoş de l,a Po·rolissum, opaiţul „de la Dej", ca şi
amintitele obiecte de la Tg. Secuiesc şi Poian) ne-o putem imagina ca
fiind de pus pe seama următorilor factori:
- Simplă pătrundere ,,,comercială", vehiculatoirii -constituindu-i elementele neguţătoreşti „oirientale" 48 a;
- O infiltrare de ordin - să-i zicem - ,,religios", purtăto,rii unor
atare vestigii fiind persoane de car,acter preoţesc ori monahie, propovă
duitoare ale noii •religii ad.inc în interiorul spaţiului carpatic;
- Penetrare „din aproape în aproape'', în sensul că piesele în discu~ie, o dată ajunse pînă în Scythia Minor, la Dunărea de Jos ori chiar
la nord de fluviu în teritoriile reocupate în perioada iustiniană, pătrund
mai departe spre nord, pînă în Transilvania.
Indiferent de modalitatea (apairte ori ,conjugată) prin care acţio
nează factorii enumeraţi, ·cert rămîne faptul că ajungerea uno·r obiecte
de acest fel pînă în punctele unde au fost descoperite nu-şi găseşte explicaţia decît în contextul existenţei, pe meleagurile transilvănene, a
unor comunităţi vechi creştine care, efectiv, să şi simtă nevoia fo\;sirii
unor produse a căror semnificaţie este mai mult decît clară. !Il această
ordine de idei, o pondere sporită primeşte şi constatarea că --- indiferent
de căile mijlocitoare - locul de producere al obiectelor in cauză se află
în teritorii mult îndepărtate geografic, iar una dintre piese, anume upaiţul-porumbel de la Buciumi, constituie, în sensul aflării sale aici, un
cvasiunicat în Europa. 1n acelaşi timp, tocmai discutata funcţionalitate a
acestui opaiţ, ce se înscrie - cum arătam - într-o „serie de excepţie''
redusă numeric, exclude întrebuinţarea sa ca simplu instrument de iluminat la îndemîna oricui şi îndeplinindu-şi ,rostul în nu importă ce loc.
Intr.... adevă,r, toate caracteristicile sale ne îndeamnă a ni-l imagina ca
funcţionînd înk-un lăcaş de cult, oricît de primitiv şi modest va fi
fost acela!
Realităţile arheologice ale Transilvaniei, aşa cum le cunoaştem pentru veacurile V-VI (ori chiar VII, dacă socotim un mai lung termen de
folosire a unor opaiţe de bronz, ca cele de la Buciumi ori „Dej"), ne îndeamnă a vedea în acei creştini ce au .avut posibilitatea şi mai cu
seamă interesul de a-şi procura atare piese, în primul rrînd, populaţi,a
romanică băştinaşă. Mai puţin probabilă ni se pare apartenenţa unor
obiecte vechi~creştine de acest gen „orizontului Moreşti" (sec. VI), ,,orizontului Noşlac - Bandu" (sec. VII) ori celui mai· timpuriu orizont
sLav. Dacă, totuşi, s-ar admite o asemenea apartenenţă, atunci piesele
în discuţie sînt de pus pe seama componentei locale, romanice, din -respectivele orizonturi - componentă ce a fost ,remarcată în repetate irînduri şi al cărei rol a fost de mai multe ori subliniat 49 •
4
Ba Cum s-a opiniat, de pildă, pentru opaiţul koptic de bronz de sec. V-VI, cu
m~ner-cruce încadrat de volute, descoperit la Tapi6gyărgye, în dngaria: vezi Gy.
Laszlo, Kopt bronzlcimpa Tcipi6gyărgyer6l, în FolArch, I-II, 1939, p. 110-113.
49
K. Horedt, în Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2, 1, p. 28;
Idem, Das Awarenproblem in Rumănien, în Studijne Zvesti AUSAV, 16, 1968, p. 110;
I~em, Befestigte Siedlungen des 6. Jahrhunderts u.Z. aus Siebenbilrgen, în volumul
Siedlu_ng, ~urg und Stadth Berlin, 1969, p. 134; Idem, Zentralrumiinien (Siebenbilrgen)
um ~!e ~itte de~ 7. Ja rhunderts, în II. Internationaler Kongress filr Slawische
Arcltaologie, Berlin, 24.-28. August 1970, Berlin, 1973, p. 189-190; Idem, Zur Ge-
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formulată nu exclude aprioric posibilitatea existenţei unor
printre migratorii - în speţă germanici - prezenţi în sec.
V-VI (VII) în Transilvania, numai că tocmai locurile de descoperire ale
discutatelor obiecte (Porolissum, Buciumi, iar pentru opaiţul „de la Dej"
foarte probabil Ilişua ori Căşei) nu se înscriu - ca foste ,oentre militare
- nici în tipologia caracteristică aşezărilor din orizonturile Moreşti şi
Noşlac Bandu, nici în aria în care se concentrează ,aşezările şi cimitirele migratorilor. Dimpotrivă, în mod simptomatic, piesele vechi-creş
tine de oare ne ocupăm se ivesc pe linia fostei g,raniţe nord-vestice şi
nordice a provinciei de odinioară, acolo unde elementele „orientale"
(inclusiv gnostico-paleocreştine) fuseseră atestate pentru veaoorile IIIII (în speţă Porolissum) 50 şi de unde au apărut şi obiecte (printre ele
unele creştine) sigur datate in sec. IV: mai multe catarame şi aplici de
bronz de la Ilişua şi Căşei, aflate în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei, identificate de J. Werner ca apa,rţinătoare respectivului veac;
catarama de la Sic, lingă Gherla51 ; inelul creştin de argint, cu şiruri de
triunghiuri Tealizate in niello şi inscripţia Ut(ere) F(elix) sinistrogradă„
găsit în castrul de la Bologa52 ; fragmentul de pahar de lut, cu decor de
ogive ajurate, purtînd sub buză inscripţia VTERE FE[lix] / SIX FELIX
• V[tere felix] dispusă pe două rindurri, aflat la Porolissum pe teritoriul
castrului de pe „Pomet'' 53 , - piesă neîndoielnic creştină etc.

Opinia

oreştini şi

schichte der frilhen Gepiden im Karpatenbecken, în Apulum, IX, 1971, p. 712; Idem.
Die Siedlungsbauten des 6. Jhs. u. Z. aus Moreşti (Kreis Mureş), în Dacia, N.S.,
XVIII, 1974, p. 184; M. nusu, op. cit., p. 180, 182-184, cu bibliografia; IstRom, I,
1960, p. 634, 636.
50 Vezi supra, n. 27.
51 Ultima publicare, cu bibliografia mai veche, la D. Protase, op. cit., p. 129,
p. 128, fig. 43.
52 Ultima discutare a piesei, cu restul bibliografiei, la N. Vlassa în ActaMN.
XIII, 1976, p. 217 (cu n. 17) şi p. 218.
53 H. Daicoviciu, Un fragment ceramic cu inscripţie de
la Porolissum îo
ActaMN, XIV, 1977, p. 201-204, fig. 1-4. Autorul priveşte cu circumspe:ţie ca•
racterul creştin al obiectului şi posibilitatea datării sale post.aureliene (ibidem>
p. 203), socotind că fragmentul ar aparţine unui ,,lampion" (felinar) de lut. Această.

atribuire ni se pare însă exclusă, dată fiind subţirimea pereţilor fragmentului ceramic şi lucrarea sa cu roata. Totalitatea „lampioanelor - căsuţe de iluminat„
( Lichthăuschen), imitind construcţii circulare ori patrulatere (în speţă turnuleţe),
au însă pereţii groşi (2-4 cm) şi sînt modelate ca piese sculpturale, deci niciodată.
lucrate cu roata olarului (pentru bibliografia de bază, vezi: BJ, 118, 1909, p. 405412; Budapest regisegei, XI, 1932, p. 316-320, cu bibliografia; ibidem, XIV,
1945, p. 181-184, cu bibliografia; Apulum, XIII, 1975, p. 683-685, cu bibliografia).
Buza de cupă cu ogive ajurate de la Porolissum aparţine, fără doar şi poate, unei
imitaţii în lut după binecunoscutele vasa diatreta, cupe şi pahare de sticlă cu
decor ajurat (triunghiuri, ogive, cercuri, romburi) şi scurrte aclamaţii-urări de caracter creştin redate cu litere în relief. Datarea acestor vase în sec. IV este unanim
recunoscută, iar caracterul lor creştin mai presus de discuţie. Aria de răspîndire cuprinde mai cu seamă provinciile de pe Rhin, precum şi Pannonia (vezi DACL, IV.
1, 1920, col. 770-772, s.v. Diatreta vasa). Prin detaliile formei, profilului şi decorului, piesa de lut de la Porolissum se apropie cel mai mult de un vas diatretum
de sticlă, fragmentar, descoper1t în jud. Fejer din Ungaria, dintr-a cărui inscripţie
cu litere în relief se mai păstrează: [ ..... ] FELI[x] (vezi L. Nagy, în ArchErt, XLIV>
1930, p. 111-123, cu bibliografia, mai ales p. 118, fig. 85; Idem, Pannonia sacra., în
Emlekkonyv Szent Istvan kirtily halaltinak kilencsztizadik evfordul6jtin, vol. I, Budapesf, Î938, p. 49-50, 51, fig. 17, p. 144-145, mai ales p. 145, fig. 90).
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Cu alte cuvinte, începe ia se contura, în nordul fostei Dacia Porolissensis, o zonă în care continuitatea populaţiei romanice pe durata veacurilor V-VI (VII) se poate atesta nu numai prin fenomene de ordin general (aşezări, ceramică, morminte), oaracteristke epocii ca atare - şi, în
consecinţă, ,at,ribuibile atît băştinaşilor, dt şi migratorilor - , ci prin
obiecte pe care sîntem tentaţi a le defini de importanţă majoră, de caracter vechi creştin, ce sînt aproape imposibil de pus pe seama altcuiva
decît tocmai a amintitei populaţii romanice. ln plus, aceste obiecte apar
în foste ,centre militare romane ori în imediata lor vecinătate, în puncte
unde ,continuitatea de vieţuiire era deja dovedită (inclusiv prin piese
paleocreştine) pentru durata secolului al IV-lea.
P1rin contex,tul general aJ. i:virrii lor şi iprJm semnifi,0aţiia i1&tQIJ:ică <Je o
poartă, poate nu g,reşim socotind că piesele de care ne-am ocupat (şi
la care, oum s-a văzut, se pot adăuga şi altele, mai de mult ,cunoscute)
au - pentru veacurile V-VI (VII) - aceeaşi valoare probatorie ca şi,
să zicem, donarium-ul de la Biertan pentru sec. IV.
Fă,ră îndoială, în ansamblrul cunoaşterii mileniului I e.n., obiectele
vechi ,creştine ce au ,constituit obiectul studiului nostru completează cu
date semnificative informaţia destul de lacunară ce există despre populaţia băştinaşă pentru ,răstimpul dintre secolele IV-X în spaţiul nordvestic al Transilvaniei.
ADDENDA. Intîmplarea face ca, în momentul în care prezentul studiu era deja încheiat, să putem adăuga un al treilea obiect de sec. V-VI
la cele două analizate de noi. Dacă luăm în considerare şi opaiţul de
bronz „de la Dej", numărul pieselor de acest gen aflate pînă acum în
cuprinsul fostei Dacia Porolissensis se ridică, implicit, la patru.
Intr-una dintre vitrinele cu materiale romane ale Muzeului de istorie 1al Transilvaniei stă expus, de lungi decenii, un opaiţ de bronz.
Nrumă,rul său de inventair (V. 803), ca şi vechea fişă de obiect, 1redaotată
în limba maghiară, ce pînă astăzi s-a păstrat, mototolită, în cavitatea
opaiţului, atestă fă,ră posibilitate de dubiu locul exact de prove-

Gherla; din castrul roman·-, 4 •
Opaiţ de bronz, cu urme de aurke, reprezentînd o figură grotescă,
ith:-lphallică, personajul „umanoid" stînd ghemuit deasupra phallusuluirosirum al opaiţului. Corpul lucernei îl constituie însuşi trupul figurii
groteşti, orificiul de alimentare fiind plasat pe spate. Deasupra torţii inelare se ridica o palmetă stilizată, terminată într-o mică globulă. In starea
actuală palmeta se prezintă îndoită peste toartă. Căpăcelul ce închidea
orifi.ciul de alimentare s-a pierdut. Capul figurii groteşti prezintă o faţă
lătăireaţă, nasul proeminent, obrajii puhavi, băirbia ascuţiită şi spînă, ochii
alungiţi spre tîmple şi ţeasta pleşuvă. Deşi lucerna poate sta sprijinită
pe postamentu-i inelar, credem că ea a funcţionat suspendată, atîrnarea
făcîndu-se, probabil, printr-un lănţişor ce se va fi fixat de căpăcelul
{pierdut) al orificiului de alimentare, respectiv petrecut prin mica perforare ce s-a practicat în „ceafa" figurii umanoide. In fine, remarcăm
decorarea printr-un şir de striuri a dosului personajului grotesc (fig. 3/a,
b, c şi fig. 4/a, b, c). Dimensiuni: L = 9,5 cm; 1 = 3,1 cm; I = 4,2 cm.
nienţă:

54
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Cu ciţiva ani în urmă piesa a fost publicată, considerîndu-se că ar
reprezenta un Silen bătrîn (?!), cu barba stufoasă (sic!), şi încadrată, în
consecinţă, printre ireprezentări aparţinînd „cortegiului bacchic". Implicit, lucerna era socotită romană şi datată în sec. II-III 55 •
De fapt, este vorba de un opaiţ koptic ce se datează în sec. V-VI
şi prezintă toate caracteristicile artei minore koptice din veacurile re.pective. Cea mai desăvîrşită analogie pe caire o putem cita o constituie
o lucernă de bronz aflată în Egipt şi ajunsă în colecţiile Muzeului central
romano-german din Mainz (fig. 5/a, b, c) 56 •
Arareori noţiunea de „analogie" îşi află o mai completă justificare
decît în cazul piesei de la Gherla şi a replicii sale din muzeul din Mainz:
cu excepţia palmetei (inexistentă la exemplarul de la Mainz) şi a capului
figurii giroteşti (care, pe piesa-analogie, are evidente trăsături negroide),
toate detaliile de execuţie şi stilistice, precum şi dimensiunile, sînt într-atît de asemănătoare - identice chiar - incit provenienţa celor două
lucerne nu numai din acelaşi atelier, dar chiar din mina aceluiaşi meşter
ni se pare cu totul convingătoare (a se compara fig. 3 - fig. 4 cu fig.
5!). În plus, opaiţJUl din muzeul de la Mainz are păstrat lănţişorul şi cîrligul de atîrnare, exemplificînd concludent modul în care va fi fost
folosit şi opaiţul de la Gherla.
Lucerna descoperită la Gherla, ca şi replica sa aflată în Egipt şi
păstrată în muzeul din Mainz, se înscriu într-o categorie de opaiţe koptice cu reprezentă'l"i groteşti - umane sau animaliere - a căiror caracteristică o constituie plasarea reprezentărilor Tespective „călare" pe rostrum-ul modelat aidoma unui phallus57 • Categorisirea lor, de către O.
Wulff, print'l'e vestigiile vechi-creştine poate părea, la prima vedere,
aberantă ţinînd seama de natura scenelor redate. Explicaţia rezidă
însă în faptul că, în simbolistica epocii, atare figuri erau socotite dirept
reprezentări ale „viciului'•, avînd, în plus, şi o funcţionalitate apotropaică58.

Un exemplu concludent îl constituie, în acest sens, un opaiţ de bronz,
koptic (de sec. V-VI), descoperit la Luxor, modelat în chipul unei figuri feminine complet nude, ,,călă-rind" pe un phallus supradimensionat
ce constituie, totodată, rostrum-ul lucernei 59 . Am citat piesa nu numai
ca ilustrnre a semnificaţiei simbolistice pentru exemplarul de la Gherla
şi pentru cel din muzeul de la Mainz, ci şi datorită faptului că Wulff
- pe urmele lui Strzygowski - consideră ca tipică pentru stilizarea
koptică faţa figurii feminine, lătăreaţă şi cu obrajii puhavi 6°, elemente
5
:; C. Pop,
Reprezentări bacchice romane în Transilvania, în ActaMN, VII~
1970, p. 155, 157, nr. 12, p. 156, fig. 2/4. Dimensiunile date sînt eron.ait.e.
"° H. Menzel, Antike Lampen .. ., p. 112, nr. 697, P. 113, fig. 93/1.
:,; Pentru cele cu reprezentări animaliere: O. Wulff, op. cit., p. 173-174, nr.
777-778, pl. XXXVIII/777-778, - ambele aflate în Egipt.
58 Idee perpetuată pînă adinc în Evul Mediu, explicind cunoscutele sculpturi
grot~ti cu atribute sexuale exagerate şi în ipostaze obscene, ce ornează adeseori
catedr.alele în stil romanic şi gotic timpuriu.
19
'
O. Wulff, op. cit., p. 174, nr. 779, pl. XXXVII/779.
60 Ibidem, p. 174 .
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ce individualizează şi faţa personajul/\.li ,girotesc masculin de pe lucerna
ele lia Gherla.
!n fine, nu putem lăsa neobservat amănuntul că faţa şi coafura
-capului figurii feminine nude de pe citatul opaiţ de bronz de la Luxor
.sînt identice, pînă în detalii, ,c u trăsăturile mînerului ,a ntropomorf al opaiţului de l/\.lt „egiptean" descoperit la Alba Iulia ,,Pairtoş" (bine datat
61
în sec. V-VI! ) .
Cît privreşte valoarea şi semnificaţia istorică a opaiţului koptic ,aflat
la Gherla, ni. s,e paire superfluu ,a, le mai discuta apa,rte, ,a cestea îm,criin<iu-se pe deplin în tot ceea ce s-a spus cu ocazia analizării celorlalte pic:se.
Rămîne un deziderat al viitoiairelor cercetări în foste centre militare şi
U1I1baine din Daci1a, introcarrp,altică :aJtenta ,U1rmărire ia, vest:iigii,l,or ce se dovedesc a fi - întJr-un număr ere cînd ensibil ulterioa,pe în timp ret ragerii aureliene.
N. VLASSA

Notă. Colega Andrea Vaday, d e 1a Institutul
că reia îi mulţumim călduros şi pe această cale -

de arheologi din Budapesta ne-a semrualat încă o excelentă
.a nalogie pentru opaiţul de la Gherla. Este vorba de o lucernă koptic ă de bronz,
d e sec. V-VI (eronat considerată romană şi d atată în sec. II-III), redînd un
p ersonaj uman cu trăsături negroide, ghemuit p e phallusul-rostrum. Ptesa er;-i
s uspendabilă, aidoma celei de la Gherla ori celei din muzeul d e la Mainz. Dimens iuni: L=13,5 cm; 1=5,2 c m (fig. 6). Opaiţul a fost d escoperit, cu decenii în urm ă ,
î n locailitatea Ur. din estul fostului comitat Pest (Ungaria), fiind publicat în
ArchErt, XIII, 1893, p. 189-190, fig . de la p . 190 62 .
N .V.

Fig. 6 - Opaiţul koptic de la Ur (Ungaria).

61
Compară O. Wulff, op. cit., pl. XXXVII/ 779 cu D. Protase, op. cit., p . 105!06, fig. 31 (tot aici şi bibliogra fia mai veche) .
62
• _ O piesă înrudită tipologic, descoperict:ă la Emona (Ljubljana ), în catalogul
flnticka bronza u Jugoslaviji, Beograd, 1969, p . 133, nr. 255, pl. 255.
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PIECE.S P ALEOCHRETIENNES INEDITES
DE LA DACIE INTRACARAATHIQUE
(Resume)
On publie une lampe en bronze, en forme de colombe (Taubenlampe), une
statuette en terre cuite representant un coq et une lampe copte en bronze, provenant de Buciumi (dep. Sălaj), respectivement de Porolissum at de Gherla. L'autcur,
apres avoir discute la typologie des pieces et apres avoir precise l'appartenance culturelle et historique, conclue qu'elles sont de provenance copte, datent des siecles
V-VI et rcpresentenrt des symboles chretiens.

ASPECTE ALE RELAŢIILOR
DINTRE ROMANITATEA ORIENTALĂ ŞI SLAVI

Studierea multiplelor şi complexelor relaţii ce au existat între romanitatea orientală şi slavi timp de mai multe secole contribuie, în mod substanţial, la înţelegerea procesului de etnogeneză a ,românilor, bulgarilor,
sîrbilor, croaţilor şi slovenilor. Conştienţi de diversitatea şi complexitatea
problemei, în cele ce urmează ne vom opri numai as,upra unora dinlre
acele relaţii care, ni se pare nouă, nu au fost încă suficient elucidate.
Principala întrebare la care trebuie dat un răspuns este: cum s-au
integrat slavii, în calitate de colonişti, în provinciile locuite de romanitatea orientală, sau chiar în celelalte părţi ale imperiului bizantin? Societabea din aceste teritorii trăia într-un mediu cu o cultură materială
şi o orînduire socială total diferită de cea a slavilor ori a altor populaţii
ce s-au ,aşezat, statornic sau vremelnic, în diverse zone ale fostului imperiu romano-bizantin. Iniţial, trebuie precizat: în care dintre categoriile sociale existente în imperiu s-au încadrat slavii, fie în grupe compacte, fie izolate. De asemenea, trebuie precizat ce terenuri agri~ole au
ocupat ei pentru a le lucra. Din păcate, puţinele indicii furnizate de izvoarele sorise nu permit <lecit o reconstituire ipotetică şi nesatisfăcătoare,
iar documentaţia arheologică este încă lacunară. Deoarece, în general,
aceste surse documentare au fost studiate şi analizate de obicei separat,
vom încerca să le îmbinăm, pentru a găsi noi căi de interpretare şi înţelegere a unor fenomene istodce, rămase încă insuficient clarificate. Inainte însă este necesară o fugară schiţare a situaţiei social-economice din
imperiu la data pătrunderii şi statorniciirii slavilor pe acest teritoriu.
Transformădle structurale de ordin economic, social, militar, administrativ etc. prin care a trecut Imperiul roman tîrziu, pe parcursul
sec. VII, au dus, treptat, la instaurarea unui nou sistem politico-administrativ, cel bizantin propriu-zis, înlocuind astfel antichitatea greco-romană sclavagistă cu noile •relaţii social-economice care au pregătit trecerea
la feudalism.
· Criza prin care trecea imperiul s-a agrravat mult pe timpul lui Heradius (610-641), care a trebuit să facă faţă atît solicitărilorr inte1~ne
de ordin economic şi social, dt şi ameninţărilor externe din partea per~ilor, avarilor, slavilor şi arabilor. Toate acestea au culminat cu asediul
Constantinopolului! în 626, ,ca urmare ,a coaliţiei persana-avaro-slave.
Eşecul militar suferit de aceştia, urmat de neînţelegerile ivite între .avari,
pe de o pa-r,te, şi .aliaţii lor, pe de ,altă parte, au dat răgazul necesar lui
1

reşti,

Pisides, Bell.Avar., v. 219; N. Bănescu, Chipuri din istoria Bizanţului, Bucu1971, p. 72 sqq.
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Heraclius pentru a încerca, prin anumite ·reforme, să restabilească imperiul, iar urmaşii săi s-au străduit să le aplice ori să le desăvîrşească. Repetatele războaie cu perşii, avarii etc. necesitau întreţinerea unei armate
permanente şi puternice, dar, mai ales, cheltuieli excesive. ce au făcut
ca fiscalitatea să devină tot mai apăsătoare.
Reforma fiscală instaurată de Anastasius (491-518) şi a1.llicată,
în continuare, de urmaşii săi nu mai corespundea necesităţilor zilei, de
a~eea, se pare, că Heradius a iniţiat o nouă reformă fiscală, pe care
urmaşii săi au generalizat-o apoi în întreg imperiul, concretizînd-o, spre
sfir!iitul sec. VII, în Tratatul fiscal bizantin2 • In agricultură, odată cu
aplicarea acestei reforme, au dispă•rut vechile categorii (censiti, adscriptici,
misth6toi), legate de loturile cultivate, fiind înlocuite cu altele noi (paroikoi. misthioi, doulopnroikoi }, în care ţăranii au devenit liberi şi propriet.ari
<·u drept ereditar pe loturile cultivate, în schimb impozitul funciar a fost
e~alonat pe diferite categorii sociale, în funcţie de mărimea lotiurilor cultivJ~e. Astfel, noua reformă fiscală a suprimat confuzia dintre impozitul
f undar şi impozitul capitatio~.
Tot Heradius a iniţiat înlocuirea limitaneilor, soldaţi ţărani ce apă
rau graniţele imperiului, cu stratioţii, care erau plasaţi în întreg imperiul.
Generalizarea distribuirii loturilor militare, cu titlu ereditar, pe întreg teritorid imperiului, nu numai în zonele de graniţă, a impulsionat combativit„1lea trupelor şi, totodată, a redus mult cheltuielile necesare întreţinerii
armatei, deoarece stratiotul era obligat să-şi procure singur armele şi
e('hipamentul necesar. Înainte, pe lingă limitanei şi trupele de elită, în
armată predominau mercenarii, recrutaţi din diverse populaţii străine,
w1ele aliate, altele pe cale de a deveni federate ale imperiului. întreţine
rea acestor mercenari necesita cheltuieli considerabile. Formarea unei
pături puternice de ţărani-soldaţi, stratioţii, a stat la baza noii organizări administrative a themelor, districte militar~administrative specifke Imperiului bizantin. 4 Puterea civilă şi militară a fost concentrată în
mina strategului, care depindea direct de împărat şi care avea sarcina să
\'egheze ca soldaţii combatanţi să nu fie supuşi la nici o servitute personală în afara obligaţiilor lor fireşti de a construi castre, drumuri, poduri
el<". ori de a-şi plăti impozitul Tegulat5 • Stagiul militar obligatoriu pentru
un stratiot era minim de 12 ani şi max.im de 22 ani, fiind plătit, în funcţie de vechimea în serviciu, de la 1 la 22 dinari pe an. Strateis sau lotul de pămînt pe care îl primea cu drept ereditar, dimpreună cu familia
sa, avea o valoare şi întindere în funcţie de arma sub care servea. Astfel,
de pildă, un călăreţ primea un lot în valoare de 4 livre aur, iar un marin„u· din flota imperială un lot în valoare de 2 livre aur 6 • Strateia putea
2 N. A. Constantinescu, Reforme sociale ou reforme fiscale?, în Acad.Raum.
1111/l.Sect.Hist., XI, 1924, p. 94 sqq.; G. Ostrogorsky, în Seminarium Kondakovianum,
Pr;i,:;1, 1926, p. 109 sqq.; P. Lemcrle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance:
Ies .•ources et les problemes, în Rev.Hist., 219, 1958, p. 257 sqq.; 220, p. 88 sqq.
a N. A. Constantinescu, op. cit., p. 102 sqq.; P. Lemerle, op. cit., p. 87 sqq.
4
Constantin Porfirogenetul, De thematibus, ed. A. Pertusi, Roma, 1952, 44,

1, 1-8.
~. P. Lemerle, în Rev.Hist., 220 1958, p. 51 sq.
u P. Lemerle, op. cit., p. 65-67.
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fi transmisă desoendenţilor, rudelor ,colaterale sau chiar străinilor, cu conditia ca un membru al familiei să-şi îndeplinească stagiul militar, deoa,rece
bu'n'll!rile militare nu mai puteau ,redeveni civile. 7 Bineînţeles că, pe parcursul secolelor următoare, aceste drepturi şi îndatoriri au suferit unele
modificări, dar, în pTindpal, ele au 1rămas aceleaşi şi împă,raţii s-au sLră
duit să le menţină nealterate, deoarece stratioţii erau principala forţă
pe care se sprijineau, atît împotriva duşmanilor interni (marii prop,·ietari •etc.), dt şi a celor externi. Se pare însă că numărul şi rolul stratioţilor a fost exagerat, deoarece mult mai numeroase erau celelalte categorii de ţă,r.ani liberi, care au ,avut şi ei un rol, cel puţin tot alît de
important, atît în armată, cit şi ca contribuabili ai fiscului. Aceştia era\!
organizaţi în obşti săteşti în care ţă-ranul eria stăpîn deplin al loturilor l'Ultivate sau al casei cu grădina din jur, dar pămînturile pustii, pădurile, pă
şunile ori apele şi morile pe apă erau stăpînite în devălmăşie de cfrlre
întreaga comunitate sătească. Proprietatea mobilă şi imobilc1 a ţă,ranilor
liberi era garantată de Legea agrară ( Nomos Georgikos), în schimb ob~tea
sătească era impusă cu o sumă globală ce trebuia plătită fiscului de cCtlre
întreag,a colectivitate, chiar şi atunci cînd unul sau mai multe lotud,
din ,anumite motive, erau părăsite· şi necultivate. Abia după 30 de ani
aceste loturi pă,răsite puteau fi confiscate sau intrau în domeniul statLdui.'~
Acest impozit funciar era în raport direct cu suprafaţa cultivată de l· ..Hre
întreaga colectivitate.
O altă categorie de ţărani o ,constituiau coloniştii, parecii (paroikoi
sau socii), ce luorau pe domeniile imperiale, ,ale fiscului ori ale bisericii
şi oraşelor, iar impozitul pe care îl plăteau aceştia se numea kapnikon.
Terenul de pe marile proprietăţi particulare era luorat cu precădere de
către sclavi (douloparoikoi), oare erau recrutaţi cu precădere din prizonierii
de ,război. Pe aceste domenii, dar şi pe altele, mai luC1rau şi muncitori plă
tiţi {misthioi sau liberii) 9 •
O 'renaştere culturală, în special a istoriei şi filozofiei, se constată
tot pe timpul lui Heraclius, 10 iar discuţiile 1religioase dintre monofiziţi
(monoteletişti) şi ortodoxi ori rivalitatea dintre patriarhul Constanlinopolului şi papa de la Roma a culminat în anul 649, cu Conciliul de la
Lateran, din Roma 11 , abia la un an după emiterea legii (648) lui Constans II, ,care dorea să pună capăt acestor discuţii. La toate acestea s-a
adăugat introducerea obligatorie în administraţie, biserică şi şcoli a limbii
greceşti.

Ca urm.are a marelui eşec militar din 626, Heraclius, pentru a slăbi
puterea avarilor şi a aliaţilor lor, a colonizat pe slavii vestici din Balcani
7

P. Lemerle, op. cit., p. 69 sq.
P. Lemerle, op. cit., p. 57 sq., 59 n. 2.
9
N. A. Constantinescu, op. cit., p. 98 sq.; A. Guillou, Aspetti della civilta
Bizantina in Italia, Roma, 1976, p. 143 sqq.
10
P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris, 1971, cu recenzi.:i lui
G. Dragon în Rev.Hist., 506, 1973; p. 400.
11
A. Guillou, op. cit., p. 48, 101; G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen
Staates, Munchen, 1952, p. 96 sq.
8
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(croaţi,

sîrbi, zahlumi etc.), făcîndu-i federaţi ai imperiului. 12 Tot pe timpul
lui Heraclius este amintită pentru prima dată populaţia romanică noTddunăreană, sub denumirea de volohi, precum şi relaţiile iacestora ou slavii,
ugrii albi (unogundurii) şi bulgarii 13 • Nu ar fi exclus ca abia pe timpul
lui Heraclius, după 626, să fi fost colonizaţi o parte dintre slavii de la
Dună,rea de Jos în Moesia II, unde bulgarii, lia 680, cînd se vor aşeza în
acea zonă, îi vor găsi organizaţi în şapte triburi, dintre care sînt nominalizaţi numai severinii, 14 deoarece, foarte probabil, că cei 100.000 slavi
ce au trecut Dună'l·ea pe timpul lui Mauricius (582-602) s-au instalat în
grupe compacte mai ales în jurul Thessalonicului, participînd mai tî!"ziu
(D14-616) la îndelungatul asediu al acestui oraş 15 •
Dintre toţi aceşti factori se pare că introducerea obligatorie a limbii
gre<'eşti în biserică a provocat cea mai mare nemulţumire a populaţiei
romanice, vorbitoare a limbii latine. In acea vreme de iaprigi discuţii religioase această obligativitate a luat proporţii nebănuite chiar de împă
ratul Heraclius, care a impus-o iniţial. Dacă folosirea limbii greceşti
în administraţie nu a putut afecta prea mult populaţia romanică, în schimb
obligativitatea ţinerii slujbelor religioase şi a predicilor în limba greacă
~i ff'...l în limba latină a provocat nemulţumirea clerului, în frunte cu
epis<"opii. Aceştia, în mod firesc, au influenţat populaţi,a Tomanică de la
s.ate ~i oraşe, determinînd-o să se desprindă de imperiu şi să-şi păstreze
apui autonomia. Printre cei 105 episcopi participanţi la Conciliul de la
Lateran din 649 au fost, desigur, şi episcopii provinciilor ce alcătuiau
romanitatea orientală (Moesia 1-11, Dacia I-II, Dacia nord-dunăreană,
Pannonia II, Dardania, Praevalitania şi Dalmaţia), obţinind sprijinul papei
Martin. Acesta a fost considerat ca rebel de împăratul Constans II (641668) şi deportat la Chersones, unde a fost condamnat pentru crime
poliUce 16 • Semnificativă, în această ordine de idei, este şi relatarea lui
Constantin Porfirogenetul1i, că atit croaţii, cit şi sirbii, au fost încreşti
naţi de către papa de la Roma, care le-a dat preoţi, episcopi şi arhiepiscopi,
şi nu de către patriarhul din Constantinopol, cum era firesc. Croaţii şi
sirbii, ca neofiţi, au sprijinit, desigur, iniţiativa episcopilor şi a papei Martin, apărind autonomia acestor provincii faţă de Imperiul bizantin. Dealtfel, Dalmaţia avea vechi şi trainice legături cu Roma, fiind anexată
1~ Constantin Porfirogenetul, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik H . .T. H. Jenkins, Budapesta, 1949, capitolul XXIX-XXXII; traducere V. Grecu,
în Sc:Tiptores Byzantini, VII, Bucureşti, 1971, p. 41 sqq., 52 sqq.
13 Nestor, Povest vremennich let, traducere G. Popa-Lisseanu, în lzv.lst.Rom.,
VII, 1935, cap. VIII, p. 38 şi cap. III, p. 34; M. Rusu, în AIIC, XXI, 1978, p.
l:!!J sq. lncercările mai Yechi sau recente de a identifica pe volohii din cronica
lui Nestor cu francii nu se bazează pe evenimente istorice concrete, deoarece francii
n-;iu <1juns, pe timpul lui Heraclius, la Dunărea de Jos, iar în secolul al IX-lea
nu s1-au extins siăpînirea pină pe cursul superior al Tisei, în apropiere de pasul
'-'<·r·t" zke. Cf. Gyula Krist6, în Szazadok, 4, 1978.
14
Theophanes Confessor, Chronographia, ed. C. De Boor, I, Leipzig, 1883, p.
:~:'Jq; cf. FHDR, II, 1970, p. 621.
1
~ Miracula Sancti Demetrii, II, 1-2, 169-170; cf. V. Besevliev, în Byzantina,
II. 1970, p. 187 sq.; VI. Popov ic, în M EF RA, 1975, p. 491 sq., 502 sq.
JG A. Guillou, op. cit., p. 48.
17
Constantin Porfirogenetul, cap. 31 şi 32, cf. V. Grecu op. cit., p. 51 şi 53.
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Imperiului romano-bizantin, dimpreună -cu Italia, ,abia pe timpul lui
Iustinian 18 • Datorită acestor legături tradiţionale s-ar putea explica şi
încreştinarea croaţilor şi sîrbilor de către papa Martin. Fără îndoială că
împăratul Constans II (după moartea papei Martin şi a egumenului Maximus) nu a recunoscut autonomia „Sclaviniilor", de aceea, în anul 658, a
organizat o expediţie împotriva lor, omo,rînd şi luînd mulţi prizonieri, pe
care i-a transferat în Asia Mică 19 . Conflictul se pare că a fost declanşat
din cauza coloniză-rii, de -către Consta.ns II, a hanului avar Cuber şi a
supuşilor săi, -care, în jurul anului 657, fugind din Pannonia în Macedonia,
s-a instalat în zona Campus Ceramesium din apropierea Thessalonicului, 20
iar împăratul a ordonat slavilor din zonă (drugubiţilor şi sagudaţilor) să-i
aprovizioneze cu alimente pe noii veniţi. Supuşii lui Cuber erau formaţi,
în cea mai mare parte, din populaţia romanică (cca. 12.000) strămutată
în Pannonia de către avari, cu 60 de ani mai devreme, din cele două
Dacii, Dardania, Moesia, Tirivalis, Rodope şi Tracia, -care, cu timpul, s-au
înmulţit foarte mult şi la care s-au adăugat bulgarii (cuturgurii?) şi slavii
nemulţumiţi de stăpînirea caganatului avar 21 • Nu ar fi exclus ca tocmai
aceşti ,rebeli, răsculaţi şi împotriva caganului avar, să fi iniţiat şi participnt la rrăscoala generală împotriva stăpînkii bizantine, determinîndu-1
pe Constans II să organizeze acea expediţie de represalii împotriva acestor
supuşi recalcitranţi.

Lipsa documentelor originale, scrise în secolele VII-VIII, îngreufoarte mult reconstituirea acestor evenimente, deoarece copiile sau
relatările mai tîrzii, din secolele IX-XI, nu sînt suficient de clare. Astfel, de pildă, Cronica Monemvasiei •relatează doar că .avarii au pus stăpî
nire pe Peloponez timp de 218 ani şi nu s-au supus împăratului romeilor,
ori altcuiva, iar Constantin Porfirogenetul se referă în termeni similari
cind îi numeşte pe cuceritorii oraşului Salona ,, ... slavii de dincolo de
fluviu (Dunărea), numiţi avari" 22 • In schimb, indi•rect, el este acela care
dă cele mai preţioase elemente referitor la precizarea momentului cînd
s-au desprins aceste provincii de Imperiul bizantin. El spune că de la
domnia împăratului Heraclius pînă pe timpul lui Vasile I Macedoneanul
(867-886) locuitorii oraşelor din Dalmaţia, ca şi popoarele de acolo,

nează

G. Ostrogorsky, Geschichte, p. 57 sqq.
Theophanes, p. 347 sq.; G. Ostrogorsky, Geschichte, p. 95 sqq.
Miracula Sancti Demetrii, II, 180-184. Identificarea acestui Cuber cu al
patrulea fiu al lui Kubrat (cf. Theophanes, p. 357; Nicephoros, p. 34) nu este
posibilă, deoarece Cuber a părăsit Pannonia cu două decenii mai devreme decît
ipotetica instalare a unui grup de bulgari în cadrul caganatului avar. Pentru bibliografia mai veche a acestei probleme, cf. M. Rusu, în Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975,
p. 130 sq.; idem, în Banatica, IV, 1977, p. 176.
21 Theophanes, p. 279-280 şi 347; Georgios Monachos, Chronicon, ed. De Boor,
1904, p. 658, precizează că prizonierii erau în număr de 12.000; Miracula Sancti
Vemetrii, II, 180 sq.; Constantin Porfirogenetul, De thematibus, ed. I. Bekker,
Bonn, 1840, p. 50, 53 sqq.; P. Charanis, The chronicle of Monemvasia and the
question of the Slavonic settlements in Greece, în Dumbarton Oaks Papers, 5, 1950,
p. 152 sq.; P. Lemerle, La chronique improprement dite de Monemvasie, le contexte
historique et legendaire, în Rev.Etud.Byz., 21, 1963, p. 34 sq.; VI. Popovic, op. cit.,
]). 452.
22 Constantin Porfirogenetul, De administrando, cap. 29.
18
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neascultind de împăirăţia romeilor, s-au făcut independenţi şi de sine stă
tători, nefiind supuşi nimănui. 23
Alte izvoare scrise caire amintesc „Sclavinii" autonome pe parcursul
secolelor VII-IX (deci înainte de Vasile I) sprijină cele ,relatate de
Constantin Porfirogenetul. Astfel, Iustin II (685-695), atacă, în 688,
,,Sclaviniile şi Bulgariile", iar pe prizonierii luaţi îi strămută în Bythinia 24 •
Deci, la acea dată, slavii şi bulgarii locuiau încă în districte separate,
~a cum bulgarii (cuturgurii), plecaţi în Italia în anul 663, trăiau în localităţi sepairate pînă pe timpul cind Paulus Diaconus relatează evenimentul (792), iar mai Hrziu documentele din secolul XI numesc zona irespectivă Bulgaria sau terra Bulgarorum 25 • Atunci cind bulgarii, luînd
exemplu de la bizantini, dar şi din dorinţa de a-i stăpîni mai bine, au
început să-i strămute pe slavi la graniţele ţaratului pentru a le apăra, un
număr mare dintre ei ,, ... 208.000 au fugit de teama bulgarilor" în Imperiul bizantin, iar împăratul Constantin V (741-775) i-a colonizat, în
jurul anului 762, tot în Bythinia26 • Acelaşi împărat a trimis, în anul 656,
o flotă formată din 500 corăbii, care au înaintat de-a lungul Dunării,
atacîndu-i pe bulgari dinspre nord, iar în 762 o altă flotă, formată din
800 corăbii, i-a atacat pe bulgari din aceeruşi direcţie, iar peste 11 ani, la
773, o altă flotă, şi mai mare, formată din 2.000 corăbii, se îndrepta spre
Dunăre, pentru a-i ataca din nou pe bulgari.2 7 Se pare însă că pe mulţi
dintre aceştia Constantin V i-a colonizat în Peloponez, unde ciuma din
anii 746-747 a rărit mult populaţia, astfel că afirmaţia lui Constantin
Porfirogenetul că după această ciumă ,, ... toată regiunea Peloponezuiui
se slaviză', poate fi înţeleasă mai uşor, ca şi ştirea din Cronica l\Ioneir:.vasiei, care relatează că slavii au stăpînit oraşul Petras pînă pe timpul
lui Nicheforus I (802-811)28 , cînd, probabil, se va înfiinţa şi thema Peloponezului.
Chiar pe timpul ţarului bulgar Krum „Sclaviniile" rămîn autonome, deoarece acesta ,, ... cheamă pe avari şi Sclaviniile din jur", ori ,, ... a adunat o armată numeroasă, de avari şi toate Sclaviniile", 29 pentru a-l ajuta,
oa aliaţi, în luptele purtate cu bizantinii între 907 şi 913. Din aceste texte
rezultă că Sclaviniile amintite sînt sitJuate la vest de g,raniţa ţairatului
bulgar şi de avarii din Banat. Abia pe timpul lui Omurtag (814-831) timocianii şi abodriţii (obodriţii), după îndelungate lupte şi tratative, purtate între 818 şi 829, ajung să fie supuşi de către bulgari. Aceste populaţii (timocianii puteau fi valahi de pe valea Timocului) locuiau de la
23

Ibidem; V. Grecu, op. cit., p. 42.
Theophanes, 364; G. Ostrogorsky, Geschichte, p. 106 sq.; P. Lemerle, în
Rev.Hist., 1954, p. 301 sqq.
25
Paulus Diaconus, IV, 29; A. Guillou, op. cit., p. 308 sq.
~'6 Nicephoros, p. 68-69; Theophilact, p. 432; Theophanes, p. 366; P. Charanis.
în Byzantion, XVIII, 1948, p. 69 sqq.; P. Lemerle, în Rev.Hist., 1958, p. 64 sq.;
G. Ostrogorsky, Geschichte, p. 107.
27
Nicephoros, p. 66 şi 69; Theophanes, p. 446 sq.; G. Ostrogorsky, op. cit .•
p. 136 SQ.
28
Constantin Porfirogenetul, De thematibus, p. 53 sq.
29 Scriptores incertus de Leone Armenia, cf. H. Gregoire, în Byzantion, 11,
1936, p. 423 şi 427.
24
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graniţa

cu bulgarii, din Dacia Ripensis (contermini Bulgaris, Daciam Dapînă la g,raniţa cu f,rancii carolingieni, de la
care, în repetate rînduri, au cerut ajutor (eventual şi de la avarii din Banat) în lupta lor cu Omurtag. După înf,rîngerea lor şi încheierea păcii din
anul 829, bulgarii ajung vecini cu francii (ac finibus inter Bulgaros et

nubio adiacentum incolunt),

Francos)3°.
Relatările lui Leon VI (886-912) 31 şi Theophanes Continuatus 32 se
referă, direct sau indirect, atît la slavii vestici din Balcani, dt şi la desprinderea provinciilor apusene de Imperiul bizantin, chiar dacă nu da 1..1
precizări mai clare asupra datei dnd s-a petrecut acest eveniment. Toate
aceste surse sînt însă de acord a.supra datei cînd au fost realipite Imperiului bizantin, şi anume pe timpul lui Vasile I Macedoneanul, de aceea şi
înfiinţaTea

themei Dalmaţia nu a putut avea loc mai devreme, cum s-a
presupus, fă,ră dovezi concrete 33 .
Din contextele amintite pînă acum :rezultă că aproape toate „Sclaviniile" amintite la date diferite, pe parcursul secolelor VII-X, se referă,
cu precădere, la slavii vestici din Balcani. Concluzia ar fi că jupanatele
autonome, amintite de Constantin Porfirogenetul, sînt echivalente cu
unele dintre „Sclaviniile" semnalate de alţi autori bizantini. Aceasta ar
explica şi tăcerea îndelungată a izvoarelor bizantine asupra soartei pe
care ,au avut-o locuitorii autohtoni ai acestor provincii, precum şi relată.rile fugare, ori voit ambigue asupra evenimenteloT petrecute pe acest
vast teritoriu. Din aceste motive chiar şi Constantin Porfirogenetul încearcă să justifice această pierdere pentru imperiu punînd vina pe nepăsarea
şi trîndăvia împăraţilor iconoclaşti, în special pe Mihail I Gîngavul
(811-813). Pierderea „Romaniilor" de felul celeia din Dalmaţia, care îngloba nu numai oraşele de pe litoralul Adriaticei, ci şi zone întinse din
interior, i-a afectat mult pe împăraţii şi scriitorii bizantini, cu atît mai
mult cu dt populaţia romanică din aceste provincii nu dorea să se integreze imperiului, ci, dimpot•rivă, aliindu-se cu slavii şi alte populaţii, a
căutat să se menţină autonomă. Dealtfel, viabilitatea îndelungată a „Sclctviniilor" şi „Romaniilor" sud-dunărene nu poate fi înţeleasă fără sprijinul efectiv al populaţiei romanice, iniţial majoritară în aceste provincii,
chiar dacă în unele zone, pe parcursul veacurilor, păbura stăpînitoare o
formau slavii, avarii sau bulgarii.
Populaţia Tomanică de la sud de Dună,re apare în izvoarele scrise sub
diferite denumiri: Romani, Latini, Nigri Latini, Vlahoi, Maurovlahoi,
Pannoni, Daci, Bessi etc. La nord de Dunăre sub denumirile: Romani,
Pannoni, Daci, Volohi, Vlahi, Blachi, Blasii, Olaci, Olati etc., iar teritoriile locuite de ei ca teri:ra Blacorum, Vlasii etc.
30
Annales Fuldenses, a. 818, 822, 826, 829; Annales regni Francorum,
825; A. Decei, Românii din veacul al IX-Zea pînă în al XIII-lea în lumina
relor armeneşti, Bucureşti, 1939, p. 62 sq.
31 Leon Filosoful, Tactica, XVIII, 99, 101, în Patrologia Graeca, ed.
CVII, 1863.
32 Theophanes, p. 84, 288.
33
G. Ostrogorsky, Geschichte, p. 190, cu bibliografia de la nota 3 ~i p.

a. 824,
izvoa-

Minge,
199 sq.
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P.robabil că la această perioadă de autonomie îndelungată, de peste
două secole, se referă Kekaumenos 34 cind relatează despre vlahii suddunăreni (pe care îi consideră ca urmaşi ai dacilor şi bessilor) şi spune că
aceştia, locuind iniţial pe Dunăre şi Sava (deci în cele două Dacii şi Moesii), ieşind din întăriturile lor, au prădat ţinutw-ile bizantine. Din context
rezultă clar că românii sud-dunăreni, la care se referă -autorul bizantin,
erau independenţi şi că locuiau în afara imperiului. deoarece abia după
înfrîngerea lor de către bizantini, aceştia i-au împrăştiat în tot Epirul,
Macedonia şi Elada. Antipatia lui Kekaumenos faţă de valahi poate fi
explicată prin însuşi scopul lucrării sale, acela de a da sfatuTi împăra
tului bizantin, deşi el recunoaşte că era înrudit cu Niculiţă Delphina5:'",
conducătorul răscoalei valahilor din anul 1066. Ern firesc să scrie în termeni aspri despre duşmanii imperiului, aşa cum au scris şi alţi scriitori bizantini, despre slavi, avari etc. Deşi nici Ana Comnena nu-i simpatiza pe valahi, recunoaşte vitejia lor cînd pomeneşte pe cei ,, ... 5.000 de
munteni îndrăzneţi'' care s....au aliat ou tatăl său, Alexis I (1081-1112), împotriva pecenegilor, în lupta de la Lebunion36 •
Eventual tot la valahii de pe Dunăre şi Sava se -refeTă şi Anonymus
Geographus 37 cînd relatează că la romani, înainte de venirea ungurilor
(896), au existat ,, ... zece regi puternici, în întreaga Moesie şi Pannomc".
Un număr atît de mare de regi presupune o succesiune îndelungată a lor.
Din text însă reZJultă clar că aceşti regi puternici, chiar dacă unii dintre
ei au fost, eventual, de alt neam, au stăpînit peste o populaţie Tomanică.
Dealtfel, şi alte cronici îi atestă pe valahi în Pannonia ori la nord de
Dunăre, înainte de venirea ungurilor sau chiar cîteva secole după acea
dată 33 •

Referitor la felul cum s-au încadrat slavii în Imperiul bizantin, i,:voarele concrete sînt relativ puţine şi nu totdeauna suficient de clare,
de aceea, de cele mai multe ori, sîntem obligaţi să deducem din contexte
si 1.Juaţia reală.
Cea mai mare parte a izvoarelor bizantine relatează că slavii din
Bizanţ şi-au păstrat vechea lor organizare tribală, deci foarte probabil că
şi-au păstrat şi obştea gentilică. Problema la care greu se va putea da un
răspuns satisfăcător este: unde şi pe ce terenuri au putut lucra ei pă
mîntul ca proprietate colectivă, împăTţit în loturi familiale? In acest caz
ei nu puteau să se aşeze sau să intre în obştile săteşti bizantine, deoarece
acolo parcelele cultivate erau proprietate privată şi ereditară, deci loturile erau ocupate. Cel mult pe loturile părăsite puteau, eventual, să intre,
dar numai individual, şi dacă întTeaga colectivitate îi accepta, căci im34
Kekaumenos, Strategion, ed. G. G. Litavrin, Moscova, 1972, p. 269 sq.;
FHDR, III, 1976, p. 39 sq., n. 68.
35 Kekawnenos, p. 262, 270; G. G. Litavrin, op. cit., p. 541 sq., n. 99, p. 562 sq.,
n. 1069-1077 şi p. 580 sq., n. 1142-1148.
3ti Ana Comnena, Alexiada, VIII, III, 4; VIII, V, 2. Traducere M. Marinescu,
Bucureşti, 1977, II, p. 12 şi 17 sq.
37
Anonymus Geographus, Descriptio Europae Orientalis, cap. XVII, cf. G. Popa-Lisseanu, în Jzv.Ist.Rom., II, 1936, p. 55 sq.
38 Anonymus, Gesta Hungarorum, cap. I, IX, XXIV, XXV, XLIV, XLVIII ek.,
cf. G. Popa-Lisseanu, Izv.Ist.Rom., I, 1934, p. 24, 32, 36 sq., 57, 61.
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pozitul funciar era plătit global. Slavii, ca şi alte populaţii colonizate de
bizantini, se puteau aşeza cu precădere pe domeniile imperiale ori ale fisoului. Aceste domenii întinse puteau fi lucraţe fie de
către comunităţi săteşti, oare îşi puteau împărţi loturile pe familii, dar
obligaţia de-a plăti impozitul funciar era globală, fie -ca salariaţi, iar
atunci plăteau impozitul kapnikon. Pe domeniile bisericeşti, atîta timp
cît slavii erau încă păgîni, este puţin probabil să se fi aşezat în grupe
compacte. De asemenea, numărul slavilor care au lucrat pe marile proprietăţi private ,ca plătiţi de proprietar a fost, probabil, cel puţin în primele secole, minor, deoarece aceştia preferau, la acea dată, munca scL.1v1lor, mult mai ieftină. Au mai rămas terenurile, uneori foarte întinse,
apaTţinătoare oraşelOT, unde slavii puteau de asemenea să se aşeze în
grupe compacte, păstrîndu-şi şi vechile lor tradiţii. Puţinele ştiri concrete pe oare le cunoaştem confirmă, direct sau indirect, că slavii au
fost colonizaţi, cu precădere, fie pe domeniile imperiale, fie pe ale oraşelor. Pentru coloniza,rea slavilor pe domeniile imperiale avem mai multe
relatări, din perioade diferite, astfel că este suficient să reamintim exemplele citate mai sus. Problema este dacă împăr,aţii respectivi i-au colonizat pe slavi ca simpli paroikoi sau ca stratiotes. Faptul că Constans II,
la 665, a recrutat o arimată de 5000 soldaţi împotriva arabilor, din 'rîndul
slavilor colonizaţi în Asia Mică, iar la 692 Iustin II a recrutat 30.000 soldaţi dintre slavii din Bythinia 39 ar pl·eda în favoarea ipotezei C'ă ei c1u
primit pămint din loturile militare, deci au fost încadraţi în rîndul stratioţUor, care se bucurau de anumite privilegii, în comparaţie cu celelalte
categorii de ţărani. lmpăraţii bizantini se pare că au ajuns la această
soluţie atit din lipsă de soldaţi combatanţi, cît şi din grija de a 1rezolva
cit mai adecvat nemulţumirile acestor supuşi recalcitranţi, ce se încăpă
ţînau să-şi păstreze vechile lor tradiţii şi obiceiuri 40 • Sugestiv, în această
privinţă, este un text al lui Leon VI, care spune despre slavi că ,, ... fo.
loseau ca hrană meiul, dar le plăcea mai mult cumpătarea şi suportau
greu muncile agricole, deoarece iubeau o viaţă liberă şi lipsită de trudă,
decît să dobîndească cu multă osteneală belşug de băutu.Ti şi avere" 41 •
Sînt calităţi adecv,ate unui bun soldat, şi slavii au dovedit aceasta în
repetate rînduri. Din aceste motive, împăratul Constantin V (741-775)
a fost bucuros să colonizeze pe cei 208.000 slavi fugiţi de teama bulgarilor, deoarece astfel cîştiga un numă,r important de soldaţi combatanţi
ori de braţe de muncă, dar, mai ales, de contribuabili la fisc. Dealtfel,
strămutările de populatii
nu au fost numai din ,, Sclavinii•' în Asia Mică '
,
42
ci şi invers •
Mulţi dintre captlvii de război luaţi de împăraţii bizantini cu ocazia
expediţiilor de represalii în „Sclavinii" au fost, foarte probabil, vinduţi
marilOT proprietari, oa sclavi, care ii foloseau pe marile domenii în calitate de douloparoikoi, deoarece pînă tîrziu, în secolele X-XI, unii dintre
împăraţii

39
40

41
42

Theophanes, p. 366.
L. Niederle, Manuel de l'antiquite Slave, I, Paris, 1923, p. 59 sqq., 114 sq.
Leon Filosoful, XVIII, 106.
Theophanes, p. 486.

M .. RUSU

198

ac~tia aveau mii de sclavi pe domeniile lor, iaT unul dintre ei, Boilas
(probabil un român). se lăuda că nu i-a supus la corvezi prea grele 43 •
Pentru domeniile oraşelor, relatarea lui Ioannes Comeniates, deşi
condsă, este foarte clară: .. Drugubiţii şi sagudaţii locuiesc în cîmpia de
lîngă Thessalonic şi plătesc tribut oraşului" 44 , deci ei locuiau pe teritoriul
oraşului Thessalonic. Interesante detalii ne oferă şi Vita Sancti Demetrii
ori Cronica Monemva<;iei 45, în special referitor la slavii de pe teritoriul
ornşelor Thessalonic şi Petras.
!n provindile locuite de romanitatea orientală (inclusiv la nord de
DunăTe sau chiar în Italia 16 ) situaţia se prezintă cu totul altfel, mai ales
după desprinderea provinciilor dunărene şi vestice de Imperiul bizantin.
Aici autoritatea de stat a împăratului a dispărut şi, odată cu aceasta, şi
aplicarea legilor pe care se baza guvemar-ea populaţiei, în special a legilor agrare şi fisC'ale. Prin înfiinţarea jupanatelor autonome rolul conduC'ător l-au preluat fie autorităţile locale din oTaşele provinciilor (Salona
era considerată C'am cit jumătate din Constantinopol) 47 , fie şefii de 1:Jrib
sau jupanii. dimpreună cu bătrînii ori reprezentanţii mai vîrstnici ai
obştei. Dintre textele elocvente în această privinţă cităm: ,,Neamurile
slave aveau aC'elaşi fel de trai şi se asemănau intT'e ele, erau libere şi
nu suportau să fie aserTite sau stăpînite, mai ales atunci cînd locuiau
din<"olo de Dunăre. în ţara lor proprie. După ce au trecut dincoace şi au
fa-;t silite să primeasră sdavia. n-au vrut să asrulte cu plăcere de alţii,
ci. într-un fel oarecare, numai de oamenii lor. Ei socoteau că e mai
bine să fie nimidţi de şeful tribului, <lecit să slujească sau să se închine
legilor -romane şi au primit sfinţenia botezului salvator numai cu condiţia de a-şi păstra libertatea cu care se deprinseseră din vechime" 48 •
Din context rezultă că ştirea se referă la sirbi, croaţi şi alţi slavi
vestici, nu la slavii de la Dunărea de Jos. Constantin Porfirogenetul spune
de asemenea: .. Domnitori, precum se spune, aceste popoare nu au, af.ară
de jupani, bătrîni. după felul celorlalte regiuni slave" 49 • Deci. nu numai
pe litoralul Mării Adriatice, d şi în celelalte jupanate sau „Sclavinii" din
celelalte regiuni slave. ei se guvernau după aceleaşi principii. Populaţia
romanică din obştile săteşti nu mai plătea impozitul fiscal ori capitatio,
ci, foarte probabil, un tribut global, plătit cu precădere în natur-ă, prin
diferite produse, ceea ce explică şi foarte slaba sau, mai degrabă. aproape
inexistenta circulaţie monetaTă după Heraclius 50 • Treptat s-a trecut la
economia sătea<;că şi numai unele oraşe au rămas ca centre comerciale,
meşteşugăreşti etc. Situaţia va trebui examinată nuanţat, deoarece au
existat diferenţieri, uneori structUJrale, între o zonă şi alta. Astfel, de
43

44

N. A. Constantinescu, op. cit., p. 100.
Joannes Comeniates, De excidio Thessalonicensi, ed. I. Bekker, Bonn, 1838,

P. 496.
45
46

Vezi mai sus, nota 21.
A. Guillou, op. cit., p. 88 sq., 143 sq.
47 Constantin Porfirogenetul, De administrando, cap. 29.
48 Leon Filosoful, XVIII, 99.
49 Constantin Porfirogenetul, ed. V. Grecu, p. 42.
50 VI. Popovic, op. cit., p. 453 sqq.; O. Iliescu, Moneda în România, 491-1864,
Bucureşti, 1970, p. 10 sq.; V. Preda, în SCIV, 1972, p. 375 sq.
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pildă, în Dada de la nord de Dunăre sau chiar în Pannonia rolul oraşelor
s-a micşorat considerabil sau chiar a dispărut, în schimb în Moesii, în
Daciile sud-dunărene, dar, mai ales, în Dalmaţia oraşele şi-au mai păs
trat încă un rol important. Incepînd cu secolul IX jupanatele sud-dună
rene îşi pierd treptat autonomia şi intră sub dominaţia francilor carolingieni, a bulgarilor şi a bizantinilor, care vor impune din nou rigorile
legilor specifice fiecă·rui stat. Pentru exemplificare este suficient să cităm
doar două ex·emple. Vasile I, după ce a cuceTit Dalmaţia, după cum relatează fiul său, Leon VI, ,, ... i-a făcut pe slavi să se lase de obiceiuri le
vechi şi să trăiască după felul grecesc, le-a dat conducători din neamul
lor şi i-a învăţat să lupte împotriva neamurilor care se războiau cu iromanii"51. Vlahii şi slavii însă nu au putut suporta jugul dominaţiei bizantine, care, aflîndu-se în procesul de cristalizare a feudalismului, era
foart.e apăsătorr, de aceea s-au răsculat în repetate rrînduri. Cele mai importante Tăscoale au fost ale vlahilor, în 1066, şi ale slavilor, pe timpul
lui Mihai VII (1071-1078). Pentru a reaminti această situaţie este suficient să cităm un text din Nichifor Bryennios: ,, ... neamul slavilor, revoltîndu-se împotriva sclaviei în care erau ţinuţi de romei, devastă şi
prădă Bulgar-ia. Ei jefuiau Scoplje şi Nişul şi chiar Sirmium şi bîntuiau
ţinuturile de lingă rîul Sava şi oraşele de pe Istru pînă la Vidin. -\pui
croaţii şi diocleii, răsculîndu-se, bîntuiau întregul Illyricum ...,:?.
Legătura dintre ,răscoala oraşelor dunăirene din anii 1072-1074 şi
răscoala siirbilor şi croaţilor ,a fost făcută, foarte probabil, de catre vestarhul Nestor care, deşi a fost numit ducele Paristrionului, tocmai pentru
a înăbuşi rrăscoala, s....a alăturat răsculaţilor preluînd conducerea armatei,
ce s-a îndreptat spre Constantinopol. Attaliates, după ce precizeaz ..\ că
Nestor era de neam illir, printre cauzele care l-au determinat să se ală
ture răsculaţilor enumeră şi ,, ... pricina similitudinii de condiţii a nea mului său" 53 cu cea a răsculaţilor de la Dunărea de Jos. Alianţa lui Nestor
cu stratioţii din orlli?ele dunărene, cu pecenegii conduşi de Tatus, ori cu
sîrbii şi croaţii, i-a permis înaintarea pînă lingă Constantinopol şi îndrăz
neala de a cere împăratului pe Nichiforiţă, duşmanul lui personal. Zonaras precizează: ,, ... Cum împăratul nu a făcut acest lucru, el (N2~,t01)
plecă din faţa capitalei, dar prădă ţinuturile Trac1ei şi 1c1le Macedoniei
ş~ cele învecinate cu acelea ale Bulgariei şi se întoarse în ţara peceneg1lor~'54, deci la nord de Dunăre. Din contexte rezultă că răscoala s-a
întins în aproape toată partea europeană ,a Imperiului bizantin. Cauzele
răscoalelor din 1066, 1072-7 şi 1086-7 au rădăcini mai adînci, deoarece
nemulţumirile au pornit de la legea de pe timpul lui Roman III Argy,ros
(1028-1032), ,prin cmre se anulau scut.kile de impozite acordate stratioţilor. Anularea subsidiilor băneşti acordate ,periodic stratioţilor şi instaurarea monopolului griului de către Nichiforiţă, la care s-a adăugat deva51
52

p, 100.

Leon Filosoful, XVIII, 101.
Nichifor Bryennios, Commentarii,

III,

1;

cd.

A. Meinecke, Bonn,

1836,

~ Attaliates, Historia, p. 204 sq., ed. I. Bekker, Bonn, 1853; Skylitzes, p. 166,
ed. E. Tsolakis, Tesalonic, 1968.
54
Zonaras, Epitomae historiarum, XVIII, 17, 3, ed. Buttner-Wobst, Bonn, 18~17,
III, p. 713 sq.
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lorizarea monedei, dar, mai ales, suplimentarea impozitelor, a provocat
nemulţumiirea generală şi răscoala populaţiilor sud-dunărene.
Deşi vechile „Sclavinii" şi „Romanii" pomenite de scriitorii bizantini
ori jupanatele croaţilor şi sîrbilor şi-au pierdut autonomia politico-militară, prin faptul că aceştia şi-au păstrat vechea organizare socială, sub

forma uniunilor de obşti (Zupap5, ei au încercat şi, în final, au reuşit să-~i
formeze noi state independente.
Din păcate, arheologia, în stadiul actual al cercetărilor, a adus doar
contribuţii modeste la elucidarea problemei dezbătute mai sus, deşi, în
ultimele decenii. cercetările arheologice au luat un avint considerabil,
sC"oţfod la lumină un bogat şi variat mateiial documentar. Datorită unor
atribuiri etnice mai mult sau mai puţin subiective ori unor interpretări
de strictă specialitate a,·heologică (cronologie etc.) nu s-a reuşit să se
ajungă la un punct de vedere comun, de aceea situaţia a rămas neelucidată satisfăcător. Din păcate, nu s-a stăruit suficient pentru ca .întregul
material documentar descoperit să fie valorificat şi pus în circuitul ştiin
ţific, pentru ca discuţiile obiective pu~·tate pe marginea lui să ducă la
interpretări arheologice şi istorice adecvate. Din aceste motive am pus
în discuţie cîteva aspecte şi interpretări legate de o problemă istorică
de~ebit de importantă, cu scopul ca ea să fie privită şi studiată şi prin
altă optică decît cea obişnuită.
MIRCEA RUSU

$5 T. Wasilewski, Les i.upy et les :,upanie des Slaves meridionaux et leu.r place
dans l'organisation des etats medievaux, în CIAS, I, Varsovie, 1970, III, p. 217 sq.

GENEZA CENTRULUI ISTORIC CLUJEAN
ÎN LUMINA PLANIMETRIEI SALE

Clujul medieval a fost relativ mult studiat. Pe baza informaţiilor
documentare, a unor descoperiri arheologice întîmplătoare şi a altor repere s-au clarificat dezvoltarea generală a oraşului şi unele elemente ale
evoluţiei sale UTbanistice 1 . Intrucît cercetările întreprinse pînă în prezent nu ţin seamă <lecit în mică măsură de planul centrului istoric, care
constituie un document important pentru reconstituirea etapelor dezvoltării2, se încearcă în materialul de faţă completarea info1maţiilor privind
geneza O['aşului cu rezultatele analizei structurii planimetrice. Conform
scopului urrmărit nu se reamintesc datele deja cunoscute decît in măsura
în caire formează r·epere pentru diferite raţionamente. Lipsa, pînă in prezent, a unor materiale arheologice care să sprijine diferite constatări nu
se consideră ca un impediment pentru exipunerea lor, deoarrece observaţiile înseşi pot constitui jaloane pentru sondaje viitoare.

Cetatea Yeche

Planimetria centrului istoric permite pentru început identificarea
medievale timpurii şi clairificarea specificului lor. In majoritatea zonelor există parcelări sistematice, cu loturi relativ uniforme, mai
lungi în dreptul străzilor principale şi mai scurte, de îndeske, de-<a lungul
uliţelor secundare 3 (fig. 14). Se ştie că proprietăţile de acest gen au apăaşezăirilOT

1

Dintre lucrările noi amintim: T. Morariu, Şt. Pascu, Evoluţia urbanistică

a oraşului Cluj, în Buletin ştiinţific. Secţia de geologie şi geografie, vol. II/1, l!J57,
p. 47-73; S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI, Bucureşti, 1958; Şt. Pascu, V. Marica,
Clujul medieval, Bucureşti, 1969; Istoria Clujului, red. Şt. Pascu, Cluj, 1974. Dintre
lucrările vechi amintim: E. Ja~ab, Kolozsvcir tortenete, vol. I-III text şi vol
I-II ilustraţii, Budapest, 1870-1888; G. Treiber, Die Anfange der Stadt Klausenburg, în KVSL, an. L, 1927, p. 69-71; A. Haţieganu, Dezvoltarea teritorialâ. a
oraşului Cluj, Cluj, 1949.
2
Pentru toarte problemele legate de planurile oraşelor inclusiv măsura
păstrării

în cadrul lor a situaţiei iniţiale şi posibilitatea valorificării lor -

vezi

P. Niedermaier, Dezvoltarea centrelor istorice ale oraşelor medievale din Transilvania pînă la sfîrşitul secolului al XVI-lea, teză de doctorat, Bucureşti, 1975.

p, 7-21, cu bibliografia aierentă.
3
.
_
P. Niederm.aier, Dezvoltarea

urbanistică şi arhitectonică a unor oraşe transilvanene din secolul al XII-lea pînă în secolul al XVI-lea în Studii de istorie 11
naţionalităţii germane şi a înfrăţirii ei cu naţiunea română,' red. C. Gollner, vol. I.
Bucureşti, 1976, p. 119 şi 122-123.
4
•
Planul de parcelare, întocmit după planul cărţii funciare, redă situaţia din
pruna jumătate a sec. XX.
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Fig. 1 - Parcelarea centrului istoric
clujean.
Muzeului, 2 - str. E. ! sac, 3 - str. E. Zola, 4 - str. P oştei, 5 - piaţa I. L.
Caragiale, 6 - str. M. Cachin, 7 - str. Topliţa, 8 - str. P etroşani, 9 - str. P. Chinezu,
10 - str. Roosevelt, 77 - str. Agnita, 12 - str. Săvineşti, 13 - str. Topliţ a , 14 - str. M.
Corvin, 15 - piaţa Libertăţii, 16 - str . P. Groza, 17 - bul. Lenin, 18 - str. 30 Decembrie,
19 - str. Napoca, 20 - str. 6 Martie, 21 - str. Bolyai, 22 - str. Făcliei, 23 - str. Prahova,
24 - str. I. R aţ iu , 25 - str. S. Micu, 26 - str. Gh. D oja, 27 - str. Brassai, 28 - str.
Şt. O. Iosif, 29 - str. Cotită, 30 - str. Fr. David, 31 - str. Joliot-Curie, 32 - str. Cotului,
33 - str. Tipografiei, 34 - str. Universit ăţ ii , 35 - str. 23 August, 36 - str. M. Kogălniceanu,
37 - str. E . de Martonne, 38 - str. Tomis, 39 - str. D. Kovacs, 40 - str. Fortăreţei,
42 - str. Potaissa. dl - biserfca catolică Sf. Mihail, d2 - m ănăstirea franciscanilor (înainte
a dominicanilor) , d3 - biserica reformată (înainte mănăstire a minoriţilor), d4 - biserica
unitarian ă, d5 - fostă mănăstire a c ălu găriţelor dominicane (dispărută), d6 - biserica evanghelică, d7 - biserica unitari ană, d8 - m ănăstirea minoriţilor, d9 - fosta mănăstire a iezuiţilor. fl - f5 - turnuri de fortificaţie.
1 -

Piaţa
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Fig. 2 - Porţiune din parcelarea Cetăţii vechi.
a - modul în cere s-a păstrat parcelarea (2 - str. E. !sac, 6 - str. M. Cachin, 8 - str.
Petroşani, 9 - str. P. Chinezu) ; b - modul în care s-ar fi executat parcelarea, dacă realizarea fronturilor de sud ale str. E. Isac şi M. Cachin ar fi premers amenajării parcelelor
din dreptul fronturilor de nord ale str. 1\I. Cachin şi Petroşani; c - modul în care s-ar fi
putut executa o parcelare organizată.

rut în Transilvania începind din perioada colonizării oaspeţilor, răspîn
dindu-se cu timpul într-o măsură tot mai mare-5; în consecinţă ele nu
pot aparţine aşeză•rii timpurii. Parcelări neorg,anizate, formate de la
început din proprietăţi cu mărimi diferite şi în parte cu o formă aproape
pătrată, caracteristice unor asemenea aşezări 6 , găsim în interiorul Cetăţii
vechi şi, într-o măsură mult mai redusă, în zona cuprinsă înti,e străzile
Brassai, Cotită şi Tipografiei. Numărul foarte diferit al loturilor vechi
din cele două zone (în incintă au existat circa 50, iar în afara ei 10-20)
sugerează apariţia mai întîi a unor proprietăţi în cetate şi abia mai tkziu a altora în faţa ·ei. Cartierul din zona fortificată constituie deci cea
mai veche aşezare ale cărei urme s-au păstrat în ,planimetria zonei centrale a oraş,ului. Afirmaţia îşi găseşte o confirmare în lăţimea iredusă şi
traseul relativ neregulat al străzilor de acolo.
Forma. şi măTimea diferită a parcelelor dovedesc în unele locuri apariţia neconcomitentă a proprietăţilor învecinate (fig. 2). Astfel, pe partea
de sud a străzii M. Cachin, adîncimea diferită a terenurilor arată că al
doilea lot dinspre vest nu a apărut odată cu cele din dreapta. şi stînga
lui, iar colţurile intrate ale parcelelor din spatele lor, aferente pă~ii de
nord a străzii Petroşani, indică ·realizarea ulterioairă a acestora. Tot adîncimea diferită a proprietăţilor de pe partea de sud a străzii E. Isac pledează pentru înjghebarea primelor patru loburi dinspre vest la date
diferite. Colţul ieşit şi cel intrat al părţii posterioare a celui de ial treilea
teren aferent frontului de nord al străzii M. Cachin permite aceeaşi constatare pentru parcelele acestui şir; în plus, arată că proprietatea respectivă a apărut după cea de a patra aferentă străzii E. Isac.
Surprinderea unor situaţii sigure în cazurile arătate permite presupunerea unui mod similar în care s--a desfăşurat ocuparea terenului şi în
5
8

P. Niedermaier, Dezvoltarea urbanistică şi arhitectonică . .. , p. 120.
Idem, p. 119-120.
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cazurile în care parcelarea nu îngăduie concluzii la fel de certe: ca şi
în alte aşezări timpurii, vor fi existat şi la Oluj mai întîi loturi izolate.
Creşterea numărului proprietăţilor a făcut necesară în continuare amplasarea lor alăturată, fapt ce a dus treptat la apariţia cvartalelor. Şi
aici se constată o orientare similară a imobilelor. Parcelarea nu s-a făcut
însă după o concepţie unică, prestabilită şi, în consecinţă, se exclude o
ocupare a terenului în decurrsul unei perioade scurte, în urma mutării
aici a locuitorilor dintr-un alt loc.
O bază pentru stabilirea evoluţiei număirului de gospodării o constituie data la care aşezarea dintre străzile Brassai, Cotită şi Tipografiei,
ceva mai recentă <lecit aceea din Cetatea veche, a fost înglobată în parcelările sistematice efectuate în centrul istoric; după cum vom vedea, aceasta
s-a intîmplat în jurul anului 1300. Zona locuită din incinta fortificată
fiind ocupată în bună parte anterior celei din faţa fortifioaţiilor şi fiind
lipsită de loturi de tip nou, la data respectivă terenul cetăţii cu excepţia porţiunii de-a lungul centurii de apărare a fost ocupat în
întregime.
După cite se ştie, hoardele mongole au lichidat îndeosebi pe apără
torii cetăţilor care le-au opus rezistenţă şi au cruţat mai ales meşteşu
garii, de care aveau nevoie. Ţinînd seama de situaţia din alte viitoare
oraşe şi de profilul ulterior al Clujului, se poate presupune că în sec.
XIII partea mai nouă a centrului istoric a fost locuită în bună parte de
meşteşugari şi comercianţi'. Totodată este firească ocuparea incintei fortificate în primul irînd de iobagi ai cetăţii oare - spre deosebire de ceilalţi locuitori vor fi fost în proporţie mai mare maghiari. Informaţii
cuprinse în analele din Friesach şi în codicele din Echternach, conform
cărora într-o cetate care se numea „Clusa" ar fi căzut victimă „un număr infinit de unguri":\ sugerează că şi în acest caz populaţia celor
două zone a fost afectată intr-o măsură diferită de invazia mongolă, pierderile înregisurîndu-se îndeosebi de garnizoană. 1n consecinţă putem presupune pentru a doua jumătate a sec. XIII în acest cartier doar o creş
tere neînsemnată a numărului de gospodării.
Locuirea aşezărilor timpurii în preajma primei invazii mongole de
vreo 50 de familii coru;tituie un reper pentru reconstituirea evoluţiei lor
anterioare. Din calcule bazate pe această cikă şi pe ritmul creşterii altor
localităţi rezultă că în Cetatea veche a existat încă din veacul al XII-lea
o aşezare importantă.
Constatarea este confirmată de poziţia bisericii Sf. Mihail şi a cimitirului din jurul ei: dacă la amplasarea lor s-ar fi ţinut seama doar de
nucleul părţii mai noi a oraşului - apărut în jurul anului 1200 - ele
P. Niedermaier, Dezvoltarea centrelor istorice ... , p, 50. Pentru situaţia
vezi Th. Niigler, Aşezarea saşilor în Transilvania şi aportul lor la dezvoltarea societăţii feudale româneşti, în Studii de istorie a naţionalităţii germane ... , vol. I, p. 86; F. Gaus, Die Problematik der deutschen Ostsiedlung aus
tschechischer Sicht, în Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der
europaischen Geschichte, red. W. Schlesinger, Sigmaringen, 1974, p, 51, 62. Pentru
situaţia ulterioară clin Cluj vezi S. Goldenberg, op. cit., p. 18.
8 A. F. Gombos, Catalogus Fontium Historiae Hungaricae, Budapest, 19371938, voi. I, p. 131, voi. II, p. 1709.
7
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se găsească mai aproape de ,acel nucleu.9 ; distanţa mare,
determinată probabil şi de existenţa unui cimitir mult mai vechi1°, pledează deci, indfa·ect, pentru existenţa la data respectivă a aşeză·rilor timpurii. La aceeaşi concluzie duc caracteristicile Telativ arhaice ale parcelării şi Teţelei stradale.
,Incadra,rea perfectă a acestora în suprafaţa fortificată, de formă
dreptunghiulară, nu se poate explica <lecit iprin existenţa incintei Cetăţii
Yechi la data apariţiei aşezării. Distanţa mare dintre cele două aşezări
timpurii pledează totodată pentru existenţa între ele a unei fişii pe care
nu era voie să se construiască. Fîşia, foarte probabil legată de anumite
fortificaţii, indică folosirea aoestora la data apariţiei celei de a doua
ar fi trebuit

să

aşezări.

,In zona oraşului a existat cetatea Cluj, amintită intr~un document
din 1213, ,reşedinţa comitatului cu acelaşi nume (atestat prin intermediul
comitelui încă din jll["Ul anului 1177) 11 • Ea trebuie să fi avut un hotar
al ei, în proprietatea regelui. Vechiul teritoriu al oraşului, care ţinea pe
atunci de coroană, îndeplineşte această condiţie, mai puţin hotarul vechi
al Mănăşturului, care a aparţinut de o mănăstire benedictină 12 . Deoarece
nu cunoaştem locul vreunei alte fortificaţii din acea perioadă pe hotarul
Clujului propriu-zis, putem identifica, probabil, Cetatea veche ca reşe
dinţa comitatului1 3 •
Nu -este verosimil ca, în a doua jumătate a sec. XIII, donarea Clujului episcopiei 'Dransilvaniei şi construkea în schimb a unei alte cetăţi
la Lita 14 să se fi făcut curînd după efectuarea unor investiţii foarte mari,
prin ridicarea de fortificaţii noi. Schimbările apar fireşti numai dacă re;Şedinţa comitatului a fost amenajată cu mult înainte, eventual cu efoi1:turi reduse, şi dacă posibilităţile de apărare s-au dovedit la invazia mongolă ca fiind, în circumstanţe noi, nesatisfăcătoare.
Cetatea era dezavantajată de amplasamentul ei în lunca unui irîu;
în evul mediu, fortificaţiile au fost ,construite pe cit posibil pe ,ridicături
de teren greu accesibile15, chiar dacă ,acestea s-au găsit la o oarecare
distanţă de locul care trebuia supravegheat. Intrucît existau dealuTi în
9

P. Niederrnai,er, Dezvoltarea centrelor istorice ... , p. 58.
Pentru cimitir, vezi, de exemplu, Istoria Clujului, p. 67-68.
11
Idem, p, 68-70; G. Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 11.-13. Jahrhundert, în Acta Historiae Artium, vol. XIV/3-4, 1968, p. 168.
10

Nefiind vorba de un aşezămînt al unor călugări cersetori ci de unul benedictin, este evidentă dotarea lui, de la bun început, cu posesii.lni întinse (pentru
hotare, vezi Istoria Clujului, p. 72, 74-75 şi 81). Vechimea deosebit de mare a
mănă~tirii (vezi S. Goldenberg, op. cit. p, 14; H. Stoob Kennzeichen der mittelalter!iche'!" Stădtebildung im Karpatenbogen, în FVL, v~l. 21/1, 1978, p. 77), plauz1b1la prm prisma avantajelor substanţiale ce putea aduce o asemenea institutie
bine organizată pentru luar~a în stăpînire a teritoriului, face puţin verosimilă
presupunerea unei enclave timpurii în hotarul aşezămîntului monastic. Separatia
teri~orială_ s-a reflectat şi în regimul juridic diferit al localităţilor (penltru acesta,
,:ez1 F. Z1mmermann, C. Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
.Siebenbilrgen, vol. I, Sibiu, 1892, p. 526).
13
VE:zi şi S. Goldenberg, op. cit., p. 12.
14
Ibidem, p. 15; Istoria Clujului, p, 80.
15
K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII, Bucureşti, 1958, p. 144.
12
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apropierea oraşului (amintim Cetăţuia), poziţia cetăţii trebuie explicată
prin avantaje specifice ale amplasamentului care aici, pe terenul plan,
nu puteau fi <lecit amenajări ,realizate de mina omului.
Cum cetatea secolelor IX-XI, folosită şi de Gelu, se găsea la Mă
năştur16, amenajările existente la data înfiinţării comitatului pot să fi
fost doar de origine romană. După unii autori este vorba de Testurile
unor ziduri 17 ; este posibil ca în feudalismul timpuriu ele să fi fost doar
întregite cu materiale ieftine 18 , executindu-se transformări ample ceva
mai tirziu 19 .
Provenienţa Tomană explică forma dreptunghiulară a suprafeţei întări te neobişnuită pentru cetăţile medievale timpurii 20 , însă frecvent
intîlnită mai ales la castre. Napoca nu a fost un centru militaa-, dar temporar a avut totuşi o garnizoană. In primii ani ai stăpînirii romane asupra Daciei se găsea aici, p!robabil, Cohors III Campestris civiurn Romanorum milliaria, ulterior au avut o prezenţă trecătoare alte deta.şamente 21 •
Mărimea Cetăţii vechi, de 5 ha, corespunde aproximativ cu suPTafaţa unui
castru construit pentru o garnizoană de o mie de oameni2 2 , cîţi au staţionat iniţial. Intrucît cercetările arheologice nu au Teuşit să identifice
urmele unei tabere militare în vreo altă zonă a oraşului 2 :3, este posibil
ca primele întărituri să-i aparţină acesteia, ceea ce ar explica poziţia
incintei într-un colţ al oraşului roman şi dimensiunea ei relativ mică în
comparaţie cu aria generală a zonei locui te.
Este la fel de verosimil ca fortificaţiile să fi fost preluate şi amplificate ulterior de aşezaTea civilă, deoaTece nu se ştie nimic sigur de întărituri în jurul acesteia. Spre sud de str. P. Groza s-au găsit Testurile
unui zid puternic 24 care împaTte transversal în două o parcelă amenajată pe la 1200; dacă zidul aparţinea unor fortificaţii din jurul oraşului
care în sec. XII-XIII ar fi existat cel puţin sub forma unui mare
18

Istoria Clujului, p. 53, 56-61 şi 64. Realităţile demografice timpurii exclud

fiinţarea

concomitentă, aici, a două cetăţi situate la distanţă mică intre clt·.
G. Entz, op. cit., P. 3; H. Stoob, op. cit., p. 77. ln Istoria Clujului, p. 80,
se vorbeşte doar de material roman folosit la fortificaţiile Cetăţii vechi.
18 G. Entz, op. cit., p. 3; H. Stoob, op. cit., p. 77.
19 Pentru lucrări în sec. XIII, vezi Şt. Pascu, V. Marica, op. cit., p.
11;
17

Istoria Clujului, p. 80.
20
In mod obişnuit s-a tins spre forme ovale. Făcind abstracţie de cetatea
Alba Iulia - unde traseul zidurilor a fost determinat de particularităţile castrului
roman (P. Niedennaier, Geneza oraşului Alba Iulia, lucrare de plan 1976, manuscris) -, au existat cetăţi dreptunghiulare timpurii la Biharia şi Timişoara (după planimetria oraşului medieval - înspre nord de castelul Huniazilor). Amîndouă au avut
însă o suprafaţă mult mai mică, decit Cetatea veche.
21 D. Tudor, Oraşe, tirguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 228;
Istoria Clujului, p. 32; Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976,

p. 174.
22 La castrele de legiune pentru 5600 de oameni s-au prevăzut 20-25 ha;
la 1 om reveneau deci 36-45 mp. Folosind acela.şi indice, foarte aproximativ, rezultă pentru o milliarie un necesar de vreo 4 ha.
23
Vezi în acest sens Istoria Clujului, p. 32.
2
~ I.
Mitrofan, Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, în ActaMN, I,
1964, p. 209; Istoria Clujului, p. 33. D. Tudor, op. cit., p. 223, consideră urmele
.,prea modeste ca să prezinte o siguranţă absolută în ceea ce priveşte interpretarea lor".
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dărîmături25, greu de înlăturat şi uşor de valorificat pentru protecţia aşezării, atunci paroelairea medievală s-ar fi adaptat la traseul lor,
ceea ce nu s-a întîmplat. Situarea unei fortificaţii romane în dreptul stră
zii 23 August 26 este de asemenea neplauzibilă: frontul de nord al acestei

Yal de

străzi, apărut

pe la 1200-1225, prezintă uşoare cuTburi, care dovedesc
în evul ,mediu cvartalele nu au fost adosate liniei drepte a unor întă
rituri romane - adosare favoTabilă pentru protejarea lor.

că

Partea

nouă

a centrului istoric

Piaţa centrală, a Libertăţii, constituie centrul compoziţional al ca1·"Lierului din afara Cetăţii vechi. Toate zonele construite situate periferic
fiind adaptate foTmei unor cvartale din jurul pieţii, este firesc ca acolo
undeva să se găsească nucleul parcelărilor din a doua etapă mare de
dezvoltare a Clujului.
Mai nou este frontul ei de nord, deoarece proprietăţile din dreptul
său se găsesc nemijlocit în faţa fortificaţiilor cetăţii, ,pe locul şanţului
acesteia, pe un teren ca,re iniţial nu se putea construi. Mici inadvertenţe
ale formei pieţii dovedesc apariţia neconcomitentă şi a celorlalte grupe
de loturi de lingă ea. Cvartalele înspre est şi vest de spaţiul liber constituie pandante, concepute împreună. Poziţia lor puţin dezaxată - cele
dinspre est sînt plasate puţin mai spre nord faţă de cele dinspre vest
- arată că şi la amplasarea acestora s-..a ţinut seama de un alt element,
care poate să fi fost doar cvartalul spre sud de piaţă. Amplasarea ,asimetrică a acestuia faţă de axa spaţiului liber şi modul diferit în ,care a fost
'realizat dovedesc totodată că el nu a fost amenajat odată cu cele laterale. Altfel era normal ca şi cvartalul de sud să fi fost structurat la mijlocul lui printr-o străduţă transversală; ea trebuia să se găsească în
dreptul frontului de est, adkă toată parcelarea s-..ar fi amplasat în acest
caz mai spre vest. Cum poziţia frontului de vest al pieţii era determinată,
foarte probabil, de accesul spre Cetatea veche şi, poate, de amplasamentul
unui cimitir timpuriu pe locul bisericii Sf. Mihail 27 , prin realizarea cvartalului de sud mai spre vest s-air fi evitat şi distanţa mare între colţurrile
învecinate ale şirurilor de proprietăţi, obţinîndu-se o formă mai închegată a pieţii.
·
Din cele expuse rezultă că grupul de parcele amintit este mai vechi
.şi formează nucleul oraşului. Constatarea este confirmată şi de particularităţile lui. Mai întîi cuprinde parcelele cele mai mari ale centrului
istOTic, or, în cadrul aşezărilor din a doua etapă asemenea proprietăţi
au de ,obicei o vechime maximă 28 • T,raseul limitei posterioare prezintă
25
Merită să amintim că o poartă a castrului de lingă Turda a existat pînă
m sec. XVII, iar a1ta pînă în sec. XIX (cf. C. Mureşan, Monumente istorice din
Turda, Bucureşti 1968, p. 8).
26
D. Tudor,' op. cit., p. 223.
27
Vezi de exemplu Istoria Clujului, p. 67-68.
28
P. Niedermaier, Dorfkerne auf dem Gebiet der Sieben Stii.hle în FVL,
vol. 16/1, 1972, p. 40; idem, Dezvoltarea centrelor istorice . .. , p. 15-16.
'
•
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o uşoară curbură, fapt frecvent întîlnit la nuclee2 9 • Lipsa străduţei transversale este şi ea un indiciu al apaa-iţiei timpurii a cvartalului, deoarece
utilizarea unor grupuri de parcele compuse dintr-un număr redus de
proprietăţi constituie o practică ceva mai recentă in compoziţia urbanistică a oraşelor.
Grupul de loturi din dreptul fr-ontului de sud al pieţii Libertăţii şi
al străzii P. Groza, care a cuprins iniţial zece proprietăţi, a fost organic
închegat. Două loturi de lingă strada Universităţii, cu o formă diferită,
au fost ataşate mai tirziu nucleului, fapt confirmat şi de existenţa în
dreptul lor a unui mic decalaj în aliniamentul sbrăzii 23 August.
Parcelarea - la a cărei amplasare s-a ţinut seama probabil şi de
traseul drumurilor de tranzit - a avut o poziţie de-a dreptul ideală
faţă de părţile mai vechi ale viitorului oraş: ea s-a găsit la o distanţă
potrivită şi egală de Cetatea veche şi aşezarea timpurie de lîngă ea.
fiind orientată cu frontul principal spre acestea.
Caracteristicile nucleului - alcătuirea lui din loturi mari şi mult
mai extinse ca lungime, dispuse unul lingă altul într-un cvartal organic
închegat, delimitat de un front posterior curb - sint specifice parcelă
rilor realizate de colonişti3°; astfel este verosimilă datarea lui în peIioada stabilkii unor oaspeţi în zona Clujului, adică pe la sfirşitul secolului al XII-lea 31 .
Alegerea atentă a amplasamentului şi adoptarea unor forme bine
închegate la delimitarea proprietăţilor şi a nucleului ne îngăduie să presupunem că deja în această primă etapă a existat un concept şi pentru
extinderea în continuare a aşezării.
ln unele cazuri s-a grupat de la început un număr mai maTe de
parcele în jurul unei pieţe centrale - la Baia Mare după mijlocul vencului al XIII-lea 32 - şi în consecinţă nu se poate exclude intenţia realizării în etape a unor asemenea ansambluri. Dacă s-M fi dorit însă amenajarea unei pieţe, se tindea cit mai repede spre •realizarea ei. Ca şi în
alte cazuri - de exemplu la Trzebnica (R. P. Polonă) (fig. 3) 33 - toate
parcelele iniţiale erau amplasate în dreptul spaţiului preconizat; în acest
caz nucleul ocupa o latură lungă a pieţii sau forma grupaje mai mici,
situate în dreptul a două, trei fronturi. ln realitate însă majoritatea loturilor nucleului nu sînt situate în dreptul pieţii, ci lateral, în lungul
29
Idem, Dorfkerne ... , p. 40-60; idem, Dezvoltarea centrelor istorice ... ,
p. 15-20.
30
Idem, Dorfkerne ... , p. 55-62; idem, Dezvoltarea urbanistică şi arhitectonică . .. , p. 119.
31
S. Goldenberg, op. cit., p. 14; Şt. Pascu, V. Marica, op. cit., p. 11; G. Bakc'i,
Aufschlussreiches Prozessregister, în Karpatenrundschau, nr. 6/10 II 1978, p. 6.
Perioada fondării aşezării poate fi bine coroborată cu aceea a începerii lucrăriloî
la edificiul de cult; prin intermediul unei baze romanice tirzii şi al unui capitel
gotic timpuriu, ea poate fi datată în sec. XIII (G. Entz, op. cit., p. 21).
32
Idem, Dezvoltarea urbanistică a unor oraşe transilvănene pină în secolul al
XVII-Zea (Baia Mare, Dej, Rodna), lucrare de plan 1978, manuscris.
33
W. Kalinowski, City Development in Poland, în lnternational History of
City Development, vol. VII, Urban Devewpment in East-Central Europe: Poland,
Czechoslovakia and Hungary, red. E. A. Gutkind, New York - London, 1972,
p. 26-27. In cadrul reconstituirii, autorul indică 17 parcele, al căror număr corespunde cu acela al familiilor de oaspeţi aşezaţi aici în 1203-1204.
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Fig. 3 - Parcelarea iniţială a oraşului Trzcbnica (R. P. Polonă) (după W. Kalinowski, City
Development in Poland, în International History of City Development, vol. VII, New YorkLondon, 1972).
străzii

P. Groza. Senzaţia ,poziţiei laterale a loturilor este accentuală de
un al doilea element: dacă Tealizarea pieţii ar fi fost proiectată de la
început, iar loturile situate la nord de strada P. Groza orientate implicit
cu frontul principal SIJ)re .ansamblul preconizat, ele s-ar fi găsit cu laturile lunigi, secundare, cu ,puţine construcţii înspre nucleu. Este îndoielnic,
în ce măsură locuitorilor mai vechi ai aşererii, cu o poziţie consolidată
în cadrul obştei, le convenea dezvoltarea localităţii înbr-o formă dezavantajoasă pentru proprietăţile .lor.
Elementele expuse exclud pentru această etapă intenţia realizării
unei pieţe. Ca in majoritatea cazurilor similare 34 , s-a prevăzut deci amenajarea proprietăţilor noi ilingă cele vechi, adică în prelungiirea şirului
existent. ln prima jumătate ,a sec. XIII :a fost amenajat cvartalul cuprins
între străzile P. Groza, Făcliei, 23 August şi Tomis; pentru aceasta ple34

P. Niedermaier, Dezvoltarea

urbanistică

şi

arhitectonică

... , p. 120-121.
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concomitent manmea iniţial relativ mare a loturilor de aici şi
traseul convex al frontului posterior al grupului de _parcele.
In funcţie de număTU.l iniţial de gospodării şi ritmul creşterii localităţilor în perioada respectivă 35 , frontul de nord al străzii P. Groza - care
în mod firesc a urmat amenajarrea frontului de sud - s-a rrealizaJt după
mijlocul veacului al XIIl-lea.
După loturile aferente primei artere s-au ,realizat Testul celor din
jurul pieţii, deoarece toate celelalte parcelări se leagă în mod nemijlocit
de acestea. Perioada realizării lor coincide deci cu „fondarea şi unificarrea
oraşului Cluj" 36 , urmărită de regele Ştefan al V-lea 37 • Astfel realizările
pe plan urbanistic primesc o semnificaţie mai adincă. Prin amenajar~a
unui cadru arhitectural al locului de tîrg s-a creat un ansamblu specific
urban - într-un fel s-a „fondat" oraşul. Zona nou parcelată a constituit
concomitent un element de legătură între „satul" şi „cetatea" Cluj; prin
ea s-.a „stirîns la un loc", s-a „unificat" localitatea.
Acţiunea regelui Ştefan a fost interpretată nu numai ca o măsură
administrativă. Pe bună dreptate se presupune şi o nouă colonizare în
al treilea sfert al sec. XIII 38 • Asupra importanţei ei se poate conchide din
mărimea ulterioară a localităţii. Aceasta fiind remarcabilă, tl"'ezultă că
s-au amenajat multe parcele: piaţa şi-a primit nu numai fronturile laterale, ci şi pe cel de nord; chiar şi colţurile ansamblului au fost deja atunci
ocupate. Debuşeurile majorităţii străzilor principale erau iniţial relativ
late, reducîndu-se însă curînd dimensiunea lor, spaţiul primind implicit
un perimetru mai închegat.
Următoarele extinderi se racordează la deschiderile deja micşorate
ale pieţii. S-au amenajat mai întîi parcelele din dreptul bulevardului
Lenin, pînă în strada Făcliei, apoi cele din dreptul străzii 30 Decembrie,
pînă în strada S. Micu; tot pînă acolo s-a prelungit strada Napoca, terminîndu-se astfel parcelă·rile în zona mediană a centrului istork. Spre
nord aceasta a fost extinsă prin amenajarea loturil:or străzii Gh. Doja,
şi anume pînă la un decalaj pronunţat în frontul de est al acesteia şi
ulterior pînă la tflaseul străzii Tipografiei; spre sud s-a realizat şiTul
parcelelor de lingă străzile 23 August şi Fortăreţei.
Zona ocupată, delimitată de strada S. Micu, limita Cetăţii vechi,
străzile Tipografiei, Făcliei, M. Kogălniceanu şi limita de parcele dintre
străzile FortăTeţei şi Potaissa, a avut un contur foarte închegat. De~a
lungul ei s-a ridicat ulterior şi marele zid al oraşului; doar în partea
de sud a oraşului traseul acestuia este, poate, puţin diferit. Intre linia
zidului şi vechea limită a aşezării din dreptul străzii M. Kogălmceanu
există o fişie de teren relativ îngustă, a cărei adîncime nu corespunde
cu aceea a unor cvartale obişnuite şi care este ocupată de parcele deosE::bit de late. Atît în partea de est a localităţii cit şi în cea de vest, zidul
oraşului prezenta puţin înspre nord de străzile M. Kogălniceanu respectiv Fortăreţei o anumită discontinuitate 39 , ce indică o schimbare a tra35

Idem, p. 116-117.

36

F. Zimmermann, C. Werner, op. cit., p. 319-320.
Vezi în acest sens şi Istoria Clujului, p. 77-78 şi 82-83.
Idem, p. 78.
E. Jakab, Kolozsvar tortenete, vol. I, ilustraţii, planşa V.

37

38

39
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seului preconizat iniţial. Coroborîndu-se elementele arătate, este posibil
ca limita iniţială a zonei fortificate să se fi găsit pe linia străzii M. Ko•
gălniceanu, efectuîndu-se aici o mică extindere a oraşului, ceva mai tîrziu
- dar oricum înaintea construirii zidului de sud, cindva în sec. XV -·-,
precum şi a mănăstirii minorite, a cărei ridicare a început în anul 1486 40•
Intre struotuira planimetrică a centrului istoric şi aceea a suburbiilor
apar diferenţe mari: în zona ,centrală au existat parcele mult mai mid
şi o reţea stradală mai deasă; numai arterele importante, care erau totodată drumuri de tranzit, îşi oontinuă traseul şi în suburbii, iair •restul
străzilor se termină la marginea centrului. Deosebirile dovedesc realizarea
de la bun început a unei delimitări bine materializate, adică întărite, între
cele două zone. Pînă în 1405 localitatea s-a extins mult dincolo de ea;
cu toate că obştea a-r fi ,putut să-şi permită cuprinderea în interiorul fortificaţiilor a unei suprarfeţe mai mari, zidul oraşului a fost ridicat pe traseul vechii delimitări, ceea ce constituie un indiciu pentru existenţa aici
a unei fişii neconsta"uite late şi a unor întărituri relativ ample.
!n această situaţie ar fi fost normal ca activitatea şantierului din
sec. XV să înceapă cu construirea unor turnuri de poartă masive. Totuşi
noile intrări în ora.ş s-au realizat relativ tîrziu 41 • Această ordine a executării lucrărilor apare verosimilă numai dacă, spre deosebire de restul
fortificaţiilor iniţiale din jurul părţii noi a centrului istoric executate
din pămînt şi lemn - , porţile au fost zidite deja înainte de 1405, mai
tîrziu însă refăcute. într-un privilegiu din anul aminti,t se pomeneşte
dealtfel o aprobare mai veche de întărire a oraşului 4 '.?.
Pentru datarea perimetrului şi implicit a fortificaţiilor iniţiale dispunem de un reper destul de exact: In 1332 este atestat spitalul 43 , situat într-o suburbie, la o oarecare distanţă de centrul istoric. Asemenea
aşezăminte ampLasîndu--se în mod normal la marginea zonei construite,
rezultă că la data ,respectivă extinderea oraşului depăşise deja linia fortificaţiei iniţiale.

Ca dijmă papală suplimentară (decima decimei) Clujul a achitat pe
atunci la primul din cele două termene, contravaloarea a 67 groşi; de
la al doilea termen -se păstrează doar date privind spita1ul, caTe a plătit
circa 12 groşi. în anul următor, 1333, Clujul a dat deodată 140 de groşi,
în 1334 a achitat mai întîi 67 de groşi şi ulterior 80 de groşi, iar in lJJ\
la primul termen, din nou 80 de groşi 44 • In consecinţă se poate presupune
că decima decimei oraşului Cluj era de aproximativ 150 groşi/an. În
comparaţie cu dările altor localităţi valoarea este foa•rte mare, ceea ce
~~)Vedeşte importianţa de atunci a oraşului 45 • In centrel,e însemnate din
40

Şt.

Pascu, V. Marica, op. cit., p. 32.
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, vol. I, Bucureşti, 1959,
p. 285 şi 606.
42
F. Zimmermann, C. Werner, G. Muller, Urkundenbuch zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbilrgen, vol. III, Sibiu, 1902, p. 347.
43
Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, secolul XI V,
voi. III, Bucureşti, 1954, p. 146.
44
Idem, p. 129, 146, 167, 180, 190 şi 211.
.s Vezi şi Istaria Clujului, p. 84.
41
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decanatul Orăştiei revenind ca decima decimei 0,17 respectiv 0,20.
fum 4 6 , se poate calcula numălrul de familii din Cluj:
150 : 0,17=882

sau

groşi/

150 : 0,20=750

Cifra aproximativă de 800 reprezintă toti..u;;i o limită maximă, deoaTece
darea medie aferentă fiecănri fum a fost în decanatul Orăştiei de 0,23 groşi, iar în decanatul Sebeşului de aproximativ 0,27 de groşi 47 • In funcţie
de aceste cifre rezultă, ca o valoare minimă:
150 : 0,23=652

sau

150 : O,27=555.

a centrului istoric (fără loturile de îndesire) a
cuprins 'llll nrumărr de aproximativ 400 de proprietăţi; 1a aceas,
tă cifiră se pot adăug,a cel mult
1000
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loouite 49 • Deşi, în ront,extul u1rmă1ririi obţinerii UJllui privilePerioada
Fig. 4 - Determinarea perioadei închegării perime- giu, nu se poate pune prea mare
trului centrului istoric (curbele de creştere cores- preţ pe infonmaţia vespectLvă 50 ,
pund unui ritm de 350% per 100 ani).
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46
Documente ... , p. 127, 138, 161, 179, 188 şi 213; cf. şi F. Zimmermann,
C. Werner, op. cit., p. 464-465.
47
Documente ... , p. 128-129, 141-142, 180-182, 184, 186-187, 207-208 şi
218-219; cf. şi F. Zimmermann, C. Werner, op. cit., p. 433-435 şi, 435-436.
48
•
„Acest procentaj maxim de jeleri se întilneşte în 1488 la Bistriţa (A. Berger,
1 olkszahlung in den 7 und 2 Stiihlen im Bistritzer und Kronstadter Distrikt vom
Ende des XV. und Anfang des XVI.' Jahrhunderts, în KVSL, an. 17, 1894, p. 74.
Pentru existenţa jelerilor în 1316 la Cluj vezi F. Zimmermann, C. Werner, op. cit.,
p, 320.
49
F. Zimmennann, C. Werner, op. cit., p. 142-143.
50
Edificatoare în acest sens este motivarea situaţiei prin conflictele între episcopie şi s~i, fiind greu de presupus o răsfrîngere directă a tulburărilor din sudul
TransDvaniei asupra unor localiltăţi din comitiatele Turda, Cluj, Solnoc, Sătmar
sau Bihor.
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lui de episropi1a Transilvaniei a firîniart; probabil înwucitV1a dezvoLtairea
1ui51 ; este deci mai probabhlă iatingerw. mărimii respootive spre sffa-şitul
intervallru1ui indiicalt.
Se ştie că tocmai pe atll!Ilci, în 1316, Clujul a primit o serie de privilegii, fiind denumit pentru prima dată „dvitas~' 52 • In mai multe cazuri
începîndu-se executarea fortificaţiilor în peri oada atestării localităţilor
ca oiraş 53 , se poat,e presupune că închegarea centrului istoric şi realizarea
întăriturilor iniţiale din jurul său sînt l:e.gate de data emiterii privilegiilor.
După această perioadă a mai avut loc doar ,o îndesire a parcelării
~i extinderea spre sud, deja aminti.tă. Planimetria generală a centrului
istoric datează însă dintr-o perioadă anterioară, structura lui reprezentînd
un document de reală valoare istorică.
1

PAUL NIEDERMAIER

DIE ENTSTEHUNG DER KLAUSENBURGER ALTSTADT
IM LICHTE IHRES GRUNDRISSGEFUGES
{Zusamimenfassung)
Die erste Siedlung, deren Spuren in der Parzellierung der Stadt crhalten
blieben, befand sich in der „Alten Burg". Im 12. Jh. war sie schon beachtlich und
bestand zunăchst aus fast quadratischen Einzelgehoften die in kleinem Abstand
voneinander lagen. Durch die fortschreitende Bebauung wurde bald der freie Raum
zwischen ihnen besetzt. Die Burg selbst diente zunăchst als Komitatssitz; vermutlich
unter Verwertung romischer Ruinen wurde sie fri.ih angelegt. Eine zweite, kleinere
Vorsiedlung gab es ostlich der Wehranlagen.
Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts entstand der neue Teil der Innenstadt.
Sein GrundriB weist die Merkmale siebenbi.irgischer Hospites-Siedlungen auf: Er
besteht aus lănglichen Parzellen, die man planmăBig, entlang ziemlich geradliniger
Zeilen nebeneinander anlegte. Den Kern bildet der Baublock si.idlich des Marktplatzes. Bei einer ersten Erweiterung des Ortes wurden die neuen Hofstellen neben
den alten angeordnet. Erst bei der zweiten VergroBerung entstand die gegeni.iberlicgende Strafienfront, und die groBzi.igige Platzanlage entstammt dem dritten
Viertel des 13. Jh. Um 1316 war das Gebiet der Innenstadt vollstăndig parzelliert.
Damals wurden Wehranlagen aus Holz und Erde, vermutlich mit gemauerten
Torti.irmen, um sie herum angelegt. Aus neuerer Zeit stammen eine kleine Innenstadterweitenmg nach Si.iden hin und die Verdichtungsparzellen.

51
52

53

Vezi în acest sens Istoria Clujului, p. 78-79 şi 82.
F. Zimmennann, C. Werner, op. cit., p. 319-320.
P. Niedennaier, Dezvoltarea urbanistică şi arhitectonică . .. , p. 166.

NOBILII DE DĂBÎCA
ŞI RELAŢIILE CU ŢARA ROMÂNEASCĂ
ÎN VEACUL AL XIV-LEA

He1aţiile multiple ale ţărilor :române cu ,reg,atul angevin şi cu Tiransilvania în veacul al XIV .Jlea vor continua să prieocupe istoriografia noastră atîta vreme cit se pot desprinde mereu alte aspecte ale legăturilor
românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor, date })['ivind plămădkea
şi independenţa statală şi influenţe şi interferenţe spirituale determinante
în cul,tura medievală. Nu nwnai relaţiile politice, în speţă cele de suzeranitate-vasalitate, exagerate multă vreme în istoriogriafie, ci şi relaţiile
umane (înrudi,ri, căsătorii, emigrări etc.) au avut un Tol oarecare în anumite ocazii şi prin ele se pot explica diverse fapte. Se ştie, dt de importante erau căsătoriile în evul mediu pentru stabilirea sistemelor complicate de alianţe, de succesiuni sau în menţinerea păcii.
Domnii români, ctitori de ţară şi de instituţii, departe de a fi doar
,,păstori ai oilor" regelui, n-au rămas în afara acestor preocupări, cău
tîndu-şi legături nu numai politico...Jmilitaire, dar şi de rudenie, atît la
sudul Dunării cît şi peste munţi. Să nu-l amintim decît pe Mircea cel
Batrin, care, printr-un astfel de sistem complicat, dar eficace, se înrudea
nu numai cu unii suverani balcanici, dar şi ,cu Vladiislaiv Jagiello, regele
Poloniei!, şi poate şi cu Sigismund de Luxemblli!"g. Bunicul său, Nicolae
Alexand['lu Basarab, căsătorit cu Clara, •O nobilă catolică originară din
Transilvania, pare să fi atenuat prin acest act tensiunea existentă între
curtea maghiară - care, nici după un deceniu, nu a uitat înfrîngerea din
1330 - şi Ţara Românească. Cine era această doamnă Clara, devenită
celebră în literatura noastră prrin drama lui Al. Davila?
Intr-un document din 16 iulie 13722, Vladislav I, domnul Ţării Româneşti, ,,ban de Severin şi duce al Ţării Făgăraşului nou dobîndite",
pune în stăpînkea tfa:gului Şercaia şi a celor aparţinătoare, precum şi
a satelor Veneţia, Căciulata, Hoghiz şi Dopca din Făgă•raş, pe magistrul
Ladislau de Dăbîca, ,,fiul ,răposatului !anus meister de Dăbîca, nepotul
lui Miched· banul", ruda sa de sînge (consanguineus), care „vajnic cav-1ler, trup şi sînge ... s-a luptat vitejeşte împotriva prea cruzilor şi necredincioşilor turci ,şi a împăratului de la Tîrnovo, săvîirşind acolo isprăvi
ostăşeşti preastirălucite şi vredni1ce de cinste ... ". Din acest document,
1 Hw·muzaki-Densuşianu,

I, 2, p. 828; P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrîn,
1944, p. 52.
2
D.R.H., B. I, p. 14-17. ln ultima ediţie românească care cuprinde acest
document (Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii între ţările române, I, Bucureşti, 1977, p. 60-61) redarea numelui beneficiarului prin Ladislau de Dopca şi
nu de Dăbîca, cum este corect, poate induce în eroare. Satul Dopca din sudul
Transilvaniei 1-,a, primit numitul Ladislau la 1372, pe cînd Dăbîca, posesiunea înaintaşilor săi, a dat numele acestei familii cu mai bine de jumătate de secol înainte.
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cunoscut dealtfel de multă vreme în literatura istorică românească, se
desprinde în primul rînd cadrul de politică externă al Ţării Rom[me~ti~
restabilirea reliaţiilor cu Ungaria în urma tratatului din aug. 1369, deteriorate în- anul precedent, cind oastea ambiţiosului Ludovic I suferise cunoscuta înfirîngere din partea pîrcălabului Dragomiir sub cetatea Dîmboviţei, iar forţele pro-catolice din Vidin au fost zdrobite de către nepotul marelui Basarab. Ca urmare a sus-numitului tratat, Vlaiou a primit
feudele ardelene, Amlaşul şi Făgăraşul, precum şi mai vechea posesiune, Banatul de Severin. In nov.-dec. 1369, cind ţarul Ivan Alexandru
al Bulgariei, stăpîn efectiv la Tîrrnovo, în partea răsăriteană a ţJarr-atului
său dezmembrat, încerca ou ajutor turcesc să ooupe Vidinul disputat de
unguri şi păzit de garda angevină încă din 1365, oastea română în frunte
cu Vlaicu reuşeşte să-i infrîngă pe aliaţi3. Este prima ciocni,re românească cu turcii de curind statorniciţi pe continentul european, înoununată de succes, fapt ce va contribui, alăt'lllri de o diplomaţie abilă a lui
Vlaicu şi a primilor săi urmaşi, la ridicarea pentru mai bine de jumătate
de veac a prestigiului politic al Ţării Româneşti în această parte a Europei.
Stăpin pe situaţie în nordul peninsulei balcanice, Vlaicu obţine Vidinul salvat pentru vărul şi cumnatul său StTacimir, ţarul detronat de
ungll['i în 1365 şi închis împreună cu familia în fortăreaţa Gumnik din
Croaţia.

Se pune problema originii magistrului Ladislau de Dăbîca, beneficiarul daniei voievodului român, precum şi a raporturilor de rudenie
dintre casa Basiarabilor şi familia ardeleană a nobililor de Dăbîca 4 • Aşa
cum reiese din documentul menţionat, strămoşul amintitului magistru
Ladislau era banul Micud, des pomenit în documente şi implicat în mai
multe evenimente politice şi militare de primă însemnătate pentru cea
de a doua jumătate a veacului al Xiii-lea. Banul Ştefan Mioud era fiul
comite1ui Micud şi făcea parr-te din neamul Kukenus-Renolth, originar
după unele izvoare din Spania sau din Franţa, strămoşii venind în suita
Margaretei de Franţa, pe la 1181, cu ocazia căsătoriei cu regele Bela III".
3
O însemnată contribuţie privind problema Vidinului şi a implicaţiilor pentru.
relaţiile Ungariei cu Ţara Românească în legătură cu aceasta, la Maria Holban ►
Contribuţii la studiul raporturilor dintre Ţara Românească şi Ungaria angevină

( Rolul lui Benedict Himfy în legătură cu problema Vidinului), în SMIM, I, 1956,..
p. 7-59.
4 Primul care a încercat o legătură între Basarabi şi nobilii ardeleni prin,
doamna Clara, mama vitregă a lui Vladislav I, a fost B. P. Haşdeu (Negru Vodă„
Bucureşti, 1898, p. CCVII-CCXVI). Ideile sale, mai tîrziu, nu au fost împărtăşite
întru totul de către alţi istorici. Pentru aceeaşi filieră, printre alţii, au optat şi editorii volumului Documenta Valachorum, Budapest, 1941, p, 246, nota 3, comentind documentul din 1372.
5 „Kyguini quidem
Renoldi origo est de Yspania, cum regina Margaretha
coniuge Bele Regis filii Zaar Ladislai" (în realitate Bela III, fiul lui Geza II, a fost

căsărtorit

cu Margareta de Franţa, fiica regelui Ludovic VII şi a Constanţei de
nu Bela II, fiul ducelui Ladislau cel Pleşuv - n.n.J Pannoniam adeuntes
(Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. Szentpetery, I, Budapest, 1937, p. 298); ,.Kun-

Castilia,

şi

guin und Renolti ist von Hisponien mit der Kunginn Margareten Kunig Belan
hausfrawe Saardisloy sun" (Chronicon Henrici de Milgeln, în Scriptores Reru111<
Hungaricarum, ed. Szentpetery, II, Budapest, 1938, p. 137; pentru varial'lJta în ver-

suri latine a

aceluiaşi

izvor, idem, p. 251).
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ln 1275 şi 1276 este menţionat ca ban al Severinului 6 • ln 1279, împreună
cu fratele său, comitele Emerk, s-a angajat în faţa legatu1ui pontifical
Filip de Fermo să participe la cruciadă în Orient, .aşa după cum îşi exprimase dorinţa părintele lor, comitele Micud. Intre timp, murind comitele
Emeric şi neTealizîndu-se proiectul de e::iopediţie în cruciadă, în locul
celor 50 de mărci pe care trebuiau să le plăttească bisericii, în 1288 7 ,
banul Micud donează episropului Petru al Transilvaniei una dintre cele
mai îns·emnate moşii .ale siale şi anume Sînmiclăuş din vecinătatea Turzii,
unde se pare că avusese anterior o cetate, distrusă în 1285 de că-bre tă
tari, cînd au fost arse şi documentele cu privilegiile mai vechi ale „oaspeţilor" din Turda, date lui spre păstrare 8 • Parrticipînd la mai multe bă
tălii în cea de la Kreussenbrunn (12 tulie 1260), în oastea lui Bela IV
împotriva lui Pfemysl Otokar II al Boemiei, în cea de la Codlea (126-1),
alătUJri de ducele Ştefan împotrivia tatălui său, iregele Bela IV, în cea de
la Isaszeg împotriva lui Bela banul de la Macva, şi în altele împotriv,1
cumanilor - , este Tăsplătit de către Bela IV, Ştefan V şi Ladislau IV
Cumanul cu numeroase ,posesiuni răispîndite în comit.atele Zala, Barranyn,
Zagreb, Tuu,da, Alba, Cluj, Solnoc, Dăbîca etc. Unul dintre aceste acte
de punere în stăipînirea mai multor domenii este ,cel din 12799 , prin care
Ladislau Cumanul îi conferă şi satul cetăţii Dăbîca (Dobokavarfalva).
In document nu se faoe vreo 1referire la existenţa cetăţii, ceea ce întă
reşte eonvingeTea că la data aceea era ruinată şi fără importanţă pentru
regalitate, în urma marii invazii a tătarilor din 1241 10 • Mai tîrziu, banul
Micud va zălogi parrtea sa din moşia Dăbî,ca, pentru o sl.hlllă de bani,
nepoatei sale Katha, fiica fratelui său Emeric, înrudită prin mama ei,
după cit s,e pare, ,cu regele Ladislau Cumanul 11 • Pămîntul va t-eveni fiilor
banului Micud, Niieolae şi Petru, în 1300, după plata datoriei cătl'e verişoara lor. Ultima menţiune a banului Micud se face într-un document
din 1298, ,cu ocazia schimbului moşiei sale Luna de sus cu episcopul
l 1 eitru al Transilvaniei, care îi cedează Uioaira şi Foludi, precum şi dreptul de a aduna pe timp de un an în beneficiu propriu dijmele episcopale
I, 1, p. 405 şi 410.
veacul XII, II, p. 294-296.
veacul XIII, II, p. 376-377; P. Iambor, în AIIAC, XVII, 1974,
ActaMN, XIV, 1977, P. 310-311.
veacul XIII, II, p. 213-215.
1
Cercetările arheologice întreprinse la cetatea Dăbîca au scos la iveală relativ
puţin material de sec. XIII-XIV, acesta provenind îndeosebi clin două puncte:
din aşezarea care se suprapune, în incinta a IV-a, peste cimitirul de sec. XI-XII
şi din incinta I-a. Zidurile mai vechi care se întîlnesc în capătul de nord al acesteia au fost legate cu un a1'tul, adosat, cu un traseu uşor curbat, formînd astfel
o mică fortificaţie. In urma unor distrugeri, peste acest zid s-a construit un altul,
care nu îl suprapune, ci îl încalecă parţial. Materialul arheologic de pe nivelul
de călcare din interiorul şi din exteriorul acestei citadele se datează cu precădere
în a doua jumătate a sec. al Xiii-lea şi în sec. al XIV-lea şi n-ar fi exclus ca
amenajările respective să aparţină banului Micud şi urmaşilor săi. In orice caz,
în ultimii ani ai sec. al XIII-lea şi în sec. al XIV-lea, actele comiţilor şi juzilor
nobililor comitaltului Dăbîca au fost emise din alte localităţi (Bonţida, Luna de
-!os, Fundătura, Răscruci) şi nici unul din Dăbîca, ceea ce poate fi un argument
m favoarea încetării existenţei cetăţii.
11
Szazadok, 1887, Anexa, p. 45.
6

Hurmuzaki-Densuşianu,

7

D.I.R.,
8
D.I.R.,
p. 218; idem,
9
D.1.R.,

°

C,
C,
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C,
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de ,pe toate domeniile sale 12• Fiii săi au fost Nicolae, Dumitru şi Petru 13 •
Cel mai mare, NilColae, paTtizan de la început al noului rege, Carol Robert, a fost răsplătit de acesta pentru slujbele aduse ,coroanei încă din
1310 cu dreptul de a percepe vamă pentru saTe şi alte măirf,uri care
treceau prin satul său Românaşi (Egreeg), cite doi dinari, în loc de unul
cum se obişnuia, de fiecare car încărcat 14 • Ajuns în fruntea com1tatului
Dămca, funcţie în care apare în 1314, el şi urmaşii săi îşi vor împrumuta
numele de la acest comitat, unde dealtfel aveau numeroase domenii (de
Dăbîca, Dobokai)1 5 • Regele îi încredinţează în 1331 sarcina de ,a face
cercetări, chemări, hotărnidri, punere în stăpînire şi oprelişti pentru
moşia Inău din comitatul Dăbîca a călugăTiţelor din Insula Iepurilor
(Sf. Margareta) 16 . In 1332, împreună cu fratele său Petru, precum şi cu
fiii săi Ioan şi Ladislau, patronează mănăsUrea Kokenyes din nordul
Maramureşului 1 7, iar mai tîrziu, în deceniul al VI-lea al sec. al XIV-lea,
în urma unei lungi serii de procese, fiilor săi, magistrul Ioan, Leukus
şi NiJColae, precum şi nepoţilor (printre care şi Ladisliau, fiul magistrului
Ioan), le este adjudecat dreptul asupra mănăstirii Sf. Margareta de Meseş,
pe care o aveau în patronaj de mai înainte, în favoarea nobili'lor din
neamul Jakch de Coşeiu 18 • Dealtfel, din a doua jumătate a veacului al
XIV-lea s-au păstrat o seamă de acte referitoare la hotărniciri, zălogiri,
schimburi, vînzări, răpiri şi procese îndelungate privind numeroasele .5i
răspînditele domenii ale acestei familii, fenomen firesc în această perioadă de ascensiune a marii nobilimi. Incepînd din 1365 apare, alături
de rudele sale, şi Ladislau de Dăbîca, numit mai tîrziu, în dooumentul
clin 15 apr. 1372, cel Viteaz (magistrum Ladislaum dictum Vitez filium
Ioannem de Doboka)' 9 •
Relaţia de rudenie cu domnul Ţării Româneşti nu poate fi privită
decît în legătură cu una din doamnele catolice, soţiile primilor voievozi
de la sud de Carpaţi. Tracliţia consemnată în cronicile şi documentele
româneşti vorbeşte de doamna Marghita, soţia primului Basarab, personaj rămas totuşi obscur din lipsa unor surse mai sigure. Nicolae
Alexandru, fiul întemeietorului, Tămas văduv după moartea primei soţii,
mama lui Vlaicu, s-a căsătorit cu catolica doamnă Clara - ,,Clara de
Ungaria Woyvodissa Wlacie", cum o numeşte papa în scrisoarea adre12
lJ
14

Fejer, Codex, VI, p. 149.
D.I.R., C., veacul XIII, II, p. 429.
Fejer, Codex, VII, p. 362-363.

15 O altă familie cu acel.aşi nume descinde din comitele Martin de Dăbîca
pomenit în 1290, din aceasta făcînd parte şi vicevoievodul Transilvaniei între anii
1406-1408 Ioan de Dăbîca (Zimrnermann-Werner, Urkundenbuch, III, p. 416,
422, 445, 452), pe al cărui sigiliu se poate distinge colţul unei cetăţi cu statuia sf.
Elisabeta deasupra, poate patroana aşezării strămoşeşti (Fodor K., în Tortenelmi
Tcir, 1879, p. 593).
w D.l.R., C., veacul XIV, III, p. 61.
17
Anjoukori Okmanytcir, II, p. 635-636.
18 Această veche mănăstire, patronată şi înzestrată cu privilegii de unii regi
şi mai ales de reginele Ungariei, a putut ajunge sub patronajul nobililor de Dăbîca
printr-o donaţie de la Carol Robert.
·
19 Hurmuzaki-DenslJ-'?ianu, I, 2, p. 198.
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sată

ei în 1360 20 - , probabil mama viitorului domn Radu I, a voiervodului Voislav, mort de timpuriu şi înmormintat la Argeş alături de fraţii
săi, a principesei catolice, soţia ducelui Vladislav de Oppeln (Opolie),
palatin al Ungariei din 1367, înrrudit cu regii Ludovic I al Ungariei şi
Cazimirr' III al Polon1ei21, .şi, în mod sigur, mama Anei soţia lui Stracimir,
ţarUJl de Vidin (1355-1396) el însuşi nepot, prin ,mama sa Teodora,
al Jui Basarab I - şi a Ancăi, 1regina Serbiei, soţia lui Ştefan Uroş V
(1355---1366). Inrudi,rea de sînge cu Ladislau de Dăbîca, invocată de
domnul Ţării Româneşti în documentul din 1372, nu se poate explica
numai prin eventuala desicendenţă a doamnei Cla,ra din nobilii de Dă
bîca, ea fiind, dUJpă cum se ştie, mama vitregă a lui Vlai'Cu. Considerînd
vîrsta majoră a persoanelor în discuţie, pe la mijlocul sec. al XIV-lea,
n-<clr fi exclus - documentele nu ne permit să depăşim limita presupunerilor - ca magistrul Ioan de Dăbi'ca, poate fratele Clarei, să fi fost
căsătorit cu o soră a lui Nicolae A'lexandru. Fenomenul dublei căsătorii,
în cadrul a două familii, era frecvent într-o vreme cînd se căutau legă
turi politice trainice. Dealtfel, Ladisl,au, fiul magistrului Ioan de Dăbîca,
avea un frate după mamă (couterino suo), Petru zis Chewgh (poate Ciungul), fiul lui Ioan de Veneţia, de la care cumpără în 1374 o parte de
m~ie de lingă mănăstkea ruinată de la Hoghiz (Calida Aqua), deci în
vecinătatea posesiunilor sale primite, după cum am văzut, în 1372, de
la domnul ,român Vlaiou22 • Nu există nici un temei ca să nu admitem
originea română a mamei celor doi, într-o zonă, cum era Făgă,raşul, cu
populaţie .românească covîrşitoare şi cu instituţii specifice. Astfel am
putea deduce din acel noster consanguineus calitatea de văr primar al
lui Ladislau de Dăbîca cu domnul român VladisLav I.
Papa Inocenţiu VI îi acordă în 1360 iertarea păcatelor in articula mortis,
numind-o „Clara de Ungaria Woyvodissa Wlacie, Transilvanensis diocesis" (Şt.
Pascu, Contribuţii documentare la iStoria românilor în sec. XIII-XIV, Cluj, 1944,
p. 32-33). Se poate remarca, pe lingă menţiunea privitoare la originea Clarei, absenţa unei episcopii catolice în Ţara Românească la data respectivă şi dependenţa
catolicilor, cîţi vor fi fost, de dieceza de peste munţi, fapt confirmat şi de scriso.lrea
lui Vlaicu din 1369, prin care cere preoţilor şi credincioşilor să dea as2ultare episcopului Dumitru al T:iiansilvaniei, aşa cum s-a statornicit din vremea lui Nicolae
Alexandru (Hurmuzaki-Densuşianu, I, 2, p. 148-149). Episcopia catolică de la Argeş
a fost înfiinţată abia în 1381 (Revista Catolică, III/1914, 3, p. 439).
21 Bunica dinspre mamă a ducelui silezian, Cunigunda, era soră cu regele
Cnzimir III şi cu Elisabeta, mama lui Ludovic I al Ungariei. Singura ştire despre
soţia lui Vladislav de Oppeln provine dintr-o însemnare cuprinsă în statutele capitlului din Oradea, din 1374 şi se referă la morrnîntul ei din catedrială. ,,Altue
20

sanctae Elisabeth iuxta aram minorem Beatae Virginis instituit et dotavit Ladislaus Dux Opulie, olim Palatinus Hungariae pro anima consortis suae filia Alexi
Andri . Vojvodae Transalpine, quae ibi est sepulta, sed idem dux disposuit ut
transferatur ad unam Capellam novarum que est iuxta capellam Sancti Demetrii .. ." (Bunyiltay V., A varadi kciptalan zegregibb statutumai, Oradea, 1886, p.
73-74). Unele obiecţii, privind cele două variante publicate ale textului statutelor,
cea a lui Batthyany (Leges Ecclesiasticae, II, p. 369-370) şi cea a lui Bunyitay, are
M. Holban, în SMIM, I, 1956, P. 33. Numele principesei nu-l cunoaştem; el a fost

presupus după cel al fiicei sale Elisabeta, soţia lui Jodocus de Luxemburg margraf
al Moraviei şi „rege al romanilor", nepotul lui carol I (IV) regele Boemiei şi împăratul Germaniei. De aceeaşi Elisabeta s-a preocupat şi literatura polonă (J. Da!lrowski, Ostatnie lata Ludowika Wielkiego, Cracovia, 1918, p. 42).
L
22
Hurmuzaki-Densuşianu, I, 2, p. 222-223.

P. IAMBOR

220

Căsătoria lui Nk-olae Alexandru cu Claira trebuie să se fi făcut
înainte sau în jurul anilor 1343-1345, cind prirucipele moştenitor, asociat la domnie de către tatăl său, se afla în atenţia cancelariilor catolice.
Se ştie că relaţiile dintre Ungairia şi Ţara Românească, după răsună
toarea biruinţă de la Posada din nov. 1330, au continuat să rămînă cel
mult echivoce, atîta timp cit a trăit Carol Robert, pînă în 1342. Insernnarea lui Ioan de Tknave, că pe la 1343 arr fi avut loc o întilnire între
noul rege Ludovic I şi Nicolae Alexandru, trebuie privită icu unele rezerve; nu prestarea omagiului de vasalitate din partea moştenitorului.
tronului faţă de rege a fost scopul întîlnkii (poate eventuale promisiuni
în acest sens), ci angajamentul într-o luptă comună împotriva tătari
lor23. Ambele părţi erau interesate în acest sens şi mai ales Basarab I,
după ce oştile lui Uzbec-han devastaseră în 1335 Ţara Românească. In
campania din 1343 sau 1345 împotriva tătarilor, alături de oştile regale
de sub comanda lui Andrei Lackfy, voievodul T,ransilvaniei, au participat şi români din Ţara Românea-;că, ceea ce a contribuit la eliberarea
şi extinderea teritoriului spre răsărit pină la Chilia. Participarea oştirii
române la aceste acţiuni cit şi la cele de mai apoi, pînă prin 1352, fie
alături de oastea maghiară, fie singură, a întărit independenţa ţării şi
recunoaşterea ei ca un factor activ în cadrul politic al Europei răsări
tene. Acţiuni diplomatice, conjugate, deschid sfera relaţiilor tînărului
stat într-un cadru ew-opean mai larg. Se aude pînă în îndepărtatul
Avignon papal despre Nicolae Alexandru, sensibil, fireşte - în primul
rînd la strădaniile soţiei sale - la apropiere şi toleranţă faţă de catolicism. Legăturile s-au stabilit direct peste pretinsa autoritate a regelui
Ludovic, care a încercat să le împiedice. Scrisoarea papei din 1345 2-'
adresată regelui, reginei mame Elisabeta şi episcopului DU1IT1itru al Orăzii,
anunţind progresele pe calea catoliciză.di ale lui Nicolae Alexandru, precum şi ale altor voievozi români din cuprinsul regatului Ungariei, face
unele aluzii în acest sens. S-a scris mult despre tendinţele de catolicizare din partea regatului maghiar, care, nimic de zis, a încercat şi pe
această cale supunerea ţărilor române, dar nu s-a ţinut seama întotdeauna că această acţiune era o întreprindere proprie a scaunului apostolic prin ordinele „cerşetoare", minoriţii, mai ales, cutreierind ţările
răsăritene „schismatice". Papa înslli?i, nu în rare ocazii, stăruia pe lingă
regele Ungariei să-i sprijine pe aceşti călugări în activitatea lor. Din
deceniul al optulea al sec. al XJV....lea, cînd acţiunile se înteţesc, avem

In cap. III al cronicii, intitulat De obedientia Alexandri, waivodae Transalrelatează, imediat după încoronarea lui Ludovic I şi după
înăbuşirea unei revolte a saşilor, despre întîlnirea noului suveran cu principele
moştenitor român: ,,quidam princeps, seu baro potentissimus, Alexander, Waivoda
2J

pini, Ioan de Tîrnave

Transalpinus, ditioni ejusdem subjectus: qui tempore quodam Caroli regis, patris
sui, a via fidelitatis divertendo, rebellaverat, et per multa tempora, în rebellione
permanserat: audita pietatis ... ejusdem Ludowici regis fama ad ipsum sponte,
personaliter veniens, circa con/inia ipsarum partium etc." (Scriptores rerum Hungaricarum, ed. Schwandtner, I, Tyrnaviae, 1765, p. 283).
24 D.l.R., C., veacul XIV, IV, p. 266-267 şi 643. De remarcat menţionarea
în acest document a originii latine a românilor: ,,Olachi Romani commorantes in

partibus Ungariae Transilvanis, Ultralpinis et Sirmiis ille .. ."
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o seamă de documente care vorbesc despre progrffiele realizate în atragerea românilor din Moldova, Ţara Românească şi Banat. Reacţia unora
dintre irOmânii convertiţi la catolicism faţă de ierarhii din Unga,ria îl
determină pe Grigore al XI~lea să facă unele concesii, dindu-le ca episcop pe Anton de Spalato, cunoscător al limbii TOmâne 25 •
,Inrtorcîndu-ne la relaţiile dintre Ludovic I şi papalitate, se poate
vorbi de unele asperităţi determinate de amestecul regelui în numiirile de
episcopi, precum şi în succesiunea la tronul regatului de Neapole, unde
contesta în propriu-i interes drepturile Ioanei, văduva fratelui său Andrei. Papa, deşi în „captivitatea de la Avignon", nu lăsa să-i freacă neobservate treburile italiene, nu atît din zel pentru politica kance?ii, cit
mai ales în virtutea vechilor drepturi de feud papal asupra ,regatului
din sudul peninsulei. Ludovic, în răsărit, încerca la rîndu-i, după cum
am mai spus, împiedicarea unor legături pe plan mai larg şi căuta să-l
atragă pe voieviodul ,român, trimiţînd în mai multe rînduri, după cum
reiese din document.ul din 1355, pe episcopul Dumitru al Orăzii, la acesta

„cu prilejul dezbaterii, aşezării şi întăririi păcii şi înţelegeri" 26 • Relaţiile
par să rămînă încordate şi privilegiul dat în 1358 negustorilor braşoveni
de a face comert în Tara Românească este mai mult o încercaire fătisă
de impunere a u'nor drepturi regale asupra unui teritoriu din nord-e~t~tl
ţării, poate acela smuls anterior de la tătari, contestat domnului român.
Dacă Nicolae AlexandJ"u n-a fost ostil catolicilor şi nu s-a opus
propagandei lor la începutul domniei sale, totuşi nu a îmbrăţişat ace.astă
credinţă. Relaţiile cu patriarhia constantinopolitană şi ou Athos.ul, precum şi crearea mitropoliei de la Argeş în 1359, sînt acţiuni - dacă
n-au fosrt cumva şi altele - de frina re în ultimă instanţă a răspîndirii
catolicismului. El însuşi a fost înmormintat ală,turi de părintele său la
Cîmpulung în ctitoria domnească. In timpul vieţii soţului său, doamna
Clara, stînd în CîmpuLung, a patronat construirea bisericii Sf. Elbabeta
din vecinătatea palatului voievodal2 7 • Rămasă văduvă, conkar unor aparenţ)e, pare să nu fi avut prea mari satisfacţii politice şi nici succese.
în chiar convertirea propriei familii. Scrisorile papei Urban V din 18 şi
19 ian. 1370 îi conferă unele ciTepturi de care, probabil, era privată în
noua reşedinţă domnească de la Argeş, în timpul domniei lui Vlaicu:
dreptul de a asculta slujba în zori şi în locuri interzise, de a avea un
confesor şi de a avea altar portabil. Acelaşi papă, la insistenţele Clarei
sau poate cunoscindu-i poziţia la cuTte, îl îndeamnă pe Vlaicu la 8 apr.
1370 să lucreze în favoarea mamei sale vitrege şi îl invită la unin~a cu
1

:i.; ,,Antonius de Spoleto, O.F.M.
professor, qui linguam dictae nationis scire
asserUur, et qui tempore dictae conversionis multos ex dictis Wlachis convertisse",
(Fontes, S. III, XII, Acta Gregarii P.P. V, Roma, 1966, p. 224-225).
26
Hurmuzaki-Densuşianu, II, 1, p. 37; D.I.R., D, I, p, 70-71.
27
Intr-un Psaiterium descoperit în secolul trecut în Secuime este mentionată
data morţii lui Nicolae Alexandru - 16 nov. 1364 - care coincide cu cea· de pe
P~atra de mormînt de la Cîmpulung. Fie că respectivul calendar provine din ambrnnţa mănăstirii catolice de la Cîmpulung unde se afla Clara, fie că moartea principelui, cu legăituri în Transilvania, n-a trecut neobservată în mediul catolic (Şt.
Olteanu, în Studii, 21, 1968, nr. 3, p. 523-526).

P. IAMBOR

222

biserica ,romană 28 • Fiicele Clarei n-au stăruit în credinţa maternă. Ana,
soţia lui Stracirrnir pentru .care doamna Clara primeşte laudele cuveni te de la .papă în legătură cu convertirea ei - , ori înainte de 1370,
ori mai tîrziu, după ce a rămas văduvă şi s-a retras într-o mănăstire,
a patronat wrierea unor texte slavone ortodoxe 29 • Cealaltă, Anca (Ancha),
regina Serbiei, soţia lui Uroş V, la 1370 „se află îillCă în schismă şi erori".
Revenind la familia nobililor de la Dăbîca, se prea poate ca odată
cu doamna Clara să fi trecut în Ţara Românească ,şi unii dintre aceştia,
amestecîndu-se în curînd cu boierimea locală. Pe unul dintre ei, pe Dimi trie Dăbăcescul, rudă domnească, stăpinind împreună cu Dan I (fiul
lui Radu I şi deci nepotul doamnei Clara) satul Dăbăceşti pe Jaleş (azi
Run(·u, Gorj), îl găsim menţionat în documentele amintitului domn, precum şi în cele ale fratelui său Mircea cel Bătrîn, din 1385, 1387, 1391 şi
1J92 - în legătură cu părţile de domeniu şi alte bunuri donate şi lăsate
de amîndoi proprietarii mănăstirii Tismana 30 • Menţionăm că banul Micud
a avut un fiu cu numele Demetrius, care apare doar o singmă dată document.ar, în 1297 şi ipe care nu-l mai întîlnim în alte documente legate de
acea...,tă familie. Fără a avea alte dovezi mai sigure în ceea ce pri~te
o legătură di,rectă, n-ar fi, totuşi, imposibil ca şi pe la mijlocul veacului
următor, Dăbîceştii să fi rămas partizani ai ramurii Dăneştilor, în conflictele politice şi dinastice din Ţara Românească. In documentul din 2
martie 1460, emis la Braşov de pretendentul Dan, nepotul în linie directă
al lui Dan I şi adversar al lui Vlad Ţepeş, este menţionat, printre alţi
demnitari, vornicul Bogdan Doboka. După cum a sugerat N. Iorga, acesta
putea descinde fie din Dimitrie Dăbăcescul, fie din Ladislau de Dăbîca,
beneficiarul posesiunilor f ăgălrăşene primite de la Vlaicu vodă în 1372.
Dea1tfel, după ce domnul muntean îl înfrînge şi îl execută în mod exemplar pe pretendentul Dan, în 1460, arde şi distruge din temelii satele
Şercaia şi Mica. Se prea poate că acestea erau domeniile principale ale
vornicului Bogdan sau ale candidatufui la domnie, avînd in vedere că în
acelaşi document din 1372 Şercaia figura în primul rînd printTe posesiunile date lui Ladislau de Dăbîca 31 • Din păcate, ştfa-ile puţine şi laounare
nu ne permit, cel puţin sub acest aspect, să urmăriim mai îndeaproape
relaţiile dintre Transilvania şi Ţara Românească cu implicaţiile lor, nu
numai pe plan politic, ci şi cultural-spiritual. Pentr-u nu puţinele influenţe occidentale desprinse din arta veacului al XIV-lea din Ţara Românei.L..,-că, credem că nu exagerăm dacă ne îndreptăm atenţia spre centrele
care se conturează tot mai mult în Transilvania şi în Europa centrală.
Costumele cavalereşti din .portretele votive şi de pe pietrele tombale
de la Argeş, precum şi cele de pe primele emisiuni monetare, ca să nu
2

~

Cele cinci scrisori papale adresate doamnei Clara

şi

cea

adresată

lui Vlaicu

Yod,"i în 1370 au fost publicate într-o mai recentă ediţie critică de către A. Tăutu

în Fontes, S. III, XI, Acta Urbani P.P. V, Roma, 1964, p. 305-308 şi 317.
29 N. Iorga, în Analele Academiei Române, Memoriile secţiei istorice, Seria
III, 1924, nr. 4-5, p, 225 şi urm.
30
D.R.H., B, I, p. 21, 23-24, 35, 41.
31 Hurmuzaki-lorga, XV, 1, p. 53; N. Iorga, Lucruri nouă despre Vlad ŢepeJ,
ir~ Convorbiri literare, 1901, p. 149; C. C. Giuresou, Dinu C. Giurescu, Istoria romanilor, 2, Bucureşti, 1976, p. 146.
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mai vorbim despre bijuterii şi alte aooesorii, n-au fost impuse de vreo
putere suzerană, ci, ,prin unele legături şi prin dorinţa principilor - unii
dintre ei crescuţi într-o oarecare ambianţă catolică de curte, fără însă a
ignora tradiţia bizantino-ortodoxă - , pentru a cultiva viaţa de curte
oocidentală. Doamnei Clara i se mulţumeşte într-una din scrisorile papei
din 1370 pentru potirele ,de aur şi alite obiecte de preţ trimise în dar,
lucrate nu ştim unde, dar undeva nu departe de un mediu artistic cu care
curtea avea legături. Elementele airhitecturale gotice precum şi simbolistica desprinsă din romanele cavalereşti ale vremii ce decorează atit de
celebra pafta din mormîntul princiar de la Argeş ne duc cu gîndul spre
ambianţa artistică germană din sud sau spre Praga Luxemburgilor 32 • Dar
să nu uităm că în aceeaşi pe,rioadă începe înflorkea centrelor artistice din
sudul TransHvaniei, ,precum şi a Clujului şi Orăzii. Este cunoscută rîvna
artistică a episcopului Dumitru de Oradea (1345-1372), cel caTe a călă
torit, după cum am văzut, de mai multe ori în Ţara Româneaisd1 la
Nicolae Alexandru. In vremea lui, Oradea este un adevărat şantier. Să
nu amintim <lecit faptul că în 1372 se ite,rnnină carpela Sf. Dumitru a
catedralei (unde dealtfel este înmormîntat episcopul) şi o alt.a lîngi'1 ea,
în care Vladislav de Oppeln reaşează mormîntul soţiei sale, fiica voie\·odului muntean. Oaire n-a avut nici un rol episcopul în mijlocirea ci'1si'1toriei între ducele silezian şi principesa munteană? Ne îndoim, fie chiar
şi pentru simplul motiv că principesa a fost înmormîntată la Oradea şi
nu în altă parle.
Acelaşi episcop a invitat la Oradea pe celebrii sculptori Martin şi
Gheorghe, fiii pictorului Nicolae de Cluj, care au executat aici în 1:370: 13
şi apoi mai tîrziu remarcabile opere artistke. Faima lor îi va duce la
P,raga, unde satisfac exigenţele iubitorului de artă care a foslt regele
Carol, oreînd una dintre cele mai celebre statui ale epocii, aceea a Sf.
Gheorghe.
Undeva în aceste medii a,rtistice s-ar putea căuta, fireşte cu multă
trudă, legături şi influenţe care au pătruns în mediul curţii, suprapunîndu-se peste frontul tradiţional şi omodox, creîndu-se acea sinteză ce
a dat ipersona:litate artei şi culturii româneşti, în perioada cînd prestigiul politic a atins culmile cunoscute, în veacul al XIV-lea.
P. IAMBOR

DLE ADLIGEN VON DABICA UND DIE
BEZIEHUNGEN MIT DER WALACHEI IM 14. JAHRHUNDERT
(Zusammenifassung)
Auf Grund einiger Urkunden aus dem 13.-14. Jahrhunder,t wird der Adclsfamilie von Dăbîca nachgegangen, die sich von Banus Mikud herleitet, cine Pcrsi:inlichkeit die eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen und poliltischen Leben Sie32
33

nota 2.

P. Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti, 1974, p. 37.
Bunyitay V., A vciradi pilspokseg tortenete, I, Oradea, 1883, p. 188-189,
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benburgens spielte. Es ist anzunehmen, dass auch Fi.irstin Clara, die Gemahlin des
Wojcwoden der Walachei Nicolae Alexandru derselben Familie entstammte, da anlasslich der Verleihung einiger im Fogarascher Gebiet gelegenen Lehnsguter an
Meister Ladislau von Dăbîca Furst Vladislav I. diesen a1s Blutsverwandten bezeichnet. Fiirstin Clara wurde in die Walachei von mehreren Verwandten begleitct ·dic im ortlichen Bojarentum aufgingen. Derartige Beziehungen konnen zum
Verstăndnis der geistig-kulturellen Beziehungen und lnterferenzen zwischen der
Walachei und Siebenburgen im 14. Jahrhundert beitragen.

Fig. I -

Chojnow - P oloni a . Fragm ent a l faţade i cast elului
d e Francesco P ario la 1550 ( d up ă Ald o Crivelli ).

ridi cat

Fig . 2 - Brieg - P-9loni a . Ancad ra m en te d e b c~s tclul
Piastilor ( I 541 - 15-13) cons truit de Giaco m o P a rio ş i
Bernardo Ne uroni ( după Aldo Crh·elli).

Fig . 3 - B rieg - Polonia. Intra rea princip al:.i a castelului
Pi as tilor ( d up ă Aldo Crh·elli ).

Fig . -! -

Bri eg - P oloni a. F aţadă a intr ă rii principale a
cast elului Pi as tilo r (clup~i Aldo Crh·elli ).

Fig. 5 - Lw6w. Portal din strada Ormianska 20 con struit de Petrus
!talus de Lugano.

I
r

Fig. 6 - Lw6w. Stampila st an opighiei cu im agin ea b isericii Valahe {d up ă P . P . Pan aitescu).

• aliu m ă rit din st a mpila st avro pighiei
Fi g. 7 - Lw6w. Det
reprezentind biseri ca Valah ă ridi cat ă de Petrus !talus de
Lugano (după P . P . P an aitescu) .

Fig. 8 triţa.

Faţada şi

turnul bisericii evanghelice din BisDesen de T . Wortitsch executat la 1885.

Fig. 9 - Biserica evanghelică din Bistriţa. P ortalul principal din faţada vestică. Executat de Petrus Italus de Lugano
între 1560 - 1563.

t

l

~~ ~
Fig. 10 - Biserica evan ghelic ă clin Bi s triţ a. Portalul de pe
latura de sud executat de Petrus !talus de Lugano între
1560-1563.

Pig. 11 - Biseri ca e rnn g h eli că clin Bi s triţa . Portalul d e
pe la tura d e nord executa t d e Petrus !talus d e Lugano
între 1560 - 1563.

Fig. 12 - Bistriţa - Casa Argintarului. P ortalul principal
executat de Petrus !talus de Lugano cu echipa sa (cca
1560-1563).

Pig. 13 - P ozn a·A - P olonia. P alat ul municipal construit
de G. Battista da Cadro, 1550 - 1555 (d up ă Aldo Crivelli).

Fig. 14 - Brieg - P oloni a . Pala tul municipal (re ta urat)
con truit d e Giac 111 0 P a rio ş i Bernardo Ne uron i, 1570 1572 ( d up ă Aldo
ri\·ell i).

Fig. 15 - P raga. P alatul Sch war zenberg construit d e UlricoAost alli şi echipa sa, 1545 ( dup ă Aldo Crivelli).

Fig . 16 - K efom aro k - Slo va cia . Turnul cu a tic lo mb a rdopolo n d e Berna rdo d e Lugano ( dup ă Aldo Cri,·elli).

Fig. 17 - Pozna~. · Palatul municipal. Fragment al logiilor din faţada principală executate de G. Battista da Cadro, 1550 - 1555 (dup ă Aldo Crivelli).

Fig.
Lwo w. asa dr. An czow ki exec ut ată d ·
Pietro Kr asso w ki ( ?) la 1577 (dup[1 Ald o Cri\·elli).

Fig. 19 -

B i s triţ a .

Casa Argintarului exec ut at ă de P etrus Italus de
Lugano ş i echip a sa între 1560 - 1563.

Fig. 20 -

Bistriţa.

Casa

Argintarului.
parter.

Fe r east r ă

de la

F ig. '.2 1 -

B i s triţ a.

Casa Argint arului. P er~astr:'t d e la
parter cu însemnele m eş t e rului.

Fig. 22 - , la tin a . Pi trele profil a t e ale fîntînii în s til itali an executa te probabil dup li proiectele lui Petrus Jt alu de Lu ,ano între 1560 - 156 1.

Pig. 23 -

Slati n a. Pi sania

m e nţi o nînd

rid icarea fîntînii la 156 1.

Fig. 24 - Slatin a. Casa

eg um e n ească exe cut a t ă

de

meş t er i bi s triţeni

Fig. 25 - Slatina . Fragmente profilate provenind ele la
de meşte ri bistriţeni.

între 1560 - 1564.

construcţ iil e

executate

ACTIVITATEA LUI PETRUS !TALUS DE LUGANO

Pomenit în majoritatea lucră,rilor de specialitate, a sintezeilor privind arta transilvăneană, Petrus !talus de Lugano este remancat ca primul arhitect prin caire formele stilului Renaşterii au pătruns în construcţiile oraşului Bistriţa 1 . Intr-un do:cument întocmit la 1563 de către ronducerea oraşului Bistriţa, se menţionează (traducere din limba latină):
„Proi,ect pentru un certificat asupra muncii perfiecte şi conştiincioase a
maestrului Petrus Ita'1us din Liugon (Lugano - n.n.) a cetăţeanului din
Lemberg etic. a pietrarului care a terminat construcţia bisericii ... " 2 •
Apartenenţa sigură a acestui arhitect la gr:uipul de arhitecţi-maiştri originari din cantonul elveţian Tidno, în sipeţă din jurul localităţilor Lugano
şi Como, artişti care au jucat un rol foarte important în răspîndirea arhitectuirii Renaşterii, cu particularităţi lombardo-venete, în ţările din
centrul şi estul Europei, subliniază importanţa contribuţiei sale în evoluţia artei transilvănene. Cunoaşterea drumului pe care l-a parcurs în
aceste peregrinări, a evoluţiei ,concepţiei sale stilistice, a influenţelor pe
care le-a suferit, este cu atît mai necesară cu cit apariţia sa, ca reprezentant al acestui grup în arhitectura transilvăneană, este singulară.
Ne-am propus să urmărim principalele indicii cu privire la viaţa şi itinerarul său în acea~tă ,regiune, încercînd să precizăm unele date din observaţiile pe.rsonale.
Informaţiile pe care le avem pînă în prezent oferă elemente adesea
contradictorii privind biografia sa, cît şi atribuirea unor construcţii. Bibliografia pa,flcursă nu cuprinde totalitatea lucrărilor semnalate, unele,
momentan inaccesibile, fiindu-ne cunoscute prin referiri din lucrări de
dată mai reoentă. Cele mai importante studii tratînd direct activitatea lui
P.etrus !talus de Lugano sînt unmătoare'le: Theoba:M Wortitsch, Das evangelische Kirchengebăude in Bistritz, Bistmitz, 1885, făcînd anali-za lucră
rilor acestuia la Bistriţa; W. Lozi111ski, Sztuka Lwowska w XVI i XVII
wieku (Arta la Lw6w în secolele XVI şi XVII), Lw6w, 1898; T. Mankovski, Pochodzenie osiadlych w Lwowie budCYWniczych wloskich (Provenienţa arhitecţilor italieni stabiliţi la Lwow ), în Ksiţga pamiatkowa ku
1
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959, p.
557; IstRom, III, Bucureşiti, 1969, p. 1060; G. Sebestyen - V. Sebestyen, Arhitectura
Henaşterii în Transilvania, Bucureşti, 1963, p. 18; M. H. Takacs, Magyarorszcigi
wlvarhcizak es kastelyok, Budapest, 1970, p. 37; J. Balogh, Influssi veneziani nell'arte
dell_a Transilvania, în Studi di storia dell'arte in onore di Antonio Morassi, VcnPzia, 1971, p. 190.
2
Th. Worti,tsch, Das evangelische Kirchengebiiude in Bistritz, Bistritz, 1885,
p, 35.
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czei Leona Pininskiego (Carte în onoarea lui Leon Pininski), vol. II, Lw6w.
1936; St. Loza, Architekci i budowniczewie w Polsce (Arhitecţi în Polonia), Warszawa, 1954, toate trei cunoscute nouă prin referi,rile pe care
le face St. Kozakiewicz în importantul său articol: L'attivitii degli architetti e lapicidi coma.schi e luganesi in Polonia nel periodo del Rinascimento fino al 1580, în Arte e artisti dei Laghi Lombardi, Como, 1959.
Această lucrare, pe lingă analiza generală a perioadei, face precizări importante cu privire la provenienţa unor grupuri de artişti, la numele
acestora, grupuri din care a făcut parte şi Petrus !talus de Lugano. Lucrarea cea mai ,recentă, care adună informaţii numerroase, fără însă a le
preciza îndeajuns şi a face trimiterile necesare, este cartea lui Aldo
CriveBi, Artisti ticinesi dal Baltico al Mar Nero, Lugano 1969. Ea prezintă
pe lingă aceste informaţii şi o vastă listă bibliografică.
Cadrul general istoric în care se desfăşoară procesul de pătrunde:·e
a artiştilor din Ticino în Europa centrală şi orientală este dominat de
preocuparea suveranilor din aceste regiuni pentru asimilarea curentului
umanist. Matei Corvinul şi Wladislaw Jagiello ,regele Boemiei şi Poloniei
vor fi printre primii care favorizează pătrunderea noilor idei. De această
atmosferă vor profita ticinezii, dar ea este doar una din componentele
favorabile acestor tendinţe şi care includ factori comerciali, politici, sociali şi religioşP. Cultura umanistă care pătrunsese la curţile regale, ale
principilor şi în rîndul nobilimii provenea cel mai adesea de la aceeaşi.
sursă, cea italiană. Studiile nobililor .polonezi în Italia, legăturiile cu
Roma, care merg pină în secolul X, rolul jucat de Universitatea din
Padova în fo1marea unor oameni de stat transilvăneni, cum ar fi p!'incipele Ştefan Bathory, ajuns apoi rege al Poloniei, Ştefan Bathory jr. sau
Istvan Kakas din Cluj, devin tot mai importante 4 • In Ungaria, la în<:eputul secolului XVI, noul stil, îndeosebi lombard, trece de la construcţiile
curţii la cele particulare5, iar în Polonia noull curent va face ca în cele
din urmă să înceteze a se mai folosi meşterii locali leg-?.ţi de tradiţia medievală şi astfel situaţia să fie favorabilă păkunderii artiştilor italieni
chemaţi direct din Italia sau din ţările vecine 6 • Un moment semnificativ
.se petrece imediat după 1500, cînd la iniţiativa principelui Sigismund I~
viitor rege al Poloniei, se începe o campanie de construcţii în spiritul
noilor tendinţe. Căsătoria lui cu Bona, fiica lui Giangaleazzo Sforza, va
accentua şi mai mult tendinţele de înfrumuseţare a oraşelor regatului
şi în primul rînd a capitalei, Cracovia. In această primă perioadă, influenţa predominantă, mai ales în capitală, este cea florentină. Sînt arhi3

A. Crivelli, Artisti ticinesi dal Baltico al Mar Nero, Lugano, 1969, p. 14.
M. Guidi, Artisti ticinesi in Polonia dal XVI al XVIII secolo, în Bolletino
Storico della Svizzera Italiana, 1934, N. lP. 11; J. Balogh, op. cit., p, 189.
4

5
A. Za.dor, La penetrazione delle forme palladine in Ungheria, în Bolletino
del Centro Internazionale di Studi di architettura Andrea Palladio, VIII, 1966,

parte II, Vicenza, p. 136-137.
6
S. Kozakiewicz, L'attivitci degli architetti e lapicidi comaschi e luganesi in
Polonia nel periodo di Rinascimento fino al 15~fl. în Arte e artisti dei Laghi Lombardi, Como, 1959, p. 404-405, passim.
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terţi şi sculptori care vin din Toscana sau de la Buda, precum Francesco
da Firenze sau Bartolomeo Berecci da Val di Siena cu echipele lor 7 •
Inf.rîngerea Ungariei de către turci la Moha,cs în 1526 modifică echilibrul din această regiune. Boemia şi Moravia, ,reprezentînd regatuil Boemiei, ca şi Slovacia legată de Ungaria, vor trece sub dominaţia casei de
Habsburg. Ungaria, supusă turcilor, va ieşi din aria de circulaţie a formelor Renaşterii, cu excepţia micului teritoriu rămas liber în nord. tn
schimb, prin venirea la tron a lui Ferdinand I de Habsburg, începînd din
jurul anilor 1530, pătrunderea artiştilor italieni din regiunea lacurilor va
cunoaşte un deosebit sprijin. Ferdinand I, venind din Spania, era tipul
clasic de principe renascentist, cu dorinţă de putere, mecenatism in ale
artei şi plăcerea de a trăi. Ii va influenţa în acelaşi sens pe principi,
duci, clierici, posesorii de mari latifundii şi unul dintre aceştia, Wilhelm
von Perstein şi fiul său, vor fi printre primii care, spre 1530, cheamă
meşteri lombarzi pentru a construi castelul lor de la Paridubke 8 • Almeninţarea turcilor ce ocupaseră Ungaria şi Bosnia îl va determina pe Ferdinand I să apeleze la meşteri lombarzi, constructori de castele şi fortă
reţe, care vor lucra pentru întărirea frontierelor sudice şi estice ale
Austriei, la: Spittal, Klagenfurt, Graz, Radkesburg, Maribor, Varasdin,
Filrstenfeld, Wiener Neustadt, Viena, Bratislava9 • ln acest context Transilvania îşi păstrează legăturile cu centrul Europei prin regiunea Slovaci-ei şi prin Galiţia.
Analizînd căile prin care pătrund meşterii din Ticino, Aldo Crivelli
constată că itinerarul lor străbate în general unnătoarel,e trasee: Lugano
prin Chiavena spre Innsbruck şi apoi spre Passau de unde se putea
merge spre Moravia, Boemia, Saxonia, Brandenburg, Silezia, Polonia.
Un alt drum. se pare preferat, trecea pe la Veneţia, Ljubljana, Graz,
Viena. Din Silezia, ca,re de,vine un centru al penetraţiei ticineze, şi mai
precis din oraşul Chojnow (Haynau), porneau alte ,ramificaţii mergind
spre Brieg, Cracovia, Varşovia, Wilnius sau spre Poznai1, Varşovia cu o
deviaţie mai veche spre Cracovia şi Leopoli (Lw6w) 10. Tot urn1ărind
aceste itinerarii, este interesant de semnalat faptul că ele străbat în general o zonă care va fi dominată de protestanţi: Silezia va fi toati:i luterană, în Boemia catolicii erau doar a zecea parte, Moravia fiind ceva
mai echilibrată. De asemenea, Slovacia devine în mare parte luterană
~i calvină, deşi la Trnava era noul sediu al arhiepiscopiei de Esztugont.
Reformaţi existau şi la Lw6w, ca şi în Transilvania 11 . Aceste trase~ erau
străbătute de către artişti plecaţi de timpuriu spre a învăţa meseric.1,
primele noţiuni fiind însuşite în Lombard.ia şi Veneto1 2 • Răspîndirea pe
rutele mai sus amintite, urmînd unei uzanţe vechi, se făc-ea în grupuri
formînd nişte coope1rative de lucru 1J.
1

S. Kozakiewicz, op. cit., p. 395; M. Guidi, op. cit., p. 11.
A. Crivelli op. cit., p. 55.
9 Idem, p. 82.
10
Idem, p. 15, 17, 30.
11
Idem, p. 60-61, 110.
12
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 406.
13
M. Guidi, op. cit., p, 12.
8
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Influenţa toscană cu centrul la Cracovia, din primele decenii ale secolului XVI, a împiedicat răspîndirea . echipelor de meşteri ticinezi şi
prima regiune în care ei -reuşesc să pătrundă este Silezia. Ea nu apairţinea
în această perioadă Poloniei, făcînd parte din regatul Boemiei dominat
de austrieci. Este totodată perioada în care Ferdinand I lansează construcţiile deosebite de la Praga, în 1534 parcul regal all'italiana în Hradcany
şi în 1536 construcţia clădirii Belvedere ca reşedinţă de vară pentru
regina Anna, opere ale arhitectului Paolo Stela da Melano 14 • Cei care stimulează pătrunderea Renaşterii în Silezia, în· acest colţ între Boemia,
Ge1111ania şi Polonia, sînt membrii familiei Piast - dinastie a primilor
regi polonezi. La Breslau (Wroclaw), capitala Sileziei, primele nll!Jlle de
artişti italieni apar pe la 1518, iar primele elemente lombarde în primul
.s[ert al secolului. Ştirile sînt sigure spre anii 1540, cînd principele Gheorghe
II Piast cheamă pe Giacomo Pari o cu echipa sa la Brieg unde transformă
castelul gotic în palat rinascimentalL\ Echipele cele mai importanle
care vor acţiona în jurul anilor 1540 în Silezia, la Breslau, Poznan şi
Chojnow (Haynau) sînt cele conduse de Giacomo PaTio şi familia sa (în
care intră şi Neuroni) şi Giovanni Battista Cadro, unul din cei mai apredaţi arhitecţi 16 • Se pare că o parte din ei sosesc în Silezia chemaţi din
Boemia şi Gennania 1i, dar sînt originari în marea lor majoritate din
cantonul Ticino, în speţă din Lugano (cei mai mulţi) şi din regiunea
Como 1x.
Pornind de la acest nucleu, în Polonia se vor forma centre importante, active în special în intervalul pînă la 1580. Astfel se remarcă
Leopoli (Lw6w), cunoscut prin viaţa sa politică, comercială şi artistică
şi mai apoi Varşovia şi Cracovia care va ieşi treptat de sub influenţa
toscană 19 • ln mod firesc, în evoluţia acestor centre se va produce un
foarte important proces de adaptare a formelor specific italiene la caracteristicile şi nevoile locale, ajungîndu-se chiar la definirea unor elemente
noi autohtone. Coronamentul cu atic polono-lombard se va răs,pîndi în
Polonia, Silezia, Slovacia, Transilvania, iar „merlatura all'italiana" cu
decoraţia în grafit va avea succes în Polonia, Boemia, Slovacia, Transilvania, fiind preluată în motivele folclo-rice 20 •
Am socotit necesară -urmărirea acestor date generale, în cadrul
cărora se desfăşoară activitatea ticinezilor, deoarece primii ani ai activităţii lui Petrus !talus de Lugano nu sînt cunoscuţi prin referiri diirecLe.
Aceşti ani sînt însă foarte importanţi pentru formarea sa, .pentru cunoaşterea influenţelor pe care le-a putut suferi şi pentru găsirea unor
eventuale analogii.
Maestrul Petrus !talus de Lugano, cetăţean din Lemberg (Magiste1·
Petrus !talus de Luugon, civis Leopoliensis) aşa cum apare în documentul
14

15
16
17

18
19
20

A. Crivelli, op. cit., p. 55.
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 396-397.
Idem, p. 398-399; A. Crivelli, op. cit., p. 30.
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 399.
Idem, p. 405.
A. Crivelli, op. cit., p. 31.
Idem, p. 39, 63.

229

PETRUS ITALUS DE LUGANO

de la Bistriţa din 1563 21 , este întîlnit în bibliografia de specialitate şi
sub alte denumi.ri: Pietro Castelli da Bissone, Pietro Castelli (Beccaria),
magister Petrus murator !talus de Luugon, Piotr Itakzyk, Castilio Piotr,
murator regim,. De asemenea, Aldo Crhrelli înclină să-l scoată pe Pietro
Castelli una şi aceeaşi persoană cu Petrus Krassowski I talus murat or
Szwancar (Szwancar = e'lveţian) 22 . Nu împărtăşesc acest punct de vedere sau mai bine zis nu fac aluzii la o asemenea posibilitate Stefan
Kozakiewicz sau Massimo Guidi în studiile lor cu referire la această perioadă23. Aldo Crivelili face menţiunea că ar fi originar din Bissone, in
apropiere de Lugano, de unde provine şi familia Pario şi primele ştiri ar
data din 1525 24 . Originar din Bissone şi conlucrînd ulterior cu unii memb1i ai familiei Pario şi Cadro - fraţii Kilian, Gabriele şi Antonio de
Cadro i se vor alătura venind de la Poznai'1 la Lw6w în 15522'\ Petrus
!talus s,e pare că a făcut parte din aceeaşi echipă a familiei Pario di
Bissone (fraţii Giacomo şi Giovanni, nepoţii Cristoforo şi Domenico, ginerele Bernardo Neuroni) care înainte de 1537 lucrase în Saxonia la Drez:da,
Meissen, Grossenheim şi pe care o găsim în acest an stabilita la Chujnow
(Haynau) în Silezia 26 . Aici la Chojnow principele Frederic II Piast ,·a
ridica un castel folosind munca luganezilor. Acestui exemplu îi unne,1ză
apoi succesiva iradiere a Renaşterii în Polonia:!i. Portalul şi faţada acestei
construcţii prezintă analogii foarte apropiate cu construc\iile lui P~u us
!talus de Lugano. Tot din echipa lui Pario di Bissone făcea parte şi un
oarecare „Zuam de Roveredt" (din Mesolcina) care îl acompaniază pe
Petrus !talus la lucră1 rile de la Bistriţa 211, dar d~pre care nu mai avem
alte informaţii. La 1541 Giacomo Pario cu echipa sa se stabileşte la Brieg
unde lucrează la transformarea castelului gotic al familiei Piast, aşa cum
menţionam mai sus, în palat Renaştere. Este foarte probabil, luind in considerare şi analogitle care se pot face cu lucrări ale lui Petrus !talus
de mai tîrziu, aflate la Lw6w sau la Bistriţa, că acesta era încă în echipa
lui Giacomo Pario la acea dată.
Un moment important al biografiei lui Petrus Italus şi al răspîndirii
formelor de Renaştere în estul Europei este semnalarea sa într-un document de la 1543 în calitate de arhitect la Leopoli (Lw6w)2 9 • In preajma
acestui an avusese loc, probabil, separarea sa de grupul Pario - Cadro,
găsind aici la Leopoli un centru dispus ridicării unor construcţii noi. Nu
avem indicii pe ce itinerar a ajuns din SHezia la Lw6w, dar este posibil
că, în preajma acestui moment sau în alt interval apropiat, a cunoscut şi
unele aspecte ale construcţiilor în stil Renaştere care se ridicau în Boemia. Opinia cercetătoarei H. Takacs Marianna, care afirmă că Petrus
Italus ar fi ajuns mai întîi în Transilvania ca angajat al lui Martinuzzi
1

21
22

23
34

25
28
21
28
28

Th. Wortitsch, op. cit., p. 35.
A. Crivelli, op. cit., p. 40.
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 414; M. Guidi, op. cit., p. 15.
A. Crivelli, op. cit., p. 40.
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 401.
A. Crivelli, op. cit., p. 22, ll0.
Idem, p. 30.
Idem, p. ll0.
S. Kozakiewicz, op. cit., p. 401, 417-418; A. Crivclli, op. cit., p. 40.
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al reginei Isabela ş1 m continuare ar fi plecat spre Polonia, de unde
a fost rechemat la lucrările din 1560-1563, nu se bazează pe nici un
fel de indicii şi nu pare plauzibilă 30 • Circulaţia este mai frecventă acum
în ~ens invers şi nu avem nici un fel de urme ale unei asemenea prezenţe. Nu este de neglijat nici aspectul religios al problemei. Petrus !talus este chemat la Bistriţa într-un mediu protestant, diferit de cel din
timpul lui Martinuzzi şi pe care îl reprezenta acesta. Grupul care se forIT1€ază aici la Lw6w va fi foarte activ în următorii patruzeci de ani. Din
el au mai făcut parte: Zaccaria Castelli, Angelo şi Galeazzo da Brusino,
Giac·omo da Leventina, Francesco Cuadro, Marc'Antonio da Lugano, fraţii
An~cmio, Kilian şi Gabriele da Cadro, Martino Cadri şi Martino Muralto 31 •
Attivitatea lui Petrus !talus în cadrul acestui grup este dintre cele mai
însemnate, dar din păcate marea majoritate a lucrărilor sale nu se mai
păstrează, iar altele au suferit transformări radi'Cale. Dintre lucrările
exi:-.tente îi este atribuit portalul din strada Ormianska nr. 20, în stilul
celor pe care le-a realizat şi la Bistriţa 32 şi care este asemănător multora
dintre portalurile construite în zona cu influenţă ticineză. Principala
construcţie pe care a ridicat-o la Lw6w a fost biserica Valahă, construită
între 1547 şi 1559, dar care este mistuită de un incendiu în 1571. Imaginea acestei biserici s-a păstrat pe ştampila stavropighiei din Lw6w, fiind
o îmbinare între elementele noi aduse de Petrus !talus şi elementele
specifice ambianţei bizantine. In legătură cu această biserică este semnifi<"ativ faptul c-ă a fost construită de domnitorul moldovean Alexandru
Lăpuşneanu, ctitor, aşa C'Um o menţionează pisania 33 • Confirmînd contribuţia materială a domnitorului la zidirea bisericii, frăţia ortodoxă din
Lemberg (Lwow) scria lui Aron vodă următoarele: ,, ... mai ales nt)i şi
înaintaşii noştri am avut de la <linsul mare ajutor şi biserica Uspenia
din oraşul nostru a fost clădită aproape numai pe cheltuiala lui." 34 •
Această ctitorie a lui Lăpuşneanu confkmă legăturile ce se păstrau între
Moldova şi Lw6w, ca o continuare a bogatelor tradiţii din secolul precedent. Mai mult, acceptînd construirea acestei biserici ortodoxe de către
arhitectul italian, domnitorul moldovean eX!prima apropierea sa de tendinţele artei europene pe care le cunoscuse anterior domniei, cînd colindase ţările europene ca negustor.
Tot pentru acest interval, o notă a lui Aldo Crivelli atrage atenţia
că la 1552 arhitecţii Pietro Castelli da Bissone (Petrus !talus), Speciacassa da Arogno, Stela da Melano se găseau la Eger, iar Petrus !talus
30

M. H. Takacs, op. cit., p. 114.
A. Crivelli, op. cit., p. 31.
32 S. Kozakiewicz, op. cit., p. 401.
33 P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase româneşti în Galiţia, în BCMI, XXII
(El29), p. 2. Te~tul pisaniei: ,,Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvîrşirea Sfintului Duh, binecredinciosul şi de Hristos iubito.ul io Alexandru Voevod, din mila
lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, binevoind din
toată inima şi din tot gîndul a început şi a clădit acest hram într-u slava şi
lauda Domnului Nostru Isus Hristos şi a Adormirii Preacwatei lui Maice al
cărei hram este în slăvitul oraş Liov (Iliovov) penJtru sănătatea şi pentru sufletul
său şi al Doamnei sale Ruxandra şi al copiilor lor Bogdan şi Petru şi Ioan şi Domniţa Teodora în anul 1559, 7067."
34 Idem, p. 3.
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continuat drumul spre Transilvania 35 • Această informaţie, fără trimitere, pină în prezent nu ne-a oferit o confirmare.
Activitatea ·lui Petrus Italus în Transilvania, şi anume la Bistriţa, a
lăsat cele mai bogate mărturii prin elementele în stil Renaştere de la
biserica evanghelică şi de asemenea de la Casa Argintarului. Ajuns la
Bistriţa în baza unor irecomandări şi pe căi ce nu ne srînt cunoscute,
Petrus !talus va desfăşura o intensă activitate, probabil şi cu ajutorul
unei echipe numeroase, intir-o perioadă relativ scurtă (1560-1563).
Nu putem omite din analiza situaţiei general-istorice legăturile care
existau între Bistriţa, acest imp01,tant centru meşteşugăresc, şi Moldova
din perioada lui Alexandru Lăpu.~neanu. Inceperea acţiunii de reconstrucţie de la Bistriţa se face tocmai în momentul imediat următor încheierii
lucrărilor la biserica Valahă, ctitorită de domnul moldovean la Lw6w,
într-o perioadă în ,care schimburile comerciale, cererile de meşteri, corespondenţa dintre domnitor- şi Bistriţa erau intense. Nu pare a fi imposibilă o mijlocire a înţelegerii privind reconstrucţia bisericii din partea
domnului moldovean şi în orice caz cu siguranţă că bistriţenii erau la
curent cu ceea ce ,r-ealizase la Lwow Alexandru Lăpuşneanu prin munca
arhitectului italian.
In inscripţia din cadrul portalului de pe latura vestică a bisericii
din Bistriţa găsim principalele date referitoare la lucrările executate: .. In
anul lumii cinci mii cinci sute douăzeci şi doi de la n~terea Mîntuitorului 1560 s-a început la 7 martie demolarea acestei biserici. La 13 mai
însă reconstrucţia. In anul lumii 5525 de la naşterea lui Cristos insă 15b3
construcţia a fost terminată. Numai domnului laudă şi cinste". Totodată,
documentul, încheiat la terminarea lucrărilor, subliniază că doar maistrul
Petrus a condus şi ridicat această biserică. Aşa cum se arată în studiul
lui The'Obald Wortitsch dedicat bisericii din Bistriţa, era imposibil ca în
intervalul 7 martie - 13 mai să se fi reuşit demolarea în întregime a
colosului de la Bistriţa. Dealtfel şi datele anterioare pomenesc de numeroase refaceri, astfel că şi în acest caz, luînd în considerare şi suma
relativ mică de 8000 florini, rezultînd din notele de plată pentru re{'onstrucţie, nu poate fi vorba <lecit de o restaurare 36 • Rămînînd la precizările
privind costul construcţiei, amintim că Giovanni Andrea Gromo, în notele sale de călătorie, pare a cunoaşte prea puţin adevărul în legătură
cu cele văzute pe la 1567: ,, ... întîlnim acolo o frumoasă biserică care
fu construită de un arhitect din Bergamo (am putea accepta eroarea,
avînd în vedere apropierea dintre cele două zone, Bergamo şi Lugano
- n.n.) pe propriile sale cheltuieli; ea este închinată Sfintei Fecioare,
dar în prezent se ţine slujbă luterană, precum în toate celelalte oraşe ale
ţării" 37 • Erorile cu ,referire la Bistriţa sint lămurite, din fericire, în documentul pomenirt mai sus.
Din anailiza construcţiei zidurilor şi din cercetarea stilistică rezultă
că intervenţiile efectuate în cei trei ani au dus la consolidarea pereţilor şi
ridicarea acoperişului, la realizarea portalului principal şi a faţadei ve ..;ti35
36
37

A. Crivelli, op. cit., p. 101.
Th. Wortitsch, op. cit., p. 35-36.
Idem, p. 35.
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ce, a altor două portaluri laterale, a unui turnuleţ cu trepte, in apropierea turnului mare, căruia i s-a adăugat nivelul cinci şi galeria in stil Renaştere. ln interior doar galeria balconului, cu baluştri şi unele modificări, aparţin aceleiaşi perioade. Uşile de lemn de la cele trei portaluri ca
şi de la sacristie, cum apăreau ele la 1885 cînd Wortitsch a redactat sudit,;l,
erau opera aceluiaşi meşter italian. Azi se păstrează uşa sacristiei. Cele trei
portaluri au aproape aceleaşi elemente decorative; ele se aseamănă foarte
mult cu portailul Casei Argintarului din Bistriţa şi, în continuare, cu portalul casei din Lw6w, str. Ormianska nr. 20, sau cu ,portalul castelului
din Chojnow (Haynau). Aceste analogii ne fac să socotim şi ancadramentele de la Casa Argintarului ca lucrări executate sub îndrlllITlarea
a<'eluiaşi Petrus !talus de Lugano 38 • Elementele stilistice care apar aici
se găsesc răspindite pe întreaga zonă de activitate a meşterilor lombarzi.
Unele devin caraderistke prin .soluţiile la care se ajunge. Este cazul
aticului aşa-zis lom bardo-polon, , ezultanta unei combinaţii între un element lombardo-venet şi elemente goticizante poloneze, atic care îşi gă
se.':ite o variantă şi în faţada bisericii de la Bistriţa. Analogii evidente
apar la construcţii anterioare şi în mod special la palatul Schwarzenberg
din Praga. A<'est atic îl gă-sim răspindit în Suedia, Slovacia, la Lw6w
(('asa dr. Anczowski)3 9 •
Cu siguranţă că. deşi nu este vorba de reconstruirea întregului edificiu al bisericii, pentru lucrări1e de pietrărie pomenite Petrus !talus
s-a bucurat de .sprijinul unei numeroase echipe de pietrari. O parte l-au
însoţit proba bi I din Polonia. iar altă parte proveneau dintre meşterii
locali cunoscuţi şi pomeniţi în area peiioadă în numeroase documente
transilvănene sau moldovene. Cert este că la 1563 din proiectul de document întocmit se deduce că lucrarea era terminată: ,, ... Ceea ce a construit numitul Petrus ,a întreprins cu toate puterile şi s-a străduit să
îndeplinea<;că dorinţa noastră şi astfel a condus şi a construit în sfîrşit
cu ajutorul Domnului în mod satisfăcător, frumos, distins, artistic şi lău
dabil Casa Domnului sau biserica. Noi am vizitat şi observat precis
slL.-.;-numita construcţie în interior şi exterior şi am constatat că sus-numitul maistru Petiius a îndeplinit întru totul ceea ce s-a obligat a construi .. .''4°. Aceste precizări infirmă părerile lui Gh. Sebestyen şi V.
Sebestyen, care afirmă că ancadramentele lucrate sub îndrumarea lui
Petrus !talus au fost terminate şi montate mai tîrziu de meşteri autohtoni41.
Tot în legătură cu activitatea lui Petrus !talus în perioada şederii
la Bistriţa, emitem ipoteza participăTii sale la realizarea numeroaselor
construcţii în stil Renaştere pe care le întîlnim în complexul mănăstirii
Slatina ridicate de Alexandru Lăpuşneanu. In jurul bisericii ce aparţine oa stil perioadei anterioare, construcţiile profane ridi1cate reprezintă
cel mai valoros exemplu al pătrunderii influenţei Renaşterii în arhitec38

G. Sebestyen-V. Sebcstyen, op. cit., p. 92-93; M. H. Tak.aics, op. cit.,

p. 37.
39

A. Crivelli, op. cit., p. 38.

40

Idem, p. 35.

41

G. Sebestyen-V. Scbestyen, op. cit., p.

1:n.
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moldovenească. Ele cuprindeau casa egumenească sau vechea trapeză, fîntîna în still italian şi ioasa domniţei Ruxandra de la care se
păstrează bogate elemente de profilatură. Profilele de la ferestre, anradramentele de uşi, dispunerea încăperilor de la casa egumenească îşi
găsesc analogii îndeosebi la construcţiile Casei Argintarului din Bistriţa.

tura

Flntîna în stil i.tailian este însă un element cu totul excepţional, atît pentru Moldova cit şi pentru regiunea Bistriţei. Dincolo de analiza stilisticei,
de asemănările evidente dintre construcţiile pomenite, în suicoesiunea
evenimentelor o serie de factori vin să întărească presupunerea că prezenţa lui Petrus Italus la Bistriţa, după îndelungata colaborare cu Alexandru Lăpuşneanu la Lw6w, este implicată în elaborarea acestor soluţii. La 7 martie 1560 la Bistriţa începuseră lucrările de demolare la
biserică, luorări care au ţinut pînă la 13 mai. în acelaşi interval, la fi
aprilie şi 13 mai, Alexandru Lăpuşneanu cerea bistriţenilor prin două
scrisori: ,, ... 20 (şi chiar mai muJţi) meşteri pentl"u o fîntină" 42 . Această
fîntină de o concepţie şi o profilare specHic italiană, cm·e se termină la
1561, aşa cum menţionează pisania, trebuia să fie opera unui cunoscător
care, în acel moment, la Bistriţa nu putea fi aHul <lecit Petrus !talus.
Tot în aceşti ani, p[nă în 1564, se termină şi construcţia casei egumeneşti de la Slatina, cam în acel~i interval în care, probabil, se efectuează
şi lucrările la Casa Argintarului către care merg toate analogiile.
După această perioadă de intensă activitate Petrus !talus se pare
că se reîntoairce la Leopoli (Lw6w) unde este menţionat la 1567 43 • In acest
moment ştirile despre activitatea sa se întrerup şi dacă am accepta punctul de vedere al lui Aldo Crivelli, care - aşa cum menţionam mai sus
- susţine că Pietro Krassowski pomenit de la 1567 la 1578 este noul
nume al lui Petrus !talus, ar însemna să-i atribuim în continuare construirea unui turn pentru biseriQa Valahă, casa dr. Anczowski, refăcută
şi ea mai tîrziu, capela celor Tre\ Sfinţi pentru aceeaşi biserică Valahă şi
un alt turn pentru catedrala ar~eană arsă în 1578. Este semnificativ
în analiza acestei ipoteze că Pietro Krassowski continuă să lucreze la
biserica Valahă şi ridică constru~ii care stilistic amintesc de Petrus
!talus de Lugano.
Şi chiar eliminînd această fază, figura lui Petrus !talus de Lugano,
prin contribuţia adusă la răspîndirea •;ormelor stilului Renaşterii la Leopoli (Lw6w) şi la Bistriţa, rămine rei:-::-ezentativă pentru istoria arhitecturii central- şi est-europene de la jumătatea secolului XVI.
(O informaţie recentă dintr-un studiu al cercetătoarei Balogh Jolan
cu referire la pătrunderea unor influenţe din arhitectura nord-italiană
în Transilvania pomeneşte în legătură cu palatul principelui Ioan Sigismund de la Alba Iulia că aici lucra un „Castilio lapicida !talus" la 1069 41 •
Numele ridică un nou semn de întrebare pentru aprofundarea în continuare a aspectelor legate de activitatea lrui Pietro Castilio - Petrus !talus
de Lug,ano).
GHEORGHE MANDRESCU
42 A. Lăpedatu, Cercetări cu privire Za meşterii bisericilor moldovene, în BCM I,
1912, p. 27.
43
« S. Kozakiewicz, op. cit., p. 414; A. Crivelli, op. cit. • p. 40.
J. Balogh, op. cit., p. 189.
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ZUR

AKTIVITĂT

DES PETRUS !TALUS DE LUGANO
(Zusammenfassung)

Der Verfasser nimmt sich in vorliegender Arbeit vor, die Nachrichten i.iber
die Entwicklungsphasen der Tătigkeit des Architekten Petrus !talus, gebi.irtig aus
der Gegend von Lugano im schweizerischen Kanton Tessin, zu analysieren. Aus
dcm Gebiet Lugano - Como wanderten im 16. Jh. zahlreiche Gruppen von Meistern
und Architekten nach Deutschland, Schlesien, Bohrnen, nach Si.id- und Ostpolen,
Ungain und Transsilvanien.
Der Architekt Petrus !talus de Lugano ist besonders durch seine Tătigkeit
in den Stădten Leopoli (Lw6w, Lemberg) in Polen und Bistriţa in Transsilvanien
bekannt. In Bistriţa leitet er dic Arbeiten zur Restaurierung der Lutherischen
Kirche, wobei er Elemente des Renaissancestils einfi.ihrt. Auch scheint er in dieser
Stadt die Plăne fiir das Haus des Silberschmieds entworfen oder ausgefi.ihrt zu
haben. Nachrichten i.iber dic von ihm in Lemberg errichteten Bauten erwăhnen
auch die Walachische Kirche, eine Stiftung des moldauischen Fi.irsten Alexandru
Lăpuşneanu. Aufgrund dieser Angaben und ausgehend von der bekannten Tatsache,
daB Alexandru Lăpuşneanu im gleichcn Zeitraum der Arbeiten in Bistriţa 1560-1564 in Slatina, seiner Stiftung in der Moldau, zahlreiche Bauten mit
Renaissance-Elementen auffiihren lieB, nimmt der Verfasser an, dall der italienische Architekt auch ihr Erbauer gewesen sei. Die Entsprechungen weisen im
iibrigen wieder in Richtung der Bistriţer Bauten.
Die Bedeutung der Kenntnis seiner Aktivităt liegt auch darin, daB sich diese
an der ostlichen Gren7.e des Verbreitungsgebiets der Formen des Renaissancestils
entfaltete, die aber durch bodenstăndige Elemente stark beeinfluBt wurden.
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CLUJULUI CU ORAŞELE SLOVACIEI
DE ASTĂZI
(1599-1637)

Pe măsura creării şi extinderii reţelei de legături comerciale ale
Clujului medieval, sfera intereselor economice ale clujenilor a înglobat
tot mai mult şi schimbul de mărfuri cu centrele meşteşugă·reşti-comer
cial-e - unele din ele, înfloritoare şi de substanţială pondere în ci~uitul
economic centra-răsăritean al Europei - din zona numită „Ungaria superioară" (teri too'iu ce corespunde S'.ovaciiei 1aotuale, din oadrul statal al
R. S. Cehoslovacia), aparţinînd înainte de 1526 în întregime regatului ungar, iar după împărţirea sa în trei, supusă unui statut politic fluctuant1
de la apartenenţa sa Ungariei habsburgice la trecerea sub sceptrul principelui Transilvaniei, după pacea de la Mikulov din 1622. Existenţa unei
pături dense de meşteşugari-negustori, prosperitatea unor centre economice sloviace, prosperibate determinată de prelucrairea şi v.ailorificarea
resurselor naturale şi mai cu seamă a bogăţiilor subsolului, nu constituiau unicul impuls pentru clujeni de a cultiva ,relaţii de schimb comercial
cu zona aceasta. Cauza mai profundă consta în poziţia--cheie a zonei în
comerţul de tranzit balto-sudic, oraşele slovace fiind puncte obligatorii
de trecere, etape comerciale, în circuitul economic din care, la Iindul său,
făcea parte irntegranrtă şi Clujul1. De aceea, legăturile comerciiale ·ale Olujului ou centrele economice slovace exprimă o necesitate de ordin economic a păturii de orăşeni angajaţi în activitatea comercială, în primul
rînd, în cadrul geografic mai larg al comerţului regional centro-răsă,ritean
- sudic al Europei, în al doilea, în schimbul de mărfuri specific, bilateral.
Dealtfel, încă din sec. XV-XVI, interesele economice ale clujenilor
s-au îndreptat spre centrele mai de seamă de pe teritoriul Slovaciei de
azi. Există mărturii documentare în acest sens 2 , cărora li se adaugă materialul aferent cuprins în înregistrările tricesimale clujene pentru anii
1599-1637, material pe care îl valorificăm în cele de faţă.
1

1
.
Pentru rutele comerciale care legau Clujul de oraşele „Ungariei superioare•1
prm care oraşul era conectat cu centrele economice poloneze şi cu Viena, vezi
F: Pap, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în reţ_1istrele vamale (I), în ActaMN, XI (1974) p. 173-175 · idem Schimbul de mdrfuri
intre Cluj şi Polonia în registrele vamaie clujene {i599-1637) în ActaMN XIV
(1977), p. 374 şi harta p. 375.
'
'
2
Vezi S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI. Producţia şi schimbul de mdrfuri.
Bucureşti, 1958, p. 292-294; idem, Der Handel Transsilvaniens vom 14. bis 17. JahrhuncieŢt, în_ Scripta mercaturae, 1977, nr. 1, p. 9; M. Dan, Din relaţiile comerciale ale
Transilvaniei cu Slovacia în sec. XV I. Relaţiile cu Levoca în Studia 1 1969 fasc. 1
p. 19--20.
'
'
>-o
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Relaţiile comerci:ale ale negustorilor clujeni cu oraşele slovace sînt
documentate în înregistrările tricesimale amintite începînd cu cel de
al doilea deceniu al sec. XVII. Nu este întîmplător că aceste îniceputuri
se ('Onstată ca datînd de pe vremea domniei principelui Gabriel Bethlen,
cel care a căutat primul dintre capii autorităţii centrale transilvane să
instaureze o politică economică conştient orientată spre îmbunătăţirea balanţei comerciale triansilvane, cel rare, dindu-şi seama de foloasele
previzibile ale integrării nu numai a oraşelor slovace, ci şi a intr~giI
zone (producţia minieră, producţia rurală şi orăşenească, schimbul înfloritor de mărfuri) în economia principatului, a mărit substanţial veniturile fiscului transilvan 3 , ceea ce i-a creat o bază materială solidă, necesară înfăptuirii proiectelor politice urmărite.

Valoarea tricesimală, frecvenţa transporturilor între Cluj şi oraşele
slovace. După cum o atestă registrele tricesimale clujene, oraşul Cluj a
întreţinut relaţii comerciale cu următoarele centre slovace:
mărfuri

Localitatea

Ani de transport de

Presov
Rimavska Sobota
Bardejov
Levoca
Bratislava
Ko~ice
Rofnava

1613, 1617- 18, 1621/22-23, 1630, 1632-1637
1622
1614- 15
1635-37
1623, 1632, 1634, 1636-37
1614, 1630, 1633, 1635-36
1630

Atît valoarea tricesimală, cit şi frecvenţa
efectuate de clujeni diferă ca proporţii în cazul

anuală a
fiecăruia

transporturilor
din oraşele sloTabelul I

Valoarea
1 a t ea
Lo C an

tricesimală şi numărul

Valoarea
Total

Presov
Rim avskă
Sobota
B ardejov
Le voca
Bratislava
K osice
Roznava

3.268,43½

TOTAL

3

--

I

tricesima'ă

cazurilor de transport

(fl, d)

Import

Nr. cazuri transport

I Export

3.022,05½

246,38

229,97
156,75
76,77
73,80
27,00
0,75

229,97
156,75
76,77
73,80
24,93
0,75

-

3.833,47½

3.585.02 ½

2,07

-

248.45

Import

367

332

4
6
6
7
7

-

I

Total

I

-

1

4
6
6
7
6
1

398

362

I Export
35

-

1

-

36

Vezi V. Mraz, Bethlen G<ibor gazdasci.gpolitikaja, în Szci.zadok, 1953, nr. 4,

p. 536-542.
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vace menţionate. Cu unele localităţi, aveau loc •relaţii de import şi export
\ sistematice, de tradiţie mai veche; cu altele, relaţiile sînt unilaterale şi
; accidentale, ,ceea ce reflectă tocmai situaţia întreţinerii de legături eco. nomice organice integrate în comerţul regional european, în cazul unora
·.din oraşele în cauză, respectiv, de legături economice numai bilaterale
şi neconstituind o necesitate imperioasă a economiei urbane clujene,
în cazul alto•r localităţi.

·1.

1.

Comerţul

Clujului cu

oraşul

Pre.fov

Grosul valorii tricesimale şi marea majoritate a cazurilor de transport
se datorează trafiicului comercial clujean desf~urat cu oraşul Pref;ov,
care a fost unul din partenerii comerciali cei mai activi ai Clujului, în
perioada discutată. Presovul ocupă locul al patrulea în ordinea tricesimei totale a mărfurilor vehiculate de clujeni, cel de al treilea loc printre
localităţile sau zonele cu care Clujul a întreţinut relaţii de imp01 t de
mărfuri, şi se situează pe cel de al şaptelea loc în ordinea valorică a exportului clujean spre diferite localităţi sau zone. Din punct de vedere al
frecvenţei transporturilor, legăturile cu oraşul slovac sînt la fel de active, marcate prin acelaşi loc al patrulea ocupat în ordinea numărului total al cazurilor de transport şi al treilea în rîndul acelora de import de
mărfuri, pe cînd în domeniul exportului de mărfuri el se situează pe cel
Tabelul II
Repartiţia anuală a tricesimei şi
în comerţul între

Import
Anul

tricesima
(fl. d)

Export
nr. cazuri

5,40

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1621/22
1622
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636
1637
'fotal

I

2

-

-

25,88½
116,27½
122,05
96,21
10,36
259,66½
577,41
541,71 ½
339,50
466,69
460,89½

4
22
13
7
2
53
52
57
36
41
43

-

I ·-

3.02z:~51/2

-

--1

a numărului transporturilor
Cluj şi Prei!;ov

332

tricesima
(fl, d)

4,12½
6,40

39,47
18,50
28,50
30,06½
57,111/z
57,87
4,33½
246,38

I

Total
nr. cazuri

1
2

-

tricesima
(fl, d)
5,40
30,01
122,67½

-

I

nr. cazuri
2

5
24

-

6
3
3
4
5
9
2

122,05
96,21
10,36
299,13½
595,91
570,21 ½
369,56½
523,80½
518,761/z
4,33½

13
7
2
59
55
60
40
46
52

35

3.268,43½

367

-

-

2
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de al nouălea loc printre localităţile (zonele) de destinaţie a mărfurilor
taxate la Cluj.
Examinarea repartiţiei tricesimei mărfurilor taxate la Cluj, de provenienţă din Pre80V sau cu destinaţia Presov, relevă faptul că perioada
de maximă intensitate a transporturilor şi, totodată, de cea mai ridicată
valoare a acestora a constituit-o cel de al patrulea deceniu al sec. XVII.
După comerţul clujean cu Viena şi în aproximativ egală măsură cu
cel desfăşurat cu oraşele poloneze4, schimbul de mărfuri al clujenilor cu
Presovul furniza, prin unnare, în deceniul al patrulea, substanţiale cantităţi necesare satisfacerii nevoilor pieţii clujene cu produse de import.
Această pondere însemnată a comerţului de import cu oraşul Presov se
datoreşte înlesnirilor acordate de puterea centrală, care în persoana
principelui Gheorghe I Râk6czi - a continuat politica economică a predecesorului Gabriel Bethlen. Importul intens din Presov se încadrează
însă şi în avintul general al schimburilor comerciale ale Clujului cu Europa centrală şi centro-răsăriteană; această din urmă sursă de aprovizionare a pieţii clujene - îndeosebi cu produse finite din domeniu'! ţesă
tmilor de lină şi bumbac, al mărfurilor coloniale, al metalelor, chimicalelor şi altor produse - îmbogăţea amintita piaţă atit cu mărfuri apusene
şi de peste mări venite pe cale maritimă, prin porturile Mării Baltice\
cît şi cu articole confecţionate în Silezia, Boemia şi Moravia. Această
situaţie se reflectă şi în structura mărfurilor vehiculate în comerţul clujean cu oiraşul Prresov.
a) Importul

Clujenii au adus din Pre;;ov
Categoria:
Postav uri

următoarele

Taxa

Pălării

Pînzeturi
Coloniale
Metale
Chimicale
Mărunţişuri

Piei
Blănuri

Hîrtie
Articole de mercerie
Obiecte de menaj
Unelte agricole
Catifea
Cuţite
Mătase

Minerale, subst. de orig.

minerală

categorii de

vamală

mărfuri:

(jl, d):

1.151.86½
702,87½
549,65
217,83½
76,17½
71,03
52,41 ½
32,32
32,03
25,70½
21,95
17,27½
16,21½
16,00
13,35
9,12
2,77½

4
Vezi F. Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia ... , în ActaMN,
XIV 5(1977), p. 376 şi tab. I , IV, V.
Idem, p. 374-376.
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Praf de

puşcă

Sticlărie

2,10
2,06

Accesorii pentru arme
Arme
Obiecte de metal
Sterse, indescifrabile
Obiecte de lemn de uz casnic
Neprecizate
Accesorii pentru sens

2,02½
1,71
1,65½
1, 12
0,93
0,79

Cărti

0,31½

Tablouri, jucării
Covoare
Obiecte de uz personal
Total

0,36
0,27
0,09
0,04½
3.022,05~2

Un prim loc în cadrul categoriilor de import de la Presov îl au
postavurile. Dealtfel, importul acestei mărfi de la Presov este remarcabil de valoros în ansamblul importului clujean de postavuri: postavurile
aduse de la P,resov ocupă locul al patrulea în ordinea v,alorii tricesimale
totale percepute pentru aducerea la Cluj a postavurilor, situîndu-se după
Viena, Polonia şi sursele de import neprecizate şi deţinînd o proporţie
de 10,450/o din acest total valoric. Importanţa ponderii Presov-ului în aducerea de ,postavuri pe piaţa clujeană este mărită de faptul că transporturile de această natură se eşalonează pe ceva mai mult de două decenii
(1613-1636).
Postavurile aduse de la Presov sînt de variate sortimente, atit apusene, cît şi central-europene. Dintre soiurile apusene, intîlnim import
de postav de Kendale (în total 88 valuri), londonez fin (61¾ valuri) şi de
rînd (6½ valuri), perpeta (16 valuri) şi, în cele mai mari cantităţi, postav
de Kersey (785½ valuri), din care, în cazul unui transport conţinînd 2
valuri de postav, se menţionează expres: ,,karasia de Anglia" (angliai karasia6). Soir,bimentele central-europene sint mai nume:rioase; astfel: postavul
de Tisnov (2214 valuri), cel de Moravia (121 valuri), cel de Wroclaw
(1 balot şi 56 valuri), postavul fodor de Jihlava (1½ balot şi 24 valuri),
cel de Meissen (27 valuri), kron rassa (8 valuri), harazt (14 valuri). Apar
şi soiuri mai rar întîlnite de postav: lazur (1 val) 7 întîlnit şi printre
postavurile aduse din Polonia 8 - , septhuc (1 val) 9 , precum şi postavuri
care nu sînt menţionate în rîndul celor aduse din Polonia, nici din oraşele
Transilvaniei şi din Partium: ,,postav pentru căptuşeală" (bellesnei: valo
6
Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva Oraşului Cluj, Socoteli orăşeneşti
(În continuare: SOC), 20, VI, p. 4: 26 mai 1636.
7
SOC, 15 b, XII, p. 4: 31 decembrie 1621.
8
F. Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia ... , în ActaMN, XIV
{1977), p. 382.
9 SOC, 18 b, IV, p'. 25: 2 iunie 1630. In rîndul importurilor din Polonia, apare
sub forma septugh; vezi ibidem.
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pozth-0, 13 valuri) 10 , glozer {18 valuri) 11 ; semnificativă pentru confecţio

narea de postavuri central-europene imirtate după ,acelea apusene este
apariţia în înregistrări a soiului „karasia de Groczk" (groczki karasia)1 2 ,
toponimicul fiind probabil acela stîlcit al localităţii Grodzisk din apropierea oraşului Poznan-13.
O k1.1rgă gamă de produse poloneze, slovace şi morave întîlnim şi
printre mărfurile de alte categorii aduse din Presov. Astfel, frecvent
apare printre pinzeturi importrul de giiulgiu polonez 13 , giulgiu de Bairdejov 1\
pînză de Opav,a 15 , giulgiu de Sileziia 16 , chiair şi pînză de ,,Ungviur" (azi
Uzhorod, în Ucraina subcarpatică, U.R.S.S.) 17 • Pălăriile aduse poartă adeseori menţiunea varietăţii din care fac parte; astfel, se aduc pălă,rii de
Moravia 18 , de Bratislava 19 , de Bardejov 20 , de Presov 21 (varietate de pălărie
în al cărei import la Cluj Presovul se situează pe cel de al tr~il2a
loc, după Viena şi locurile de provenienţă neprecizate în înregistrări)._
Pieile care se importau din Presov erau, aproape în toate cazurile (cu
excepţia anului 1621 /22, cînd se aduc piei de jder şi hermelină), ,,piei
îmblănite de Moravia" (moruay gerezna) 22 • Printre articolele de mercerie,
figurează mărfuri cracoviene23 , de Mukacevo 24 şi Uzhorod 25 •
Metalele şi produsele metalice aduse de clujeni din Pre;jov sînt destul
de variate. Se importă „fier pentru săbii", deci semifinit; cositor negru
(192 chintale), extras, probabil, în minele Boemiei26 . Cuţite se aduc de
Regensburg 2 7. poloneze28 , iaT în Tindul altoir obiecte din meta~, veselă din
10 SOC, 18 b, IV, p. 24-25: 2 iunie 1630 (alt transport, dec-it cel Ia care ne-am
referit în nota precedentă).
11 Ibidem.
12 Zonă în care se confecţiona postav în mai multe localităţi, în cantităţi considerabile; cf. M. Grycz, Die Rolle der Stadt Poznan im Innen- und Aussenhandel
bis Ende des XVII. Jahrhunderts, în Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 14501650, Koln-Wien, 1971, p. 108, 116.
13 SOC, 14 a, XXII; p. 25: 7 iunie 1617; SOC, 14 a, XXV, p. 12: 5 februarie
1618. precum şi numeroase alte cazuri, în toţi anii de import din Presov.
14 SOC, 14 a, XXV, p. 12: 5 februarie 1618 (un alt transport); alte cazuri în
1621/22, 1630, 1632, 1634.
15 Ibidem.
16 SOC, 19, VII, p. 109: 16 decembrie 1633.
17
SOC, 19, VII, p. 82: 3 iunie 1633.
18 SOC, 14 a, XXV, p. 12: 5 februarie 1618.
19
SOC, 14 a, XXV, p. 13: 5 februarie 1618 (alt transport, în ac-eeaşi zi cu
cel din nota precedentă).
20 SOC, 14 a, XXV, p. 44: 28 septembrie 1618.
21
SOC, 18 b, IV, p. 9: 11 martie 1630.
22
De exemplu, SOC, 14 a, XXV, p. 67: 10 decembrie 1618; alte înregistrări
fn anii 1632-1635.
23
Aţă de Cracovia, în 1618 (SOC, 14 a, XXV, p. 66: 10 decembrie 1618), 1632
şi 1633.
21
SOC, 18 b, IV, p. 27: 10 iunie 1630.
25
SOC, 19, XI, fasc. 1, p. 17: 24 august 1634.
26
La Horni Slavkov (Schlaggenwald); cf. H. Kellenbenz, The Rise of theEuropean Economy. An economic history of Continental Europe from the fifteenth
to the cighteenth century. New York, 1976, p. 110.
't7 SOC, 14 a, XXV, p. 12: 5 februarie 1618; SOC, 18 b, IV, p. 21: 21 mai
1630; etc.
28
De exemplu, SOC, 14 a, XXV, p. 12: 5 februarie 1618.
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alamă,

pentru uz casnic 29 • S-au adus şi coase, în total 2.548 bucăţi, în
anii 1618, 1630, 1632, 1633 şi 1636, provenind, de bună seamă, din ateiere aflate în regiunea Spis 30 • Printre armele înregistrate ca aduse de
a Presov, unele provin, dµ:pă succinta descriere 31 , din ateliere de armuărie cu tehnică avansată, aflate de bună seamă în Europa centrală. Cel
puţin parţial, chimicalele aduse proveneau din aceeaşi zonă, prelucrC:-ttoare de minereuri; este cazul pietrei vinete 32 , al sulfatului 33 , al litărgii:i\
care apar destul de frecvent în înregistrările tricesimale. De provenienţă
boemă vor fi fiind farfuriile de sticlă şi paharele de cristal înregistrate
în 1617 35 , respectiv 1633 36 .
Inregistrările de import clujean din Presov menţionează aducerea
unei mari cantităţi de coloniale, în primul rînd piper, apoi ghimbăr, cuişoare, struguri „mărunţi", untdelemn, zahăr din trestie, nucşoară. Asemenea produse vor fi fost aduse din porturile Mării Baltke, urmînd 11uta
Gdansk-Poznai1-Jaroslaw. Dovada o serveşte o înregistrare din anul
1635, în cuprinsul căreia se menţionează aducerea unui stoc de mC:-1rfuri diverse din Jaroslaw - printre ele, piper - , şi, de pe drum, din
Presov 3 i. In afară de coloniale, aceeaşi cale o vor fi urmat şi bună parte
din ooloranţii înlf'egis1trn.ţi oa măirfuri aduse din Presov: vopsea de BraziVi1a,
vopsea de India 38 , miniu, lazur. Intrucît, con'comitent cu traficul comercial
pe care îl examinăm în cele de faţă, Clujul desfăşura unul analog cu
Viena, pe scară mai mare, dar şi cu Polonia - oraşul Presov inter"J)Unîndu-se pe 1ruta Gdiansk-Poznan-J,airosl,aw, da1r ooloni,aile fiind aidu:;e
şi din Cracovia, Lw6w şi Lublin 39 , iar chimicale-'coloranţi şi din Cracovia
şi Lw6w 40 - , se poate considera cu temei că oraşul Presov şi unele centre
comerciale poloneze (mai ales Gda1'1sk şi Jaroslaw, în mai mică măsură
Cracovia 41 ) constituiau, mai ales pentru coloniale şi chimicale-coloranţi,
su1rsia baltică ,a apflOvizionării pieţii clujene, faţă de Viena, principal1a piiaţă
de aprovizionare a clujenilor cu produse venite pe cale continentală.
Cantităţile aduse din Presov şi valoarea însumată a taxei vamale percepute pentru coloniale (77l1 / 8 chintale, ½ chintal fără 5 funţi, 364½ funţi.
1 legătură, 2 „pietre" şi cantităţi neprecizate; 217 florini 83½ denari),
precum şi cantităţile şi tricesima percepută în cazul chimicalelor-colo1

29
30

Adusă

în 1617, 1618, 1621/22, 1622, 1632, 1633, IG36.
In Spis, prelucrarea fierului se bucura de o veche tradiţie; cf. B. 7:ic·n-

tara, Eisenproduktion und Eisenhandel in Polen im 16. und 17. Jahrhundert, in
Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650, p. 279-280.
31
,,O puşcă cu oţel" (1 aczelos puska), cu preţul de 8 florini, adusă Ia 23 august 1634 (SOC, 19, XI, fasc. 1, p. 18).
:ii Adusă în 1618, 1636.
33
Kenkeo; înregistrat în 1618, 1630, 1632-34.
34
Adusă în anii 1632-1636.
35
SOC, 14 a, XXV, p. 5: 14 de2embrie 1617.
36
SOC, 19, VII, p. 94: două transporturi înregistrate în 20 august 1633.
37
SOC, 20, I, p. 19: 3 septembrie 1635.
38
Menţionată sub forma Jindi (2 funţi aduşi în 11 martie 1630· SOC 18 b IV,
p. 9).
I
I
'
39
Vezi F. Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Pol,onia . .. , în ActaMN, Xl V
(1977), p. 385-387.
.
40 Idem, p. 389.
41
Ibidem, text şi nota 53.
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ranţilor

(191½ chintale, 96 funţi, 800 bucăţi şi cantităţi neprecizate;
71 florini 03 denari), alăturate celor înregistrate ca aduse din Polonia 42 ,
depă~esc datele analoage referitoare la importul vienez, ceea ce scoate
în evidenţă creşterea în importanţă a orientării economice a CluJuh„.i
spre comerţul baltic, faţă de orientarea continentală predominantă anterior43.
în fine, înregistrarea unor soiuri de mărfuri de provenienţă balcanootomană indică oraşul Presov şi ca o sursă desigur, auxiliară - a
aprovizionării Clujului cu produse levantine, ajunse pe piaţa oraşului
transilvan, poate, prin intermediul Lw6wului. Asemenea mărfuri sînt
„pînza turcească" înregistrată în 163344 , precum şi majoritatea s01ur1lor
de ţesături de mătase: futa roşie 45 , camuca 46 , mohairul „cu ciucuri" (boitos
muhar)·l7, taftaua dublă 48 •
Faţă de cantităţile, sumele tricesimale încasate pentru importul
clujean din Presov, mai reduse sînt acelea percepute pentiru exportul de mărfuri în acelaşi oraş. Intr-o gamă :relativ vm:iiată de mărfuri,
precumpănesc produsele naturale şi vitele, faţă de materiile prime şi
produsele finite textile-vestimentare, ca şi faţă de coloniale.
b) Exportul

I

:llarfa

Taxa

Mied
Miere
Piei
Caş, brînză

lloi
Articole de mercerie
Hrişcă

Cai
Diferite

mărfuri

tax.

împreună

Mătăsuri

Pogăci cu miere
Coloniale
Pături
Blănuri
Ceară
Plăpumi

Sare
Postavuri
încălţăminte

Total

12

tricesimală

(fi, d)

84,25
32,25
30,74
14,04
12,00
11,92½
11,37½
9,97
9,70½
7,89
7,83
5,37½
3,42
3,00
1,25
0,90
0,25
0,15
0,06

246,38

Idem, p. 386 (pentru coloniale), p. 389 (în cazul chimicalelor şi coloranţilor

cantităţile şi

valoarea tricesimei percepute nu sîn.t specificate).

13

Idem, p. 397-398.
44
4 valuri aduse în 3 iunie 1633 (SOC, 19, VII, p. 82).
45
SOC, 14 a, XXV, p. 26: 14 mai 1618.
46
5 valuri (SOC, 19, VII, p, 36: 18 august 1632); 2 valuri
p. 41: 2 septembrie 1632).
47

48

Ibidem (2 valuri).
SOC, 19, VII, p. 91: 3 august 1633 (20 coţi).

(SOC, 19, VII,
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~

Dacă considerăm

provenienţă autohtonă

ca fiind de
numai miedul,
ierea, caşul şi brînza, boii, hrişca, <"'aii, pogăcile cu miere, păturile,
eara, sarea, postavurHe, deci categoriile în cazul cărora exportul Clujului
nspre oraşul slovac consta integral din produse transilvănene, iar drept
~ărfuri de tranzit vom socoti, în afară de coloniale şi încălţăminte de
tlară provenienţă sudică, în întregimea cantirtăţii taxate - , şi pieile, mă
tasea, articolele de mercerie, blănurile şi plălpumile (unde înregistrările
indică provenienţa parţial sau, în alte cazuri, incert), constatăm că,
în cazul exportului clujean la Presov, mărfurile autohtone reprezintă
7f,75¾ din totalul exportului, pe cînd cele de altă provenienţă, 28,25%
din iaceliaşi total. Este semnificativ că, deşi cantitativ şi oa v,ailoaire a tricesimei percepute, sortimentele sînt relativ reduse faţă de cele îndreptate
spre Ungaria, Viena sau Polonia, ele - atit mărfurile autohtone, cit
şi cele tranzitare sînt similare celor duse înspre amintitele direcţii. Mai
consisirent estJe expo-rbul unoir măirf1urri pentru care pi1aţa oraşului Presov
nu avea, sau avea relativ limitat, o directă acoperire din sursă ungară
ori din economia zonei apropiate de Presov. Astfel, relativ mai intens este
exportul miedului (59½ butoaie, înregistrate în anii 1630, 1633-:rn),
al mierii (730 găleţi, duse în 1618, 1630, 1635), al hrişcăi (scoasă din Cluj
spre Presov în 1617, 1630, 1633-35), al caşului şi brînzei (în 1632-37),
al pogătii cu miere (în aceia.şi ani 1632-37). Mai rar se exportă sare
(25 bucăţi, în 1635), boi (8 capete, înregistrate în 1633), cai (de asemenea
8 capete, în 1630 şi 1636). Sortimentul de postav exportat este abaua
(3 valuri înregistrate în 1618). Păturile sînt de provenienţă autohtonă:
se exiportă în 1632, 1633 şi 1636 228 bu'Căţi de pături de Seb~.
ln cazul fructelor, se exportă smochine (1630, 1634) şi stafide (16:l:335). Provenienţa sudică pare probabilă şi la pieile carmasin înregistrate
în 1617 49 , pe cînd pieile de boi 50 , iepuri 51 şi cele de miel tăbăcite 52 par
a fi autohtone. Incălţămintea de carmasin (dusă în 1633), articolele de
mercerie (exportate în 1632, 1634-36) constituie şi ele mărfuri sudice
tranzitate de clujeni La Presov. Nu putem preci:z;a provenienţa ţesăturilor
de mătase (înregistrate în 1632, 1634, 1636-37), nici a blănii de vulpe
exportate în anul 1632 53 .

*
Succinta trecere în revistă a volumului şi valorii comerţului desfă
de Cluj cu oraşul Presov relevă faptul că mult mai însemnată era
ponderea acestui din urmă centru economic în economia oraşului transilvan, decît a Clujului în economia partenerului său comercial în cauză.
Negustorii clujeni, din considerente de rentabilitate, îşi îndreptau măriuşurat

49

SOC, 14 a, XXII, p. 29: 5 august 1617.
SOC, 19, VII, p. 18: 18 mai 1632 (101 bucăţi).
SOC, 19, VII, p. 90: 27 iulie 1633.
:;z 700 bucăţi în 27 iulie 1635 (SOC, 20, I, p. 14); 400 bucăţi într-un alt transport
taxat în aceeru,i zi (ibidem); 1500 bucăţi taxate în 27 iulie 1636 (SOC 20 VI
p. 10).
'
'
•
53
SOC, 19, VII, p. 54: 16 noiembrie 1632.
50

51
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rile mai mult în direcţia unor localităţi transilvane şi spre Ungaria, µe
cind Viena, Slovacia de azi şi Polonia sînt - mai ales în cel de al patrulea
deceniu al sec. XVII - furnizoare ale Clujului pentru materiile prime
şi produsele finite de mai bună calitate, decît cea a produselor autohtone
similare, pentru majoritatea produselor coloniale, a chimicalelor, a metalelor şi produselor metalice aduse pe piaţa clujeană. In cazul special al
comerţului cu Presovul (şi chiar cu celelalte oraşe slovace), calitatea menţionată deja de intermediar a acestui centru comercial în comerţut
centra-răsăritean sudic al Europei, precum şi rolul în desfacerea
materiilor prime minerale produse în munţii Slovaciei şi a produselor fini te chimice şi metalice obţinute din ele e~plică intensitatea şi volumul
considerabil al importurilor de aici la Cluj, facilitate şi de uniunea politică
existentă din timpul principelui Gabriel Beth1en. In ,acelaşi timp, pentru
oraşul sloYac, aprovizionat cu produse naturale şi animale din alte surse,
mărfurile de această natură pe care i le-ar fi putut livra Clujul nu
con~tituiau o necesitate de consum de prim rang.
2.

Comerţul

Clujului cu Kosice

Cele de mai sus le demonstTează şi irelaţirile comerciale biJ.a,terale
ale Clujului cu oraşul Kosice. Deşi, ca valoare totală a tricesimei pen:epu1 e, aceste relaţii nu urmează în ordine după cele cu oriaşul Presov,
însemnătatea lor rezidă în existenţa atît a comerţului de import, cit şi
a celui de export, motiv pentru care le examinăm imediat după relaţii le Clujului cu Presovul.
Raporturile comerciale mai vechi ale Clujului cu acest nod al său
de legătură spre - respectiv dinspre - Boemia şi Polonia, îndeosebi
Polonia Mică 54 , se materializează, în perioada de înregistrări tricesimale
clujene în ,anii 1599-1637, în import de mărf'lllri efectuat în ianii 159955 ,
1614, 1630, 1633, 1635 şi 1636, precum şi în export înregistrat în anul
Hi30.
Repartiţia anuală

a

comerţului

I

taxa vam.

I

nr. cazuri

taxa vam.

-

1599
1614
1630
1633
1635
1636

scutit
0,75
13,68
1,35
1,65
7,50

1
1
1
I
1
1

2,07
-

Total

24,93

6

2,07

54
55

Total

Export

Import
Anul

··--.,....,,_.Tabelul III
clujean cu Kosice

-

I nr.

taxa vam.

Inr. cazuri

1

0,75
15,75
1,35
1,65
7,50

1
1
2
1
1
1

1

27,00

7

cazuri

-

-

I

Vezi S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI ... , p. 244, 249, 265, 283, 293.
Idem, p. 253, 254, 256, 263.
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Natura mărfurilor de import şi export nu diferă esenţial de gama de
produse vehiculate între Cluj şi Presov. Totuşi, remarcăm în cadrul importului de mărfuri preponderenţa valorică a pălăriilor (tricesima per~epută după aducerea lor fiind de 22 florini 98 denari), secondate la mare
distanţă de uneltele agricole (tricesima: 1 florin 20 denari), chimicale
(75 denari) şi unele piese de armură (scutite de tricesimă). Acestea din
urmă56 puteau proveni din Polonia 5 7, pe cînd uneltele agricole (240 bu-căţi de coase 58 ) vor fi fost făurite în ateliere sloV1aice59 . Ex,portul clujean
la Koske (coloniale taxate cu 1 florin, miere pentru care s-au plătit
45 denari, încălţăminte - 37 denari şi hrişcă tricesimată cu 25 denari)
constă din produse autohtone: miere şi hrişcă, precum şi din mărfuri
sudice: stafide şi smochine, ca şi încălţăminte din piele de cordovan 60 •

3. Relaţiile comerciale ale Clujului cu celelalte localităţi aflate pe
teritoriul Slovaciei de azi apar în înregistrări ca fiind unilaterale, constind
numai din import de mărfuri.
Tabelul IV
Repartiţia anuală

a importului clujean din Rimavska Sobota,
Bardejov, Levoca, Bratislava şi Roznava

Anul

Rim. Sobota
trie.
nr.c.

I

I

Total

-

-

1614
1615
1622
1623
1630
1632
1634
1635
1636
1637

229,97

-

-

-

I

229,97

I

-

-

-

I

Bardejov
trie.
nr.c.
130,86
25,89

4

-

I

4

1156,75

I

3
3

-

Levoca
trie.
I nr.c.

-

-

-

-

-

-

I I
6

34,02
3,60
39,15

76,77

I

-

-

Bratislava
trie.

I nr.c.

13,50

-

-

-

1

I nr.c.

-

0,75
1
1

-

I

2

15,75
3,75

3
I

I I

73,80

I I

6

trie.
-

3

-

Roznava

-

-

14,50
26,30

-

I

7

-

-

-

1

-

-

0,751

I

56
.
SOC, 8, _XIV, p. 11: în 7 aprilie 1599 se aduc 30 fegywer derek şi 70 coifuri,
-scutite de vama .
57
.
ln ultimele decenii ale sec. XVI s-au creat, mai ales pe domenii nobiliare
".'1tehere de prelucrare :a fierului ca armură şi armament; cf. B. Zientara, op. cit.:
m Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650, p. 281-283.
58
SOC, 18 b, IV, p. 21: 24 mai 1630.
59
Cf. M .• Wolanski, Schlesiens Stellung im Osthandel vom 15. bis zum 17 .

.Jahr~~ndert, m _Der. Aussenhandel. Ostn:iitteleuropas 1450-1650, p. 131-132.

T~te marfur1~e de export mregistrate în cadrul unui singur transport în

26 februarie 1630 (SOC, 18 b, IV, p. 6).

'
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Din punct de vedere al categoriilor şi sortimentelor de mărfuri importate, o mai mare varietate prezintă importul din Rimavska Sobota şi
Bardejov, din celelalte oraşe slovace menţionate aducindu-se cite o singură
categorie de produse.
Mărfuri

aduse din Rimavskâ Sobota
Tricesima

Marfa

Marfa

(fl, d)

83,00
42,00
31,50
19,00
16,00
12,04
10,00

Postavuri
Mărunţişuri
Pălării

Hîrtie
Unelte agricole
Cuţite

Catifea

:.\lărfuri

Marfa

Metale
Postav uri
Pînzeturi
Coloniale
Peşte

Articole de mercerie
Piei
Hîrtie

Tricesima

Coloniale
Chimicale
Art. de mercerie
Pinzeturi
Mătase

Metale

·-,

, (fl, d)

4,21
3,80
3,50
3,00
1,00
0,92
229,97

Total

aduse din Bardejov
Tricesima
(fl, d)
93,03
55,71
3,25
2,00
1,50
0,42
0,40

0,20

Păllirii

0,18

Mătase

0,06

Total

I-

156,75

Din Levoca s-au importat postavuri în valoare tricesimală de 76,77 fl;
Bratislava a furnizat Clujului pălării taxate cu 73,80 fl; în sfîrşit, din
Roznava s--au adus unelte agu-icole (tîirnăcoope), penitru care s....a peroeput
tricesima de O, 75 fl.
Un loc de frunte il ocupă printre mărfurile aduse din aceste localităţi postavurile. Se aduc atît sortimente engleze, cit şi din acelea centraleuropene. Dintre postavurile engleze, cel londonez fin se aduce de la
Bardejov în 1614 61 şi 1615 62 , de la Levoca în anul 1637 63 ; postav de·
61
62

63

SOC, 13 a, XXIII, p. 4: 20 decembrie 1613.
SOC, 13 b, IX, p. 22: 20 iunie 1615; idem, p. 41: 11 decembrie acela.5i an.
In 28 octombrie, două transporturi (SOC, 20, VI, p. 53).
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Kendale, tot din Bardejov 64 şi Levoca65 ; postav de Kersey, din aceleaşi două
localităţi 66 • In schimb, postavuri provenite din Europa centrală se _aduc
atît din Bardejov 67 şi Levoca68 , cit şi din Rimavska Sobota 69 •
Pălăriile, aduse din Bratislava 70 , Bardejov71 şi Rimavska Sobota 72 ,
erau de provenienţă moravă şi din Ungaria superioară de odinioară (Slovacia de azi). Pînzeturile înregistrate ca aduse de la Bardejov 73 şi Rimavska Sobota7 4, pieile importate din Bardejov 75 , proveneau din acdea~i
zone productive. Dacă, în privinţa cuţitelor 76 , a coaselor 77 aduse din
Rimavska Sobota, precum şi a tîrnăcoapelor importate din Rozi1ava 78 , putem presupune aceeaşi provenienţă cu cea specificată în cazul unor produse similare aduse de la Pre80V şi Kosice, iar cositorul negru adus în
1614 şi 1615 din Bardejov 79 va fi provenit din minele Boemiei 80 , în schimb
metalele aduse din Rimavska Sobota sînt expres specificate ca provenind
din ateliere vieneze 81 •
Pe lingă aceste produse, înregistrările atestă şi importul, din localităţile amintite, al produselor de peste mări (coloniale din Bardejov 82
6~ SOC, 13 a, XXIII, p. 4: 20 decembrie 1613; SOC, 13 b, IX, p. 22: 20 iunie
1615; idem, P. 41: 1 decembrie acelaşi an.
u5 SOC, 20, I, p. 31: 26 octombrie 1635.
66 Din Bardejov se aduce în 1614 şi 1615, iar din Levoca în 1635 şi 1637.
67
Postav fodor de Jihlava şi de Mora via (SOC, 13 a, XXIII, p. 4: 20 decembrie 1613), de Tisnov şi de Meissen (SOC, 13 a, XXIII, p. 17: 4 martie 1614),
de Wroclaw şi Tisnov (SOC, 13 b, IX, p. 22, 41: 20 iunie şi 11 decembrie 1615).
68 In 1635, postav de Tisnov şi de Wroclaw (SOC, 20, I, p. 31: două transporturi
taxate în 26 octombrie); în 1636 postav de Tisnov (SOC, 20, VI, p. 24: 6 noiembrie);
acelaşi sortiment în 1637 (SOC, 20, VI, p. 53: două transporturi în 28 octombrie).
Faţă de sec. XVI, comerţul cu acest oraş pierde mult din amploare; cf. M. Dan,
op. cit., p. 22-26.
69 Un transport prezentat spre taxare în 5 iunie 1622 conţine postav fodor
de Jihlava, de Meissen, de Wroclaw, precum şi soiurile czimmazin, stamet, leomberger, hernacz (SOC, 15 b, XVIII, p. 30-31).
70
7542 bucăţi, aduse în anii 1623, 1632, 1634, 1636, 1637.
71 36 bucăţi ,,de Bardejov" (bartfai suweg), care au fost taxate în 20 iunie
1635 (SOC, 13 b, IX, p. 22).
72
5500 pălării „de rînd de Bratislava" şi 300 pălării fodor, aduse în două
transporturi, ambele în 5 iunie 1622 (SOC, 15 b, XVIII, p. 30-32).
73 Pînză de Opava adusă în 1614 (SOC, 13 a, XXIII, p. 4: 20 decembrie 1613,
înregistrată în cadrul anului vamal 1614) şi pînză neagră importată în 1615 (SOC,
13 b, IX, p. 41: 11 decembrie 1615).
74 Pînză roşie şi neagră (SOC, 15 b, XVIII, p. 30-32: două transporturi înregistrate în 5 iunie 1622).
75 Piei de Moravia (SOC, 13 b, IX, p. 22: 20 iunie 1615).
76
Două transporturi taxate în 5 iunie 1622 (SOC, 15 b, XVIII, P. 30-32).
77 SOC, 15 b, XVIII, p. 32: 5 iunie 1622, un al treilea şi al patrulea transport,
taxate în această zi şi conţinînd, printre altele, 3.200 coase.
78 Un număr nepreci;z;at, cu preţul de 25 florini; aduse în 5 octombrie 1630
(SOC, 18 b, IV, p. 81).
79 SOC, 13 a, XXIII, p. 17: 4 martie 1614 (93 chintale); SOC, 13 b, IX, p. 41:
11 decembrie 1615 (o cantitate nepreci;z;ată, în valoare de 1 florin).
80 Vezi nota 26.
81 SOC, 15 b, XVIII, p. 32: 5 iunie 1632 (3 1/~ chintale de oţel vienez: betzy
atzel).
82
Piper (1 chintal, la 20 iunie 1615; SOC, 13 b, IX, p. 22).
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şi Rimavska Sobota 83 , colo:ranţi aduşi din Rimavska Sobota84 ), preaum
şi al unor mărfuri de provenienţă probabil turcească-balcanică (unele ţe
sături de mătase 85 ).

*
Examinarea informaţiilor documentare referitoare la comerţul oraCluj cu unele centre economice ale Slovaciei de azi impune anumite constatări; aceasta cu atît mai mult, cu cit sîntem în cunoştinţă de
cauză asupra materialului informativ analog referitor la comerţul clujean
cu Polonia şi la cel intratransilvan al Clujului.
1. Sistematizarea, creşterea volumului şi valorii comerţului clujean de import din ora.şele Slovaciei de azi şi în special din oraşul Presov
coincide în timp cu fenomenul analog desfăşurat în cazul importului baltic
al Clujului. Aceasta confirmă constatarea lărgirii orizontului economic al
centrului urban transilvănean care a beneficiat cel mai mult, dinlre
toate localităţile principatului, de sprijinul autorităţii centrale, sporindu-şi
numărul locuitorilor şi cunoscînd, în mod corespunzător, o activitate productivă mai intensă decît în perioadele premergătoare, dar şi necesităţi
de consum mai mari 86 •
2. Volumul şi valoarea vamală reduse ale exportului clujean în Slovacia, la fel ca ale aceluia în Polonia, sînt contrabalansate de creştere,L ;,c.:oaterii de mărfwi din Cluj în alte O.f'0-'?e ale Trronsi'lv,aniei 117 , pr,ecum şi în
,,Ungaria" (menţionată în înregistrări sub această denumire generică).
Preferinţa generalizată a negustorilor clujeni pentru exportul de mărfuri
de „cursă scurtă" denotă o orientaire spre irenbabilizairea cît m,aii. mare
posibilă a activităţii comerciale, în interesul sporirii capitalului comercial, ceea ce indică tendinţa categorică spre autonomizare a păturii urbane angajate în compartimentul tot mai aparte conturat al comerşului

ţului.

3. În mod obiectiv, această tendinţă sprijinea politica autorităţii
centrale, de dezvoltare economică a principatului transilvănean Şl prin
cr_earea unei balanţe comerciale active. Intilnirea celor două tendinte
a creat o conjunctură economică favorabilă dezvoltării vieţii orăşeneşti
în Transilvania, şi în deceniile 2-4 ale sec. XVII.
FRANCISC PAP

83
1 1/2 chintal de ghimbăr, 1/2 chintal de untdelemn, 15 funţi de „struguri
de mare" tengeri zeoleo, 15 funţi de cuişoare şi tot atîţia de zahăr din trestie, 12
funţi de nucşoară; toote aceste produse figurează în două transporturi taxate în 5
iunie 1622 (SOC, 15 b, XVIII, p. 30-32).
8
~ 5 ~-hintale de miniu, 3 chintale de vopsea de Brazilia, 3 funţi de şofran
(ibidem).
85
2 valuri de futa „de bună calitate" (io futa), aduse de la Bardejov în 11
decembrie 1615 (SOC, 13 b, IX, p. 41).
86
Vezi şi F. Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia ... , în ActaMN~

XIV (1977), p. 397-398.

F. Pap, Comerţul transilvdnean al Clujului din prima jumătate a sec. XVIl
în registrele vamale (II), în ActaMN, XII (1975), p. 248.
87
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LE COMMERCE DE LA VILLE DE CLUJ AVEC LES VILLES
DE SLOVAQUIE D'AUJOURD'HUI (1599-1637)
(Resume)
En utilisant les renseignements offerts par les registres de trentieme de la
viile de Cluj (1599-1637), l'auteur passe en revue l'intensiite, le volume et la valeur
douaniere, aussi que la structure des marchandises, dans le commerce mene par les
marchands de ladite ville avec Ies villes de l'ainsi dite Hongrie Superieure d'autrefois (la Slovaquie d'aujourd'hui, dans la Republique Socialiste de Tchecoslovaquie).
Ainsi, on examine le commerce de Cluj avec les villes de Presov, Kosice (importation + exportaition de marchandises), Rimavsk.a Sabot.a, Bardejov, Levoca, Roz.nava (seulement d'importation de marchandises), dont Ies relations avec Presov
{specialement l'importation) ont ete les plus intenses.
Les centres economiques slovaques avec lesquels Cluj a eu de relations
d'~'change commercial se trouvaient sur la route commerciale mcnant des contrees balkano-ottomanes jusqu'a la Mer Baltiquc, cc que montre de plus que la
ville de Cluj a eu - ensemble avec d'autres centres urbains situes sur la meme
route - un râle d'intermediaire au transit des marchandises occidentales et centroeuropeennes vers }'Europe de Sud-Est. Ce râle ne decroissait pas du tout, mais,
au contraire, il vient de croître dans le 4e decennie du XVIIe siecle.

MEŞTEŞUGARII

HABANI ÎN TRANSILVANIA.
ACTIVITATEA, ROLUL ŞI IMPORTANŢA LOR
IN ECONOMIA TRANSILVANIEI SECOLULUI
AL XVII-LEA

în anul 1621, habanii, siliţi din cauza prigoanei religioase să-şi paravechile sălaşuri, au fost „chemaţi" în Transilvania prin „porunca
principelui" 1 . La început, ei nu voiau să se supună acestei porunci.
Intruicît însă în rîndul schimbărilor economice preconizate de Gabriel
Bethlen figura şi aducerea unor meşteşugari pricepuţi, s-ar putea spune
că, pentru iarşi înfăptui plranurile, principele i-a constirîns să se aşeze
în Transilvania. Astfel, în 1621 un grup a sosit în Transilvania sub
o escortă militară de 70 de oameni. ln acelaşi timp însă, Be1thlen căuta să
cîştige simpatia anabaptiştilor, asigurîndu-le anumite drepturi, creindu-le
o situaţie privilegiată. El căuta să atenueze şi suferinţele cauzate de prigoană, de vicisitudinile ,călătoriei, emiţînd dispoziţiuni destinate oraş,elo1r
prin care urmau să treacă anabaptiştii în cursul călătoriei spre Vinţul
de Jos. Din ordinul său, la Cluj - ca şi în alte orill?e - ei au fost
aprovizionaţi pe cheltuiala principelui cu mîncare, băutură şi s-au luat
măsuri pentru ca să-şi poată continua drwnul. Chiar şi atunci cînd în
toiul greutăţilor prilejuite de campania militară din vara anului 1621,
principele lipsea din Transilvania, el le poartă de grijă. Ştim din scrisorile
adresate principesei că a dispus să li se dea adăposturi provizorii la
Vinţnil de Jos. In sorisoaireia pe care i . . o adresează cu daiba de 22 august
1621, din apropi1eireia Briatislavei, Bethlen îşi contUJrează ideile privind
situaţia juridică a ,anabaptiştilor coloniZJaţi, idei formulate apoi în hotă
rîrile dietei de la Cluj, deschisă la 1 mai 1622, ca şi în privilegiul din
4 iulie 1622.
Articolul 23 adoptat la dietă enunţă următoarele: ,,ln legătură cu
.anabaptiştii care din voinţa domnului nostru au inrtrat în ţară şi s-au
stabilit, am decis ca ei, precum şi aceia pe care de acum înainte am
putea să-i mai aducem, să-şi continue liber toate activităţile, iar pe locul
rînduit lor de către majestatea sa, la Vinţul de Jos, să-şi poată exercita
liber şi religia, după obiceiul lor, şi nimeni să nu-i tulbure, să nu fie
datori ... cu nici un fel de dări cei care vor fi la Vinţul de Jos, ci să
rămînă cu privilegiile asigurate atunci cînd i-a invitat principele ... ".
Privifiegiiul şi totodată actul de doruaţie emis 1a 4 iuHe 1622 sub
semnătura lui Gabriel Bethlen specifică terenurile (cultivabile şi locul
de casă) care le-au fost donate, drepturile lor, precum şi obligaţiile de

sească

1
In legătură cu etapele aşezării habanilor la Vinţul de Jos cf. Horst Klusch,
Die Habaner in Siebenbiirgen, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr. 2
(1968T," Band 11, p. 1-29; Forschungsergebnisse zu dem Thema „Die Habaner in Siebenburgen", în nr. 1 (1971) Band 14, p. 101-103; Magdalena Bunta, Habanii în Transilvania, în ActaMN, VII (1970), p. 201-226.
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care erau condiţionate dania şi privilegiile. Fragmentul citat in continuare din documentul amintit formulează de fapt statutul juridic al
comunităţii de la Vinţul de Jos: ,,Noi Gabriel Bethlen ... /etc./, ... ain
hotărit ca pe acei fraţi Moravi (Fratres Moravici) pe care grozăviile răz
boiului i-au izgonit din locurile lor, aducîndu-i în Transilvania.... să-i
aşezăm într-un loc anume, stabil ... cu următoarele condiţii: 1) din orice
fel de recoltă de pe pămînturile lor să dea dijmă (decima) şi nimic altceva, 2) pentru principe şi urmaşii principelui să vîndă cu jumătate preţ
articolele meşteşugăreşti confecţionate de ef, 3) atunci cînd principele
va avea nevoie de munca lor, să lucreze la jumătate preţ, la fel ca stră
inii, dar în asemenea cazuri să primească mîncare şi băutură, cînd
principele nu are nevoie de munca lor, pot să meargă la lucru la oricine.
Privilegiul îi scuteşte de plata oricărui impozit, a nonei, de venitul că
mării (lucrum Camerae), de censul obişnuit şi extraordinar, de orice fel
de prestaţii, obişnuite din partea cetăţenilor şi a poporului de rînd, cu
excepţia dijmei2.
Pe baza fragmentelor păstrate ale cronicii lui Jakob Werner3, presupunem că înainte de pornirea primului grup de anabaptişti spre Transilvania s-a încheiat o înţelegere între reprezentanţii principelui şi ~
anabaptiştilor privind obligaţiile acestora după stabilire. Acest document
s-a pierdut însă, deci clauzele documentului nu le cunoaştem. Din privilegiul datat la 4 iulie 1622 reiese că ei erau obligaţi să lucreze la
jumătate preţ pentru principe. Dar nu aflăm, care era cantitatea ce trebuiau să o execute din diferite produse (postav, piei etc.), rezultatele
finite sau semifinite ale meşteşugurilor practicate, nici condiţiile 1!'
care îşi prestau obligaţiile de exemplu dulgherii, oierii, tunzătorii de oi
(în limba maghiară: juhnyirok), grădinarii, conducătorii de ferme ele.
Pare-se, cantitatea mărfurilor executate era stabilită anual şi după moartea lui Bethlen aceasta nu a rămas aceeaşi, ci a crescut. Deducem aicest
lucru din faptul că prefectul (administratorul) domeniilor lui Gheorghe
I Rak6czi, în cursul tratativelor în vederea aşezării unui grup de anabaptişti la Sarospatak, cere principelui ca la stabilirea condiţiilor să se
ghideze după acel an în care anabaptiştii de la Vinţ au avut cele mai
mari obligaţii 4 • Se propune acest lucru principelui, deoarece cei de la
Sarospatak vor să obţină ca volumul lucrărilor, cantitatea produselor
ce va trebui să le execute la jumătarte preţ, să fie srobiilite după normele·
valabile pentru anabaptiştii de la Vinţul de Jos.
Drepturile meşteşugarilor anabaptişti colonizaţi în Transilvania,
condiţiile asigurate muncii lor paşnice, libertatea vieţii lor reli,gioase~
funcţionarea comunităţilor erau stabilite prin privilegiul acordat de
2 Monumenta
Comitialia Regni Transylvaniae
(în continuare: Monumenta
Comitialia), Budapest, 1882, vol. VIII, Art. XXIII, p. 102-103; Aldâsy Antal, Az anabaptistak kivaltsaglevele, în Tortenelmi Tar, 1892, p. 367-368.
3
Cf. Wagner Jozsef, A nyitrai egyhcizmegyei konyvtcir keziratai es regi nyomtatvanyai, Budapest, 1886, p. 3-9 (în continuare: Cronica lui Jakob Werner).
4
Bunta Magdalena, Comuna anabaptistă de la Vinţul de Jos în sec. XVII.
Structura ei internă. Ideologia ei, în ActaMN, X (1973), p. 243; Detshy Miha.ly,
Adatok a sarospataki ujkeresztenyek (habănok) tortenetehez, în A Herman Otto
Muzeum Evkonyve, XI (1972), p. 124-142.
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principe şi legea adoptată de dieta Transilvaniei. Cu toate acestea, 111c1
chiar în timpul domniei lui Bethlen n-au_ lipsit molestările. Activita,tea
lor meşteşugărească era văzută cu deosebită ostilitate de meşteşug:1rii
breslaşi din oraşele Transilvaniei, mai ales de către cei din oraşele să
seşti apropiate. Intr-un document emis la Alba Iulia în 25 august 1G25
principele ia din nou pe anabaptişti „sub deooebită oblădui,re şi sprijin"'5. Nu reiese din acest document, de ce la abia patru ani după aşewrea
lor s-a simţit din nou nevoia de a le proclama privilegiile. Probabil că
drepturile aniabaptiştilo:r din Vinţul de Jos au trebuit •apăimte la iaitît de
puţină vreme după aşezare tocmai din cauza şicanelor meşteşugarilor
breslaşi.

Intr-un document emis la 17 ianuarie 1631, Gheorghe I Rak6czi conprivilegiul dat de înaintaşul său. Dieta ţinută la Alba Iulia a aprobat aceste privilegii, dar - tocmai la insistenţele saşilor - cu amendamenrtul ca -ei să nu aibă dreptul să-şi vîndă mărfurile în tî,rgurile
ţinute în oraşele săseşti. Domnia lui Gheorghe I şi apoi Gheorghe II llii.k6czi constituie o perioadă relativ paşnică a activităţii anabaptiştilor din
Vinţul de Jos. Dar dlllpă nereuşi,ta campaniei poloneze a lui Gheorghe
II Rak6czi (1657), cu toate drepturile, libertăţile ce le fuseseră asigurate
de Bethlen şi Rak6czi I, ei au fost constrînşi să plătească impozite.
Primele informaţii în legătură cu meşteşugarii habani aşezaţi la
Vinţul de Jos ni le oferă două scrisori ale llii Gabriel Bethlen, adresate
în lunile arugust-septembri1e 1621 soţiei sialre Su:zJana KaJrolyi. Din conţi
nutul acestora ştim că printre cele 187 de persoane care sosesc pină
in toamna anului 1621 se găsesc zidari, constructori, precum şi din aceia
care „fac postav", dar - I.Scria Bethlen în scrisoarea din 14 septembrie el se străduieşte să caute printre ei „meşteşugari de toate soiurile·· 0 •
Autorul sorieiiii Die ălteste Chronik7, :reforindu-se la difori1te evenimente
petrecute în vara anului 1621, notează că oamenii lui Bethlen căutau în
Moravia, în primul rînd, postăvari.
Cronica anabaptistă nu ne lămureşte asupra problemei dacă membrii
grupurilor care sosesc în anii 1622-1623, 1629, 1635 practicau aceeaşi
meserie, ori erau formaţi din oameni cu îndeletniciri diferite. Presupufirmă

Aldasy Anrtal, op. cit., p. 368-369; ln document se accentuează că habanii,
lor, la care se pricep foarte bine, aduc servicii intereselor populaţiei. Documentul este adresat tuturor işpanilor, juzilor, juraţilor, funcţionarilor
satelor, ai tîrgurilor, ai oraşelor, perceptorilor de vămi, păzitorilor drumurilor, podurilor, trecătorilor, proprietarilor domeniilor, ai castelelor etc. Se pune in ved<'re
acc-stora că habanii pot umbla pretutindeni liber, îşi pot exercita meşteşugurile
şi activităţile lor, iar funcţionarii enumeraţi în document au datoria să vegheze ca ei
să nu fie stingheriţi, ci ocr()ll;iţi împotriva violenţei, â fărădelegilor. ln încheierea
documentului se arată că „după citire [documentul] trebuie înapoiat purtătorului"
Actul nu este deci un privilegiu, ci un act „de liberă trecere"'. Deducem de aici
că habanii, ajungînd cu produsele lor în diferite zone, aveau nevoie de un asenw1wa
docwnent, tocmai daitorită faptului că întîmpinau greutăţi la tîrguri, iarmaroace în
desfacerea produselor.
6 Szabo Karoly, Bethlen Gci.bornak es nejenek Kcirolyi Zsuzsannci.nak levelezpse,
în Tortenelmi Tar, 1879, p. 201-218; Gergely Sâmuel, Bethlen Gcibor levelei fclesegehez Kcirolyi Zsuzsanruihoz, în Tortenelmi Tci.r, 1882, p, 127-128.
7
A. J. F. Ziegelschmid, Die ălteste Chronik der Hutterischen Brilder, IthaC"a,
New York, 1943 (în continuare: Die alteste Chronik ... ), p. 476.
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că Betlr1en a conceput în aşa fel acţiunea de odloni:i'Jcllf'e, oa printre
meşteşugarii habani pe care urma să-i aducă în Transilvania să fie reprezentate cele mai variate ramuri şi, pe cit posibil, cele mai neicesare
realizării proiectului urmărit de el prin aşezarea lor la Vinţul de Jos.

nem

Cronicarul Jakob Werner, în al său „Haussbuech" 8 , redă o situaţie
deJa existentă într-o perioadă în care comuna era organizată. Din sc:ierca
lui Werner aflăm despre atelierul croitorilor, al şelarilor şi curelarilor, al
făurarilor de tacimuri, al tăbăcarilor, al pălărierilor, al cojocarilor, şi, în
sfirşit, al fierarilor. Werner nu menţionează o serie de meserii despre
exbtenţa cărora ştim însă din limitaţii-le de preţuri emise în anul 1627.
Lip~a de informaţii referitoare la un şir de meşteşuguri practicate de
habanii aşezaţi la Vinţul de Jos se datoreşte probabil faptului că scrierea
lui Werner nu o cunoaştem în întregime, din ea păstrindu-se doar
fragmente. Wagner Jozsef, cel care a semnalat pentru întîia oairă existenţa acestei surse, menţionează lipsa în textul original a părţii în care
\\'erner descrie planul de sud al „Haushaben-ului".
Dispoziţiilor de stabilire a preţurilor, emise în anul 1627 (în luna
aprilie, apoi în octombrie), intitulate „Limi.taţiile produselor noilo,r oreş
tini", conţin capitole separate privind preţurile produselor meşteşugă
re~ti executate de habanii de la Vinţul de Jos. Limitaţiile ne informează
d~pre produsele a 17 ramuri meşteşugăreşti, de unde deducem că printre
habanii aşezaţi la Vinţ pînă în anul 1627 se aflau: ţesători, postăvari, fierari, lăcătuşi, făurari de cuţite, funari, pălărieri, pantofari, curelari, şelari,
tăbă< ari, argăsitori de piei fine, cojocari, rotari, făurari de trăsuri, dogari,
olari!!. Prima !imitaţie de preţuri emisă în anul 1625 nu menţionează
de loc produsele meşteşugarilor habani, iar cea de a doua, din 24 mai 17 iunie 1626, conţine dispoziţii referitoare numai l-a produsele pălărie
rilor, specificînd dintre acestea trei categorii, care puteau fi vindute la
aceleaşi p,reţuri ca şi produsele simiLaire iale pălărielilor din Braşov şi
Sibiu 10 • Este ~emnificativ, c,redem, pentru ruvelul iace.,;tei boonş-e faptul c-ă !imitaţiile relevă doa'l.· produsele confecţioniate la Sibiu, Braşov
şi produsele habanilor din Vinţul de Jos. Limibaţiile din 1627, mult
matl amănunţite în general decît primele două, conţin în schimb dintr--0 daită dispoziţii de p.reţud pentiru 17 iromuri meşoeşugărreşti, inşi
rind într-o serie de domenii diferite produse. Aceasta dovedeşte că, datorita sprijinului acordat de principele Gabriel Bethlen şi libertăţilor asigurate prin lege, meşteşugarii habani, în decurs de numai cîţiva ani de
la a~z;area loir în Transilvani a, a:u creat o industa-iie înflori;tioa.Te l,a Vinţul
de Jos, ia,r produsele lor meşteşugăreşti de foarte bună calitate au intrat
în circuitul comercial transilvănean. Nivelul tehnic înalt al produselor
lor reiese din faptul că într-o serie întreagă de branşe îşi puteau vinde
produsele mai scump decît meşteşugarii transilvăneni. Acolo însă unde
nu exisitau deosebiri intre calitatea produselor oonfeicţionate de meşteşu
garii habani şi a celor făcute de transilvăneni, şi ei au trebuit sJ se
supună !imitaţiilor. Astfel, de pildă, preţurile pentru produsele funarilor,
1

8

Cronica lui Jakob Werner, p. 8-9.
Monumenta Comitialia, VIII, p. 414--418, 475-479.
10 Idem, p. 350.
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dogarilor, curelarilor, cojocarilor erau aceleaşi ca în cazul meşteşugarilor
similari transilvăneni 11 •
După cum reiese din limitaţii, cele mai apreciate produse le realizau: pălărierii, postăvarii, tăbă1carii, cei care confecţionau încălţăminte,
rotarii, fierarii, lăcătuşii, făurarii de trăsuri şi care, făurarii de cuţite.
Constatarea se bazează pe faptul că pentru diferite produse realizate de
meşteşugarii acestor branşe, limitaţiile stabilesc preţuri în parte pentru
fiecare produs. ln cazul branşelor amintite anterior (funari, dogari, cojocari etc.) în schimb, se arată că şi „ei [habanii] trebuie să se ţină de l:mitaţii", adică să-şi vîndă produsele la preţul stabilit pentru meşteşugarii
transilvăneni. Pe lîngă calitatea produselor confecţionate de habani, ciin
limitaţii rezultă şi varietatea, felurile de produse realizate în cadrul diferitelor branşe. De ex. pălărierii sînt cuprinşi în limitaţii cu cinci soiuri de
produse, pPeţJurroHe acest01ra v,ariind de lia 20 de bani (penz) pînă la doi
forinţi, dar se arată în limitaţii că „cei ce vor [pălării] şi mai fruP.îOJ.:,e:
decît acestea, să se tîrguiască cu meşterul" 12 . Rezultă de aici că produsele
pentru care se stabilesc preţurile erau mărfuri executate pentru a fi
vindute la tîrguri şi iarmaroace, iar tîrguiala cu meşterul se referC:i la
produsele executate la comandă, or, în acest caz, varietăţile pute;_iu fi
multe.
Referitor la produsele tăbăcarilor (ale argăsitorilor de piei fine),
}imitaţiile menţionează că habanii „prepară pieile mai bine decît t~1bă
carii din ţară'' 13 • Legate de aceasta vor fi fost menţiunile referitoare la
produsele celor care confecţionau încălţăminte (cizmari, pantofari). Deşi
dintre produsele acestora sînt menţionate numai trei soiuri, se aral.l că
orice fel de produs a'l lor poate fi vîndut cu 10 bani mai scump, deoarece habanii confecţionează aceste produse „după obiceiul lor" 14 • ,,Obiceiul lor" putea însemna că produsele de încă:lţăminte erau de mai bună
calitate, avînd în vedere materiile prime, ,,pieile mai bine preparate",
din care se confecţionau. Pe de altă parte, însemna - credem - şi că
aceste produse prezentau o notă aparte ca forme, modele, faţă de produsete simi~are transilvănene.
Dintre produsele postăvarilor sînt menţionate cele de culoare purpurie, albastră şi de culoare verde, ca de foarte bună calitate, iar postavul
de culoare gri, de mai slabă calitate15 •
Printre produsele făurarilor de trăsuri sînt aminti<te cele trase de
şase, de patru şi de trei cai; rotarii confecţionau roţi pentru trăsul"i,
caleşti, care, roţi cu 12 spiţe pentru camion.
11

Idem, p. 416-417.
Idem, p. 416.
Primele informaţii referitoare la produsele tăbăcarilor provin dintr-un inventar întocmit la 26 febr. 1629 despre bunurile găsite la această dată în casklul
din Dumitreni (jud. Mureş). Printre altele sînt înşirate scaune: făcute de habani,
tapisate, învelişul tapiseriei fiind din piele; scaune „setzel" tapisate, înveli<te în piele
de culoare roşie. Arhivele Statului Cluj, în continuare: ASC (Arhiva Istorică), Arhiva
famill.iei Lau din Lăzarea, nr. 113 (Ms. 2509).
14
Monumenta Comitialia, VIII, p. 414.
15 Idem, p. 4 75.
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In legătură cu produsele fierarilor, !imitaţiile arată că „secera ... ei
o fac de obicei mai bine decît autohtonii", deci o pot vinde la un preţ
mai ridicat16 •
Limitaţiile stabilesc la 35 de forinţi suma pe care aveau dreptul să
o cear·ă lăcătuşii pentru executarea tuturor „zorzoanelor de fierărie" ale
landourilor. Şelarii executau învelişurile interioare şi exterioare ale landourilor (caleştilor) din piei de vaci şi de bovine. Limitaţiile stabilesc
.separat preţurile pentru efectuarea acestor lucrări. In privinţa preţrurilor
celorlalte produse, şelarii trebuiau să se ghideze după limitaţii 17 •
După mărturia documentului citat, făurarii de cuţite confecţionau
pe vremea aceea 25 feluri de cuţite, în cadrul aproape fiecăruia cu diferite
varietăţi. Limitaţiile conţin indicaţii de preţuri pentru toate produsele
de acest gen 18 .
În concluzie, meşteşugurile practicate la un niYel tehnic înalt, dind
produse de mai bună calitate decît ale breslcl-'?i'lor transilvăneni, erau cele
legate de prelucrarea pieilor (ca materie primă sau ca produs finit); meş
te~ugul fierăritului, în cadrul căruia se realizau unelte agricole (seceri);
rne~teşugurile legate de confecţionarea mijloacelor de transport cotidian
(1,1C"{1 t uşeri a, şelarii, rotarii); postăvări tul; meşteşugul făurarilor de cuţite
(tadmuri); olăritul. Aceste meşteşuguri .sînt cunoscute ca fădnd parte
din îndeletnicirile tradiţionale ale meşteşugarilor anabaptişti - habani
- !'are trăiau în comunităţile de pe teritoriile Moraviei. In momentul
a~ezării lor în Transilvania, habanii posedau deja o practi'Că meşteşugă
rea!-('ă formată în locurile lor de baştină şi astfel se explică, de ce în timp
sC'urt, la numai cîţiva ani după stabilire, produseile lor sînt deja cunoscute
şi apreciate de societatea transilvăneană.
Activitatea meşteşugăJl,ească în cadrru1l comunei de la Vinţul de Jos
.se desfăşura în două direcţii, scopul acestei activităţi fiind pe de o parte
sati"sfacerea necesităţilor membrilor comunei, pe de alta executarea cantităţilor de produse care urmau să fie valorificate, la tîrguri, iarmaroace
etc-. Prin valorificare înţelegem şi lucrările executate la comandă. Gospodăria habană luată în ansamblu nu se baza pe autarhie, deci venitul
realizat prin valorificarea produselor meşteşugăreşti avea un rol hotărîtor
în bunul mers al vieţii cotidiene. Semnificativă, în acest sens, este relatarea lui Konradt Jakob Hiltebrandt despre vizita făoută în atelierul haban
al făurarilor de cuţite. Deoarece - scrie Hiltebrandt - ,,ei învăţau că
un l'reştin nu trebuie ... să facă arme ucigătoare, ca săbii, puşti etc., i-am
întrebat: ei de ce fac cuţite, cu care poţi înjunghia pe cineva tot aşa de
bine ca şi cu sabia? Au răspuns: ... dacă n-ar face cuţite, comunitatea lor
de bunuri ... n-ar putea spori ... din aceasta ei au un oîştig mare, dat
fiind că impînzesc toată [ţara] cu cuţitele lor" 19 . Tot cu scop de com2ru; Idem,
17

1~

p. 476-477.
Idem, p. 477-478.
Idem, p. 476-477.

rn Konr.adt Iacob Hiltebrandt's, Dreifache Schwedische Gesandtschaftsreise nach
Siehenbiirgen, der Ukraine und Constantinopel (1656-1658), în ediţia lui Fran.z Babing1-r, Leiden, 1937. Fragmentul citat în Călători străini despre Ţările Române,
Yol. V, Bucureşti, 1973, p. 544.
·
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cializare, ei executau din corn recipiente pentru păstrarea prafului de
Te1renurriJie cultivabile, viile etc. oar,e li s--1aru pus la dispoziţie,
animalelor etc. nu puteau asigura decît în parte hrana neoe5ară
pentru o asemenea populaţie, restul trebuia achiziţionat. Producţia meşte
şugărească se baza pe anumite materii prime; în cazul unor ramuri ei
nu produceau de loc materii prime, în cadrul altora, în parte, dar cit1mca
covîrşitoare a necesarului se achiziţiona de asemenea. De exemplu, pieile
preparate de tăbăcari serveau ca materie primă făurarilor de încălţă
minte, şel,arilrn·, cu1rela1rHor etc. Dar tăbă,oarii proOU1riaiu pieile orude cu siguranţă de lia măceh11rii di111 -c>1ra~ele 1apropi1ate VinţUl}ui.
Activitatea de desfacere a produselor se realiza prin persoane anume
desemnate. Pentru responsabilii, conducătorii activităţii comerciale, cronicile anabaptiste folosesc denumirea de „fi.irgestelten" .. Se pare că peste
toate persoanele care organizau şi efectuau comerţul exista un responsabil, la fel ca în fruntea diferitelor branşe meşteşugăreşti. Responsabi,lii cu comerţul ,aveaiu obligaţia ca în termen de 14 zile ,să depună cîştigul
realizat din vînzarea produselor. Pentru persoanele care se îngrijeau
de procurarea materiilor prime cronicile folosesc expresia de Einkauf er.
Crnnicile anabaptiste ne informează şi despre faptul că în anul 1633 habanii din Vinţ desfăşuriaiu o 1activirtate comerci,ală intensă. Dao: nu rezultă
din cronici detalii referitoare la această activitate.
Privilegiul din 4 iulie 1622 aco1rdiat de Bethlen impunea habanilor
a~e.zia:ţi condiţia ca să execute şi să vîndă La jumătiaite preţ rtoate a:riticolele
me~;teşugăreşti solicitate de către principe. Avîndu-se în vedere statutul
lor juridic, activi'tatea meşteşugărească trebuia să satisfacă în primul
rînd necesităţile curţii princiare, necesităţi care vor fi fost considercd)tlc.
De asemenea, dacă pe diferite domenii ale principelui era nevoie de
munca lor, executau lucrări la jumătate preţ, dar în acest caz li se asigura întreţinerea. Inventarele de bunuri rămase de la Gabriel Bethlen,
întocmite în vara anului 1629, cînd principele era deja grav bolnav:? 1 ,
apoi cele întocmite în aprilie 1636 - ianuarie 1637 din porunca lui
Gheorghe I Râk6czi, cu ocazia încheierii înţelegerii cu văduva lui Bethlen, Ecaterina de Brandenburg, mărturisesc despre diferite bunuri existente la data întocmirii inventarelor nu numai în palatul princiar de la
Alba Iulia, dar şi la cetatea Munkacs (Mukacevo), la Făgăraş, la Hunc doara, executate fiind de habanii de la Vinţ 22 • Cu ocazia întocmirii
inventarelor, de obicei se specifica provenienţa bunurilor, adăugindu-se
- desigur, în caz că se ştia acest lucru - dacă au fost lucrate de „habanii de lia Vinţ". Această specificare o găsim la: oairpet,e}e de dimensiruni
mari, h.IJoriate din pieQe; feţe de masă din pi ele de oapră şi cerb vopsite
în roşu; scaunele cu spătarul şi partea de şezut lucrate din piele, scaune
puşcă'' 20 •
creşterea

1

° Conform

mărturiei inventarului bunurilor generalului Kassai Istvan din
(jud. Mureş), întocmit la 31 ianuarie 1647 habanii din Vinţ realizau recipiente din corn pentru păstrarea prafului de puşcă (ASC (Arhiva Istorică), Arhiva
familiei Lazăr din Fîntînele (jud. Mureş), Fasc. 48, nr. 16).
21 Baranyai Bclăne, Bethlen Gcibor gyulafehervciri palotcijcinak osszeircisa 1629.
augu~~tus 16-cin, în Miiveszettorteneti Tanulmanyok, Budapest, 1961, p. 229-258.
i i Radvanszky
Bela, Udvartartas es szcimadaskonyvek, Budapest, 1888,
2
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tapisate, învelite cu piele. Din inventarul sus-amintit reiese şi faptul că
de la Vinţ confecţionau tacîmuri pentru curtea princiară
de la Alba Iulia. Legat de aceasta va fi fost faptul că trimişii principelui
la Constantinopol cumpărau deseori diferite materii prime pentru habanii din Vinţ. Din însemnările contemporane cu privire la viaţa de
curte din vremea lui Gabriel Bethlen ştim că în anul 1625, capuchehaia
Toldalaghi Mihâly achiziţionează, din dispoziţia lui Bethlen, os de fildeş,
sidef şi lemn exotic pentru habanii din Vinţ 23 •
Primele produse meşteşugăreşti habane cu care face cunoştinţă societatea transilvăneană cu mult timp înaintea aşezării lor la Vinţul de
Jos par să fi fost tacîmurile, furculiţele şi în special cuţitele. După
mărturia registrelor de tricesimă din Cluj, aceste produse vor fi fost cunoscute şi, într-o măsură, răspîndite la sfirşitul secolului al XVI-lea, în
ultimii ani ai acestuia cu siguranţă. In anul 1602, la 28 octombrie, tricesimatorul clujean notează în registrul său suma pe care o plăteşte diacul
Bekesy Istvan pentru cuţitele aduse la Cluf 4 • Faptul că cel care percepe
vama deosebeşte aceste produse, notîndu-le cu denumiirea de „wykereszteny kes" (în limba maghiară), înseamnă că în vremea aceea exista noţiunea acestor mărfuri. Noţiunea nu putea să apară dintr-o dată şi fără
ca produsul pe care îl acoperă ea să fi fost cunoscut. Conform datelor
documentare, la habanii care locuiau în regiunile Ungariei Superioare
de atunci, confecţionarea tacîmurilor, a cuţitelor, deci această ramură
meşteşugărească apare abia după anul 1604:!5 , ceea cc, în cazul nost1 ..1.
însemnează că produsele de acest gen care pătrund în Transilvania prin
comerţ provin din centrele meşteşugăreşti habane morave.
După cum am mai arătat, caracteristic gradului de dezvoltare la
care ajunge acest meşteşug pînă in anul 1627 este că limitaţiile din acest
an pomenesc 25 de feluri de cuţite. De aici deducem că printre habanii
aşezaţi între 1621-1623 vor fi fost în număr destul de mare şi meşteşu
gari care vin cu o practică meşteşugărească formată în acest domeniu
încă în locurile lor de baştină.
Părţile metalice ale tadmurilor erau achiziţionate de habani (de
exemplu, cele din argint), munca lor proprie, măiestria denotindu-;;i-o
însă în executarea minerelor, în formele pe care ştiau să le dea acestor
produse cu utilităţi şi destinaţii precise în viaţa cotidiană. Minerele
tacimurilor realizate de habanii de la Vinţul de Jos erau executate din
fildeş sau sidef gravat, sculptat, realizat în spirală, sau lucrat în niello
din metal (argint sau aramă); din lemn exotic sculptat sau decorat pe
ambele laturi în două rinduri cu nituri din argint sau cositor; din lemn,
acesta fiind acoperit cu plăci de fildeş sau sidef; din os de culoare neagră, decorat cu metal în niello; dar ei executau lucrări şi din corn (de
bou, de cerb). Capătul minerelor avea o formă caracteristică de cunună.
Lingurile habanii le realizau din os, minerele fie că erau tot din os,
meşteşugarii

1

23

Idem, p. 104.

Arhivele Staitului Cluj, Socotelile Oraşului Cluj, XXXV, p. 10.
Bela Krisztinkovich, Unbekannte Messerschmied-Kunstwerke der Ungarisch.en Habanen, în Az lparmiiveszeti Muzeum Evkonyvei, V (1962), p. 59-82.
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sculptate, fie din lemn sculptat. Partea din metal a furculiţelor consta
din două sau trei furci.
Tacîmurile se executau în diferite dimensiuni (pentru bărbaţi, femei,
chiar şi pentru copii). Se executau truse de trei bucăţi (cuţit - furculiţă
- lingură), truse constînd din două bucăţi (cuţit - furculiţă), truse
constind din două sau trei cuţite de diferite dimensiuni. Pentru acestea
(păstrate în tocuri de piele), contemporanii foloseau denumirea de „egy
ookor kes" (pereche de cuţite):! 6 •
In colecţiile muzeale din Transilvania se păstrea7.ă şi azi obiecte,
truse de tacîmuri purtînd caracteristicile sus-amintite. Asemenea obiecte
posedă şi Muzeul de istorie al Transilvaniei. O colecţie unică de asemenea obiecte de certă provenienţă transilvăneană se păstrează la Muzeu] de Artă Decorativă din Budapesta.
Cu ocazia săpăturilor de sondaj efectuate în vara anului 1970 cu scopul de a descoperi urmele aşezării habanilor de la Vinţul de Jos. ale atelierelor acestora, în secţiunea a III-a, trasată în direcţia planului de vest,
a .,oomunei" de odinioară, unde oronioairul Jakob Werner plasează .aitelierele făurarilor de cuţite 2 7, au fost găsite diferite obiecte de fier: lame
de cuţit de diferite dimensiuni, plăci de os şi sidef, precum şi minere
din lemn (?) neornamentate însă. Împreună cu acest material a fost descoperită o furculiţă avind minerul din sidef, păstrată în stare foarte bună.
La capătul superior, minerul de sidef a fost gravat, pu11înd ornamente
florale caracteristice, folosite de olarii habani pe vasele de ceramică.
Menţionăm că ceea ce se păstrează astăzi în coleeţiile publice din
ţara noastră reprezintă doar o infimă parte a varietăţilor de produse realizate - după mărturia limitaţiilor - de habanii din Transilvania; de
asemenea, şi faptul că !imitaţiile întocmite în timpul domniei lui Bethlen,
respectiv capitolul referitor la produsele habanilor, sînt documente unice
de acest gen. Despre activitatea meşteşugărească a habanilor care trăiau
în diferite zone ale Europei Centrale s-au păstrat multe însemnări contemporane, cercetările arhivistice au scos la lumină o serie de date care
documentează activitatea lor într-un domeniu sau altul, dar documentul
amintit este singurul contemporan cu ei, care permite stabilirea aportului activităţii lor în ansamblul economiei teritoriilor pe care trăiau.
Pe baza privilegiului din 4 iulie 1622, după ce îşi terminau munca
pentru curtea princiară, sau cind principele nu avea nevoie de ei, habanii
erau liberi să lucreze pen1Jru oricine. Utili:ZJarea produselor, ,a unor luarări
rezultate din munoo meşteşugarilor habani chiiar şi în timpul domniei lui
Bethlen nu se rezuma numai la curtea princiară. Lnventiarul bunur~lor
aflate în oastelul din Dumiitireni La 26 f,ebrularie 1629 ne înştiinţează despre
.scaune tapisate învelite cu piele de culoare roşie. După cum reiese din
inventar, s-ar părea că însăşi lemnăria a fost executată de meşterii habani, diair deooirece nu avem ounoştinţă de faptul că printre oei clin Vinţ
ar fi fost tîmplia.ri de mobLlă, presupunem că specificările din inverutair
26
Relatarea lui Haller Gwbor din 5-7 aprilie 1636 despre tacîmurile cump[irate de la habanii din Vinţ. Cf. Haller Gabor napl6ja, în Erdelyi Tărteneti
1ltlatok, vol. IV, Cluj, 1862, p. 32.
27
Cron:ca lui Jakob Werner, p. 8-!J.
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se referă de fapt la învelişurile din piele lucrate de tăbăcari, argăsitori de
piei, precum şi la tapisarea însăşi. Dealtfel, se pare că mobilierul de ş~zut
tapisat cu piele este încetăţenit în Transilvania de meşteşugarii habani.
Faptul că examinatorii de bunuri, într-o zonă geografică îndepărtată de
Vinţul de Jos, la numai ciţiva ani după stabilire, erau în stare să deosebească produsele lor de alte obiecte cu funcţionalitate similară, denotă că
produsele lor de acest gen erau cunoscute ca prezentind ceva nou în acea
vreme. Inventarele de bunuri datînd de pe la mijlocul secolului al
XVII-lea ale castelului din Crăieşti (jud. Mureş, 1647), cele din Bucerdea
G1inoasă (jud. Sibiu, 1656), Beclean {jud. Bistriţa-Năsăud, 1661) sînt
dovezi pentru aria largă de răspindire a produselor habane şi de desfă
şurare a activităţii lor 28 • Răspîndite erau şi scaunele cu partea de şezut
şi spatele executat din piele, cu braţul îmbrăcat în piele, executate de
meşterii habani. Inventarele de bunuri ne informează şi despre răspîn
direa carpetelor, a feţelor (acoperitoarelor) de masă realizate de habani,
din safian, din piele de cerb, de căprioară, de capră, de culoare roşie,
neagră sau verde.
Răspîndirea produselor, a lucrărilor executate de habanii din Vinţ.
încă de la începutul secolului al XVII-lea poate fi atestată şi în rîndurile
orăşenilor. Inventarele de bunuri întocmite la Cluj în această perioadă
(1627, 1637) informează atît despre scaunele făcute din piele, cele tapisate
c·u piele (scaune „setzel"'), cit şi despre prezenţa carpetelor, a feţelor de
masă de piele în locuinţele orăşenilor clujeni, provenite probabil din atelierele habanilor:! 9 •
Feudalii transih'ăneni utilizau cu predilecţie munca şi produsele lor.
Din anul 1628, deci la ciţiva ani după ce s-au aşezat, dispunem de date
conform cărora anabaptiştii se plîng lui Bethlen că nu au linişte din
partea unor nobili, pe care nu ii pot servi totdeauna în chip îndestulător
cu mărfuri, fie din lipsa vreunei materii prime trebuincioase, fie pentru
că sînt puţini la număr. Cu acest prilej, Bethlen ia din nou apărarea meş~
teşugarilor habani, contra „omnes violentes turbatores, molestatores et
damnificatores ... ", dar tot de această dată interzice habanilor să-şi vîndă
produsele negustorilor turci, ci numai cetăţenilor ,, ... regni huius nostri
Transilvaniae" 30 • Interdicţia lui Bethlen trebuie să fi fost legată de cererea de care se bucurau produsele lor meşteşugăreşti de excelentă calitate. Bethlen avea în vedere în primul rînd satisfacerea cererii interne
cu astfel de produse. Negustorii turci, dindu-şi seama de calitatea produselor habane, achiziţionau mărfuri şi le scoteau din ţară; interdicţia
pe care o formulează Bethlen in domeniul citat urmărea tocmai împiedicarea acestui lucru.
8
~
B. Nagy Margit, Reneszdnsz es barok Erdelyben, Bucureşti, 19î0, p. 107.
133, 139, 141.
29 Jak6 Zsigmond, Az otthon mii.veszete a reneszcinsz Kolozsvtiron, în EmlKel,
p. 361-391.
30 Magyar Orszagos Levcltar (Arhivele de Stat ale Ungariei, în continuare:
MOL), Gyulafehervari kaptalan (Arhiva Capitlului din Alba Iulia), Centuriae 1'.: M
36. Annuentia Anabaptistarum Alvintziensium. Cf. Mrăz Vera, Bethlen Gdbor gazdasagpolitiktija, în Szazadok, 1953, p. 512-564.
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· Cercetătorul maghiar Krisztinkovich Bela, avînd în vedere acest
document, formulează părerea că interdicţia lui Bethlen trebuie con.:..
siderată ca o primă tentativă de ocrotire a patrimoniului artistic 31 • Kri~,~tinkovich are în vedere faptul că meşteşugarii de la Vinţul de Jos erau
fie olari, fie făurari de tacimuri, deci activitatea lor se desfăşura în două
domenii care pot fi considerate meşteşuguri artistice. In realitate, în
document nu se specifică, ce fel de produse nu au voie să vîndă negustorilor turci anabaptiştii de la Vinţ. Interdicţia se referă - presupunem
- la totalitatea produselor lor, realizate în cadrul celor 17 ramuri me~teşugăreşti, în legătură cu care !imitaţiile conţin dispoziţii privind preţu
rile la care pot fi vîndute. Printre acestea sînt cuprinse desigur cuţitele
executate de ei, ale căror minere sculptate sau gravate erau lucrale
artistic. De acest lucru ne dăm seama din descrierile limitaţiilor, dar figurează şi produsele tăbăcarilor, care realizau materii prime, ale făura
rilor de încălţăminte, care prelucrau în produse finite ace~te piei, ale
postăvarilor, precum şi ale fierarilor care realizau unelte agricole (seceri)
etc. Fără îndoială că habanii realizau şi produse de lux. Ceramică, carpete, pături folosite sub şa, landouri, tacîmuri etc., dar majoritatea ac c-:tor produse constituiau obiecte avînd funcţionalitate utilitară, în via\u
de toate zilele. Cercetătorul amintit neglijează pur şi simplu aspectele
legate de activitatea lor meşteşugărească, reducînd-o ca importanţă nurnai
la cele două domenii, ceea ce nu este în concordanţă cu realitalea istoric:1.
După cum am mai arătat, aşezarea meşteşugarilor habani în Transilvania urmărea, în cadrul proiectelor de politică economică ale lui Gabriel
Bethlen, dezvoltarea industriei, introducerea unor tehnici, procedee meşte
şugăreşti mai avansate decît acelea proprii nivelului sistemului de breaslă. Pe de altă parte, prin aşezarea lor, creind concurenţă meşteşugaril0r
breslaşi, principele exercita o influenţă asupra monopolului de preiuri al
breslelor, încercînd să înfrîngă monopolul breslelor asupra zonelor de
desfacere. Pentru toate aceste planuri era necesar să se găsească în circuitul comercial din Transilvania cit mai multe produse provenite din
afara sistemului breslaş. Toate acestea laolaltă puteau constitui motivul
interzicerii scoaterii din ţară a produselor meşteşugăreşti habane.
Jn politica economică a lui Gabriel Bethlen se relevă în general tendinţa de a înfrînge monopolul de breaslă. Unul din mijloacele menite
să servească ia.cestui scop e1ria înou1r1ajiair,ea elementelor de concurenţă, prin
care preconiza intensificarea circulaţiei mărfurilor provenite din afara
sistemului de breaslă. In anul 1623, Bethlen acordă privilegii negustorilor evrei, asigurîndu-le aceleaşi libertăţi ca şi anabaptiştilor, în anul
1627 reglementează problema negustorilor greci. Libertăţile asigurate
acti-vităţii habanilor însemnează şi ele sprijinirea elementelor de concurenţă faţă de sistemul de breaslă. Principele însuşi recurge adeseori
la serviciile meşteşugarilor (clandestini) aflaţi în afara sistemului de
breaslă. Prin hotărîrea dietei din anul 1626 încearcă să diminueze monopolul breslelor asupra zonelor de desfacere. De exemplu, la tîrgurile
anuale ţinute în oraşul Braşov, ,,străinii", adică cei din afara breslelor
31

Az Jparmuveszeti Muzeum ltvkonyvei, III-IV (1959), P. 143.
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br~ovene, nu aveau voie să vîndă <lecit incepînd din a treia zi a tirgului.
Hotărirea dietei amintite anterior anulează această stare, îngăduind vînzătiJe libere din ziua începerii tÎirgmilor anuale.
Interdicţiile de scoatere a unor mărfuri loveau şi ele în monopolurile bresle!or. Meşteşugarii breslaşi scoteau anumite mărfuri din Transilvania, pe care le vindeau negustorilor străini la preţuri bune, ca de
exemplu, cei din Cisnădie pănura, provocind astfel dereglări în asigurarea materiei prime pentru o serie de branşe.
Avînd în vedere perioada de inflaţie manifestată cu deosebită pregnanţă în Transilvania în anii 1624-1625, principele intervine asupra
preţurilor prin !imitaţiile la care ne-am referit anterior. In anul 1628,
din porunca principelui, comisarii· lui Bethlen aplică amende severe
pentru o serie de bresle, printre ele şi pănurarilor din Cisnădie, deoarece aceştia îşi ascundeau mărfurile din faţa cumpărătorilor, vînzîndu-le
la preţuri mai ridicate decît cele îngăduite de limitaţii 32 .
Meşteşugarii organizaţi în bresle au întimpinat în general de la
început cu deosebită aversiune venirea meşteşugarilor anabaptişti. 1n
cursul anilor ostilitatea a mai crescut; lesne de explicat, întrucît produsele de bună calitate ale habanilor constituiau o puternică concurenţă pentru meşteşugarii breslaşi. Purtător de cuvînt al acestei aversiuni devine bunăoară cronicarul Georg Kraus, atunci cînd se plinge
de „marea pagubă„ cauzată „bieţilor meseriaşi saşi" prin aducerea anabaptiştilor33. Activitatea habanilor de la Vinţul de Jos după cum am
mai arătat anterior - era privită cu deosebită ostilitate mai ales de
către cei din ora4?ele săseşti apropiate:i 4 •
Intr-un document emis la 17 ianuarie 1631, Gheorghe I Rak6czi confirmă privilegiul dat de înaintaşul său. Dieta ţinută la Alba Iulia a
aprobat aceste privilegii35, dar - cu amendamentul ca ei, precum înainte weme, nici în viitor să nu aibă dreptul să-şi vindă mărl1llrile la
tirgurile ţinute în oraşele săseşti3 6 •
Cel mai înalt nivel tehnic al producţiei transilvănene în perioada la
care ne referim îl reprezenta cea a oraşelor săseşti. însemnată era printre altele prelucrarea postavului, ţesătoria (Braşov, Sibiu, Cisnădie etc.),
meşteşugurile legate de prelucrarea pieilor (Sibiu, Braşov, Sighişoara,
Sebeş, Or¾tie etc.), făurăria de seceri, coase şi cuţite (Braşov, Sibiu,
32

Ioan

Lupa.<ş,

Documente

istorice

transilvane,

I

1599-1699,

Cluj,

1-940,

p. 174-175.
33

Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665. (Traducere de G. Duzin-cheE. Reus-Mîrza), Bucureşti, 1965, p. 58.
34 Vezi nota 5.
35
Monumenta Comitialia, IX, Budape.o;t, 1883, p. 271.
36
Nu cunoaştem vreun document c:-are să fi interzis habanilor participarea la
tîrgurile ţinute în oraşele săseşti; dimpotrivă, privilegiul din 22 iulie 1622 ca şi
actul din 25 august 1625 accentuează faptul că ei îşi pot exercita liber acdvităţile
pretutindeni. Avînd în vedere intenţiile lui Gabriel Bethlen de a infringe cu orice
pn:·ţ monopolurile oraşelor săseşti
nu pare verosimil să fi existat o asemenea
interdicţie în timpul domniei sal~. Se pare că meşteşugarii din zonele oraşelor
săsqt:, avind în vedere privilegiile lor seculare nu recunoşteau aceste libertăţi ale
habanilor şi de aici se iscau o serie de ncplăc~ri. In 1631 reu.şesc totuşi să obţină
articolul dietal.

vici
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MEŞ'.Rl$UGARII

263

HABANI

Sebeş),

producerea mijloacelor de transport: căruţe, care, trăsur: €te.
(Sibiu)37 • Dar - conform mărturiei !imitaţiilor - acestea erau printre
altele şi domeniile meşteşugăreşti în care habanii excelau.
Există păreri care susţin că motivul aversiunii meşteşugarilor sa~i
faţă de habanii de la Vinţ îl constituia producţia lor de ceramică 38 , şi
amendamentul pe care reuşesc să-l obţină în anul 1631 se referă de fapt
la interziceirea valorificării în tîi:rgui:rile ouiaşelor să~ti a produselor de
ceramică 39 • Articolul dietal la care ne-am referit anterior - nu specifică acest lucru, ci se referă la interzicerea valorificării produselor
habane în general la tirgurile oraşelor săseşti. Produsele de olărie puteau şi ele să concureze cu mărfurile similare confecţionate de meşterii
saşi, dar produsele ceramice habane, faianţa habană, sobele confecţio
nate de ei reprezentau în mare parte produse de excepţie cu care produsele olarilor locali nu puteau nicidecum concura 40 • Totalitatea produselor meşteşugăreşti habane prezenta concurenţă produselor similare breslaşe, fiindcă erau de bună calitate şi, probabil, avindu-se în vedere organizarea producţiei habanilor, diviziunea muncii existentă aproape la
nivelul industriei manufacturiere de mai tîrziu va fi fost însemnat:1 ~i
cantitativ. Rezultatele aversiunii amintite trebuie deci explicate prin
faptul că meşteşugarii breslaşi îşi vedeau ştirbite monopolurile seculare,
şi mai cu seamă breslaşii din oraşele săseşti, avîndu-se în vedere poziţia
geografică a centrului meşteşugăresc haban de la Vinţul de Jos. în aria
de desfacere a oraşelor săseşti (Sebeş, Orăştie, Sibiu, B1,aşov, Sighişoaro).
Numărul meşteşugarilor habani în general, raportul numeric între
ei şi cei care aveau alte îndeletniciri, precum şi repartizarea meşteşuga
rilor în cadrul ce~or 17 ramuri nu le putem stabili cu exactitate, neavînd la dispoziţie surse care să permită acest lucru. Folosindu-se de
37 Ştefan Pascu, Meşteşugurile
Bucureşti, 1954, p. 128-129, 146-152,

din Transilvania

pînă

în secolul al XVI-lea,

160-Wl, 165-166, 218-219.

38 Cf. Katona Imre, A kes6-habcin kercimia es a XVIII. szcizadi fajansz nchciny kerdese, în Miiveszettorteneti Ertesitâ, XXII (1973), nr. 1, p. 240.
39 Protagonistul acestei păreri, referindu-se la limitaţiile din epoca lui Gabriel
Bethlen, susţine că nu existau deosebiri între preţurile produselor executate de
meşteşugarii saşi şi cele ale habanilor, şi nici în privinţa preţurilor produselor de
ceramică nu sînt sesizabile deosebiri. Menţionăm că !imitaţiile nu conţin capilole
separate privind preţurile produselor realizate de către meşteşugarii saşi. Dis;mziţiile de preţuri ale !imitaţiilor erau valabile, deci trebuiau respectate deopotrivă
de către toţi meşteşugarii transilvăneni, şi de către habani. Excepţie făceau, dintre
produsele acestora, cele în cazul cărora !imitaţiile îngăduiau deosebiri de preţuri.
In privinţa preţurilor produselor ceramice, şi olarii habani trebuiau să respecte
!imitaţiile, ca dealtfel toţi olarii transilvăneni, dar se specifică totodată că „cei
ce vor lucruri înzorzonate să se tîrguiască cu meşterul". Această specificare s<:> referă la lucrările executate la comandă. Motivul aversiunii îl constituia nu faptul
că produsele meşteşugarilor saşi şi ale habanilor aveau preţuri identice, ci acela
că o serie de produse ale habanilor, fiind de mai bună calitate, puteau fi vîndute
la preţuri mai ridicate decît cele ale produselor meşteşugăreşti transilvănene.
40
Semnificativ în acest sens ni se pare Statutul breslei olarilor din Aiud
întărit la 7 iunie 1648. Statutul interzice nu numai vînzarea dar şi introducerea
în oraşul Aiud a tuturor produselor străine, adică ale olaril~r din alte localiUiţi
şi în primul rînd a sobelor cu smalţ sau a celor nesmălţuite, sub pretextul că
şi olarii din Aiud execută asemenea lucrări. Excepţie fac însă sobele habanilor de

la

Vinţ.

M.·BUNTA

264

datele publicate de Roman Jancs în legătmă cu ccxmpoziiţiia comunităţii
anabaptiste înfiinţate la Sarospatak în anul 1645 41 , pe bază comparativă, vom încerca în continuare să stabilim o proporţie posibilă a aceluia care va fi existat la Vinţul de Jos.
Roman Janos comunică unnătoaTele: numă!rul membrilor comunei
de la Sarospatak se poate estima la 200 de persoane. O conscripţie
datată din 1657 enumeră dintre aceştia 50 de adulţi, cu capacitate de
muncă integrală. Dintre aceştia o treime, mai exact 16 persoane, lucreaz.l
în gospodărie, restul de 34 de persoane erau meşteşugari. Pornind de
la ideea că la mijlocul secolului al XVII-lea comuna din Vinţ număra
cl"a 1.000 de suflete şi luînd în considerare proporţia pe care ne-o sugerează datele publicate de autorul sus-amintit, numărul persoanelor cu
cupacitate de muncă integrală îl apreciem la 250 de persoane, dintre
aceştia 83 de persoane lucrau în gospodărie, iar 167 vor fi fost meşte
şugari. Menţionăm însă că acest număr poate fi luat în considerare,
chiar şi cu maximă prudenţă. Numărul luat în sine pare relativ mic,
d~:r în acea perioadă echiva;a aproximativ cu numărul meşteşugarilor
înc~1draţi în întregul sistem de breaslă al unui oraş ca de exemplu Aiudul sau Dejul.
In organizarea şi activitatea comunităţii de la Vinţul de Jos s-au
afirmat principiile pe care se baza şi funcţionarea comunităţilor huterite din Moravia. Cronicile anabaptiste, precum şi alte însemnări ne informează despre existenţa aceloraşi funcţii, funcţionari, deci a cadrului
organizatoric identic cu cel al comunităţilor din Moravia, apoi al comunităţilor existente pe teritoriile Ungariei Superioare de odinioară.
Me~teşug.atrii habani de la Vinţ luoriau pe branşe, în abelie1ie comune
unde aveau la dispoziţie mijloacele de muncă şi materiile prime. Din
cadrul branşei, 1-2 persoane se îngrijeau de materiile prime, de prelucrarea lor judicioasă, de I epartizarea sarcinilor de muncă etc. 1n cadrul diferitelor branşe, diviziunea muncii era organizată pînă în eele
mai mici faze ale prodL;cţiei. în sensul că unii se ocupau exclusiv de
anumite munci în cadrul procesului de producţie 42 • Respectarea principiilor generale de funcţionare fiind obligatorie, modul de organizare
aJ diferitelor branşe em, unHan: şi identic. Branşele meşteşugăreşti fiind
a-;tfel organizate, capacitatea de producţie a atelierelor era însemnată,
ceea ce explică faptul că ajung să concureze în unele meserii, nu numai
in privinţa calităţii mărfurilor, dar şi în privinţa cantităţii produse, cu
meşteşugarii bre;laşi ai diferitelor oraşe, provocînd îngrijorarea acestora.
ln legătură cu repartizarea numărului meşteşugarilor care activau
în fiecare din cele 17 ramuri în parte, de asemenea nu avem nici un
indiciu. La Sarospatak, unde structura branşelor meşteşugăreşti corespundea cu cea de la Vinţul de Jos, numărul cel mai mare de meşteşu
gari îl reprezentau făurarii de cuţite (7 la număr), olarii (5), fierarii (4),
41

Romain Janos, A habcinok Scirospatakon, Sarospail.ak, 1959, p. 19-20.
Pentru aspectele amintite cf. Seni Valer, Az anabaptizmus, Budapest, 1907,
p. 95-97; Lydia Muller, Der Kommunismus der măhrischen Wiedertiiufer, în
Schriften des Vereins fiir Reformationsgeschichte, 142 (1927), p. 102-103.
42
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confecţionau diferite încălţăminte (4). Indiciile pe care ni le
sugerează însă limitaţiile ne fac să presupunem că numărul cel mai mare
de meşteşugari activa în cadrul branşelor legate de prelucrarea pieilor,
în meşteşugul fierăritului, al postăvăritului, al olăritului; pălărierii erau
şi ei numeroşi. Produsele acestora din urmă erau cunoscute în Transil-

cei ·care

vania în tot cursul secolului al XVII-lea. Cele 25 de feluri de cutite, cu
numeroase varietăţi (sculptate, gravate, nituite, lucrate în niello ele.)
ne conduc spre convingerea că în acest domeniu activa numărul cel mai
mare de meşteşugari.
Din rîndurile scrierii „Die ălteste Chronik", care, pe lingă numele
persoanelor care vin în Transilvania după 1621 pină la sfirşitul celui de
al şaselea deceniu al secolului, menţionează uneori şi ocupaţia, putem
stabili• că în acest răstimp la Vinţul de Jos au venit: morari, ţesători,
croitori, făurari de cuţite, olari, postăvari. 1n majoritatea cazurilor însă
autorul cronicii nu menţionează meseria persoanei sau a persoanelor
care •sînt „trimise la Vinţ", ci doar numele, funcţia ecleziastică, mai r;:ir
şi cea administrativă4 3 •
· In vara anului 1661, habanii de la Vinţ din cauza trnpelor tul'C'otătarrie oare năvălesc în Ttrans~lvani,a şi îşi s1:Jaibilesc tabăm lingă Vinţ. se
refugiază în cetatea Vurpărului. Gospodăria, casele, hambarele au fost
devastate şi incendiate 44 • Focul a mistuit totul pînă la temelii, relate~1ză
cronicarul. Din această cauză, nici după retragerea trupelor ei nu au
putut coborî din cetate, rămînînd acolo timp de aproximativ un lln
(iulie 1661-august 1662). In acest răstimp, din cauza unor boli, au decedat 150 de persoane. ,,Die ălteste Chronik" menţionează în mod special că „au pierit cei mai buni meseriaşi" dintre ei, iar casele lor au fost
arse, incit au trebuit reclădite din temelii 45 • De bună seamă, scăder'ea
numărului meşteşugarilor a declanşat decăderea unor branşe. Care vor
fi fost acestea, e greu de stabilit. Din anul 1670 dispunem de dovezi
conform cărora olarii lucrează la comandă pentru curtea princiară'16 •
Intre anii 1678-1679 postăvarii habani de la Vinţul de Jos sînt încă
activi 47 • Postavul .făcut de ei este socotit de bună calitate, legat de acest
produs al lor se specifică întotdeauna că este un postav piuat de două
ori 48 • In timpul domniei principelui Mihail I Apaffi, ca şi anterior, sub
domnia lui Gabriel Bethlen, apoi a lui Gheorghe I şi II Raknczi, ei îşi executau produsele la jumătate preţ pentru curtea prinoiia1ră. Conform însem43

Die iilteste Chronik, p. 826-870.
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Despre arderea
oastea tă1 tărească,

torii), cf.
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jefuirea

Vinţului

de Jos (Vincazvar) din anul 1661 de

relatează şi Evlia Celebi în Seyahatname (Cartea de călă
Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, 1976, vol. VI, p. 545
II-a, Cartea de călătorii, îngrijită de Mustafa Ali Mehmed).

Die ă lteste Chronik, p. 866.
Roska Marton, Az Erdelyi Muzeumegyesiilet Regisegt6.ranak majolika gyujtemenyebâl, în Muveszeti Szalon, II (1927), nr. 3, p. 5.
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_Szadeczky Bela, I. Apafi Mihaly f ejedelem udvartart6.sa. Bornemisza Anna
ga~dasagi napl6i (1661-1690), Budapest, 1911, p. 177-178 (în continuare: Borne45
46

misza Anna 3urnale economice, 1667-1690).
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ale principesei Anna Bornemisza, rezultă că dintr-o cantitate de 5 valuri de postav
de foarte bună calitate, un val este confecţionat de postăvarul haban de la Vinţ
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intre 21 mai 1678 - 13 martie 1679, ei livrează curţii
princiare 5 valuri de ·postav49 • In anul 1679 lucrează pentru curtea
princiară .şi făurarii de cuţite din Vinţ 50 •
Din luna februarie 1688 avem ştiri despre activitatea olarilor şi a
făurarilor de cuţite. Drept cadou de anul nou, ei execută principelui
Mihail Apaffi, principesei Ana Bornemissza şi fiului lor cuţite avind
minere din sidef, lucrate în niello cu argint. Printre cadourile olarilor
figurează diferite produse de faianţă, de ceramică cu smalţ de cobalt,
cu '-'malţ de plumb; tăvi, farfurii, solniţe, căni, capace de diferite dimensiuni, pahare, vase farmaceutice etc., peste 100 de bucăţi 51 •
De la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi din prima jumătate a celui
următor avem ştiri despre activitatea pielarilor habani şi despre prezenţa produselor habane de pie1ărie la castelul din Hunedoair,a (1681), la
Vurpăr (1697, 1700), la Metiş (1725), la Mica (1736) 52 • Informaţiile de care
dispunem dovedesc prezenţa produselor habane în anii amintiţi anterior, dar chiar dacă acestea au fost executate cu 10-20 de ani în urmă
(eventual), cu siguranţă pot fi considerate ca fiind realizări după anii
1601-1662. Prezenţa olarilor o avem atestată la Gilău (1666), la Mescreac (1679), la Alba Iulia şi Cricău (1682), la Braşov (1684), la Mînăsti
rea (1694), la Mica, la Metiş (1736), la Corunca (1748) etc. 53 .
Pe baza datelor înşirate mai sus se pare că, după dezastrul din
anii 1661-1662, meşteşugarii mai multor branşe au reuşit totuşi să-şi
reorganizeze atelierele, deci activitatea meşteşugăreac:;că.
!n literatura de specialitate, pe baza datelor unor conscripţii, comunicate de diferiţi autori, s-a introdus părerea că în deceniile II-IV ale
secolului al XVIII-iea habanii nu-şi mai practicau meşteşugurile, unele
dintre îndeletnicirile lor tradiţionale au fost chiar uitate de către cei din
Vinţul de Jos. Analiza rnnscripţiei întocmite în anul 1772, precum şi şti
rile transmise de cron~c.a Das Klein-Geschichtsbuch infirmă însă părerea
sus-amintită. Conscripţia întocmită în anul 1772 despre cele 21 de famjlii54 care au trecut la religia romano-catolică şi ca urmare aveau dreptul să rămînă la Vinţ con.semnează printre ei curelari, rotari, zidari,
făurari de cuţite, precum şi olari, pentru aceştia din urmă folosindu-se
expresiile de „figulus•' sau „amphorarius•• (olar, care face sobe respectiv
vase, ceramică de lux). In concluzie, ramurile meşteşugăreşti înşirate mai
sus îşi păstrează cu siguranţă continuitatea în tot cursul primei jumă
tăţi a secolului al XVIII-lea ~i pînă în 1772. Ştirile care ne sînt transmise ilin a doua jumătate a secolului al XVIII-lea referitor la habanii
din Transilvania nu amintesc însă printre meşteşugurile practicate de ei
49

Bornemisza Anna, Jurnalele economice 1667-1690, p. 177.

:-.o Idem, p. 179.
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Idem, p. 478.

B. Nagy Margit, op. cit., p. 107, 133, 139.
Urbaria et Conscriptiones, în Muveszeti Adatok, 1, Budapest, 1967, p. 315-318.
Im cntarul bunurilor lui Thăkoly Imre aflate în curia de la Cricău şi Alba Iulia
(9. III. 1682, respectiv 17. III. 1682). Pentru restul datelor cf. B. Nagy Margit, op. cit.,
p. 151-156; idem. Varak, kastelyok, udvarhazak ahogy a regiek Zattcik, Bucureşti,
1973, p, 267.
~ MOL. Gubernium Transylvanicum (ln Polit.icis), P. 46, nr. 6651.
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jumătate a secolului trecut, cînd problema habană intră în
atenţia cercetătorilor, interesul acestora s-a concentrat exclusiv asupra
ceramicii habane, ale cărei piese, pe baza caracteristicilor tehnologice,
erau lesne separabile de ceramica populară transilvăneană păstrată in
colecţiile publice şi particulare. Pe de altă parte, o categorie a ceramicii
habane servind ca obiecte de decor interior. datorită funcţionalităţii, nu
era expusă degradării, ca de exemplu produse'.e din postav, piele, unel-

în a doua

tele agricole etc.
Din cauza acţiunii de catolicizare întreprinse între anii 1763-1767
şi încheiate în acest an, un grup de habani, originar din Vinţ, avîndu--l
în fru,nte pe Johannes Stahl şi Joseph Khor, în anul 1767 {începutul
lui octombrie), împreună cu un grup care se desprinde din rindul tran.~migranţilor „eretici" expulzaţi din Carintia şi forţaţi să se stabilească
în Transilvania (aproximativ la 1752P 6 , au trecut Carpaţii .şi s-au refugiat în Ţara Românească. Ruta urmată de ei, după mărturia cronic-ii
Das Klein-Geschichtsbuch, era: Rupea - Măeruş - Cîmpina - Ploieşti
- Bucureşti, respectiv „Tschorogirle'' (Ciorogirla) de lingă Bucur~ti.
Tot din rîndurile scrierii cirtarte mai sus cunoaştem o serie de detalii din
istariia celor aproximativ ,trei aini petrecuţi aici.
Despre fuga lor în Ţara Românească şi plecarea de aici prin Moldova în Rusia se .ştia dintr-o cronică confiscată de la anabaptiştii huleriţi care trăiau în Sabatisch (Sobotiste, Slovacia) dar ştirea apare aici.
ca o simplă relatare. Publicarea cronicii Das Klein-Geschichtsbuch în
anul 197457 ne-a făcut însă posibil să luăm cunoştinţă de o serie de evenimente din istoria lor petrecute în aceşti ani încă pe teritoriul ţării
noastre.
La scurt timp după sosire, şi-au cumpărat casă (?), iar Johannes
Stahl, desigur cu ajutorul celorlalţi olari, a reuşit să construiască un
cuptor de ars, a instalat o roată de olar, reuşind să facă „veselă albă,
frumoasă". Activitatea lor de la Ciorogîrla nu a rămas neobservată. Din
relatările cronicarului reiese că „Boierii şi nobilii, chiar şi Vodă [ f>... L
Scarlat Ghica] cu Doamna veneau să vadă opera", adică obiectele ceramice confecţionate în timpul şederii la Ciorogirla. Cronicarul se referă
desigur la faianţa de culoare albă pe care ei reuşesc să o producă aici.
Uneori staţionau „în curtea noastră" 7-8 trăsuri cu coviltir - scrie
cronicarul 58 . Din aceste relatări deducem că de fapt ei şi-au organizat
un atelier, în grabă improvizat, dar aveau intenţia ca mai tirziu, alături
de acesta, să construiască „atelierul propriu-zis". Relatarea ni se pare
interesantă din mai multe puncte de vedere. Anume, ea lasă să credem că ei nu s-au refugiat în Ţara Românească cu intenţia de a pleca
55
Johann Seivert, op. cit., p. 214-221; Karl Gottlieb Windisch, Geogra.phie
des Grossfilrstentums Siebenbilrgen, Pressburg, 1790, p. 38.
:-,a Cf. Helmut Klima, Das Verhalten der Wiener Regierung unter Maria Theresia gegen die siebenbllrgischen Wiedertăufer und Herrenhuter. Ein Beitrag zur
theresianischen Religionspolitik, în Sildost-Forschungen, 7 (1942), p. 118-136.
57
A. J. F. Ziegelschmid, Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen Brilder„
Philadeliphia.
58 Idem, p. 281.
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de aici în Rusia. Fiind nevoiţi să părăsească Transilvania, s-ar putea
să fi avut în faţă perspectiva stabilirii aici în apropierea Bucureştiului,
unde persecuţiile nu puteau ajunge. Pe de altă parte, faptul că într-un
timp scurt, în condiţiile date, reuşesc să producă ceramică, infirmă ştirea
pe care am citat-o anteri'or, provenită din deceniul al treilea al secolului,
conform căreia habanii de la Vinţ nu-şi mai practicau meşteşugurile,
ba chiar le-au uitat. Despre Johannes Stahl se spune în cronică că era
de meserie olar, ,,Kri.iglmacher", făcător de ulcioare albe {faianţă?). Avînd
în vedere cerinţele tehnologice ale faianţei albe, habane, ea nu putea
fi realizată de un singur meşteşugar. Presupunem deci existenţa în
cadrul grupului a mai mulţi olari. Ştirea despre obiectele de faianţă
realizate la Ciorogîrla confirmă continuitatea existenţei la Vinţul de Jos
a uneia dintre cele mai de seamă meserii practicate de ei pînă după cea
de a doua jumătate a secolului XVIII. Tehnica de a făuri faianţă nu
putea fi însuşită în condiţiile refugiului. Johannes Stahl şi ceilalţi, al
căror nume nu le cunoaştem, înainte de refugiu posedau deja o practică
meşteşugărească formată la Vinţul de Jos. Ştirea mai sus amintită despre
practicarea olăritului la Ciorogîrla între anii 1767-1770 pune într-o
lumină nouă o serie de probleme privind ceramica habană transilvă
neană tîrzie.
Despre celălalt conducător al grupului stabilit vremelnic la Cior0gîrla, Joseph Khor, în cronică se menţionează că era făurar de cuţite, de
tacîmuri 59 . Această ştire confirmă şi ea faptul că meşteşugarii habani
nu au dispărut în secolul al XVIII-lea, nu şi-au uitat meseriile, ci, după
cum am mai arătat, doar unele branşe, prin scăderea numărului membrilor comunităţii, în procesul de destrămare al ei, au decăzut ori au
dbpărut.

Cronica Das Klein-Geschichtsbuch ne informează şi despre motivul care, după cît se pare, i-a determinat să părăsească în iunie 1770
Tara Românească. Motivul va fi fost că ei nu suportau clima, dar se
aminteşte şi de calamităţile războiului 60 , care îi siliră ca după trei ani
de trai în apropierea Bucureştiului să părăsească acest loc şi să ceară
ocrotirea contelui şi „fe:dmareşalului" Rumianţev. Pe de altă parte se
aminteşte în cronică şi faptul că la recomandarea unor boieri (nu se specifică numele acestora) şi a unui general căruia i-au oferit un „mic
cadou", veselă albă (faianţă), reuşesc să stabilească legături cu „feldmareşalul" rus Rumianţev. Cadoul l-a convins pe Rumianţev că are de-a
face cu meseriaşi „excelenţi şi neobişnuiţi", scrie cronicarul. Acesta încheie cu ei un contract în iunie 1770, pe baza căruia, asigurîndu-le şi o
e6cortă mili1:iairă, străbătînd Moldova, se îndf1eaptă spre moşia ;lui Rumianţev din Wischenka (în Ucraina), localitate despre care autorul cronicii, Johannes Waldner, menţionează că era bogată în zăcăminte de lut.
Ceea ce ne interesează din relatările privitoare la anii petrecuţi aici este
că numai după încercări care au durat aproximativ trei ani, grupul de
obri a reuşit să producă faianţă, deoarece lutul care se găsea prin apropierea localităţii Wischenka nu corespundea cerinţelor. Dar pină la
59
60

Idem, p. 305-306.
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urmă acelaşi Johannes Stahl care, scrie cronicarul, ,, . . . în scurt timp
a pus la punct formula la Tschoregirle . . . reuşi să facă veselă albă şi
din lutul rusesc" 61 .
La Vinţul de Jos, după 1767 au rămas doar cei care au acceptat să
imbrăţişeze religia romano-catolică. După conscripţia din anul ~ 772,
aceştia formau în total 21 de familii, luîndu-se în evidenţă capiI de
familie 62 •
•
Limitaţiile de preţuri din anul ,1627 conţin referiri la ramurile meş
teşugăreşti în cadrul cărora se realizau produse ce intrau în circuitul
comercial, ori se executau la comandă. Dispunem însă de informaţii
referitoare la o serie de meserii şi îndeletniciri practicate de ei despre
care limitaţiile - avînd în vedere scopul ce se urmărea prin acestea nu ne încunoştinţează. De exemplu, printre membrii primului grup se
găseau deja zidari şi „constructori" Bethlen dispune într-o scrisoare
adresată soţiei sale la 22 august 1621, ca pe zidarii lui Pechi să-i aducă
la Vinţ 6 :-i. Este vorba aici de cele 49 persoane care sosesc cu primul grup
de anabaptişti în Transilvania, grup care, o dată ajuns la Teiuş, fu împărţit în trei grupuri mai mici, unul din ele, format din 49 de persoane
plecînd la Iernut pe moşia cancelarului Pecsi Simon 64 . Rezultă din scrisoarea lui Gabriel Bethlen că membrii acestui grup erau zidari de
meserie. Cronicarul Szalardi Janos notează că printre anabaptiştii aduşi
in Transilvania erau mulţi constructori buni. Szalârdi foloseşte pentru
aceşti,a expresia de „fundatori pricepuţi" (tudos fundâlok, în limba maghiară)65. Aducerea acestora se poate pune în legătură cu planurile de
rnnstrucţie ale lui Bethlen iniţiate în anul 1616. Se pare că printre aceste
planuri figura şi reconstruirea, repararea (?) castelului de la Vinţ şi a
cetăţii de la Vurpăr. In acest sens se cunoaşte intervenţia lui Gabriel
Bethlen din anul 1622 66 . Tot din însemnările lui Szalardi Janos ştim că
.anabaptiştilor ,, ... printre munţi pe un pisc stîncos foarte înalt într-un
loc mare întărit, li s-a dat şi o cetate pustie, ei ridicînd-o cu timpul
şi pe aceasta". Este vorba de cetatea Vurpărului, reconstruirea căreia se
pare că se datoreşte zidarilor şi „fundatorilor" habani.
Din confirmările care au loc la Sabatisch pentru funcţiile ecle~iastice
din cadrul comunei de la Vinţ ştim că printre meşteşugarii de aici activau
croitori şi dulgheri; de asemenea, cunoaştem numele unor persoane care
sînt .alese conducători în fruntea morarilor.
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Cf. şi Maria H. Krisztinkovich, Die Verschollene Keramik der Bartmennoniten in Russland, în Keramos (Koln), 1971, p. 3-16.
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Vezi nota 54.
Ger:gely Samuel, op. cit., p. 131.
64
Cronica lui Jakob Werner, p. 6.
65
Szalardi Janos, Siralmas magyar kr6nika, în Erdelyi Tortenelmi Adatok,
II, Budapesta, 1853, p. 62.
66
Gh. Anghel-Ion Berciu, Cetăţi medievale din sud-vestul Transilvaniei,
Bucureşti, 1968, p. 32-36.

CONTRIBUŢII

LA PROBLEMA MORFOLOGIEI
UNOR PIESE DE ARGINTARIE FEUDALA

Nu este prima dată cînd ne exprimăm părerea că sigla de meşter
nu se dovedeşte întotdeauna edificatoare, necorelată cu elemente stilistice - ne referim la formă şi repertoriu ornamental - proprii unei epoci,
unui teritoriu, unei bresle sau, eventual, chiar unui meşter. Cu atît mai
mult, cu cit sigla lipseşte cu desăvî["Şire pe piesele confecţionate înainte
de secolul al XVI-lea şi pe foarte multe dintre cele de provenienţă ulterioară1.

Considerăm că, pentru a veni în ajutorul cercetătorilor care doresc
să abordeze acest domeniu al istoriei artelor domeniul artei metalel•)r
pr 1 eţioose - , nru este lipsită de interes încercarea de a deschide o serie de
studii, în oadrul că,rora ,cel de faţă air fi prianul, cu scopllll de ,a 'll["mări
apariţia, evoluţia şi, atunci cind este cazul, dispariţia unor anumite tipuri
de piese de argintărie, a ornamentelor folosite cu predilecţie pentru decorarea lor în cadrul diferitelor stiluri şi, bineînţeles, a tehnicii în care

acestea sînt executate. ln acest sens, credem că ordonarea materialului pe
care dorim să-l supunem cercetării îşi găseşte cea mai bună exprimare
în împărţirea pe capitole referitoare la cite un tip de piesă laică sau
de cult.
Ne vom referi în primul rînd la Transilvania, deoarece de aici provine
majoritatea materialului care ne stă la dispoziţie; pe de altă parte, în
unele privinţe, probremele de argintărie feudală au în această provincie
istorică aspecte aparte faţă de cele ale altor zone cu puternice bre-.;le
de ,airgintairi. lnoadrrairea în medirul 1arrtistic ·european o vom face
numai în cazul cînd tipul luat în discuţie este de origine străină sau
un anumi,t mod de otrnamentaire - sti,lisitic siaiu tehni,c - este o inf.luen ţă
străină, prelucrată sau nepreluarată de către breslele din Transilvania,
Şi aceasta, nu pentru că eventualele comparaţii nu ar putea prezenta interes, ci deoarece cantitatea materialului ar depăşi posibilităţile unor
studii de dimensiuni reduse, problema necesitind un eventual volum
aparte.
Pentru exemplificarea ipotezelor şi părerilor pe care le vom formula,
vom refolosi o bună parte a materialului existent în literatura de specialitate; dar, în acelaşi timp, vom profita de fiecare dată de posibilitatea
de a prezenta şi citeva piese ce nu au fost analizate pină în prezent,
majoritatea lor provenind de pe raza judeţului Cluj. Descrierea amănun
ţită, fireşte, o vom face numai în cazul celor inedite, din cercul cărora nu
1
A. Halasu, O sigld de meşter - doi argintari
_XVII-Zea, în ActaMN, XV, 1978, p, 359-365.

transilvăneni

din secolul al

A. HALI.SU

272

vom exclude însă pe cele de provenienţă străină, găsind că îmbogăţirea
literaturii de specialitate cu piese noi se dovedeşte a fi întotdeauna utilă,
indiferent în ce context s-ar face ea. Subliniind încă o dată importanţa
factorilor de ordin stilistic, vom încerca să anexăm şi planşe cu cele mai
caracteristice ornamente existente pe piesele prezentate.

Dorim să precizăm de la bun început că părerile şi eventualele concluzii nu le considerăm a fi definitive, ele urmînd să fie în continuare
completate sau chiar corectate; materialul existent în Transilvania este
departe de a fi în totalitate cunoscut şi cercetat, noile descoperiri urmînd
confirme sau, poate, să infirme valabilitatea ipotezelor formulate,
mai ales în ceea ce priveşte apariţia şi originea unor tipuri de piese, forme
sau elemente ornamentale. Astfel, studiile al căror şir îl începem cu
această ocazie nu se pretind a fi altceva, decît o modestă încercare de a
introduce o notă mai sistematică în abordarea acestui domeniu atît de vast
al istoriei artelor.
Necesitatea reconsiderării importanţei artelor, mult timp in mod impropriu denumite „minore", se impune de la sine. Atenţia cercf>tător1101·,
îndreptată în primul rind spre artele considerate „majore'', a rezervat
artelor decorative un loc într-adevăr minor, fapt ilustrat de volwnul redtLs
al lucrărilor de specialitate destinate lor; acest loc este mult departe de
cel pe care sîntem convinşi că merită ele să-l ocupe. Aceasta, tocmai
datorită faptului că, în majoritatea cazurilor, nu este vorba despre opere
destinate exclusiv impresiei artistice, ci ele materializează forma artistică
pe care o îmbracă obiectele de uz, de folosinţă permanentă în diferite
domenii economice şi sociale; astfel, ele exprimă de fapt cel mai bine situaţia economico-financiară şi chiar socială, iar mai departe nivelul artistic al unui popor într-o perioadă istorică dată.
să

I. PAHARUL CU SOCLU
Paharul, unul dintre cele mai răspîndite vase de uz şi decor, folosit
în toate epocile şi toate regiunile, confecţionat din toate materialele pe
care le-a prelucrat vreodată mina omului, a îmbrăcat de-a lungul timpului cele mai diferite forme; unele dintre acestea au ajuns să reprezinte tipuri aparte, caracteristice pentru o epocă dată sau pentru un
teritoriu geografic. In secolul al XVI-lea apare, pătrunzînd şi între piesele de argintărie de cult, un anumit tip de pahar mult îndrăgit de comanditarii şi meşterii din Ungaria şi ţările române - în special din
Transilvania - , dar, bineînţeles, confecţionat şi în cadrul breslelor din
alte ţări şi centre, mai ales în Germania. Este vorrba despre paharul cu
soclu, cunoscut în literatura de specialitate germană sub numele de Sockelbecher, iar în literatura maghiară sub numele de talpas pohcir, mai rar
dupla pohcir. Timp de patru secole (sec. XVI-XIX), paharul cu soclu
va ocupa unul din cele mai importante locuri printre piesele de argintărie
feudală, perioada 'lui de maximă înflorire ocupînd secolele XVII-XVIII.
Marea majoritate a celor care s-au păstrat pînă în zilele noastre se
găsesc în proprietatea muzeelor şi a parohiilor în special a celor re-
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formate. Număirul mare al lor, valoarea artistică deosebită a multora dintre ele, precum şi interesul larg manifestat faţă de ele de lumea feudală
laică şi ecleziastică, ne-au determinat să le destinăm prezenta lucrare.
Multi dintre autorii care se ocupă de argintăria perioadei amintite
publică im număr mare de asemenea pahare 2 , a căror cunoaştere este
absolut necesicwă pentru a putea 'U['mări, oaire sînt tirăsătrucriile ,ce le fac
să aparţină aceluiaşi tip de piesă.
Prima problemă care se impune este precizarea formei paharelor ce
intră în categoria celor pe ·care 'le desemnăm sub numele colectiv de pahare cu soclu. Bste vorba despre vase de dimensiuni în general nu prea
mari, a căro!f înălţime variază între circa 130-220 cm (bineînţeles că se
înregistrează şi unele excepţii, mai ales în cazul celor din secolele XVIIIXIX şi în special la cele de provenienţă germană). De formă cilindrică,
paharul cu soclu are îndeobşte la bază o sprînceană orizontală, corpul
suplu, arcuit uşor pentru a se evaza spre buză. La circa 1/4-1/3 de la
bază, un brîu în relief, ornamentat de cele mai multe ori cu motivul frînghiei sau fîşii de metal ondulate, desparte paharul în două registre orizontale, brîu care în interior cm:espunde plăcii ce constituie fundul paharului; de la el în jos se află soclul de la care şi-a primit denumirea categoria de piese în discuţie. Faţă de alte pahare prevăzute cu soclu. cele
care constituie un tip de piesă bine caracterizat şi a căror descriere am încercat să o facem, au pe verticală acelaşi punct de pornire a soclului precum şi a cupei din partea superioară,· neprezentînd nici o retragere bruscă
faţă de linia brîului, iar soclul, gol în interior, formează o a doua cavitate, cu capacitate mai redusă faţă de paharul propriu-zis; de aid şi
dubla posibilitate de folosire a acestui tip de pahar, detaliu asupra căruia
vom 11eveni dnd vom VO['bi despre Ultilizarea lui. Sigla de meşte,r, în
cazul în care paharul a fost prevăzut cu ea, este de obicei bătută pe
partea inferioară a plăcii ce alcătuieşte fundul paharului, deci în interiorul soclu'lui; uneori ea poate să apară şi pe partea superioar[l a sprîncenei orizontale de la bază.
Imaginaţia şi talentul personal al meşterilor argintari din perioada
feudală au creat adesea şi tipuri de piese aparte faţă de categoriile răs
pîndi'te şi airhimmoscute. In oazrul pahialfeloir ,ce au fost prevăzute şi eu
un soclu (a nu fi nici un caz confundate cu cele cu talpă sau picior), gă
sim uneori piese ce reprezintă un soclu cilindric mult mai îngust faţ,\ de
cupa largă, ce are fundul rotunjit, asemănătoare cu cea a potirei.vr; în
majoritatea cazurilor ele se dovedesc a fi <le origine străină 3 • Adesea întilnim, fiind foarte răspîndite în Ţara Românească şi Moldova seco!elor
XVI-XVII, pahare cilindrice cu brîu orizontal, în relief sau nu, aşezat
înspre baz-ă sau mai apr'()lape de buză, dair cail'e nu 0011,espunde în interior
plăcii ce formează fundul paharului, rolul lui fiind exclusiv de ordin
2
V. Roth, Kunstdenkmaler aus den săchsischen Kirchen Siebenbii.rgens, I.
G__o~dschmiedearbeiten, Sibiu, 1922; C. Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în
t~nle române (sec. XIV-XIX), Bucureşti, 1968; C. Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973; etc.

3
Ex.: paharul din Ntirnberg păstrat în colecţiile Muzeului de artă al R.S.R.;
în C. Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în ţările române (sec. XIV-XIX),
p. 78, nr. cat. 4 7, fig. 36.
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decorativ 4 • Nici unul însă din aceste pahare, sau altele ce eventual prezintă cite o trăsătură asemănătoare cu cele ale paharelor cu socru şi a
căror enumerare şi descriere nu-şi au locul aici, nu pot fi considerate ca
f ăcînd parte din categoria celor ce constituie tema prezentei lucrări. Cu
toate acestea, le întîl.nim uneori desemniate, chiar şi în liiteratuaia de specialitate în limba română, cu termenul german de Sockelbecher. Or,
din păcate, terminologia de specialitate, în special cea referitoare la arta
feudală, se dovedeşte nu o dată a fi deficitară şi ne-am obişnuit să folosim termeni împrumutaţi din alte limbi, termeni cărora cu timpul li
s-a lăirgit sau li s-a r:restrins sfera, utili2Jall"ea lor ajungînd să dea naştere
uneori la confuzii 5 • Dorim să folosim ocazia, pentru a propune utilizarea
termenului de pahar c-u soclu (Sockelbecher, talpas pohair) numai pentru
tipul de piesă a cărui descriere am făcut-o anterior, considerînd că fiecare din cazurile ce prezintă diferenţieri esenţiale faţă de el necesită
adăugarea la denumiTe a unui element de recunoaştere în plus.
Utilizarea paharului cu soclu este diversă. In mediul laic se folosea,
fire!;ite, ca recipient pentru băut, ca vas de decor şi, ca orice obiect confecţionat din metal preţios, ca mijloc de tezaurizare a bunurilor unei
persoane particulare sau ale unei colectivităţi 6 • Era o formă de pahar
mult îndrăgită, paharul propriu-zis de deasupra briului putînd fi folosit
pentru apă, vin sau alte băuturi „lungi", iar spaţiul format în interiorul soclului pentru cantităţile mici de băutură „scurtă". Pe lingă
vasele confecţionate din cositor şi cănile mari din argint, paharul cu
s0<•:u intra ades·ea şi în rîndul veselei ce constituia propriebcl!tea breslelor;_ In mediul ecleziastic, paharele de acest tip erau preferate în primul
rînd de către bisericile reformate, în cadrul cărora erau folosite îndeobşte
ca pahare de botez; dar, in comparaţie cu alte tipuri de obiecte de cult
cu destinaţie bine precizată - potire, ciborii, patene etc. - , paharele
de dif edte forme se dovedesc a fi urtili7..ate în eaidrul dife<Iitelor ritualuri
religioase ee necesită un ·astfel de vas, în mod airbitiiiarr, fără a s,e ob&>,rva
vreo precizare în folosirea unui anumit tip de pahar pentru un anumit ceremonial de cult bine stabilit. In secolele XVII-XVIII, pe lingă
cănile mari cu capac, paharul cu soclu este una din cele mai răspîndite
pie!--e de argintărie, bisericile din Transilvania fiind şi ele bogat înzestrate cu asemenea vase.
O ultimă utilizare a formei de pahar în discuţie, pe care ţinem să o
subliniem în mod special, deoarece of eră cercetătorilor o sursă îns-emnată
pentru depistarea lor pe teren, este aceea pe care o primeşte in sinul coC. Nicolescu, în cele două op. cit., publică unele pahare de acest fel.
Problemele de vocabular se impun în ultima vreme cu tot mai mare acuitate.
Considerăm, în acest sens, oportună atenţia pe care specialiştii de la oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional o acordă introducerii unui limbaj comun
şi unic, limbaj pe care cataloagele şi dicţionarele apărute pînă în prezent nu au
4

5

reuşit să-l impună.
G C. Bănaru, Vechile cupe de argint, în CNA, VIII, 1928, nr. 83-88, p. 35-39,
face o amplă trecere în revistă a utilizării laice a cupelor în ţările române ca
vase la masa celor avuţi, ca mijloc de tezaurizare a averilor, pentru cadouri făcute
nobililor, principilor sau către Poartă, sau chiar ca obiecte de schimb.
7
Vezi, de ex. 1 paharul breslei croitorilor din Tg. Mureş; în C. Nicolescu,
Arta metalelor· preţioase în România, p. 51, nr. cal 15, fig. 16.
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munităţilor ţigăneşti. Ţiganii, dintre obiectele de argint pentru care
aveau :şi au pînă în ziua de azi o predilecţie aparte, explicabilă nu numai
prin valoarea intrinsecă a materialului, ci şi prin calităţile mistice pe
care vechile obşti ţigăneşti le atribuiau argintului, preferau acest tip de

pahar, cunoscut la ei sub numele de dupla pohcir (pahar dublu) sau
vajda pohdr (pahar voievodal); bănuim că a doua denumire îşi g~se::;te
originea în obiceiul ţiganilor de a depune spre păstrare averea comunităţii, constituiită din obiecte de metal preţios, aproape fărră excepţie, din
argint 8 , la şeful comunităţii lor, numit şi voievod. Paharul cu soclu reprezenta piesa de forţă din averea fetei ce urma să fie măritată.
Referitor la modul de ornamentare a acestui tip de pahar, trebuie să
precizăm că el se supune unor legi ce stabilesc cîteva variante mai răs
pîndite, în funcţie de stilul în care se încadrează - perioada de înflorire
a paharului cu soclu întinzîndu-se de la Renaşterea tirzie pînă la clasicism - şi de tehnica preferată în acea perioadă.
în secolul al XVI-lea tehnica utilizată cu predilecţie este gravarea,
concretizată în general în inele decorative compuse din vrejuri, frunze,
flori etc. - în primul rînd elemente vegetale stilizate - ; acestea le aflăm
dispuse sub buză, eventual deasupra şi dedesubtul biiului, uneori rhiar
şi la bază. Spre sfîrşitul secolului,· elementele ornamentale de sub buză
se girupează în lambrechine, la început tot g,raviate, ce se desfăşoară în
jUJru,l pahianiului, rtmeoii mai scurr,te, iailrteou-i cu vkful iaproape de briul
01rizontal. In aceste oazuiri, la baza piesei, sub brîu şi deasupra l,ui, întîlnim frize akătuiite din dte d01Uă sau trei elemenrte on1amentale - fiind
în mod obişnuit vorba tot despre stilizări de origine vegetală - ce alternează -ritmic; ·l,a rîndul lor, aceste frize pot fi identice în oadrul acelui,aşi
vias sau diferenţiate.
ln secolul al XVII-lea şi cel următor motivele amintite sînt realizate
în tehnica care, în perioada Renaşterii tÎ'l:zii şi a barocului, lasă în umbră
toate modalităţile de exprimare tehnică proprii epocilor anterioare, aceea
a ciocănirii la rece şi a cizelării. Pe lingă frizele (vezi fig. 1 şi 2j cornpu~e
din elemente vegetale stilizate, lambrechinele ocupă în continuare un loc:
de frunte, dar acum primesc un caracter nou, mai dinamic; compCJziţia
lor se îmbogăţeşte cu fructe, mici scoici, mascheroni, volute Ele., liniile
lor sinuoase complicindu-se din ce în ce mai neaşteptat. Adesea spaţiul
dintre aceste ornamente realizate în repousse este mătuit.
Marea majoritate a paharelor cu soclu ce prezintă frize şi lambrechine, fie gravate, fie ciocănite la :rece şi cizelate, păstrează ca fond suprafaţa de argint, aurite fiind doar părţile ornamentate. Alăturarea culorii
celor două metale realizează un aspect policrom ce potenţează efectul artistir, modaliitarte adesea remtîolnită şi pe ialte oategorii de piese de argintărie laică sau de cult.
Paharul cu soclu, ca dealtfel toate tipurile de pahare, prin destinaţie şi uz a fost iniţial o piesă eminamente laică. Cu timpul, prin
8
Pînă în zilele noastre, ţiganii care mai duc un mod de viaţă asemănălor cu
cel al vechilor obşti nomade atribuie argintului o valoare infinit mai mare faţă
de cea a aurului, evaluările lor exorbi,tante uimind întotdeauna pe specialiştii
din muzee.
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donaţii, el pătrunde ş1 m mediul
primeşte diferite întrebuinţări, nu

ecleziastic, unde, aşa cum s-a văzut,
o dată înlocuind chiar piese ce lipseau
eventual din dotarea parohiei respective. Cu ocazia donării, el primeşte
de obicei o inscripţie ce menţionează numele donatoru1ui, ia.nul donaţiei,
destinaţia aotru.lui de donaţie, eventual un citart biblic etc. 9 Insoripţii1le :apar
la început imediat sub buză, deasupra primului inel ornamental, cele mai
multe exemple de acest fel fiind întîlnite în Ţ-all'a Româneasică şi Moldova.
Tot aici, Renaşterea oferă exemplare interesante ce au corpul ornamentat
cu două sau mai multe panglici cu inscripţii, panglici ce înconjoară paharul întretăindu-se, cu caractere chirilice gravate într-o manieră artistică ireproşabilă, constituind ele în sine decorul vasului. La paharele cu
lambrechine din Transilvania, inscripţia apare sub virful acestora, sau
fragmentată între ele. Dar majoritatea paharelor cu soclu de provenienţă
transilvăneană nu sînt prevăzute cu inscripţii.
Desigur că, pe lingă tipul descris anterior al paharelor cu lambrechine, în secolele XVII-XVIII apar şi nenumărate alte motive, dintre
care unele, împodobind corpul pieselor respective, au ajuns să genereze
denumirea sub care sînt cunoscute tipurile de pahare astfel ornamentate.
Printre acestea, un element decorativ ce apare numai pe paharele
simple sau cu soclu 10 , tipic pentru argintăria secolului al XVII-lea din
Ungaria şi incidental preluat şi de breslele din Transilvania, în special
de cea din Cluj1 1 , este motivul stropilor realizaţi prin ciocănire, izolaţi
sau dispuşi în grupuri, asemănători cu lacrimile, de unde şi denumirea
sub care paharele astfel împodobite sînt cunoscute în literatura româneasc·ă: ,.pahare cu lacrimi"; în Iiteiiatura de speciiaili<tate maghi,an:ă genul
este numit verejtekes pohar, datorită asemănării motivului descris cu
picăturile de sudoare. ln majoritatea cazurilor acest ornament apare pe
un fond mătuit şi se asociază cu alte elemente tipice pentru Renaşterea
tîrzie sau pentru baroc. Motivul lacrimii nu a trecut însă munţii, neînregistrîndu-se nici un exemplar astfel decorat care să provină din Ţara
Românească s~u Moldova.
Tot în rindu-1 acelor motive ornamentale ca,:·e au dat numele unei categorii de pahare, de influenţă occidentală, cu mare frecvenţă în Ungaria
~i deci fo,wte îndrăgit şi de meştedi breslelor transilvănene, trebuie să
amintim solzii de peşte, obţinuţi şi ei prin ciocănire la rece - tehnica
preferată a secolului al XVII-lea, care este şi perioada de largă întrebuinţare a motivului amintit, perpetuîndu-se însă şi în veacul următor. Cu
toate că se înHlnesc şi cazuri, mai 1rawe, de alte categoirii moirfologk:e ce prezintă corpul racoperit cu solzi în spedal cănile ,c•u capac
n Deoarece foarte rar se întilnesc cazuri cînd pahare de orice fel să fi fost
comandate special de către comunităţile religioase sau direct cu scopul de a fi
donate unor biserici, datele însemnate pe piesele ce posedă inscripţii presupun un
decalaj cronologic faţă de anul confecţionării; datarea acestora implică deci studiC'rC';.\ şi d;itarea siglei de meşter şi a elementelor stilistice.
10
Nu am întîlnit alte categorii morfologice de piese împodobite în acest fel
nici în literatura de specialitate, nici pe teren; nu excludem totuşi posibilitatea
existenţei lor.
11 De ex., M. Bunta, Aurari clujeni şi operele lor (sec. XVI-XVII), în ActaMN,
XIII, 1976, p. 345-6, planşa XII.
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asupra cărora vom reveni într-un capitol aparte - , paharele sînt piesele
cu predilecţie decorate în acest mod. De obicei solzii acoperă întreg corpul
vasului, cu excepţia unui inel neted şi auriJt de la buză, a lambrechinelor,
frizelor etc. Uneori pot însă constitui doar fondul pentru suprapunerea
unor alte elemente, ca medalioanele sau monedele.
Incastrarea în corpul vaselor de argint a unor monede antice sau
medievale, originale· sau arareori copii, constituie începînd cu Renaş
terea o modalitate mult îndrăgită de ornamentare a suprafeţelor din me1.0Jl preţios, moda:U,tJa-te foarte rrăspîndiită în l1umea oocident.ailă şi în
Transilvania 12 • Pînă inclusiv în secolul al XIX-lea, numeroase obiecte
de dif.er1te categ()(rii, chiiair şi bijuteriile, sînt împodobite ou monede. Dintre piesele ce ţin de numismatica medi·evală, groşii şi talerii emişi în
cele mai diverse zone ale Europei aveau prioritate datorită realizării lor
artistice deosebite. Dintre monedele bătute în Transilvania se preferau
emisiunile princiare din metal preţios, de dimensiuni mari, a căror calitate
artistică ridica simţitor valoarea obiectului astfel împodobit. Renaşterea
şi, ulterior, clasicismul au preferat emisiunile antice, piesele de argintă
rie cu asemenea decor fiind cunoscute sub numele de piese cu „monede
păgine", obiceiul prrezentînd şi avantajul că nu bloca monedele cu valoare de circulaţie. Bineînţeles că şi paharele cu soclu adoptă procedeul
descris, nu o dată monedele încastrate în corp împletindu-se printre alte
ornamente gravate sau ciocănite la rece.
Rareori, dealtfel, vreunul din motivele enumerate anterior apare
singur pe un pahar cu soclu, mult mai des două sau chiar mai multe
dintre elementele acestui alfabet decorativ se asociază completîndu-se.
„Lacrimile" se împletesc cu lambrechine sau frize compuse din elemente
vegetale stilizate; monedele se suprapun pe fondul decorat cu solzi de
peşte sau cu sinuozităţi tot de ·origine vegetală; etc.
Din punct de vedere artistic cele mai reuşite pahare cu soclu sînt
cele aparţinînd secolului al XVII-lea, cu întreg corpul acoperit cu ornamente ciocănite în relief, pahare ce se înscriu în revoluţia artistică generată de ocuparea locului prim de aceasită tehnică nouă. Repertoriul
ornamental se îmbogăţeşte acum cu elemente noi, a 2ăror dimensiune se
măreşte, căutînd să acopere întreaga suprafaţă de metal preţios; ele se
reliefează căpătînd volum; 'liniile lor sinuoase se complică mult, devenind mai dinamice, -expresive, adaptîndu-se astfel modalităţilor de expresie artistică proprii barocului.
Alături de cănile mari şi pocalele cu capac, paharele cu soclu sînt
cele mai receptive la schimbările care în această epocă oferă nebă
nuite posibilităţi pentru etalarea talentului şi imaginaţiei creatoare
a meşterilor argintari. Intenţionat am lăsat la urmă descrierea acestui
tip de pahar, pentru a trece pe scurt în revistă caracteristicile generale
ce sînt valabile şi altor categorii morfologice de piese din secolul al
XVII-lea şi care vor constitui subiectul unor capitole viitoare.
Fireşte că meşterii acestui veac refolosesc o mare parte din elementele proprii stilurilor anterioare ca: crinul heraldic singular sau în friză,
12

C. Moisil, Podoabe monetare, în CNA, X, 1934, nr. 100, p. 73-90.
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vrejurile cu frunze de viţă şi struguri, perpetuate din perioada goticu1ui, frunzele de acant, palmetele etc., elemente antice reeditate prin intermediul Renaşterii, bineînţeles într-o formă readaptată tehnicii noi; toatesînt elemente binecunoscute specialiştilor, a căror enumerare exhaustivă
ar fi inutilă. Acestora, alfabetul barocului le adaugă buchete de florî felurite, mănunchiuri de fructe, unele de provenienţă exotică, nenumărate
elemente vegetale a căror realizare sugerează abundenţă şi bogăţie; putti~
herme, scoici, volute mult complicate, cartuşe alcătuite din cele mai diverse şi neaşteptate componente, figuri animaliere sau umane mai mult
sau mai puţin naturalist redate, dar întotdeauna pline de expresivitate~
uneori chiar de umor. Nu o dată, mascheronul, împletit pînă la confundare cu elementele învecinate, completează gama bogată de ornamente
care, desfăşurîndu-se adesea pe întreaga suprafaţă a vasului, se întrepă
trund introducind o notă de continuitate tipică pentru baroc; şi, foarte des
mai ales pe piesele de argintărie de dimensiuni mari, ele se descompun în
sinuozităţi foarte complicate, nu arareori îndepărtate de modelul real„
transformîndu-se în modalitatea de decorare specifică artelor decorative
de la începutul secolului al XVII-lea - în primul rînd argintăriei - din
Germania, Ţările de Jos şi Franţa, dar mult îndrăgită şi în Ungaria şi
Transilvania: modalitate care, datorită asemănării sale cu anatomia internă a urechii, a primit în limba maghiară denumirea consacrată de fillkagylodisz, iar în limba germană cea de Knorpelwerk.
ln cazul paharelor cu soclu, acest repertoriu divers se fragmentează.
pe orizontală, fiind întrerupt pe linia brîului. Adesea el îmbogăţeşte doar
consistenţa lambrechinelor tradiţionale din partea superioară, sub brîu
întilnindu-se peisaje, scene cu animale sălbatice, scene de vînătoare etC'.
Rar, figurile antropo- sau zoomorfe de acest fel urcă şi deasupra brîuluL
Desigur că personajele şi scenele reproduse pe paharele cu soci u
- chi0il" şi iaitunci cînd este vorba despre piese '1.uorote în ~li-erele Veitite
din Ni.irnberg şi Augsburg, unde ele reproduc in metal personaje şi scenede epocă lucrate după modelul stampelor medievale - nu au amploarea
celor ce împodobesc corpul cănilor, suprafaţa oferită de acestea fiind
mult mai redusă. Nu sint puţine, totuşi, cazurile cind valoarea artistică.
a acestora le aşează pe locuri de frunte în ordinea importanţei valoriC'e.
O ultimă problemă care se cere elucidată în cadrul studiului defaţă es,t,e a srtiabLlillii tipului de piesă din care s-4cl dezvoLtJa:t paha!Iiul cu
soclu - mai precis din ce tip de pahar şi prin ce .tiransfonnări ,au ll1u.at
naştere piesele aparţinind acestei categorii morfologice. ln mod normal„
această problemă ar fi trebuit să ocupe, în ordinea importanţei, primul
loc; dar, am dorit ca atunci cind încercăm să o elucidăm, să cunoaştem
deja trăsăturile caracteristice ale vaselor în discuţie.
In secolul al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, în perioada
goticului tîrziu, apare frecvent un tip de pahar, prevăzut şi el cu un soclu„
pe care nu-l mai întilnim după această dată. Paharul gotic este cilindric~
evazat şi el spre buză, unde se aplică o friză decorativă traforată, aproapeîntotdeauna compusă din crini heraldici sau vrejuri cu frunze de viţă de
vie şi struguri; de obicei aceste elemente se repetă la circa 1/3 distanţă de
la buză, unde un brîu în relief, ce are deocamdată doar un simplu rol de-
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corativ, prevesteşte brîul paharului cu soclu de mai tîrziu, fără însă ca
in interior să corespundă plăcii ce formează fundul paharului. Ulterior el
coboară spre bază pentru a delimita soclul propriu-zis. Soclul paharului
gotic în discuţie este mult ieşit în relief faţă de corp, în majoritatea cazurilor poligonal - hexa- sau octogonal-, cu picioruşe turnate ~ezate sub
toate colţurile s,iu sub tot al doilea colţ format de soclu, reprezentînd
sfere sau figuri animaliere in poziţie şezindă. Dealtfel, întreg soclul este
obţinut prin .turnare, fiind format din cîteva registre orizontale decorate
cu elemente vegetale stilizate, turnate şi ele, îndeobşte fiind vorba despre
frunze de acant. Colţurile poligonului ce formează soclul sînt traversate
de benzi ,turnate şi aplirate pe vertioa:lă, t:enminîndu-se în paiiit'ea superioară
în figuri umane, animaliere sau simple spirale, aşezate pe sprinceana formată de decroşul soclului faţă de corpul cilindric al paharului.
Specialiştii consideră acest pahar cu soclu gotic ca precursorul celui
ce constituie subiectul prezentei lucrări1 3 • Intr-adevăr, prin desfiinţarea
soclului turnat prevăzut cu picioruşe şi coborî-rea briului ce nu va mai
avea decît un rol decorativ, se ajunge la tipul morfologic descris la început, mai suplu şi mai elegant faţă de cel gotic, a cărui linie avîntată
a .coirpul1ui este ,con1Jl'laoairiaită de impresiia greoaie provocată de soclul solid,
turnat.
Darr:, aşa oum se întîmplă şi în ,oazul ,altor categorii tipologice, acesta
nu este singurul precursor al paharului cu soclu de mai tirziu. De mare
frecvenţă sînt feluritele pahare înalte, suple, evazate spre buză, unele pînă
la a forma o pilnie, cu sau fără brîu sau cu un brîu ce are doar un simplu
rol decorativ, cu sau fără soclu14 , toate putind fi considerate forme intermediare între paharul simplu şi cel tipic cu soclu, sau pur şi simplu variante ale primului sau celui de-al doilea. Admitem posibilitatea ca, urmărind multitudinea acestor variante în timp şi spaţiu, să găsim şi alte
căi de dezvoltare a acestei categorii morfologice.
Ce.1,t este că, în Ţiauia Româneaiscă şi Moldova, pah!airel,e ,cu soclu tipice
sînt mult mai rare decît în Transilvania, mai ales cele aparţinînd Renaşterii
tîrzii sau barocului; ele sînt ornamentate cu prioritate prin gravare,
cele împodobite prin ciocănire şi cizelare fiind comandate, în număr ma>re,
la Braşov, Sibiu sau alte centre cu puternice bresle de aurari din Ardeal.
Am dori, în încheiere, să aducem în discuţie încă un aspect legat de
incadrarea tipologică şi stilistică a acestor pahare. Ne-am obişnuit ca
paharele cu soclu împodobite cu ornamente Tealizate în repousse să le întîlnim în literatura de specialitate atribuite perioadei Renaşterii tîrzii.
Dar, dacă proporţiile aparţin într-adevăr prin echilibrul lor respectivei
epoci, alfabetul decorativ al multora dintre ele este caracteristic barocului plin. Or, în domeniul argintăriei, secolul al XVII-lea marchează momentul dnd din !i.nterfooenţa celo!I' două sti,luiri i1au niaştooe opel"'e de mair-e
valoare artistică, cu forma aparţinînd unui stil, iar repertoriul ornamental
13 J. Mihalik, Az otvosseg, în Râth Gyorgy, Az iparmii.veszet konyve, III, Budapesta, 1912, p. 119, acceptă şi el derivarea paharului cu soclu din acest tip de
pahar gotic.
14 C. Nicolescu, ambele op. cit., publică un număr mare de asemenea pahare
aflate în colecţiile Muzeului de artă al R.S.R.
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altuia sau invers, dar care nicidecum nu pot fi atribuite integral unuia
sau celuilalt din cele două stiluri, fără a forţa în mod artificial graniţele,
dealtfel destul de elastice, ale acestora.
,.
In domeniul artelor decorative, problemele de realizare tehnică influenţează mult mai mult realizarea stilistică proprie fiecărei epoci, decît
pe tărîmul altor arte; cu atît mai mult este valabilă observaţia peritru
argintărie, rezolvările tehnice legate de prelucrarea metalului ridicînd
probleme dificile. Matriţele pentru turnare, uneltele folosite pentru executairea motivelo[· ornamenrtale, uneori specia:liz.ate pentiru ,realiZJa.lI"ea W1UÎ
singur tip de decor, erau scumpe şi se procurau anevoie; de aceea, ele nu
erau schimbate la cele mai mici fluctuaţii stilistice legate de modă, acest
meşteşug artistic prezentînd uneori un aspect destul de tradiţionalist şi
conservator. Cu atit mai spectaculoasă este revoluţia care se înregistrează în secolul al XVII-lea şi pe care am prezentat-o pe scurt mai sus.
Aceste realităţi obligă la o precauţie mărită în problema încadrării
stilistice a operelor aparţinînd ramurii artistice în cauză. In cazul paharelor cu soclu, forma lor fiind stabilită în secolul al XVII-iea şi urmînd
să rămînă aproape neschimbată pe parcursul a patru secole, problema
amintită se referă doar la modalităţile de decorare; în rîndul altor tipuri
de piese laice sau de cult apare des şi cazul invers, al unor obiecte a căror
fonnă avintată şi mult complicată aparţine barocului, pe cînd motivele
ornamentale sînt executate conform gustului goticului sau al Renaşterii.
*
Pentru exemplificarea celor expuse, vom prezenta în continuare
cîteva pahare cu soclu necunoscute în literatura de specialitate.
1. Pahar cu soclu din argint turnat, şlefuit, gravat, parţial aurit, cu
sp1inceană orizontală simplă la bază, cu brîul format din inele simple
în relief şi soclul neornamentat. Sub buză, un inel neted este urmat de altul cu cunună de lauri de tip Renaştere, gravată, ambele înguste. Şase
lambrechine - trei mai mici alternînd cu altele trei mai alungite - compuse din linii cu1rbe relativ simpie, orini heraldici şi lialele stilizaite, toate
gravlcllte, sînt icllIDplaoorte sub inelele de ,la buză (fig. 4 b). Fiaiţă de proporţiile
generale ale paharului, lambrechinele, ce constituie unicul decor al vasului,
sînt destul de scuir,te.
Piesa se încadrează în categoria paharelor cu soclu cu repertoriu
ornamental simplu, gravat, din secolul al XVI-lea, cel mult începutul secolului al XVII-ea.
Nu are inscripţii.
Nu ,are sig•lă de meşter.
Dimensiuni: î = 14,2 cm.; d. bazei = 5,8 cm.; D. buzei = 7,2 cm.
In proprietatea bisericii reformate din Băgara (corn. Aghireşu,
jud. Cluj).
2. Pahar cu soclu din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat, parţial
aurit, cu sprînceană orizontală simplă la bază, cu brîul compus din inele
simple, ce încadrează un al treilea, format dintr-o fîşie de metal ondulată
în relief. Sub buza evazată, deasupra şi dedesubtul brîului este cite un
inel neted. Intreg corpul, atît soclul cit şi paharul propriu-zis, este aco1
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perit cu solzi ciocăniţi şi gravaţi, ce formează fondul pe care sînt aplicate
destul de neîndemînatice de monede din argint.
, Calitatea artistică a piesei nu este de mare valoare, dar exemplifică
reuşit genul de vase de argintărie ce combină două categorii de motive
ornamentale: solzii de peşte cu monede aplicate sau incastrate. MedalioaneJe •rotru.nde ce imită monedele conţin profite bărbăteşti neidentifiicabiile,
parţial asemănătoare cu reprezentările numismatice antice, parţial cu
cele medievale; nefiind onigi1J1ale, :fiiireş,te că nu ireprenintă nici un interes
din acest punct de vedere.
·Nu are inscripţii.
Nu posedă siglă de meşter.
Databilă în secolul al XVII-lea, poate cel următor.
Dimensiuni: î = 21,5 cm.; d. bazei = 8,6 cm.; D. buzei = 10,8 cm.
1n proprietatea bisericii reformate din Luna de Jos (jud. Cluj).
3. Pahar cu soclu din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat, parţial
alllliit, ,ou sprînceiană 01rizontia.lă la bază, brîul fomniat din dte două inele
simple în relief ce încadrează un altul central alcătuit dintr-o bandă
metalică îngustă, ondulată. Sub buza evazată, deasupra şi dedesubtul brîului, este cite un inel neted. Sub buză sînt trei lambrechine ce cuprind
cite un cap de înger cu zulufi pe frunte, guler ascuţit şi aripi desfă..cşurate
lateral (fig. 5 b). Sub ele, într-un medalion rotund, delimitat de o cunună
gravată, se găseşte următoarea inscripţie: CASP ARVS KLEIN IVNI 1661;
cifrele datei sînt aşezate în jurul unui vas în formă de inimă cu flori. Deasupra şi dedesubtul brîului se găseşte cite o friză decorativă, cea superioară alcătuită din crini şi palmete stilizate (fig. 1 g), cea inferioară din
sinuozităţi neidentificabile ce pot fi şi ele stilizări de origine vegetală
(fig. 1 d).
Partea superioară a corpului, deteriorată, are o porţiune înlocuită
cu o placă nituită şi cositorită grosolan, lucrare executată de către ţiganii
în proprietatea cărora s-a aflat şi se află paharul. 15
Sigla de meşter, bătută în interiorul soclului pe fundul paharului,
prezintă într-un scut iniţialele G S G (al doilea G=Goldschmied?); nu a
fost identificată, dar forma scutului de siglă, precum şi ornamentica piesei permit să presupunem apartenenţa ei unui meşter din Transilvania.
Dimensiuni: î = 16,4 cm.; d. bazei = 6,2 cm.; D. buzei = 7,5 cm.
Jn proprietate personală, Cluj-Napoca.
4. Pahar cu soclu din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat, parţial
aurit, cu sprînceana de la bază şi brîul asemănătoare cu ale celui anterior. Sub buză, după un inel neted, sinuozităţile de origine vegetală, stilizate, sînt dispuse în lambrechine (fig. 4 a), legate între ele prin motive
înrudite. Deasupra brîului o friză ciocănită în relief se compune din ove
alipite şi foarte alungite, ce au numai partea superioară rotunjită (fig. 1 h).
Soclul este ornamentat cu o altă friză, dispusă între două inele netede,
alcătuită din elemente vegetale florale şi mascheroni.
imit.aţii

15 Multe dintre vasele din metal preţios aflate în proprietatea ţiganilor sînt
deteriorate; interesant este faptul că „restaurările", în majoritatea cazurilor fiind
vorba despre simple înlocuiri nepriceput executate, cad în sarcina şefilor mai
vîrstnici ai familiei, fără ca ulterior să aibă altcineva voie să corecteze „munca
1,ătrinilor".
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Foarte deteriorat, paharul a fost „restaurat" la o dată necunoscută
de către ţigani - în partea superioară s-a inserat o placă cositorită, pe
oare s-a giravait monograma V A ou o coroană deasupra. Dacă monograma se referă la proprietarul iniţial al paharului, care trebuie să fi
avut titlu de conte, nu înţelegem de ce ţiganii, în proprietatea cărora
a ajuns ulterior vasul, au ţinut să menţioneze iniţialele sale; calitatea
întregirii efectuate nu poate însă, în nici un caz, să fie rezultatul unei
comenzi de pe vremea cînd obiectul se afla în posesiune nobiliară. Pe de
altă parte, cu toate că iniţialele şi coroana sînt frumos şi îngrijit gravate, diferenţa de grosime şi calitate a plăcii adăugate ne împiedică să
presupunem că intervenţia nu a făcut altceva decit să repună la locul
ei bucata originală ruptă.
Pe fundul paharului sint bătute două sigle indescifrabile.
Dimensiuni: î = 15,5 cm.; d. bazei = 5,8 cm.; D. buzei = 7,7 cm.
In 1proprietate particulară, Cluj-Napoca.
5. Pahar cu soclu (pl. II/1) din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat.
parţial audt, cu soclul sprijinit pe o sprînceană orizontală largă şi briul
executat în maniera obişnuită. Sub buza evazată uşor, un inel neted este
urmat de lambrechine realizate cu un simţ artistic desăvîrşit, pe un fond
mătuit. Ele se compun din motive florale, stilizate prin linii curbe foarte
decorative şi sînt legate prin cite o floare mai mică (ghiocel sau clopoţel?)
(fig. 6 a). De jur împrejurul soclului se desfăşoară un peisaj cu case, ce
sugerează o localitate orientală, peisajul fiind împărţit în două de copacii
ce se află în prim plan alături de denivelări de pămînt şi smocuri de mir-bă.
Nu are inscripţii.
În interiorul soclului sigla de meşter este bătută pe placa ce formează fundul paharului; deteriorată şi greu descifrabilă, scutul ei pare
să conţină iniţial-ele G A (?). Calitatea arrtistioă deosebită a piahar'lll11..1i indică oricum un meşter de primă mină. Deoarece majoritatea obiectelor
de argintărie aflate în patrimoniul aceleiaşi biserici şi care provin din
aceeaşi perioadă sînt de provenienţă braşoveană, putem presupune că
şi acest pahar a fost comandat tot unui meşter al acestei bresle.
Se datează în secolul al XVII-lea.
Dimensiuni: î = 13,5 cm.; d. bazei = 6,7 cm.; D. buzei = 7,1 cm.
In proprietatea bisericii reformate din Făgăraş.
ti. Pahar cu soclu (pl. II 12) din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat.
în întregime aurit, cu sprinceana şi briul realizate conform tradiţiei acestui
gen de pahare. Repertoriul ornamental bogat, compus din frunze şi
fructe stilizate, descreşte în amploare de la buză înspre bază: la gură
motivele sînt dispuse în lambrechine {fig. 5 a), deasUipra şi dedesubtul
brîului ele compun două frize decorative identice (fig. 1 e), iar la bază se
simplifică conţinînd doar mere (singulare şi cite două) amplasate la intervale pe o linie dreaptă (fig. 1 b). Acest alfabet decorativ este unitar şi
bine realizat din punct de vedere artistic şi tehnic; lambrechinele sînt
suprapuse pe un fond mătuit. Calitatea paharului indică un meşter priceput, care mînuieşte mijloacele tehnice şi stilistice ale epocii cu un simţ
artistic deosebit.
Sub virful lambrechinelor, pe un rînd orizontal, se desfăşoară inscripţia de donaţie gravată cu majuscule latine, în limba maghiară:
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DOBRE! • KATA • ADGYA • ISTEN • DICSOSIGIRE • (Donează spre
slava Domnului Dobrei Kata).
Paharul este tipic pentru cele de provenienţă transilvăneană, din
secolul al XVII-lea.
Pe fundul său, în interiorul soclului, sigla de meşter se compune din
iniţi01lele SB (?).
Dimensiuni: î = 14,2 cm.; d. bazei = 6,5 cm.; D. buzei = 7,;3 cm.
In proprietatea bisericii reformate nr. II din Cluj-Napoca.
7. Pahar cu soclu (pl. I) din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat,
parţial aurit, cu soclul avînd o sprînceană orizontală şi brîul realizat într-o
manieră asemănătoare cu cea a brîurilor în relief descrise la paharele anteriOOJre. Sub buză, deasupra şi dedesubtul briului este ,ampliasiaită cite o
friză de frunze de acant, mult simplificate prin stilizare (fig. 1 f). La baza
~oclului o linie ondulată, gravată, este completată cu frunze, fructe şi mici
linii curbe, elemente dispuse într-o alternanţă ritmică (fig. 2 d). Partea
superioară a paharului este ornamentată cu trei flori mari, cu petalele şi
frunzele cărnoase desfăşurate dinamic şi avîntat, cu peţiolul fiecăreia uşor
înclinat spre dreapta (fig. 3). Ele sint gravate şi doar pe alocuri, foarte
pu\in, ajutate prin ciocănire.
Pe soclu o monogramă gravată, de dimensiuni reduse, împleteşte
literele cursive I şi R (proprietar iniţial, comanditar sau donator?).
Pe partea superioară a sprîncenei este bătută sigla de meşter ce pre2intă iniţialele P K. Roth publică în ampla lui lucrare două sigle de
meşter asemănătoare cu cea în discuţie, dar pe care nu le elucidează.
Paharul este databil în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
Dimensiuni: î = 16,9 cm.; rl. bazei = 6,2 cm.; D. buzei = 7 cm.
1n proprietatea bisericii reformate nr. II din Cluj-Napoca.
8. Pahar cu soclu din an-gint tJuirniat, ciocănit, cizelat, gravia:t, parrţial
aurit; suplu, mult evazat spre buză, cu sprinceană orizontală largă la
bază, cu brîu în relief specific. Inelul neted de la gura paharului este
urmat de trei lambrechine, compuse din cartuşe rotunjite ce conţin fructe,
-cu vîrfurile alcătuite din cite un crin stilizat; continuitatea lor este obţi
nută prin mici elemente vegetale interpuse (fig. 6 b). Decoraţia soclului
-este delimitată de dnuă inele netede şi reprezintă un peisaj de pădure, cu
vegetaţie bogată: de după un copac, un urs urmăreşte doi iepuri speriaţi.
Reprezentările zoomorfe sînt naive şi uneori parţial incorecte, dar, luat
în ansamblu, peisajul este sugestiv şi bine realizat din punct de vedere
tehnic.
Inscripţia de donaţie, fragmentată între lambrechine, este gravată cu
majuscule latine, indicînd numele donatorului şi anul donaţiei: KESZI
(TTETTE) / NOHAI • MENI / HART • 1695 (comandat de Nohai Menihart
in 1695).
Sigla de meşter o găsim în interiorul soclului; cuprinde litera I şi
un R întors - neidentificată. Dar forma şi alfabetul ornamental al piesei
se încadrează perfect între lucrările specifice Transilvaniei secolului al
XVII-lea.
Dimensiuni: î = 15,7 cm.; d. bazei= 6,5 cm.; D. buzei= 8 cm.
ln proprietatea bisericii reformate din Chesău (corn. Modu, jud. Cluj).
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9. Pahar cu soclu din argint, turnat, ciocănit, cizelat, gravat, neaurit;
înalt şi suplu, arcuit pentru a se evaza spre buză şi spre bază, fără
sprînceană orizontală. Briul este alcătuit din inele simple in relief. Cu
excepţia cite unui inel neted foarte îngust, de la baza soclului, buză şi
flancînd briul, întreg corpul paharului este acoperit cu ornamente lucrate
pe un fond mătuit. constînd din fructe, frunze şi diverse alte elemente
vegetale introduse în cartuşe, delimitate de volute felurit aşezate. Intre
aceste motive, în partea superioară a paharului s-au inserat trei medalioane ce reprezintă cite un soldat, conform stampelor de epocă germane;
personajele sint redate în picioare, primul din faţă, ţinind o săgeată într-o
mină şi arcul în cealaltă; al doilea, în contrapost, are la şold sabia şi se
sprijină pe un scut; al treilea soldat apare în semiprofil, cu un scut m:are
într-o mină şi o halebardă în cealaltă; ultimii doi au pe cap coifuri.
Armele lor sînt specifice evului mediu, dar costumaţia implică şi amănunte
de factură romană.
Pe inelul neted de la buza paharului este bătută sigla de meşter cu
iniţiala K şi marca de autentificare a oraşului Augsburg.
Piesa provine din secolul al XVIII-iea.
Dimensiuni: i = 24,2 cm.; d. bazei = 9,2 cm.; D. buzei = 12 cm.
în colecţiile Muzeului de artă din Cluj-Napoca.
10. Pahar cu soclu din argint turnat, ciocănit, cizelat, gravat, neaurit.
Soclul scurt, foarte evazat, formează o pilnie şi este ornamentat cu o
friză de frunze de acant. B1iul lat, bombat, prezintă şi el o cunună de
frunze stilizate. Corpul paharului propriu-zis, delimitat la buză printr-un
inel neted, este în întregime acoperit de mănunchiuri de fructe cu frunze
şi vase cu fructe, dispuse în cartuşe ce sint alcătuite din volute. Un
medalion oval, de înălţimea părţii superioare a paharului, cuprinde reprezentarea unui personaj masculin, călare pe un cal în plin salt. Fiecare
amănunt al costumului, precum şi detaliile anatomice şi de harnaşament
ale calului, sînt desăvirşit realizate din punct de vedere artistic şi tehnic.
Pe marginea inferioară a soclului întilnim mărcile de autentificare
ale oraşului Nilrnberg şi marca de fineţe a argintului (13 lotoni).
Nu are inscripţii.
Dimensiuni: î = 23,3 cm.; d. bazei = 9,1 cm.; D. buzei = 10 cm.
ln colecţiile Muzeului de artă din Cluj-Napoca.
Alături de acest tip morfologic al paharului cu soclu, perioada feudală
a confecţionat şi utilizat o multitudine de alte pahare, de forme, dimensiuni şi destinaţii diferite, unele dintre ele constituind categorii tipologice
bine determinate, altele reprezentind variante ale acestora sau rezultatul
izolat al unor acte de creaţie singulare; asupra acelora care fac parte din
tipuri bine ounosolllte de piese iliaice sau de oult, vom Teveni în capitole
viitoare.
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ZUR MORPHOLOGIE DER MITTELALTERLICHEN
GOLDSCHMIEDEWERKEN
(Zusammenf assung)

Ausgehend ,·on dcr cingangs besprochencn Notwendigkeit eingehender morphoJogiscller und dekorativer Detailstudien wird die Bedeutung der Kcnntnis dcr
Erscheinung, Entwicklung und in einigen Făllen des Entschwindens von welllidwn
und kirchlichen Goldschmiedearbeiten, der mit Vorliebe angewandten Verzierungen
innerhalb verschiedencr Stile und der Ausfi.ihrungsteohnik erărtcrt.
Die Studie bezieht sich auf einige Grundfragen betreffs dcr SockelbcL·hcr,
eine starkverbreiteten Kategorie siebenbtirgischen Goldschmiedekunst. Es wi1·d ilire
morphologische Typologie geklărt, die allgemeinen Kcnnzeichen und besondcren
Merkmale angedeutet, und ihr Anwendungsbereich in der miticlalterlichen G0scllschaft festgestellt. Die Herkunft der Form und der vorztiglich erwăhlten Ornamenten, cinschlieBlich der Technik, wird untersucht und darauf hingewiescn, daB
cin Teii diesen dekorativen Elemente auch den Namcn unter dem verschicdcncs
Silberzeug in der Fachliteratur bekannt ist, z.B.: Sockelbecher mit Lambrequins,
Sockclbechcr mit Trănen, Sockelbecher mit Fischschuppen, Sockclbecher mit Munzcn.
Von dcr spăten Renaissance bis zum Klassizismus wird auf die Eigenart des Sockclbechers jedes Stils cingegangen.
Der allgemeinen Systematisierung folgt einc Einzeldarstcllung der bis jctzt
unbek.annten Gegenstănde. Mehrere Abbildungen und Zeichnungen die das Zicrrepertoire zerlegen, die Motive absondern und ihr vorr,anginges Vorkommcn bezeugen sind dem Text beigelegt.
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PI. II

SURSE ICONOGRAFICE ŞI STILISTICE
ALE UNOR TEME FIGURATIVE
DIN XILOGRAVURA ROMÂNEASCĂ
(SECOLELE XVI-XIX)

Contactele politice şi culturale, implicînd în mod firesc relaţiile
religioase ce vizau crearea, apoi menţinerea panortodoxiei, au favorizat
difuzarea influenţelor iconografice şi stilistice ale artei bizantine, exercitate vreme de secole atît în perimetrul balcanic cît şi in ambianţa rusă.
După căderea Bizanţului sub stăpînire otomană (145:l) legăturile culturalartistice n-au încetat, fiind cultivate îndeosebi prin intermediul aşeză
mintelor monahale de la Muntele Athos. Datorită unor ctitorii printre
care un loc important le revine celor întemeiate sau finanţate de domnii
şi boierii români cu o contribuţie subliniată în secolul al XVI-iea schimburile artistice au avut un caracter constant. Interferenţele au fost
facilitate de călătoriile unor meşteri la Athos sau de cei care au migrat
în sens invers, din metropola monastică spre ţările ortodoxe.
Extrem de conservatoare, tradiţia bizantină şi poslbizantină a fost
propagiartil masiv prin filieira athoniltă, ajungînd în Princi,pa,tele Române
uneori pe cale directă, alteori prin intermediul ambianţei balcanice sau
al celei ruse. Vehicularea modelelor s-a realizat deopotrivă prin răspîn
direa erminiilor greceşti şi slavone, traduse apoi şi în limba română.
Secole de-a rîndul acestea au fost copiate şi recopiate de către meşterii
zugravi, beneficiari ai unui patrimoniu iconografic anterior constituit
prin circulaţia manuscriselor miniate, a ivoriilor sculptate, ţesăturiior şi
pieselor de argintărie bizantine ale căror reflexe le regăsim în marile
cicluri muzive şi în picturile murale. Prin reciprocitate, înrîuririle unor
opere celebre de artă monumentală au fost mediate ocazional de c,·1tre
asemenea obiecte de artă decorativă. Prezentînd o importanţă variabilă.,
aceleaşi surse i-au inspirat mai tîrziu şi pe xilogravori. Se explică astfel
persistenţa îndelungată în cadrul gravurii româneşti a unor motive iconografice şi stilistice de provenienţă bizantină care, sub aspect cronologic,
sînt uneori foarte îndepărtate. Acestea au fost în egală măsură asimilate
de arta balcanică (macedoneană, bulgară, sîrbă) sau de cea rusă, devenite
la rîndul lor depozitarele şi mediatoarele unor motive tradiţionale.
Un exemplu elocvent ne oferă scena Intrării în Ierusalim, frecvent
întîlnită în xilogravura românească, uneori în corelare cu scena lnvierii
lui Lazăr. Arhakă, reprezentarea Intrării în Ierusalim îşi aire orriiginea
în sculptura sarcofagelor paleocreştine din secolul al !V-lea (sarcofagul
lui Junius Bassus, 359, Roma, Grotele San Pietro1, un altul din Muzeul
Lateran 2) care au inspirat miniaturile Evangheliarului din Rossano (Cala1
V. A. de Wali, Der Sarkophag des Junius Bassus in den Grotten ron St.
Peter, Rom, 1900, p. 42, pl. X.
2
Cf. C. Millet, Recherches sur l'icorwgraphie de l'Evangile aux XIVe, XVe
et XVIe siecles, Paris, 1916, p. 256.
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bria, Codex purpureus Rossanensis, datarea cornbrove:rsiată în secolele
şi Evangheliarul
sirian al călugărului Rabula de la mănăstirea
Zagba (586, Florenţa, Biblioteca Laurentiana). Versiuni similare conţin o
serie de manuscrise miniiate în secolrul al VI-lea, derivate din Codicele
Ro~sanens la fel cu replicile tardive din secolele X-XI, printre care
se citează Evangheli1a1rU1l ainmenes,c de lia Etşmioozin (989, Biblioteic.a P.atriarhiei) ce pare să reediteze direct un model din secolul al VI-lea4,
Evangheliarul florentin (Biblioteca Laurentiana, VI, 23, fol. 42), Evangheliill'"ul PiaJI'isinus (Bibliotheque Nationale, nr. 115, fol. 93 v) şi PsaJrti.Jrea
Barberini (Roma, Biblioteca Vaticana, gr. 372). 5
Paralel înrîurirea Codicelui purpureu se ramifică spre Italia şi spre
OcC'ident, în Austria, Germania, Franţa, Anglia, fiind ilustrată de un
grup de manuscrise aparţinînd secolelor IX-XI a căror tradiţie iconografică se păstrează aproape fără discontinuitate pînă în secolele
XIII-XIV. 6 La fel de persistente sînt reflexele unor fresce capadociene
din secolele X-XI a căror iconografie, corelată cu prototipul faimosului
Codice,7 a exercitat o influenţă similară asupra miniaturilor occidentale.
Arestea se diferenţiază de versiunile bizantine, nu doar prin concepţia
compoziţională, ci printr-o serie de detalii somatice şi vestimentare de
origine elenistică (tipuri imberbe, tunici scurte, atitudini mişcate etc.).
Ampla iradiere a Eva.-igheliarului Rossanens depăşeşte domeniul artei
decorative, fiind sesizabilă şi în mozaicurile italo-bizantine din intervalul
secolelor VIII-XII, de pildă la Oratoriul papei Ioan al VII-lea (Roma,
Sanda Maria ad praesepe, secolul al VIII-lea) 8 , la catedrala San Marco
din Veneţia (1071-1094) sau la capela palatină din Palermo pe timpul
lui Guillaume I (1154-1166). 9 Codicele purpureu şi-a extins astfel rolul,
contribuind la fixarea tlpolog1că a temei, începînd cu operele muzive din
epo('a iconoclastă, dar mai ales în cea posticonoclastă.
Fireşte, manuscrisul calabrez nu constituie unica sursă de inspiraţie,
iar modelul pe care îl of eră trece printr-o serie de modificări, impuse de
spiritul canonic ce domină cu severitate în ambianţa iconodulă, fiind
consacrat de curentul monahal. Pe de altă parte, această orientare este
concurată de miniaturile bizantine din secolele X-XI care, absorbind
elementele stilistice sugerate de manuscrisele antice, alexandrine, păs
trate în biblioteca imperială din Constantinopol, au contribuit la promovarea aşa-zisului stil palatin, caracterizat printr-o tentativă de renaqtere
livrescă. Acestea şi....aru avut rolul neoontesrtiat în diversifioairea modaUtăţilor interpretative ale temei din marile cicluri muzive. Constituind
V-VP)

3

A. Haseloff, Codex purpureus Rossanensis, Berlin-Leipzig, 1898, pl.

II;

A. Munoz, IZ codice purpureo di Rossano e il frammento sinopense, Roma, 1907,
p. 2, pl. I; Millet, op. cit., p. 255 (il datează în secolul al VI-lea); Ch. Diehl, Manuel

d'art byzantin, I, Paris, 1925, p. 255 (optează pentru sfîrşitul secolului al VI-lea);
V. Vătăşianu, Istoria artei europene, I, Bucureşti, 1968, p. 93 (îl datează ipotetic la
sfîr~itul secolului al V-lea).
4
Cf. Diehl, op. cit., I, p. 254.
5
Cf. Millet, op. cit., p. 256, 262, 264.
6
Idem, p. 259-260.
7
Idem, p. 256-257.
b Idem, p. 258.
9
Idem, p. 259, 264; Diehl, op. cit., II, Paris, 1926, p. 537, 555.
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versiuni mai mult sau mai puţin înrudite, Intrarea în Ierusalim este
redată în mozaicurile de la catoliconul Hosios Lucas din Stiris (Focida,
primul sfert al secolului al XI-lea), Nea Moni din Chios (mijlocul secolului al XI-lea), ireializată de mozaistrull Ephrem sub domnita lrui Manuel
Comnenul la biserica Naşterii din Betleem (1069), iar spre sfîrşitul secolului al XI-lea la bisericile mănăstireşti de la Dafni şi Vatoped. Un
exemplu tairdiv îl •cons-ti11:Jui1e moziaioul poirtativ din prima jumă,ba:te a
secolului al XIV-lea, provenit de la biserica Pammakaristos (Fetiyeh
djami) din Constantinopol şi păstrat la Florenţa (Opera del Duomo). 10
Poate şi mai importantă este difuzarea temei în cadrul vast al picturii
murale, începînd cu frescele amintite ale bisericilor rupestre din Capadocia, în secolele X-XI; acestea iniţi1ază ddUil s,ăirbătoriJoir domneşti,
incluzînd şi Intrarea în Ierusalim. Absorbind anumite elemente de tradiţie
alexandrină din prototipul Rossanens, cum ar fi tipurile imberbe, brachicefale de origine mediteraneană, stilul picturilor capadociene se deosebeşte de cel bizantin care adoptă tipuri somatice de origine siriană, zvelte,
avînd fizionomii prelungi, cu tenul smead, barba şi pletele negre. In
consecinţă influenţa capadociană se difuzează mai mult în ambianţa
apuseană şi italiană, fiind reperabilă în picturile murale de la San Baslianello in Pallara sau Sant' Urbano alla Caffarella din Roma, de asemenea
la cripta Sf. Vasile din Brindisi (1197). 11
Varianta bizantină se ramifică, în schimb, în Grecia, Macedonia şi
Serbia, caracterizîndu-se printr-o unitate stilistică proprie frescelor din
ambianţa bizantino-balcanică. De notat, însă, că şi acestea menţin în
mod constant motivul arhaic al copiilor, derivat din codicele Rossanens,
indiferent de extensia pe care i-o acordă. Picturii murale de la biserica
mănăstirească din Milesevo (1236) îi urmează exemplele bogate din secolul al XIV-lea, la biserica Theoskepastos din Trebizonda şi la Sf. Apostoli
din Salonic (c. 1311-1315), strîns succedate de monumentele macedonene,
biserica Haghios Christos din Verria decorată de pictorul Caliergis „cel
mai bun din Thessalia" (1315) 12 şi Sf. Gheorghe din Stari Negoricino
(1318). Un grup compact alcătuiesc frescele sîrbeşti, precedate de
Milesevo ce aparţinea perioadei comnene, - impregnate de influenţe ale
stilului paleolog, pe care le ,aflăm la biserica regală din Stu'denica
(1313-1314), biserica Maicii Domnului din Gracanica (c. 1321), biserica
Miîntuitorului din Decani (c. 1348) şi la biserica ţarului Lazăr din Ravanica (1381). Evoluţia se încheie cu frescele unor monumente greceşti de
la Mistra: biserica mănăstirii Peribleptos (spre sfîrşitul secolului al
XIV-lea sau începutul celui de al XV-lea) şi Pantanassa (c. 1430).
În Rusia circulaţia acestei teme este legată îndeosebi de şcolile de
pictură din Pskov şi Novgorod. Intrarea în Ierusalim este înfăţişată la
biserica Naşterii Maicii Domnului din Snetogorsk (lingă Pskov, 1313),
la biserica Stf. Mihail din Skovorod (1360) şi la cea din Volotov (1363),
ambele în proximiibartJeia Novgorr-odruilui. 13 Acelei~i ş.coli îi apa,rţine şi o
Vătăşianu,

op. cit., p. 522-523.
Cf. Millet, op. cit., p. 258, 259; Diehl, op. cit., II, p. 580-582.
Cf. Diehl, op. cit., II, p. 818.
13 Cf. I. E. Z. Grabar N. W. Lasarew - W. S. Kemenov, Geschichte der
russischen Kunst, II, Dresden, 1958, p. 110-111, 249-250; Vătăşianu, op. cit., p. 598.
10

11
12
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icoană

cu acest subiect, pictată în secolul al XV-lea, însoţită de o serie
de alte icoane contemporane sau din secolul al XVI-lea, pe care figurează
să1rbători[e domneşti. O asemenea h..1iariaire îi este ,atJri:bui,tă celebn..Ilu!i
zugrav şi iconar Andrei Rublev. 14
Intrarea în Ierusalim (Floriile) se semnalează în spaţiul artistic al
ţării noastre la biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş
(B51-1352) unde constituie unul dintre cele mai vechi exemple, trădind
puternice conexiuni bizantino-balcanice. Raportări directe sînt sugerate
de analogiile cu fresca de la Studenica (1313-1314), dar mai ales cu
stilul palatin din epoca paleologă, mai precis cu mozaicurile fostei biserici
Chora (Kahrie djami) din Constantinopol, comandate de marele logothet
Theodor Metohitul (1310-1320). In ordine cronologică îi urmează pictura de la Voroneţ (după 1488), apoi variantele mai abundente din secolul
al XVI-lea, la biserica mănăstirii Stăneşti-Vîlcea (1536), la bolniţa Coziei
(1542), biserica mănăstirii Snagov (1563) şi la Dobrovăţ. ln secolul al
XVIII-lea regăsim reprezentarea scenei la bisericile din Cristeşti şi Polovragi. ln sfirşit frecvente sînt reprezentările din icoanele secolelor
XVII-XVIII, printre acestea icoana de la biserica din Hărniceşti (Maramureş, secolul al XVII-lea), trădind o accentuată amprentă populară. 15
Deosebit de interesantă şi pină aici nesupusă unui studiu metodic
este difuzarea temei Floriilor în xilogravura românească. Un exemplu
inedit, dintre cele mai timpurii, dacă nu chiar cel dintii, ni-l oferă Triodul
- Penticostar slavon, tipărit de diaconul Coresi în 1558 la Tîrgovişte,
în care figurează lucrarea nedatată a unui xilograf anonim (Fig. 1). Ceea
ce frapează este compoziţia subliniată pe verticală, stilul schematic, riguros liniar, pus în evidenţă de absenţa aproape totală a umbrelor. Acestea
apar doar sporadic, fie ca haşurări paralele, relativ distanţate, indicînd
versantul umbrit al muntelui, fie ca pete compacte de negru, economic.
dispuse, sugerînd golul adîncit al intrării în cetatea Ierusalim sau schiţînd
voi umul intenţional al cămăşii aruncate în calea asinului.
Introducerea dispoziţiei verticale a imaginii a fost foarte probabil
influenţată de cîmpul decorativ al panourilor din dipticele şi tripticele
de fildeş, eventual de bordurile unor lucrări de argintărie, sigur însă de
formatul codicelui in-folio. Acesta substituie rotulul, rulat în sul pentru
a menaja fragilitatea papirusului pe care ilustraţiile se desfăşurau orizontal în frize adesea continue, fără cezură. Dar asemenea suluri manuscrise se confecţionau şi din piele, încă din antichitate, în consecinţă cele
mai vechi exemplare bim.ntine erau robule. Odată ou trian.ziţi,a la codexul
alcătuit din file legate de pergament sau velin, 16 formatul se modifică
substituind friza orizontală printr-un cîmp vertical. Ilustraţiile marginale
la textul ce ocupă prioritar oglinda paginii au determinat inevitabila
reducţie a formulării iconografice, învitînd la sinteză, cum se întîmplă
14 Cf. Diehl, op. cit., II, p. 871-872; Geschichte der russischen
Kunst, III,
Dresden, 1959, p. 84, 88.
15 Cf. M. Porumb, Icoane din Maramureş, Cluj-Napoca, 1975, fig. 21.
16 Miniaturile erau executate pe velin (piele de viţel din cea mai fină). V. A.
Flocon, Universul cărţilor. Bucureşti, 1968, p. 56, 57.
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cu sceoo. Intrării în Ierusalim în Psalrtiit-ea de l a Londra (1066, British
Museum, Addit. 19352) şi în Psaltirea Barberini.17
In mozaicuri dispoziţia imaginii este alternată pe orizontală sau pe
verticală, caracterul dimensional al compoziţiei fiind decis de disponibilităţile spaţiale ale arhitecturii interioare, determinată în bună parte de
sistemele de boltire. Extinderea sau restrîngerea reprezentării este dictată
şi de locul pe care aceasta îl ocupă în contextul decorului figurativ. Deşi
în urma cristalizării programului iconografic în epoca posticonoclastă,
distribuirea temelor era teoretic fixă, coordonarea lor era cu excepţia
subiectelor fundamentale susceptibilă de anumite modificări.
La Dafni (Fig. 2), verticalitatea compoziţională este evidentă, deşi
moderată, fiind relevabilă şi în alte versiuni ale Intrării în Ierusalim c-e
îngăduie ipotetice implicaţii cu xilogravura de la Tîrgovişte. Fresca de
la Skovorod (1360), icoana citată pentru şcoala de la Novgorod (secolul al
XV-lea) şi fresca de la Voroneţ (după 1488) 18 unde. scena ocupă un sfert
de calotă, prezintă fiecare analogii şi deosebiri pe care le dezvăluie o
confiruntiare atentă. Raporta1tă la mozakul dafniot, xilogravuiia se difcwenţiază in primul rrînd prin inversiunea pa,ginaţiei şi prin:tr-o temperairie ,a
ierarrhismului, evitînd Slllpra.idimensionarea fig,UJrii lui Crist. Orientarea sa
diferă de asemenea, atitudinea şezîndă, cu picioarele pe aceeaşi parte a
asinului după obiceiul oriental 19 remarcîndu-se printr-o ambiguitate ce trădează derivarea sa dintr-un model athonit. In picturile
murale de la Verria şi Dfonisiu (154 7), Isus întoarce capul spre apostolii
care îl urmează, în loc să privească spre izraeliţii care îl întîmpină 1a
porţile Ierusalimului. Aceeaşi ţinută se repetă la Volotov şi pe icoana
de la Nov;gorod. Dar în xilogravura de la Tîrgovişte, la fel ca în picturile
de la Skovorod, Ravanica 20 şi Voroneţ, doar trupul e îndreptat spre
apostoli, în timp ce capul - printr-o rotaţie puţin forţată în jurul propriei axe - se răsuceşte în sens contrar, privind înainte spre cetatea
Ierusalimului.
Atitudinea lent mişcată a asinului, surprins în mers, dar cu gîtul
întins şi capul plecat pentru a prinde în bot ramura ce i se oferă - tipică
variantelor bizantine, spre deosebire de cele occidentale în care animalul
înalţă capul şi se confundă adesea cu un mînz se regăseşte nu numai
la Dafni, ci şi într-o serie de picturi din sfera bizantino-balcanică (Trebizonda, Verria, Studenica, Dionisiu la Athos 21 ), de asemenea la Voroneţ.
Totuşi cea mai apropiată dintre analogii, prin grafismul fluent al conturelor şi prin neglijarea completă a gradaţiilor de umbră-lumină menite să
sugereze volumele, rămîne asinul de la Skovorod.
1 1

17

V.
18
.
V.
f 1g. 428;
Bukarest,

Millet, op. cit., p. 262, fig. 241, 242.

Geschichte der russischen Kunst, II, fig. 88; Diehl, op. cit., II, p. 871.
P. Comarnescu, Voroneţ Fresken au.s dem 15. und 16. Jahrhundert,
1959, pl. 12.
19
1n miniaturile şi în picturile occidentale (ex. Le Vie, Auxerre), Cristo1:
şade efectiv călare ( a califourchon).
: Cdf. Millet, op. cit., p. 273, fig. 254; p. 274, fig. 255; p. 275; p. 276, fig. 25fi
I em, p. 272, fig. 251, 252; p. 273, fig. 254; p. 276, fig. 256.
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Fidel concepţiei bizantine ce restringe în genere rolul copiilor, conformindu-se textelor canonice (Evanghelia lui Matei) ce îi menţionează
doar fugitiv, spre deosebire de cele apocrife (Evanghelia apocrifă a lui
Nicodim sau Acta Pilati, etc.) 22 xilograful nu insistă asupra reprezentării
lor. Un singur copil apare, devansind grupul adulţilor. Un altul, cu securea
la briu, se caţără pe trunchiul uşor înclinat al copacului, la fel ca la
Studenica, în Tripticul de la Trieste şi la Voroneţ, înlocuindu-l pe Zaheu
care, pentru a vedea mai bine cortegiul, la Dafni stă cocoţat printre
frunze în virf ul palmierului. In opoziţie cu prototipurile arhaice pătrunse
de spirit alexandrin, ca cel Rossanens şi miniaturile corelate, cu frescele
capadociene şi cu interpretările bizantine mai libere, înriurite de manuscrisele elenistice, autorul xilogravurii din Triodul - Penticostar manifestă aceeaşi severitate conformistă ca iconografia bizantină din secolele
IX-XII, părînd să ignore sub ,acest aspect redactările mai ample ale
unor fresce din ambianţa bizantino-balcanică. In consecinţă naraţia e
condensată, cu desăvîrşire lipsită de anecdotismul vioi şi jucăuş al versiunilor de la Ravanica şi Dionisiu, de pildă, sau chiar al mozaicului de la
Dafni, unde Crist e însoţit însă doar de doi apostoli (Petru şi un tînăr
imberb identificabil cu Ioan, Filip sau Toma?). 23 Xilogravura înfăţişează
w1 grup stJrîns, compus din ş,a.pte apostoli, maircînd sumaJr doarr fizionomiile celor trei din primele rînduri. Şi mai compact apare cortegiul
izraeliţilor în care, ca la Dafni sau în Tripticul de la Trieste apar exclusiv
bărbaţi 24 vîrstnici şi bărboşi, cu excepţia unuia singur imberb şi tînăr
(vizibil şi la Dafni). Dar în locul costumelor orientale, ei poartă tunici
lungi ou mîneci şi olave bizantine pesrbe care e petreou1tă o mantie înnoda.tă
la gH sau pe umăr, căzînd pe spate pînă la glezne. Costumele izraeliţilor
sînl aproape identice cu ale apostolilor, avînd acee~i drapare schematică
în falduri simplificate, cu ductul arbitrar şi toţi au capetele descoperite. 25
Caracterul acesta relati\· arhaic şi unitar al veşmintelor îi este comun şi
Tripticului de la Trieste şi în oarecare măsură reprezentării de la Voroneţ,
unde cutele sînt însă mai ample şi mai bogat drapate.
Concentrarea personajelor în prim plan, în genere uzuală formulării
compoziţionale a acestei teme, diminuează mult, fără a anula în întregime, senzaţia spaţială. Desigur despre o gradare a planurilor şi despre
adîncime perspectivică nu poate fi vorba, imaginea reducîndu-se la
avanplan şi la fondul marcat prin copacul situat în centru, între oraşul
şi muntele ce se înalţă abrupt in flancuri. Absent la Dafni, muntele are
aparenţa unei concreţiuni stîncoase, mai mult sau mai puţin geometrizată,
alcătuind o stereometrie artificială, comună fondurilor peisagistice din
frescele sîrbe (Studenica, Decani), dar şi celor de la Sf. Nicolae Domnesc
22

Idem, p. 281-282.

Millet, op. cit., p. 257 (optează pentru identificarea cu Filip sau Toma).
E vorba de una dintre icoanele Tripticului veneţian de la Muzeul din
Trieste (secolul al XIV-lea); cf. Millet, op. cit., p. 279, fig. 261. In alte exemple
(Trebizonda, Ravanica, Dionisiu, Voroneţ) apar şi W1a sau mai multe femei, uneori
purtînd un prunc în braţe.
25 La Dafni, Ravanica
etc., evreii din frunte.a cortegiului au capul acoperit
cu un văl, după moda orientală.
23

24
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din Curtea de Argeş, de la Voroneţ sau Arbore {1541). 26 Nici diferenţierea
de volumetria stîncilor din variantele ruseşti nu este esenţială.
Stilizate, frunzişele conturate prin scurte curbe şi contracurbe evocă
mai puţin un model grafic cit un procedeu de frescă transpus. Tratarea
relevă unele asemănări cu palmierul de la Studenica, dar şi cu aceea a
curmalului din Pilda Inorogului de la bolniţa Coziei, 27 deşi xilograful
interpretează mai capricios şi mai liber.
O problemă aparte ridică decorul arhitectonic, luînd aparenţa unui
turn, în fond o incintă înaltă şi îngustă, împodobită cu un briu în zig-zag
sub creneluri. în flancuri traseul poligonal se frînge cu intrînde, restrîngînd aria interioară a cetăţii ale cărei edificii se întrevăd sumar: o rotondă,
acoperişe în două ape şi un acoperiş plat de tip mediteranean, de genul
celor întîlnite în reprezentarea Bet1eemului la Kahrie djami. In mozaicul
de la Dafni înălţimea zidurilor e mai cumpănită iar masa lor este transpersată de ferestre. Porţile diferă, clădirile din interior au o tipologie
mai diversă şi sînt mai amplu dispuse.
Reprezentarea Ierusalimului prin silueta concisă a unui turn o reîntîlnim în miniaturile din secolele X-XI, din Evangheliarul florentin
(Biblioteca Laurentiana, VI, 23, fol. 42) şi din Evangheliarul Parisinus
(Bibliotheque Nationale, nr. 115, fol. 93 v). În Psaltirea Barberini turnul
se confundă cu o incintă strîmtă, dincolo de care se schiţează acoperişe 28 •
PiJct'UJiiJ.e mllJI'laile de lia Tirebizonda şi Verria 'clicordă un interes limitat
desfăşurării arhitectonice, spre deosebire de cele sîrbe (Ravanica) sau
athonite (Dionish.1)2!1 şi iehi1ar de Voironeţ. Afil,rut în irielaţie eu şooiallia ,cretană,
pictorul veneţian al Tripticului de la Trieste (secolul al XIV-lea) şi icoana slavă păstrată la Athos în biserica Sf. Eustaţie Plakidas (lingă Iviron),
provenind probabil din secolul al XVI-lea, revin la o formulare mai succintă30. Versiunea celei din urmă înfăţişează deopotrivă ziduri de incintă
cu traseu poligonal şi frîngeri laterale, fiind sub acest aspect exemplul
cel mai apropiat de xilogravură, spre deosebire de icoana menţionată de
la Novgorod (secolul al XV-lea) a cărei arhitectură tinde să-şi definească
înfăţişarea specific rusească.
Caracterele iconografice ale lucrărilor comparativ invocate decurg
în marea majoritate a cazurilor din mozaicul dafniot care a inspirat multiple variante şi reinterpretări în sfera de influenţă a artei bizantine. Oricît de diversificate ar fi, acestea se raportează în ultimă instanţă la un
prototip comun, adoptînd aceeaşi ordonanţă compoziţională, indiferent de
modificările detaliilor.
Sub ia,cest aspect €6te vaLabilă şi derivarea Intrării în Ieru.s:alim
inclusă în Triodul Penticostar de la Tîrgovişte (1558), în ciuda distanţării sale -cronologice de mozaicul de la Dafni. Transcris într-o paginaţie
26
Cf. M. Rajkovic, L'eglise du roi a Studenica, Beograd, 1964, pl. 38; Vătă.şianu,
op. cit., p. 531, fig. 690; p. 570, fig. 755; V. Vătă.şianu, La peinture murale du Nord
de la Moldavie, Bucarest, 1974, pl. 88.
27
Cf. C. L. Dumitrescu, Pictura murală din Ţara Românească, Bucureşti,
1978, fig. 70.
28
Cf. Millet, op. cit., p. 258, fig. 236-237; p. 262, fig. 240, 242.
29
Idem, p. 272, fig. 251; fig. 254; p. 274, fig. 255; p. 276, fig. 256.
30
Idem, p. 279, fig. 262. ln ceea ce priveşte datarea, Millet oscilează între secolele XVI-XVII.
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sobră şi mai curînd laconică, cadrul său iconografic prezintă vădite similitudini, deşi nu se limitează la o sursă unică. Pe de altă parte, schematizarea extremă a tipurilor fizionomice transpuse în stil liniar nu îngăduie nici precizări analogice mai exacte, nici aprecieri peremptorii.
dezvăluind doar un anume eclectism ce nu alterează total caracterul
personal al viziunii. Sugestive rămîn prezumţiile vizînd contactele cu
arta balcanică şi cu cea rusă, dar mai ales cu frescele moldoveneşti de la
Voroneţ şi Arbore (tratarea nudă a peisajului). Pe ce cale s-au realizat
aceste posibile contacte e greu de stabilit; trebuie să fi fost totuşi mai
curind directe, săvîrşindu-se prin excluderea erminiilor. Redactarea cărţi
lor de modele athonite are loc spre mijlocul secolului al XVI-lea, deci
aproape simultan cu execuţia xilogravurii, indiferent că ne-am referi la
erminia faimosului Panselinos, la aceea a lui Theofanos sau a lui Frangos.
Catellanos. 31 Circulaţia erminiilor greceşti este deci prin forţa împrejurărilor mai tardivă iar difuzarea podlinnikurilor ruse începe abia din
secolul al XVII-lea. Erminii sîrbeşti nu se semnalează iar versiunile româneştf datează abia din secolele XVIII-XIX. 32 Cu atît mai evidentă pare
familiarizarea nemijlocită a xilografului anonim de la Tîrgovişte cu
austeritatea canonică a artei bizantine, dar şi cu formele sale specifice
de expansiune.
De asemenea nu se poate omite rolul pe care l-au jucat manu:-wrisele
bizantino-slave şi mai ales cele locale, păstrate în bibliotecile monahale, a
căror influenţă asupra tipăriturilor a fost importantă. Activitatea scriptoriilor călugăreşti şi a imprimeriilor s-a desfăşurat paralel în decursul
veacurilor, asigurind un anume ascendent miniaturilor ca sursă de inspiraţie. Circulaţia lor este extrem de vie, manuscrisele fiind vehiculate de
călugării greci şi sud-slavi care pentru a se sustrage urgiei otomane se refugiau în Ţările Române. In sens invers, manuscrisele de limbă slavonă
redactate în scriptoriile româneşti pleacă, graţie unor donaţii princiare ori
boiereşti, spre mănăstirile din Balcani, la Athos mai ales, ajungind pînă
la aşezămintele monahale din jurul Ierusalimului şi din Asia-Mică. 3 : 1 Tipogtr,afiile poloneze şi T'l..1Se solicită iartari manuscrise în vederea impl'imă.rii
unor cărţi ortodoxe, cum sint cele tipărite de Schweipoldt Fiol între
1490-1491 la Cracovia sau Biblia lui Ivan Fedorov, publicată în 1581 la
Ostrog. 34 Cu atit mai evidentă este înrîurirea manuscriselor asupra cărţilor
imprimate în ţară. Afirmaţia dobîndeşte consistenţă prin compararea xilogravurii de la Tirgovişte cu miniatura pictată în 1493 de diaconul
Teodor Mărişescu pentru Evangheliarul de la Hotin (Mlinchen, Nationol1

31

atestată la
mănăstirea Prota.ton

Activitatea lui Manuel Panselinos din Thessalonic e

A:thos între
din Karyes.
Rivalul său, Theophanos din Creta e citat în intervalul 1535-1545 ca autor al
frescelor athonite de la Lavra, Stavronikita, Dionisiu etc. şi de la ~alabaka (ThC'ssalia, 1573). Frangos Catel1anos din Theba (Beoţia) pictează în 1560 parocli~-ul
Sf. Nicolae de la Lavra. V. Diehl, op. cit., II, p. 737, 789, 790, 792-793, 841-844,
846, 847, 856; V. Grecu, Cdrţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi, 1936,
1526-1540. prin picturile pe care le-a executat la

p. 15-17.
32
V. Grecu, op. cit., p. 8, 11, 25-26; V. Grecu, Versiunile româneşti ale erminiilor de pictură bizantind, Cernăuţi, 1924, p. 11-17.
11
Cf. M. Tomescu, IstOTia cărţii româneşti, Bucureşti, 1968, p. 22.
,. Idem, p. 20.
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BibliothE:k). 35 Modul de stilizare al stîncilor relevă o sensibilă înrudire
iar acest exemplu nu face decît să deschidă suita analogiilor posibile.
Domeniul tipăriturilor oferă o largă deschidere interferenţelor exercitate în multiple direcţii, reperabile de la începuturile imprimeriei iniţiate în Ţara Românească de către călugărul Macarie. Originar din Cetinje
(Muntenegru), acesta s-a format la Veneţia în tipografia lui Andrea Torresani de Asola, de unde aduce clişee utilizate la tipărirea Octoihului din
1510. Aotivh1ăţii saJle desfăşurr-aibe lia Deailru saru Tîrrgovişte 36 îi datorăm
şi Evianghe!liairul de La 1512 .ale oăirui xilog,raV'lllli sînt in.f111Ulenvaite de stilul
unor manuscrise locale. Coresi, care imprimă împreună cu ucenicii săi
Tri.odul - Penticostar de la Tîrgovişte (1558), desfăşoară o vastă activitate
în Transilvania (Sibiu, Braşov, Alba Iulia, Sebeş, Orăştie) iniţiată prin
Catehismul luteran (Sibiu, 1544), decorat cu xilogravurile lui Filip Moldoveanul (Magister Philippus Pictor, Filip Maler). Traducător, xilograf şi
editor, scribul moldovean de la Sibiu are relaţii susţinute cu Ţările Române pentru care execută comenzi speciale. 3 •
în secolul al XVI-lea, legăturile internaţionale sînt multiple, indif erent că e vorba de tiparniţa veneţiană a lui Bojidar Vukovici, de cea de la
Gracanica a lui Dimitrie Liubavici care, chemat de Pătraşcu cel Bun,
lucrează şi la Tîrgovişte 38 , de xilograful şi editorul bielorus Francisc Skorina (activ succesiv la Veneţia, Praga şi Vilno) 39 , de rusul Ivan Fedorov.
Evanghelia tipărită de el în 1569 la Zabludov a servit ca model Cazaniei
lui Coresi {Evanghelia de învăţătură, Braşov, 1581). 40 La acestea se adaugă
relaţiile cu tipografiile germane, mijlocite prin Sibiu, Cracovia şi Lvov
(Lemberg). 41
Această scurtă digresiune ilustrează în mod convingător multiplicitatea înrîuririlor reciproce, compenetrarea de stiluri ce a prilejuit şi osmoza
iconografică facilitînd pătrunderea unor particularităţi eclectice în arta
locală, încă din prima etapă a activităţii tipografice de pe teritoriul
românesc.
Prima jumătate a secolului al XVII-lea marchează o accentuare a influenţei ruse, mai exact ucrainiene, datorată şi instalării lui Petru Mo35

Cf. V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959,

p. 907. fig. 866.
36
V. I. Bianu - N. Hodoş, Bibliografia românească veche, I, Bucureşti, 1903,
P. 1 sqq.; N. Iorga Gh. Balş, Histoire de l'art raumain ancien, Paris, 1922,
p. lOP; Vă:tăşianu, op. cit., p. 914; Tomescu op. cit., p. 27 sqq. Se pare cii prima
tinarniţă a fost instalată de Macarie în timpul domniei lui Radu cel Marc la
Man5.stirea Dealu, lîngă Tîrgovişte. V. p. 31.
37
V. Tomescu, op. cit., p. 36-37 şi 45 sqq.; L. A. Demeny Xilogravurile lui
Filip Moldoveanul, în Studii şi cercetări de istoria artei, Seria ~rtă plastică, 16/2,
1969, p. 229 sqq.
38
V. Tomescu, op. cit., p. 34-36.
39
V. Demeny, op. cit., p. 233.
40 V. Tomescu, op. cit., p. 53.
41
La tipografia din Sibiu, înfiinţată în 1528 lucrau şi tipografi saşi printre
care un Lucas Trapoldner (din Apold), de asemenea se tipăreau şi cărţi în limba
germană. Schweipoldt Fiol, originar din Franconia, conducea tipografia din Cracovia.
Octoihul, pe oare îl tipăreşte în caractere chirillce la 1491, include o xilogravură
reprezentînd pe foaia de titlu Crucificarea a cărei factură este cu desăvîrşire
germană. Cf. Tomescu, op. cit., p. 36; Demeny, op. cit., p. 230 SQ.
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vilă, din familia princiară a Moldovei, pe scaunul metropolitan .al Kievrului. Aportul său lia dezvo1tarea ti.parr,u.1.ui în epoca lui Maroei Baoorab
(1632-1654) şi a lui Vasile Lupu (1634-1653) are un efect stimulator, de
fundamentală importanţă. Mitropolitul trimite de la Kiev materiale,
meşteri tipografi şi xilogravori meniţi să lucreze la Iaşi în cadrul imprimeriei instalate în 1641 la mănăstirea Trei Ierarhi. Printre cei veniţi
se afla foarte probabil şi xilograful care semnează „Ilia" sau „Ilia A.",
rutean de origine, ieromonah la Pecerskaia lavra din Kiev, succesiv atestat
între 1639-1670 în afara capitalei ucrainiene, la Lvov şi foarte probabil
la Iaşi. Certitudinea prezenţei sale în Moldova se întemeiază pe xilogravurile executate pentru Cazania lui Varlaam a cărei tipărire începuse
încă în 1641, fiind terminată în 1643. 42 Pentru ilustrarea acestui op, Ilia
a gravat o suită de imagini dintre care unele înfăţişînd, la comanda expresă a lui Vasile Lupu, teme specific moldoveneşti. Ca atare clişeele respective nu fuseseră anterior folosite şi constituie un grupaj aparte în
ansamblul de circa 370 de xilogravuri ce i se atribuie ieromonahului
kievian. 43
Iscălită „Ilia" şi datată în 1641, Intrarea în Ierusalim (Fig. 3) face
parte integrantă din ilustraţiile destinate Cazaniei lui Varlaam. Schema
compoziţională pe care o adoptă este diametral opusă celei din Triodul Penticostar, înlocuind evoluţia pe verticală printr-o desfăşurare alternată
În largi planuri oblice şi orizontale. Grupurile figurale sînt aşezate
în avanplan şi astfel concentrate în extreme incit să încadreze personajul principal, izolat prin înscrierea sa într-un spaţiu mai amplu menit
a-l pune în evidenţă. Ţinuta lui Crist este de astă dată unitară, orientată
în direcţia Ierusalimului. Miinile schiţează gestul binecuvîntării adresat
celor doi copii care se grăbesc să-l întîmpine, primul aşternînd falduri
bogaire sub copitele a.sinului, al doilea prezerntînd în semn de sialut a.-amura
de palmier. Copiii nu mai poairtă tunici 1lungi, ci sourte însă CU. mîneci,
încinse pe mijloc, panrt:..au.oni strinşi pe coapsă şi cizme mutliate pe gambă,
avînd oacrimbul irăsfrînt. Atitudinile lor si.IlJt mişrate cu oaireoare stîngăcie,
dar vioaie. Veşmintele i:oraeliţHoir, tipUJri siiro-pailestiniene cu băirbi lrungi
printre care se strecoară totuşi un tînăr imberb, sînt mai somptuoase fiind
dominate de largul talar cu tiv de blană. Evident acest gen de îmbră-

V. A. Popa, Cazania lui Varlaam, Timişoara, 1944, p. 9, 11, 26.
Ciclul celor 16 gravuri executate de Ilia pentru Cazania lui Varlaam cuprind şi reprezentările legate de Cuvioasa Paraschiva ale cărei mo~te cumpărate
la Constantinopol fuseseră transportate la Iaşi în 1641, eveniment înfăţişat pc
friza inferioară a imaginii; îl reprezintă de asemenea pe Sf. Ioan cel Nou de
la Suceava, foarte venerat. Ambele teme erau legate de actualitatea vremii.
Bibliografia relativ la xilogravorul Ilia din Kiev (figurînd şi ca Helia, Ilică):
P. P. Panairtescu, L'influence de l'oeuvre de Pierre Moghila, archeveque de Kiev,
dans les Principautes roumaines, în Melanges de l'ecole roumaine en France, 1926,
I-ere partie, p. 52-53; N. Iorga, Tipografia la români, în Almanahul graficei române,
1931, p. 37, 38 sqq.; Popa, op. cit., p. 12, 15, 16, 28 sqq.; V. Molin, Ilustraţia în
vechea carte bisericească, în Biserica ortodoxă română, LXXVIII, nr. 7-8, 1960,
p. 706-707; Tomescu, op. cit., p. 82; M. Tomescu, Forma grafică a cărţii româneşti
în secolul al XVII-Zea şi începutul secolului al XVIII-Zea, în Poligrafia, 1966,
nr. 2, p. 35.
42

43
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căminte nu mai are nimic comun cu cea tradiţional bizantină, trădînd intenţia de adaptare la moda vremii şi imitînd costumul boieresc. Asemenea
lui Crist, apostolii îşi poartă veşmîntul arhaic, redat într-o drapare ceva
mai aderentă, mai funcţională. Aşezaţi pe două rînduri dese, astfel incit
chipurile celor din faţă să fie vizibile, ei păşesc într-un ritm relativ dina-

mic. Figrurile sînt de o zvelteţe măsiooartă, fizionomiile difoirenţiiate în virtutea unei tendinţe de individualizare. Cortegiul izraeliţilor îşi face apariţia înghesuindu-se la ieşirea unui turn de poartă, racordat la un zid
de incintă crenelat, văzut printr-un ciudat racursi oblic. Marginea acoperişului elipsoidal, turtit, e în mod insolit dinţată, elementele de bordură
fiind în acelaşi timp creneluri şi console. Guri de tragere circulare se
înscriu în masa zidăriei de proporţii reduse în raport cu acelea ale personajelor. Un larg versant separator, cu înclinarea extrem de lină, alcă
tuieşte un plan median arid, cu desăvirşire lipsit de vegetaţie, în afara
unui pom semănînd mai curind a salcie decît a palmier. Decorul arhitectonic se extinde l1a orizont, într-o 1ri,tm1are griadiată, fiind dominait de silueta
unei rotonde a cărei cornişe e dublată printr-un feston de arcuri oarbe,
urmată de tamburul scund ce susţine o cupolă cu turn lanternă. Clădiri
prismatice avînd cupole joase sau tambure suprapuse printr-o retragere
gradată, sfirşind cu un acoperiş piramidal, turnuri paralelipipedice se
grupează într-un ansamblu destul de logic, făcînd simţită relativa treptare a planurilor din fundalul devenit mai complex. Imaginea se articulează astfel mai ferm, dar rămîne aerată graţie vidului creat de registrele separatoare. Unele motive arhitectonice sînt de inspiraţie rusească,
deşi aspectul lor este mai puţin definit decît acela al monumentului cu
arcuri în carenă şi cupole bulbare introdus pe faţada de sud a bisericii
de la mănăstirea Suceviţa (1586?). 44
O analogie destul de apropiată prezintă - cum remarcase .şi Atanasie Popa 45 scena Intrării în Ierusalim din Cazania lui Petru M01:ilă,
editată la Kiev în 1637 pe care ieromonahul Ilia nu se putea să o ignore
(Fig. 4). Cu deosebirea că versiunea kieviană contractă compoziţia, reducînd [ungia ev,oilruţi,e a pilam.1uri[or şi obţiniTIJd asUel o sug,estie spaţinlă
mai puternică, chiar dacă nu e mai convingătoare. Prim planul în care se
văd patru copii, în loc de doi, este mai liber şi presărat cu plante mărunte.
TlliTilul de poamă este aproape identic, încins C1..1 run feston de console
cert identificabile ce ascundeau probabil guri de păcură (mâchicoulis).
Este limpede că i-a servit de model lui Ilia care şi-a îngăduit însă o stilizare nefuncţională a elementului arhitectonic, acordîndu-i şi un loc mai
puţin impo[itJant. Figuri.Le sînt mult mai îoolbe şi iinidiv.iiduializiarriea lor e
mai netă. Redat printr-o strînsă comasare, ansamblul arhitectonic din
fundal e mai specific, trădîndu-şi limpede obîrşia kieviană. Trei copii taie
ramuri, un al patrulea coboară spre poartă cu ele, conform textului din
erminia lui Dionisie de Furna, deşi acesta este de provenienţă mai tîr44

•

5

Cf. Vătăşianu, La peinture murale du Nord de la Moldavie, pl. 108.
V. Popa, op. cit., p. 31.
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zie. 46 Deosebită e şi redarea asinului cu picioarele înalte, fragile, mai puţin
robust <lecit copitatul cu membre scurte din xilogravura lui Ilia. Acesta
s-a ferit să copieze modelul pe care i-l oferea Cazania de la Kiev, îngă
duindu~i în locul unei replici servile o viziune proprie şi o respiraţie mai
largă. Prin evitarea aglomerărilor. ritmul devine mai lent şi mai grav,
contextul mai clar. De aceea versiunea sa este mai puţin pitorească, mai
austeră, reducind voit rolul copiilor şi elementele anecdotice. Aceeaşi scenă
xilogravată anterior pentru Faptele Apostolilor editate la Lemberg (Lvov,
1639) 47 prezintă deopotrivă diferenţieri în detalii, dovedind exigenţa lui
Ilia care evită reluările exacte.
Dar în afara izvoarelor ucrainene, îndeosebi kieviene, din care în mod
fire!-c artistul s-a inspirat, utilizind probabil podlinnikurile care începuseră să circule, P. P. Panaitescu citează ca surse de inspiraţie gravurile
ge1 mane din Theatrum Biblicum de Piscator şi Biblia latină ( Laleinbibel)
ilustrată la Frankfurt a.M. în 1566. 48 ln genere imiurirea exercitată de
imprimeriile germane ia fost puternică, avînd ilf'adiaţii nu numai spre Occident, ci şi spre Europa central-răsăriteană. lncepînd cu Blockbuchurile
(Biblia Pauperum), continuînd cu Biblia de la Koln (1478/1480) devenită
un prototip al Bibliei ilustrate şi cu Biblia de la Li.ibeck (1494), 49 cărţile
germane din secolul al XV-lea au înregistrat o amplă difuzare, ajungînd
inevitabil şi la Cracovia. Graţie existenţei unei importante colonii comc-rdale şi artistice germane în capiital.a poloneză, iaflată în s1:Jrinsă ~,e:,aţie
cu Lvovul şi fireşte cu centrele sud-germane (Augsburg, Nilrnberg), expansiunea lor se ramifică. Nu este nesemnificativ în acest sens faptul că
amjntitul tipograf Schweipoldt Fiol era german de origine franconă (din
Newn!--tad an der Eysch) şi că s-a folosit pentru tipăriturile sale cracoviene
foarte probabil de matriţe importate de la Nlirnberg. 50 In acest domeniu
contactele ruso-germane sînt adeverite şi de frontispiciul împrumutat
Bibliei de la Nlirnberg (1524) pentru Faptele Apostolilor, imprimate de
Ivan Fedorov la Moscova, în 1564. După 1565 Fedorov este atestat la
Lvov, unde decedează în 1583. 51 Dependenţa tipografiilor ortodoxe din
Lvov şi Vilno (Vhlni'l.16) de jurrisdicţiia rneti:ropo1liitiană de 1,a Kiiev constituie
în se-colul al XVII-lea52 o circumstanţă favorizantă pentru relaţiile rusogermane în acest domeniu. Distanţările cronologice intervenite frecvent
înlre model şi replică explică pe de o parte decalajele stilistice şi reflexele tardive pe care le sesizăm, pe de alta caracterul eclectic al inspiraţiei ce apelează la motivele tradiţionale de origine bizantino-rusă şi
4
G Dionisie de Fuma şi-a redactat erminia intre 1701-1733, interval în care
se situează şi activitatea sa de pictor. V. C. Bayet, L'art byzantin, ed. III, Paris,
1904, p. 255 sqq.; Grecu, Versiunile româneşti ale erminiilor de pictură bizantină,
p. 7, 10-11. Folosindu-se de erminiile anterior redactate, Dionisie de Furna cumula
şi transmitea regulile iconografice tradiţionale, împrejurare ce explică adecvarea
textului său la imagini anterioare redactării sale.
47
V. PanaiteS<:u, op. cit., p. 53.
48
Idem, p. 53, Nota 2.
49 Cf. H. Kunze, Geschichte der BuchilLustration in Deutschland. Das 15.
Jahrhundert, Leipzig, 1975, p. 303 sqq., fig. p. 308 etc.
50
Cf. Demeny, op. cit., p. 230, 231 (fig. 1), 233.
51 Cf. Vătăşianu, Istoria artei europene, II, Arta în perioada Renaşterii, Bucureşti, 1972, p. 211.
~2 V. Tomescu, Istoria cărţii româneşti, p. 67.

XILOGRAVURA ROMANEASCĂ

bizantino-balcanică,

307

adoptînd în paralel motive în stilul Renaşterii şi
al Barocului. Acest paralelism era vădit şi în Cazania lui Varlaam,
ilustrată de Ilia.
Deşi mozaicul Intrării în Ierusalim de la capela palatină din Palermo
marcase încă la mijlocul secolului al XII-lea introducerea compoziţiei
pe orizontală, o corelare a acestei dispoziţii imagistice cu xilogravurile
ce ilustrau Bibliile germane din secolele XV-XVI. nu pare lipsită de
un anumit ternei. Extinder,ea orizontală 1a ,plianwiloir nude, de obi,cei lipsite de vegetaţie, a căror gradare vizează accentuarea sugestiei spaţiale,
de asemenea tendinţele panoramice progresiv amplificate, puteau constitui
un imbold pentru străduinţele gravorului Ilia din Kiev. Nu este exclus,
în sfîrşit, ca modelele germane să fi încurajat predilecţia sa pentru contraste:e de lumină şi umbră - redată prin linii haşurate - ce atribuie
un aspect mai divers şi mai complex xilogravurii, deosebind-o de scena
analoagă înfăţişată în Cazania de la Kiev, unde conturele sînt doar îngroşate iar puţinele pete de umbră rămîn nenuanţate, înecate într-un negrn
mai curînd compact.
În Ţara Românească, unde Matei Basarab - impulsionat de zelul
cultural al lui Udrişte Năsturel - depune eforturi pentru reintroduce:·ea
tiparului, relaţiile cu tipografiile din Kiev, Lvov şi Vilno nu sînt mai
puţin asidue. Matei Basarab subvenţionează tipografia Stavropighiei ortodoxe din Lvov, urmînd exemplul lui Miron Barnovschi şi al lui Moise
Movilă. 53 La rindul său, domnul Ţării Româneşti este ajutat de Petru
Movilă. Mitropolitul Kievului i-l trimite pe Meletie Macedoneanul c.:el
,,venit din ţările ruseşti" căruia i se încredinţează conducerea imprimeriei de la Govora, apoi materiale şi meşteri tipografi pentru tiparniţa
de la Cimpulung. Printre aceştia se aflau un Timotei Alexandrovici
Verbiţchî care condusese tipografia de la Pecerskaia lavra din Kiev
(1620-1630), fiind atestat în Ţara Românească între 1635-1642 Ivan Glebkovici şi Ivan Kunotovici care soseşte în 1643 de la Lvov." 1
în raport cu meşterii ucraineni, rolul unor tipografi sîrbi ca Ştefan
din Ohrida este de importanţă secundară. In condiţiile acestei emulaţii se
formează o serie de tipografi români ca dascălul popa Dobre, trimis în
Transilvania de Matei Basarab, Proca Stancovici şi alţii. 55
Sub domnia lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) a cărui polilică
filorusă are un efect stimulator asupra contactelor cultural-artistice, o
nolllă. tiparniţă şi a!lţi meşteri itipogirofi vin din Uoroirua, printre ,oarie şi
un xilograf, Ivan Bakov, alias Ioanichie - nume adoptat prin călugă
rire. Primele legături cu Bakov fuseseră stabilite încă de stareţul mă
năstirii Cozia, Varlaam ulterior mitropolitul Ţării Româneşti - cu
prilejul călătoriei sale în Rusia (1666-1668). Prezenţa xilografului ucrainean în Ţara Românească e semnalată între 1678-1704, interval în care
lucrează succesiv la Bucureşti, Buzău, Snagov şi Rîmnic. El ilustrează
Cheia Inţelesului editată la Bucureşti (1678), apoi Octoihul şi Triodul de
la Buzău (1700), în sfîrşit Liturghierul şi Apostolul de la Buzău {1704),
53
:it
:15

Idem, p. 65.
Idem, p. 65-67.
Idem, p. 67 sq.
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exemple ce fireşte nu epuizează întreaga sa activitate, punctînd doar momentele cele mai importante. Clişeele gravate in lemn de Bakov continuă
să fie reproduse şi după 1704, reutilizarea lor fiind adeverită de numeroase tipărituri ieşite de sub teasc intre 1736-1828. 56 O parte a acestor
clişee au fost trimise tipografiei din Tiflis (Tbilisi) în cadrul acţiunii
întreprinse de Constantin Brâncoveanu (1688-1714) la stăruinţele lui Antim Ivireanul, care era de origine gruzină, pentru înzestrarea tipografiei
georgiene. Răspunzînd solicitării regelui Vachtang, domnitorul român
îl trimirte şi pe meşterul tipograf Mihail Ştefan (devenit Stepanesvili în
idiom gruzin). 57 Dar deosebit de însemnat a fost rolul lui Ioanichie
Bakov, ca secund al lui Antim Ivireanul, în întemeierea unei şcoli de
xilografi români de mare notorietate, ilustrată printre alţii de un Damaschin Gerbest sau de u~ul Zugrav oare i-a fost coliaiborator. 58
~n ciuda accentuării unor· influenţe stilistice absorbite din Renaştere
şi Baroc, prin filiera italiană sau germană, uneori prin intermediul artei
ruse, anumite teme continuă să se încadreze în limitele inspiraţiei tradiţionaliste. Independent de tratarea mai liberă a cadrului sau de introducerea unor detalii novatoare, ansamblul iconografic se menţine în aceste
cazuri în spiritul vechilor scheme. Un exemplu evident îl constituie
Intrarea in Ierusalim, xilogravată de Bakov pentru Triodul de la Buzău,
în 1700 {Fig. 5). Derivarea sa iniţială din mozaicul capelei palatine de
la Palermo (1154-1166, Fig. 6) este evidentă în .ceea ce priveşte ordonan-ţa compoziţională, dar cu intervenţia unor efecte specifice de colorit
local şi a altor raportări spaţiale. Succesiunea planurilor este mai analitică
şi mai extinsă. Figura lui Crist călare nu mai coboară în pantă, ci înaintează pe teren drept, fiind foarte net centrată, înscrisă unui gol izolator,
mai restrins <lecit cel din xilogravura lui Ilia. Compoziţia îmbină cu abilit..a,te evo'.uţia pe orizontală şi gr'l.l!purile verticale, diferenţi,aite prin sugerarea planurilor înclinate introduse în peisaj. Acesta nu mai este atît
de add, sm0curi de plante apărînd diseminate ici-colo pe sol. Extrem de
densă, ceata apostolilor s-a amplificat în mod nejustificat, totalizînd 18
personaje, înalte, drapate în faldurile ce se mulează pe trup, trădind o
anume logică funcţională. Paşii lor sînt schiţaţi cu stîngăcie, gestica
miinilor se repetă demonstrativ. Ieşind pe poarta cetăţii, un grup de personaje excesiv alungite abundă în chipuri imberbe. Excepţie fac doar
cele trei figuri din faţă, dintre care două au capetele înfăşurate în turbane. Costumele lor nu se aseamănă nici cu cele din mozaicul palermitan,
nici cu cele din xilogravura lui Ilia, fiind în esenţă mai apropiate de moda
orientală. Spre deosebire de copiii extrem de vioi în mişcări care apar în
mozaic, cei din xilogravură au gesturi mai stînjenite şi sînt înveşmîntaţi
în runici scu,rite cu mîneci. In schimb a.pair ia!lţi 1Jr.ei, într-o dispoziţi 1e •analoagă cu ilustraţia Cazaniei de la Kiev, deopotrivă ocupaţi cu tăierea ra~G Bibliografia relativ la Ioanichie Bakov: N. Iorga, L'ornementation du vieux
livre roumain, în Bulletin de l' Institut pour l'etude de l' Europe Sud-Orientale, X,
1923, p. 56; Molin, op. cit., p. 708, sqq.; Tomescu, Forma grafică a cărţii româneşti,
p. 35; Tomescu, Istoria cărţii româneşti, p. 72, 76, 84.
57
Tomescu, Istoria cărţii româneşti, p. 76.
58 Idem, p. 84. O parte din xilogravurile Triodului şi Octoihului de la Buzău
(1700), care nu sînt semnate, îi sînt atribuite lui Ursul Zugrav.
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murilor de palmier. Motivul se regăseşte în aşa-zisul Evangheliar Berolin
(Berlin, Staatsbibliothek) din secolul al XII-lea sau al XIII-lea, unde tema
copiilor este larg exploatată, apoi cu unele modificări în frescele de la
Verria, Ravanica, Dionisiu şi în icoana menţionată de la Sf. Eustaţie
Plakidas , fiind deci familiar în ambianta
bizantino . . balcanică. 59 Textele
'
evangheliilor apocrife specifică prezenţa copiilor care taie ramuri de
palmier, episod reluat în secolul al VI-lea de melodul Romanos, apoi în
secolul al XIV-lea de savantul bizantin Grigore Palamas, de erminia lui
Dionisie de Furna şi de versiunile româneşti, printre care Izvodul arhimandritului Macarie de la mănăstirea Căldăruşani (1805). 60
Deosebirea esenţială dintre mozaicul palermitan şi imaginea lui Bakov rezidă în sugestila spaţi,ailă. Umbra neagiră din gangul porţii prin
care se revarsă cortegiul suscită iluzia adîncimii, iar ritmarea mai amplă
a planurilor peisagistice favorizează înscrierea mai organică a figurilor
în spaţiu. Fără a fi propriu-zis înrudite, particularităţile somatice îngăduie
unele iarnailogii, 1relevînd run fel de stereotipie tipologiică.
Diferenţieri foarte nete apar în structurarea decorului arhitectonic,
începînd cu turnul de poartă a cărui deschidere arcuită se aseamănă cu
a modelului său din Cazania lui Petru Movilă şi din gravura lui Ilia.
Dar în locul gurilor de tragere, apar două ferestruici zăbrelite iar consolele strict decorative susţin arcuri înalte, energic profilate sub un ciubuc
în torsadă. Caracterul defensiv al turnului, desigur subdimensionat,
a fost cu desăvîrşire anulat. In ultimul plan un zid de incintă crenelat, cu
metereze, sfîrşind printr-un bastion cilindric cu un coif conic, ţuguiat,
delimitează Ierusalimul ce se aseamănă în mod flagrant cu o importantă
aşezare urbană rusească. Turnuri etajate prin reducţia succesivă a diametrului la fiecare cat, o cupolă impunătoare pe tambur, terminată cu
un turn lanternă în bulb de ceapă, tipic rusesc, turle în torsadă, bastioane
cilindrice relativ zvelte se înalţă la orizont într-o pitorească aglomerare,
întrecînd prin inventivitate fundalul arhitectonic din scena corespunză
toare a Cazaniei de la Kiev. Evident modelul celei din urmă nu îi era
străin lui Bakov. El se inspiră din ea pentru a-şi închega ansamblul compoziţional căruia îi conferă, însă, o impresie mai aerată şi o cadenţă mai
solemnă prin introducerea pauzelor. Tot din Cazania de la Kiev provin
atitudinile şi modul de distribuire a copiilor care taie ramurile de palmier.
Ioanichie Bakov reuneşte deci cu vizibilă ingeniozitate modelul tradiţional al mozaicului palermitan, pe care este puţin probabil să-l fi cunoscut nemijlocit, ci mai curînd prin intermediul unui podlinnik sau
poate al unei erminii, cu cel notoriu şi mai actual al xilogravurii din
59 Cf. Millet, op. cit., p. 265, fig. 244; p. 273, fig. 254; p. 274, fig. 255; p. 279,
fig. 26:?_
6 Cf. I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, p. 103-104. Dionisie de Furna: ,,Copiii taie ramuri din copacul acesta ... ";
Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină, p. 11-12, 21 sqq., 27 sq., 164. Izvodul
lui Macarie este unul dintre cele mai complete versiuni în limba română a erminiei
lui Dionisie de Furna care ciroulă în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, reluînd
desigur precepte infinit mai vechi: ,, ... un copaciu sus pe deal şi sus pe dînsul
copii taie ramuri cu topoară şi jos pre pămînt le aruncă pre iale."
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însă prin adaptiaire lia o viziune proprie, cu modificarea proporţiilor şi a distanţelor, cu intervenţia unor detalii identice, suscitînd astfel iluzia destul de frapantă a inovării. In fapt
meritul său fundamental rezidă într-un anume simţ al dozajului, într-ofericită dispoziţie a elementelor cunoscute ce dobîndesc în reinterpretarea
sa un suflu de prospeţime şi seducţia unui naturism naiv.
In acelaşi Triod de la Buzău (1700), Bakov ilustrează lnvierea lui
Lazăr (Fig. 7), scenă adesea conexă Intrării în Ierusalim, după cum o demonstrează şi frescele interioare de la Voroneţ (după 1488). Deşi mai
puţin importantă dedt Intrarea în Ierusalim, această temă legaită de ciclul
taumaturgie are o tradiţie tot atit de veche. Una dintre cele mai arhaice
reprezentări a constituit-o mozaicul de la basilica Sf. Sergiu din Gaza
(secolul al VI-lea) păstrat doar în descrierea lui Choricius, după cum şi
mozaicul de la biserica Sf. Apostoli din Constantinopol ne este cunoscut
doar din relatarea pe care Messaritis o face în secolul al XII-lea. 61 Singurul mozaic păstrat, ilustrind această temă, este cel de la capela palatină din Palermo (1154-1166). Numeroase sînt, în schimb, reprezentă
rile din miniaturile secolelor XII-XIII, chiar din secolul al XIV-lea. 62
In frescă exemplele cele mai importante le aflăm la biserica Theoskepastos din Trebizonda, la Studenica (1313-1314), Haghios Christos din
Verria (1315), Gracanica (c. 1321) şi la Mistra în secolul al XV-lea (Peribleptos, Pantanassa). In Ru!lia se regăseşte tot în ambianţa şcolii de la
Novgorod, mai ales în icoanele din secolul al XV-lea. In pictura românească apare la Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş (1351-1352}
şi la Voroneţ (după 1488).
Versiunea lui Bakov indică doar îndepărtate ecouri ale unor miniaturi din secolele XII-XIII, din Evanghelrarul de la Iviron (Athos~
nr. 5) şi din Evanghelierul din Nicomedia păstrat la Kiev (Academia teologică, fol. 292 v.) 63 . Cea mai apropiată analogie o prezintă tot Cazania.
din Kiev (Fig. 8) din care sînt inspirate elementele fundamentale ale imaginii. Transpunerea schemei compoziţionale relevă, însă, aceeaşi lărgire
a cadrului ca în cazul Intrării în Ierusalim, precum şi modificări numeroase în detaliu. Redarea gTafică este maî clară, prilejuind o lectură.
mai directă a paginaţiei. Grupul lui Crist în fruntea apostolilor, cuplul
prosternat al Mariei şi al Martei, surorile defunctului (element constant
interpretat în toate versiunile), de asemenea Lazăr resuscitat care iese din
mormîntul de stîncă, sînt cvasi aceiaşi. Diferă în schimb grupul evreilor,
oa tipologie fizionomică şi cosrtume, darr- mai ales ia:rhi.tecruria. Limpede oentra,t.e in intervau.ul dintre cele dooă veraante stincoase, tira1Jarte mai aproape
de schemia,tismul bimntin, siluetele airhireatonice au o 1maii ne-tă amprentă
rusească. Pe de altă parte largheţea planurilor, succesiunea lor mai analitică şi caracterul poetic descriptiv al detaliilor vegetale, în sfîrşit tratarea grafică mai pregnantă prin siguranţa ductului liniar, alternanţa ritmică între umbrele haşurate şi suprafeţele albe, trădează deopotrivă un
stil diferenţiat.

Cazania de la Kiev. Fruziunea se face

81
82
61

V. Ştefănescu, op. cit., p. 101.

V. Millet, op. cit., p. 237 sq.
Cf. Millet, op. cit., p. 234, fig. 212; p. 253, fig. 234.
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,lnf.liuenţJa stilulliui intJrodrus de Bakov a fost neîndoielruc prestigioasă,
justificînd frecventa reutilizare a clişeelor sale în secolul al XVIII-lea64
şi replicile pe care le-a inspirat.
Un exemplu elocvent constituie în acest sens xilogravura nesemnată,
ce cumulează într-o singură imagine Invierea lui Lazăr şi Intrarea în Ierusalim, ilustrînd succesiv ediţiile din 1731 şi 1761 ale Triodului tipărit la
Rîmnic. Identice, versiunile ambelor ediţii (Fig. 10) trădează incontestJabil·e ,ana.ilogii au xilogravurile lui Ioanichie Bakov şi prin intermediul
acestora înrîurirea Cazaniei de la Kiev (Fig. 8, 9). Intrarea în Ierusalim
ocupă un rol prioritar în ansamblul imaginii xilografiate de anonimul de
la Rîmnic care îşi îngăduie doar infime modificări. Ocupind centrul imaginii, g,rupul apostolilor are parcă totuşi o ordonanţă mai liberă, dar
a pimdurt din vivacibaltea gestiioă. lntire ei şi Orist ,apaire un copi l supLimenroarr- care îşi aşterne haina srub pidoairele posterioare ,ale aisinului. S-a
dublat şi numărul copiilor care taie ramuri de palmier. Aproape neschimbată este structura peisajului şi fundalul arhitectonic, de asemenea
turnul de poartă din extrema dreaptă, atît doar că e mai comprimat asemenea cortegiului ce se revarsă pe sub înalta arcadă. Reducţii spaţiale
mai evidente au fost operate în schimb în reluarea Invierii lui Lazăr, sensibil restrînsă. Grupul evreilor a fost omis, Lazăr şi mormintul căscat în
stîncă plasaţi în dosul celor două surori îngenuncheate iar apostolii au
fost înghesuiţi în marginea stîngă. Abrevierea perspectivică a peisajului
este extrem de stîngace, ilogică chiar. Patru versante convergente suie
abrupt, escaladînd nefiresc zidul de incintă. Deşi menţinîndu-şi factura
ucraineană, decorul arhitectonic se schimbă pe această porţiune, pierzindu~i deopotrivă contingenţele cu modelul lui Bakov şi cu acela al Cazaniei de la Kiev. !naltă, o dublă incintă - lăsînd să se vadă carelajul minuţios al blocurilor ecarisate din zidul exterior delimitează eşafodajul
strîmtorat al unui turn de poartă, întrecut de nivelul edificiilor prismatice
încununate de cupole. Ocupînd golul central ivit între cei doi palmieri, un
bastion prelung suge,rează un fel de avanpost. Incadrarea scenelor nu
mai este simplă, liniară, ca la toate versiunile anterioare, ci marcată de
o bordură migăloasă cu înmănuncheri de volute. Ductul grafic este mai
puţin apăsat decît la Bakov, poate mai sensibil şi mai uşor. Prin reluare
cutele drapării se schematizează şi mai mult, în timp ce dimpotrivă fizionomiile dobîndesc o individualitate mai analitică. Oricît de fidele ar fi
împrumuturile, ce sînt predominante faţă de elementele de invenţie
proprie, şi oricît de abundente ar fi detaliile, anonimul de la Rîmnic realizează o replică destul de bine echilibrată, izbutind să înţeleagă şi să
uz,ez,e de aviarutJa,jelie unui mcmroaj care, 1a prima vedeire, nu reliefearză
1

pastişa.

Intrarea în Ierusalim a fost redată şi în Strastnicul tipărit la Blaj
în 1773, într-o xilogravură semnată de Petru Papavici 65 al cărei clişeu
64
Reutilizarea clişeelor lui Bakov este evidentă în lucrări ca Antologhionul
Octoihul de la Bucureşti (1736), Apostolul de la Buzău (1743), Penticostarul de
la Bucureşti (1743), An.tologhionul de la Rîmnic (1766), Cazania de la Bucureşti (1828).
65
Bogată, bibliografia relativ la Petru Papavici este consemnată în studiul:
C. Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), III/a Gravorul Petru Papavici tipogTaf Tîmnicean, în Apulum, XV, 1977, p. 705 sqq.
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a fost reutilizat în ediţiile ulterioare ale Strastnicelor de la Blaj (1804,
1817) (Fig. 11).
Inspiraţia lui Petru Papavici nu pare a fi fost complet străină nici
de exem p1ul kieviianului Ilia, nici de lcl!l celuiilalt ucrainean, Ioaniichie Bakov.
Figura lui Crist călare pe asin aminteşte destul de limpede modelul lui
Ilia, doar numărul copiilor care îl întîmpină a crescut la patru. Turnul
porţii îl evocă mai curînd pe cel din xilogravura lui Bakov, însă friza de
arcuri s-a transformat într-un feston pur ornamental, completat de două
floricele stelate aşezate în extremele arhivoltei. Figurile izraeliţilor sînt
mai expresiv nuanţate, atitudinile mai diverse şi mai elocvente. O transformare totală ia survenit în înfăţişarea veşmintelor. Sub o manrtie scurtă,
tunicile lungi sînt strînse pe trup şi încheiate cu o sumedenie de nasturi
conici, evocind moda turcă. O impresie similară trezesc şi turbanele strînse,
aderente la cranii, deasupra cărora ramurile de palmier fîlfîie ca nişte
mari egrete. Surprinzătoare este şi supradimensionarea figurilor acestora
în raport cu celelalte personaje, marcind anularea ierarhismului. Inşiraţi
într-o amplă procesiune, apostolii au pasul liber şi chipuri vădit individualizate. Copiii care taie ramurile de palmier (salcie?), reduşi la doi,
provin din xilogravura lui Bakov, deci indirect din Cazania de la Kiev.
Cel cu securea, căţărat printre crengi, poartă o pălăriuţă insolită, compusă dintr-o calotă rotundă prinsă între un dublu bor inelar. Reprezentînd o succesiune de movile etajate, planurile sînt tratate cu o simplitate
deliberată iar fundalul arhitectonic ce-şi pierde amprenta rusă, părînd mai
arhaic, apare într-o articulare mult mai puţin organică. Dacă eclectismul
lui Papavici nu atinge armonia xilogravorului de la Rîmnic care l-a copiat
pe Bakov, îi depăşeşte în schimb pe toţi predecesorii prin minuţiozita
tea jocului de umbră-lumină şi mai ales prin tentativa de diversificare
a expresiilor trădînd reacţii psihologice diferenţiate. Ciudată rămîne doar
inabilitatea proporţionărilor şi relativa naivitate a structurării.
Deşi cunoscut îndeosebi datorită activităţii pe care a depus-o în cadrul tipografiei de la Blaj, între 1764-1782, Petru Papavici n-a apelat în
moâ. întîmplător la modelul de 1la Rîmnic, looaJlitaite de unde el însruşi
era ori,ginm. Dovadă că el semnează deseori „Bapavici" SlaiU „Popovici'~
,,Tipog11iaf Rîmnicean". Modelele din oaire se inspiiră provin în 11110d majoritar din Ţara Românească, unde Ioanichie Bakov îşi imprimase xilogravurile. Dar şi Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643) era unul dintre opurile cele mai vehiculate pe întreg teritoriul românesc, inclusiv în Transilvania, la fel Cazania lui Petru Movilă (Kiev, 1637). Deci toate aceste
surse grafice, la care se adaugă numeroase alte izvoare de origine occidentală îi stăteau la dispoziţie, împrejurare ce explică accentuatul său
eclectism. Considerat prin perspectiva de ansamblu a operei sale, eclectismul acesta se vădeşte a fi de o natură infinit mai variată şi mai imagiruaitivă. Inspiiraţia sa este ex.t:1rem de eterogenă, dezvăluind nu doair
rontactel1e postbimntine şi ucrainene ale arlistulruii, ci şi ce,le cu iairta
brâncovenească, de asemenea cu stilul postrenascentist penetrat şi fuzionînd cu motive ale stilului baroc. Dezinvoltura combinaţiilor sale este
de-a dreptul surprinzătoare, trădînd un spirit mobil, însetat de inedit
uneori, alteori arhaizant şi tradiţionalist, dar intotdeauna pătruns de
un imbold personal ce ii animă eforturile artistice.
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O ultimă versiune a Intrării în Ierusalim la care ne referim, deosebit de interesantă pentru că i se păstrează clişeul la Mănăstirea Neamţul,
executat de un anonim la o dată neprecizată, este xilogravura din Evanghelia de la Neamţul editată în 1821 (Fig. 12). 66 De astă dată nu mai e
vorba de o sursă postbizantină, ci evident de una germană.
Ceea ce caracterizează reprezentările germane, spre deosebire de
cele postbizantine, rezidă într-o restrîngere a scenei, construită de
preferinţă pe verticală într-un cadru aproape lapidar. Amploarea paginaţiei e sacrificată, luxul de detalii simplificat la maximum atît în ceea
ce priveşte peisajul cit şi decorul arhitectonic. Accentul nu mai cade pe
latura descriptiv-pitorească, ci pe elocinţa narativă. Imaginea e concentrată, esenţializează fabulaţia biblică şi imprimă scenei un caracter laicizant. Potrivit uzanţei occidentale, Crist călăreşte bărbăteşte asinul.
Grupul apostolilor s-a redus la trei, cortegiul izraeliţilor e comprimat
în poarta cetăţii, depăşind totuşi numărul celor din versiunile germane.
Bărboşi, ei poartă un fel de căciuli cu marginea răsfrîntă şi talare cu
mîneci lungi şi largi iar în jurul gîtului ample colerete festonate, evocînd
vag moda poloneză din epoca feudală.
Gravura în aramă a Meşterului L. Cz. (Lorenz Katzeimer?), executată probabil între 1490-1497 prezintă o dispoziţie similară în ceea ce
priveşte distribuirile compoziţionale. Artistul german substituie însă palmie,rul printr-o salcie şi copilul printr-un adult care se caţără pentru a
rupe crengile înfrunzite. 67 Cea mai apropiată analogie o regăsim însă la
Dilrer in Micul ciclu al Patimilor, xilografiat în 1509 şi publicat în
1511 61\ Lipseşte însă complet palmierul, inclusiv copilul tăind ramuri.
Un al treilea exemplu comparativ, din care demn de reţinut este
ancadramentul cu bolţari aparenţi ai portalului, îl oferă Intrarea în
Ierusalim din Pasionalul lui Crist şi Anticrist, ciclu constituind primul
pamflet protestant, gravat în lemn de Lucas Cranach cel Bătrîn la
1521. 69
Nici una dintre analogiile menţionate nu conţine, însă, cele două
figuri adulte care substituie copiii din prim plan în xilogravura de la
Neamţ. Sînt doi tineri imberbi, cu pă,rul cam răvăşit, înfăşuraţi în mantii,
-care îngenuncheaţi în profil dorsal întind o draperie sub picioarele asinului. Spre deosebire de draperiile nervos cutate, cu frîngeri ascuţite
in stilul goticului tîrziu, în imaginea de la Neamţul căderea faldurilor
este domoală, ,rotunjită, pledînd pentru un stil infinit mai tardiv. Rememorind existenţa şcolii de sculptură - care a produs şi gravuri - ,
întemeiată de Veit Stoss la Cracovia (Krakow, între 1477-1496), extrem
de eficientă, cu importante iradieri şi în prima jumătate a secolului al
66
Cf. Gh. Racoveanu, Gravura în lemn la Mănăstirea Neamţul, Bucureşti,
1940, p, 19, 31, pl. XL V, fig. 2.
67
•
_ Cf. W. Hutt, Deutsche Malerei und Graphik der frilhbilrgerlichen Revolution,
Le1pz1g, 1973, pl. 102. Paginaţia este inversă şi mai bogată.
68
Cf. Albrecht Dilrer 1471 bis 1528 Das gesamte graphische Werk II, Druckgraphik, Munchen, 1971, pl. 1597.
'
89
Cf. W. Schade, Die Malerfamilie Cranach, Dresden, 1974, p. 73.
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XVI-lea, de asemenea prezenţa elevilor lui Diirer, Hans Siiss von Kulmbach şi Hans Diirer (1529) în capitala poloneză, 70 difuzarea modelelor
dilreriene şi în genere a ce:or germane devine lesne de înţeles în zona
central-răsăriteană a Europei. Plauzibilă devine şi ipoteza unui model intermediar de origine poloneză sau chiar a unei suite de asemenea modele
ce se vor fi interpus între gravura lui Dil,rer şi clişeul de la Neamţ, despre
care nu ştim cind a fost gravat, ci doar cind a fost folosit. lnrîuririle lui
Diirer sint frecvente nu numai în arta transilvăneană, în pictura altarelor
de pildă,i 1 ci şi în argintăria românească din secolul al XVII-lea, 72 de
asemenea în unele erminii cum este aceea a lui Radu Zugravu din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea. 73
Xi!logravurile aniailizate schiţează aria largă a influenţeloc absorbite
atit de artiştii locali cit şi de cei veniţi de peste hotare, în speţă ucraineni care aducind cu ei o zestre iconografică şi stilistică au beneficiat
la rindul lor de inte1ierenţele artistice survenite pe teritoriul artei româneşti. Intilnirea tradiţiei postbizantine (bizantino-balcanică, mai ales bizantino-rusă în cazul de faţă) cu arta germană aflată în faza tranzitivă
de la goticul tilrziu la Renaştere ce putea fi oontaot:ată prin multiple filiere (transilvăneană, slovacă, maghiairă, poloneză în cazul de faţă) ilustrează particularismul osmozelor stilistice. Tradiţionalismul iconografic
inveterat, impunind supremaţia şi repetarea vizibilă a aceloraşi scheme
compoziţionale, cedează progresiv făcînd loc unei anumite libertăţi de
imaginaţie şi unei tendinţe de diversificare a detaliilor ce dizolvă mai
mult sau mai puţin rigiditatea hieratică a vechilor prototipuri. Asimilînd
inrîuririle multiple pe care miniatura şi pictura murală sau icoanele
le insuflă, xilogravurile îşi exercită la rîndul lor influenţa prin intermediul erminiilor îndeosebi,7 4 dar şi direct datorită posibilităţilor de multiplicare şi de intensă vehiculare· a tipăriturilor ilustrate.
Desigur, urmărind evoluţia doar a două teme iconografice, în etape
atit de largi, nu se poate ajunge la concluzii peremptorii şi cu atît mai
70
V. V. Marica Guy, Deutsche Beziehungen der siebenbilrgischen Kunst zur
Zeit der Spătgotik und der Renaissance, în vol. International summer course,,Romania and European civilization", Cluj-Napoca, 1975, p. 1 sqq.
71 V. V. Mari~a Guy, Dilrer-Werke als Vorbilder filr die Gemălde eines Siebenbilrgischen Flilgelaltars, in Revue Roumaine d' Histoire de l'Art, Serie Beaux-Arts,
Tome VIII, 1971, p. 13 sqq.
72
Ferecătura Tetraevanghelierului slavon de la Mănăstirea Cotroceni, executată de meşterul transilvănean care semnează cu iniţialele C. V., din 1681 este
decorată cu scene din Apocalips, unele inspirate de gravurile lui Di.irer. Cf. C. Nicolescu, .1lrgintăria laică şi religioasă în Ţările Române (sec. XIV-XIX), Bucureşti,
l!-168, p. 299, nr. cat. 346, fig. 238. şi V. Marica Guy, Sebastian Hann, Cluj,
1972, p. 85.
73
T. Voinescu, Radu Zugravu, Bucureşti, 1978, p. 64, nr. cat. 153, pl. 74.
4
~
Idem, p. 32, 52, nr. cat. 70, pl.. 28. Una dintre reprezentările Intrării în
Ierusalim din caietul de modele al lui Radu Zugravu imaginează un decor arhitectonic, avind în centru o cupolă bulbară de tip rusesc. Radu Zugravu s-a folosit,
pentru anumite modele de gravuri în lemn sau în metal, de pildă de ilustraţiile din
Indreptarea Legii de la Tîrgovişte (1653), din Evanghelia învăţătoare de la Govora
(1612) şi de Apocalipsul lui Di.irer.
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puţin definitive. Se poate sugera, însă, profunda receptivitate a artei româneşti care, menţinîndu-şi neştkbită unitatea, îşi dovedeşte concomitent

ampla deschidere spre universalitate.
VIORICA GUY MARICA -
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LES SOURCES ICONOGRAPHIQUES ET STYLISTIQUES DES THEMES
FIGURATIVES DANS LA XYLOGRAVURE ROUMAINE (XIV<'-XIX" s.)

(Resume)
Apres la chute de Constantinople, Ies contacts de \'art roumain avec la
traditiion byzantine s'eta.ient perpetues par l'intcrmedc du Mont-Athos, des ct-ntrc>s
balcaniques et russes. Ayant des relations directes ave<: Ies monasteres athonites,
lcs artistes peregrins jouerent un role essentiel dans la diffusion des mod&lcs iconographiques egalcment favorisee par la l'irculation des manuscrits peints, des ivoirl's
et des objets d'argenterie, finalement par Ies guides de peinture. Due
un anonyme,
la xylographie des Rameaux du Triode-Penticostar (Tîrgovişte, 1558) releve d'une
inspiration dont le point de depart fut la celebre mosaique de Daphni ayant des
reflets dans la peinture moldave, russe, balcanique ainsi que dans Ies manuscrits
byzantino-slaves.

a

Des La premiere moitie du XVIl-c sieclc, 1'1nfluence ukrainienne est largement
eprouvec grâce a Pierre Movilă, membre de la famille princiere moldave, installc'•
sur le siege metropolHain de Kiev. Sa contribution au developpement de !'imprimerie roumaine fut tres importante. Parmi Ies specialistes envoyes en Moldavie,
se trouvait un xylographe de la Pecerskaia lavra de Kiev qui signait Ilia, actif ă
Kiev, Lvov et laşi (1639-1670). La version des Rameaux qu'il executa pour la
Cazanie de Barlaam (Iaşi 1641-1643) temoignc d'une etroite analogie avec la
Cazanie de Movilă (Kiev, 1637) et avec certaincs sources graphiques allemande~
(Theatruni Biblicum de Piscator et la Bible latine de Fran fort, 156li).
En Valachie l'influencc ukrai:nienne fut exe1-cec par Ic xylographc Ioanichie
(Ivan) Bakov, actif a Bucarest, Buzău, Snagov et Rîmnic- (1678-1704). Scs clichC:'s
dont une part fut envoyee a Tbilisi par le princc Brâncoveanu qui patronna
la fondation de la typographie georgienne, furent consequemment usites jusqu'cn
1828. Le theme des Rameaux que Bakov combine avcc la Resurrection de Lazare
suit la Cazanie kievienne de Movilă, mais son modele initial se retrnuve dans la
mosai:que palermi,tane de la Chapelle palatine. Vcnu de Rîmnic, Petru Papavici
contribue a transplanter Ies modeles byzantino-ukrai:niens en Transylvanie ou ii
travaille a Blaj (1764-1782). Son style eclectique s'inspire egalement du baroquc
occident.al. Une version des Rameaux qui decorc l'Evangile du monastere Neamţul
(1821) indique l'influence allemande, etant apparentee aux gravures de Katzheimcr,
de Durer et de Cranach le Vieux.
Puisant aux sources iconographiques et stylistiques tres variees, la xylographic
roumaine fait preuve de sa receptivite, assimilant par un ample proces d'osmose
une grande diversite de motifs et contribuant a leur diffusion.
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Fig. 1 - Xilograf anonim : Intrarea în Ierusalim , Triodul-Penticostar de la
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Tîrgovişte,

1558.
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Fi.". 2 - Intrarea în Ierusalim, m oza ic d e la biserica m ăn ăstirii D a fni , s fîr!;it ul sccolu lu
a l XI -iea.
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Il ia din Kiev : Intrarea în Ier usalim, xilogravură, 164 1, Cazania lui
164 1- 1643.

Fig. 4 - X ilograf an onim : Intrarea în I erusalim , Cazania lui
Petru Movil ă, K iev, 1637.

arlaam,

Iaşi ,

Fig. 5 - Ioanichie (Ivan) Bakov: Intrarea în Ierusalim, x ilogravur ă, Triodul de la Buzău , 1700.

Fig. 6 - Intrarea îu I erusalim , m ozaic <l e la capela

p al atină

clin Palerm o, 1154 - I l fi(,.
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Fig. 7 - Ioaui hie

(Iv an)

Bakov:
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Învierea lui Lazăr, xilogravură, Triodul de la Buzău,
1700.
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Fig. 8 - Xilograf anonim: iînvierea lui La·zăr, Cazania
lui Petru Movilă, Kiev, 1637.
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Fig. 9 - Xilograf anonim : Intrarea în Ierusalim, Cazania lui
P etru l\foyilă, Kiev, 1637.
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Fig. IO - Xilograf an onim: Învierea lui Lazăr şi Intrarea în Ierusalim , Triodul de la Rîmnic,
1731 şi 1761.

Fig. 11 - Petru Papavici, tipograf rîmnicean; Intrarea în Ierusalim,
de la Blaj, 1773, 1804 şi 1817.

xilogravură ,

Strastnicul
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Fig. 12 - Xilograf anonim: Intrarea în
Ierusalim, Evanghelia de la Mănăstirea Neamţul, 1821.
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PROBLEMATICA ROMÂNEASCA IN ISTORIOGRAFIA
SASEASCA (1790-1848)

La sfîrşitul veacului al XVIII-lea, într-un moment de adinc:i convulsiuni social-politice, istoriografia constituia expresia esenţială a structurii
mentale săseşti. Reformismului iosefin i s-a ripostat mai puţin politic
cit cultural. Acţiunea politică fiind obiectiv limitată, cultura oferea terenul adecvat pentru înfruntările politice refulate. Alături de un notabil
efort de instituţionalizare a acţiunii de luminare s-a impus, în prelungirea tradiţiei, 6 cultivare şi mai intensă a istoriei. Aceasta încetase de
a fi un scop în sine, cărturăresc, devenind în cea de-a doua jumătate a
veacului un pute,rnic şi eficient instrument de educare a naţiunii. Afirmarea caracterului angajat, partinic al activităţii istoricului este, alături
de instituţionalizarea comunicării ştiinţifice şi reorientarea metodologică
a scrisului istoric, unul din elementele novatoare care definesc noul
demers isto,ric de la răspîntia secolelor. Acum se definitivează mutaţii
paradigmatice iniţiate deja în prima jumătate a veacului de istorici ca
Martin Schmeitzel, Georg Soterius, Johann Filstich şi continuate prin
opera lui Martin Felmer şi Johann Seivert, spre a fi desăvîrşite de o nouă
generaţie de istorici, mult mai numeroşi, al căror spiritus rector a fost
neîndoielnic Josef Karl Eder. Aportul critic-metodic al celui din urmă
a fost fundamental pentru evoluţia istoriografiei săseşti. Spiritul critic,
însuşirea unei teorii critice moderne, noile tehnici istorice a căror normativ11laite o impune, orizontU!l istoriografic european şi miHtanrbismul îi
caracterizează opera, conservatoare din punct de vedere ideologic, înscriindu-se în linia unui dogmatism refractar progresului, dar novatoare în
planul metodei. Propunîndu-şi o istorie a originilor, Eder realizează
o adevărată sinteză istorică săsească, cuprinzînd o sferă largă de probleme,
care depăşeşte vechiul tipar al istoriei politice. Configuraţia valorilor se
prezintă însă în ansamblu cu mult mai modest, astfel incit opera ederiană
se detaşează prin singularitate şi dobîndeşte o valoare paradigmatică de
durată. Tematica istorică continuă în general pe cea a perioadei anterioare, a scrisului istoric savant şi luminist. Istoria nu se prezintă ca un
domeniru iru:lividuialimt al aiotiviităţii inrteilectuiale, fiind încă puternri.ie pă
trunsă de enciclopedism. Se cultiva cu precădere istoria constituţional
juridică şi politică, interpretarea căutînd o explicaţie şi justificare raţio
nală a tuturor instituţiilor naţionale. Pînă la ,revoluţie, esenţa unificatoare
a naţiunii va consta în privilegiile consemnate în „constituţia" medievală
şi în religie. Lor li se alătură de pe acum limba, care, afirmîndu-se treptat,
se va substitui după 1848 însemnătăţii privilegiilor şi confesiunii, devenind elementul constitutiv principal al naţiunii.
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Conjunctura politică a sfîrşitului de veac al XVIII-lea a determinat
un interes crescînd pentru istoria românilor. Sîntem într-o epocă în care,
în urma „restituţiilor" şi a suplicei românilor, politicul îşi extinde cîmpul
valorilor tributare acţiunii sale nemijlocite, în care finalitatea funcţiunii
politicului înglobează sectoare de -activitate din ce în ee mai lairgi. Este
cit ~e poate de limpede că studiul problematicii istorice poate fi acum mai
puţin oa orkînd desplins de structU1ria sodal-politică, de semnificaţiile
istoriografice ale acesteia. Astfel, deşi nu vom ignora nivelul structurii
inte:·ne (me~,odologi-ce) a. scrisului istoric, analiza va insista mai mult asiup:ria
nive:ului de bază (al structurii social-politice), căci preocupările româneşti
în ic;toriografia săsească se integrează cu prioritate conştiinţei politice.
Nu intenţionăm aşadar o repertorizare a scrierilor, ci contura.rea unei
imagini a istoriei românilor şi fixarea locului şi rolll!1ui problematicii
româneşti în istoriografia săsească, în perspectiva unei evoluţii de peste
jumătate de secol.
Direcţia statistică care s-a impus şi în istoriografia autohtonă la
sfirşitul veacului al XVIII-lea a stimulat preocupările de istorie românească. Faptul istoric se sustrăgea sferei exclusive a politicului, conceptul
de istorie luminist interesindu-se de fapte de civilizaţie cuprinzînd societatea într-o diversitate mai larg dimensionată. Curentului statistic, acelei
Staatskunde sau Allgemeine Statistik, i se datorează o reînnoire şi îmbogăţire substanţială a informaţiei despre români. Din moment ce cultura
era considerată o stare de cultivare sau habitus general al inteligenţei,
asociată cu un model uman universalist, trebuiau recunoscute toate manifestările ei, prin urmare şi specificitatea culturii române. Dar cum „societatea civilă" a luminilor transilvănene excludea naţiunea română, lipsită
fiind de ,reprezentare politică, ei i se contesta şi viaţa istorică instituţio
nalizată, fiind tratată în unele manuale şi compendii mai mult ratione
multitudinis 1 • Noii direcţii istoriografice i se asociază acuitatea problemei
naţionale. Polemica suplicantă a determinat o aplecare mai insistentă
asupra istoriei vechi şi a genezei statutului politic al românilor transilvă
neni. Pasiunea pentru studiul originilor şi perioadele vechi ale istoriei
este acum generală în Europa centrală şi de sud-est. Obsesia originilor
şi a priorităţii era „consecinţa deşteptării naţionalităţilor în această parte
a Europei şi ea .s-a transformat foarte curînd într-un instrument de propagandă şi de luptă po1iiti.că" 2 • P•rnfiitul ,acestei orientări se situează în sfeir:a
0onş,tiinţei politice, neajunsmile vizează însă progirese'1 e is'1:0iriogrrafiei,
căci „dorinţa de a dovedi ►► originea nobilă« şi »antichitatea« poporului său
domina într-aşa măsură sud-estul european incit, în afară de cîteva
excepţii, toate istoriografiile respective s-au cantonat în istoria naţională
şi au ajuns în cele din urmă la un provincialism cultural" 3 • Problema
1

1
Cf. D. Ciurea, Romanitatea şi continuitatea în literatura istorică din secolele XV III-XIX, în Anuarul Institutului de istorie naţională ,,A. D. Xenopol"
(laşi), 9, 1972, p. 187.
2
M. Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, 1978, p. 169.
~ Ibidem.
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In problema romanităţii şi .continUiităţii românl1or, lia ou1Inpănia veia1aurilor al XVIII-lea şi al XIX-lea, în istoriografia săsească s-a desăvîrşit o
schimbare radicală de optică, în urma difuziunii intense şi a recunoaşterii
semnificaţiei politice a lucrărilor tendenţioase de negare a vechimii
româneşti afirmate în suplica românească din 1791. Replica lui J. K. Eder
la Supplex şi înd2osebi De initiis iuribusque Sa:rnnum Transsilvcmiae
commentatio (Viena, 1792) au impus, alături de alte scrieri polemice
tipărite sau rămase în manuscris, reinterpretarea tradiţiei istoriog,rafice
relative la începuturile istoriei românilor''. Semnificativă pentru momentul cezurei este afirmaţia lui fyi. Lebrecht din prefaţa unei ,reeditări
pr,e,mrnn că în privinţa originii rornâni,lor şi-a „schimbat părerea'"
în ·.90lllrtul răstimp de şase 1ani oare bec"llseră de 110 a.p-,:llriţia c[11 rţii
sale 6 • Noua imagine a antichităţii româneşti repudiază tradiţia în
folosul unei eonshucţii gîndite de pe poziţii1le ,C"Ontempomneirt.ăţii.
Argumentarea persUJasivă se .aplică i:s1to1riei, pol€mitc'cl 1 t1J:arn~fe:1i.'.l•tă din
domeniul politic acordînd importanţă nu atît cercetării pozitive, cit
judecăţilor de valoare. Problematica originii se axiomatizează
înaintea cercetării şi o teorie coerentă se afirmă fără ca propoziţiile ei
să posede o bază suficientă de deducţie. Istoricul va fi demis, ia,r istoria
descalificată, în scrierile istorice introducîndu-se un decupaj politic. Treptat însă, pe măsura atenuării confruntărilor politice, limbajul polemic
păleşte. Insuşi Eder este mai concesiv într-un compendiu de circulaţie
în epocăi. Sînt opinii care dovedesc că contestarea, deşi devenită opinia
communis, nu s-a înscris exclusiv în sfera consensului. Astfel, într-o
soriere destinată străinătăţii braşoveanul L. J. Marienburg evită polemica
şi se raportează la vechea tradiţie 8 • Nici în Geografia Marelui Principat
al Tran~ilvaniei nu a manifestat altă atitudine, considerîndu-se neîndreptăţit să dea prioritate contestării. 9 Nu altminteri a procedat M. Schuster,
profesor gimnazial la Bistriţa, într-un manual şcolar 10 . Dominantă este
însă contestarea. Situaţia de pe Pămîntul Crăiesc, lupta pentru concivili,tate, rezistenţa insti 1 tuţiilor medi·eviale configuireiază •La sfîrrşirtiutl secolului
4
H. Beyer, Geschichtsbewusstsein und Nationalprogramm der Siebenbiirqer
Sachsen, în P. Philippi (s.r.), Studien zur Geschichtschreibung im 19. und 20. Jahrhundert, Graz-Koln, 1967 (=Siebenburgisches Archiv 6), p. 56 sqq.
5
A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972,

p. 175-182, 214-23G.
6 M. Lebrecht, Geschichte der aboriginen dazischen Volker, in Abendunterhaltungen, Hermannstadt, 1791, p. 3.
7
K. J. Eder, Erste Anleitung zur Kenntnis von Siebenbilrgen, Hermannstadt,
1824, p. 47-48.
8
••
(L. J. Marienburg], Versuch einer Staats- und Religionsgeschichte von Siebenburgen. Herausgegeben von einem Siebenbilrger Sachsen. Erster Teil: Politische Geschic1~e, Leipzig-Gera, 1796, p. 81 (o a doua ediţie a apărut în acelaşi an sub titlul

Ubersicht der politischen Geschichte von Siebenbilrgen. Ein Versuch von einem Siebenbilrger Sachsen).
9
L. J. Marienburg, Geographie des Grossfilrstentums Siebenbilrgen, I, Hcrmannstadrt, 1813, p. 68, 77-78.
10
M. Schuster, Geographie des Grossfiirstentums Siebenbiirgen fur
Bistritz, 1813, p. 62-63.
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al XVIII-lea un caz în care istoriografia este prea puţin conectată şi la
o viziune etică asupra societăţii. Instituţia politică suscită o antietică,
compromite respectul celuilalt şi de aici raportul inevitabil antagonic
intre etică şi politioă. Conştiinţa ,pc~litică săsească ,a refuzaJt .prerenţia omului
excluzînd experienţa convieţuirii. Pusă la îndoială pe temeiuri istorice,
structura social-politică din scaunele săseşti era validată printr-un demers
istoric în sens contrar. Odată cu ,revendicarea concivilităţii, a egalităţii în
drepturi de către români, începe să fie simţit pericolul unei naţiuni rivale,
ce manifestă aspiraţii de naţiune politică şi ameninţă însăşi stabilitatea
sistemului politic al ţării. J. M. Ballmann va da glas obsesiei „creşterii
rapide-' 11 care ar putea răsturna raportul de forţe politic în condiţiile
unui dezechilibru demografic.
Pentru istoria statistică cea mai reprezentativă lucrare despre principate rămîn Contribuţiile la descrierea statistică-istorică a principatului
Moldovei (1805). Conştient de substanţialul aport de informaţie pe care
îl aduce sorieirea sa, A. Wolf o justifică prin „1iair·itatea" întreprinderifocr:de acest fel'~. Spirit critic, care totuşi nu se poate feri şi sustrage unor
clişee, el se străduieşte să confere scrierii sale „pecetea adevărului" 13 •
Primele patru decenii ale veacului al XIX-lea lasă impresia unui
dogmatism şi epigonism inhibant pentru evoluţia istoriografiei săseşti.
Nu se remarcă vreo personalitate în mod deosebit, sorierile într-adevăr
reprezentative lip~esc, exceptînd cele de istorie statistică, se proliferează
genul steril al disertaţiilor publice. Există totuşi citeva scrieri cărora le
revine meritul de a fi atras într-o perioadă de acumulări atenţia asupra
istoriei românilor, în contextul înţelegerii istoriei proprii sau al unei
cuprinderi globale a fenomenului istoric transilvănean şi de a fi alcătuit
inventarul aproape complet al informaţiei existente. Astfel L. J. Marienburg introduce în circuitul informaţional opera manuscrisă a lui J. Filstich
despre români14, mediind cronica lui Radu Greceanu cunoaşterii lui
J. Chr. Engel. Tot el contribuie la lărgi,rea informaţiei despre români.
Anexa documentară la Mica istorie transilvăneană pentru conversaţie şi
învăţătură cuprinde cîteva documente româneşti din perioada 1360-1511,
luate din arhiva Braşovului 15 • Preocupările sale prefigurează efortul de
prelucrare a colecţiilor arhivistice depus în deceniile următoare la Braşov
de Ed. Fronius şi Fr. Schnell 16 • Catalogarea bibliotecii brukenthaliene de
J. M. Ballmann, Statistische Landeskunde Siebenbii.rgens im Grundrisse. Ein
Versuch. Erstes Heft, Hermannstadt, 1801, p. 36-38.
1~ A. Wolf, Beitrăge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fii.rstentums Moldau. Erster Teil, Hermannstadt, 1805, p. 6.
IJ Ibidem, p. [l].
H J. Chr. Engel, Geschichte der Moldau und Walachei. Nebst der historischen
Literatur beider Lănder, I, Halle, 1804, p. 84; A. Armbruster, Studiu introductiv,
in J. Filstich, Incercare de istorie românească. Studiu introductiv, ediţia textului şi
note Adolf Armbruster. Traducere Radu Constantinescu, Bucureşti, 1979, p. 9, 13.
15 L. J. Marienburg, Kleine siebenbiirgische Geschichte zur Unterhaltung und
Belehrung, Pest, 1806, p. 157-238: Historisch-kritischer Apparat, enthaltend Hauptquellen und einzelne Citate und Belege des in der kleinen siebenbii.rgischen . Geschichte Angefii.hrten.
16 G. Nussbăcher, Preocupări de evidenţă contemporană şi de prelucrare arhivistică la Braşov în secolele XV I-XIX. Contribuţii noi la istoria arhivei Braşovulut,
în Ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 164-165.
11
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către doi modeşti intelectuali, J. Roth şi J. Kastner, s-a concretizat în
întoontllrea a două îndrumătoare bibliogtrafioo-istorio~ire oare î~-istrează şi scrierile privitoaire la ,români.17 Roth reevaluează moştenirea
manuscrisă a lui L. Weidenfelder, reproduce informaţii din manuscrisul
im G. Solteri1US Commentariolus de ducibus Valachiae Si3JU din Istoria
domnilor valahi (Geschichte der walachischen Filrsten) a lui P. Benkner,
iar Kastner irepertorizează scrierile lui G. Soterius, J. Filstich şi M. Felmer.
Organizarea informaţiei trebuia în mod necesar să preceadă elaborarea
noilor sinteze pe care le viza Ballmann la începutul veacului spre o mai
temeinică cunoaştere a Transilvaniei, ,,o ţară care nu este numai pentru
cei mai mulţi străini, dar chiar şi pentru unii învăţarţi din ţară o terra

incognita" 18 •
Incepînd cu deceniul al patrulea, reflecţia asupra istoriei româneşti
este din nou avantajată comparativ cu perioada premergătoare. Aceasta
datorită mai multor temeiuri, social-politice şi de teorie istoriografică,
reunite în timp, care îngăduie o percepţie mai cuprinzătoare a problemelor româneşti şi o conştiinţă mai limpede şi mai viguroasă a actualităţii
lor. Petiţiile şi intervenţiile comune în dietă ale episcopilor V. Mega
şi I. Lemeni spre curmarea discriminărilor şi emanciparea satelor de
pe Pămîntul Crăiesc au readus în discuţie problematica de istorie constituţională relativă la temeiurile istorice ale conci vili tă ţii. Dar nu numai divergenţa, ci şi convergenţa de interese putea constitui o motivaţie pentru o sporită atenţie faţă de istoria românilor. Aşa-numitul
,,război al limbilor'' alimentat de proiectul de lege din 1842 al impunerii limbii maghiare a avut influenţe binefăcătoare şi asupra demografiei istoriografice. Un al doilea temei, întrepătrunzîndu-se cu primul,
este de natură teoretică: reorientarea cercetării istorice datorită instrumentării noilor concepte romantice. Ideologia romantică a contribuit la
îmbogăţirea sensului culturii prin înalta preţuire acordată culturii populare ca purtătoare a etnicului. De la istoria instituţiilor politice se va
trece la istoria culturii, astfel incit individualitatea istoriei româneşti,
,,inexistentă" sau nerecunoscută ca parte a istoriei politice tradiţionale,
se va distinge în cadrul istoriei naţiunilor, constituind o unitate ferm inte~ată ansamblului ,tJr,ansilvănean. De la ideea unirtăţii şi umveirsaJ.ită.ţii
culturii se va trece la ideea pluralităţii şi relativităţii culturilor, cultura
română fiind considerată ca formă distinctă şi originală a spiritului uman.
Continuitatea ideologică se realizează fără negarea valorilor epocii anterioare, printr-o integrare şi metamorfoză a conceptelor luministe în programul romantic. Suportul intelectual al atmosferei spirituale efervescente,
specifică generaţiei săseşti din deceniile al patrulea şi al cincilea, continuă
să fie conservatismul. Ideea naţională mobilizează deopotrivă spiritele
avansate şi cele retrograde. Dacă însă pină acum istoriografia săsească a
refuzat românilor dreptul de a se numi naţiune, prin faptul de a nu fi avut
un trecut „liber" şi de a nu fi fost alcătuitoare de stat, noua generaţie devine conştientă că privilegiile treptat le va pierde, iar etnicitatea îi este
17 J. J. Roth, De scriptoribus rerum Transilvanicarum Saxonicis dissertatio.
Historiae civilis fasciculus I, Cibinii, 1815; J. D. Kaestner, De scriptoribus rerom
Transsilvanicarum Saxonicis dissertatio. Historiae civilis fasciculus li, Cibinii, 1819.
18
J. M. Ballmann, op. cit., p. [II].
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lezată prin proiectele de introducere a limbii maghiare. Astfel,
deşi conservativă, o parte a generaţiei săseşti de la 1848 nu va mai considera vechile instituţii un optimum, cu atit mai mult cu cit românii nu do-

de pe acum

reau o cvasianulare a acestora, ci o integrare. Necesitatea unei reconsiderări a imaginii românilor este limpede formulată deja în 1834 de J. H. Benigni: .,Dacă altădată unii scriitori îl caracterizau pe valah ca fiind o dej€cţie a naturii, atunci aceasta nu este rezultatul unei observaţii lipsite de
prejudecăţi, ci orbire pătimaşă'·. Starea românilor este „o urmare a vremurilor în care plăgile neîntreruptelor războaie şi a~e îngrozitoarelor .pustiiri
a:.1 apăsat înfierător şi distrugător asupra ţării"' 19 • In acelaşi timp se
accentuează interesul pentru principate, periodicele săseşti referindu-se
constant la realităţile de dincolo de Carpaţi.!? 0 O contribuţie însemnată
la informarea presei di-n Braşov şi Sibiu •revine diasporei săseşti şi aust.riace în general. Amintim aici doar pe G. Hill, mentor al copiilor Mariei
Văcărescu şi profesor la colegiul ,,Sf. Sava"\ iar în perJ.oada 1845-1848
şef al cenzurii din Ţara Românească, care a mijlocit numeroase informaţii privitoare la viaţa politică şi pe St. Wilhelmi, funcţionar la consulatul imperial din Brăila. colaborator la foile lui Bariţ. Tot diasporei
îi aparţine şi D. Roth, preot evanghelic la Iaşi, iar după revoluţie medic
militar. Ideea daco-românismului avansată în primăvara lui 1848 21 din
i·aţiuni conjuncturale. tactice a izvorit din adinci temeiuri cognitive.
Intelectualii clarvăzători îşi dau seama că vatra românilor se găseşte în
principate. Prefaţatorul dicţionarului român-german al lui A. Clemens
surprinde .sugestiv în 1836 intensificarea legăturilor cu principatele, în
condiţiile închegării unei unităţi culturale româneşti: ,,Noua organizare
a principatelor Moldova şi Valahia şi intensificarea cu necesitate rezultată
din ac~asta a raporturilor lor cu celelalte ţări ale Europei dar îndeosebi cu provinciile învecinate ale imperiului austriac, fac imperios
necesară înmulţirea mijloacelor ajutătoare de învăţare a limbii specifice
acestora"'; este exprimată speranţa ca reeditarea îmbunătăţită a dicţiona
rului „să-şi împlineac.că menirea şi să uşureze comunicarea celorlalte
seminţii din imperiu C'U vecinii noştri m.1mă-rind rnumeroa..s1e lf!uibedenii
de aceeaşi origine şi limbă în statele austriece - , cu care întreţin multiple
legături " 2 :?.
Politizarea crescîndă a ideii originii şi-a găsit expresia în seriile
polemice care au angajat cărturari militanţi de ambele păirţi. In cultura
românească ideea romanităţii a evoluat ea însăşi, de la teoria luministă
a originilor la ideea daco-românismului, în efortul de elaborare a noului
concept de naţiune romanitatea identificîndu-se cu naţiunea. Element
definitoriu al individualităţii naţionale şi -reazem stabil al conştiinţei naţio
nale, romanitatea a fost pusă la îndoială mai mult în puritatea şi exclusivitatea ei, afirmate de intelectualii români în prelungirea Şcolii ardelene.
19

H. Benigni von Mildenberg, Statistische Skizze der siebenbilrgischen
Hermannstadt, 1834, p. 24.
20 I. Pervain, A. Ciurdariu, A. Sasu, Românii în periodicele germane din
Transilvania 1178-1840. Bibliografie analiticd, Bucureşti, 1977, passim.
21 (D. Roth , Von der Union, und nebenbei ein Wort ilber eine măgliche Da1
koromanische Monarchie unter Osterreichs Krone, Hermannstadt, 1848.
22 A. Clemens, Walachisch-Deutsch und
Deutsch-Walachisches Worterbuch,
Hermannstadt, 1836, p. [I] şi [IV).
J.
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Astfel este explicabilă şi însemnătatea acordată istoriei dacilor, care îşi
locul atit ca o reacţie la teoria latinităţii pure cit şi ca elogiu
romantic al barbariei naturale, în ultima iipostază îndeosebi în literatură,
J. P. Wolf scriind în 1829 un poem „Dacia", iar J. Marlin drama Decebal,
rămasă în manuscris dar aproape încheiată 23 • La cumpăna deceniilor al
treilea şi al patrulea problema romanităţii este sintetizată de două disertaţii publice care dkecţionează viitoarele luări de atitudine. Dacă cea a
lui Fr. Phleps a fost concepută sumativ 24, reluînd poziţii cunoscute, cea
semnată de J. K. Schuller fixează un nou orizont 25 • Schuller a revenit
asu.pria ideL.or expuse în disertaţie în studiul Dezvoltarea celor mai
însemnate pdncipii pentru studiul limbii române şi valahe 2 6, stîrnind
o viguroasă replică românească 27 • Istoricii români au receptat sugestiile
metodologice ale lui Schuller, dar au respins generalizările pripite vizînd
concluzii politice privitoare la rolul elementului germanic în epoca migraţiilor. Novatoare în acest studiu sînt sugestiile de lărgire şi diversificare
a documentaţiei pentru o epocă în care documentul scris îşi pierde din
relevanţă, prin studiul limbii şi încadrarea întregii probleme în „istoria
Răsăritului european" 2 ci. Po:emicile în care se angajează din partea să
seasca J. Trausch, J. K. Schuller şi K. Neugeboren, iar din cea românească I. Maiorescu, A. T. Laurian, F. Aaron şi G. Bariţ, nu sînt în
exclusivitate o operă de răspuns politic, ci spiritul polemic este completat
de riguroase investigaţii. Ele nu se limitează la problema originilor, ci, în
conexiune cu aceasta, abordează aspecte sociale ale evoluţiei instituţiilor
politice, scrierile lui A. Kurz fiind reprezentative pentru interesul în istoria socială. In aprecierea scrierilor polemice trebuie să se ţină seama că
autorii lor sînt oameni ai acţiunii politice, care prin preocupări istorice
încearcă că menţină trează o conştiinţă istorică integrată celei politice.
In acelaşi timp începe să se afirme teoretic .principiul neamestecului
istoriei în actualitate şi invers, istoriografia tinzînd spre un statut de
găsesc

ştiinţă.

Recenrenltn.11

oolecţiei

de basme popru.La:re

,romârneşti

a fir,aţilor

insistent pentru înmulţirea preocupărilor de istorie românească, recomandind investigarea folclorului: ,,Neîndoielnic că printre
obiectele cercetării patriotice. . . specificul naţional valah merită unul
dintre primele locuri". Lupta politică „influenţează negativ inte-resul
ştiinţific" faţă de români şi „ar fi nedrept ca antipatiile politice să fie

Schott

pledează

23 Despre reconsiderarea romantică a imaginii dacilor în cultura românească
vezi O. Babu-Buznea, Dacii în conştiinţa romanticilor noştri, Bucureşti, 1979,
p. 28 sqq.
2~ Fr. Phleps, De Valachorum origine dissertatio, Cibinii, 1829.
:l:> J.
K. Schuller, Argumentorum pro latinitate linguae Valachicae sive
Rumunae epicrisis, Cibinii, 1831.
26 Idem, Entwicklung der wichtigsten Grundsătze der rumunischen oder walachischen Sprache, în AVSL, 1, 1843, nr. 1, p. 67-108.
27 G. Bariţ, Ce este limba românilor?, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 6, 1843, nr. 35, p. 273-275; Ioan Maiorescu, Refutarea părerei d-lui J. K. Schuller despre germana origine a limbei române, în „Foaie pentru minte, inimd şi literatură, 11, 1847, nr. 15, p. 117-121; nr. 16, p. 125-131; nr. 17, p. 133-139; nr. 18,
p. 141-143; nr. 19, p. 151-155; nr. 20, p. 162-164; nr. 21, p. 165-168; nr. 22,
p. 173-178.
28
J. K. Schuller, op. cit., p. 68.
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transferate pe un teren de care trebuie ţinute departe" 29 • Scos de sub
comandamentul politicii, adevărul istoric trebuie ,restabilit în drepturile
sale, cu sinceritate şi obstinaţie, eliminînd erorile fireşti şi falsurile voite,
clişeele întipărite conştiinţelor. Acest criticism romantic a contribuit la
înălţarea istoriografiei pe o nouă treaptă. De acum ea se îndrepta spre
un statut de ştiinţă, teoretic dar şi prin citeva realizări practice profilindu-se curentul scientist. Compendiile şi manualele lui K. Neugeboren
şi J. H. Benigni în primul rînd, folosesc cu privire la ro1râni un limbaj
adervat „expunerii pragmatice", fără a admite însă „concesii", iar studiile
lui J. M. Ackner de istoria Daciei romane evidenţiază un orizont pozitivist în devenire 30 .
înnoirea imaginii istoriei, românilor s-a concretizat şi în proiecte de
cercetare instituţionalizată. Incă de la constituirea sa în 1840 „Verein
fi."1r siebenblirgische Landeskunde" şi-a propus promovarea acelor cercetări care contdbuie la o mai bună cunoaştere a Transilvaniei. Statutele
sale n-au fost exc1'usiviste, după cum nu vor fi mai rtirziu nid cel·e ale
.,Astrei". La sesiunea a III-a, ţinută în anul 1844 la Sibiu, S. Mockesch a
citit traduceri de poezii populare româneşti3 1 , însoţite de o expunere asupra creaţiei populare a românilor, iar peste doi ani asociaţia şi-a înscris
în program investigarea interferenţelor folclorice româno-săseşti. La cea
de a II-a reuniune a asociaţiei E. Friedenfels a atenţionat asupra valorii
arhivelor ecleziastice româneşti, într-o comunicare despre Arhivele Transifoaniei ca surse ale istoriei patriei3 2 • Recomandarea lui Friedenfels de
a p1imeni informaţia est.e precedată de o realizare practică: deja în 1836
K. Neugeboren a înrr..ulţit în al său Compendiu de istoria Transilvaniei
( Handbuch der siebenbilrgischen Geschichte) informaţia istorică despre
români, recurgînd la acte şi scrisori inedite provenind din arhive1e săseşti.
Numeroase documente privitoare la români va insera „Magazin"-ul lui
Kurz. Bariţ a subliniat importanţa arhivei lui Kurz „pentru o istorie
completă şi pragmatică" 33 •

In publicistica istorică săsească se remarcă după 1840 un spor numeric al articolelor şi studiilor preocupate de probleme specific româneşti.
Petru Rareş şi Radu Şerban. dar îndeosebi Mihai Viteazul şi Vlad Ţepeş
sînt personalităţi istorice care captează interesul şi strădania de popularizare a mai multor literaţi şi istorici. J. Marlin, autor al unui studiu despre
Baba Novac, impune prin romanul său Horea (Horra) tematica românească definitiv în literatură. Interesul pentru specificul naţional este
Walachische Mărchen .. ., în AVSL, 2, 1846, nr. 3, p. 497-498.
Die antiken Milnzen, eine Quelle der ălteren Geschichte Siebenbilrgens.
101-275 nach Christo, în Archiv filr die Kenntnis von Siebenbilrgens Vorzeit und
Gegenwart (Sibiu), 1, 1841, p. 69-96, 297-331; AVSL, 1, 1843, nr. 2, p. 58-77. Idem,
Abhandlungen iiber Monumente, Steinschriften, Milnzen und Itinerarien aus der
29

30

Romerzeit, mit besonderer Hinsicht auf Dacien. Ein Beitrag zur Archăologie Siebenbiirgens, în AVSL, 1, 1844, nr. 4, p. 3-44.
31 S. Mockesch, Geistliche Lieder in walachischer Sprache teils aus dem Deutschen iibersetzt, teils gedichtet von . .. , Hermannstadt, 1846; vezi Transilvania, în
Gazeta de Transilvania, 7, 1844, p. 170.
32 E. Friedenfels, Die Archiven Siebenbilrgens, als Quellen vaterlăndischer Geschichte, AVSL, 2, 1845, nr. 2, p. 3-29.
33
Pentru istoricii patriei, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 7, 1844,
nr. 11, p. 88.
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ilustrat şi de proiectul profesorului braşovean M. Schnell (în perioada
1811-1815 a activat la Bucureşti) de a scrie despre „odginea şi caracterul" ,,valahilor oprimaţi" 34 . Proiectul său se situează în continuarea unor
mai vechi preocupări, iniţiate la sfîrşitul veacului al XVIII-lea de M. Lebrecht35 şi continuate de J. H. Benigni şi D. J. Leonhard.
O •cunoaştere adîncită a istoriei românilor nu putea ignora realizările
istoriografiei româneşti, receptată nu numai din perspectivă polemică
sau sub aspectul informaţiei, ci şi sub raportul gîndirii istorice care o
întemeiază. Astfel Cuvîntul pentru deschiderea cursului de istorie naţio
nală în Academia Mihăileană rostit de M. Kogălniceanu în 1843 este preluat deopotrivă de „Foaia" lui Bariţ şi gazeta săsească „Blatter fur Geist,
Gemut und Vaterlandskunde" 36 . ln „Satellit" Kurz probabil scria despre
„Magazin istoric pentru Dacia" că este o „întreprindere de folos obştesc
căreia îi urăm participarea şi sprijinul cel mai activ în interesul istoriei
dadoe şi ,a ţărilor oupriooe în Daiciia de odinioairă, oaire în pairte sînt încă
terra incognita" 37 • ,,Magazin fur Geschichte, Literatur und alle Denk-und
Merkwiirdigkeiten Siebenblirgens" redactat de Kurz este la ,rindul său
periodicul cel mai des pomenit în recenziile de carte istorică din gazetele
lui Bariţ 38 . Bălcescu şi Laurean •considerau că „merită pentru noi românii mai multă băgare de seamă" 39 •
Istoriografia săsească a făcut în perioada 1790-1848 un pas important, spre o mai temeinică cunoaştere a istoriei românilor. Cunoaşterea
a fost însoţită de o comunicare mai intensă între cele două istoriografii,
îndeosebi începînd din deceniul al patrulea. In anii dinaintea re\'oluţiei
activitatea de cercetare s-a conturat într-un sistem de intenţionalitate deschis afirmată, căruia îi aparţin atît elemente teoretice cit şi, mai cu seamă,
iniţi1aitive practice. P,re10icupairea pentru istori1a româniJor n-a fost în întregime rodul unui mecanism de apărare declanşat pentru a face faţă unor
confruntări. Istoriografia reflectă într-adevăr un „comportament instituţional" (Michel de Certeau) 40 , opţiunile în prezentarea unor probleme conferind şi introducînd un sens în raporturile politice. Dar să nu pierdem
d"in vedere faptul că valorile istoriografice nu se lasă chiar atît de riguros predeterminate de logica procesului social-politic, incit conjuncţia
între veridicitatea istorică şi cea explicativ-interpretativă să se realizeze
chiar liniar. Nici preocupările săseşti de istorie românească nu constituie
exclusiv o prelungire a istoriei social ...politice în istoriografie, dar ele nu
pot fi detaşate de structurile social-politice şi dinamica acestora, care le
explică în primul rînd. ,,Perioade critice", de transformări ale structurii
34 M. Schnell, Die Nationen Siebenbilrgens nach ihrem Herkommen und Charakter .. ., Kronstadt, 1842, p. V.
25 M. Lebrecht, Uber den Nationalcharakter der in Siebenbiirgen befindlichen
Nationen, Wien, 1792.
36 Vorlesung des Major Kogalnitschan iiber die
Geschichte der Moldau, în
Blătter fiir Geist, Gemut und Vaterlandskunde, 10, 1847, nr. 22-26.
37 Zeitungsschau, în Satellit (Briaşov), 6, 1845, nr. \8, p. 5.
38 Literar, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 8, 1845, nr. 23, p. 88.
Magazin istoric pentru Transilvania, în Gazeta de Transilvania, 8, 1845, nr. 49, p. 195.
39 Buletin bibliografic, în Magazin istoric pentru Dacia (Bucureşti), 2, 1846,
p. 383.
· 40 J. Le Goff, Pierre Novai (s.r.), Faire de l'histoire, I, Paris, 1974, p. 12.
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politice, cum a fost cea a „restituţiilor" şi Supplex-ului sau anii pres-au •repercutat în planul sistemului ideologic al istoriografiei. In perioada supusă analizei, istoria a fost domeniul tutelar
deopotrivă al culturii româneşti şi săseşti. Ambele sint culturi obsedate
de istorie, protectoare a fiinţei naţionale. Condiţia generală a istoriografiei
române a fost contestarea stării existenţiale a naţiunii şi exprimarea ideii
de schimbare. Dimpotrivă, istoriografiei săseşti nu-i este proprie vocaţia
contestării realităţii pozitive, ci cea a conservării ei sub raport ideologic
şi politic. Raportînd istoria românilor la o structură politică normativă sistemul politic al celor trei naţiuni privilegiate şi autonomia Universtăţii
săseşti istoricii saşi izolează opera istorică de o realitate în schimbare.
Din punct de vedere politic istoriografia săsească a manifestat o funciară
incapacitate de angajare în favoarea românilor. Îndeosebi după 1790
istoricii saşi s-au convins de eficienţa formulei nostra causa agitur, după
cum nu altul a fost cazul în istoriografia românească sau maghiară din
Transilvania. In pofida unei dualităţi metodice în tratarea problematicii
româneşti instituite în principal de Eder în atmosfera polemicii suplicante, deviza politică nu se va transforma niciodată într-o deviză metodologică, chiar dacă apelul la principiul spinozian răstălmăcit politic „ordinea ideilor este ordinea lucrurilor" a fost nu odată hotă,rîtor în judecata
interpretativă. Orientarea naţională a istoriografiei săseşti, caracterul ei
militant a condus la o anumită unitate a activităţii istoriografice şi a acţiunii .politice. Inserţia poliJticului în acţiunea cultuirală a determinat eficienţa preocupărilor româneşti. Desigur, universul axiologic al istoriografiei săseşti despre români vădeşte o unitate a obiectivului şi subiectivului.
Verbul nu este entuziast şi nici nu putea să fie, căci o atitudine imparţială, care să elimine experienţele valorice şi reprezentările emoţionale~
era exclusă.
Dacă la sfirşitul secolului al XVIII-lea românilor li se refuza dreptul
la o istorie instituţională, conceptul romantic de cultură descoperă în
istoria românilor elemente durabile de viaţă istorică sprijinite pe rădă
cinile adînci, populare ale naţionalităţii lor. Noile repere romantice au
contribuit în contextul adîncirii contradicţiilor politice şi naţionale după
dieta din 1841/42 la depăşirea exclusivismului axiologic în interpretare.
Universurile politice aplicate de istoricii români şi saşi aceleiaşi realităţi
istorice vor depăşi de acum înainte polaritatea, relevînd similitudini şi
confluenţe. In cele din urmă funcţia ideologico-politică a istoriografiei nu
se reduce la caracterul ei utilitar-pragmatic. Istoriografia nu sfirşeşte prin
a fi în· întregime absorbită şi dizolvată în matca intereselor şi contradicţiilor politice, ci ea vizează prefaceri perceptibile de atitudine, premerge
şi pregăteşte dar şi reflectă o nouă moralitate în relaţiile interetnice~
promovează toleranţa, întrevede caracterul obiectiv al schimbărilor sociale. Se poate spune că în preajma revoluţiei istoriografia săsească contribuie la căutarea unor noi şi mai puţin prejudicioase posibilităţi de dialog şi înţelegere intercomunitară.
mergători revoluţiei
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DIE

RUMĂNISCHE

PROBLEMATIK IN DER
SIEBENBURGISCH-SĂCHSISCHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG VON
1790 BIS 1848
(Zusammenfassung)
Geschichtsschrc:bung als poiitischcr Willcnsausdruck und Vorfcld der Politik
wird am Beispiel des Rumănenbild~s in der siebenbi.irgisch-săchsischen Geschichtsschreibung erlăutert. Vom historiographischen Standpunkt ist der besprochene
Zcitraum eine Periodc fur dic trotz aller Hetcrogenitiit in den inhaltlichen Bestimmungen die :Stiketten AufkUirung und Romantik benutzt werden. Die rumănische
Problcmatik erhălt ihr wescntliches Geprăge infolge des Kampfes der Rumănen um
die r&htliche Glcichstellung ihrer Nation in Rahmen der siebenbi.irgischen Stănde
ordnung. Man konnte sich dcr Infragestellung der feudalstăndischen Vo1Techten der
Sachsen gegeni.ibcr nicht passiv verhaHcn und sah sich zur Legitimation und
Frontstellung \'eranlasst. Insbcsonderc nach d_er gesche:terten rumănischen SupplexAktion wird die rumănis:hc Gcschichtc zu einer Herausforderung der săchsischen
Geschichtsschreibune. Beiderscits wurde die Geschichte nationale:i. Bestrebungen
dicnstbar gemacht: rumănischcrsei ts lcgitimierte sie den
Emanzipationskampf,
wăhrend die săchsischen Historiker sie weiterhin in das stăndische System integrierten. Obwohl nationalpolitische Belange dominierend waren, sind sie nicht zu
absolutisieren. Die Geschichtsschreibung bereitet die PoUtik vor, setzt sich bewusst
um in politische Aktivifat, dicnt politischen Zielen und bestii.tigt sie. Sic ist aber
nicht vollstăndig mit Ideologic gleichzusetzen. Die Auscinandersetzung mit Fragen
cler rumănischen Geschichte ist nicht nur konjunkturbedingt, sondern auch stark
traditionsgebunden. In dem der Revolution vorausgehenden Jahrzehnt bahnt sich
eine Wandlung des seit Jahrhunderteausgang vorherrschenden Rumănenbildes an.
Die Verănderungen der geschichtlichen Wirklichkei.t finden auch in der Historiographie ihren Niederschlag. Die politisch orientierte Funktionsbestimmung verliert
kaum an Wert und Kraft, dennoch entwickelt sich die rumănische Geschichte zu eincr vielffiltig artikulierten Epochenproblematik. Es gibt wescntliche Hinweise auf
die Herausbildung einer ambivalenten Rolle des rumănischen Geschichtsbildes.
Schrititweiser Abbau und Oberwinden von Vorurteilen verdeutlichen eine Erkenntnisfunktion die strukturelle Wandlungen kennzeichnet, zu der jedoch nicht zuletzt
die neue, romantische Geschichtsphilosophie und -theorie fuhrtcn.

ASPECTE ALE VlNZARII FORŢEI DE MUNCA
DE CATRE IOBAGII TRANSILVANENI
LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XIX-LEA
OGLINDITE DE CONSCRIPŢIA CZIRAKYANA (1) 1

In principalele ramuri ale economiei Transilvaniei de la începutul
secolului al XIX-lea continuau să predomine relaţiile de producţie feudale,
chiar dacă începuse procesul descompunerii lor. Relaţiile de producţie feudale constituiau şi aici - ca dealtfel în toată Europa răsăriteană principala piedecă în calea pătrunderii şi afirmării elementelor economiei
capitaliste, printre care se numără şi munca liberă salariată. Intr-adevăr,
nobilii dispunînd de dreptul de proprietate asupra pămintului, care se
suprapunea peste cel de posesiune al ţăranilor dependenţi, aveau posibilitatea să utilizeze şi acum munca gratuită a acestora sub forma robotelor
sau a slujbelor iobăgeşti. De aceea, nici nu s-au străduit, în general, să
acumuleze capitalul necesar, care să le permită să înlocuiască munca forţată a iobagilor şi jelerilor cu cea salariată în forma ei „pură", ,,clasică"
Totodată, depinzind economiceşte de munca gratuită a ţăranilor aserviţi„
întrucît principalele venituri le erau furnizate de agricultură şi de ramurile ei anexe, nobilii transilvăneni n-au putut trece la răpirea masivă
a principallllllui mijloc de producţi,e aflia,t în pos,esiunea iobagiloir şi jieleriloc. In ,consecinţă nkii procesutl. d,e,p06edă11ii siau exproprie,rii ţărarulor
dependenţi de pămînturile arătoare şi de fînaţele aflate în folosinţa lor
individuală n-a ajuns pînă la 1820 decît într-o fază incipientă 2 •
Lăsîndu-i pe iobagi şi pe jeleri în posesiunea arabilelor şi fînaţelor,.
nobilii le-au putut impune aproape peste tot şi la începutul secolului al
XIX-lea cite două-trei zile de robotă pe săptămînă. Din declaraţiile făcute
de ,reprezentanţii ţăranilor dependenţi cu prilejul conscripţiei czirakyene
din 1819-1820 rezultă că zilele de slujbă iobăgească, pe care erau datori
să le îndeplinească săptămînal, reprezentau una din piedecile principale
în calea tendinţei lor de a-şi vinde forţa de muncă în schimbul unei
retribuţii băneşti. Deosebit de semnificativă poate fi considerată în această
privinţă 'lllITI1.ă1Joiaire,a iafiirrnaţi,e ,a iobagi1l01r din Cuştielniic (tOOmitatul Tîrrnava): ,,Pe bani la alţii nu putem lucra, că sîntem cu slujba domnilor şi
1

Pentru a ne încadra în spaţiul tipografic

publicăm

dintr-un studiu mai

cuprinzător numai prima parte, care tratează aspecte ale vînzărni forţei de muncă.

de către ţăranii dependenţi din Transilvania în domeniul agriculturii şi viticulturii.
Partea a doua sperăm să vadă lumina tiparului în 1980 şi se va ocupa cu vînzarea
forţei de muncă în transporturi, manufacturi şi exploatările miniere la sfirşitul
veacului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea.
2
•
L. B~tezan, Tendinţe de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor individuale reflectate în actele conscripţiei czircikyene în Sub semnul
lui Clfo, Omagiu acad. prof. Şt. Pascu, Cluj, 1974, p. 153-160.
'
22 - Acta Mvsel Napocensls -
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cu treburile noastre cuplinşi•• 3 _ Deolaraţii similarre au făcut în 1820 iobagii din majoritatea satelor transilvănene şi ele scot în relief rolul negativ jucat de zilele de ,robotă în sensul că au frinat tendinţele ţăranilor
dependenţi de a-şi vinde forţa de muncă.
Se impune însă să se precizeze că în condiţiile amplificării posibilită
ţilor de a-şi spori veniturile prin transformarea unei părţi tot mai însemnate a producţiei gospodăriilor lor în mărfuri pe piaţă, unii nobili au
ajuns în situaţia de a nu le mai fi suficiente zilele de slujbă gratuită ale
iobagilor. Iată de ce, încă din secolul al XVIII-iea, recurg la completarea
forţei de muncă pe moşiile unde aceasta devine insuficientă, prin aşeza
rea pe bază de contract scris sau verbal a unor ţărani sărăciţi sub numele de jeleri. Acei je~eri care au fost aşezaţi pe sesii iobăgeşti rămase
pustii sînt consemnaţi ca urbariali. Ei se deosebeau de iobagi prin aceea
că pînă lia patenta lui Iosif al ff..1lea din 22 •auguit 1785, nu erau f01mal 1egaţi
din punct de vedere juridic de glie şi aveau de prestat în general cu o zi
de clacă mai puţin pe săptămină, atunci cînd dispuneau de pămînturi ară
toare şi de finaţe extravilane iobăgeşti sau urbariale. Alţi jeleri au fost
aşezaţi însă fie pe păminturile alodiale păstrate de proprietarii feudali
în regie proprie, fie la curţile nobiliare. Cei dintîi sint consemnaţi în
conscripţii cu denumirea de jeleri alodiali, iar ceilalţi cu numele de jeleri
curiali sau curialişti. Jelerii alodiali mai sint desemnaţi şi cu titulatura
de hurubaşi. Tabelele cu numele tuturor ţăranilor dependenţi, întocmite
cu prilejul conscripţiei czirakyene în fiecare sat, permit să se facă o distincţie clară intre jelerii alodiali şi cei curiali. De pildă, în Bogata de Mureş (comitalul Turda)\ din totalul de 146 ţărani aserviţi, în dreptul a 23
conscriptorii au scris: ,.habitat in fundo nobilitarii et possidet terra allodialis":;_ Tot în 1820, răspunzind la întrebările puse de conscriptori, reprezentanţii iobagilor din Băiţa (c. Solnocul Interior) precizează: ,,Hurubaşii avind casele pe locuri domneşti fac slujbă cum se pot înţelege cu
curtea" 6 • Cu aceeaşi ocazie, sătenii din Şieu-Odorhei (acelaşi comitat)
relatează: ,,Hurubaşii avînd locuri de la curte date, slujesc o zi pe săptă
mînă"7. Datorită înzestrării lor cu case tip numite hurube şi cu loturi
minime de pămînt a'.odial, în schimbul cărora prestau robotă săptămî
nală, utilizarea muncii jelerilor hurubaşi de către curţile nobiliare nu
depăşea cadrul specific feudalismului.
In ceea ce-i priveşte pe jelerii curiali, cu prilejul conscripţiei czirakyene sie pI'edzează că. locui'aiu 11a :OU1rţile nobHiia,re. In dreptU!l a doi ţăirani
din Blaj (c. Alba de Jos), de exemplu, care aparţineau episcopiei greco3

Arhivele de Stat ale Republicii Populare Ungaria, Budapesta, Arhiva Guberniului Transilvaniei. Gubernium Transylvanicum (in politicis). F. 52, Conscripţia
Czira.kyană în satul Cuştelnic. (ln continuare, •prescurtat: Arh. Stat. H.P.U. Budapesta, F. 52, conscripţia czirakyană).
~ ln continuare c uvîntul comitat va fi redat intre paranteze prescurtat cu
litera c., districtul cu d., iar scaunul cu se.
5
Arhivele Statului din Cluj-Napoca, fondul comitatul Turda, con!.criptii urbariale, pachet 332/j.
·
6
Arhivele Statului din Dej, fond Solnocul Interior, Tabela de impune,e ţe
1820, inventar nr. 189 din decembrie 1819, anexa I, sa,tul Băiţa.
7
Idem, Tabela de impunere pe anul 1820, nr. 304 din decembrie 1819, anexa 1,
satul Şieu-Odorhei.
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catolice, se consemnează: ,,habitat in curia domeniali". Ei nu sînt connici cu intravilane, nici cu extravilane 8 • Fireşte, în alte localităţi
jelerii curiali puteau fi mai mulţi. !n comuna Budila, de pildă, la 1820
au fost conscrişi 74, iar in Stejăreni (ambele situate în comitatJul Alba de
Sus) 31 jeleri curiali 9 •
In cazul angajării unora din jelerii curiali situaţia începe să ~-e
schimbe spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul secolului următor, în măsura în care retribuţiei în natură i se adaugă un salariu in
bani. Munca salariată reprezenta - după cum s-a mai subliniat - unul
din elementele prevestitoare ale economiei de tip capitalist. Printre angajaţii curţilor nobiliare pot fi consideraţi lucrători salariaţi, în măsura în
care-şi îndeplineau îndatoriri:e în schimbul unei retribuţii şi nu în contul
unor obligaţii foud:al•e: bucătarii, bl"l.rbairii, cof eta1rii, doidle, ,came,risite-le,
vialeţii; de asemenea: ciobanii, văcarii, herghelegiii, pc1.roairii, păslă1rarii, stuparii, gornicii, dărăbanţii, vizitiii, fierarii, argaţii etc. Cei din prima categorie deserveau familiile nobiliare. Ceilalţi acopereau diferite necesităţi
economice ale gospodăriilor domnilor de pămînt legate de: înti eţinerea
animalelor, păsărilor, stupilor curţii; îngrijirea pomilor fructiferi, a legumelor şi zarzavaturilor din grădinile curiale; paza curţii, a grădinilor
curialie, a amb~lelor, fînaţelor, viilior şi pădUir!ilor 1a,:odiiail,e; :repa['la["ea uneltelor agricole; punerea în valoare a unei părţi a pămînturilor alodiale cu
animalele de tracţirune şi cu uneltele agricole ale curţii nobiliare. Din multitudinea de angajaţi ai gospodăriilor moşiereşti, cei mai importanţi erau,
prin funcţihle lor economice, îngrijiitorii anima:e~o,r mairi, fiie'riair'ii şi iairg,aţii.
Indeosebi argaţii sau birişii - cum li se spune în izvoarele documentare
- participau direct în procesul de producţie. Ei contribuiau într-o măsură
relativ însemnată la punerea în circuitul productiv a pămînturilor ară
toare şi a fînaţelor lucrate de proprietarii feudali în regie proprie.
Retribuţia angajaţilor gospodăriilor nobiliare se făcea atît în natură,
cit şi în bani. De multe ori în plata în natură se includea şi casa de
locuit, şi mici parcele de pămint arător ori de fînaţe, cedate temporar
din alodiu pe timpul cit dura angajarea. Cei plătiţi numai în natură erau
de regulă jeleri curiali.
Imbinarea simbriei în natură cu salariul în bani era practicată, spre
sfîrşi~ul veacului al XVIIl-lea, la curt;ea familiei contelui Bethlen din
Luduşu de Mureş {c. Turdai). La 1796 aici existau 27 de anga,jaţi. Ze2e
dinbre ei eraJU retribuiţi aiproiape exclusiv ou ISlimbirie în nJaltwră şi anUJme:
un podar, un grădinar, doi îngrijitori de albine, un jude de şură şi cinci
juzi domeniali. In schimb, plata porcarului, ciurdarului şi brutarului reprezenta o îmbinare a simbriei în natură cu salariul în bani. Ciurdarul, de
exemplu, avea o retribuţie anuală care consta din: 24 mierţe de griu şi
tot atîtea de porumb pentru consum; 6 mierţe de griu şi una de porumb
pentru semănat; o mierţă de fasole; 4 care de fin; 3 clăi de cinepă; o piele
de vită pentru opinci; 6 piei de oaie pentru cojoc saru ţundră; o căciulă;

scrişi

1

Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52, conscripţia czirâkyană în localitatea Blaj.
Arhivele Statului din Tirgu-Mureş, fondul conscripţii urbariale, conscripţia
czirakyană, dosarele 532 şi 537.
8
8
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50 fonţi de sare; o jumătate de slănină şi 12 florini ungureşti 10 • Ponderea
salariului în bani era aşadar minimă.
O pondere ceva mai mare avea salariul în bani în ansamblul retribuţiilor anuale care reveneau chelarului, fierarului, bivolarului şi celor 12
birişi. Fiecare în parte primea cite 30 florini ungureşti pe an. In plus,
fiecăruia i se dădea şi o simbrie în natură. Cea a fierarului consta din:
48 mierţe de griu pentru consum şi 6 pentru semănat; cite o mierţă de
porumb, fasole, mazăre, linte şi fructe uscate; 3 clăi de cinepă; 3 care de
fin; un porc şi o majă de sare. Spre deosebire de simbria în natură a fierarului, cea a argaţilor era mult mai redusă. Un argat primea anual în
natură doar: 4 mierţe de griu pentru semănat; o jumătate de mierţă porumb tot pentru semănat; o jumătate de mierţă de fasole; o jumătate de
slănină; o jumătate piele de vită pentru opinci; iar zilnic cite patru „ţipăi"
sau piinişoare 11 •
Din analiza retribuţiei care se practica la curtea familiei Bethlen din
Luduşu de Mureş se desprinde că doar la argaţi ponderea salariului în bani
era mai mare faţă de simbria în natură. La celelalte categorii de a_ngajaţi prevala ultima categorie de retribuţie. Intrucit majoritatea lor primeau în contul simbriei în natură şi anumite cantităţi de cereale pentru
însămînţat, se poate deduce că ei foloseau şi pămint arător, fie el alodial,
fie iobăgesc. La fel se poate deduce că posedau cite o vacă de lapte ori
citeva oi toţi aceia care primeau şi anumite cantităţi de fin. Atît pămîntul,
cit şi animalele stăpînite de simbriaşi demonstrează că ei mai păstrau
multe din caracteristicile ţăranilor cu gospodărie individuală.
Simbria în natură se combina cu salariul în bani şi în cazul angajaţilor consemnaţi documentar în 1809 la curtea familiei baronului Bânffy
de la Bonţida (c. Dăbîca). In acest an numărul lor se ridica aici la 57.
Dintre ei, 17 îndeplineau diferite funcţii de supraveghere şi conducere a
muncilor necesare gospodăriei nobiliare; aproape tot atîţia apar ca îngrijitori de animale şi paznici ai CU1rţii saiu ai pădlllrii alodiaile; iailţii 7 erau
meşteşugari, iar 14 birişi. Ponderea cea mai mare a salariului în bani a
fost înregistrată la îngrijitorul vacilor de rasă eleveţiană. El era plătit
cu 170 florini pe an. Urmau fierarii, dulgherii şi dogarii cu cite 90 florini. Argaţii primeau cite 60 florini fiecare. Simbria argaţilor în natură
se rezuma la 4 piinişoare pe zi, ca şi la cei ai curţii contelui Bethlen de la
Luduşu de Mureş. In schimb, fierarilor, dulgherilor şi dogarilor le revenealll anual cite: 48 mierţe de griu, 42 mierţe de :porumb şi 3 mierţe de
fasole ori mazăre. ReZillltă deci că şi la Bonţida argaţii sau birişii se apropiau cel mai mult din punct de vedere al retribuţiei băneşti de lucrătorul
agricol din viitoarea orînduire capitalistă. Cîţiva ani mai tîrziu, în 1817,
numărul argaţilor de la Bonţida a sporit la 25.
Comparînd salariile în bani plătite în 1796 la Luduşu de Mureş cu cele
din 1809 de la Bonţida, apare evidentă sporirea lor într-un interval de
10 In Transilvania
florini: cel renan care
vala cu 50 creiţari ori
102 denari.
11 Tr6csanyi Zsolt,
p. 93-94.

circulau la începutul veacului al XIX-lea trei feluri de
valora 60 creiţari sau 120 denari; cel unguresc care echi100 denari; şi cel vonaş care era egal cu 51 creiţari sau
Az erdelyi parasztsag tortenete 1790-1848, Budapest, 1956,
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13 ani. Sporul se explică desigur şi prin devalorizarea florinului, cauzată
de pregătirea celei de a cincea coaliţii antifranceze. Cu toate acestea, creş
terea salariilor în bani ale celor ce participau direct în procesul de producţie
nu poate fi contestată. Ea reflectă tendinţa nobililor antrenaţi în obţine
rea de mărfuri pentru piaţă, de a-i cointeresa pe argaţi în procesul de sporire a producţiei1 2 •
Angajaţi de genul celor de mai sus existau la majoritatea curţilor
nobiliare mai importante. Astfel, o conscripţie din 1811 c-onsemnează
la curtea baronului Wesselenyi Farkas din Dragu (c. Dăbîca) 33 curialişti,
care erau remuneraţi fie cu salarii în bani, fie cu simbrie în natură, ori
cu ambele categorii de retribuţii. Unii dintre ei erau juzi domeniali, dă
răbanţi, vinţeleri sau paznici de vie, chelari, grădinari, vizitii, iar alţii
bi:J.işi, dobani, du1.Pdairi, herghel egii şi mes·eriaşi 13 •
O altă conscripţie din 1817 menţionează la curtea din Sînmiclăuş
(c. Tîrnava), moştenită de succesorii contelui Bethlen Gergely: un jude
domenial, un jude al îmblăcierilor, un îngrijitor al grădinii curiale de
măcriş, un paznic al grădinilor curiale cu pomi fructiferi, un îngrijitor al
păsărilor şi al animalelor sălbatice, un pădurar, un vinţeler, un paznic de
cîmp, un văcar, un porcar, un îngrijitor de cai şi unul de mînji, un frînghier, un cizmar, doi dogari, doi morari, doi brutari, cinci fierari şi zece
arg_at,1·14 . ş.a.m. d .
Din exemplel e de mai sus •rezultă că angajaţii curţilor nobilian:e din
Transilvania pot fi consideraţi ca reprezentanţi ai unei forme de tranziţie
de la munca forţată a iobagilor specifică feudalismului, spre cea liberă
proprie capitalismului. Cei nevoiţi să-şi vindă forţa de muncă în această
perioadă nu erau rupţi, în general, de gospodăria proprie şi nici nu se
eliberaseră de dependenţa feudală. Covîrşitoarea majoritate a celor ce se
tocmeau anual la curţile nobiliare nu erau oameni liberi. Ei erau fie iobagi,
care au trecut total sau parţial de la renta în muncă şi în natură la cea
în bani, fie jeleri urbariali fără pămînturi arătoare ori cu extravilane puţine, obligaţi la run număr redus de zile de slujbă gratuită pe an, dar
mai ales jeleri curiali. Pentru a putea Iace fa~ă rentei în bani datorate
stăpînilor feudali, dărilor către stat şi obligaţiei de întreţinere a familiHoir L01r, ,a.!S'tfol de ţă!riani ,eriau nevoiţi să se angaijiez;e oriunde, în orice
condiţii, în schimbul unei retribuţii minime. Dar ei ,rămîneau posesori de
intravilane şi uneori de extravilane iobăgeşti, pentru care erau obligaţi
să presteze una ori alta din formele rentei feudale. Aceasta însemna că
ei rămîneau implicit în situaţia de jeleri sau de iobagi. Tocmai pentru că
atare iobagi şi jeleri lucrau doar parţial în schimbul unui salariu în bani,
el pot fi ,consideraţi ca făcind tranziţia spre viitorul proletariat agricol
1

1

1

12
Al. Csetri şi Şt. Imreh, Asupra relaţiilor de proprietate feudală în Transilv~nia (1750-1848), în AIIC, IX, 1966, p. 122; M. Roşca-Rosen, Veniturile şi cheltuielile
baneşti ale domeniului Bonţida (1780-1820), în Studia, fasc. 1, 1971, p. 56-57.
13
Arhiyq- istorică a Filialei Academiei R.S.R. din Cluj-Napoca (în continuare
pi;escuritat: Arh. ist. fil. Acad. Cl~j-Napoca), fondul Urbaria et conscriptiones (în
c?ntinuare prescurtat: U et C;), Conscripţia din 1811 a bunurilor alodiale şi urbanale ale baronului Wesselenyi Farkas din Dragu.
14
Idem, U et C fasc. 17/nr. 10, filele 33-37.
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specific orînduirii capitaliste. Datorită aceloraşi motive, munca lor, deşi
remunerată, îmbrăca un înveliş feudal.
O formă de tranziţie de la ţăranii dependenţi specifici feudalismului
la proletariatul agricol propriu capitalismului reprezentau şi lucrătorii
sezonieri, oare se angajau pe plată în perioadele de vîrl ale muncilor agricole, îndeosebi la secerat, îmblătit, prăşit şi cosit. Lucrătorii sezonieri
proveneau - asemenea celor angajaţi ca argaţi de-a lungul unui an agricol sau calendaristic - mai ales din rîndurile jelerilor şi iobagilor pauperizaţi. Lor li se alăturau însă şi ţăranii liberi din regiunile muntoase
ale Transilvaniei.
1n condiţiile lungilor războaie antifranceze, urmate de ttei ani cu
recolte compromise din cauza unor calamităţi naturale, cerealele au avut
o mai largă căutare pe piaţă şi deci au sporit posibilităţile de cîştig ale gospodăriilor nobiliare şi chiar ale celor ţărăneşti mai înstărite. De aceea au
acordat o atenţie corespunzătoare recoltării cerealelor atit nobilii din
Marele Principat al Transilvaniei, cit şi cei din Banat şi comitatele vestice.
aceştia din urmă fiind antrenaţi într-un grad ceva mai înalt în producerea de cereale-marfă pentru piaţă. Iată de ce s-au îngrijit ca secerişul să
se efectueze în timpul cel mai propice, cînd boabele nu erau prea coapte,
pentru a nu se scutura şi a se evita astfel pierderile de cereale. Aşa se
explică, pentru ce se vor înmulţi gospodăriile nobiliare, care, neputindu-şi recolta în timp util lanurile de griu, secară, orz şi ovăz cu iobagii
proprii, vor recurge la lucrători sezonieri. Aceasta cu atît mai mult, cu
cit şi în primele două decenii ale veacului al XIX-lea uneltele utilizate
la recoltarea cere::ile:or au rumas exclusiv secera şi coasa folosite manual.
Tot m::inual se întrebuinţa şi îmblăciul, care continua să reprezinte
principalul instrument pentru treieratul cerealelor, întrucit nu se răs
pindiseră incă batoze:e. Fiind efectuat manual în şuri special amenajate,
îmblătiiul dura !uni de zile, în cazul marilor gospodării nobiliare prelungindu-se toată toamna, iar uneori pînă iarna tirziu. Ţinînd cont de
acest specific al treieratului, nu surprind afirmaţiile făcute în 1819-1820
de iobagii din multe sate că obişnuiau să lucreze la îmblătit pe plată.
Printre cerealele a căror cultivare a fost stimulată de conjunctura
favorabilă de pe piaţă la începutul veacului al XIX-lea, dar şi de necesităţile de hrană, se numără şi porumbul. Semănatul porumbului nu era posibil însă pe rinduri, deoarece nu existau maşini care să permită acest
lucru. El se realiza prin împrăştiere, la fel ca la celelalte cereale. Insă
mînţindu-se prin împrăştiere, praşila porumbului se putea face doar cu
sapa. De iaoeeia indeooebi pllima praşilă pretindea un mare vollllm de mll.lncă,
întrucît cu ocazia efectuării ei trebuiau îndepărtate buruienile şi înfăptuit
ră•ritul. NeceBitaJtea îndeplinirii mai ales a primei pr,aşille în timp rutil, penlbru
a nru se compromite recolta, a detenminJalt aitît nobilii şi ţă!ranii !liberi mai
înstăriţi, cit şi orăşenii, să apeleze la lucrători sezonieri în vederea realizării ei. Numai astfel s-au putut obţine recolte sporite şi de calitate, care
au permis obţinerea unor profituri în condiţiile creşterii preţului porumbului în anii cînd producţia celorlalte cereale a fost deficitară. Or, mărtu
riile documentare dovedesc că aceşti ani au reprezentat mai mult de un
sfert din răstimpul cuprins între 1800-1820. Fireşte, creşterea cererii de
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porumb s-a datorat nu numai recoltelor deficitare de griu şi secară, ci şi
folosirii, fie ca materie primă, pentru cazanele „de fiert" rachiu, fie pentru
îngrăşarea porcilor şi a celorlalte animale destinate comercializării.
. Prelungirea războaielor antifranceze din 1792 pînă în 1815 a cauzat
creşterea de la an la an a cererii de carne, piei şi lină. Implicit s-au urcat
preţurile şi deci s-au amplificat posibilităţile de ciştiguri băneşti. Urcarea
preţurilor se explică prin aceea că animalele au pătruns mult mai uşor
decît cerealele pe piaţa din partea de apus a Imperiului habsburgic, întrucît se duceau pe propriile lor picioare cu cheltuieli minime. La fel
de uşor au putut fi transportate cu căruţele pieile tăbăcite şi lina, fără
pericolul de a se altera ca în cazul cerealelor.
Conjunctura favorabilă creată transformării animalelor şi produselor
animaliere în marfă şi deci în bani pe piaţă a impus gospodăriilor nobiliare şi ţărăneşti să dea o atenţie sporită furajelor şi în primul rînd
finului. Iarba nu se putea cosi decît tot manual cu coasa. La fel ca şi în
cazul seceratului cerealelor, cositul şi strînsul principalului furaj trebuiau realizate într-un anumit răstimp pentru a se obţine un fin pe
care vitele să-l consume cu folos. Prin urmare, informaţiile cuprinse în
relatările ţăranilor referitoare la posibilităţile de a-şi completa veniturile
băneşti prin angajarea lor la cositul finaţelor pot fi privite ca fiind
fireşti. Din declaraţiile sătenilor prilejuite de conscripţia czirakyană se
desprinde clar că la cositul fînaţelor utilizau lucrători sezonieri nobilii,
ţărani_ liberi înstăriţi, orăşenii şi chiar statul pe domeniile lui fiscale.
Exemple care să ilustreze aria de răspindire a muncii sezoniere
retribuite în agricultura propriu-zisă, conscripţia czirakyană oferă cu
sutele. Semnificativă poate fi considerată următoarea declaraţie a iobagilor din lntregalde (c. Alba de Jos): ,, ... ne cărăşcăduim cu săpatul, cu
secera, cu coasa; mergem şi lucrăm pe bani, că lucru căpătăm la alte
sate; şi mergem cu îmblăciul de ne hrănim" 1 '3 •
Intregalde este şi astăzi o localitate rurală situată într-o zonă muntoasă, care nu are aproape de loc· pămînt arător. Relatarea din 1820 se
riefe:ră ~a ,obiiceiiul iobagi,lor din -acesit s,ait de ,a l uc11a l a prăşit, ~ece1iat, ,cosit
şi îmblătit pe pămînturile şi la curţile nobiliare de pe Mureşul mijlociu
situate în comitatele Alba de Jos şi Hunedoara. Informaţii asemănătoare
dau la 1820 şi ţăranii moţi din satele domeniului minier Zlatna.
Interesant rămîne faptul că reprezentanţii ţăranilor dependenţi din
Bistra şi Sohodol (ambele aparţinînd domeniului Zlatna), precum şi cei
din comunele hunedorene Brănişca, Demsuş şi Fărcădinu de Jos, au scos
în evidenţă că se duceau în Banat şi în şesul Aradului îndeosebi la secerat. Fireşte, din partea muntoasă a -comitatului Zarand erau mai numeroşi
iobagii ce mergeau la lucru în şesul din vest ~i sud-vest, care fusese
anexat de habsburgi Ungariei în veacul al XVIII-lea. De aceea şi afirmă
ei în 1820, că se duc la lucru în „Ţara Ungurească". Printre cei ce au
făcut astfel de referiri pot fi menţionaţi locuitorii din Brad, Crîşcior,
Bulzeşti, precum şi din cătunele Valea Grohăţului, Valea Cornăţelului şi
Valea Porcur,ea care fac parte din comuna Dupăpiatră. Relatarea celor
1

1

15 Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică, a românilor din
Documente contemporane, vol. I, Bucureşti, 1921, p, 116.
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din Brad sună astfel: ,,Pe vremea coasei şi secerii avem sucă de merem
la Ţara Ungurească, unde, care pentru bani, care în simbrie, coseşte şi
seceră" 16 • Iobagii din Buceş au fost mai precişi, arătind că cei care n-au
boi se duc „la Bănat la seceră şi la coasă, la Mureş la îmblăcii şi la
seceră şi de acolo capătă bani" 17• Evident, e vorba de şesul Aradului din
valea Mureşului inferior. Spre deosebire de moţii mrăndenâ, loouit.orii
din Călata, Călăţele, Poieni, Ciucea, Negreşti şi din alte sate aflate în
partea muntoasă a comitatului Cluj îşi cîştigau o parte din cereale lucrind
vara în şesul Bihorului la secerat şi îmblătit.
Într-un mod similar au povestit că obişnuiau să se ducă la lucru în
„Ţara Ungurească .. , de fapt în cîmpia Crişurilor şi a Someşului din Bihor
şi Satu Mare, ţăranii dependenţi dintr-o serie de sate situate în comitatele
învecinate Solnocul de Mijloc, Crasna şi în districtul Chioair. Dinrbre ei
doar cei din Sîg subliniază că depăşesc graniţa vestică de astăzi a României, rostind cuvintele: ,,la Dobriţin în Ţara Ungurească umblăm a cosi
pe bani" 18 •
Prin urmare, încă din secolul al XVIII-lea şi de la începutul veacului
al XIX-lea era răspîndit obiceiul plecării ţăranilor din zona muntoasă a
comitatelor Hunedoara, Alba de Jos, Turda, Cluj şi Zarand in Cîmpia
Banatului şi Aradului, iar a celor din regiunea deluroasă a Solnocului
Mijlociu, Crasna şi Chioar în şesul din vestul Transilvaniei, la seceratul
cerealelor şi la cositul fînaţelor. In felul acesta îşi completau veniturile
băneşti şi parţial necesităţile de cereale. Studii apărute relativ recent
demonstrează că obiceiul deplasării spre vest şi sud-vest îndeosebi cu
ocazia secerişului va lua amploare în a doua jumătate a veacului al
XIX-lea şi la începutul secolului următor, în condiţiile progresului pe
care-l va înregistra acolo agricultura de tip capitalist1 9 •
Trebuie precizat însă că moţii din zona muntoasă a comitatelor Hunedoara, Alba de Jos, Cluj şi Turda nu plecau numai spre şesul bănăţean,
arădean şi bihorean. Ei coborau şi spre depresiunea Haţegului, lunca Mureşului mijlociu şi chiar spre aşa-zisa Cîmpie a Ardealului. De pildă, cei
din Bistra (c. Alba de Jos) au arătat la 1820 că-şi cîştigau 2/3 din necesarul de cereale cu secera şi îmblăciul, atît în „Cîmpia Ardealului", cit
şi în cea a „Ţării Ungureşti" 20 • La rîndul lor, cei din Vilcelele Rele
(c. Hunedoara) au mărturisit că mergeau la coasă pe bani în localităţile
Grădiştea şi Luncani2 1 •
Sătenii din celelalte regiuni muntoase, fie ei liberi, fie dependenţi,
nu se deplasau înspre vest din cauza distanţelor prea mari în condiţiile
inexistenţei unor mijloace de transport mai rapide. Ei preferau să se
ducă înspre localităţile agricole mai apropiate. Astfel, ţăranii români şi
16

Idem, vol. II (lucrare în manuscris), fila 276.
Idem, fila 288.
18 Idem, filele 185-186.
19 A. Egyed, Despre geneza şi situaţia proletariatului agricol din Transilvania
la sfirşitul secolului al XIX-lea, în AIIC, X, 1967, p. 197-219; idem, Grevele de
seceriş din Transilvania la sfirşitul secolului al XIX-lea, in AIIC, I-II, 1958-1959,
p. 219-239 etc.
20 Şt. Meteş, op. cit., vol. I, p. 21.
21 Idem. vol. III (lucrare în manuscris), fila 303.
17
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secui din Munţii Căliman coborau pe lunca Mureşului superior, care
începea de la Deda şi ţinea pînă din jos de Tîrgu-Mureş; secuii din Trei
Scaune şi scaunul Ciuc se îndreptau spre Ţara Bîrsei, la fel ca şi iobagii
români din partea muntoasă a districtului Braşov; locuitorii din satele
scaunului secuiesc Odorhei se orientau spre lunca ,Tîrnavei Mari; iar cei
din ;regiunea Praid-Sovata, fie spre Tîrnava Mică, fie înspre valea Nirajului şi spre cea a Mureşului; ţăranii români din munţii Făgăraşului
veneau în depresiunea cu acelaşi nume de pe Oltul Superior. Ş.a.m.d.
Iobagii din Poiana Mărului subliniază în acest sens că în şesul Făgăra
şului „cu vite, cu slugărit, cu îmblăcii cîştigăm pita noastră" 22 •
,Lucrătorii sezonieri nu se recrutau însă numai din localităţile montane, ci şi din cele situate în regiunile deluroase, în şesurile depresionare
sau. pe luncile ,riurilor. Ei se găseau în toate satele, deoarece peste tot
existau iobagi şi jeleri pauperizaţi nevoiţi să-şi vîndă forţa de muncă
în schimbul unei Tetribuţii. Conscripţi 1a cziirakyană a consemnat declaraţii de-ale reprezentanţilor iobagilor din care rezultă că astfel stăteau
lucrurile cu cei mai săraci din localităţile: Ohaba Streiului, Boholt, Fustea,
Uroi, Mărtineşti, Bucium, Orăştioara de Sus, Ludeşti, Nandru, Valea Nandrului, Ciulpăz, FiJlltoag, RaipoLtu Mare (c. Hunedoair,a); AciHu, Aiudu de
Sus, Spring, Şard, Şugag, Geomal, Ighiu, Stremţ, VuI'păr, Vinţu de Jos,
Cricău, Gheja, Petrilaca (c. Alba de Jos); Ceanu Mare, Ţicud, Luna Arieşului, Cheţani, Călăraşi, Bogata de Mureş, Dătăşeni, Icland, Iclănzel,
Rîciu de Cîmpie (c. Turda); Iernut, Sălcud, Bord, Tătîrlau, Bobohalma,
Cerghid, Sînmiclăuş, Dîrlos 1 Giacăş, Idiciu, Păucea, Delenii (c. Tîrnava);
Araci, Buia, Beneşti, Metiş, Ghijasa de Jos, Roandoala, Floreşti, Stenea,
Veseud, Răvăşel, Mălînorav (c. Alba de Sus); Dăimi.eni, Drojdie, Dumitreşti,
Eremieni, Valea, Isla, Mitreşti, Vadu, Singeorgiu de Pădure, Săcalu de
Pădurr-e (se. MlllI'eş); Deuş, Corneşti, F,eiiurdeni, Stobo:ru, Şardu, Vechea,
Călata, Mihăieşti, Nădăşel, Coruşa, Măcicaşu (c. Cluj); Bonţida, Buduş,
Dragu, Şinrteu, Răsoruci (c. Dăbîca); Boian, Sîg, Stkciiu (c. Orasna); Vad,
Nireş, Olpret, Ileanda Mare, Batin, Ciumeni, Ceaca, Oşoi, Maia, Cremenea,
Mif1;tiu Gherlei, Jichişu de Jos, Băiţa (c. Solnoc Int.) etc.
Ţăranii pauperizaţi din comunele de genul celor de mai sus, care
aveau în general un caracter agricol, preferau să se angajeze ca zileri la
curţile nobiliare în propriile sate sau în cele situate în imediata lor
apropiere. In acest sens cei din Buia declară la 1820: ,,Gazdele [în sensul
de fobagi n.n.] mai sărăcuţe merg în localităţile învecinate şi lucrează pe
bani~ ba chiar şi în sat se lucrează pe bani" 23 • Cei din Şardu, după ce
araţă că lucrează la Cluj pe bani, precizează: ,,ne duc pe plată la lucru
domnii în hotaru satului şi în satu vecin la Mera" 24 • La rîndul lor, cei
din Ileanda Mare spun următoarele: ,,ca pălmaşi, la sapă şi la alt fel
de lucru încă ne primesc armenii în sat'' 25 • Tot atît de expliciţi sînt şi cei
Arh. Stat. Tîrgu-Mureş, fond conscripţii urbariale, conscripţia czirakyană,
dosar nr. 595.
23
Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alba de Sus, dosar cu actele nearanjate ale
conscripţiei czirakyene efectuate în satele comitatului Alba de Sus.
2
t Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52, conscripţia czirakyană în Şardu.
23
Şt. Meteş, op. cit., vol. II, fila 139.
22
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din Ceanru Maire: ,,lflici domnii noşti tăt cu bani luioră; căpă,tăm bani, că
lucrătorii se plătesc ca în oraş la Turda" 26 • In vecinătatea Ceanului Mare,
la Ţicud, soţia grofului Wass Samu şi contele Wass Tamas obişnuiau să
plătească, în preajma anului 1820, propriilor iobagi, cite 3 creiţari de
claie, chiar şi atunci cînd secerişul se efectua în contul zilelor de robotă 27 •
Aşadar, practica angajării de către gospodăriile nobiliare a unor lucră
tori sezonieri în perioadele de vîrf ale muncilor agricole era destul de
răspîndită în primele două decenii ale veacului al XIX-lea pe întreg
cuprinsul Transilvaniei. .--\cea5ta nu înseamnă că a ajuns să se generalizeze
şi să înlocuiaseă munca forţată a ţăranilor dependenţi. Rolul hotdrîtor
în efectuarea celor mai importante operaţiuni agricole revenea şi acum
zilelor de rebotă, pe care iobagii şi jelerii le îndeplineau fie cu palmele,
fie cu animalele lor de tracţiune. Munea sezonieră remunerată a apărut
şi s-a dezvoltat în <'Ondiţiile insuficienţei ce:ei forţate, pe care o completa
doar, deocamdată. Progresul înregistrut de lucrul sezonier reiese dintr-o
simplă eomparaţie u declaraţiilor făcute de reprezentanţii ţăranilor dependenţi cu ocazia conseripţiei iozefiniste şi cu prilejul celei czirakyene,
prima efectuată în 1785-1786, iar a doua în 1819-1820. Acest progres
poate fi considerat ca una din dovezile adîncirii crizei în care au intrat
relaţiile de producţie feudale, bazate pe munca forţată a ţăranilor dependenţi.

Deşi utilizarea muncii sezoniere de către ţăranii liberi înstăriţi nu
va ajunge la proporţiile eelei folosite de gospodăriile nobiliare, merită
să fie menţionată, deoareee prin specificul ei se apropia mai mult de
formele de exploatare specifice viitoarei agrieulturi de tip capitalist. Conscripţia czirakyană consemnează angajarea de lucrători sezonieri de către
ţăranii liberi, români şi saşi, îndeosebi din scaunele şi districtele săseşti.
Astfel, sătenii din .-\dliu (c. Alba de Jos) au scos în evidenţă că dacă nu
le-ar răpi tot timpul îngrijirea \"iilor, ar putea merge .să lucreze la oierii
mărgineni din scaunele filiale Sălişte şi Tălmaciu, care plăteau pînă la
1 zlot sau 1 florin pe zF~. Spre deosebire de cei din Aciliu, sătenii din
Şugag (e . .-\!ba de Jos) relevă: ,,!a mărgineni putem cosi şi lucra pe plată
bună" 2 !1_ Ţăranii dependenţi din Măgura (c. Hunedoara) relatează şi ei că
în „vecinătatea Orăştiei, în scaun, cu palmele [mai] ales la secere şi
la coa,:ă putem dştiga bani" 30 • Cei din Buduş (c. Dăbîca) predzează: ,,La
Budacu Săsesc şi la Bistriţa pe vremea lucrului de vară putem cîştiga
bani~' 31 • La rîndul lor, cei din Ormeniş (c. Alba de Sus) mărturisesc: ,,cine
are timp se duce la Ţara Bîrsei şi lucrează la seceriş şi la cosit pentru
plată•• 3 z_ Iobagii din Boarta (c. Alba de Sus) subliniază: ,,Cei mai săraci
pot cîştiga ceva bani în localităţile din jur, în satele săseşti şi la oraşe.

Idem,
Idem,
ib Idem,
29
Idem,
ao Idem,
31
Idem,

~lj

~~

fila 224.

filele 255-2j7_
vol. III, fila 5.
vol. I, p. 165.
vol. III, fila 266.
fila 215.
32
_ Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond ...\lba de Sus, dosar cu actele nearanjat~ ale
ronscnpţici czirakyenc efectuate în satele comitatului Alba de Sus.
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prin muncă" 33 • Satele săseşti în apropierea cărora se găseau cei din Boarta
se aflau în scaunul Sighişoara.
La promovarea muncii salariate contribuia şi fiscul prin plata acordată lucrătorilor sezonieri folosiţi la cosirea fînaţelor, pe care le stăpînea
în jurul salinelor de la Ocna Sibiului, Ocna Mureşului, Ocna Dejului şi
la Turda. E adevărat, cosaşilor recrutaţi dintre propriii iobagi fiscul le
acorda o retribuţie mai redusă decît cea obţinută pe piaţa muncii libere.
In această privinţă moţii din Cîmpeni s-au plîns la 1820 că erau obligaţi
să dea anual 80 de lucrători, împreună cu cei din Sohodol, pentru rosirea
fînaţului de la salinele Turzii. Potrivit unui contract mai vechi, fiecare
cosaş fusese plătit pînă nu de mult cu 17 creiţari de argint şi cu un font
de sare. Dair de weo dţi\~a ani nu H se m1a,i dădea fonirul de s.ai11e, ie1r
în locul monedelor de argint au fost forţaţi să primească bancnote de
hîrtie cu o valoare mai scăzută:i 4 •
într-o măsură şi mai însemnată decît în cazul angajării lucrătorilor
sezonieri de către ţăranii liberi şi de către fisc, munca lor se apropia de
cea din viitoarea orînduire capitalistă, atunci cînd se tocmeau la orăşeni.
Prin specificul ocupaţiilor lor, orăşenii făceau mai uşor rost de bani.
De aceea, proprietarii de pămînturi arătoare şi de fînaţe din oraşe obiş
nuiau să acorde lucrătorilor agricoli o retribuţie bănească. In comparaţie
cu gospodăriile nobiliare şi cu atît mai mult cu cele ale ţăranilor liberi,
orăşenii au ajuns să angajeze lucrători sezonieri pe scară mult mai largă,
fie din cauză că nu se pricepeau la muncile agricole, fie pentru că îndeletnicirile lor nu le permiteau să-şi rupă din timp pentru a-şi cultiva
păminturile arătoare şi pentru a-şi cosi fînaţele. Cu ocazia conscripţiei
czirakyene au arătat că-şi vindeau forţa de muncă la Braşov: sătenii din
Vlă1deni, Tohan, Zărneşti, Saibu1ung, Cristian, Holbav, Sînpet.iiu, Hărman,
Purcăreni, Tărlungeni şi cei din cele şapte sate înglobate azi în Săcele
(d. Braşov); cei din Vulcan, Ariuşd, Araci, Hăghig, Teliu, Budila (c. Alba
de Sus), precum şi ţă,nanii seoui din satele .mai aipl'opiiate ,caire făce,au parte
din Trei Scaune şi scaunul Ciuc. Iobagii din Ariuşd, de exemplu, menţio
nează că mulţi dintre ei „primesc plată bună de la orăşenii din Braşov
pentru cosit şi pentru alte munci" 35 .
Chiar şi Tîrgu Secuiesc şi Sfîntu Gheorghe, deşi de proporţii mult
mai modeste în comparaţie cu Braşovul, ofereau ţăranilor liberi şi dependenţi dintr-o serie de sate din Trei Scaune, scaunul Ciuc şi comitatul Alba
de Sus posibilitatea de a presta tîrgoveţilor munci plătite. Lucrul acesta
este scos în relief de locuitorii din Vilcele, Chilieni, Moacşa, Dalnic,
Ghidălău, Arcuş, Bodoc, Cernat, Mărtineşti, Cătălina, Lunga, Sînzieni,
Alungeni, Turia, Malnaş, Petriceni, Caratna, Valea Seacă etc. Astfel
procedează icei din Petri1ceni, ,care deol,airă în 1820: ,,1,a Tî,rgu Secuiesc
găsim totdeauna de lucru cu boii şi cu palmele şi din aceasta putem
face rost de bani" 36 •
3~

Ibidem.

34

Şt. Metcş,

op. cit., vol. I, p. 45.
Arh. Stat. Tg. Mureş, fond conscripţii urbariale,
dosar nr, 531.
36
Idem, dosar, nr. 242.
35
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La Făgăraş au afirmat că-şi întregeau veniturile băneşti, lucrind
pămînturile orăşenilor, iobagii din Calbor, Şercaia, Mindra, Ilieni, Herseni,
Berivoi, Drăguş, Voievodeni, Viştea de Jos, Voila, Galaţi, Găinari şi din
alte localităţi care aparţineau fie districtului Făgăraş, fie comitatului
Alba de Sus. Cei din Herseni, de pildă, deşi aflaţi la o distanţă de două
ceasuri de Făgăraş, afirmă: ,,cu lucrul mîinilor mergînd acolo . . . cu
aceasta bine ne hăznuim [folosim n.n.]'· 37 •
Sibiul permitea, la fel ca şi Braşovul, vînzarea forţei de muncă multor
din satele înconjurătoare, care aparţineau din punct de vedere
administrativ fie de scaunul cu acelaşi nume, inclusiv de scaunele filiale
Sălişte şi Tălmaciu, fie de comitatul Alba de Sus, fie de districtul Făgăraş.
Printre aceste sate pot fi menţionate: Poplaca, Răşinari, Gura Rîului,
Orlat, Sibiel, Tilişca, Săcal, Cristian, Şura Mică, Şura Mare, Roşia, Cornăţel, Săcădate, Racoviţa, Tălmaiciu, Tălmăcel, Gaileş, Boiţa şi iailitele.
Sătenii din Boiţa (se. filial Tălmaciu), de exemplu, relatează că „la Sibiu
pot ciştiga bani cei ce au timp să meargă cu palmele" 38 •
Printre ţăranii care au mărturisit in 1820 că mergeau să lucreze pe
bani la Sebeş se numără cei din: Vinţu de Jos, Blandiana, Lancrăm, Cut,
Petreşti, Pianu, Răhău, Vinerea, Sălişte şi Şibot. Iobagii din Vinţu de
Jos spun in această privinţă: ,,In vremea lucrului aicea la noi şi la Sebeş
căpătăm lucru pe plată" 39 •
Locuitorii din Vinţu de Jos au declarat însă că lucrau pe bani şi la
Alba Iulia, împreună cu cei din Oarda, Inruri, Meteş, Arnpoiţa, Şaird, I,ghi:u,
Mihalţ, Berghin, Ohaba, Vingard, Daia Română, Spring, Ciugud, Hăpria
etc. La rind:ul loir, sătenii din Benic, Stremţ, Peţăiloo, Orircău şi Gailda
de Jos au afÎ1m1iait că se duceau să muncească pe p,113/tă atît la Alba IuJ.iJa,
cit şi la Aiud, întrucit se găseau aproximativ la aceeaşi distanţă între
aceste două localităţi urbane. O atare afirmaţie fac la 1820 cei din Stremţ:
,,Precum aici şi în oraşele care sînt în vecinătatea noastră, nu departe,
care ar vrea să meargă la lucru cu carul ori cu palma, poate căpăta lucru
pe bani" 40 • In schimb, cei din Aiudu de Sus menţionează: ,,Aiudul fiind
de noi aproape, care om vrea să meargă acolo cu caru se poate duce,
că capătă bani pentru aşa lucru; aşa şi pedestraşul [pălmaşul n.n.]" 41 •
Aiudul mai oferea condiţii pent'l"ll a se angaja :lia 11'u.cr,u cu ziua iobagilor
şi jelerilor din comunele: Girbova, Beţa, Rădeşti, Ciuguzel, Lopadea Nouă,
Hopîrta, Şpălnaca, Mirăslău şi Livezile.
Mediaşul, Dumbrăvenii şi Sighişoara atrăgeau zilnic la diferite munci
ţăranii mai săraci din Ighişu Nou, Biertan, Mălincrav, Noul Săsesc, Apold,
Daia, Saschiz, Mureni, Albeşti, Vinători, Boiu, Hetiur, Daneş, Hoghileag,
Laslea, Valchid, Aţel, Brăteiu, Dîrlos, Alma, Blăjel, Bazna, Boian, Velţ,
Delenii, Idiciu, Sintioania, Viişoa'l-a, Lepindea, Şmig etc. Cei din Şmig
precizează: ,,La Ibaşfalău [Dumbrăveni] şi la Mediaş, şi cu lucru cu pal-

ţărani

op. cit., voi. I, p. 282.
vol. II, fila 52.
Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52,
Şt. Mcteş, op. cit., vol. I, p. 162.
Idem, Yol. III, fila 12.

37 Şt. Meteş,
38 Idem,
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mele, şi cu cărăuşia putem ciştiga bani"•1!?. Spre deosebire de cei din Şmig,
iobagii din Mălîncrav subliniază că: ,,la Sighişoara, cine are vreme, totdeauna capătă lucru şi plată pentru muncă'' 43 •
Tîrgu-Mureş permitea completarea bugetului sătenilor din Cîndu,
Buza, Isla, Mitreşti, Dumitreşti, Sîngeorgiu de Pădure, Sîngeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Păsăreni, Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Ungheni,
Cristeşti, Sîntioana de Mureş, Berghia, Sîncraiu de Mureş, Pănet, Sîntana
de Mureş, Voiniceni, iar Reghinul celor din Petelea, Breaza, Poarta, Fără
gău, Cozma, Frunzeni, Dedrad, Suseni, Ideciu de Jos, Caşva, Solovăstru,
Hodac, !băneşti, Beica şi din alte comune. Cei din Cîndu, de exemplu,
afirmă în 1820: ,,Cine vrea să se angajeze ca ziler, merge de obicei la
Tîrgu--'Mureş, care este la 2 mile de noi " 44 •
Oraşul Turda constituia o piaţă de desfacere a forţei de muncă pentru
ţăranii dependenţi sărăciţi din comunele învecinate: Cîmpia Turzii, Viişoau,a, Poiana, Oprişani, Tri,tieni, Ploscoş, T uireni, Miceşti, Orăieşti, Petreşti, Sănduleşti, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Plăeşti, Călăraşi, Luna
Arieşului etc. Cei din ultima comună răspund conscriptorilor la întrebarea
privind modalităţile de a-şi întregi veniturile băneşti: ,,Merem la Turda,
unde în tătă vremea pentru lucru căpătăm bani" 45 • Afirmaţiile sătenilor
din Boju, Aiton, Rediu, Vîlcele, Ciurila, Lita, Săvădisla, Feleacu, Floreşti,
Gilău, Baciu, Viştea, Căpuş, Dumbrava, Macău, Turea, Sînpaul, Deuşu,
Chinteni, Feiurdeni, Suceag, Bonţida, Sic, Jucu, Gădălin, Vaida Cămăra:;;,
Căilan, Apahdda, Cojocnia, DezmLr şi chim din Dragu, Şinlteu, Mihăieşti,
Nădăşelu, Corneşti, Berindu, Coruşa, Şardu, Vechea şi din multe altele,
demonstrează că, asemenea Braşovului şi Sibiului, Clujul oferea posibilităţi pentru o largă arie de locuitori să-şi completeze veniturile băneşti
prin vînzarea forţei de muncă. Cei din Şinteu relevă în 1820 că la Cluj,
„dacă ne ducem la lucru cu coasa, cu secera, cu securea, oricine, cu ce
meşteşug ştie, bani putem căpăta" 46 • Intr-un mod ceva mai concis, iobagii
din Şardu subliniază: ,,merem la Cluj, cînd ni sucşegu de bani, şi căpătăm
bună plată pe lucru cu palmele şi cu caru" 4 î.
DejruJ. şi Ghied.1a ,au fost indicate ca ,centire urban-e, unde puteau munci
în schimbul unei retribuţii băneşti, de către ţăranii dependenţi din Fizeşu
Gherlei, Sînmăiiitin, Divideri, Sîn1tioana, Liviada, lclod, Dăbî,oa, .A!liuniş,
Corneşti, Bobîlna, Jichiş, Mintiu Gherlei, Cuzdrioara, Mica, Ciceu Mihă
ieşti, Rugăşeşii, Cîţcău, Căşei1u, Vad, Bogata, Matia, Ni'l'eş, Oşoi, Bobîlna,
Ciumeni, Oremienea, BăbdLu, Bătin, Băiţa, Ileanda Maire şi ialite sate. DeosebLt de exipliciţi s-aJU stirăduit să fie în relaitiairea lor locuiltorii diin Jiichişu de
Jos, care au spus: ,,La Dej şi la Gherla din arat, săpat, cosit, secerat· ...
încă şi din tăiatul lemnelor de foc, bani putem căpăta, cînd vrem aceasta
a lucra" 48 •
1

Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52, conscripţia czirakyană în Şmig.
Arh. Stat. Tg. Mureş, fond conscripţii urbariale, conscripţia czirakyană,
dosar nr. 560.
44
Idem, dosar nr. 222.
45 Şt. Meteş, op. cit., voi. II, fila 235.
46 Idem, vol. III, fila 224.
47
Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52, conscripţia czirăkyană în Şardu.
48
Arh. Stat. Dej, fond Solnocul Interior, tabela de impunere pe anul 1820,
inv. nr. 506/9-XII-1819, anexa 1, satul Jichişu de Jos.
42
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Pentru iobagii din Lăpuşel. Dumbrăviţa, Făureşti, Ciocotiş, Balţa,
Scicălăşeni, Satulung, Remetea Chioarului, Coaş, Mireşu Mare, Lemniu,
Văleni, Răstoci şi din alte localităţi rurale care aparţineau districtului
Chioar, principalul oraş unde-şi vindeau forţa de muncă era Baia Mare.
In acest sens cei din Răstoci se exprimă în 1820 lapidar: ,,Mergem la
Baia Mare cu coasa şi cu sapa şi acolo căpătăm bani" 19 .
în comparaţie cu agricultura propriu-zisă, viticultura a favorizat apariţia sporadică, încă din secole:e XVI-XVII, a muncii salariate sezoniere.
Pină la începutul veacului al XIX-lea ea s-a dezvoltat continuu paralel
cu extinderea suprafeţelor cultivate cu viţă de vie. Drept urmare, zilele
de ~!ujbă iobăgească n-au mai putut acoperi integral necesarul de forţă
de muncă cerut de efectuarea în timp util a diferitelor operaţiuni pretinse
de întreţinerea viilor, în condifiile unor preţuri din ce în ce mai avantajoase obţinute cu ocazia valorificării strugurilor, vinului şi rachiului din
drojdie de vin pe piaţa internă. Intr-adevăr, îngropatul şi dezgropatul
viţei de vie, legatul ei de pari sau araci, tăiatul lăstarilor şi desfrunzitul,
stropitul şi cele două-trei rinduri de săpături reclamau pe de o parte o
anumită experienţă şi specializare transmisă de la o generaţie la alta, iar
pe de altă parte un număr apreciabil de braţe de muncă şi un efort
mai susţinut decît în alte ramuri ale agriculturii. A fost de aceea firesc
ca în zonele viticole proprietarii feudali, care aveau terenuri întinse cu
viţă de vie, să nu se poată limita în eforturile de întreţinere a acestora
numai la munca forţată a ţăranilor dependenţi pretinsă în cadrul zilelor
de •robotă. Astfel de proprietari vor fi nevoiţi să angajeze şi luorăitori
sezonieri pe plată. Cu atît mai mult vor fi obligaţi să apeleze la munca
sezonieră retribuită orăşenii, care nu dispuneau de iobagi, şi acei ţărani
liberi ce nu-şi puteau !Întreţine viile prin forţe proprii.
Amploarea luată de munca sezonieră plătită în zonele viticole se
reflectă clar în declaraţiile reprezentanţilor iobagilor făcute cu prilejul
pomenitei conscripţii czirakyene din 1819-1820. Aceste declaraţii prezintă importanţă nu numai pentru că permit să se contureze principalele
regiuni virticole existente în Mairele Principart: ail T,ranis~lVianiei 'la înJCeputul
veacului al XIX-lea, ci şi fiindcă indică localităţile în hotarele cărora se
utilizau în vitiicuJ.tură luorătoiii sezonieri ,retribuiţi. Totodaltă declairaţiile
permit specialiştilor ce lucrează azi în viticultură să-şi dea seama care
din locaili1tăţi1e oon&cwise aveau so'.ul cel mai prQpice ;pentru. obţin1e!f'e;a unor
reco:te superioare sub aspect cantitativ şi calitativ. Aceste localităţi sînt
indicate cu suprafeţele cele mai întinse de viţă de vie şi în consecinţă
producind vinul cel mai căutat pe piaţă, ceea ce explică în ultimă instanţă amploarea luată de utilizarea muncii salariate în urmă cu un secol
şi jumătate.

Una din principalele zone viticole transilvănene era la 1820 - ca şi
dealtfel - aceea de pe Mureşul mijlociu, care se întindea în comitatele Hunedoara şi Alba de Jos. 1n comitatul l-{unedoara, iobagii din
Boholt au relatat că mergeau să lucreze pe bani la viile din Deva; cei
din Sintămăria de Piatră la Deva, Hunedoara şi Orăştie; cei din Fărcădinu

astăzi,

•
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de Jos la Haţeg, Fustea, Silivaşu de Sus şi Silivaşu de Jos; cei din Vilcelele Rele la Maceu şi Ocolişu Mare; cei din Demsuş la Fustea, Fărcădinu
de Jos ~i Fărcădinu de Sus; cei din Măgura la Bobilna, Folt, Uroi, Simeria,
Rapoltu Mare, Mateşu şi Jeledinţi; cei din Şoimuşu de Mureş şi din
Silivaşu de Jos în propriile lor hotare, dar şi ,,în vecini". Locuitorii din
ultimul sat menţionează între altele că mulţi domni de pămint di:-.;pun
de vii, l1a caire „pentiru plată ne ducem la luoru"50 . Aşadair în comitatul
Hunedoara localităţile cu suprafeţele viticole cele mai întinse, care atră
geau pe scară largă lucrători sezonieri, erau oraşele Deva, Hunedoara şi
Haţeg, cărora li se adăuga Orăştie din scaunul cu acelaşi nume, precum
şi comunele Simeria {în care e înglobată şi Uroi), Je'.edinţi, Ocolişu Mare,
Rapoltu Mare, Bobîlna, Fustea, Foit, Făn'ădinu de Sus, Fărcădinu de Jos,
Mateşu, Silivaşu de Jos, Silivaşu de Sus şi Maceu.
In comitatul Alba de Jos iobagii au indicat printre localităţile cu vii
vestite prin producţia lor calitativă şi cantitativă, care favorizau ră.'-pin
direa muncii salariate, oraşele Alba Iulia şi Aiud, cărora li se adăuga
Seheşul din scaunul omonim, precum şi comunele Ighiu, Şard, Cricău,
Benic, Stremţ, Ciumbrud şi Bucerdea Vinoasă. ln aceste centre viticole
au afirmat că obi~;muiau să meargă la lucrul viilor sătenii din Galda de
Sus, Gaida de Jos, Girbova de Sus, Ben ic şi Hă pria. Lor li se adaugă cei
din Cricău, Geomal, Tibru, Ţălna şi Bueerdea Vinoasă, care au arătat că
aveau putinţa de a lucra pe bani „în vecini" fără a preciza însă satele
respective. Ţăranii dependenţi din Bucerdea Vinoasă şi Ţălna au subliniat
însă că puteau lucra pe plată atît în vecini, cit şi în hotarul .satelor lor.
Declaraţia celor din Bucerdea Vinoasă are următoarea formulare: ,,Fiind
1a noi vii maui şi făicîndu-s.e vin bun în ele, lucră domnii mulbe vii cu
bani şi putem merge în toate zilele pe bani numai să avem răgaz ... In
vecinătatea noastră încă sînt vii bune, unde putem lucra pe bani în
toate zilele" 51 • Locuitorii din Ţălna formulează un răspuns asemănător:
„domnii de aice atîtea vii au de nu le pot răzbi şi dacă am avea rînd
din toate zilele am putea lucra pe bani" 5 :?.
Alături de cei din Bucerdea Vinoasă şi Ţălna, au mai afirmat că
aveau putinţa să lucreze pe bani la viile din propriile hotare sătenii din
Aciliu, Asinip, Herepea, Hopîrta, Băgăian şi Săsciori. O excepţie face
oarecum relatarea celor din ultimul sat, deoarece din ea rezultă că recrnrgeau la miunoa siailairiaită sezonieră pentl'U ,a-şi ,lucria viile ,chitair şi iobagii
mai înstăriţi, precum şi aceia care se ocupau cu un meşteşug. Relatarea lor
sună astfel: ,,Dealurile viilor sînt cu roade, şi se face vin bun, şi nu se
luc1·ă greu; cheltuielile care se lipseşte la o casă tot din vin le agonisim
şi le ciştigăm; şi în viile acestea putem lucra pentru bani toate zilele,
pentru că fiind în satu nostru mulţi meşteri şi gazde cu putere bună
viile le lucră pe bani'•53_
Se impune să se sublinieze că zona viticolă de pe Mureşul mijlociu
atrăgea in circuitul muncii sezoniere şi ţărani moţi. Cei mai mulţi moţi
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proveneau din satele muntoase ale comitalelor Hunedoara şi Alba de Jos.
Dar alături de ei veneau să-şi vindă forţa de muncă şi cei din comitatele
Turda, Cluj şi Zarand. Edificatoare în această privinţă sint declaraţiile
iobagilor din cătunele comunei Dupăpiatră (c. Zarand). De pildă locuitorii
din Valea Cornăţelului relevă în 1820: ,,La lucrul viilor mergem în varmeghla [comitatul sau judeţul n.n.] Bălgradului [Albei Iulii n.n.] şi la alt
lucru al cimpului, [precum] şi în varmeghia Hinidoarei" 54 •
A doua regiune viticolă transilvăneană era cea situată intre văile
celor două Tirnave. Din punct de vedere al unităţilor administrativ-teritoriale ea cuprindea sate din comitatele Tîrnava şi Alba de Sus, precum
şi din scaunele Sighişoara şi Mediaş. Reprezentanţii iobagilor din cele mai
multe sate aparţinînd acestor comitate şi scaune au mărturisit că aveau
posibilitatea de a merge să lucreze la viile orăşenilor din Mediaş şi Dumbrăveni în schimbul unei re~·ibuţii băneşti. Prinrtlre ei se numără cei din
Dirlos, Idiciu, Păucea, Delenii, Lepindea, Şmig, Boziaş (azi înglobat în
oraşul Tî1rnăveru), Tăuni, Tă,tîrilaua şi Răvăşel. Iobagii din Roandoola
au menţionat alături de viile din Dumbrăveni şi pe cele din Biertan, .iar
cei din Stejăreni şi Floreşti în plus pe cele de la Laslău .şi Sighişoara.
La rindul lor sătenii din Tăuni au amintit alături de viile din Mediaş
şi pe acelea din Bălcaci şi Suplac, cei din Glogoveţ pe acelea din Hundorf,
Şona şi Mănărade, iar cei din Valea Lungă, Cheslăr, Făget şi Micăsasa
centrele viticole Jidvei, Şona, Şeica Mare, Şeica Mi•că, Axente Sever,
Tirnava, Tîrnăvioara şi Agîrbiciu. Declaraţia celor din Făget are urmă
toarea formulare: ,,Imprejuru nost la Mediaş, la Bălcaci, la Proştea Mare
[azi Tîrnava n.n.], la Proştea Mică [azi Tîrnăvioara n.n.], la Agîrbiciu,
la Firîua [azi Axente Sever n.n.], la Şei,ca Mare şi la Şeioa M,1că multe şi
frumoase dealuri [cu vii] fiind, acolo lucru pe bani putem căpăta şi şi
merem acolo a lucra pe bani";;:;_
Centrelor viticole de mai sus li se adăuga şi Rîşul, după cum reiese
din cele spuse de iobagii din Stenea şi Veseud. Cei din Veseud i-au reliefat
astfel importanţa: ,.în privinţa banilor ne vine tare uşor, că în jurul
nostru există mai multe sate cu dealuri cu vii, îndeosebi Rîş, unde în
anii trecuţi de adevărată foamete am putut ciştiga ceva bani şi ne-am
putut întreţine cu munca noastră" 56 . Prin aceste cuvinte sătenii din Veseud au scos în evidenţă că veniturile băneşti realizate prin zilele de
muncă prestate la viile din Riş i-au ajutat să învingă mai uşor decît
ţăranii din alte părţi foametea teribilă care a bintuit în Transilvania
intre 1814-1817.
Deşi de mai mică extensiune, la începutul veacului al XIX-lea existau
şi alte centre viticole transilvănene, care ofereau ţăranilor liberi şi dependenţi posibilităţi de a.-şi vinde sezonier forţa de muncă în schimbul
unei retribuţii în bani sau în natură. Printre acestea reprezentanţii iobagilor au menţionat la 1820: a) în districtul Bistriţa cele de la Lechinţa,
Budacu Săsesc, Siniacob .şi Sîngeorzu Nou; b) în comitatul Solnocul In1

54

Idem, vol. II, fila 305.
:-,s Arh. Stat. RPU Budapesta, F. 52, conscripţia czirakyană în Făget.
:-.G Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alba de Sus, dosar cu actele nearanjate ale
conscripţiei czir:iakyene efectuate în satele comitatului Alba de Sus.
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terior cele de la Unguraş, Dicea, Fizeş şi Mălin; c) în comitatul Crasna
Solnocul de Mijloc cele de la Şimleu, Mărghita şi Tăşnad; d) în comitatul Cluj cele de la Sic, Cojocna şi Giurtelec; e) în comitatul Turda cele
de la Viişoara şi Luna Arieşului. Ş.a.m.d. Lor li se adăugau desigur viile
orăşenilor din Cluj, Dej, Ocna Dejului, Bistriţa, Baia Mare, Reghin, TîrguMureş, Turda, Sibiu, Ocna Sibiului etc. La viile din Tîrgu-Mureş şi Reghin au recunoscut la 1820 că mergeau la lucru sătenii din Vadu, Mitreşti,
Isla, Valea, Eremieni, Dumitreşti, Drojdie, Deda, Dămieni şi din alte
looailităţi ia.le soaum1lui Muireş şi ale ,comibaibului Turda. Cei din Dămieni,
de pi1dă, iafîrmă: ,,La Tiirgu-M1..J!lieş şi Reghin se poate primi de h.11oriu în
vii şi acolo şi pleacă mulţi din această localitate ... unde au posibi 1itatea
să cîştige bani cu muncă de zileri••,37 _
Spre deosebire de locuitorii din satele scaunului Mureş, care n-au
precizat ce aaitegociii. de ţăirani se angajau oa zilerii ,la viii, i:oiba,gH din V,ad,
Cremenea, Nireş, Sînmărghita şi Batin (c. Solnoc Int.) au subliniat că
mergeau la lucru pe plată în localităţHe viticole învecinate îndeosebi cei
mai săraci dintre ei. Sublinierea făcută în acest sens de reprezentanţii
sătenilor din Nireş este redată astfel de conscriptori: ,,cei mai săraci se
pot duce să lucreze mai ales în viile din Unguraş, Dicea, Mălin, Fireş,
Ocna Dejului şi Dej, într-a cărora hotare sint multe dealuri cu vii" 58 •
Referindu-se la posibilitatea de a lucra pe plată în localităţile viticole din
Solnocul de Mijloc şi Crasna, iobagii din Stîrciu se exprimă într-un mod
asemănător: ,,Pe viile alea mari din Şimleu, din Tăşnad şi din Marghita
cu sapa ... pu t em co t a b am. "5!J . Ş .a.m. d .
Exemplele de mai sus selectate din sutele de declaraţii făcute de
reprezentanţii iobagilor din satele transilvănene în faţa celor care au
efectuat conscripţia czirakyană demonstrează că utHizarea muncii sezoniere retribuite era într-adevăr mai pe larg răspîndită în viticultură, decît
în agricultura propriu-zisă, în primele două decenii ale secolului al
XIX-lea. Dar, ca şi în agricultura propriu-zisă, şi în viticultură ea nu constituia decît o formă de tranziţie spre munca liberă salariată din viitoarea
orînduire capitalistă, deoarece continua să fie efectuată mai ales de
către ţăranii dependenţi. Alături de munca salariată, şi în viticultură
continua să se întrebuinţeze cea forţată în cadrul zilelor de robotă. Mai
mult, şi în această importantă ramură a agriculturii ponderea hotăritoare
revenea muncii forţate şi nu celei salariate. Dependenţa majorităţii ţăra
nilor de propriet,a,rii feudaili, determinată de rrei1aţihle de produicţi1 e feu.diale,
care-i obligau la prestarea a 2-3 zile de slujbă iobăgească pe săptămînă,
a constituit şi în domeniul viticulturii principala frînă a .răspîndirii muncii
retribuite. Altfel ea ar fi ajuns fără îndoia1 lă preponderentă, avînd în
vedere că preţurile ce se plăteau la lucrul viilor erau tentante pentru
ţărani. ln jurul anului 1790 preţul unei zile la săpatul viei a fost fixat
oficial pentru un lucrător bun: în Braşov, Sibiu şi Cluj la 20 creiţari
cu mîncare şi la 30 cr. fără hrană; în celelalte oraşe transilvănene la 18 cr.
şi

1

Arh. Stat. Tg. Mureş, fond conscripţii urbariale, conscripţia czirakyană,
dosar nr. 327.
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Şt. Meteş, op. cit., vol. II, fila 165.
59
Idem, vol. III, fila 193.
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:::u hrană şi la 28 cr. fără mîncare; în localităţile rurale la 16 cr. cu
mincare şi la 24 cr. fără hrană. Preţurile reale ce se plăteau în viticultură pentru o zi de lucru le depăşeau însă cu regularitate pe cele oficiale.
Pină la 1820, valoarea unei zi-le de lucru a urcat, după cum s-a văzut,
pînă la 60 creiţari sau 1 florin renan pe zi pe piaţa muncii libere. Cea
impusă oficial sau în cadrul unor obligaţii de natură feudală a rămas
fireşte mai redusă şi în primele două decenii ale veacului al XIX-lea nu
numai în agricultură şi viticultură, ci şi în transportul diferitelor produse
şi mărfuri, în manufacturi sau în exploatările miniere 60 .
ln concluzie, actele conscripţiei czirâkyene oferă informaţii edificatoare privind progresul înregistrat de munca salariată sezonieră în agricultura şi viticultura din diferitele unităţi administrative ale Marelui
Principat al Transilvaniei pînă la 1820. Ea n-a ajuns pînă la începutul
veacului al XIX-lea să înlocuiască munca forţată impusă ţăranilor dependenţi de către nobili în virtutea dreptului lor exclusiv de proprietate
asupra pămîntului. Dar lărgirea ariei de răspîndire a lucrului sezonier
retribuit ilustrează: în primul rînd, insuficienţa zilelor de rabotă sau
slujbă iobăgească îndeosebi în perioadele de vîrf ale principalelor munci
agricole; în al doilea rînd, criza în care a intrat sistemul muncii forţate
şi deci al relaţiilor de producţie feudale încă din secolul al XVIII-lea;
în al treilea rînd, adîndrea procesului de antrenare a unui număr din
ce în ce mai mare de gospodării ale nobililor, orăşenilor şi chiar ale
ţăranilor liberi mai înstăriţi în producerea de mărfuri pentru piaţă; în
al patrulea rînd, că o parte tot mai însemnată a ţăranilor dependenţi va
căuta să profite de progresul economiei de mărfuri pentru a-şi vinde
mai ales forţa de muncă în schimbul unui salariu în bani sau a unei
simbrii în natură, cu scopul de a face faţă necesităţilor de hrană, precwn
şi impozitelor pretinse de stat, comitat şi comună; în al cincilea r1nd,
că dacă munca salariată n-a înregistrat progrese mai substanţiale pînă
la ţ820, acest lucru s-a datorat frînei exercitate de relaţiile de producţie feudale, în virtutea cărora covîrşitoarea majoritate a ţăranilor
dependenţi erau obligaţi să presteze domnilor de pămînt 2-3 zile de
rabotă gratuită pe săptămînă.
Dar, cu toată f1ina exercitată de relaţiile de producţie feudale, sporirea numă1rului celor angajaţi la curţile nobiliare de-a lungul unui an
agricol sau calendaristic şi în special a lucrătorilor sezonieri în perioadele
de vîrf ale muncilor agricole prezintă importanţă fiindcă ilustrează accentuarea tendinţei de înlocuire a muncii forţate gratuite cu cea liberă retribuită în primele două decenii ale veacului al XIX-lea. Această tendintă
se va amplifica în deceniile următoare şi va duce în 1848 la redactar~a
chiar de către reprezentanţii nobilimii cu o orientare liberală a legilor
agrare votate de dietele de la Bratislava şi Cluj, care vor intra în vigoare
la 23 aprilie în comitatele bănăţene şi în cele din vestul Transilvaniei
60
•
• •
Şt. lmreh, Majorscigi gazdcilkodcis a Szekelyfoldon a feudalizmus bomlciscinak
ideJen (Gospodăria alodială din Secuime în perioada descompunerii feudalismului),
Bucu~eşţi, 19!56, p. 131; L. Botezan, Contribuţii la istoricul cultivării viţei de vie
pe pammtunle nobiliare şi iobăgeşti din Transilvania în perioada 1790-1820, în
Terra nostra, II, 1971, p. 155.
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cunoscute sub numele de Partium, iar la 18 iunie în Marele Principat
al Ardealului. Ambele îi vor transforma pe iobagi şi pe jeleri în oameni
liberi şi în proprietari deplini pe sesiile sau loturile ,avute în folosinţă
î11Jafunte de 1revolruţiie. Cu irefonma ,agu:,airă din 1848 se via deschrl.:de dmp
libe1r , nieJ.iim~IJalt ' de aictiune
inenroru
munioa 1i berii isal1airilartă 1aitî.t în iagricul•
",t-"'"
tlllffi propriu-zisă, dt şi în vi,tiioUJltură, ipe întreg teritorif\.111 Tu1ansi1lvianiei.
LIVJU BOT EZAN

WIE DIE CZIRAKYSCHE KONSKRIPTION DEN VERKAUF DER
ARBEITSKRAFT DER LEIBEIGENEN TRANSSILVANIENS ZU
BEGINN DES 19. °JHS. WIDERSPIEGELT
(Zusammenfassung)
Die Czirakysche Konskription wurde 1819-1820 in allen Dărfern des GroBfi.irstentums Transsilvanien von den habsburgischen Behărden durchgefi.ihrt. Die
Konskriptoren verfaBten sie aufgrund der Antworten, die sic von den Vertretern
der Leibeigenen auf neun Fragen erhielten, dic sie nach rtypisierten Forrnularen
gestellt hatten. Die Antworten sind wichtig, da sic wertvolle Informationen bieten
liber: die Kategorien der abhăngigen Bauern; den Boden, den diesc zum Eigengebrauch besaOen; die Arten der Feudalrente und ihre Hăhe; den Ertrag der Ăcker
und die Technik ihrer Ausnutzung; das Niveau, das durch die Einfi.ihrung der
Leibeigenen-Wirtschaften im Warenumsatz zu Beginn des 19. Jhs. erreicht wurde,
u.a.m. Die Konskription erweist, daB eine der Hauptformen zur Einfi.ihrung der
abhăngigen Bauern in den Warenumsatz der Verkauf ihrer Arbeitskraft gegen
eine Leistung în Geld oder Produkten war. Zugleich erweist sie auch, daB um 1820
das Streben der Adelswirtschaften schon ziemlich weit fortgeschritten war, die
erzwungene und unentgeltliche Arbeit der abhăngigen Bauern durch Einstellung
von Knechten fi.ir ein landwirtschaftliches Jahr zu ersetzen, besonders aber durch
Verwendung in immer hăheren MaBc von Saisonarbeitern, um das Hacken des
Maises, den Schnitt und das Dreschen der anderen Getreidesorten, die Heumahd
rechrtzeitig zu beenden, vor allem abcr um die verschiedenen Arbeiten in den
Produktionskreis einzubeziehen, die in der Rebenkultur nătig sind. Die bezahlte
Arbeit erwies sich als viel wirksamer fi.ir das Wachstum der landwirtschaftlichen
Marktproduktion und demnach auch fi.ir die erweiterten Măglichkeiten, den Gewinn
zu steigern. Halte dieses Streben auch nicht den Ersatz der Fronarbeit durch freie
bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft und im Weinbau bis 1820 zur Folge, so
widerspiegelt es <loch die Vertiefung der Krise, in die schon zu Beginn des 18. Jhs.
die feudalen Produktionsverhăltnisse geraten waren. Die Krise sollte sich in den
folgenden Jahrzehnten noch verschărfen und schlieBlich zur biirgerlich-demokratischen Revolution von 1848-1849 fi.ihren. Die Revolution machte die Leibeigenen
und die Urbarialhorigen zu freien Menschen und zu Volleigenti.imern ihrer Grundstticke und bewirkte, daB von da an die bezahlte Ar-beit in der Landwirtschaft und
im Weinbau vorherrschte.

CONTRIBUŢII LA
NAŢIONALE

PROBLEMA FORMARII CONŞTIINŢEI
IN MIŞCAREA MUNCITOREASCA
DIN TRANSILVANIA

Desăvîrşirea unităţii naţionale a statului român, fenomen legic, obiectiv, s-a realizat în condiţiile unui puternic avînt al luptei maselor popubre
de pe ambele versante ale Carpaţilor. Actul unirii, dorit şi urmărit de
multe generaţii de români, s-a înfăptuit în condiţiile specifice determinate de prăbuşirea Imperiului austro-ungar în primul război mondial
şi ale victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, care a deschis
calea popoarelor spre eliberare naţională. Acesta a fost cadrul internaţional care a favorizat procesul constituirii sau desăvîrşirii statelor
naţionale în această parte a Europei. Rolul decisiv însă a revenit factorilor
interni, în cadrul căirora conştiinţa unităţii naţionale, a originii şi idealurilor .comune a constituit o importantă forţă motrice care a mobilizat popoarele la lupta pentru realizarea statelor naţionale.

Mai mult ca în cazul altor provincii ale fostului Imperiu austro-ungar,
unirea Transilvianiei cu Româniiai ,a aV1Ut un puteirniic oareoter plebisici11Ja,r,
a fost consecinţa voinţei milioanelor de români aflaţi sub stăpînire străină
şi care doreau, peste toate deosebirile de stare socială şi mai presus de
acestea, să se unească cu fraţii lor de dincolo de Carpaţi.
Această voinţă, exprimată la Alba Iulia de cei peste 100.000 de participanţi şi de celelalte sute de mii care la 1 Decembrie nu s-au putut
deplasa acolo, nu a fost consecinţa unui act spontan, nu a fost rezultatul
unei atitudini izvorîte din conjunctura evenimentelor imediate, ci urmarea unui proces îndelungat al luptei naţionale duse de români, în cursul
căreia, în mintea şi inima maselor şi a fruntaşilor luptei, deopotrivă, s-au
născut idealuri şi dorinţe, argumente şi convingeri, care au contribuit
decisiv la formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale. In diferite etape
ale acestui proces s-au acumulat şi maturizat factorii necesari care în
cele din urmă au permis realizarea dezideratului unirii Transilvaniei cu
România.
„Desfăşurarea evenimentelor istorice demonstrează în modul cel mai
categoric faptul că unirea nu a fost efectul unei întimplări, rodul unei
simple conjuncturi favorabile sau al înţelegerilor intervenite la masa tratativelor, ci rezultatul luptei hotărîte a celor mai largi mase ale poporului,
un act de profundă dreptate naţională, realizarea unei concordanţe legice
între realitatea obiectivă şi drepturile inalienabile ale poporului, pe de o
parte, şi .cadrul naţional cerut cu stringenţă de aceste realităţi" 1 •
1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă comună a C.C. al P.C.R.,
Consiliului Naţional al F.U.S. şi M.A.N. consacrată sărbătoririi a sase decenii de la
făurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, 1978, p. 12.
·
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Unirea a răspuns unor condiţii de necesitate istorică şi a fost realiîn mod conştient de masele populare româneşti. tn toamna anului
1918, atît fruntaşii luptei naţionale cit şi oamenii muncii de la oraşe şi
sate erau convinşi de necesitatea unirii, erau pregătiţi să o înfăptuiască
şi dispuneau de toate argumentele neoesaaire ipenrtniu a transforma idealuil.
în realitate.
Manifestarea voinţei maselor de a realiza unirea a constituit o bază
solidă pentru activitatea fruntaşilor luptei naţionale în această perioadă;
siguranţa pe care le-o dădea această participare masivă şi conştientă a
radicalizat burghezia română din Transilvania, i-a impus să renunţe la
compromisuri şi să militeze deschis pentru realizarea unirii.
Pe temeiul acestor fapte se poate afirma că rolul hotărîtor în realizarea actului unirii l-au avut masele populare, că unirea nu este opera
citorva personalităţi, ci a maselor româneşti de pe ambele versante ale
Carpaţilor, care, ca în atîtea alte momente decisive ale existenţei noastre,
au dovedit că sint adevăratele făuritoare ale istoriei.
O investigaţie in fenomenul istoric atît de important cum a fost
actul unirii conduce la constatarea că el a avut loc în .condiţiile afirmării
din ce în ce mai pregnante a rolului proletariatului, forţa cea mai înaintată a oooietăţii, purtătoarea ronsecverută a idealurilor de ,progrr,es, de eliberare socială şi naţională a ,poporului român. ,,Prin natura sa de clasă,
prin locul său în producţia materială, proletariatul devine exponentul
aspiraţiilor întregului popor muncitor, interesele sale corespunzind pe
deplin cu interesele tuturor oamenilor muncii, cu cerinţele obiective ale
dezvoltării societăţii" 2 • Această caracteristică şi-a pus amprenta asupra
evenimentelor istorice din deceniul al doilea al secolului nostru.
In procesul desăvîrşirii unităţii naţionale a poporului român, clasei
muncitoare i-a revenit un merit deosebit. Deşi ideea luptei naţionale a
apărut iniţial în rîndul altor categorii sociale, proletariatul a preluat-o
şi a îmbogăţit-o cu elemente noi.
Gindirii socialiste, purtătoare a intereselor proletariatului, i-a fost
proprie îmbinarea dezideratului luptei naţionale cu dezideratele luptei
sociale, fapt care, pe de o parte, a determinat o poziţie mai 1radicală a
mişcării socialiste in cursul luptei pentru desăvirşirea unităţii statului
naţional român, iar ,pe de altă parte, îmbinarea celor două deziderate a
ajutat mişcarea socialistă să înţeleagă mai repede superioritatea dreptului
popoarelor asuprite la autodeterminare politică.
Pînă La înţelegerea şi adopbarea acestui princi,piiu S3JOI'U al popoall'ellor
asuprite, gîndirea fruntaşilor luptei naţionale din T;ransilvania a trebuit
să parcurgă cîteva etape care au durat în timp. Pornind de la ideea
necesităţii egalităţii românilor ardeleni cu ungurii, saşii şi secuii, pe
temeiul numărului, originii latine, al vechimii pe aceste meleaguri şi al
aportului lor 'la viaţa materială şi spkituală, trecînd prin etapa luptei
pentru autonomia Transilvaniei şi a recunoaşterii unei naţiuni pe temeiul
faptului că ea există, gindirea burgheză a făcut pasul decisiv către înţelezată

Ceawşescu, Partidul Comunist Român continuator al luptei revodemocratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi
socialiste din România, Bucureşti, 1966, p. 13.
•
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gerea .:;uperiorităţii dreptului la autodeterminare politică şi a concretizat
oficial această evoluţie prin cunoscuta Declaraţie de la Oradea, din 12
octombrie 1918.
Ideea luptei pentru unitate naţională a găsit un teren fertil în conştiinţa muncitorilor români din Transilvania, deoarece a.ceştia erau exploataţi atît ca clasă socială, cit şi ca parte a unei naţiuni asuprite.
Formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale în mişcarea muncitorească
din Transilvania a fost un proces complex desfăşurat în decursul multor
ani, proces de-a lungul căruia s-a ciştigat o experienţă proprie in domeniul luptei economice, politice şi pentru drepturi democratke. La aceastc'1.
experienţă s-a adăugat activitatea teoretică şi practkă desfăşurată de
militanţii, organizaţiile politice şi presa muncitorimii, prin cele mai diverse
mijloace de propagandă.
Formarea conştiinţei naţionale în sinul mişcării mundtoreşti şi afirmarea ei in lupta naţională s-a făcut în atmosfetra luptei generale a
poporului român pentru realizarea dezideratului său naţional şi nu rupt
de această luptă, nu în afara ei.
O examinare, fie şi sumară, a căilor şi mijloacelor de formare a conştiinţei naţionale a clasei muncitoare din Transi'lvania presupune trecerea
în revistă a situaţiei sale materiale şi sociale, a activită,ţii teoretice şi
practice desfăşurate de organizaţiile social-democrate în organizarea grevelor, demonstraţiilor, folosirea presei, a diferritelor materiale de propagandă, a luptei pentru drept de vot universal, contribuţia .şcolii, a societăţilor culturale, a legăturilor cu mişcarea muncitorească din România etc.
*

Promovînd o politică de subordonare economica, clasele dominante
din Imperiul austro-ungar au descurajat sistematic dezvoltarea industrială
a Transilvaniei, deşi bogăţiile naturale de care dispunea provincia ar fi
justificat o asemenea dezvoltare. In consecinţă, în Transilvania, prcletariatul industrial reprezenta un procent mai redus în comparaţie cu
proletariatul industrial din alte zone ale imperiului. Dar şi în aceste condiţii muncitorii români cuprinşi în industrie reprezentau doar 2~.90;0
din totalul muncitorilor industriali din Transilvania:-i. Marea majoritate
a proletarilor :români lucrau în industria mică, meşteşuguri şi mai ales
în minerit. Cercetarea calitativă a acestui aspect demonstrează că muncitorii aparţinînd naţiunilor asuprite din imperiu, deci şi cei români,
erau utilizaţi mai ales în activităţile care cereau un grad de calificare
mai redus şi care prin natura şi intensitatea muncii depuse erau mai grele.
Datorită aceleiaşi politici de discriminare naţională, în Transilvania
durata zilei de muncă era mai mare, iar salariile mai mici în comparaţie
cu situaţia din alte zone ale imperiului. Semnificativ este faptul că la
începutul secolului al XX-lea, salariul mediu al muncitorHor din Transilvania reprezenta 66,20/o faţă de salariul mediu din regiunea Budapestei,
3

Din istoria Transilvaniei, ed. a II-a, vol. 2,

Bucureşti, 1963, p. 339.
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ceea ce situa provincia, sub acest aspect, pe penultimul loc în raport cu
alte ţinuturi ale Ungariei în perioada respectivă".
Primele imagini ale inechităţii naţionale şi sociale receptate în anii
copilăriei şi ai şcolarizării vin să completeze acum, în condiţiile luptei
pentru ciştigarea existenţei zilnice, tabloul real al dublei exploatări. Experienţa şi realităţile vieţii formează convingerea că asuprirea naţională şi
socială au un izvor comun, că pentru eradicarea lor se impune îmbinarea
dezideratelor luptei naţionale cu dezideratele luptei sociale.
Pe acest fond este explicabilă şi firească existenţa numeroaselor conflicte de muncă, în care alături de proletariatul român s-au încadrat în
luptă prolebau:i maghiia,ri, germani etc. Această oolaboraire dovedeş,te
că muncitorii români ,au
f ăout distincţia necesairă în:bre aS'l.lpritorii
lor reali şi masele populare maghiare şi germane, cu care împărţeau
necazuri şi greutăţi.
Creşterea nemulţumirii maselor, generată de ascuţirea contradicţiilor
de clasă dintre exploataţi şi exploatatori, ca şi de intensifioairea asupririi
naţionale, a atins un punct de încordare maximă în anii 1905-1907.
Acestea s-au exprimat prin creşterea numărului de greve şi demonstraţii
(423 de greve cu 100.300 de participanţi)5, care se caracterizau print.T-un
puternic conţinut politic. Conţinutul politic viza nu numai raporturile
sociale, ci şi pe cele naţionale.
Intensificarea acţiunilor muncitoreşti împotriva exploatării a determinat de multe ori intervenţia brutală a autorităţilor. Astfel, Ioan Creţu,
fruntaş socialist ardelean, arăta că: ,,Autorităţile ungare reacţionare şi
şoviniste nu văd cu ochi buni că se deşteaptă şi poporul român şi că
apucă adevărata cale ... " 6 •
Contribuind la declanşarea primului război mondial, clasele dominante austriece şi maghiare au urmărit să atenueze criza politică internă
în continuă creştere, să frîneze şi să reprime mişcările revoluţionare ale
maselor muncitoreşti şi ţărăneşti, precum şi mişcarea de eliberare naţio
nală a popoarelor asuprite. Mersul războiului nu a justificat aşteptările
claselor dominante, iar eşecurile au ascuţit şi mai mult contradicţiile
sociale şi naţionale.
Suferinţele războiului au provocat în întreaga monarhie împotrivirea
maselor populare în frunte cu clasa muncitoare, faţă de măsurile drastice
impuse de autorităţi. In ciuda stării excepţionale, muncitorii din Valea
Jiului, unde lucrau circa 11.500 de mineri, în majoritate români7, au
declarat în vara anului 1916 o grevă care a durat mai multe luni. Greva
a -lovit puternic în producţia de război a imperiului.
1n cursul anului 1917, începînd cu marile demonstraţii de 1 Mai pentru
încetarea războiului şi pentru drepturi politice şi continuînd cu puternicele greve din Valea Jiului, Braşov, Oradea, Cluj şi din alte centre
nr. 8 din 25 II/10 III 1918 şi nr. 31 din 5/18 VII 1918.
L. Fodor, L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilvania,
1848-1918, Bucureşti, 1957, p. 86.
6
România Muncitoare, din 4 iulie 1910.
4

Adevărul,

5
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1976, p. 206.
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muncitoreşti,

clasa muncitoare din Transilvania şi-a exprimat năzuinţele,
sociale şi naţionale.
O mare influenţă asupra mişcării muncitoreşti, asupra luptei pentru
emanciparea naţională a popoarelor asuprite din monarhia dualistă au
avut-o victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, actele şi decretele elaborate de Puterea Sovietică cu privire la încetarea războiului şi
la dreptul popoarelor din Rusia la autodeterminare politică.
Situaţia materială şi socială, Hpsa drepturilor politice, precum şi
influenţa M.R.S.O. au dus în toamna anului 1917 şi în anul următor la
creşterea fără precedent a luptei de clasă şi a celei naţionale, la afirmarea
tot mai puternică a clasei muncitoare din Transilvania în această luptă.
Grevele, prin revendicările cu caracter politic, social-economic şi naţional,
şi-au adus o contribuţie însemnată la formarea conştiinţei de clasă şi
naţionale a proletariatului român din Transilvania. Dar această cale de
formare a conştiinţei, greva, rămînea - după expresia lui Lenin - ,,un
element spo111:tJan, forma embrioruairă a conştiinţeâ." 8 .
Dacă la începutul secolului al XX-iea mişcarea muncitorească din
Transilvania înregistra o creştere considerabilă sub diferite aspecte, în
timpul răz'boiului şi mai ales în anii 1917 şi 1918 este tot mai evident
procesul de clarificare, de oreştere a conştiinţei de dasă şi naţionale,
fapt care s-a concretizat în acţiunile revoluţionare din toamna anului
1918, in cursul revoluţiei burghezo-democratice şi în timpul pregătirii şi
desfăşurării Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, cînd proletariatul
a fost, alături de ţărănime, forţa socială cea mai importantă în realizarea
desăvîrşirii unităţii naţionale a statului român.
Apreciind aportul deosebit al proletariatului şi ţăirănimii la înfăptuirea
unirii Transilvaniei cu România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar
general al P.C.R., afirma: ,, ... trebuie subliniat că rolul hotărîtor în înfăp
tuirea unirii l-au avut proletariatul, ce se afiirma tot mai puternic pe
arena politică a societăţii, mişcarea muncitorească şi socialistă, precum
şi maseile ţărănimii care legau de unire atît nădejdea eliberării naţio
nale, cit şi a eliberării sociale. Puternice mărturii ale hotărîrrii maselor
populare din Transilvania de a se uni cu Tara au fost marile demonstratii
politice de afirmare a dreptului la autodeterminare naţională, constituir~a
consiliilor muncitoreşti şi a gărzilor naţionale care au preluat puterea din
mîinile autorităţilor habsburgice, sutele de mii de semnături pe mandatul
delegaţilor la Marea Aduna.re Naţională de la Alba Iulia, participarea la
adunare a peste 100.000 de -români" 9 •
In cursul luptelor de clasă, al bătăliei pentru drepturi economice,
politice şi naţionale, proletariatul român din Transilvania a acţionat în
spiritul internaţionalismului proletar. Socialiştii români au promovat interesele tuturor muncitorilor din Transilvania, indiferent de naţionalitatea
lor. Principiru,1ui inter:naţionaJlismului proletair, gia.reta „Adevărul", organul
de presă al social-democraţilor români din Transilvania i-a consacrat
aspiraţiile

8
9

V. I. Lenin, Opere complete, vol. 6, Bucureşti, 1961, p. 28.
Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă comună a C.C. al P.C.R.,

Consiliului Naţional al F.U.S. şi M.A.N. consacrată sărbătoririi a şase decenii de la
făurirea statului naţional unitar român, p. 11.
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numeroase articole în care arăta că eliberarea clasei muncitoare de exploatarea capitalistă şi de asuprirea naţională are mai multe sorţi de izbîndă
prin eforturile unite ale proletarilor, indiferent de naţionalitate.
Comentind siitru,aţia grea a minelifor din T r,ansih11ania, ,români, maghiari şi de alte naţionalităţi, ,,Adevărul" arăta că, indiferent de naţiona
litate, proprietarii capitalişti se unesc impotriva muncitorilor atunci cînd
interesele lor sînt puse în pericol. lndemnîndu-i să se unească în luptă,
„Adevărul" sublinia: ,.Şi noi, lucrătorii din întreaga ţară, trebuie să ne
înţelegem, să ne unim. să ne organizăm ... ca să putem duce mai uşor
lupta contra capitalului" 10•
Socialiştii români nu au confundat nici o clipă politica şovină promovată de cercurile conducătoare maghiare cu poporul maghiar. Fruntaşul
socialist I. Creţu arăta că ,, ... ,poporul maghiar - adevărata naţiune nu voieşte să nedreptăţească naţionalităţile nemaghiare şi să trăiască în
v~nică luptă şi duşmănie cu ele, ci, dimpotrivă, voieşte egala îndreptăţire
a nationalitătilor" 11 •
în acelaşi spirit, socialiştii români au susţinut lupta de eliberare
naţională a a.Jroor IJ)OJ)Oare 1asiuprirte din Imperil\.ll]_ habsburgic. Asitfeil, în
timpul tratativelor din septembrie 1918 de la Zagreb şi Sarajevo, duse de
Tisza în problema slavilor de sud, ,,Adevărul" sublinia că „Cea mai înţe
leaptă şi d.nfJtiltă dezllegare ar fi ca popoairele slave oe sînt împărţite ,aoum
în cinci provincii să se unească într-un singur stat" 12 •
Formarea conştiinţei naţionale a clasei muncitoare din Transilvania
hu a fost numai rezultatul experienţei proprii, al căii spontane, ci a fost
şi rezultatul activităţii teoretice şi practice pe care au desfăşurat-o organizaţiile politice social-democrate.
Adîncirea procesului de luptă pentru eliberare naţională a tuturor
românilor la începutul secolului al XX-iea poate fi urmărită sub cele
mai diverse forme de manifestare, într-o bogată şi inepuizabilă activitate
nu numai în domeniul economic, cit mai ales în domeniul politic, cultural etc. ln întreaga perioadă premergătoare anului 1918, masele populare
au reprezentat forţa şi garanţia mişcării naţionale şi sociale a românilor
din Imperiul habsburgic, au constituit elementul dinamizator şi hotărîtor
în desfăşurarea luptei românilor împotriva dominaţiei străine.
Un fapt caracteristic al adîncirii procesului de luptă pentru eliberarea naţională a românilor din Transilvania l-au constituit formele variate de acţiune, participarea tot mai largă a maselor la numeroasele
manifestări organizate, element esenţial în desfăşurarea acestui proces, şi
conştiinţa tot mai dezvoltată a necesităţii unirii tuturor românilor într-un
singur stat. Alături de obiectivele imediate ale mişcării naţionale ca egaHtatea în drepturi a tuturor naţiunilor, dobîndirea votului universal, a
dreptului de întrunire şi organizare, înlăturarea îngtrădirilor naţionale şi
a politicii de deznaţionalizare a popoarelor, apare şi se conturează tot mai
clar ideea unirii cu România a tuturor provinciilor româneşti aflate sub
stăpînLre străină. Afirmînd necesitatea acestui deziderat, ziarul „Ade1

1

10

Adevărul,

11

Idem, din 20 august 1907.

12

Idem, din 29 septembrie 1918.

din 15 februarie 1908.
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văru'l" arăta: ,,Dar mai mult, unul din visurile noastre cele mai frumoase
e şi unirea tuturor românilor. Vrem ca toată suflarea românească să vieţuiască într-un stat, vrem ca prin unirea tuturor ţărilor române să ne
unim într-un popor mare, înaintea căruia să fie deschise toate căile ce
duc spre progres şi feridre" 13 •
O contribuţie importantă în cadrul mişcării naţionale a iromânilor

au avut-o organizaţiile social-democrate din Transilvania. In 1905 s-a
creat Secţia română a Partidului Social-Democrat din Ungaria, care a
înmănunchiat numeroase organizaţii locale din Arad, Timişoara, Lugoj,
Sibiu, Braşov, Reşiţa, Anina, Oraviţa, Călan, Cugiir, Petroşani, Simeria,
Oradea, Bistriţa şi din alte localităţi.
1mbinarea dezideratelor de ordin social cu cele de factură naţională,
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a culturii naţionale, au
constituit preocupări de bază penku socialiştii români. Această activitate
poate fi surprinsă în ,presa muncitorească, care se referea fie la anumite
acţiuni menite să menţină trează conştiinţa naţională a poporului român,
dar mai cu seamă în documentele şi actele care înfăţişau activitatea organizatiilor locale sau a Sectiei române a P.S.D.U.
~n adoptarea unei po~iţii mai clare şi mai ferme în problema naţio
nală, un rol important a revenit lucrărilor Congresului de la Arad al
Secţiei române a P.S.D.U. (ianuarie 1908). Chestiunea principală, dezbătută
pe larg, a constituit-o necesitatea apropierii de mase, reflectarea cu mai
mult coca,j în coloanele ,presei a problemelor luptei naţionale, oportunitatea
1lr1ansferării oenltII"Ullruli de iaotivitaite şi a conducerii isocila:1-demoorate în
mijlocul poporului român. Congresul a decis transferarea conducerii Secţiei române a P.S.D.U. 'la Arad. In cuvîntul său muncitorul socialist
Gheorghe Vuc arăta că: ,, ... centrul mişcării româneşti şi al foii trebuie
să fie într-o localitate unde locuieşte populaţia românească în masă.
A1iad'l11 esite ora.ş'U!l oel mai potrivit srpre scopul aoesta, fiindcă este ~zait
în mijlocul poporului de sute de mii, el însuşi avînd 12.000 de români.
Dar la Budapesta ce să caute socialismul român? Nu românii trebuie să
meargă la Budapesta, căci trei milioane de români nu pot merge acolo,
ci dacă acolo sînt oameni harnici, să vie ei la Arad, acolo unde este miş
carea românească. Revoluţia nu se poate face cu 20-30 de oameni, cîţi
români trăiesc pierduţi prin Budapesta, ci cu miile şi milioanele care
gîndesc şi hotărăsc să nu mai sufere mai departe" 14 •
Organizaţiile politice muncitoreşti au desfăşurat numeroase acţiuni
pentru menţinerea trează a conştiinţei naţionale şi de clasă, pentru apă
rarea culturii naţionale, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor, obiceiurilor şi virtuţilor poporului român. Din acţiunile desfăşurate în anii
1904-1914 sub conducerea organizaţiilor social-democrate, se impun a fi
rele-vate în primul rind întrunirile politice. Ele au reprezentat un mijloc
eficient de educaţie politică a maselo,r, de mobilizare la luptă. In cadrul
acestor întruniri, Secţia română a P.S.D.U. îşi propaga programul, indica
căile de luptă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă ale
clasei muncitoare. In centrul activităţii de propagandă se află ideea luptei
11
14

Idem, din 25 noiembrie 1918.
Tribuna, din 11 ianuarie 1908.
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·pentru eliberare naţională şi socială. La întruni:rile care adeseori concentrau sute sau chiar mii de participanţi se abordau principalele aspecte
'ale educaţiei în spiritul trecutului bogat de luptă al înaintaşilor, considerat izvor permanent de rede_şteptare naţională.
CamrpaniiiJ.e penrtlru vot runirversal, egia!]., ditreot şi seoriet :aiu ire.prezen. tat una dintre cele mai frecvente forme de luptă, menite să asigure drepturi politice, să proclame egalitatea între naţiuni. Campaniile electorale
din anii 1905-1906 şi din 1910 au fost folosite cu succes pentru popularizarea idealului naţional, pentru demascarea asupririi naţionale şi
sociale. S-au organizat numeroase întruniri în principalele centre muncitoreşti din Transilvania pentru a combate politica şovină a guvernanţilor
maghiari. De pildă, adunarea din 10 august 1905 de la Arad, la care au
participat peste trei mii de cetăţeni, a făcut un aspru rechizitoriu guver·nului şi partidelor politice rreacţionare, care duceau o politică de dezna'ţionalizare forţată a popoarelor nemaghiare 15 •
lmpotri va proiectului de reformă preconizat de ministrul de interne
Andrassy în 1908, proiect care venea să reducă şi mai mult numărul alegătorilor români, au fost organizate mari manifestaţii de protest la Braşov, Arad, Sibiu, Lugoj, Oradea, Timişoara, Deva etc. Manifestanţii cereau
intJroducerea. votn..Iilui universaJl, egal, secret şi direct.
In problema votului universal mişcarea muncitorească a adoptat o
poziţie combativă, sesizind lipsa acestuia şi ca un aspect şi mijloc specific
al asupririi naţionale.
Lupta pentru vot universal polariza atenţia mase:or largi populare.
In sprijinul introducetii votului universal muncitorii s-au ridicat la luptă
in mai multe rinduri. Cel mai important moment al acestei lupte l-a
constituit greva din 22 aprilie 1918, declanşată ca urmare a publicării
proiectului de lege electorală al lui Vazsonyi. Cu acest' prilej, ,,Adevărul"
arăta că proiectul de lege electorală amintit ,, ... mai cu seamă pe noi
românii nu ne poate mulţumi la nici un caz", avertizînd că greva generală
avea menirea ,, ... de a face atenţi pentru ultima oară pe stăpînitori spre
a-şi îndeplini promisiunile, dind drepturi poporului, căci altfel vom fi
siliţi a lupta cu alte arme pentru dezrobirea noastră" 16 •
Pe planul relaţiilor spirituale un rol esenţial în dezvoltarea mişcării
naţionale a românilor l-au avut şcolile, asociaţiile şi societăţile culturalartistice, diferitele aniversări şi comemorări etc. Ele au reprezentat una
din formele reuşite de cultivare a idealului naţional, de sădire în rîndul
poporului a conştiinţei de sine.
Pe tărîmul culturii, poporul român s-a întîlnit într-un front comun
dincolo de deooebirHe sociale, oonfesioillBJle siau ,politice. EdificicuJ runic ia.I
·-:ulturii româneşti, înălţat pe temelia ideii naţionale, a luptei pentru
apărarea limbii, pentru individualitate politică, a strîns într-un singur
şuvoi energii'le întregului popor român în scopul realizării idealului
naţional.

Şcoala fiind unul din pilonii de bază ai menţinerii şi cultivării limbii
române, a constituit preocuparea permanentă a românilor din T!ransilva15 Idem, din
16 Adevărul,

12 august 1905.
din 9 iunie 1918.
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şcolii româneşti

au fost luate numeroase

măsuri

cu scopul

maghiiairizărrii forţaltJe a ipopulliaţh~i. Asib:fel, guveirnele maghiiaire a.--eacţi.OillaTe
au elaborat legile şcolare din 1904 şi 1907, care loveau în şcolile româneşti
provocînd nemulţumirea profundă a transilvănenilor, care s-a manifes-

tat sub diferite aspecte.
Socialiştii români s-au ridicat adeseori în apărarea şcolii, pentru
. dreptul poporului de a se cultiva în limba maternă. ,,Invăţarea în şcoli a
limbii naţionale, şcolile naţionale, administraţia autonomă, sînt revendicări
democratice şi demne pentru mulţimile lucrătoare care înţeleg a-şi croi
din ele mijloace necesare pentru eliberarea lor. Bogătaşul ceh, polon sau
român nu prea simte nevoia de şcoală, limbă şi administraţie autonomă,
căci are timp şi bani de a urma şi adopta limba şi obiceiurile statului
. oficial. Muncitorul însă, născut şi crescut în leagănul limbii naţionale,
care nu poate părăsi, în majoritatea cazurilor, locul naşterii sale şi că
r,uia mijloaice!Le nu-i permiit a l.lJI'!IT1a ,rursuu.--ile şooa!lei ofici1aLe, se simite vădiit
strîmtorat în exerciţiul drepturilor sale. El se vede apăsat de o îndoită
_exploatare, economică şi naţională" 17 •
Condamnînd politica şovină a guvernanţilor, Congresul Secţiei Române
a P.S.D.U. din ianuarie 1908 sublinia „nevoia de a ne păstra limba noastră,
cultura noastră naţională" 18 .
Un rol activ în lupta pentru emanciparea naţională a revenit presei
româneşti din Transilvania. ,,Adevărul'', apărut în 1903, a luptat împotriva exploatării sociale şi naţionale a poporului român. Ziarul socialist
a avut o mare influenţă în rîndul poporului român, deoarece a ştiut să
publice în coloanele sale cele mai arzătoare probleme ale timpului.
Subliniind necesitatea unirii proletarilor români în organizaţii politice,
„Adevărul" releva importanţa acestei acţiuni, menită să apere interesele
de clasă şi naţionale ale maselor populare. ,,In vremurile acestea de grele
încercări, avem o sfîntă datorinţă, mai cu seamă noi românii, de a strînge
i'îndurile în cadrul Partidului Social-Democrat. Noi, fiind de două ori
-exploataţi şi nedreptăţiţi şi ca naţiune şi ca ,producători, să ne luminăm
poporul din care facem parte" 19 •
Organul de presă al socialiştilor din Transilvania a demascat cu multă
vigoare politica de deznaţionalizare promovată de clasele dominante din
imperiu, a dezbătut de multe ori problema luptei pentru emancipare so1

cială şi naţională.

Ziarul „Adevărul" a combătut legile şcolare din anii 1904 şi 1907,
s-a ridicat cu hotărîre împotTiva abuzurilor patronatului, a apărat ţără
nimea asuprită, a luptat ,pentru drepturi democratice şi libertăţi politice.
In paginile ziarului s-a făcut un aspru rechizitoriu declaraţiei ministrului
de interne Andrassy Gyula, care afiTma că va lupta cu toate mijloacele
împotriva naţionalităţilor. Ripostînd, ,,Adevărul" scria: ,,Noi, muncitorii
social-democraţi, oare sităm pe :beme:i1a internaţionaJi1 smului, nu putem
trece în tăcere peste această declaraţie, căci consecinţele care \'Or urma
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România, 1910-1915; Bucu1968, p. 148.
18 Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1970, p. 353.
19 Adevărul din 2 august 1907.
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din ea sînt de o

însemnătate

foarte mare pentru poporul din

această

ţară" 20 •

Pregătirile pe care clasele dominante din Imperiul habsburgic le fă
ceau pentru declanşarea războiului au fost demascate cu promptitudine
în paginile „Adevărului". Organul social-democraţilor români a militat
activ împotriva războiului pe care, mai ales prin articolele semnate de
Emil Isac, l-a demascat ca fiind un război imperialist, de jaf, de pe
urma căruia masele populare aveau să sufere şi mai mult.
După izbucnirea războiului, ,.Adevărul" a trebuit să-şi înceteze apariţia, dar la 1 octombrie 1917, cu ajutorul primit din partea muncitorilor
români, el a reapărut, luptînd cu şi mai multă vigoare împotriva exploatării sociale şi naţionale.
Victoria Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a fost salutată cu
bucurie de clasa muncitoare din imperiu. Ea a găsit un 'larg ecou în paginile „Adevărului'", care a publicat mai multe articole despre eveniment
şi consecinţele ce vor rezulta din el. Astfel, propunerea de pace a Guvernului sovietic, cu larg ecou în mişcarea muncitorească din Transilvania, a fost popularizată de „Adevărul'' în articolele „Revoluţia pentru
pace din Rusia", ,,Au învins partizanii păcii" etc.
Foarte utilă a fost propaganda desfăşurată de ziarul socialist în preajma unirii, în timpul desfăşurării Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia şi după unire, cind a făcut cunoscută opiniei publice dorinţa de unire
a poporului român, căile şi mijloacele de înfăptuire, poziţia clasei muncitoare şi a mişcării socialiste faţă de acest act istoric. Articolul „La Alba
Iulia" sublinia dorinţa fierbinte a românilor din Transilvania, care ,, ...
fără deosebire de clasă voiesc să se unească cu fraţii lor de peste munţi.
Prin aceasta se va înfăptui în fine ceea ce înainte cu trei sute de ani a
fost zădărnicit prin uneltirile barbare ale unor tirani. Poporul român se
bucură azi de libertatea naţională. Dar nu e numai aceasta ceea ce se va
săVÎJI"Şi la AiI'ba Il\..lllia. Căci ruu e vorba ami.m n,um:a,i de de2'JI"Obfu-ea ruaţioruală,
ci şi de ridicarea asupritului popor român la o treaptă socială mai înaltă
şi omenească.

Se vor proclama acolo toate legile şi reformele mari şi însemnate
care vor alcătui temelia fericirii poporului român în viitor .. !' 21 •
Prin problematica largă pe care a abordat-o ziarul socialist a avut
o mare circulaţie nu numai în rîndul ,proletarilor, ci şi al ţărănimii, iar
pînă la reapariţia ziarului „Românul", organul de presă al
burgheziei
române din Transilvania, paginile „Adevărului" au fost folosite de fruntaşii burghezi ai luptei naţionale şi de Consiliul Naţional Român Central,.
care conducea întreaga mişcare de eliberare naţională din Transilvania.
Alături de „Adevărul", iar mai tîrziu şi de „Glasul Ardealului", organ al Consiliului Naţional Român din Braşov, un rol important în propagarea ideilor luptei sociale şi naţionale l-a avut „Biblioteca Ardealului"·
editată de Secţia română a P.S.D.U. 22
20
21

22

Idem, din 9 decembrie 1906.
Idem, din 1 decembrie 1918.
Tiron Albani, Memorii, Bucureşti, 1969, p. 42.
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Remarcabilă a fost activitatea desfăşurată de fruntaşii socialişti atit
sub aspectul luptei pentru eliberare socială, dt şi pentru dezrobire naţio
nală. După cum rezultă din „Memoriile" lui Tiron Albani, în toamna
anuiui 1918, o seamă de activişti ai Secţiei române, ca de exemplu Bazil
Surdu, Iosif Renoiu, Tiron Albani, Ioan Mihuţiu şi alţii au participat activ
la organizarea şi buna funcţionare a consiliilor naţionale române din Transilvania, cu care ocazie au desfăşurat şi o bogată activitate propagandistică în favoarea irealizării dezidejratului naţional, pentru unirea cu
România 23 •
In formarea conştiinţei naţionale a clasei muncitoare din Transilvania
un rol important l-au avut legăturile permanente ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din această străveche provincie românească cu mişcarea
muncitorească şi socialistă din România. Aceste legături s-au manifestat
prin participarea directă a unor fruntaşi ai mişcării muncitoreşti din
România la congresele socialiştilor din Transilvania, prin schimbul de
literriaitUtră soci:a.J.ietă, zi1aire şi r-evi.Slte. Toate :acestea au ronoolidalt vechile
legături dintre proletarii români de pe cele două versante ale Carpaţilor.
De la începutul afirmării sale mişcarea socialistă din România a privit
problema unirii ca pe o necesitate istorică, reclamată de legile obiective
ale dezvoltării sociale. Socialiştii români şi-au sprijinit aspiraţiile pe tă
ria argumentelor istorice şi pe evoluţia concretă a vieţii popoarelor subjugate. ,,Voim o Dacie aşa cum fu ea, fiindcă istoria şi dreptul, trecutul
şi pirezentul ne dau dreptul a aspira la o Dacie română. Acest pămînt,
udat cu sîngele şi sudoarea străbunilor noştri, înmulţit cu ţărina lor de
douăzeci de ori seculară, e al nostru" 24 •
Incă din 1893, de la constituirea P.S.D.M.R., socialiştii români s-au
ridicat cu hotărîre împotriva asupririi naţionale a românilor aflaţi sub
stăpîniire străină. La Congresul Internaţionalei a II-a de la Ztirich din
1893, un delegat al P.S.D.M.R. a vorbit despre atitudinea social-democraţiei române faţă de chestiunea naţională, •ridicîndu-se cu hotărire împotriva politicii de deznaţionalizare promovate de clasele stăpînitoare
maghiare 25 •
Eforturile muncitorimii şi ale partidului său se caracterizau prinh"-o
mare complexitate a metodelor şi mijloacelor folosite în lupta pentru desăvî•rşirea statului naţional român. Acestea merg de la demascarea politicii antinaţionale promovate de guvernele reacţionaTe din Austro-Ungaria
şi pînă ilJa ,afiirmaire:a n•e,oesităţiii ,l'llU)bei ipen/bru UIIllÎltJaitea S11Ja11:Ja,Lă ,a tuturor
provinciilor locuite de români.
În formarea conştiinţei naţionale a proletariatului român din T•ransilvania un rol important a Tevenit atmosferei generale, determinate de
lupta tuturor categoriilor sociale pentru emancipare naţională. Afirmarea ronştiinţJei naţion1ail,e ia munciltoritlor în OUII"Sul liupbei ipernbriu runiltate
naţională este atestată de activitatea desfăşurată în cadrul consiliilor
23

24
25

Idem, cap. II.
Dacia Viitoare, an I, nr. 2 din 16 februarie 1883, p. 21.
Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918, p. 198-199.

A. PANTEA

368
naţionale,

consiliilor muncitoreşti şi în gărrzile naţionale. Această activitate a creat condiţiile necesare pentru realizare~ dezideratului naţional.
Afirmarea conştiinţei naţionale în rindul proletariatului român din
Trransilvania şi-a găsit încununarea în participarea sa numeroasă şi activă
la MaTea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în hotărîrea fermă de a
realiza unirea Transilvaniei cu România in cadrul unui stat democratic
în care proletariatul, ţărănimea, naţionalităţile conlocuitoare să se bucure
de largi libertăţi democratice, de o stare materială şi spirituală mai bună.
In cuprinsul actului final al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia
sînt reflectate contribuţia şi atitudinea mişcării socialiste şi muncitoreşti
faţă de problemele majore care stăteau în faţa naţiunii române. Inscrierea în document a unor revendicări în favoarea clasei muncitoare, a ţă
rănimii şi naţionalităţilor, chiar dacă ele nu au fost integral traduse în
viaţă, constituie un moment semnificativ pentru etapa respectivă.
Unirea Transilvaniei cu România a creat premisele unei dezvoltări
accelerate pe plan economic şi cultural. în acelaşi timp, unirea a avut
ca urmare creşterea forţelor proletariatului, ale mişcării revoluţionare, in:..
tensificarea luptei democratice.
Speranţele maselor populare nu s-au realizat integral după unire,
deoarece clasele exploatatoare din România au dat un caracter limitat rreformelor înfăptuite, iar unele măsuri au fost anulate de legile antidemocratice. Pentru a-şi consolida poziţiile de clasă, burghezia şi moşierimea
au intensificat exploatarea, au restrîns drepturile şi libertăţile democratice
şi au promovat o politică de oprimare a forţelor revoluţionare, de discriminare naţională în dorinţa de a învrăjbi muncitorii de diferite naţiona
lităţi pentru a-i asupri mai uşor. Această politică a făcut să crească avîntul
luptei revoluţionare a proletariatului şi a celorlalte forţe progresiste din
ţară 26 •

In conditiHe
rodicailizării politice a maselor I în mai 1921 a fost făoot
•
Partidul Comunist Român, eveniment de importanţă istorică în evoluţia
societăţii româneşti. Făuriirea P.C.R. ia ridiicat pe o treaptă Sfl.1perioairă lupta
perutrr'U libeff!taite naţională şi dreptaite socială. Sub condUJCerea comunişti
lor s-au realizat pe deplin, în anii construcţiei socialismului, idealurile
de dreptate, egalitate şi colaborare între naţiunea română şi naţionalităţile
conlocuitoare din patria noastră.
Afirmînd această realitate a vieţii noastre sociale, economice şi politice, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia, la a 60-a aniversare a unirii
Transilvaniei cu România: ,,Odată cu trecerea la construiTea socialismului
au putut fi soluţionate pină la capăt marile probleme ale dezvoltărrii societăţii româneşti pe calea progresului economic şi social, şi-au găsit împlinire idealurile pentru care au luptat clasa muncitoare, forţele revoluţionarre, progresiste, cei mai buni fii ai poporului" 27 •
1

AUREL PANTEA
26 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă comună a C.C. al P.C.R.,
Consiliului Naţional al F.U.S. şi M.A.N. consacra.tă sărbătoririi a şase decenii de la
făurirea statului naţional unitar român, p. 16-17.
27 Idem, p. 20.
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CONTRIBUTIONS AU PROBLEME DE LA FORMATION DE LA
CONSCIENCE NATIONALE DANS LE MOUVEMENT OUVRIER DE
LA TRANSYLVANIE
(Resume)
L'article presente en bref Ies moments Ies plus importants de l'apparition
et de la maturation de la conscience nationale dans le mouvcmcnt ouvrier cn
Transylvanie.
Se servant surtout de la presse socialiste, mais des travaux de synthese aussi
et meme de memoriaux, l'auteur prouve le fait que dans la lutte de la classe
ouvriere de la Transylvanie pour l'accomplissement du desideratum de ·!'unite de
l'Etat, la conscience nationale a represente une importante force motrice.
Combinant les desiderata de la lutte nationale avec ceux de la liberation sociale, le mouvement ouvrier a reussi a devenir la principale force dans l'accomplissement de l'union de la Transylvanie avec la Roumanie.
La conclusion principale de l'article la constitue le fait que l'union de la
Transylvanie avec la Roumanie, acte historique objectif, est realisee par les masses
populaires de tous Ies deux versants des Carpates.

ASPECTE ALE INSURECŢIEI NAŢIONALE ARMATE,
ANTIFASCISTE ŞI ANTIIMPERIALISTE
DIN AUGUST -1944*

I
Evenimentele din august 1944 constituie o strălucită încununa·re a
unui glorios trecut de luptă purtată de-a lungul veacurilor pentru eliberare socială şi naţională, o remarcabilă sinteză a secolelor eroice de
bătălii revoluţionare pentru ideile unităţii statale, independenţei, dreptăţii
şi progresului social, împot•riva exploatării şi asupririi.
!n această largă optică istorică, insurecţia naţională armată, ,an-tifascistă şi antiimperialistă marchează, ca o ne,piedtoare piatră de hotar,
începutul unei ere noi în viaţa patriei, din perspectiva căreia întreaga
evoluţie ist:.orr-ică ia poiporn.Llui român îşi !lu1min1eiază miai adÎ111C serus'lllrile,
conterind tradiţiilor pe care le continuăm astăzi întreaga lor măreţie şi
demnitate. ,,Eliberarea ţării de sub jugul fascist şi victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de la 23 August 1944 arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu au maTcat începutul unei epoci istorice noi în dezvoltarea societăţii româneşti, au deschis poporului român
perspectiva făuririi unei vieţi noi, demne şi independente'' 1 •

II
In desfăşurarea celui de-al doilea război mondial, începînd cu 1943,
se produseră mutaţii hotăritoare în favoarea coaliţiei antihitleriste. Astfel.
pe fron1tiuil eisltic eUtropean, oartiegorioa viat.ori.ie de Ilia StaliTilgraid (azi Volgogred) a Armatei Sovietice, completată şi definitivată de cea de la KurskOrel-Belgorod, a determinat cotitura radicală în mersul războiului în
favoarea forţelor antifasciste 2 •
* ln legătură cu pregătirea şi desfăşurarea insurecţiei,
recţia armată din august 1944 cotitură istorică în viaţa
ActaMN, nr.

1/1964, p.

vezi: P. Bun ta, Insupoporului român, în

număr special,
lnswrecţia naţională armată, antifascistă şi

1-35; Buletinul Academiei Militare -

nr. 3/1969; P. Bunita, G. Protopopescu,

antiimperialistă din august 1944 eveniment cardinal în lupta poporului român
pentru independenţă naţională, în Marisia, VIII/1978, p. 555-587.
1 Nicolae Ceauşescu, Expunere la sesiunea solemnă consacrată sărbătoririi a
şase decenii de la făurirea statului naţional unitar român, Edit. politică, Bucureşti,

1978, p. 19.
2 Florin Constantiniu şi alţii, Despre periodizarea celui de-al doilea război mondial, în Revi.sta de istorie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 941-947.
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In Extremul Orient, aliaţii, după infrîngerea decisivă a flotei japoneze în bătălia aeronavală din largul insulei Midway (4-7 iunie 1942),
se apropi:alu de airhilpeil,agul nipon, iiar prin ouoertltrea insulelo'I": Noua
Georgie (irunie 1943), Giilbert (20 noiembrie 1943), Noua Anglie (16 decembrie 1943) şi Bougainville (1 noiembrie 1943), aliaţii îşi creaseră
premisele strategice ale cuceririi arhipelagului Marianelor (iulie 1944) de
pe ale cărei baze terestre bombardierele strategice ale S.U.A. vor începe
acţiunea directă asupra Japoniei.
In Africa, după victoria aliaţilor de la El-Alamein (23 octombrie3 noiembrie 1942), trupele germano-italiene sînt bătute succesiv, fiind
siilHe să oapiituleze la 13 mai 1943. Oa u1nnare a eliberării întregii zone
a MaghTebului arab, forţele aliate debarcă la 10 iulie 1943 in Sicilia şi la
3 septembrie 1943 în Calabria.
In aceste condiţii militare, la 25 iulie 1943, di.ctalto.ruJl fascist ial Jt.aliei, Benito Mussolini, este arestat, noul guvern Badoglio încheind armistiţiul la 3 septembrie 1943.
Anul 1944 aocentuează dezag,reg,area mhlitaTă a Axei.
La 6 iunie 1944 - ,,Ziua cea mai lungă" - , se deschide cel de-al
doilea front în Europa, prin debarcarea trupelor anglo-americano-francopolono-belgiano-olandezo-cehoslovace, circa 1.000.000 de oameni, în Normandia3. Debarcarea normandă este urmată, la 15 august 1944, de debarcarea aliaţilor pe coasta provensală a Franţei. La 13 septembrie 1944,
trupele aliate din nord vor face joncţiunea cu cele din sud în regiunea
Dijon, după ce insurecţia pariziană, cu sprijinul Diviziei 2 blindate a
Franţei libere (generalul Leclerc) va elibera „Oraşul-lumină" la 25 august 1944.
Ofensiva Armatei Sovietice - care a avut ponderea principală a
războiului în Europa înaintează victorioasă, eliberind definitiv marele
oraş al revoluţiei de pe Neva Leningradul, apoi Novgorodul, bazinul
Donului, Ucraina, Crimeea, Carelia, Bielorusia, republicile baltice, ajungînd în nord-estul României, în zona laşi - Chişinău.
De asemenea, nota caracteristică a ,perioadei (1943-1944) este tendinţa generală a popoarelor înspre o democraţie cit mai largă, iar, în acest
context, avintul mişcării revoluţionare şi antiimperialiste mondiale creşte
considerabil, ca urmare a schimbării raportului de forţe în dinamica lumii
contemporane.
La cristalizarea acestei tendinţe un aport deosebit a avut lupta antifascistă organizată de către partidele comuniste şi muncitoreşti în cadrul
unor largi mişcări de rezistenţă, ca, spre exemplu, în Franţa, Belgia,
Olanda, Norvegia, Danemarca, Italia, Iugoslavia, Albania, Grecia etc. Ca
urmare, ponderea politică a partidelor comuniste şi muncitoreşti a trecut
pe primul plan al vieţii social-politice.
In aceste condiţii internaţionale, succesul politicii P.C.R. a fost determinat de realismul cu care a luat în considerare particularităţile conaretie, specilfice în caire aoti.va, prooum şi de înţielegerea aicţirunii 11IllO(I' fac' Constantin Şerban, Debarcarea anglo-americană în Normandia (6 iunie 1944),
in Revista de istOTie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 857-870.
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care i-au imprimat caracteristici şi trăsături noi, proprii
vieţii politice a României.
Analizînd situaţia creată în urma împingerii ţă'fii noastre în războiul
antisovietic, P.C.R. şi-a fixat strategia şi tactica, îndreptată spre mobilizarea şi unirea tuturor forţelor antifasciste, împotriva dictaturii antonesciene şi cotropitorilor hitlerişti, pentTu scoaterea României din războiul
antisovietic. In platforma din 6 septembrie 1941, P.C.R. chema partidele,
grupările şi personalităţile politice, toţi patrioţii, la crearea unui larg
front patriotic împotriva fascismului şi războiului hitlerist. Platforma
cuprindea revendicări vitale ale poporului român: încetarea ,războiului
împotriva Uniunii Sovietice şi lupta alături de U.R.S.S. şi de toate popoarele iubitoare de libertate împotriva Germaniei hitleriste, alungarea
naziştilor din ţară, recucerirea libertăţii şi independenţei naţionale a
României, răsturnarea dictaturii antonesciene, formarea unui guvern din
reprezentanţii tn.vturor forvelor paibiiotiJoe, elibeiiairea părţii de nord a Ta:-ansilvaniei şi altele 4 •
Procesul de înmănunchiere a tuturor forţelor patriotice a cunoscut,
în întreaga perioadă a dictaturii antonesciene, un drum ascendent. Sub
conducerea partidului comunist, lupta antifascistă s-a transformat într-o
puternică mişcare de rezistenţă, cuprinzînd toate forţele antifasciste şi
patriotice, care a culminat ,cu încadrarea tuturor acestora în acţiunile insurecţionale din august 1944. Încheind procesul de coalizare a mişcării de
rezistenţă din România, centrat pe coloana vertebrală a Frontului Unic
Muncitoresc (realizat în aprilie 1944), P.C.R. a înfăptuit, totodată, izolarea completă a guvernanţilor fascişti de principalele partide politice, de
întregul nostru popor.
In 1as:emenea condiţii pa:~tice, s~a p1.11tut trece lia organizarea insurecţiei. ,,Realizînd o largă unitate a tuturor forţelor patriotice naţionale, întărind colaborarea cu forţele militare, în condiţiile internaţionale favorabile create de victoriile obţinute împotriva Germaniei de Uniunea Sovietică, de celelalte forţe ale coaliţiei antihitleriste subliniază tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - , partidul nostru a organizat şi înfăpt. 1.1it în mod
victorios insurecţia naţională antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 " 5 •
O importanţă majoră în ce priveşte stabilirea planului de acţiune al
insurecţiei a avut consfătuirea organizată din iniţiativa P.C.R. în noaptea
de 13/14 iunie 1944, într-o casă conspirativă a partidului din Bucureşti,
Calea Moşilor nr. 103.
La această consfătuire au participat reprezentanţii partidului cornu; nist, ai palatului şi ai armatei.
Din partea palatului şi a armatei au fost prezenţi: generalii Constantin Sănătescu, Aurel Aldea, Gheorghe Mihail, Constantin Vasiliu-Răşcanu,
colonel Dumitru Dămăceanu, Grigore Niculescu-Buzeşti, Ion MocioniStîrcea şi Mircea Ioaniţiu. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de
Lucreţiu Pătrăşcanu şi Emil Bodnăraş.

tori

complecşi

1

4

5

Documente din i,storia Partidului Comunist din România, ed. II 1953, p. 349.

Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 19.
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La consfătuire a fost prezentat mai intîi planul palatului, aşa-zisul
plan Gigurtu6 , constînd în înlocui-rea generalului Ion Antonescu cu ing.
filogerman Ion Gigurtu - fost prim-ministru al guvernului de tristă
amintire al dictaturii carliste care primise la 30 august 1940 dictatul
fascist de la Viena, compromis deci în faţa poporului român - , a lui
Mihai Antonescu, precum şi a cîtorva miniştri de la ministerele-cheie (răz
boi, interne, externe etc.), a şefului Marelui Stat Major şi a prefectului
poliţiei Capitalei. Deci, în esenţă, era vorba de o remaniere a guvernului, urmînd ca noul guvern să încheie armistiţiul cu Naţiunile Unite 7 •
Planul era utopic, întrucît hitleriştii ar fi intervenit imediat, ocupînd complet ţara şi nimicind orice rezistenţă (cazul Ungariei din martie
1944), iar pe de altă parte nu prevedea întoarcerea armelor împotriva
Germaniei naziste, lucru dorit de întregul nostru popor.
Criticînd planul palatului cu argumente politice şi militare perfect
logice şi pe deplin realiste, reprezentanţii P.C.R. au prezentat planul de
ac;ţiune al partidului comunist, care prevedea: ridicarea cu forţa armată,
atit pe front cit şi în interior, cu concursul tuturor forţelor disponibile,
începînd cu armata şi cu formaţiunile patriotice de luptă, împotriva maşi
nii de război hitleriste; arestarea guvernului antonescian; scoaterea ţării
din războiul antisovietic şi continuarea războiului alături de Naţiunile
Unite pină la victoria finală împotriva fascismului. Deşi în timpul discuţiilor (care au durat de la ora 22 pînă la ora 04) s-au manifestat şovăieli
din partea unora dintre participanţi, pînă la urmă planul propus de partidul comunist a fost adoptat în unanimitate.
La consfătuirea din noaptea de 13/14 iunie 1944, după o analiză amă
nunţită a situaţiei interne şi externe a ţării, s-a ajuns la următoarele concluzii principiale 8 :
1 Necesirta/1:ea coordonării acţiunilor politice aile ceilior partirru partide
(P.C.R., P.S.D., P.N.Ţ., P.N.L. - n.n.);
2 Renunţarea la orice formulă teoretică şi adoptarea unei acţiuni
ferme pentru răsturnarea cit mai grabnică a regimului (antonescian n.n.) şi schimbarea orientării politice a ţării;
3 In legătură cu componenţa viitorului guvern se avea în vedere una
din următoarele trei forme, în ordinea preferinţei:
a) Preşedinte de Consiliu şi miniştri civili,
b) Preşedinte de Consiliu militar şi miniştri civili,
c) Preşedinte de Consiliu militar şi miniştri militari;
4 Data declanşării insurecţiei se va fixa în raport cu stadiul pregăti
rilor militare. (Imediat după aceea, s-a şi fixat data începerii insurecţiei
Dumitru Dămăceanu, Pregătirea militară a insurecţiei armate sub conducerea
1944 - culegere de articole, Edit. politică, Bucureşti, 1964, p. 46;
cf. dr. Gheorghe Zaharia, Insurecţia, unica soluţie, în Magazin istoric, nr. 8/1974,
p. 11.
7
V. Dumitru Tuţu, Tratative şi contacte ale guvernului şi burgheziei române
pentru ieşirea din războiul dus alături de Germania hitleristă, în ActaMN, nr.
XV/1978, p. 60~16.
8
Arhiva C.C. al P.C.R., fond I, dos. nr. 7989 (Amintirile lui D. Dămăceanu).
6

P.C.R., în 23 August
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la 26 august 19449 .)

Pregătirea politică

va trebui

să ţină

pasul cu cea

militară; şi

5 Să se transmită în străinătate, în maximum o săptămînă, hotărîrea
ţării de răsturnare a regimului antonescian, de ieşire din războiul contra
aliaţilor şi de alăturare la lupta împotriva fascismului.
Totodată, la consfătuire s-a căutat, fără a se reuşi însă, să se constituie un Comitet Militar cu misiunea de a pregăti în minimum de timp
întreaga acţiune militară a insurecţiei. Această sarcină .a fost preluată
de gen. C. Sănătescu, sprijinit de multe ori de către L. Pătrăşcanu şi
E. Bodnăraş, prin relaţiile ce le aveau în armată.
Fără îndoială, consfătuirea din noaptea de 13/14 iunie 1944 este piatra
de hotar în ce priveşte stabilirea planului de acţiune insurecţional şi a
muJitora din1tre elemeillbele pregărtkii mili1:Ja1~.
Perioada dintre 13/14 iunie şi 23 august 1944 se caracterizează prin
numeroase consfătuiri conspirative ale celor angajaţi în pregătirea generală a insurecţiei, consfătuiri la care au fost analizate şi s-au cristalizat
următoarele probleme 10 :
A) Insurecţia armată va fi declanşată şi condusă din Capi tală 11 ;
B) Pentru documentarea mai precisă a comandamentului sovietic, un
ofiţer superior urma să treacă linia frontului în regiunea Moldovei. De
asemenea, s-au mai analizat şi concretizat măsurile de luat pentru rezolvarea următoarelor probleme:
1 înarmarea şi folosirea formaţiunilor patriotice, care urmau să lupte
alături de unităţile militare;
2 redactarea, tipărirea şi difuzarea proclamaţiei regelui şi a manifestului noului guvern;
3 desemnarea din vreme a membrilor guvernului şi a capilor de autorităţi la ministerele cele mai importante (Ministerul de război, Minis1:Jerull. de Îinil:.eme, Şef,uil Ma1,e1lllli Stait M-aijoir, Inspectora,tul J,andairrrneriei,
Directorul general al siguranţei statului, Prefectul poliţiei Capitalei etc.);
4 întocmirea din timp a decretelor referitoare la anumite măsuri,
oaire urm.3!u să se ia în pri,mele momente aile deicltanşării i1naU11iecţiei;
5 eliberarea imediată a internaţilor şi deţinuţilor politici care urmau
să ia parte la desfăşurarea acţiunilor;
6 măsurile de pază a palatului regal şi noului guvern;
7 arestarea anumitor persoane, în frunte cu generalul Ion Antonescu
şi Mihai Antonescu, precum şi a ambasadorului german Manfred von
Killinger.
9
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, dos. nr. 71/939, E. 9. XX, fila 32;
cf. general-maior Eugen Bantea, Insurecţia naţională antifascistă din România în
jurnalul de război al Grupului de armate german „Ucraina de sud" (partea întiia),
în Revista de istorie, nr. 6, tomul 27/1974, p. 918.
10 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989.
11
Inaintea acestei concluzii, s-au analizat şi aLte trei ipoteze:
a) din partea de nord a Moldovei, unde se aflau trupele sovietice (din zona Iaşi);
b) de pe front din mijlocul trupelor (în regiunea Roman);
c) din munţii Olteniei (regiunea Tg. Jiu).
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Sub îndrumarea directă şi permanentă a P.C.R., s-a desfăşurat o complexă activitate pentru traducerea în viaţă a hotăririlor adoptate la consfătuirea din 13/14 iunie 1944 şi la cele care au UTmat.
Pregătirea militară a insurecţiei s-a desfăşurat în următoarele direcţii12:

l Pregătirea militară pe front, cu un caracter mai mult de informare
a anumitor comandamente de mari unităţi. Scopul acestei pregătiri era de
a crea condiţiile pentru ralierea imediată a trupelor ·române de pe front
Armatei Sovietice şi de a se întoarce armele împotriva armatei hitleriste~
2 Pregătirea militară în interior, cu un caracter de linie generală şi
de detalii, centrată pe trei probleme majore:
a) - pregătirea militară în ansamblul ei naţional;
b) - pregătirea militară în Capitală;
c) - pregătirea militară în Valea Prahovei.
Pregătirue militare insurr-ecţionail.e comportau mu1te ditficultăţi datorită numărului mare de trupe hitleriste aflate în România. Astfel, la 15
iunie 1944 hitleriştii aveau în zona frontului Moldovei 460.000 oameni,
în zona etapelor 157.000, iar în zona interioară 58.000 oameni, dintre care
în Capitală şi în împrejurimile sale se aflau aproximativ 11.000 soldaţi
şi ofiţeri hitlerişti, precum şi aproape 30.000 de oameni încadraţi în formaţiuni paramilitare hitleriste.
Din trupele regulate, 8.000 de oameni erau în Bucureşti, iar restul
de 3.000 erau dislocaţi la nord de Capitală în raioanele Tunari, Pipera,
pădurea Băneasa, Otopeni 13 .
In (regiunea petroliferă, hitleriştii aveau 24.887 oameni 14 . Faţă de
această situaţie a efectivelor hitleriste, trupele române care se găseau în
Capitală totalizau 3.986 oameni, iar în apropie-re de Bucureşti se mai
găseau unităţi de artilerie antiaeriană, un batalion de paraşutişti la Pipera, un regiment de pionieri aero la Otopeni, precum şi diferite alte
subunităţi1 5 •

O analiză sumară a raportului de forţe ducea la concluzia că inamicul
era superior din punct de vedere numeric, atit în ansamblul naţional, în
zona Capirt:aJ.ei, cit şi în interiorul ~uJ.ui. Dair, într-o apreciere jlll.S-tă a
raportului de forţe, nu trebuie să se aibă în vedere numai factorii cantitativi, ci şi factorii calitativi.
In această optică, conducerea pregătirii insurecţiei îndrumată de
P.C.R. a avut în vedere unele avantaje de ordin calitativ, care au determinat înclinarea balanţei victoriei în favoarea forţelor insurecţionale. Astfel, forţele noastre erau în general grupate şi, avînd o înaltă capacitate
manevrieră, puteau fi folosite masiv pe direcţiile sau asupra obiectivelor
importante, pe cind trupele hitleriste eTau dispersate, avînd de rezolvat
probleme deosebit de dificile pentru a se putea concentra (comunicaţiile
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989 (Amintirile lui D. Dămăceanu).
Colonel Gheorghe Tudor, Acţiunile desfăşurate de unităţile militare împreună cu formaţiunile de luptă patriotice pentru zdrobirea trupelor hitleriste din
zona oraşului Bucureşti, în Buletinul Academiei Militare (număr special), 3/1969.
p. 22.
u Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7989, filele 39-45.
15 Colonel Gheorghe Tudor, op. cit., p. 22.
12
13
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interceptate, legăturile telefonice tăiate, podurile distruse etc.). De asemenea, trupele române acţionau în strînsă cooperare cu formaţiunile de
luptă patriotice şi erau sprijinite de întregul nostru popor, ceea ce stimula şi mai mult moralul lor ridicat, izvorît din conştiinţa deplină că luptau pentru o cauză dreaptă, pentru eliberarea patriei de sub dominaţia
fascistă.

De asemenea, un factor de majoră importanţă a fost acela că forţele
angajate în bătălia Bucureştiului au fost treptat întărite,
ca urmare a unei largi şi îndrăzneţe manevre de forţe şi mijloace, executată de comandamentul român într-un timp scurt (iniţial, întărirea cu 6
batalioane de jandarmi, apoi cu alte unităţi şi subunităţi - din Divizia
a 9-a infanterie, Centrul motomecanizat Tîrgovişte etc.) - , fapt ce a
dus, în final, la schimbarea situaţiei şi sub raport numeric în favoarea
insurecţionale

forţelor insurecţionale 16 •
O altă problemă de mare importanţă în ce priveşte analizarea situaţiei
şi luarea unei hotărî.ri juste, care a dus la obţinerea victoriei, a fost dedanşarea simultană şi prin surprindere a acţiunilor de luptă ale forţelor
insurecţionale pe întregul teritoriu de atunci al ţării, ceea ce a împiedecat inamicul să aducă trupe numeroase în raionul Capitalei pentru a

schimba situaţia în favoarea sa. De asemenea, toate încercările hitleriste
de a aduce trupe, din afara graniţelor (Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria) sau
de ia eX'eC'Ulta manievire de rbrupe pe teritoriul ţării ,au fOSit lkhid.'.llte de
forţele insurecţionale în colaborare cu întregul popor român.
1n contextul de mai sus, considerăm că un sprijin substanţial, atît în
ce priveşte stabili-rea momentului declanşării insurecţiei, cît şi în ce priveşte pune1'ea comandamentului suprem hitlerist {O.K.W.) în situaţia de
a nu putea ,crea rezerve din trupele de pe frontul Moldovei, pe care să le
arunce asupra forţelor insurecţionale, fapt ce a uşurat substanţial victoria
insurecţiei, a fost puternica ofensivă a Armatei Roşii declanşată la
20
august 1944 în zona Iaşi-Chişinău. Operaţiunile de pregătire a insurecţiei
au însumat o vastă activitate, discutarea şi analizarea multilaterală a numeroase şi felurite probleme de la cele de ordin general pînă la cele mai
mici amănunte cu caracter tehnic-militar. Aceasta, întrucît de modul
atent şi minuţios cum se efectua pregătirea, depindea victoria insurecţiei.
Ca urmare a arestării guvernului antonescian în frunte cu generalul
Ion Antonescu, în sear,a de 23 august a fost constituit noul guvern, sub
preşedinţia generalului C. Sănătescu. Mai tîrziu, în jurul orelor 22, a fost
difuzată prin radio proclamaţia regală, al cărei text fusese în prealabil
pus de acord cu reprezentanţii P.C.R. Proclamaţia regală anunţa lichidarea dictaturii antonesciene, ieşirea României din războiul împotriva
coaliţiei antihitleriste şi prevedea trecerea la luptă armată, ,alături de
forţele acestei coaliţii, pentru alungarea ocupanţilor fascişti. ,,Un nou
guvern de uniune naţională - se spune în proclamaţie - a fost însărcinat
să aducă la îndeplinire voinţa hotărîtă a ţării de-.a încheia pacea cu Naţiunile Unite ... Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitaJtJe impotriv,a Arrima1tJei Sovi etiee, ,preoum şi starea de 1război ,cu Ma!rea Britanie şi Statele Unite". După ce declaraţia regală arăta că noul guvern va
1

11,
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respecta şi gMantia drepturile şi ,libe,rităţile cetăţenilor ţăirii, ea se încheia
astfel: ,,Alături de armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizind toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena
pentru a elibera pămîntul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină ...
cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotăriţi
pe drumul înfăptuirii României de mîine, unei Românii libere, puternice
şi fericite" 17 .
Trupele române - fără nici o ezitare - şi formaţiunile de luptă patriotice au trecut încă în seara zilei de 23 August 1944 la lichidarea trupelor naziste aflate în Capitală şi în întreaga ţară. Bucureştiul a fost
eliberat de către forţele insurecţionale în ziua de 28 august 1944, iar
întregul teritoriu naţional a fost curăţit de trupele fasciste pînă la 25 octombrie 19'14, armata română participînd - în continuare - alături de
Armata Roşie, la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei pînă la
zdrobirea definitivă a Germaniei naziste. ,,În luptele purtate în comun
de ostaşii români şi sovietici pentru nimicirea fascismului - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-au pecetluit pe veci frăţia de arme românosovietică, prietenia trainică dintre cele două popoare'' 18 •
Pregătirea temeinică a insurecţiei, desfăşurarea ei, în esenţă conform
planului elaborat de P.C.R. şi celelalte forţe insurecţionale, eroismul clasei muncitoare şi al ostaşilor, al comandanţilor şi micilor comandanţi,
dîrzenia şi hotărîrea lor, izvorite din dreptatea cauzei pentru care luptau,
au determinat succesul insurecţiei.
Referitor la trăsăturile caracteristice ale artei militare manifestate
în cursul desfăşurării insurecţiei, se cuvin a fi subliniate cîteva dintre
coordonatele majore reieşite din pregătirea şi desfăşurarea operaţiunilor
insurecţionale duse de către armata română şi formaţiunile de luptă patriotice împo1riiva hitleriştilor în augustul „fierbiTIJte•· ial ianuilui 1944.
Astfel, în primul 1ind, arta militară insurecţională se caracterizează
printr-o pregnantă notă de urigirwlitate, izvorită din particularitatea sa
s.ped:fică <-arn1oterul larg naţional. P,robl,emaitioa de esenţă a orgaruiz.atorilor insurecţiei consta, înainte de orice, în rezolvarea coordonării acţiunii tuturor forţelor insurecţionale: armata, formaţiunile de luptă patriotice, întregul popor. Dacă, în ce priveşte primele două forţe, acţiunea
de coordonare a îmbrăcat un caracter concret încă din perioada pregă
tirii insurecţiei, Partidul Comunist Român reuşind să-şi subordoneze nu
numai formaţiunile de luptă patriotice pe care le organizase şi le conduce.a nemijlocit, dar şi armata, în ce priveşte cea de-a treia forţă întregul ,popor, problema îmbracă un oairacter inedit şi în muHe ea~\.lJri
chiar necunoscut!
In general, comandamentele noastre operaseră pînă atunci într-un
,,stil clasic", adică totalitatea măsurilor luate se referea la două fronturi constituite, faţă de care se operau manevrele ofensive sau defensive
impuse de realit•atea situaţiei concrete într-un moment sau altul. De astă
dată, se opera în condiţii specifice, împotriva unor grupări de forţe inaRomânia liberă, din 24 august 1944.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, yol. 4, p. 376.
17
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mice, izolate în timp şi spaţiu, -organizate pentru rezistenţă Ja încercuire
sau împotriva unor coloane, cu toate măsurile de siguranţă luare, care
încercau să se strecoare spre cununa carpatică, spre Banat sau chiar înspre sud - peninsula Balcanică. Aceste operaţiuni „descusute" solicitau
rezolvarea unor probleme complexe, ca spre exemplu: încercuirea şi lichiderea „iin'SIU!lelior" de irezisibenţă irnamiioe 19 , ÎI1Joeroui1rsea şi intercepitarea
coloanelor etc. Problema-cheie în ,astfel de situaţii era informarea - operativă şi completă precum şi întărirea imediată, cu populaţia, a propriilor grupări de luptă. Aceste măsuri nu se puteau prevedea; ca atare,
ele trebuiau luate ad-hoc, funcţie de inamic şi de intenţiile sale. Pornind
de la aceste teze generale, trebuie subliniat faptul că întreaga populaţie
a ţării a dat un sprijin nemijlocit, prin bogăţi1 a şi exactitatea informaţii
lor furnizate forţelor insurecţionale. Pe de altă parte, în nenumărate cazuri, populaţia ·s-a alăturat forţelor insurecţionale, luptînd cu arma în
mină împotriva iniamicului comun. Cu alte cuvinte, pentru rezolvarea acestor complexe situaţii era vorba de iniţiativa comandamentelor locale şi
de liberul 1consiim-ţămî11Jt .ail îrnbregii popul1aţii,. DartJorottă, pe de o pa!flte,
spirlttJullrui 1a:nltiifta1Sdst mereu orescînd 1ail înibl'egiutlrui ipopor 1român, pe de 0J:bă
parte, muncii consecvente de propagandă a cumuniştilor, masele largi
populare din România s-au încadrat în contextul general al efervescenţei
revoluţionare antifasciste, aducind o preţioasă contribuţie la victorie.
Spre cinstea -ei, întreaga armată română s-a ridicat la luptă hotărîtă antifascistă, fapt ce a determinat iniţiative locale de mare valoare în contextul generol al obţinerii victoriei antifasciste.
-Insă, pentru nimicirea inamicului din interiorul ţării - forţele hitleriste - , în faţa forţelor insurecţionale româneşti se punea problema complexă a zdrobirii oricăror încercări
de ajutorare a acestuia, venite din
exterior '(din afara frontierelor de atunci ale ţării). In mod cu totul speciial erau vizate frontierele de nord-vest, vest şi sud, care canalizau direcţii
de importanţă strategică majoră. Frontierele de nord-vest şi vest puteau
fi utilizate în scopul de a se împinge rapid grupări de forţe (din Ungaria şi Iugoslavia) pentru ocupaPea, implicit bararea trecătorilor Carpaţilor meridionali în vederea închegării unui front continuu pe crestele
munţilor acordat cu cel din Balcani in zona Porţilor de Fier. ln ce priveşte faiontiera de is Uld 1aH1aită Ila nuimai 60 km de Oapi,baLa ţării centrul
insurecţiei - , problema constituia, de asemenea, un real pericol, grupări
irnamice ven~be de ,l1a siud pu:tîn1d ,acţiona lflapid înspre ini1ma insu1re,cţiei.
Jn plan strategic, arta militară românească trebuia să soluţioneze
deci, pe de o parte, nimicirea grupărilor hitleriste din interior actionind
'
ofensiv, pe de altă parte, trebuia să se orienteze înspre pararea ' loviturilor
din exterior, cu alte cuvinte să acţioneze defensiv, făcînd faţă, de fapt,
aproape unei încercuiri. Pentru rezolvarea primei probleme, .a. luptei în
condiţii „neclasice", experienţa bogată a comuniştilor folosi tă mai ales
1

19
General-maior Eugen Bantea Insurecţia naţională antifascistă din România
!n jurn?-lul de :ăzb?i al Grupului de 'armate german „Ucraina de sud" (partea a II-a),
111 Revista de istorie, nr. 7/1974, p. 1068 (Atrage atenţia asupra faptului că directiva
~.K.H. ?in 2? august 1944, indica constituirea unor „grupări de împotrivire" în aria
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în mişcarea de rezistenţă antifascistă, precum şi sprijinul larg al întregului
popor, asigurau succesul. In ce priveşte defensiva de la frontiere, problema ridica o altă optică. Pe de o parte, era vorba de fronturi „clasice",
avînd însă caracterul unei lupte pe şi pentru comunicaţii, ceea ce conferea
operaţiunilor caracterul de discontinuitate; de aici, defensiva îmbrăca
aspectul unor lupte în încercuire, cu flancurile şi spatele bine organizate
şi apărate. Informarea precisă şi la timp juca şi aici un rol primordial,
pe care în majoritate şi l-a asumat, voluntar, tot populaţia. Mai mult,
pe măsură ce interiorul ţării era curăţat de hitlerişti, forţele române
grupau la frontiere în vederea ,abordării viitoarelor operaţiuni ofensive
strategice împotriva fasciştilor, creînd astfel spaţiul strategic necesar :regrupării forţelor Armatei Roşii în vederea continuării, cot la cot, a ofensivei. In acest sens, considerăm şi înţelegerea faptului că ,aliaţii sovietici
s-au grăbit să vină 'in ajutorul forţelor române, operînd deja la 29 august
1944 în zona Ploieşti împotriva hitleriştilor şi apoi la 5-6 septembrie
1944 în zona Turnu Severin. Datorită tuturor faptelor arătiate mai înainte, forţele române nu numai că au barat incercă·rile de pătrundere ale
hitleriştilor din exterior, dar au făcut inutilă încercarea germanilor de a
ocupa defileele Carpaţilor Meridionali sau de a-şi organiza apărarea pe
Munţii Apuseni ultima barieră spre Cîmpia Tisei20 - , păstrînd, totodată, în podişul transilvan un cap de pod de circa 50.000 km pătraţi în care
s-au regrupat forţele aliate şi cele româneşti venite din Moldova sau din
sud, în vederea trecerii la ofensivă înspre Transilvania de nord şi Europa

se

centrală.

Imbinind judicios operaţiunile militare „clasice" cu cele „neclasice",
avînd la bază experienţa şi conducerea Partidului Comunist Român, precum şi alăturarea nemijlocită a întregului popor, Armata română şi Formaţiunile de luptă patriotice au reuşit, prin acţiunile lor ferme şi eroice,
nu numai să-i înfringă pe hitlerişti, dar şi să confere artei militare
româneşti noi şi importante valenţe, care o situează pe treptele cele mai
înalte ale contemporaneităţii.

III
Insurecţia naţională anJtifascistă şi antiim1pe,riialistă din august 1944,
rezultat obiectiv al procesului îndelungat de luptă ,a maselor populare
împotriva asupririi, pentru asigurarea independenţei şi suveranităţii naţionale constituind o cotitură istorică în viaţa poporului român, a însemnat în acelaşi timp un eveniment deosebit de important intern,aţional,
atît sub aspect politic cit şi militaro-strategic. ,,Victori•a insurecţiei şi intrarea armatei române în războiul antihitlerist - se arată în Programul
P.C.R. - au fost apreciate pe plan internaţional ca acte cu profunde
implicaţii asupra cursului celui de-al doilea răzobi mondial. Ace.asta a
accelerat prăbuşirea frontului fascist în această zonă a Europei, a dejucat
20
C. Căzănişteanu, M. Ionescu, Insurecţia naţională antifascistă armată din
România - eveniment strategic de mare însemnătate în desfăşurarea ultimului
conflict mondial, în Revista de istorie, nr. 5/1974, p. 684.
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mcercările
nouă linie

lui Hitler şi Antonescu de a organiza pe teritoriul României o
de rezistenţă militară, a deschis calea înaintării rapide a trupelor sovietice în Balcani şi spre centrul continentului" 21 .
După cum se ştie, în calculele militar-strategice ale comandamentului
hitlerist un rol deosebit avea menţinerea poziţiilor din România; ,,prin
poziţia sa geografică, prin resursele sale .şi prin căile de comunicaţie,
România constituia pentru Germania un bastion deosebit de important,
o ipoziţi,e-cheie 1a1tîtt penbJ.,u operaţiile ei pe konibu1l de iest, dt şi pentru dominarea Balcanilor .şi în genere pentru războiul pe care-l purta împotriva Naţiunilor Unite" - scriau generalul Cochet şi lt. colonel Paquier22.
Catastrofa armatei germane din România a fost însoţită, pe lingă
pierderea aliniamentelor favorabile de pe teritoriul românesc, şi de pră
buşirea frontului nazist din sud-estul Europei. Declanşînd luptele împotriva trupelor germane, forţele insurecţionale au luat totodată măsuri
şi au creat o atare situaţie care a zădărnicit intenţiile naziştilor de a folosi lini a fortificată în zona Carpaţilor orientali pînă la curbura lor, apoi
în zona fucşiani - Nămo 1loasa - Ga'l 1 aţi şi în eornti'Jlluair-e pe Dunăire pînă
la vărsarea ei în Marea Neagră, lăsînd astfel liberă trecerea trupelor sovietice prin această zonă. De asemenea, ca urmare a atacurilor forţelor
insurecţionale române, comandamentul german a pierdut o serie de aliniamente succesive de apărare ce puteau fi organizate în sudul României de-a lungul unora dintre cursurile de apă perpendiculare pe direcţia
de of,ensivă Govi:etira. În uirm,a insUirecţiei victo1rioiase iau fosit dejuoote, de
asemenea, şi încercările naziste de a organiza apărarea pe cel de-al doilea
aliniament de însemnătate strategică din România, şi -anume pe Carpaţii
meridionali. Forţele insurecţionale au curăţit trecătorile carpatine de trupe1e geirmanie şi, prevăzînd intenţiile -lo1r, aru organizat ,acope11irea trecerilor prin munţi împotriva tentativelor naziste de a le ocupa. Acţiunile
defensive ale trupelor române şi concentrarea rapidă în Transilvania a
trupelor române şi sovietice au creat pericolul încercuirii forţelor inamice care încercaseră să se apropie şi să se instaleze în apărare pe Carpaţii orientali şi meridionali, obligîndu-le să se retragă. In acest fel,
întregul plan hitlerist de apărare pe Munţii Carpaţi s-a năruit 23 •
Curăţind teritoriul ţării, forţele insurecţionale au lichidat implicit
bazele militare terestre, aeriene, maritime şi fluviale germane, le--au tă
iat căile de comunicaţii ce treceau prin această zonă. Ca urmare, raza de
acţiune a trupelor hitleriste s-a redus, Germania
a pierdut o ieşire la
Marea Neagră şi controlul nestingherit pe Dunăre, cea mai importantă
arteră de circulaţie pe apă ce străbate Europa Centrală şi de sud-est.
1

Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Edit. politică,
21

Bucureşti,
22

1975, p. 50.

Cahiers France-Roumanie, nr. 5, din septembrie-octombrie 1946, p. 40; cf.

AIIP, nr. 4/1964, p. 24.
•

23

ţionaLe

V. c?lonel Vasile Gherghescu, 1nsemnătatea internaţională a insurecţiei naantzfasciste din august 1944, în Buletinul Academiei Militare, nr. cit.,

p. 69-77.
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!n desfăşurarea marii strategii a războiului, pierderea aliniamentelor
favorabile de apărare strategică de pe teritoriul României a avut grave
repercusiuni pentru Ger;mani1a hi1tleiisw., conitmihuind lia apropi1erea înfirîngerii ei definitive. Pe de ialtă pante, insurecţfa. niaţioJllailă 1aniti1fiascistă victorioasă a creat posibilităţi favorabile trupelor sovietice pentru a întreprinde acţiuni ce au depăşit cu mult prevederile operaţiunii Iaşi - Chişi
nău. Datorită insurecţiei şi acţiunilor rapide ale forţelor insurecţionale,
trupele sovietice au putut face un salt de circa 600 km, din Moldova pînă
în sudul României şi în Podişul Transilvaniei, unde împreună cu trupele
române au dus lupte grele pentru eliberarea întregului teritoriu al
ţării.

Ofensiva sovietică din zona Iaşi - Chişinău, insurecţia naţională
română, urmate de dezastrul armatei naziste din România, au dus la
destrămarea şi prăbuşirea frontului german de sud-est, cu multiple consecinţe militare, politice şi economice. Situaţia creată la aripa de sud a
frontului nazist a periclitat situaţia de ansamblu a forţelor fasciste, incepind cu cele din sudul Poloniei şi pînă la cele din sudul Greciei, din
Pefoponez şi insulele Mării Egee. Hitleriştii s-au văzut nevoiţi să încerce,
cu resturile trupelor scăpate din dezastrul de pe teritoriul României, cu
trupe noi ce au mai putut fi adunate în grabă şi cu armata horthystă, să
constituie un nou front pentru a acoperi flancul trupelor aflate in Polonia, a opri înaintarea armatelor sovietice şi române spre Ungaria şi Cehoslovacia, şi a restabili legătura cu grupurile de armată „F" şi „E" care
acţionau în Balcani. Incercarea a fost sortită eşecului. Iar, ca urmare,
comandamentul german a fost silit să efectueze o evacuare precipitată
a forţelor sale din sudul Peninsulei balcanice, în condiţii grele, sub loviturile tot mai puternice primite din partea mişcărilor de eliberare naţio
nală din ţările respective (Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, Albania).
Insurecţia naţională română a creat o situaţie favorabilă trupelor
aliate pentru a duce operaţiuni militare ofensive rapide în această zonă
şi a face joncţiunea cu mişcările de eliberare naţională din sud-estul
Europei. Ca urmare, Hitler •a fost nevoit să abandoneze direcţia strategică spre sud, neavind posibilităţi de a o apăra. Astfel armata sovietică
a putut înainta în Bulgaria fără a intimpina rezistenţă, iar ulterior trupele engleze au putut desanta in Grecia părăsită de trupele hitleriste. Desigur, insurecţia din septembrie 1944 a poporului bulgar a contribuit şi
ea la hotăirkea Germaniei de a .abandonia ,această di,reoţie straitegkă.
Ajungînd la graniţa lugoslaviei, trupele sovietice s-au angajat pe a
doua direcţie strategică, de sud-est, deschisă de insurecţia din România.
Pe această nouă direcţie au acţionat, după insurecţia din septembrie, şi
trupele bulgare. Acţiunile militare sovietice în această zonă au fost în
mod hotăritor· înlesnite de luptele şi victoriile armatei de eliberare naţională din Iugoslavia, de sub conducerea. mareşalului Tito. Operaţiile
pe această direcţie strategică au creat pericolul încercuirii trupelor germane din sudul Balcanilor, fapt care a accelerat retragerea acestora. Pe
a treia direcţie strategică, spre Ungaria şi Cehoslovacia, s-au angajat trupele frontului II Ucrainean şi trupele române.
Luptele iangajate ,pe 1a,ceslte noi dirr,ecţii stn,ategice ~u ,pus Genrnaniei
hitleriste probleme dificile: i-au lungit spre sud frontul de apărare şi i-au
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consumat o parte însemnată de forţe, apropiind deznodămîntul cunoscut24.
Intorcînd armele împotriva Germaniei hitleriste, România şi-a pus
întregul potenţial economic în slujba obţinerii victoriei definitive asupra
fascismului. Pentru Germania, pierderea resurselor economice româneşti
a lfleiprezenbait o durrieroasă fovirt:iură pe plan economk'. Ea nu a mai rpuitut
dispune de petrolul, produsele agroalimentare şi diferitele materii prime
pe ,oare 11e jefuira de lia popOT'Ul român, fapt 1ce a afeobait puteirnic eoonomia
celui de al IIl-lea Reich. Maşina de război germană, în cadrul căreia
aviaţia, tancurile şi motorizatele aveau o pondere însemnată, a resimţit
în mod serios lipsa de petrol.
Insemnătatea internaţională a insurecţiei româneşti a constat nu
numai în acele consecinţe care s-au răsfrînt direct asupra situaţiei militare din sud-estul Europei, ci şi în influenţa politico-morală exercitată
as,upna luptei de -eHbemire din a ],te ţări afla1te ~,ub domin:aţi 1 a: hitle,ri.-;tă.
Ea •a avut un efect moral stimulator asupra forţelor antifasciste şi demorailimnlt pentru hirtlerişti• şi ,acoliţii :lor.
Documentele vremii şi istoriografia au consemnat faptul că acţiunea
României a accentuat criza politică a regimurilor fasciste din Bulgaria
şi Ungaria. Forţele patriotice din aceste ţări, precum şi din Grecia, Albania, Iugoslavia şi Cehoslovacia, au fost substanţial încurajate prin acţiu
nea patriotică victorioasă a .românilor. In manifeste şi presa ilegală din
Bulgaria, Ungaria şi Cehoslovacia, insurecţia din România era popularizată şi folosită ca mijloc de propagandă, partidele comuniste şi alte forţe
patriotice din aceste ţări chemînd masele să urmeze exemplul românilor,
să intensifice lupta de eliberare de sub jugul fascist. Influenţa irnmrecţiei române s-a resimţit şi în Finlanda, fapt atestat de presa vremii 25 .
Trecerea României de partea coaliţiei antihitleriste, cu consecinţele
ei, a afectat starea moral-politică a unor unităţi hilteriste şi însăşi a
populaţiei germane. Posturile de radio şi presa nazistă fă'ceau apel la păs
trarea calmului, la menţinerea moralului etc. Insurecţia naţională antifascistă română, pe lîngă implicaţiile politice create Germaniei hitleriste
în relaţiile ei cu ţările pe care le domina, a provocat derută şi furie în
rîndurile căpeteniilor hitleriste. Keitel şi Guderian s-au văzut nevoiti să
dezvâluie lui Hitler semnificaţia şi consecinţele acţiunii poporului ro~ân,
raportîndu-i: ,,capitularea României, pe lingă consecinţele imediate de ordin militar, a produs în acelaşi timp şi o răsturnare de fronturi extrem
de periculoasă, ce va duce la pierderea teritoriului nu numai al României,
ci şi al Bulgariei, Iugoslaviei şi Greciei, punînd în pericol toată armata
germană din Balcani. Pe lingă pierderea poziţiilor din Carpaţi, pierderea
grînarului şi petrolului românesc constituie o altă mare şi grea lovitură
în urma căreia armatele ruse vor putea ajunge în v.reo cîteva săptămîni în
faţa Budapestei". Ca atare, ei propuneau lui Hitler luarea tuturor măsu
rilor „ca România să dispară de pe harta Europei şi poporul român să
di,spară ca naţiune" 26 . Importanţa politică şi strategică a insurecţiei naţia1

24

Ibidem.
Ibidem.
Arhiva Institutului de st11dii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., fond Casa regală, dos. 12 bis/1945; cf. col. Vasile Gherghescu, art. cit., p. 75.
z:;
26
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nale române a fost evidenţiată pe plan internaţional. Astfel, referindu-se
la importanţa insurecţiei armate antifasciste din România, postul de
radio Moscova spunea într-un comentariu transmis la 25 august 1944:
„Ieşirea României din Axă are importanţă covîrşitoare nu numai pentru
această ţiairă, ci ,pentiru inrtreaga ,regiune a Bailcanilor, deoaireoe prin această
lovitură se prăbuşeşte întregul sistem de dominaţie germană din sud-estul
Europei„ 27 • ln acelaşi sens, relata şi radio Londra, la 24 august 1944:
,Jntregul front german din Balcani se va prăbuşi ... Drumul spre Bulgaria, Iugoslavia de est şi Ungaria este deschis. De asemenea, Dunărea este
nu mai puţin deschisă Armatei Roşii, iar cîmpia Bulgariei şi Budapesta
sint direct ameninţate" 28 • ,,Vocea Amelicii" aprecia că „atunci cînd se va
scrie istoria, actul de la 23 August va fi consemnat ca un factor important în desfăşiUTairea ,a,cestui Tăzboi'':! 9 • ,.InitoaJI1Cerea iarmelor de către
România - scria Le Figaro din 30 august 1944 - constituie fără îndoială
lovitura cea mai grea pe care Germania a primit-o în această regiune a
Europei. lntîi pentru că aceasta o privează definitiv de ultimele rezerve
de petrol, pe care bombardamentele neîncetate le lăsaseră intacte. Apoi
pentru că,. cu concursul României, accesul către Cîmpia Ungară devine
mai uşor pentru armatele ruse şi prin Cîmpia Ungară se pătrunde uşor
în Austria ... Chiar de acum, Germania a pierdut acea parte din această
regiune a Europei pe care pretindea că o domină". O înaltă apreciere ,a
insurecţiei este exprimată în Decretul Sovietului Suprem al U.R.S.S. din
6 iulie 1945, prin care se conferea şefului statului român, regele Mihai,
Ordinul „Victoria„ pentru actul curajos al cotiturii hotărîtoare a politicii
României spre ruptura cu Germania hitleristă şi alianţa cu Naţiunile
Unite, în clipa cînd încă nu se precizase clar înfrîngerea Germaniei3°.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste şi antiimperialiste din august 1944, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, răsturna
rea dictaturii ,antol1ffiCiene, intrarea României, î.rucepînd cu seaina zilei de
23 August 1944, cu întregul său potenţial de luptă militar şi economic, în
războiul dus împotriva Germaniei hitleriste, au făcut să crească prestigiul
internaţional al României, al forţelor progresiste ale poporului în frunte
cu partidul comunist.
Evenimentele istorice din august 1944 au relevat cu deosebită preg~
nanţă meritul P.C.R., iniţiatorul, organizatorul şi conducătorul insurecţiei
armate. Bazîndu-se pe învăţătura materialismului istoric şi propria-i experienţă de luptă, încrezător în capacitatea şi forţa maselor populare,
Partidul Comunist Român s-a orientat just în împrejurările grele şi
complexe din momentul istoric dat, asigurînd victoria insurecţiei şi maximum de contribuţie a poporului român la nimicirea fascismului, o cauză
care avea în acelaşi timp un caracter profund patriotic şi internaţionalist.
In urma insurecţiei victorioase şi a efortului de ,război al ţării, România şi-a redobîndit independenţa naţională şi sub conducerea Partidului
27

28

29

20 de ani de la eliberarea României, Edit. politică, Bucureşti, 1964, p. 27-28.

AIIP, nr. 4 din 1964, p. 28.

20 de ani de la eliberarea României, p. 28.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 4, p. 374.
30
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Comunist Român a pornit pe calea „unei noi istorii a patriei noastre istoria împlinirii idealurilor de dreptate socială şi naţională, pentru care
au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi, a cuceririi depline a independenţei şi suveranităţii naţionale ,a României, a dreptului sacru al poporului român de a fi stăpîn în propria sa ţară" 31 •

PETRU BUNTA -

GEORGE PROTOPOPESCU

ASPEKTE DES NATIONALEN, BEWAFFNETEN,
ANTIF ASOHISTISCHEN UND ANTIIMPERIALISTISCHEN
AUFSTANDES VOM AUGUST 1944
(Zusammenf assung)
Ausgehend von der im Programm der R.K.P. verzeichneten historischen
Wirklichkeit, heben die Verfasser hervor dass die von der R.K.P. cingeleiteten, organisierten und angefi..ihrten Ereignisse vom August 1944 in Rumănien unter komplexen internationalen Begebenheiten durchgefi.ihrt wurden und einen glon-eichen,
jahrhunderitewăhrenden Kampf fi.ir nationale und sozialc Befreiung kronen.
Im verwickelten Kontext der inneren und ăusseren Lage die die zweite Kriegshălfte kennzeichnen gelang es der R.K.P. alle patriotischen Krăfte, einschliesslich
den Kănigsfalst und die Armee, um die Arbeiterklasse einheitlich zusammenzuschliessen und im Juni 1944 die Nationale Antifaschistische Front zu verwirklichen.
Unter der unmittelbaren Fi.i.hrung der R.K.P. verbreitete sich der am Nachmittag des 23. August in der Hauptstadt entfesselte nationale antifaschistische
Aufstand im ganzen Lande. Im gcmeinsamen Kampf mit der sowjetischen Armee
wurde bis am 25. Oktober 1944 das gcsamte Landesterritorium von der faschistischen
Herrschaft befreit.
Die Verfasser unterstreichen die stra•tegisch-politische Bedeutung der rumă
nischen antifaschistischen Aufstands, anhand von konkreten Bezugnahmen der
W eltoffen tlichkei t.
Aufgrund dokumentarischer Unterlagen wird die Entwicklung der Ereignisse
einer eingehenden Analyse unterzogen, die schlussfolgert dass der nationale antifaschistische Aufstand vom August 1944 den Anfang einer neuen Epoche in der
Geschichte Rumăniens andeutet: die Erringung und Festigung der vollstăndigen
nationalen Unabhăngigkeit, auf deren Hintergrund der Dbergang zur sozialistischen
Revolution gewăhrleistet wurde.

31

Programul P.C.R . ... , p. 52.
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REPERTORIUL LOCALITĂTILOR
CU DESCOPERIRI
,
PALEOLITICE DIN TRANSILVANIA (II)*

21.

CoşaYa,

c. Curtea. jud.

Timiş.

Aşezarea de la Coşava a fost descoperită de către I. Slratan în 1% 1.
Intre 1963-1969 (Tibiscus, 1, 1970, p. 12) 1-;au întire 1962-1964 (ibiclem,
p. 18) şi 1972 (Dacia, 17, 1973, p. 371) sau în 1961-1964, 1967-1! G9
(Fl. Mogoşanu, în PalBanat, p. 73), a fost cen'etată aici o aşezare paleoliticC:-t
ce se înitinde pe un teiriito'liu de 2 ha (Tibiscus, loc. cit.), iar în unma
unor sondaje mai noi, care urmăreau limita spre S a aşezării, s-a stabilit
că ea a avut o extindere de cca. 3 ha (Dacia, 17, 1973, p. 371). Se alestj
o locuire sporadică, ceva mai intensă, spre S; în două asemenea puncte
au fost concentrate săpăturile, totalizînd cca. 226 m 2 • Aşezarea este
situată pe înălţimile constituite de dealurile Cuca Mare şi Cuca 1\Iică,
pe malul drept al Begăi, la NV de sat (Fl. Mogoşanu, în SCJV, 17, l~Hj(j,
nr. 2, p. 341), ia,r după părerea lui I. Stratan la E de sat (Tibiscus, loc.
cit.). Apariţiile de vestigii paleolitice de pe Cuca Mare şi Cuca Mică
aparţin aceleiaşi aşezări, care este locuirea paleolitică în aer liber, situată
la cea mai mare înălţime în Banat: 100 m faţă de firul apei. Săpăturile
au fost adîncite la cca. 1 m, iar pe alocuri la 1,50 m. Primul niYel de
locuire, la baza depunerilor brun-roşcate (0,85-0, 70 m), confom1 consideraţiilor mai recente, aparţine aurignacianului mijlociu întîrziat, specific
local, corelat Clţ W2-W3. Conform datelor lui I. Stratan (Tibiscus, 1,
1970, p. 13-14), stratul a dat 297 de piese litice de silex, din care 1:39
sînt tipice, ceea ce arată că prelucrarea nu se făcea pe loc; nu avem
de-a face cu un atelier. S-au găsit gratoare înalte, pe lame carenate,
g1,aitoan.·1e nudeifotime, 1amie simple, lame groasie, dtevia. 1lia11ne ,re,t:l.1-'?.ate
,,en encoches" sau denticulate, răzuitoare pe aşchii, raboturi, gealăi etc.
şi alte forme încadrabile în aurignacianul mijlociu. Fl. Mogoşanu aminteşte
însă că stratul a dat numai 116 unelte (UJSPP, Cgr. IX, 1976, Coll. XVI,

,:- Partea I a apărut în ActaMN, 15, 1978, p. 1-17. Prescurtările lucrărilor citate
sînt identice cu cele din partea I. Cele cîteva care apar doar în partea II, a se vedea la sfîrşitul volumului ActaMN, 16, 1979. lncepînd cu această a doua parte a
repertoriului nostru, nu mai dăm şi numerele de inventar a materialelor paleolitice amintite în text, deoarece în marea parte a muzeelor s-au efectuat reinventarieri de bunuri deţinute, care însă rareori urmează ordinea succesivă a cifrelor,
astfel ar ocupa un spaţiu foarte mare să dăm în text aceste cifre. Pe de altă
parte, este o tendinţă ca toate muzeele să-şi realizeze repertoriul topografic, din
care foarte uşor se pot găsi localităţile aşezate în ordine alfabetică şi materialele
arheologice care provin de acolo, pe epoci şi cu nr. de inv.
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p. 82). Afară de tipurile amintite de I. Stratan, ştie şi de un virf Font
Yves şi o lamă Dufour. Acelaşi autor scrie în PalBaruzt de 609 piese
litice găsite, din care 218 spărturi atipice, 178 aşchii, 103 nuclee şi lame
simple şi 110 unelte tipice: majoritatea gratoare (carenate şi cu bot,
aurignaciene) pe lame retuşate şi pe capăt de lamă simplă, burine, lame
retuşate, un vîrf pe lamă, lame cu scobituri, răzuitoare, şi o lamelă
Dufour, precum şi un vîrf Font Yves.
Al doilea nivel paleolitic (0,60-0,45 m) se situează în partea superioară a stratului brun-roşcat. Conform datelor lui I. Stratan, s-au găsit
aici 218 piese litice, din care 90 par a avea o formă încadrabilă tipologic.
Fl. Mogoşanu, în PalBanat, ştie însă doar de 56 de unelte tipice de silex,
fiind un -raport echilibrat între piesele tipice şi cele atipice. Aminteşte
gratoare carenate, gratoare înalte pe aşchii, burine diedre, lame simple,
nuclee, aşchii etc. Al treilea nivel (0,33-0,25 m), situat imediat sub
stratul vegetal actual, a fost corelat cu W3, şi atribuit „paleoliticului
superior final"; a dat, după I. Stratan, 101 piese, din care 45 sînt tipice:
grc:itoare înalte (care par a fi caracteristice pentru paleoliticul superior
din Banat), gratoare mici pe capăt de lamă, lamele Dufour etc. FI. Mogoşanu, în PalBanat, ştie de 183 piese litice de silex. din care 24 sînt tipice.
Este de menţionat că, după FI. Mogoşanu (UISPP, Cgr. IX, 1976, Coll.
XVI, p. 83), numai stratul I de la Coşava. -aşezarea de la Tincova şi
straturile III şi IV de la Româneşti-Dumbrăviţa prezintă indicii clare şi
tipice aurignaciene, celelalte locuiri arătînd evoluţia specifică, locală, a
paleoliticului superior din Banat. In interpretarea acestor fenomene trebuie să se ţină cont de persistenţa elementelor aurignaciene tirzii, pînă
la pragul holocenului: apar aici, impreună, gratoare carenate aurignaciene,
vîrfuri Font Yves şi piese de obsidiană (această rocă se foloseşte mai
intens în Banat doar din epipaleolitic). In general, aurignacianul bănăţean
are analogii în Austria de Jos, în grupul Krems-Hundsteig. Cercetările
viitoare vor trebui să dea răspunsul dacă din -aceste locuiri lipsesc cu
desăvîrşire mărturiile gravetianului sau dacă cele cîteva elemente din
straturile superioare de la Româneşti-Dumbrăviţa şi Coşava (lamele şi
virfurile cu marginea teşită) aparţin gravetianului oriental (SC/V, 17,
1966, nr. 2, p. 393) sau sînt de origine epipaleolitică sudică (Dacia, 16,
f972, ,p. 19). In Banat, în jurul localităţilor Tîncova, Coşava, Româneşti,
se conturează un complex aurignacian cu trăsături specifice destul de bine
conturate. Privind însă corelarea în timp între ele, a celor trei straturi
de la Coşava, a locukii de la Tincova şi a celor şase nivele de la Româneşti-Dumbrăviţa, mai sînt neclarităţi. Referiri la această problemă vezi
în: SC/V, 17, 1966, nr. 2, p. 341-343; Tibiscus, 1, 1970, p. 14; Sesiunea
de comunicări a muzeelor de istorie, vol. I, Bucureşti, (1964), 1970, p. 23;
Dacia, 16, 1972, p. 16, 19 şi, mai ales, tabelul de la p. 21; UJSPP, Cgr. IX,
1976, Coll. XVI, p. 82, 83; etc.
La punctul Coşava II, cercetat de către Fl. Mogoşanu în 1967, au fost
descoperite, pină la adincimea de 0,45-0,55 m, trei nivele de cultură.
In stratul inferior s-au găsit, printre altele, citeva lame retuşate oblic,
aurîgnaciene. In straturile II şi III au apărut citeva piese specifice sfirşitu-
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lui paleoliticului superior bănăţean, cu tendinţe de microlitizare. Au
apărut şi lamele Dufour. Cronică, în SCIV, 13, 1962, nr. 1, p. 201; Cronică,
în Dacia, 6, 1962, p. 515; Cronică, în SCIV, 14, 1963, nr. 2, p. 451; Cronică,
în Dacia, 7, ,1963, p. 569; Cronică, în SCIV, 16, 1965, nr. 3, p. 589; Cronică,
în Dacia, 9, 1965, p. 469; Al. Păunescu, în Dacia, 9, 1965, p. 21; R. Florescu, în RevMuz, 3, 1966, nr. 1, p. 89; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dada,
10, 1966, p. 23; idem, în SCIV, 18, 1967, nr. 1, p. 141-146; idem, în
SCIV, 1•1, 1968, nr. 4, p. 643-647; idem, în CCArh-Porţile de Fier, 1968,
nr. 8, p. 5, 8; Cronică, în SCIV, 19, 1968, nr. 4, p. 677; Cronică, în Dacia,
12, 1968, p. 421; Fl. Mogoşanu şi I. Stratan, în RevMuz, 6, 1969, n,r. 1,
p. 87, 88, 89-90; Al. Păunescu, în Evoluţia, p. 18, 19, 122, 232 etc.;
Cronică, în SCIV, 21, 1970, nr. 3, p. 493; Cronică, în Dacia, 14, 1970,
p. 431; I. St1ra,tan, în Tibiscus, 1, 1970, p. 8, 9, 12, 14, 18; E. Com~a, în
Apulum, 9, 1971, p. 16; Fl. Mogoşanu, în Dacic,, 16, 1972, p. 8, 15-18,
19, 21, 27; idem, în Banatica, 2, 1973, p. 22; SCIV A, 25, 1974, nr. 3,
p. 336; Cronică, în Dacia, 17, 1973, p. 371; M. Brudiu, în PalMoldovci,
p. 36; L. Bânesz, în SlovArch, 24, 1976, nr. 1, p. 8, 60-61; I. C. Drăgan,
în Noi tracii, Bucureşti, 1976, p. 48; E. Condurachi etc., în J-lartaArhRom,
p. 9, harta nr. 2; M. Bitiri, în UISPP, Cgr. IX, 1976, Coll. XVI, p. 65;
Fl. Mogoşanu, în UISPP, Cgr. IX, 1976, Coll. XVI, p. 75, 77, 82-83, 84,
88, 96, 97; idem, în PalBanat, p. 13, 15, 18, 19, 21, 71-78, 103, 104, 107,
125, 128, 129, 130, 137, 138.

22. Crăciuneşti, c. Băiţ 1 a, jud. Hunedoara,
Lupului, Şw·a de Jos, de la "'·

Peşterile

Balogu, Groapa

In HJ24 M. Roska, împreună cu H. Breuil, M. M. Jeannel şi P. A.
Chappuis au efectuat unele sondaje în cele trei peşteri amintite.
a) ln PEŞTERA ŞURA DE JOS (Peştera Kiraly Pia:l), în urma sondajului, adîncit pînă la 0,80 m, a apărut un strat eneolitic gros de 0,20 m,
iar sub acest nivel s-au găsit dinţi şi oase de Ursus spelaeus, urme de
arsură, aşchii de calcar cristalizat şi un răzuitor aurignacian de jasp.
H. Breuil ştie, tot de aici, de un gratoar ovoidal de virstă neprecizată
şi de o aşchie de jasp cu urme de trecere prin foc. C. S. Nicolăescu
Plopş-or atribuie lui Roska afirmaţia că piesele amintite de către Breuil
ar fi aurignaciene (vezi bibl.).
b) In PEŞTEiRA BALOGU (Peştera Szabo J6zsef), G. Teglâs a găsit,
la sfîrşitul secolului trecut, oase de Ursus spelaeus. Sondajul din 1924 a
fost iadîrucît pină 1l a 0,55 m. Pîn,ă în adîndmea de 0,15 ,m .afll 1aipămrt UJrme
eneolitice. Din Slbriaturile imfe['!Î.Oiaire Roskia aminteşte l\..llrme de arsfl.ură, oase de
Ursus spelaeus şi cîteva piese de os avînd probabile urme de prelucrare.
breuil mai cunoaşte, din stratul inferior, pe lingă oase de urs şi oasele
unui „bovideu mare', oase ce erau sparte intenţionat, iar cîteva piese erau
retuşate. Unele aşchii de calcar cristalizat pot să fi servit ca unelte. ln
1931 Roska scrie că din peşteră se cunosc „urme mousteriene". C. S. Nicolăescu-Plopşor preia datele lui Breuil (vezi bibl.).
1
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c) ln PEŞTERA GROAPA LUPULUI, stratul superior, gros de 0,10 m,
a dat ceramică modernă şi faună recentă. Săpătura a fost adîncită pînă la
0,60 m şi au fost găsite aici, pe lingă multe urme de arsură, oase de Ursus
spelaeus, unele avînd eventuale urme de prelucrare. Tot de aici mai
provin trei aşchii atipice de cuarţit.
In nici una din -aceste peşteri săpăturile nu pot fi considerate ca
încheiate, pentru că în nici una din ele patul peşterii nu a fost atins,
materialul descoperit a fost insuficient analizat şi confuz publicat, iar în
privinţa stratigrafiei avem cunoştinţe cu totul lacunare. Pe baza unor
afirnrnţii, care îşi mai aşteaptă argumentarea ştiinţifică, s-a încetăţenit
în literatura de specialitate ideea că s-au găsit în peşterile de la Crăciu
neşti urmele mousterianului (vezi Roska, 1931). Cea mai mare parte a
materialului a ajuns în muzeul din Deva. In 1971, L. Roşu şi L. Mărghitan
au intreprins săpături de verificare în Peştera Groapa Lupului. S-au
constatat urmele vieţuirii umane din „paleolitic pînă în epoca prefeudală".
Publicarea ştiinţifică a materialului încă nu a •apărut.
E. A. Bielz, în JSKV, 4, 1884, p. 45-46, nr. 46; G. Teglas, in OTTE, 19,
22, 1897, p. 31; M. Roska, în Dacia, 1, 1924, p. 304-305; H. Breuil, în
BSSC. 2, 1925, nr. 2, p. 215-216; M. Roska, în BSSC, 2, 1925, nr. 2,
p. 186-187; idem, în PMJH, 1, 1925, nr. 1, p. 13; idem, în Osregeszet,
p. 306, 325, 327; idem, în B-H, 14-15, 1927, p. 22, 23, 84; idem, în AIGR,
14, 1931, p. 101, 102, 118, 124, 125; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932,
p. 133; idem, in VorgForsch, 8, 1933, p. 79 etc.; E. Patte, în BSPF, 31,
1934 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă); I. Nestor, în 22 BerRGK, 1933,
p. 18, 19; O. Kadic, în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, .P• 15, 121; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 69-70; M. Roslm, în
ErdRep, p. 117-118, nr. 50; C. S. Nicolăescu. Plopşor, în SCIV, 7, 1956,
nr. 1-2, p. 14, 28; Cronică, în Dacia, 16, 1972, p. 335-336; I. Andriţoiu,
în Apulum, 16, 1978, p. 55.
CREMENEA, vezi la Sita Buzăului.
CUBLEŞ, PEŞTERA, vezi la Răcaş.
CUINA TURCULUI, PEŞTERA, vezi la Dubova.
CURATA, PEŞTERA, vezi la Nandru.

23. Curtea, c., jud.

Timiş.

La cca. 2 km spre E de Curtea, pe un promontoriu al dealului Pămînt
Roşu, Fl. Mogoşanu a descoperit, în 1972, un atelier de prelucrare a
silexului, atribuit ,paleoliticului superior final.
Cronică, in Dacia, 17, 1973, p. 383.
DEALUL ALB, PEŞTERA DE LA - vezi Cheile Turzii.
DEALUL V.!RSECI, PEŞTERA DIN -, vezi la Pietroasa.
DEVENŢULUI, PEŞTERA, vezi la Vadul Crişului.
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24. Dubova, c. P1avi,şeviţa, jud. Mehedinţi, Peştera Cuina Turcului,
Climente I şi II, Punicova, Maovăţ, Schela Cladovei, Răzvrata, Icoana,
Insula Banului.
M. Bitiri aminteşte, ca provenind de pe teritoriul comunei DUBOVA,
descoperiri sporadice atribuite gravetianului final (SCIV, 209, 1969, nr. 4,
p. 516).
Din adăpostul sub stîncă Cuina Turcului şi din peşterile Maovăţ
(Veterani), Insula Banului, Schela Cladovei, Răzvrata şi Icoana se cunosc
doar urme epi- şi postpaleolitice.
a) PEŞTERA CLIMENTE I se află pe „Proluoa lui Climente", pe versantul sudic al masivului calcaros Ciucarul Mare, la cca. 170 m deasup.ra
cursului Dunării. In 1965 Grupul de Cercetări Complexe Porţile de Fier
şi Muzeul din Drobeta-Turnu Severin au efectuat, sub conducerea lui
V. Boroneanţ, un sondaj în peşte,ră, şi un alt sondaj într-o încăpere în
stîncă, din apropiere. Peştera are deschiderea spre S. La cca. 60 m de
la gură apar blocuri mari de roci prăbuşite din galeriile superioare. La
adîncimea de 5,50 m a fost atins patul peşterii. Primul strat arheologic
aparţine mousterianului cuarţitic, datat în Wl-W2 (35-40.000 de ani,
vezi Fl. Mogoşanu etc, în Atl. Porţile de Fier, Bucureşti, 1972, p. 194),
repre2.1enrbart; prin unelte artirpice lu,cr,aite prin 1 aişiehie•r-e, !OOemănătorure celoir
de iLa Băi11e HelfCUlane. Peste un steril, 1.11rm•ează un sbnait gr-avi 1tian finail
(cca. 12.000 ani), de unde avem 44 de obiecte litice, din care 34 sînt
încadrabile tipologic: lame microlitice, diverse vîrfuri, aşchii liamelare,
străpungătoare etc. A apărut şi un vîrf de suliţă de os. Sporadicele elemente gravetiene din P. Climente I, îşi au analogiile fie în Europa Centrală, fie în Italia sau Iugoslavia de NV, şi nu în gravetianul oriental tipic.
Fauna stratului constă din: Ursus spelaeus, Ursus arctos, Canis lupus
(spelaeus), Felis (?), Mustela (?), Rupicapra rupicapra, Bos, Bison. 1n
cursul campaniilor din 1968 şi 1969 s-a observat că stratul gravetian
suprapune direct cel mousterian, ceea ce se explică prin supravieţuirea
foarte lungă a mousterianului cuarţitic, fenomen ce îşi mai are analogii
în Banat. Locuirea postpaleolitică a peşterii este .reprezentată prin urme
aparţinînd culturii Criş, neoliticului tîrziu, culturii Coţofeni, epocii bronzului (cult. Verbicioara) şi epocii fierului, perioada hallstattiană. La suprafaţă se găseşte ceramică medievală.
b) PEŞTERA CLIMENTE II este situată tot pe versantul sudic al
masivului Ciucarul Mare, pe „Proluca lui Climente", cu cîţiva metri deasupra şoselei Orşova-Moldova Nouă. Cercetarea peşter-ii a început în
1964, dar săpături propriu-zise nu au fost efectute pînă în 1968, cînd
Grupul de Cercetări Complexe Porţile de Fier a preluat studierea ei. S-au
descoperit aici urme de locuire identificate vag ca aparţinînd „perioadei
de trecere de la paleoliticul superior la epipaleolitic", avînd vîrfuri de tip
La Gravette, vîrfuri cu o latură curbată şi retuşată abrupt, lame şi aşchii
retuşate abrupt, burine, multe gratoare. Printre uneltele de os se numără
şi o har.pună realizată în tehnică magdaleniană. In acest strat a fost
descoperit şi un schelet uman, înmormîntat cu ocru roşu, orientat NV-SE,
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în poziţie chircită. In straturile superioare au apărut urmele culturii Coţo
feni, Hallstatt (fazele A şi B), epocii prefeudale şi feudale.
c) In anii 1965 şi 1968, V. Boroneanţ şi C. Boroneanţ ,au cercetat PEŞ
TERA PUNICOVA (Ponicova) din masivul Ciucarul Mare. Este vorba de
o galerie de tunel, care nu a fost niciodată locuită în întregime. ln galeria
intrării de V, spre sala mare, s-au găsit fragmente ceramice neolitice,
eneolitice, hallstattiene şi medievale. Apariţia unor oase de Ursus spelaeus
şi a cîtorva aşchii atipice de cuarţit şi silex atestă eventual şi urmele
locuirii p-a~eolitice. Materialul se păstrează la Inst. de Arh. din Bucureşti
şi în Muz. din Drobeta-Turnu Severin. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab.,
în SCIV, 16, 1965. nr. 2, p. 407, 408, 409; Al. Păunescu, în Dacia, 9, 1965,
p. 19, 21, 23, 26, 28; C. S. Nicolăescu-Plopşor etc., în Dacia, 10, 1966,
p. 23, 26; V. Boroneanţ, în RevMuz, 5, 1968, nr. 6, p. 542-546; C. S. Nicolăescu-Plopşor etc., în CCArh Porţile de Fier, 1968, nr. 4, p. 11, 12, 32;
idem, în CCArh Porţile de Fier, 1968, nr. 5, p. 8, 9, 20, 25, 27; FI. Mogo~anu, în CCArh Porţile de Fier, 1968, nr. 8, p. 7, 8; V. Boroneanţ şi
C. Boroneanţ, în RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 439; Cronică, în SCIV, 20,
196J, nr. 3, p. 500; Cronică, în Dacia, 13, 1969, p. 535; C. S. Nicolăescu
Plopşor etc-., în Sesiunea de Com. Ştiinţ. a Muz. de Ist., vol. I, Bucureşti,
(1964), 1970, p. 7-14; V. Boroneanţ, în SC/V, 21, 1970, nr. 1, p. 129-132
(Peştera Climente II); V. Chirica, în MemAnt, 2, 1970, p. 17; Al. Pău
nescu, în Evoluţia, p. 23, 29-30, 139-141, 232 etc.; Fl. Mogoşanu, în
Dacia, 16, 1972, p. 8, 18; E. Condurachi etc., în HartaArhRom, harta nr. 2;
M. Bleahu etc., în PeşteriRom, p. 38, 39, 251-258; V. Boroneanţ, în PZ,
45, 1970, nr. 1, p. 1-25; Al. Păunescu, în SC/V, 21, 1970, nr. 1, p. 3-47;
FI. Mogoşanu, în PalBanat, p. 15, 16, 78-81; 107, 131, 137.

25. Federi, c. Pui, jud. Hunedoara,
Vacii.

Peşterile

nr. I, II, III, de pe Coasta

În masivul calcaros Coasta Vacii se găsesc trei peşteri. Cea mai mare
din ele, care se situează la altitudinea cea mai mică, •a fost denumită
P~tera nr. I. Celelalte sint mult mai mici şi se situează la o distanţă de
coa. 100 m de prima, în partea superioară ,a masivului. Cercetarea acestor
peşteri a început în 1924, cind M. Roska a făcut o perie,gheză în zonă
împreună cu H. Breuil, P. A. Chappuis, M. M. Jeanne! şi J. Mallasz.
a) S-a stabilit că în PEŞTERA NR. I straturile sînt răvăşite şi
amestecate. In stratul superior, gros de 0,30 m, Rosk,a a găsit ceramică
eneolitică şi prefeudală şi o vatră (?). Săpătura a fost adîncită· pină la
1,80 m, dar şi în acest strat au apărut fragmente ceramice eneolitice, pe
lingă oase de urs de peşteră şi cîteva piese litice, considerate ca fiind
unelte. Este vorba de răzuitoare din calcar cristaliziat şi de o unealtă
descrisă de Roska ca fiind un „rasoir". Din straturile inferioare mai
aminteşte două lame de silex şi patru gratoare din cuarţ. Într-o altă
lucrare, acelaşi autor mai aminteşte, ca provenind din stratul dintre
0,30-0,90 m, o vatră, un ,răeuitor din silex şi o piesă din os cu nişte
zgîrieturi, eventual făcute de om.
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Roska scria că în aceste trei peşteri a găsit urmele mousterianului
(BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 186, dar in alte lucrări materialul din Peştera
nr. I este datat „la începutul diluviului superior; Dacia, 1, 1924, p. 300).
H. Breuil, la •rindul său, distinge în peşteră un strat eneolitic şi un strat
din paleoliticul superior, în care, pe lingă „percutoare" din cuarţit, aşchii
de calcar cristJalizat şi trei aşchii de silex, ştie şi de oase de cerb şi de
m:isbreţ şi sporadice :fu,agmenrte ceramice eneolitice, ,ajrunse iai:i.ci din sitrarurille
supelfio:clrr'e. DaJtorită lipsei inventia1rrului tiipiic rnousrte,rian şi ,prezenţei unor
forme de lame, atribuim mai degrabă acest material şi noi pal. superior.
b) In PEŞTERA Nr. II, în stratul superior s-au găsit urme de arsură
şi citeva unelte, neprecizate. In straturile inferioare Roska a găsit nuclee,
străpungătoare (percutoare) şi multe aşchii atipice, despre care afirma
că sint rw1:eilitJele tipice aile mOlllsteriaru.tl.rui (Dacia, 1, 1924, ip. 302). Intbr-un
alt studiu, acelaşi Roska mai aminteşte că s-ar fi găsit ,aici şi răzuitoare,
toporaşe mousteriene ovale „frecvente în mousteriianul mijlociu" (BSSC,
2, 1925, nr. 2, p. 190), precum şi „spintecătorul mousterian de tip european central" lucrat bifacial, vîrfuri, răzuitoare semicirculare pe l,ame
(AIGR, 14, 1931, p. 117). De fapt, este un inventar atipic de aspect
îndr-aaevăr mousteroid, prin răzuitoarele, virfurile, nucleele şi aşchiile
lui. M. Roskia şi I. Moldovan au continuat, în 1925, săpăturile în Peştero
nr. II (C. S. Nicolăescu-Plopşor scrie greşit Peştera nr. I, în Dacia, 5---6,
1938,-p. 71), unde I. Moldovan a descoperit „o mare cantitate de material
mousterian", despre care însă, din păcate, nu aflăm nimic din publicaţie
(Dacia, 2, 1925, p. 407).
c) Stînd cu fava spre intrarea peşterii, la stînga de aceasta găsim
PEŞTERA NR. III, care se compune din două coridoare. La suprafaţă s-a
găsit celI'lallrică TOmia.nă, iair în strart:n.IriJe de mia!i jos, înitir-'1.ln 1C0111text ,a,rheologic neprecizat, au fost găsite „cîteva răzuitoare mousteriene" (Dacia,
1, 1924, p. 302-303). Breuil aminteşte de pe Coasta V,acii doar peşterile
nr. I şi II. Aceasta o ,peria şi I. Nestor (22 BerRGK, 1933, p. 15-16).
E. A. Bielz, în JSKV, 5, 1885, p. 37, nr. 296; M. Roska, în PMJH, 1924,
nr. 1, p. 14-15; idem, în Dacia, 1, 1924, p. -297, 299-303, 304, 310, 311;
H. Breuil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 216; M. Roska, în BSSC, 2, 1925,
nr. 2, p. 186, 190-191; idem, in Osregeszet, p. 319, 323, 324, 325; idem,
în H-B, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44,
p. 349; O. Kadic, în AMTF, 2, 1930, nr. 8, p. 6; M. Roskia, în AIGR, 14,
1931, p. 101, 102, 117; idem, în Dacia, 3-4, 1932, p. 9; H. Schroller, în
SiebViert, 55, 1932, p. 133; idem, în VorgForsch, 8, 1933, p. 79; O. Kadic,
în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 15, 121, 129, 145; N. N. Moroşan, în AIGR,
19, 1938, p. 3; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50,
70-71, 80, 94; M. Roskla, în FolArch, 1-2, 1939, p. 1, 3; idem, în
ErdRep, p. 83-84, nr. 9, p. 318; J. Tulogdy, în Kăzl, 2, 1942, nr. 2, p. 4, 5;
Fr. Rainer şi I. Simionescu, în AAR (MSŞ), ser. III, 17, 1942, nr. 12, p. 2;
C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SCIV, 7, 1956, nr. 1-2, p. 14; M. Bitiri, în
SCIV, 16, 1965, nr. 3, p. 433; M. Ga;bori, în PalMoyen, p. 92; B. Jungbert,
în ActaMN, 14, 1977, p. 8; idem, în ActaMN, 14, 1977, p. 662.
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26. Federi, c. Pui. jud. Hunedo3!I'a,

Peştera

Gaura

ŞI DISCUŢII

Cocoşului.

Peştera se găseşte în stînca calcaroasă Piatm Muntenilor. Primele
sondaje aici au fost efectuate cu ocazia vizitei la noi a lui H. Breuil, în
1924. S-a săpat o secţiune de 2 m 2 , adîncită doar pînă la 0,60 m, fără a
atinge patul de stînr.ă al peşterii. S-au descoperit fragmentele unui dolium
rom.;:in, iar în partea inferioară a sondajului două aşchii de silex, două
răzuitoare pe aşchie, atipice şi fragmentare, din calcar cristalizat şi
cit ev a oase de Ursus spelaeus, unele eventual sparte intenţionat. Acest
material ii amintea lui M. Roska de „mousterianul de la Cioclovina".
In apropierea peşterii este un coridor lung de 8,5 m. Cu ocazia acestei
cam·;:;'Jnii s . . a efecin.liat un mic sondaj 11a init1-iairea în încăperea în stîncă.
Primul strat, gros de 0,20 m, a dat urme eneolitice, romane şi medievale.
Urmează un alt strat, gros de 0,20 m, din care provin cîteva răzuitoare
de cuarţit (răzuitoare atipice pe aşchii), după părerea lui Roska de caracter
mousterian, ciţiva dinţi şi oase de Ursus spelaeus, care, conform părerii
aceluiaşi Roska, prezintă urme de prelucrare intenţionată.
Cu ocazia acestei campanii a fost cercetată şi peştera din Masivul
Frnntea Mare, care se situează spre E de aşezarea Feder-i. Datorită unor
dezgărdinări şi prăbuşiri de stinci, culoarul de intrare al peşterii este plin
de pietre mari, din care cai.lză aici nu s-a săpat.
În anul 1925 M. Roska şi I. Moldovan au continuat săpăturile pe
terasa din faţa peşterii de la Gaura Cocoşului, dar patul peşterii nu a fost
atins nici acum. Moldovan a săpat în coridorul din apropierea peşterii,
unde a descopedt „unelte paleolitice'' (?). Referiri stratigrafice sau tipologice nu au fost publicate (Dacia, 2, 1925, p. 407). Aceste semnalări,
precum şi cîteva „unelte paleolitice•· găsite izolat în apropierea peşterilor,
arată că s-ar putea să avem de-a face în zona Federi-Crăciuneşti cu o
intensă locuire paleolitică, ce ar merita să fie sistematic cercetată.

M. Roska, în Dacia, 1, 1924, p. 303-304, 310, 311; idem, în Dacia, 2,
1Q25, p. 406; idem, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 191-192; idem, în Osregeszet, p. 319; idem, in B-H, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în AIGR, 14,
1931, p. 101, 102, 117; idem, în Dacia, 3-4, 1932, p. 9; I. Nestor, în
22 BerRGK, 1933, p. 16; E. Patte, în BSPF, 1934, p. 374 (lucrarea ne-a
fost inaccesibilă); C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6 1938, p. 43, 50,
71-72; M. Roska, în FolArch, 1-2 1939, p. 1, 3; J. Tulogdy, în Kăzl, 2,
1942, nr. 2, p. 5; Fr. Rainer şi I. Simionescu, în AAR (MSŞJ, ser. III, 17,
1~42, nr. 12, p. 2; M. Roska, în ErdRep, p. 83-84, nr. 9; C. S. Nicolăescu
Plopşor, în SC/V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 14; M. Bleahu etc., în PeşteriRom,
p. 286-287.
FENIŞ, c. Gurahonţ, jud. Arad.
în 1931 se semnalează de pe teritoriul satului urme răzleţe atribuite
paleoliticului inferior. Ulterior sînt amintite doar unele eventuale urme
preistorice.
M. Roska, în ACMIT, 1929, p. 190; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 101, 102,
114, 123; idem, în ErdRep, p. 141, nr. 280; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în
ProblAntr, 2, 1956, p. 76.
GALbŞPETREU, c. Tarcea, jud. Bihor.
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La SE de sat, pe Dîmbul judecăţii (Torvenydomb) au fost •găsite oase
de Mammuthus primigenius, Coelodonta ,antiquitatis, Megaceros giganteus,
Equus scythyens, Lyrurus tetrix şi Ochtona sp. Constatarea că unele oase
ar fi intenţionat lucrate rămîne o ipoteză neconfirmată, dar prezenţa în
acest context şi a unor piese atipice de silex ar putea constitui un argument pentru începerea aici a unor investigaţii. Cunoaştem de aici şi
maiteriiale neolitice, ajunse ,toate în Muzeul Ţătrii Criiş1urilor din Ora.dea,
ca şi în fosta colecţie E. Andrâssy. Nu s-a lămurit încă legătura eventuală
a acestor materiale şi a microlitelor găsite, în 1957, de către C. S. Nicolăescu-Plopşor pe duna de la Galoşpetreu, care au fost. atunci, atribuite
unui neolitic aceramic, iar în urma săpăturilor lui Al. Păunescu, de la
Ciumeşti, tardennoisianului.
T. Jurcsak, în RepBihor, p. 345.
GAURA COCOŞULUI, PEŞTERA, vezi la Federi.

27. · Gălăţeni, numele vechi Sînghiriva, c.

Păsăreni,

jud.

Mureş.

în 1877 şi 1879 A. Koch a publicat, de pe teritoriul satului, oase de
Rhinoceros tichorhinus, Elephas primigenius, Bos sp., Equus sp., Cervus elaphus, care au intrat în colecţia Liceului Bethlen din Aiud. Tot
pe atunci au ajuns de aici în Muzeul de Istorie al Transilvaniei fragmente
de tibii de Elephas primigenius.
La punctul Gyepilszegcirka, în loessul ce acoperă un strat de argilă
cuaternară, au fost găsite cu ocazia unor lucrăl'i, în 1914, oase de Elephas
primigenius. In acelaşi an M. Roska a efectuat aici săpături (ErdRep,
p~ 265, scrie greşit că anul descoperirii ar fi 1928), descoperind, lingă
urme de arsură, poate o vatră, o „aşchie discoidală'' (răzuitor lucrat pe o
aşcnie discoidală) de cuarţit. Pe o mică ·porţiune piesa este retuşată, latura
dorsală, pe o mare parte, păstrînd cortexul natural. Piesa a fost publicată
doar peste 10 ani şi a fost declarată atipică. Mai tîrziu, pe baza afirmaţiei
lui H. Breuil, s-a încetăţenit în literatura de specialitate ideea că este
vorba de o descoperire mousteriană. Tot aici au apărut şi oase de
Elephas primigenius, Bison priscus, Rhinoceros tichorhinus şi Cervus
euryceros. Materialul a ajuns în Muzeul de Istorie al Transilvaniei.
Tot de la punctul Gyepilszegcirka se mai cunosc celturi de bronz, topoare
.şi dăltiţe de aramă, o brăţară de bronz şi ceramică din epoca bronzului,
ajunse îh parte în Muz. Ist. al Transilv. şi, în parte, în colecţia Liceului
Bethlen din Aiud.
A. Koch, în ErdMuz, 4, 1877, nr. 8, p. 132, nr. 15; idem, în OTTE, vol. 1,
3, 1879, p. 150, nr. 12, p. 152, nr. 27, 28; M. Roska, în Dacia, 1, 1924,
p. t97; H. Breuil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 196, 197; M. Roska, în BSSC,
2, 1925, nrr. 2, ip. 184, 187-188; iidem, în ăsregeszet, p. 305, 306; idem
în B-H, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în EmlkSZNM, p. 3, 5; idem, în
AIGR, 14, 1931, p. 100, 101, 102, 117; H. Schroller, în SiebViert, 55,
1932, p. 133; I. Nestor, în 22 BerRGK, 1933, p. 17; O. Kadic, în MKFIE,
30, 1934, nr. 1, p. 15, 120; N. N. Moroşan, in AIGR, 19, 1938, p. 3;
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C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 76; M. Roska, în
ErdRep, p. 265-266, nr. 133; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProblAntr, 1,
1954, p. 66; idem, în SCIV, 7, 1956, nr. 1-2, p. 28, 29; L. Roşu, în
RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 402.
GII.ZIA, vezi Valea Brădetului.
GIMBAŞ, sait ing,lobait în oraşul]. Aiud, jud. Alba.
Localitatea este trecută pe harta finală şi pe lista anexă din ErdRep
a lui M. Roska, printre punctele din care se cunosc descoperiri mousteriene. ln te-xt însă nu se pomeneşte de urme paleolitice. M. Roska, în
ErdRep, p. 161-162, nr. 92, p. 318.

28. Gomea, c. Sicheviţa,
Căuniţei, Ţîrche,işte.

jud.

Oaraş-Severin,

Dealul

Păzărişte,

Dealul

a) DEALUL PAZARIŞTE se află la SE de sat, la NE de intersecţia
de la gura văii Cameniţa, şi are o altitudine de 40 m faţă de fi.rul apei.
In 1969 şi 1970 au fost săpate trei secţiuni pe botul promontoriului, de
către Fl. Mogoşanu. Din secţiunea săpată în 1969 au fost publicate 52 de
piese litice, din care doar citeva tipice. Totalizînd rezultatele celor două
campanii, Fl. Mogoşanu, scrie in PalBanat, p. 36, că a fost săpat un
teritoriu de 36 m 2 , secţiunile au fost adîncite pînă la 0,75 m, şi că în
adin.cirnea de 0,20-0,25 m, intre s'tlr0ltluil. brnm-«"Oşoat şi oeil 0IObl..t.lal s-au
găsit 69 de piese de silex. Printre piesele tipice sint amintite nuclee cu
desprinderi de lame, aşchii levalloisiene, aşchii de tehnică clactonianăt
o aşchie groasă retuşată bifacial, tip esquillee, o aşchie triunghiulară
mousteroidă, o aşchie lamelară cu un fel de peduncul, in tehnică solutreană, lame şi aşchii macrolitice, două gratoare, un virf de lamă cu
creastă. Se constată o lipsă de grijă în confecţionarea acestui inventar
care, precum reiese din alte lucră-ri, nu constă în exclusivitate din silex,
ci şi din piese de jasp, gresie silicoasă, şist negru, tuf calcaros, diverse
roci calcaroase. Materialul a fost 'încadrat în faza finală a paleoliticului
bănăţean, în paleoliticul superior final sau epipaleolitic, datat la cca.
12.000 ani. Faună nu s-a descoperit. Fl. Mogoşanu înclină să coreleze
aceste descoperiri cu sfirşitul lui W3 şi relevă caracterul atipic şi macrolitic al acestui inventar. Materialul se află la Muzeul Judeţean Reşiţa.
b) Pe una din treptele mijlocii ale DEALULUI CAUNIŢA, Fl. Mogoşanu a efectuat in două scurte campanii, in 1969 şi 1970, cite un sondaj
adincit pînă la 0,80 m. In 1969, în adîncime de 0,45-0,50 m, a fost găsit
un strat mousterian intîrziat, de unde au fost colectate 32 de piese litice.
In urma celor două campanii însă numărul pieselor tipice a crescut la
147, precum scrie în text, sau la 154, dacă adunăm categoriile de piese
publicate. Stratul mousterian se află în jumătatea inferioară a stratului
brun roşcat, în adîncime de 0,40-0,60 m. Sînt 76 spărturi şi aşchii atipice~
iar în rest 26 aşchii Levallois neretuşate, 10 vîrfuri Levallois cu talonul
faţetat convex, 8 racloare, 3 nuclee, 22 aşchii simple, 4 lame non-Levallois
neretuşate şi 5 lame Levallois retuşate. Inventarul a fost atribuit unui
mousterian tipic cu debitaj Levallois, prezenţa acestui tip de mousterian
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fiind cu totul singulară, după părerea lui Fl. Mogoşanu, în Banat. Piesele
sînt confecţionate din roci locale de calcar, precum şi dintr-un şist negru.
din hematit cuarţifer, silex cenuşiu. jasp şi calcedonie. Stratul de cultură, fără a pierde din vedere eventualitatea unui proces de soliflucţie
sau de denudare, ar putea fi corelat cu prima jumătate a interstadiului
W2-W3. Materialul se află la Muz. Jud. Reşiţa.
c) ŢIRCHEVIŞTE este un promontoriu înalt de 3-4 m, care se
găseşte la poalele Dealului Căuniţa, înspre lunca văii Cameniţa. In anul
1966 s-au găsit în acest loc, la suprafaţă, cîteva aşchii atipice de silex. In
1973, cu ocazia săpăturilor privitoare la cimitirul feudal timpuriu de aici,
într-una din secţiunile de pe Ţîrchevişte, în adîncime de 0,60 m, au apărut
mai multe unelte confecţionate din silex maroniu, atribuite paleoliticului.
Fl. Mogoşanu, în SCIV, 21, 1970, nr. 4, p. 531-538; Cronică, în SCIV,
21, 1970, nr. 3, p. 520; Cronică, în Dacia, 14, 1970, p. 462; Cronică, în
Dacia, 15, 1971, p. 381-382; Fl. Mogoşanu, în Dacia, 16, 1972, p. 8, 10,
23; R. Vulcănescu etc., în Atlasul Porţilor de Fier, Bucureşti, 1972,
p. 194-195, harta nr. LIX; idem, în Ban.atica, 2, 1973, p. 14, 17-19;
E. Condurachi etc., în HartaArhRom, harta nr. 2; I. Uzum, etc., in
Banatica, 3, 1975, p. 375-378; B. Jungbert, în ActaMN, 14, 1977, p. 660;
Fl. Mogoşanu, în PalBanat, p. 16, 20, 21, 29-37, 101, 137.
GROAPA LUPULUI, PEŞTERA, vezi la Crăci uneşti.
GURA CHEII, PEŞTERA, vezi la Rîşnov.
GURAHONŢ, c., jud. Arad.
In 1925 se semnalează de la punctul Poieni în Deal, de pe teritoriul
satului, descoperirea unui toporaş de tip chellean şi a cîtorva lame atipice.
Mai tîrziu, acest material este reconsiderat, ca aparţinînd mezoliticului,
culturii campigniene, atribuire ce, la rîndul ei, îşi mai aşteaptă confirmarea.
M. Roska, în Dacia, 2, 1925, p. 414-415; idem, în Osregeszet, p. 311; idem,
în BSSC, 3, 1927, p. 67; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ArhOlt, 8, 1929,
nr. 45--46, p. 469; M. Roska, în AIGR, 14, 1931, p. 102, 114, 123; C. S. Nicoil.ăiesou-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 44, 50, 72, 81; M. Roslro, in
ErdRep, p. 109, nr. 60; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProbAntr, 1, 1954,
p. 64; idem, în ProbAntr, 2, 1956, p. 76; L. Roşu, în RevMuz, 6, 1969,
nr. 5, p. 401.
GURAVAII, c. Pleşcuţa, jud. Arad.
De ,pe teritoriul acestui sat au fost amintite urme răzlete atribuite
paleoliticului inferior. Informaţia este neconfirmată. M. Roska, în AIGR,
14, 1931, p. 101, 102, 114, 123.

29.

Hăghig,

c. jud. CoVlaisna.

Din punctul Coasta umbrită (Arnyekoldal) au ajuns în Muzeul din
Sf. Gheorghe cîteva răzuitoare şi g•ratoare atipice şi d~euri de cioplire
de silex. Roska a atribuit acest inventar, pe baza tipologiei, aurignacianu-
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lui mijlociu. Tot de pe teritoriul acestui sat se cunoaşte
Elephas primigenius.
M. Roska, în ErdRep, p. 107, nr. 39, p. 319.
HORN ARILOR, PEŞTERA, vezi la Cheile Turzii.
HOŢILOR, PEŞTERA, vezi la Băile Herculane.

30. Iabalcea, c.

la

~·

Caraşova,

jud.

Caraş-Sever,in,

şi

o

Peştera
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vertebră

de

Cerbului de

Peştera se găseşte la SE de Peştera Popovăţ, la o distanţă de cca.
0,5 km, pe malul drept al Caraşului, la o înă 1 ţime de 115 m de la, nivelul
apei şi la 504 m altitudine absolută. A nu se confunda peştera aceasta
cu Peştera de la Comarnic (după Roska, ErdRep, p. 136, nr. 232 şi harta
nr. III şi FI. Mogoşanu, PalBanat, p. 14), în care, de altfel, nu avem
urme certe ale vieţuirii paleolitice. Pentru identificarea corectă a peşteri
lor din zonă, vezi E. Balogh, în Kozl, 2, 1942, nr. 1, p. 3 şi M. Bleahu
etc., in Pe5icriRom, p. 37, 179, 180-184, 186-188. Peştera are vederea
spre V, lungimea totală a ramificaţiilor sale este în jur de 220 m. Straturile sînt pe alocuri răvăşite de către căutătorii de comori. E. Balogh,
cercetînd aici între 1933-1939, a făcut mai multe sondaje. O secţiune
mai mare s-a săpat în galeria principală, fiind adîncită pînă la 0,5 m.
Sub un strat de guano, gros de 0,15 m, urmează un nivel bogat în urme
de arsură, dinţi şi oase de Ursus spelaeus „sparte intenţionat ... Fauna se
împuţinează spre partea inferioară a stratului, unde s-a găsit o aşchie
triunghiulară din cuarţit, considerată ca vîrf mousterian, la care Balogh
a observat trăsături tipologice şi retuşe mousteriene. ,,Uneltele de os'·
le-a atribuit aurignacianului, dar, pe baza „vîrfului" amintit, emite păre
rea, slab argumentată, că locuirea peşterii ar fi început în mousterian.
Printre piesele de os forme standardizate nu apar. In peşteră s-a mai
găsit ceramică din eneolitic, epoca bronzului şi evul mediu. Materialul
a ajuns în Muzeul de Ist. al Transilvaniei. Piesele de la nr. de inv. IV.
5531î-5540 au fost donate Muzeului din Gherla.
E. Balogh: în ErdMuz, 45, 1940, nr. 3, p. 248-252; idem, în Kozl, 2,
1942, nr. 1, p. 9-14; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProbAntr, 1, 1954,
p. 59; M. Roska, în ArchErt, 1954, nr. 2, p. 159; C. S. Nicolăescu-Plopşor,
în Dacia, 1, 1957, p. 45; idem, în ArchAustr, 1962, nr. 31, p. 74; I. Stratan,
în Tibiscus, 1, 1970, p. 7; Fl. Mogoşanu, în Dacia, 16, 1972, p. 7-8; idem,
în Banatica, 2, 1973, p. 13; R. Petrovszky, în Banatica, 3, 1975, p. 368.

31. lablacea, c.

la

Cariaşova,

~ (numită şi P. Megiureca).

jud.

Oaraş-Severin,

Peştera

Popovăţ

de

Peştera Popovăţ, săpată, ca şi P. Cerbului, în dealul Naveşul Mare,
găseşte la o distanţă de o oră de mers de la cabana Comarnic, la NNV
Peştera Cerbului, la 421 m altitudine absolută şi la 45 m altitudine
relativă, avînd lungimea de 1121 m. Intrarea actuală a peşterii a fost

se
de
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deschisă

cu ocazia construirii căii ferate forestiere, cea iniţială fiind
actualmente astupată. La intrarea în peşteră găsim un culoar lung de
20 m, care dă într-o sală înaltă, lungă de 50 m. De aici pornesc trei
ramificaţii, dintre care, în cea mai mare, E. Balogh a săpat o secţiune
(12 X 1 m) adîncită pînă la 0,75 m. A găsit aici, în argila gălbuie, oase,
cu unele eventuale urme de întrebuinţare, şi urme de arsură. Unele
spă,rturi de canini de urşi le considera drept lame de tip Kiskevely. După
ce stabfloe'Şte ,ana!logiHe „unelite11'01r" de ,aid prin1t1r,e cele de lia Ig,ri~a şi
Cioclovina, Balogh încadrează piesele în discuţie în aurignacian, atribuire
pe care, bineînţeles, pe temeiul argumentelor aduse de către Balogh şi
pe baza Si1rudi-erii acer. ei părţi ia ,malberi1ailuliui care ia ajuns în Muze'll l de
Isitoriie aJl Toansilvianiei (IV 5547-5578; - din c:aire ,arm 1reuşi,t is,ă identificăm doar piesele IV. 5557-5562), n-o putem accepta ca atare.
Din această peşteră au ajuns în Muzeul Judeţean din Reşiţa oase de
Ursus spelaeus; în legătură cu unele, de asemenea, s-a ridicat ipoteza
că ar fi prelucrate sau întrebuinţate (nr. inv. 194, 196-200, 273-281,
330-334). M. Bleahu etc., în PeşteriRom, p. 186, aminteşte din peşteră şi
resturi fosile de Cricetulus migratorius.
E. Balogh, în ErdMuz, 43, 1938, nr. 2, p. 168-170; idem, în ErdMuz,
nr. 45, 1940, nr. 2, p. 158-163; idem, în Kăzl, 2, 1942, nr. 1, p. 3-9;
M. Roska, în ErdRep, p. 231, nr. 69, p. 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în
ArchAustr, 1962, nr. 31, p. 74; I. Stratan, în Tibiscus, 1970, p. 7;
F11. Mogoşiairuu, în Dacia, 16, 1972, p. 7-8; i.dem, în Banatica, 2, 1973, p. 13;
R. Petrovszky, în Banatica, 3, 1975, p. 368; M. Bleahu etc., în PeşteriRom,
p. 184-186; Fl. Mogoşanu, în PalBanat, p. 14.
IGRIŢA, PEŞTERA, vezi la Peştera.
1

1

32. Ileanda, c., jud.

1

Săl1aj.

În anul 1969 M. Bitiri a făcut un sondaj deasupra carierei vechi, la
punctul Vadul Perii, identificînd urme ale paleoliticului superior. Lucră
rile au fost continuate şi în 1970. Aşezarea, situată pe o înălţime, este
parţial distrusă. Săpătura a scos la iveală puţin material tipic, dar s-a
putut stabili existenţa unui strat de cultură aurignacian şi a unuia
gravetian. Publicarea materialului încă nu a apărut.
Cronică, în SCIV, 21, 1970, nr. 3, p. 494; Cronică, în Dacia, 14, 1970,
p. 432; Cronică, în Dacia, 16, 1972, p. 340.

33. Ineu, or., jud. Arad.
-În zona podului de cale ferată peste Crişul Alb s-au găsit oase de
Elephas iprimigeni.lus şi Eq,UJUS caballus fossiais, iee ,aiu ajuns în M,u~eul
fării Crişurilor, din Oradea. Cu ocazia unor lucrări, lingă vechiul liceu,
la adincimea de patTu metri s-a găsit o vatră de foc în jurul căreia au
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apărut lame şi răzuitoare de silex, retuşate în tehnică aurignaciană, şi
doi colţi „care par a fi de lup sau de mistreţ". Acest material se găseşte
în colecţia lui I. Diaconescu, din localitate.
Fl. Dudaş, in RevMuz, 7, 1970, nr. 4, p. 355.

34.

Iosăşel,

sat

desfiinţat.

înglobat în c.

Gurahonţ,

jud. Arad.

,Intre anii 1925-1930 M. Roska a cercetat zona Pinului Cremenos,
de la vărsarea lui în Crişul Alb, lingă Gurahonţ, pînă la izvorul lui, caTe
este de aici la cca. 6 km, în apropierea satului Iosăşel. Această parte a
masivului Meseşul (Roska: Miezeşul) din Munţii Moma-Codru este foarte
bogată în opal, jasp, calcedon şi silex. M. Roska a cercetat, pe 1ind,
punctele Dealul Rofii, Cocini, Plopăţ, Bărne, Prosele, La piatră, Racova,
Băiţa, Dealul Frapsineilor, Dealul Boului şi Sodom. A adunat din aceste
locuri o cantitate mare de piese, în primul rînd din opal, dar şi din alte
roci, pe care, pe bazia „tehnicii de prelucrare şi ia rttpologiei", fără daite
stratigrafice şi fără urme faunistice, le-a considerat ca fiind din paleolitic.
Majoritatea pieselor în discuţie au puternice urme de rostogolire. 1n
1925 şi 1926 a cules de la suprafaţă piese încadrate în chelleanul inferior
şi ~'1.lperior, micoquian, acheulean şi levalloisian (conceput aici ca o cultură). In 1927 săpăturile de pe terasa Cocini, adîncite pînă la 0,60-0,801 m au dus la descoperirea a două nivele atribuite prechelleanului şi
acheuleanului _,(AIGR, 14, 1931, p. 86 etc.). Roska scrie că această industrie
a,re un cairact~· levaliloisia.n, iair din confuza descriere s1:Jratig,r,afiică irei·ese
că el ar mai fi găsit aici şi urme de arsură (ErdRep, p. 115). In 1928 a
început săpături pe terasa Plopăţ, descoperind, pînă în adîncimea de
1,60 m, trei straturi, de unde a cules „unelte" de caracter prechellean,
chellean şi acheulean (AIGR, 14, 1931, p. 85, 104). Intr-o lucrare găsim publioată, die ,J,a Plopăţ, şi o uneaHă mezolitică, caimpigni1ană. In oampaniiJ.e uirmătoare ia să part şi la punctul Dealul Rof ii, de unde a ,publioait sumarr şi
confuz „unelte" aparţinind paleoliticului inferior, precum şi solutreanului.
Pe terasa Prosele s-a săpat o secţiune, adîncită pînă la cca. 0,80 m, iar
piesele litice descoperite aici au fost atribuite paleoliticului inferior (AIGR,
14, 1931, p. 104, etc.; ErdRep, p. 115). Pe Dealul Frapsineilor, care se
situează în continuarea terasei numite Plopăţ, au fost delimitate, într-o
secţiune adîncită pînă la cca. 1,20 m, două straturi. In cel superior, Roska
a găsit „deşeuri de producţie" pe care le-a atribuit, cu semnul întrebării,
mezoliticului. A dat şi de urme de arsură. Piesele litice din stratul inferior le-a încadrat în paleoliticul inferior. La punctele Racova, La Piatră,
Dealul Boului, Intre nuci şi Măgura nu s-au găsit decît piese considerate
şi de Roska ca fiind spărturi atipice de opal. Pe terasa Bărne, în continuarea celei numite Cocini, la suprafaţă, s-au găsit piese de opal, atribuite de asemenea paleoliticului inferior. Cele găsite la punctul Sodom
au fost încadrate în cultura campigniană, în mezolitic (ErdRep, p. 115
etc.). La punctul numit Băiţa, în poziţie secundară, au fost găsite unelte
încadrate tipologic în mousterian (ErdRep, p. 115). Pe teritoriul satului
Iosăşel, la punctul Dealul Rofii, precum şi în albia Pîrîului Cremenos au
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mai fost găsite cîteva „unelte" bifaciale, considerate ca fiind solutreene
(AIGR, 14, 1931, p. 120-121; BSSC, 4, 1929, nr. 2, p. 86 etc.). Materialul
colectat de M. Roska a ajuns în mai multe muzee din ţară, ca cele din
Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Arad, Sfîntul Gheorghe, Baia Mare,
Bucureşti etc. Cea mai mare paTte a materialului a ajuns în Muzeul de
Istorie al Transilvaniei.
,Incă în perioada efectuării săpăturilor lui Roska, C. S. Nicolăescu
Plopşor şi alţii şi-au exprimat îndoielile în privinţa autenticităţii descoperirilor publicate (ArhOlt, 8, 1929, nr. 45-46, p. 469-473; ArhOlt, 9,
1930, rur. 49-50, p. 211-213; M. Mogia, în ACMIT, 4, 1938, p. 157-175).
1In 1955, cind colootivul condus de oătire C. S. Nirol-ă.1 eslC"ll-P1lopş,o,r a
vizitat această regiune, s-a dovedit că materialul încadrat de Roska în
paleoliticul inferior, în cea mai mare parte, este constituit din spărturi
naturale. Este de netăgăduit că sînt aici şi piese intenţionat lucrate, dar,
datorită caracterului lor atipic şi poziţiei lor secundare în caTe se ,găsesc,
virsta lor este greu de stabilit. Au fost cercetate punctele Prosea (Prosele),
Plopăţ, Subplopăţ şi Vilcele. S-a afirmat că atelierele de cioplire din zonă
şi mai ales cele de la Plopăţ şi Vîlcele, care au dat nuclee prismatice şi
neregulate, percutoaTe, lame şi aşchii etc., pot fi datate în paleoliticul
superior. Un element caracteristic pentru încadrarea uneltelor ar fi un
fragment de virf bifacial foliaceu, de tip szeletian, găsit la punctul Vîlcele,
tip de unealtă atribuită de către Roska solutreanului (AIGR, 14, 1931.
p. 120-121). Roska a găsit în albia Pinului Cremenos alte două virfuTi
bifaciale foliacee de aspect szeletian, care au ajuns în Muzeul judeţean
Alfad. C. S. Nicolăescu-Plopşor a ajuns la concluzia că pe terasele amintite
de la Iosăşel predomină aurignacianul influenţat de tehnica szeletiană
(Daria, 1, 1957, p. 44), iar vreun indiciu serios ce ar documenta existenţa
în zonă a paleoliticului inferior, cu forme bifaciale, nu există.
In 1967 L. Roşu a reluat săpăturile la punctele Prosele, Vilcele, Cocini
şi Poplăţ. Pe terasa Prosele s-a trasat o secţiune de 19 X 2 m, adîncită
pină la 0,75 m. In stratul inferior, gros de 0,15 m, abribuit acheuleanului
final, diaitart iaid de către L. Roşiu în R/W, s--aru găs:ilt rtoporaşe de sillex
oioplilte 1lia un sinigiuir oaipăt, ttop,o,J:1aşe bifuci:alle, lianioe10[alte, 0V1ale,.
răzuitoare şi aşchii etc., fiind toate foarte atipice. Mult discutata problemă a paleoliticului de la Iosăşel n-o putem considera ca fiind rezolvată
nici duipă oetroetărille lui, L. Roşu, din oou.m insufidenţei, iceroetăirHor pe
un teritOTiu atît de întins, datorită caracterului atipic al „uneltelor'·,
lipsei faunei, absenţei unor stratigrafii convingătoare şi pentru că analogii
concludente pentru acheuleanul final, pe teritorii apropiate, nu avem,.
iar acele cîteva care există în Europa răsăriteană şi centrală, toate au
putut fi mai sigur datate. In nivelul al doilea, gros de 0,45 m, L. Roşu
a găsit şi două vetJre paTţial spălate de ape. Toporaşele de mină, considerate de Roska şi de Breuil ca fiind micoquiene, nucleele discoidale, răzui
toarele, aşchiile şi străpungătoarele descoperite aici sînt atribuite „începutului mousterianului mijlociu'' sau „mousterianului de început". Al treilea
strat, gros de 0,10 m, are ca material litic, percutoare, nuclee, răzuitoare
şi gl['atoare de factură aurignaciană şi virfuri de mină mousteriene. Acest
strat a fost atribuit mousterianului final şi aurignacianului inferior
(RevMu.z, 6, 1969, nr. 3, p. 257-260). -M. Roska, in Dacia, 2, 1925, p. 404,,,
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407, 408, 409, 410, 411, 412-414; idem, în ăsregeszet, p. 309, 311-314,
317, 318, 322; idem, în BSSC, 3, 1927, nr. 1, p. 67-74; idem, în B-H,
14-15, 1927, p. 22, 84; idem, în BSSC, 4, 1928, nr. 2. p. 36, 38-39;
C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44, p. 381; idem, în
ArhOlt, 8, 1929, nr. 41-42, p. 100, 103; idem, în ArhOlt, 8, 1929, nr.
45~6, p. 469; M. Roska, în ArhOlt, 8, 1929, nr. 43-44. p. 349; idem. în
BSSC, 4, 1929, nr. 2, p. 88; idem. în BSSC, 4, 1929, nr. 2, p. 85-86, 88;
idem, în ACMIT. 1, 1929, p. 189. 1~0. 191: C. S. Niicolăes 1C1..1-Pfopşoir, în
ArhOlt, 10, 1931, nr. 53, p. 47. 50-51; M. Roska, în AIGR, 14, 1931,
p. 79-86; idem. în AIGR, 14. 1931, p. 101, 102, 103-113, 120, 121, 123,
124-125, 126; M. Roska, în Dacia, 3-4, 1932, p. 15-22; H. Schroller,
în SiebViert, 55, 1932, p. 133; I. Nestor, în 22 BerRGK, 1933, p. 14, 21,
27. 28; O. Kadic, în MKFIE, 30. 1934, nr. 1, p. 16, 121. 127-129, 144;
J. Mallâsz, în DolgSzeged, 9-10, 1934, nr. 1-2, p. 5, 12; E. Patte, în
BSPF, 1934, p. 374-378 (lucrarea ne-a fost inaccesibilă); M. Moga, în
AC MIT, 4, 1938, p. 159, 160, 162. 164. 167-169; C. S. Nicolăescu--Plopşor,
în Dacia, 5--6. 1938, p. 44, 50, 72. 80, 81, 82, 83-86, 88, 89, 90, 91, 92,
95; M. Roska, în ErdRep, p. 114-116, nr. 15, p. 318, 319; idem. în Kozl,
2, 1942, nr. 2, p. 6-8; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în ProbAntr, nr. 1, 1954,
p. 64, 66; idem, în ProbAntr, 2. 1956, p. 76; idem, în Dacia, 1, 1957, p. 42,
43, 44, 49, 50. 5-2, 54; idem, în Materiale, 3, 1957, p. 282, 284; idem, în
lstRom, I, p. 18, 20; idem, in ArchAustr, 1962. nr. 31, p. 76, 83, 84;
E. Condurachi etc., în Dacia, 8, 1964, p. 7; M. Bitiri, în SC/V, 16, 1965,
nr. 3, p. 434, 441-442; H. Miiller-Karpe, în Vorgeschichte, p. 86, 360 şi
pl. 273; L. Roşu, în RevMuz, 3. 1966, nr. 6, p. 481, 482-483; L. Roşu, în
V IIe Cgr. Int. Se. Prehist. et Protohist., Prague, 1966, p. 266; Cronică,
în SC/V, 19, 1968, nr. 4, p. 677; Cronică, în Dacia, 12, 1968, p. 421; L. Roşu,
în RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 401, 402, 403, 404; Al. Păunescu, în Evoluţia, p. 15, 232 etc.; Fl. Dudaş, în RevMuz, 7, 1970, nr. 4, p. 355; E. Condurachi etc., în HartArhRom, harta nr. 2: L. Banesz, în SlovArch, 24,
1976, nr. 1, p. 8; M. Ca.bori, în PalMoyen, p. 92, 234 (vezi hărţile);
B. Jungbert, în ActaMN, 14. 1977, p. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10; idem. în ActaMN,
14, 1977, p. 663.
IZBINDIŞ, PEŞTERA, vezi la Şunruiuş.
JUPA, sat aparţinînd or. Caransebeş, jud. Caraş-Severin.
Caransebeş se găseşte o piesă avînd aspectul unui
de silex, rulat, probabil din paleoliticul tîrziu, găsită în centrul
satului, în prundişul adus din malul Timişului.
R. Petrovszky, în Banatica, -1. 1977, p. 438.

In Muzeul din

răzuitor

35. Lădăuţi, sat component al corn. suburbane Barcanj, or. TîrguSecuiesc, jud. Covasna.

La cca. 10 km NE de Cremenea (punctul Malul lui Dinu Buzea), corn.
Sita Buzăului, între cătunul Costanda şi satul Lădăuţi (c. Barcani), între
vers,anţii dealiUil.ui Oo61Jandia, s-48. descoperiit un miare .ait,eld e!r de p,relu1
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crare a silexului. În cursul campaniilor din 1960 şi 1961, Al. Păunescu
a săpat o suprafaţă de 120 m 2 • Din singurul strat de cultură, gros de
0,25-0,40 m, au fost adunate cca. 34.000 piese, din care doar 190 sînt
încadrabile tipologic. Materialul tipic este în proporţie de 930/o mic:rolitizat, iar în proporţie de 80¾ este fragmentar. Al. Păunescu distinge aici
aşchii lamelare, din care 7 sînt retuşate oblic, gratoare pe aşchii şi lame
cu partea activă convexă, oblică, dreaptă, înaltă, ·rotundă. Sînt şi patru
vîrfuTi microlitice şi un trapez pe lamă. Nudele prezintă urme de desprinderi. Sînt prezente rare elemente gravetiene şi aziliene. Atelierul a fost
corelat cu cel tardenilsian de la Lapoş, unde această locuire suprapune un
campignian arhaic. Urme faunistice nu au apărut, în schimb au fost
găsiltie, peste aicest ni1Ve1l, fri.,a,gmente ce1,amice din epoca bronzului.
C. S. Ni,oo~•ăesou-P1 loJ)."?D'r, şi I. Piop, în Materiale, 6, 1959, p. 54; Al. Pău
nescu, în SC/V, 15, 1964, nr. 3, p. 329; idem, în Dacia, 9, 1965, p. 27;
idem, în SC/V, 17, 1966, nr. 2, p. 324-327; idem, în Evoluţia p. 145
(scrie că se cunosc de aici doar 37 de piese tipice), p. 232 etc.
LECHINŢA, c. Călineşti-Oaş, jud. Satu Mare.
În 1967 M. Bitiri a găsit pe culmea numită Goroniş sau Chilii, la
suprafaţă, lame şi spărturi de obsidiană, opal şi tuf vulcanic. Nici în urma
sondajelor efeictuate nu a fost identificat vreun strat de cultură. La
punctul Culme sub Goroniş, s-au descoperit, la suprafaţă, fragmente de
aşchii• şi lame.
M. Bitiri, în PalOaş, p. 14, Gl-62 etc.
1

3~.

Lorău, Peştera

Boiului de la

,v,

c. Bratca, jud. Bihor.

Peştera Baiului se situează la altitudinea de 450 m, în apropierea
satului Lorău, pe versantul stîng al Crişului Repede, în porţiunea numită
Coasta Luchii a masivului Dealul Mitoc. Peştera are vederea spre S,
mfu<;uo:înrd doair 14 m. După un mic vestibuJ, ea conitJinuă pr•int:r-un culoar întunecat, fără stalagmite.
S-a răspîndit în literatura de specialitate ideea greşită că Peştera
Baiului de la Lorău ar fi identică cu Peştera din Bratca (H. Breuil, în
BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 212; E. Racoviţă, în AZEG, GB, 1S29, nr. 2, p. 546;
H. SchinOlller, în SiebViert, 55, 1932, p. 133; C. S. Nico~,ă,esiou-P,lopşoir, în
Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 66). Clarificarea confuziei este cu atît mai
necesară, cu cît se ştie că în hotarul satului Bratca se află o altă peşteră,
din care, de asemenea, au fost semnalate descoperiri din paleoliticul
mijlociu. Breuil, Nicolăescu-Plopşor şi alţii scriu despre Peştera Boului,
dar Roska atrage atenţia că numele peşterii este Peştera Boi ului ( FolArch,
1-2, 1939, p. 4-5). ErdRep, p. 141, scrie, greşit, Coasta Baiului. T. Jurcsak, în RepBihor, p. 351, scrie de Peştera din Pietrele Baiului.
Peştera a fost săpată pentru prima oară în 1924, de către M. Roska,
în prezenţa lui H. Breuil şi M. Jeannel. Sub un strat eneolitic au găsit
oase de Ursus spelaeus şi dteva ~chii atipice de cuarţit local. În 1930
M. Roska a reluat săpăturile. Sub stratul postpaleolitic, bogat în faună
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recentă, ceramică prefeudală şi eneolitică, apare stratul, gros de 0,46 m,
atribuit mousterianului final. Pe lingă nuclee şi aşchii atipice de cuarţit,
Roska scrie că au mai apărut: un răzuitor de tip La Quina, patru alte
răzuitoare atipice şi două virfuri lanceolate lucrate bifacial (!), piese ale
căror desene, din păcate, nu au fost publicate, iar piesele nu le-am putut
identifica printre materialele ajunse în Muz. de Ist. al Transilvaniei. In
colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, din Oradea, se păstrează o aşchie lamelară de silex, găsită în apropierea peşterii. Fauna este reprezentată
în exclusivitate prin Ursus spelaeus. M. Roska, în Dacia, 1, 1924, p. 297,
305; idem, în ăs-regeszet, p. 306, 311, 330; idem, în B-H, 14-15, 1927,
p. 22, 84; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 101, 102, 118, 124, 125; O. Kadic,
în MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 15, 17, 121; M. Roska, în Kăzl, 1, 1941,
p. 41-43; T. Jurcst1k etc., în RepBihor, p. 42, 351.
LUCIA, PEŞTERA, vezi Sohodol.

37. Luna de sus, numele vechi: Lana

Săsească,

c.

Floreşti,

j. Cluj.

Din colecţia lui A. Koch a ajuns, la sfirşitul secolului trecut, în
Muz. de Ist. al Transilvaniei un gratoar pe lamă, de silex, patinat, retuşat
pe ambele laturi şi, eventual, şi la bază. Piesa provine din argila cuaternară de la punctul Peste Podeţ (Pall6 Felett) şi a fost atribuită, pe
baza tipologiei, de către H. Breuil, aurignacianului mijlociu. M. Roska, în
Dacia, 1, 1924, p. 297, 311, 312; H. Breuil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 197;
M. Roska, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 184; idem, în ăsregeszet, p. 303, 305~
idem, în B-H, 14-15, 1927, p. 22, 84; idem, ·în AIGR, 14, 1931, p. 100,
101, 102, 124, 126; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932, p. 132; I. Nestor,
în 22 BerRGK, 1933, p. 19; O. Kadic, in MKFIE, 30, 1934, nr. 1, p. 14,
119; N. N. Moroşan, în AIGR, 19, 1938, p. 7; C. S. Nicolăescu~Plopşor, în
Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50, 73, 88; M. Roska, în ErdRep, p. 259, nr. 76,
p. 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SCIV, 7, 1956, nr. 1-2, p. 28; I. Ferenczi etc., în GhidCluj, p. 41.
LUNCANI, c. Boşorod, jud. Hunedoara, PEŞTERA DIN -.
S-a afirmat, în mod eronat, că M. Roska ar fi descoperit aici unelte
mousteriene şi aurignaciene (Fr. Rainer şi I. Simfonescu, în AAR(MSŞ),
ser. III, tom. 17, 1942, nr. 12, p. 2, vezi şi nota nr. 2; Vezi şi Cioclovina,
în această lucrare: Partea I.
LUNCASPRIE, c. Dobreşti, jud. Bihor.
Mai jos de cantonul silvic, lingă şosea, în albia pîrlului, au fost colectate fragmente de cremene „prelucrate". Conform afirmaţiei lui T. Jurcsak, acestea ar fi asemănătoare celor de tip Iosă.şel. Printre aceste silexuri, ce se află în muzeul din Oradea, nu se observă vreo piesă tipică.
In cele cinci peşteri cunoscute în zonă s-au descoperit urme de faună
pleistocenă, ceea ce air putea constitui un argument în vederea efectuării
unor săpături în aceste locuri.
T. Jurcsak, in RepBihor, p. 352, 353.
MADA, c. Balşa„ jud. Hunedoara, PEŞTERA DE LA -. ·
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J. Mallasz a lansat ştirea, rămasă neconfirmată, ca rn 1928 ar fi
în această peşteră „mai multe oase aparţirrînd omului diluvial".
Şt. Gaal, în PMJH, 3-4, 1928, p. 90, nota nr. 1.
MAOVAŢ, PEŞTERA, vezi la Dubova.
M!AiRE. PEŞTBRA, vezi la Peştera.
MAG'GRA PEŞTERII, vezi la Sighiştel.
MICA, PEŞTERA, vezi la Peştera.

găsit

· 38.

Medieşul

Aurit, c., jud. Suta Mare.

Jn 1967 M. Bitiri a descoperit în ,raza comunei piese izolate de silex,
opaJl, giresiie şi obsiidiiaină. In 1969 M. Bi,tfai ia efectruait, lia puncwl Viile
Medieşului, un sondaj prin patru secţiuni adîncite pînă la 0,80 m. Cele
cîteva nuclee, lame microlitice şi aşchii din silex, obsidiană şi cuarţit fac
dovada unei locuiri din faza finală a gravetianului, contemporană cu ultima etapă gravetiană din Oaş.
M. Bitiri, în SC/V, 20, 1969, nr. 4, p. 525; Cronică, în SC/V, 21, 1970,
n~. 3, ip. 493; Oroni,că, în Dacia, 14, 1970, p. 431; M. Biti1ri, în PalOaş,
p. 14, 60-61 etc.

39. Mera, c. Baciu, jud. Cluj.
In colecţia fostului seminar greco-catolic din Cluj. M. Roska ştia de
un răzuitor de cuarţit, care provenea de la punctul Pepinieră (Csemete
Kert) 1ail siabullui Meria. Pies,a a fost 1ai1Jrihui 1tă, pe ba2a tipologiei, iaiurignacianului mijlociu, cu menţiunea că ea ar putea, eventual, să aparţină
şi eneoliticului, epocă ce a lăsat mai multe urme în acel loc.
La poalele dealului Piatră cu comoară (Kincseskă) şi pe partea stingă,
adiică srudi1că, a dmumrulll.li icaire mcă .pe „Szentpali H dg6", pe ,pai11bea norridLoă
a părţii de hotar Konyha, se pare că se găsesc două aşezări paleolitice
de IOOriasă. In 1962 I. F·e<renczi, în tlll'ma u,11!ei rperiegheze, ,a ioules din
arătură piese cioplite din cuarţit şi şist cristalin, care, pe baza tipologiei,
i se păreau să aparţină aurignacianului mijlociu. Piesele au ajuns în Muz.
de Ist. al Transilvaniei.
Aooktşi :aiuJtor preoizează, în 1976, ,că ilocul 1aicesltor des,oopeiri:ri ar fi
,,lingă pepinieră şi în partea de NV a satului, către Berindu".
M. Roska, în ErdRep, p. 184, nr. 222, p. 319; I. Ferenczi, în Studia, 1962,
nr. 2, p. 38; idem, în GhidCluj, p. 41.

40.

Mereşti,

c., jud. Harghirta,

Peşterile

de la

~.

.Jn apropierea satului, în Valea Vîrghişului, se află cca. 40 (după
unele relatări 42) de peşteri. Dintr-una din ele, numită „Peştera (Mare)
de la MereştP' (Peştera nr. 4 la Podek), provine o „unealtă" din os de

-108
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Ursuş spelaeus. La sfirşitul secolului trecut piesa a intrat în colecţia lui
A. Koch. H. Breuil a observat la această piesă „unele trăsături probabil
mousteriene", iar M. Roska a încadrat-o, vag, în „diluviul superior". S-au
ivit unele neclarităţi şi în privinţa locului de descoperire. Astfel, I. Nestor
indică „o peşteră" de lingă Mereşti, iar C. S. Nicolăescu-Plopşor scrie că
nu se ştie din care peşteră provine piesa. După Schroller, piesa o avem,
fără specificări, de la Mereşti. Unealta a ajuns în Muzeul de Istorie al
Transilvaniei. Oase de Ursus spelaeus şi Felis leo spelaea au ajuns şi în
muzeele din Sibiu şi Braşov.
M. Mottl a efectuat săpături în peşterile din zonă în 1941 şi 1942,
~tabilind aici două faze de locuire paleolitice: aurignaciană şi magdaleniană (!). Din păcate, săpătuirHe ,a,u fost prea s'U!ITia,r şi făiră malberria[ ilhIStn:a,tiv publicate, şi nu ştim în ce colecţie a ajuns materialul; asrtfel, sînitem
nevoiţi ca, pînă la noi săpături, să ne bazăm, cu unele rezerve (mai ales
în privinţa încadră-rilor tipologice) pe cele afirmate de către M. Mottl.
Peştera nr. 3 (numerotarea peşterilor o dăm şi în continuare, ca şi
M. Mottl, după publicaţia lui Fr. Podek) este pe malul stîng al Vîrghişului,
la cca. 22 m deasupra nivelului apei. Sub stratul neolitic, gros de 0,50 m,
în lut cuaternar, a dat de un nucleu din calcedon, lamele pe care le consideră ca fiind de tip magdalenian, şi de diverse oase neidentificate. In
Peştera nr. 4 sau Peştera Mare, care are mai multe culoare şi intrări şi are
vederea spre NV, pe latura dreaptă a primei săli, s-a săpat o secţiune de
2X2,5 m, adîncită pînă la 1,8 m, în care însă nu s-au găsit decît fragmerute de oase din pleis,toeen. In secţiunea a doua, de 3 X 3 m, ad.incită
pînă la 0,70 m, săpată înăuntrul culoarului central, s-a găsit o vatră
paleolitică şi oa--e de Ursus spelaeus. Piese litice ,pa!ieolilti,ce niu s....aiu găsit.
Din Peştera nr. 8, Peştera nr. 16 sau Peştera Tătarilor, Peştera nr. 18
sau Peştera Calului şi Petşera nr. 21, în urma săpăturilor nu au fost
semnalate u1 me paleolitice. In Peştera nr. 26, sub stratul postpaleolitic,
s-au găsit oase de Ursus spelaeus, Rangifer tarandus, Lagopus mutus
Mont .şi un fragment de unealtă din calcedon. Peştera Ursului, fără număr la Podek, se situează pe malul drept, în partea superioară a cheii,
şi este constituită dintr-un sistem de culoare. In perioada interbelică a
săpat aici profesorul braşovean J. Gabor, găsind piese de cremene. Săpă~
turile, continuate de către H. Kessler, care a făcut şi ridicarea topog,rafică a pe1tşerii, au scos la iveailă oru;e de W"S şi de oaipră. M. Moititl a
efectuat săpături pe o suprafaţă de 2 X 10 m, săpînd pînă în adîncimea
de 2 m. Sub humusul recent şi stratul neolitic, în context stratigrafic
neprecizat, s-au găsit oase de Ursus spelaeus, Aegoceras severtzowi-ibex,
Rupicapra rupicapra L., Alces alces L., Cervus elaphus L., Rangifer tarandus L., Equus sp., Vulpes vulpes L., Canis lupus L., Lagopus mutus
Mont. S-a mai dat de un ac de os, lung de 4 cm, confecţionat dintr-o
măsea de ierbivor, precum şi de două piese litice de tip aurignacian.
In anul 1969, L. Roşu, G. Ferenczi, A. Zrinyi şi J. K6nya au început
săpături în Peştera Calului (P. nr. 18 la Jodek) şi în Peştera Tătarilor
(P. nr. 16 la Podek). ln prima au apărut lame, gratoare, aşchii şi un burin,
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confecţionate din opal, andezit etc., găsite într-o vatră amenajată. S-au
găsit şi oase de Ursus spelaeus şi diverşi iel'bivori. Stratul a fost atribuit

aurignacianului de tradiţie mousteriană. In cea de a doua peşteră s-au
de tehnică
mediu tîrziu. Publicarea ştiinţifică a materialului nu a apărut.
Descrierea zonei, precum şi cercetările geologice şi paleontologice de
aici: vezi în lucrările lui B. Orban, C. Gooss, J. Fekete, E. A. Bielz,
Fr. Kraus, W. Hausmann, Fr. Podek, I. Marţian, E. Racoviţă etc.; vezi
ErdRep.

găsit cîteva aşchii de opal (aurignaciene?) şi un răzuitor
mousteriană. Locuirea postpaleolitică continuă pînă în evul

A. Koch, în ErdMuzEvk, 1, 1876, nr. 5, p. 128, nr. 84; Fr. Podek, în ·ver-

handlungen und Mitteilungen des Siebenbilrgischen Vereins fur Naturwissenschaften, 60, 1910; G. Strompl, în B-H, 1, 1913, p. 27-28; M. Roska, în Dacia, 1, 1924, p. 297, 312; idem, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 184;
H. Breuil, în BSSC, 2, 1925, nr. 2, p. 212; M. Roska, în Osregeszet, p. 303,
312; idem, în B-H, 1927, p. 22, 84; idem, în EmlkSzNM, p. 6 (etxras);
~- Nestor, în 22 BerRGK, 1933, p. 18; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932,
p. 133; idem, în VorgForsch, 8, 1933, p. 79; O. Kadic, în MKFIE, 30, 1934,
nr. 1, p. 14, 119; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 43, 50,
73, 82; M. Roska, în ErdRep, p. 108, nr. 48, p. 319; M. Mottl, în MKFIEJ
1943 evrol, 2, 1950, p. 465-472, 477-485; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în
SC!V, 7, 1956, nr. 1-2, p. 14; L. Roşu, in RevMuz, 6, 1969, nr. 5, p. 402;
R~ Simionescu, în RevMuz, 6, 1969 ,nr. 6, p. 504-505; M. Bleahu etc., în
Peşteri Rom, p. 37, 382-388.

41. Mintiu, c. Nimigea, jud.

Bistriţa-Năsăud.

a adunat de pe teritoriul satului trei răzuitoare şi o unealtă
din silex. M. Roska a încadrat, în 1926, tot materialul
în aurignacianul mijlociu, dar în ErdRep a revenit asupra acestei păreri,
încadrînd doar un răzuitor în aurignacian, iar celelate piese în eneolitic.
Uneltele au ajuns, împreună cu materialele eneolitice, în Muzeul de Istorie
,- al Transilvaniei.
I.

Marţian

lamelară -retuşată,

M. Roska, în Osregeszet, p. 334; idem, în Dacia, 2, 1925, p. 416; idem, în
B-H, 14-15, 1927, p. 22-23, 84-85; idem, în AIGR, 14, 1931, p. 101,
f02, 121, 124; H. Schroller, în SiebViert, 55, 1932, p. 133; I. Nestor, în
22 BerRGK, 1933, p. 19; J. Mallasz, în DolgSzeged, 9-10, 1934, nr. 1-2,
p. 4; C. S. Nicolaescu-Plopşor, în Dacia, 5-6, 1938, p. 50, 73; M. Roska, în
ErdRep, p. 209, nr. 27, p. 319; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în SC/V, 7, 1956,
nr. 1-2, p. 28.

BELA JU NGBERT
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ERATA pentru Partea I.
p.
p.
p.
p.

2. 8. 9. -

în rîndul 34 se va citi 1942.
în rîndul 27 se va citi Hyaena spelaea.
în rîndul 20 se va citi M. Bitiri.
15. - în rîndul 30-31 se va citi D. Nicolăescu-Plopşor, în Ac-tes de VII(! Congres Int. des sciences anthropologiques et d'Ethnologie, Moscou, 1964, vol. III,

p. 16. -

p. 381-386.
în rîndul 30 se va citi Rhinoceros tichorhinus.

OBSERVATU DE TOPOGRAFIE ARHEOLOGICA
'
IN PARTEA SUPERIOARA A DEPRESIUNII
HOMOROADELOR (JUD. HARGHITA)
INTRE ANII 1957-1978
(Raport preliminar)

Depresiunea Homoroadelor face parte integrantă din districtul geografic al dealurilor înalte ale Odorheiului Secuiesc 1 • Această zonă geografic'ă se găseşte la poalele Munţilor vulcanici ai Harghitei şi, parţial, ai
Gurghiului, respectiv ai aripei nordice a Munţilor Perşani şi se întinde
pe văile dinspre izvoare a1e Tknavei Miairi şi aile ,a:filuenţilo 1r Olitului:
Homoroadele. Este o zonă de dealuri înalte, în jur de 700 m altitudine
absolurtă, llooal Ja ipesite 900-1 OOO m [Fitrbuş 1 067 m, Rez 932 m, ii-lamat
830 m, Ripa Roşie (Veresmart) de la Chinuşu 838 m etc.], sculptate într-o
veche cîmpie piemontană, înălţată şi înclinată, a căTei cuvertură de
conglomerate mai fine sau mai grosiere, andezitice, se păstrează încă şi
acum pe interfluvii, pînă spre obîrşiile Hîrtibaciului. Din această cauză,
districtul geografic cu pricina ar putea fi numit şi al Piemontului Odorheiu]ui Secuiesc.
La contactul piemontului cu munţii vulcanici au fost sculptate de
către apele curgătoare depresiuni (de la nord la sud: Depresiunea Praidului-Corundului, Odorheiului Secuiesc, ambele încadrate spre vest de înăl
ţimile asimilate cu dealuri subcarpatice interne). La formarea acestor depresiuni au contribuit în măsură apreciabilă, deoarece ele se găsesc în zona
prelungă de diapir, masivele de sare, plastice, ieşind pînă la suprafaţa
actuală (la Sovata, Praid, Odorheiu Secuiesc, Lueta, Mărtiniş, Sînpaul,
Crăciunel etc.). ln rest, relieful districtului, adîncit, în general, în formaţiuni sarmaţiene şi pliocene, este alcătuit din interfluvii divergente, ca
în orice regiune piemontană.
Masele de aer umed şi fronturile climaterice din nord-vest şi vest
produc precipitaţii, care depăşesc uneori chiar 800 mm anual. Temperatura medie anuală se poate estima între 8-8,5°. De aici, predominarea
pădurilor de fag, actualmente întrerupte de întinse poieni antropogene, cu
fînaţe şi cu terenuri cultivate pe văile largi cu terase. Solurile dominante
sint cele brune de pădure, podzolite şi învrîstate în unele locuri cu pseudorendzine dezvoltate pe argile sau marne. Apropierea munţilor vulcanici adaugă la aceste resurse şi apele minerale.
Depresiunea Homoroadelor este o zonă relativ puţin cercetată, deci
puţin cunoscută din punct de vedere arheologic, deşi prezenţa sării (în formă de izvoare sau masive sărate, ca de ex. la Mărtiniş, Lueta şi Crăciunel,
1

1
l:U· Al Demidovici, M. Iancu, T. Morariu, I. N. Oleinikov, Al. Savu, I. Sîrcu,
cap. Raionarea fizico-geografică, în vol. Monografia geografică a Republicii Populare
Române. I. Geografia fizică, [Bucureşti], 1960, p. 651-652.
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masivul de sare de la Sinpaul, acesta fiind exploatat cu siguranţă în antichitate:!) este un fapt care ducea, în mod legic, la stabilirea unor comunităţi mai vechi sau mai recente în această depresiune atrăgătoare şi din
punct de vedere peisagistic. Pe lingă toate acestea mai putem aminti şi
prezenţa unor minereuri de fier, relativ uşor de prelucrat chiar şi cu metode primitive, în preajma localităţilor actuale Vlăhiţa şi Lueta, minereuri (în speţă oxizi de fier) exploatate şi prelucrate şi astăzi chiar la
faţa locului.
Depresiunii Homoroadelor, deşi avea unele avantaje economice naturale evidente, pînă acum nu i s-a acordat o atenţie suficientă. Nici nouă
nu ni s-a deschis posibilitatea să facem investigaţii sistematice pe teren.
Cu prilejul unor săpături arheologice, efectuate în a. 1957-1958 la Sînpaul
sau în a. 1971-1973 pe teritoriul comunei Ocland, totuşi am avut ocazia
de a face anumite observaţii cu caracter de topografie arheologică, sesizări care au fost completate, ulterior, cu rezultatele altor deplasări oficiale, între care şi urmărirea unor porţiuni de valuri în cursul a. 19691970.
In cele ce urmează - deocamdată numai în forma unui raport preliminar - vom prezenta observaţiile noastre cu caracter de topografie arheologică, grupîndu-le în ordine cronologică, observaţii care se referă mai
ales la locuri de descoperire pînă acum necunoscute în literatura de specialita1e:i.
I. Epoca pietrei cioplite. Mereşti - peşteim maire, numită „Orban
Baluzs„ şi .,Huda calului""' (L6lik, pe schiţa-hartă anexată nr. 1). Din peş
terile pomenite au ieşit la iveală cu ocazia săpăturilor executate în a.
1969 de L. Roşu (Bucureşti), I. K6nya şi E. Zrinyi (Tîrgu Mureş) şi
G. Ferenczi (Odorheiu Secuiesc) unelte cioplite, precum şi o vatră de foc·;_
Piesele sînt de tip rnusterian, din paleoliticul mijlociu, respectiv de tip
aurignacian, din paleoliticul superior.
II. Epoca mezolitică. Mereşti. Deasupra deschizăturii peşterii mari, pe
o mică rămăşiţă de terasă fluvială, a fost făcută un mic sondaj cu caracter
~ După cum este bine cunoscut, o mare bogăţie a Daciei romane o form<1u şi
ocnele de sare (salinae), unele dintre ele fiind intens exploatate în epoca romană.
Ele au fost în proprietatea împăratului, care le exploata, de obicei, prin arendare,
împreună cu păşunile. Un conductor salinarum este cunoscut în persoana lui
C. Iulius \' alentinus, dintr-o inscripţie de pe un altar închinat lui Sol_ invictus, de
la Sînpaul, de către libertul şi intendentul său: [C.] Iulius Omocius, [l}1bertus actor.
Cf. A. Buday, Hegeszeti hirek a Hargita mellâl. Archaeologisches aus HargitaGegend, în DolgSzeged, IV, 1928, p. 300, 301; I. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala
es az u.gynevezett „da.k"-ezu.stkincsek kerdesehez, [Cluj-]Pecs, 1944, p. 53-59; TIR,
foaia L-35, Romula-Durostorum-Tomis, Bucureşti, 1969, p. 67; M. Macrea, Viaţa
în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 306.
3
ErdRep, p. 108-109, nr. 48--49; p. 121, nr. 100; p. 147, nr. 42; p. 301, nr. 48,
precum şi schiţele-hărţi de la capătul volumului, nr. I-XXV.
4
In ce prive'1:e cercetarea sistematică, cu caracter speologic, a peşterilor din
cheile Vîrghişului. cf. F. Haaz, K. Jodal, A vargyasvolgyi barlangok, în ErdMuz,
XLVI, 1941, p. 366-376, mai ales p. 376, cu întreaga bibliografie citată.
::, Materialul, deocamdată. nu este publicat. In privinţa bibliografiei -referitoare la peşterile din cheile sălbatice ale Vîrghişului, vezi: ErdRep, p. 108, nr. 48.
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informativ de Z. Szekely, directorul Muzeului judeţean Covasna din
Sf. Gheorghe. Cîţiva ani după terminarea acestor lucrări ale lui Z. Szekely,
din pămintul aruncat al săpăturii, răp. prof. dr. Samu Papp a cules o
serie de unelte microlitice pe care le-a donat apoi Muzeului din Odorheiu
Secuiesc.
III. Epoca cuprului. 1. Mărtiniş (nr. 2). Din partea de hotar numită
„Salina" (Banya), în a. 1962 au fost adunate fragmente ceramice neolitice
şi din perioada de tranziţie spre epoca bronzului, de tip Coţofeni.
2. Chinuşu (nr. 3, corn. Mărtiniş). Pe „Coasta Pietroasă" (Kovesoldal),
în cursul a. 1965 a fost aflat un fragment de topor de piatră şlefuită, perforat, de formă cilindrică.
3. Mereşti (nr. 4). Cu ocazia săpăturilor amintite, din a. 1969, în
,,aruticamera·· îooiltă, spaţioasă, a peşterii mari, iau fost descoperilte fragmente de ceramică aparţinătoare culturii Coţofeni.
4. Căpilniţa (nr. 5). De pe teritoriul comunei, fără precizarea punctului topografic, au ajuns în posesia Muzeului din Odorheiu! Secuiesc mai
multe fragmente ceramice aparţinind culturii Coţofeni.
IV. Epoca bronzului. 1. Crăciunel (nr. 6, corn. Ocland). a) Partea de
hotar numită „Belmeză'", ·care se află la circa 5 km est faţă de localitate,
fiind situată într-o fundătură, oferă un bogat material şi din epoca bronzului. Unul dintre locurile de descoperire se află în apropierea „Fîntînii
Mari" (Nagykut), pe un teren neted, puţin mai ridicat faţă de fundul văii,
intre două coline naturale, terenul fiind apărat de vînturi.
b) De pe acest loc se vede bine „Dealul spinzurătoarei" {Akaszt6fanyak), cu virful te.şit. Aici, poate, a existat un punct întărit care ar fi
putut apăra intrarea văii spre fundătura numită „Belmezo". La poalele
acestui deal, pe un loc neted, numit „Sarmani" (Szairmimy) se pot aduna
de la suprafaţă cioburi groase, atipice, grosiere, probabil din epoca bronzului. Punctul respectiv se află pe înălţimea scundă, susnumită, în formă
de „terasă" (?), ce se ridică deasupra malului drept al unui mic pîriiaş.
Pe platoul superior, în schimb, lipseşte orice urmă arheologică.
2. Ocland (rur. 7). Cu ooaziia: ronstruirrii magistralei de gaz metlan, în
cursul anilor 1957-1958, lingă drumul judeţean care duce spre Virghiş,
în valea „Piiriului Ola" (Ola-patiak), s-a diat de urme de 1loouinţe din oare
au ieşit la iveală fragmente ceramice din epoca bronzului (de tip Wietenberg?). Cu ocazia săpăturilor din a. 1970, locul de descoperire, ce se află
la <'iteva sute de rn spre nord faţă de saivanul C.A.P.-ului, în apropierea
malului drept al pîrîului pomenit, a fost vizitat de noi, nemaiaflînd însă
urme de locuinţe, ci numai fragmente ceramice.
3. Mărtiniş (nr. 8). a) Din partea de hotar numit „Salina", a comunei,
amintită sub pct. III/1, în a. 1962 au fost găsite, pe o restrinsă suprafaţă,
cioburi mici, atipice, care, judecind după pastă, ardere etc., ar putea data
de la începutul epocii bronzului (?).
b) In partea de hotar numită „Viroagă sărată" sau „Colina lui Mikola" (S6sarok, Mikola-dombja), Sandor Kerekes iun., în a. 1962, a cules
de la suprafaţă fragmente ceramice atipice, o ceaşcă fără toartă, o jumă-
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tate de ulcică, precum şi două prisnele de lut, toate provenind, probabil,
din epoca bronzului 6 •
c) Aceeaşi persoană a donat Muzeului din Odorheiu Secuiesc fragmente de vase databile în epoca bronzului, care provin de pe o terasă
acopeciJtă ou briădet, siitruia.ttă deasu,pm dmiti.rUJ:rui de lingă drumull ce duce
spre Aldea.
4. Orăşeni (nr. 9, corn. Mărtiniş). La o distanţă de 150-200 m sudest, în dreapta unei văi mici, numită „Dealul lung" (Hosszuhegy), aidoma
unui amfiteatru, din arătură se pot aduna fragmente ceramice atipice
despre care, totuşi, se poate afirma că apa1,ţin epocii bronzului.
V. Prima vîrstă a fierului. 1. Mereşti (nr. 10). Din vecinătatea deschizăturii sudice a cheilor Vîrghişului, un muncitor a donat Muzeului din
Odorrheiu Secuiesc, în a. 1972, un vilITf de lance din bronz cu gaură ,pentru prindere, cu lama asemănătoare unei foi de dafin.
2. Sînpaul (nr. 11, corn. Mărtiniş). De pe teritoriul satului, fără vreo
precizare topografică, a ajuns material ceramic în colecţia Muzeului din
Odorheiu Secuiesc.
VI. A doua vîrstă a fierului. Mereşti (nr. 12). Pe platoul cu o întindere de circa 300 X300 m, numit „Cimpul de piatră" (K6mez6), preotul
unitarian din localitate, Benczo Denes, a cules fragmente ceramice grosiere,· lucrate -cu mina, de culoare portocalie şi cenuşie, dintre care unele
sînt ornamentate cu brîu alveolar. Locul cu pricina se întinde la vest de
bisericuţa de acolo, la sud de „Şanţul Tătan~lui" (Tatarrsânc) şi la nord
de „Drumul c'împului de piatră" (K6mezeje-utja). Intreg materialul aparţine perioadei clasice a culturii materiale dacice, fiind databil în secolele
I î.e.n.-1 e.n.
VII. Epoca romană. 1. Ocland (nr. 13). La o distanţă (în linie dreaptă)
de circa 4,8 km est-sud-est faţă de centrul comunei, pe o şa importantă
a interfluviului dintre valea Homorodului Mic, pe de o parte, şi valea
Vîrghişului, pe de altă parte, şa numită „Vîrful Hăşmaşului" sau „Vîrful
cu ceapă" (Hagymâsteto), cu o înălţime absolută de aproximativ 680 m,
fiind una dintre cele mai .joase şei ale Munţilor Perşanilor (de nord), la
punctul numit „Cetaltea Hagymâs" (fig. 2), si1tuiată• ,pe înă-lţi1mea dominantă, cu o poziţie centrală, a şeii, există o mică fortificaţie cu un plan
pătrat (20 X 20 m). Şaua în cauză asigură trecerea -relativ uşoară dinspre
,gol::5ul" no['dic a,l depresiunii Ţărrii Bîirsei înspre De,pnesi•u111ea Homo6
Cf. ErdRep, p. 109, nr. 56. Foarte probabil tot din această aşezare de lingă
,,Pîrîul Locodului" au ajuns în fosta colecţie a Colegiului reformat de odinioară
din Odorheiu Secuiesc două fragmen,te de topor din piatră, şlefuite, un vîrf de
pumnal de piatră, precum şi acele topoare de piatră, cu muchie întreagă sau
fragmentară, care au ajuns într-o fostă colecţie particulară (col. Bedo Albert). De
altfel, tot de pe teritoriul localităţii se semnalează şi un ,tezaur monetar din epoca
dacică, compus dintr-o tetradrahmă thasiană şi din monede de argint republicane,
dintre care numai 16 buc. au putut fi salvate, iar restul de 15 buc. au fost transformate în două brăţări. (Una dintre acestea a fost cumpărată de Muzeul din
Odorheiu Secuiesc). Tezaurul se datează între 154-47 î.e.n. Pentru unele descoperiri din epoca stăpînirii romane, vezi: G. Teglas A Limes Dacicus ket Kilkilllâ

es Olt kăzătti reszlete Udvarhelymegye ejszaki es 'keleti hegysegeiben Oroszfalut6l
Als6-Rcikosig, în ArchKăzl, XIX, 1898, p. 41-42.
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roadelor, deci sp re interiorul marei Depr e iuni a Tran ilvaniei. In liter atura mai veche de specialitate . -a afirmat că întăritura de aici ar fi de
origine roman ă, fiind un fel de avan tpost al castrului roman de la SînpauF .
Cf. G . Teglas, în ArchKozl, XIX, 1898, p. 42-44. L egat d e e xi s tenţa ca trul ui roman de ·la S înpaul, este n ecesar să ati ngem o probl e m ă Geza Bak6, ocupindu-se de chestiunea l oc ali zării aş ză rii antice Sangi dava, aminti tă d e Cl. Ptolemae us (Geogr. III , 8, 4), ajunge la con c lu zi a că a ceasta trebuie să fi existat în
vatra satului actua l Sîn,Paul, şi anume pe t eritoriul aşa - zisei „Cetatea banului Bela"
(Be la ban v.aira), unde a fiinţat în perioada pr e rom a nă o localitate înfloritoare
da cică. ,, ... Este cunoscut că a ici se a fla , încă din e poca docică, centrul salinelor [??J
de pe valea Homorodului. (Pentru d escoperiri: TIR, L-35 , Bucureşti , 1969, p . 67).
M e nţionarea d e către P tolemaeus a acestui importa nt centru daco-roman este,
d es igur, un lu cru firesc .. ." Cf. O v exilaţie a legi unii X II I Gemina în sud-estu l
Transilv aniei, în SCIV A, 28, 2, 1977, p . 204, nota 83; idem, Claudius Ptolemaeus
D elkelet-Erdelyro l, în Brass6i Lapok, ser. III, XI , 1979, 17 febr., p. 3. Din nefericire, argumentarea lui G. Bak6 se b azează pe o g reşea l ă groso lan ă a lui M. Roska:
ErdRep, p. 109, nr. 57, car e, făr ă a control a con şt iincio s rea li tăţile , a confundat
n umele d e P ă u 1 e n i (Csikpa lfalva) cu acela de Sînpa ul (Homor6d szenrt:paJ), referindu-se într-un m od cu totul eron at la studiul lui Al. F ere nczi·: Cetăţi antice în
judeţul Ciu c, în ACMIT, rv, 1932-1938, p . 308, 309, 311 ş i 316 (a utor a l cărui
nume M. Rosk.a nu-l m ai -c onsidera necesar a -l cita ). O dova dă in plus pentru
i nex i s t e n ţ a unei a şez ă r i da cice în partea d e est a loc a lit ă ţii Sînpaul
(de pe Homorod) , pe lo :::ul numit ,.Cetatea ba nului Bela" es t e ob se rv a ţi a
n o a str ă în a ce s t se n s, fă c ut ă c u ocazia să păturilor cu caracter informativ,
efectua te în a. 1957-1958. Vezi G. F e renczi, I. Feren czi, în Material e, VII (1967),
p. 404. Conform realităţilor a rheologice ş i d e geografie i s toric ă, nu pu tem, d eci,
1
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Cu ocazia săpăturilor executate în vara anului 1971 presupunerea
predecesorilor s-a dovedit a fi justă. lntr-adevă,r este vorba de o mică întăritură de pămînt (burgus), un fel de avantpost al castrului de trupe auxiliare de la Sînpaul (Numerus Maurorum S .. .?). Conform constatări
lor noastre, făcute cu ocazia săpăturilor, putem afirma că are toate elementele obişnuite de apărare: un şanţ de apărare în formă de ic, o hermă
şi un val de apărare, acest ultim element de apărare fiind completat şi
cu o palisadă 8 • In interiorul fortificaţiei au fost observate urmele unei
barăci, -construită, probabil, în întregime din material lemnos 9 •
Cu ocazia lucră-rilor au fost recoltate materiale ceramice de factură
net romană, iar la baza valului de pe latura nordică a întăliturii au fost
găsite cîteva fragmente de ceramică dacică, grosieră, din faza a II-a (?)
a dezvoltării ei. In afara acestor vestigii au mai ieşit la iveală şi mai multe
obiecte de fier, între care cîteva vîrfuri de suliţă (pilum), verigi, precum
şi o daltă de scobit lemnul. Monede nu s-au găsit.
Urme de incendiu nu au fost constatate în tot cursul lucrărilor, fapt
care pledează pentru o părăsire în condiţii paşnice a burgului, respectiv
pentru o viaţă relativ liniştită în tot timpul folosirii lui!
2. Sînpaul (nr. 14, corn. Mărtiniş). In preajma laturei de sud a castrului din lorealitate, în grădina 1lui T6kos Nando,r, ,a ieşit l a 6Up11af,aţă o fibulă
romană de bronz care, prin donaţia descoperitorului, a ajuns în proprietatea Muzeului din Odorheiu Secuiesc.
3. RCLreş (nr. 15, corn. Mărtiniş). In a. 1954, cu ocazia construirii unui
grajd, s-a găsit o piatră cu inscripţie, probabil un altar, care a ajuns, pe
urmă, în colecţia Muzeului judeţean Covasna din Sf. Gheorghe.
VIII. Perioada postaureliană. 1. Petecu - partea de hotar „Teiuş"
(Tovis), respectiv Ulieş - partea de hotar „Breţcu" (Bereck, nr. 16, corn.
1

împărtăşi încercarea lui G. Bak6 de a plasa aşezarea antică Sangidava în vatra
actualului sat Sînpaul. în caz că am dori neapărat să o identificăm cu vreo localitate
mai importantă dacică, ne putem gindi, mai degrabă, la aglomerarea de aşezări
de la Miercurea Ciuc - .Jigodin, unde, pe lîngă prezenţa a trei aşezări întărite,
s-a mai găsit şi cunoscutul tezaur de argint de la Sîncrăieni, care aparţinuse, fără
îndoială, unei familii de şef de trib. O astfel de aşezare de tip mai dezvoltat
putea fi, în cele mai multe cazuri, reşedinţa unui „potentat" dac din perioada de
dinaintea cuceririi romane. Pentru plasarea în · altă parte a localităţii antice
Sangidava pledează şi opinia marelui erudit-cartograf H. Kiepert (Formae orbis
antiqui, Berolini, XVII), acceptată şi de N. Vulic (art. Sangidava, în RE, ser. II,
voi. I, 2, col. 2271, ultimul spunînd textual următoarele: ,,Sangidava, Stadt in
Dakien. Vielleicht identisch mit Sacidava. Nach Kiepert. . . in Quellgebiet des
Alutus." Vezi şi Oct. Floca, Singidava, în Sargetia, XIII, p. 172-174).
8
Menţionăm, cu regret, că întreaga documentaţie a săpă.iturilor executate de
noi, în afara jurnalului de săpătură, după plecarea unuia din coautori, în a. 1974,
din cadrul Muzeului din Odorheiu Secuiesc, a dispărut din arhiva instituţiei susamintite, astfel că acum nu putem publica nici un fel de material documentar,
existent încă după terminarea lucrărilor.
9
Artît fort"ificaţia însăşi, apoi baraca de lemn, cit şi restul materialului, de
altfel, seamănă mult cu cele săpate tot de noi în porţiunea superioară a văii
Homorodului Mare, pc marginea marelui platou vulcanic al Munţilor Harghitei, şi
anume de „Ţechend" (Cekend-teto), lingă Băile Homorod (localitate componentă a
oraşului Vlăhiţa). Cf. G. Ferenczi, I. Ferenczi, Săpături arheologice cu caracter
informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Odorhei. Notă preliminară, în Studii şi materiale - Tg. Mureş, II, 1967, p. 55-56.
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Ulieş).

Chiar pe linia de graniţă a cţcestor două localităţi se pot c ulege
fragmente cerami ce lucrate la r o ată, de 'Culoare c enuşie , de ti p »Mug,eni,,Vizlok"<•10.
2. Mereşti (nr. 17). Cu ocazia să p ături lor si. tematice efectuate in
vara anului 1969, în p eştera cea mare, p rintre materialele arheologice
aparţinătoare alt or epoci, au ieşi t la i\ eală şi fragmente cerâmice similare celor pomeni te în punctul preceden t, de ti p »Mugeni-,,Vizlok"«.
3. Mujna (nr. 18 , com. Dîrjiu). In patele grajdului parohiei reformate, în gră'din a ae legume cu o întindere de circa 10 X 20 m pe un teren neted ca re e a fl ă, dea up ra albiei adînd a pî1iiaşului „Cergo" (Cserg6 - sa u C ă rg6 -p ata k) , pr eotul de pe vremuri d in localitate, Davi d
La z16, a adun at fragm en te cera mi ce din perioada migr a ţiil or, făr ă a le
putea at ribui vreunei culturi anume.
IX. Perioada feuda li smu lui timpuriu. 1. Ocland (n r . 18). La numai
circa 2 km depă rtar e fa ţă de bu rgul roman de la „Vîrful Hăşmaşului " ,
pe un p latou de rel ativ m a r e întindere ş i anume pe m al"gine a nordi că
mai abrup tă a platoului a mintit num it , Făgetul P ri ăcii" (Gy epubi.i.kke,
786 m , fig . 3) se află ,Cetatea Cu ş t a i" (Kustaly-vâra). Are un plan cvasi--ovoidtail, .cu d i-ame 'lll maire de 65 m ş i el mic de 34 m, fiind îruoonjuirait

Fig. 3 - Platoul ce se înalţă la sud-vest de şaua „Vîrful H ăşmaş ului ". Vîrful
d e săgeată indică poziţia „Cetăţii Cuşt ai ", într-o şa sc und ă. Imediat în stînga,
dealul „ Făgetul Prisăcii" (786 m), văz ut din interiorul burgului roman.

°

1
Cf. G. Fe r encz i, I. F erenczi, Săpătwri arheologice la Mugeni (par.tea a II-a),
în ActaMN, XIII, 1976, p . 242- 243, 253-255; id em, Cercetări de topografie arheologică in bazinul superior al Tîrnavei Mari î ntre anii 1957-1970, î n ActaMN, XV,
1978, p. 93, nr. 1-3.
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din toate laturile de un şanţ adînc de apărare {fig. 4 şi 5). Singurul acces
spre interiorul cetăţii este un drum fără pavaj, trasat pe latura de nord a
fortificaţiei, ,ca-re a fost flancată, pe toată lungimea sa 11 •
La în'Ceperea lucrărilor din a. 1971, interiorul cetăţii era acoperit de
un tufiş des, care ascundea mai multe gropi ale căutătorilor de comori.
Prin secţionarea laturei nordice s-a depistat un ,şanţ de apărare (fig. 4)
de aproape 4 m ad1ncime, ale cărui maluri au fost sprijinite de construcţii
de lemn. Cu ocazia lucrărilor însă, deocamdată, nu s-a putut stabili ,precis
structura acestora. Pe latura răsă•riteană, deşi era scos în bună parte cu
ocazia construirii drumului judeţean, făcut în a. 1902, totuşi s-a putut stabili prezenţa unui zid puternic (fundamentul, fig. 6), ridicat din blocuri
masive, nefasonate, în majoritate de origine vulcanică, aduse, probabil,
din valea Homorod ului Mic. Blocurile sînt legate cu „mortar", mai bine
zis var stins pe loc.
Din materialul recoltat putem aminti: un fund de vas cu marcă de
oLar, dHeri•be fir,a1g,menite ce11iami,oe '01:rnamen!tate cu Uinii incise, pair,ail,ei1e, mrai
puţine cu linii ondulate, de culoare roşietică sau cenuşie-închisă, cîteva
buze de vas caracteristice, toate fiind databile din a doua jumătate a secolului al IX-lea şi pînă la începutul secolului al Xii-lea, apoi multe
unelte de os şi de corn etc.
2. Mereşti (nr. 19). Pe un mic platou, situat deasupra peşterii celei
mari din defileul pîrîului Vîrghiş, se pot culege fragmente ceramice din
secolele XI-XII, descoperirile indkînd, probabil, existenţa unui ,post
de veghe, post care a avut un rol bine definit în sistemul prisăcilor (indagines) din acea perioadă. (NB. In împrejurimile acestui punct topografic, o serie întreagă de toponime stau mărturie pentru existenţa acestui sistem de apăTare1 2 ).
3. Daia ,(nr. 20, corn. Ulieş). Din osuarul ce a fost descoperit în
dreptul peretelui de nord al bisericii reformate din această localitate cu
ocazia unor săpături efectuate în vederea salvării clă'dirii bisericeşti de
infiltrarea apei, au ieşit la iveală fragmente ceramice din secolele
XII-XIIJ1 3 .
X. Toponime obişnuite pentru descoperiri antice, dar fără materiale
arheologice. (Deşi cade departe de bazinul hidrograf1c 1al Homoiroadelor,
şi

anume pe teritoriul bazinului Tîrnavei Mici, fiind omisă din lucrarea
caracter de topografie arheologică 1 4, facem aici ur-

noastră anterioară cu
mătoarea observaţie):

Atid (nr. 21). La circa 2,3 km nord-vest de centrul comunei, între
valea „Pîrîului Ceie" (Cseje-patak) şi valea „Pirîulu'i Solocmei" (Szolokma-pataka), se ridică o culme prelungă de deal, împrejmuită atît dinspre
nord, cit şi dinspre sud, de pante abrupte, cu multe alunecări masive de
11

DE:talii în legătură cu această fortificaţie vezi la G. Ferenczi

I. Ferenczi

Contribuţii la problema cetăţilor feudale timpurii din estul Transilva,{iei în Studii
d_e istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România şi a înfrăţirii iar cu naţiunea română. Naţionalitatea maghiară,

val. II, Bucureşti, 1979 (sub tipar).
G. Ferenczi, I. Ferenczi, Szekelyfoldi gyepilk în Korunk XXXI 2 1972
p. 305-312.
'
'
' '
'
13
Cf. G. Ferenczi, Nehciny kora kozepkori szekel31 falu keletkezesi idejerol, în
Korunk, XXXVII, 11, 1978, p. 949 şi notele 12-13.
14
Vezi ActaMN, XV, 1978, p. 85-99
12
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Fig . 5 - C a pătul inferior , cel nordic, al p relun girii şa n ţ ului r1c a p ă r :: re d e pc
latura est i că a „ Cetăţii C u ş t a i ". Persoana din drea pta stfi in fundu l şa nţului ,
cea din mijloc pe coarna sin gurului drum de acces, iar cea d in stin ga pe suprafaţa o ri g inar ă a terenului.
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.

Fig. 6
Pu11cl a111e n t n l zid ului el e J, i:i.~r?\ legat cu yar
stins pc Joc, constr nit cl in l>locnri m a ri d e st i11 c[1, n efaso n a t ~.

teren. Piscul cel mai înalt, d enum it de local nici „Cetatea B ud" (Budvar,
561 m), al de al ul·ui în •c a u z ă, î n pofid a numel ui promiţ ător , nu pre z in tă
ni ci un fel de interes din punct de vedere arheologi c, neex istînd în ace l
lo c nici o cetate ş i ni ci mă c ar cea mai mi că urm ă arheologi ă. (Trimitem
şi lra D. Gagyi, Â terme szeti emlekek, în Uclva rhelyi Hiracl6, XVI , 1913,
rnr. 46, p. 5-6. Asrupr.."a, ia1ces.tei dalte E. Molrnair, conrduoă~o1r,u l Biblicxbecii
documentare din Odorheiu Secuiesc, ne-a a tras atenţia, pentru care îi
mulţumim în mod deosebi t ş i pe ac e astă cale).
XI. Locuri de descoperire care nu se pot în cadra precis în v reo epocă
istorică. 1. Crăciunel (nr. 22) . i n partea de h otar numit ă „ P ăm în t u l rî tului " -(Retfold) se pot a d-una fragmente de vase din t r-o pe doa d ă nede terminabil ă deo c amdată.

2. D îrjiu (nr. 23). in apropi-erea joagărului de apă (n emai exist ent),
situat la ca pătul inferior a l lo c alităţii, pe un te r en neted de lîngă albia
„Pîrîului s tăv ilarului" (Gat-patak) se pot culege fragmente ceramice
dintr-o epocă nepreci z abilă . Tot aici a ieşit l a i veală şi - un inel de bronz
care a ajuns în Muzeul din Odo rheiul Secuiesc.
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3. Mărtiniş (nr. 24). La poalele unei pante de deal, relativ abruptă,
numltă „Coasta moriP' (Malomoldal), pantă a cărei parte superioară este
acoperită cu brădet, în preajma fostei fabrici de ceramică situată la
nord-est de centrul comunei, în lunca Homorodului Mare, apar, sporadic,
fragmente ceramice neatribuibile vreunei epoci oarecare.
4. La marginea nordică a acelui colţ (superior), de nord-nord-est, al
Depresiunii Homoroadelor unde văile acestora, pînă aici mult adincite
în platoul vulcanic al Harghitei, încep să se lăţească, pe o penultimă
rămăşiţă, deja izolată de restul platoului pomenit, se înalţă, falnic din
toate părţile, dealul „Cetăţii Almaş"' (Almâs-vâra, 830 m, nr. 25, fig. 7-8).
El se ridică, de fapt, în hotarul a patru localităţii: Aldea, Comăneşti (ambele corn. Mărtiniş), Lueta şi Mereşti. Creasta dealului are direcţia generală de sud-vest-nord-est, în această ultimă parte a ei existînd un platou relativ neted, năpădit cu iarbă şi cu tufe de ienupăr 15 • Apropiindu-ne
dinspre vest-sud-vest de cetate, se pot distinge uşor trei şanţuri, respectiv
trei valuri consecutive (fig. 8). Coroana a două dintre valurile de apărare
este intă11ită ou cîtie un ,,,acoperiş" de piatră, i ar .al trei,lea vail, foilosind
din plin configuraţia terenului, formează un fel de treaptă, a cărei diferenţă de nivel atinge aproximativ 4 m. Primele două elemente închid
numai parţial gîtuirea dealului, dar al treilea element, ,cel interior, o barează în întregime, lăsînd însă şi un loc îngust de trecere, de intrare. Primele două elemente se prelungesc ,pe latura estică, pe coastă, pînă la începutul pantei mai abrupte. Elementul interior, în schimb, pe ambele laturi, continuă pină la începutul pantelor piezişe. Se pune întrebarea dacă
în cazul elementului dublu, interior, de apărare, în porţiunea lui aplatizată, nu a existat cindva şi o palisadă? Cei trei „tumuli" amintiţi de
G. Teglas există şi actualmente, dar ei se pot considera ma'i degrabă drept
gropi, <lecit movile artificiale. Ele se află la sud-vest de teritoriul cetăţii
propriu-zise, pe rămăşiţa platoului de deal1 6 • Planul dat de G. Teglâs,
1

1::, Cetatea a fost descrisă prima dată de B. Orbân (A Szekelyfold leirasa.
Tortenelmi, regeszeti es nepismei szempontb6l. I. Udvarhelyszek, Pest, 1868, p. 85)
şi a mai fost vizitată de G. Teglâs (Dcik vcirak Udvarhelymegye keleti es ejszaki
hegyddekein, în ErdMuz, XII, 1895, p. 312-314; vezi şi J. Konyoki, G. Nagy, A
kozepkori vcirak killonos tekintettel Magyarorszcigra, Budapest, 1905, p. 224 şi 294;
I. Marţian, Urme din războaiele romanilor cu dacii, în Publicaţiile Comisiunii
Monumentelor Istorice, secţiunea pt. Transilvania, I, Cluj, 1921, p. 36). Menţionăm
tot aici că E. Solymossy a efectuat săpături arheologice în cei 3 tumuli existenţi
în vidul dealului cetăţii, fără a afla nici o urmă arheologică. (Cf. Archltrt, XV,
1895, p. 419; apoi Gârdonyi, A magyarorszagi halmok kerdesehez, în Archltrt,
XXXIV, 1914, p. 387). Remarcăm cu această ocazie că M. Roska (ErdRep, p. 108,
nr. 48) şi de această dată trimite şi la studiul lui Al. Ferenczi (în ACMIT, IV,

1932-1938, p. 325), deşi la locul citat este vorba de ceta,tea de la Mere ni
(Kezdialmâs, corn. Lemnia, jud. Covasna) şi nu de Mere şti (Homor6dalmâs!).
16
In legătură cu acest teritoriu destul de considerabil nu putem să excludem
1.o1.almcnte repetarea situaţiei din cetatea dacică de la Porumbenii Mari. Deoarece
acolo, cu ocazia săpăturilor noastre sistematice, nu am găsit urme de locuire în
fişia dintre liniile I şi 11, şi dintre II şi III de apărare în general resturile
arheologice fiind foarte sporadice - înclinăm să credem că şi acest spaţiu a fost
folosit pentru adăpostirea, în caz de primejdie, a unui număr oarecare de animale
domestice, apa necesară fiind asigurată de două izvoare de înălţime, din apropiere
(cf. G. Ferenczi, I. Ferenczi, Cetatea dacică de pămînt de la Porumbenii Mari, în
voi. ,,ln memoriam Constantini Daicoviciu", Cluj, 1974, p. 148).

Fig. 7 - Co ama prel un gă a dealulu i „ C tăţii Almaşului" Yă zut ă d inspr e u dest , din valea Homorodului Mic, d in apropi erea com u n ei M:ereşti. Săge ata
in dică locul un de se înşi r ă cele trei elem ente ce for tificaţ i e, du b le.

11

Fig. 8 - P lanul „ Cet ăţii Alm aşului ", după G. T eglas (Erdi\tliiz, X II, 1895, fi g. 5) .
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reprodus de noi (fig. 8), trebuie Tectifi.cat în sensul că cei trei „tumuli"
cad în aceeaşi linie dreaptă!
Spre nord-nord-est platoul are o terminaţie foarte abruptă, din care
cauză aici era superfluu orice element de întăritură. înălţimea relativ
mare a platoului asigură o privelişte minunată de pe acest punct topografic, în vreme cu vizibilitate chiar mediocră apărînd în zare (spre
nordf"Munţii Gurghiului, spre nord-est şi est Munţii Harghitei, spre sudsud-vest Munţii Făgăraşului, avind o poziţie eminamentă dominantă.
Se afirm{1 că, cu ocazia lucrărilor efectuate de unii •căutători de comori,
s-ur fi găsit lame de săbii de fier, vîrfuri de săgeată. Nimic nu se poate
preciza însă pînă la efectuarea unor săpături arheologice sistematice, fiind
ele măcar de caracter informativ. Nu se ştie ce soartă a avut materialul
ieşit cu ocazia cercetărilor efectuate de Endre Solymossy, nefiind cu totul exclusă posibilitatea ca ele să fi ajuns în colecţia Muzeului judeţean
Covasna din Sf. Gheorghe, între anii 1905-1908.
XII. Valuri. In vara anului 1969 şi 1970 ni s-<a deschis posibilitatea
de a urmări un sistem de valuri, întrerupt din loc în loc, care se întinde
intre Vf. Harghita (1801 m) şi defileul Oltului, de la Racoş 17 , pe o distanţă de aproximativ 50 km. In linii mari, acest val este amplasat paralel <·u valea .,,Piriului Vîrghiş" in porţiunea lui nordică (adică, pe spină
rile prelungi, sudice, ale Harghitei centrale), extinzîndu-se puţin la vest
de valea pîrîului amintit, iar de la acel punct unde acesta coboară la
mi.lrginea platoului vulcanic, trece pe malul drept al apei amintite, folosind din plin avantajele naturale (coastele abrUIJ)te, stîncoase, din dreapta
piriului fig. ~I). Cele două şei de trecut mai uşor din valea Homorodului
Mic în valea Pirîului Virghişului sînt denumite, separat, foarte semnificativ, ,,Poarta de fier'·. Valul se întrerupe cam în dreptul -comunei
Mereşti (la est de această localitate), pe o distanţă de circa 10 km lipsind
cu desăvirşire, în faţă fiind defileul sălbatic al Pîrîului Vîrghişului, de
netrecut în sens transversal. El apare din nou abia de la şaua „Vidului
Hăşmaş" (Hagymaste16, fig. 10), de unde se po,ate -urmă1 1i, din iloc în loc,
în general pe coama principală a aripei nordice a Munţilor Perşanilor, pînă
la defileul Oltului, de la Racoş. Cîteodată el coboară spre răsărit chiar în
porţiunile eele maii de sus, de izvoare, a ,a,fluenţilo:r seoundairi, din dreapta,
ai Pirîul-ui Cormoş-Virghi.ş-Langoş, oare se varsă în dr:eiptul locailităţii
Augustin (corn. Ornneni.ş, jud. Braşov) în rîul o:,t, îrnainte ,oa ,acesta să inrt•re
în defHei1..11l său să:~baitic şi pitoresc. In unele porţi'llni valul elSlte „roşu",
avînd o manta mai mult sau mai puţin groasă de pămînt ars, cu şanţ
în faţă (îndreptat spre răsărit; în alte locuri are şanţuri pe ambele laturi).
In orice caz, valul nu se aseamănă (fig. 10) cu puţinele porţiuni cunoscute
a le unui val roman (sigur) de apărare din dreptul Poienilor (jud. Cluj),
din dreptul Buciumilor (jud. Sălaj) sau din preajma localităţii antice Po1

17

Mai pe larg, vezi: G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Korunk, XXXI, 2, 1972,

p, 305-312.
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rolissum, din nordul Daciei romane 18 • Judecind pe baza unei serii întregi
de observaţii făcute la faţa locului, precum şi a faptului că valul lipseşte
de pe întreaga latură de vest a cheilor Virghişului, se poate afirma că
acest element de apărare a fost îndreptat spre răsărit. Orientarea valului,
dispunerea frontului său, observaţiile de detaliu, toate ne arată că acest
val, de existenţa ,căruia este legată şi prezenţa cîtorva cetăţui, intre care
şi „Cetatea Cuştai", avusese menirea de a opri atacurile venite dinspre
est. El făcea parte dintr-un vast sistem defensiv databil, probabil, la
sfîrşitul secolului al XI-lea, fiind folosit pînă la ultimul pătrar al secolului al XJI-lea. Deşi, în -aparenţă, s-ar încadra perfect, în nici un oaz însă
nu a aparţinut limes-ului provinciei romane 19 .
XIII. Vestigii medievale. 1. Mărtiniş (nr. 25). Faţă-în-faţă cu moara
de jos, spre satul Rareş, pe porţiunea mai puţin piezişă a coastei de
deal acoperită cu o plantaţie de brădet, ce se ridică deasupra malu1ui sting al rîuşorului Homorodul Mare, se pot aduna de la suprafaţă cioburi ce par a fi ,originare din epoca feudalismului.
2. Sinpaul {nr. 26). Salina medievală din localitate în a. 1614 a fost
încă în funcţiune. lncă şi astăzi se văd grinzile de la lemnăria armăturii.
3. Oră:c;eni (nr. 27). Drumul judeţean Sinpaul-Rupea, la nord de sat,
dar în apropierea nemijlocită a lui, traversează albia Homorodului Mare
pe un pod. Ai'Ci se ramifică drumul comunal care se îndreaptă spre
Daia. In unghiul format de acest ultim drum, pe de o parte, şi de drumul
judeţean spre Sînpaul, pe de altă ,parte, cam la 30 m distanţă de drumul
comunal şi 'la 100 m depărtare socotită de la drumul judeţean, se observă
o platformă cu dimensiuni orizontale re!ativ mari, de -25 X 25 m, platformă
a cărei înălţime nu depăşeşte în.să 50-70 cm faţă de suprafaţa terenului
înconjurător. Privind dinspre podul J-Iomorodului Mare, din această „platformă'", şi anume din partea ei posterioară, se înalţă o movilă funerară
(enormă), lung-J. de 15 rn, lată de 4 m şi îrnaltă de ,a,proximati,v 3 m.
Cu ocazia reparăirii drumului comunal, încercind să se exploateze balast
din movilă, au ieşit la iveală foarte multe oase umane, precum şi citeva
cuie de sicriu, din fier, databile în secolele XVI-XVII. Judecind pe
18 K. Tonna, A Limes Dacicus felsâ resze, în 'tTTK, X, 4, Budapest, 1880,
p. 55-56, 65-66; idem, în Ungarische Revue, 1882, p. 278-285; G. Teglas, în
AkErt, XVIII, 1907, p. 573-574; A. Buday, în Dolg, III, 1912, p. 107-118; V, 1914,
p. 106-108; idem, în DolgSzeged, III, 1927, p. 137-138; E. Fabricius, art. Limes,
în RE, XIII, 1926, col. 642-643; C. Daicoviciu, în AISC, II, 1933-1935, p. 255, 303;
A. Rudn6ti, în ArchErt, Ser. III; V-VI, 1944-1945, p. 158, 159; I. Ferenczi, în
ErdMuz, XLVI, 1941, p. 207; idem, în SCIV, X, 2, 1959, p. 342-347, 350; idem, în
Dacia, N.S., XI, 1967, p. 152-156; idem, în ActaMN, V, 1968, p. 82-84; M. Moga, în
SCIV, I, 1950, p. 13·1; M. Ma:rea, D. Protase, M. Rusu, în Materiale, VII [1961],
p. 376-377; M. Macrea, M. Rusu, I. Mitrofan, în Materiale, VIII, 1962, p. 494-495 etc.
19 Primele cercetări au fost efectuate în ultimul deceniu al secolului trecut.
Cf. G. Teglas, în ArchKăzl, XIX, 1898, p. 26-27; vezi: Termeszeti emlekek Udvarhely1•ârmegyeben, în Udvarhelyi Hirad6, XVI, 1913, nr. 44, p. 2, nr. 34-35. Asupra
acestor date E. Molnar ne-a atras atenţia. In legătură cu imposibilitatea de a data
toate aceste elemente în epoca stăpînirii romane, cf. I. Ferenczi, Citeva precizări în
legătură cu noţiunea de Limes Dacicus, în Apulum, IX, 1971, p. 614 (inclusiv
trimiteri la bibliografia de specialitate, cuprinsă în nota 22).
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baza acestor observaţii, se poate presupune că movila cu pricina putea fi
ridicată peste o groapă uriaşă comună. Se pune problema: oare existenţa
acesteia nu s-ar putea lega de evenimentele din anii 15'19-1521, şi anume
de răscoala secuilor împotriva lui Ioan Zapolya:fl? Deşi nu ne stă la dispoziţie nici un material documentar, totuşi, din anumite docum~nte referitoare la unele zone vecine, în mod indirect se pot face anumite precizări21. Nu este exclus, ba e aproape sigur, că băltălia între răsculaţi şi
trupele lui Za:polya să se fi desfăşurat mai jos de Sînpaul. (Locul în
cauză se află în aval, doar la 3 km depărtare faţă de centrul localităţii
Sînpaul). Bătă'li.a, de fapt, nici nu putea să aibă loc în nemijlocita apropiere a s01tu[ui,, nid spire saitilli Rareş, ntici S!Pre i!'ăsău".ilt .de Sînpiaul, deoairece
aici hmioa, ipestte ito1t, es,tie formată dintr-un iteren foairlte m 1lăşttinos, instabil (deşi s-a încercat în repetate rînduri asanarea acestui teritoriu). Singur
teritoriul castrului, precum şi promontoriul canabelor (aşa-zisa „Cetatea
banului Bela") oferă loc potrivi1t pentru dezvoltarea (limitată ca întindere) a unei aşezări. Incepînd doar din dreptul satului Petreni valea este
mai potrivită pentru un cîmp de bătălie. Abia începînd de aici în aval
există teren mai iprielnic pentru confruntarea unor oşti mai numeroase.
Intre acest ultim sătuc şi Orăşeni valea Homorodului Mare este relativ
lată şi, 'indepărtîndu-se de zona de diapir, fundul văii are o bază formată
din ,roici mali „soJide". Este aproape sigUJr, ded, ,că bă-tiălliia d:intr e ,ră:scu,1aţii
secui şi trupele expediţionare, de pedepsire, ale lui Zapolya să se fi
dat aici şi nu între Sînpaul, respectiv Drăuşeni, aşa cum acest eveniment
este pomenit in documentele vremii, destul de vagi în privinţa localizării luptei. ,In acest caz, movila de la Orăşeni ar fi mormîntul comun
al ,celor oăruţi în bătălie, aidoma cello[' tirei movi,Ie de dea.supra celof'
trei gropi comune legate de infrîngerea lui Gheorghe Rak6czi al II-lea, de
la Gilău, din a. 1660.
1

In legătură cu această problemă ne referim la următoarea bibliografie mai
Matthias Miles, Siebenbilrgischer Wilrg-Engel, Oder Chronicalischer
Anhang de~ . 15. Secul~ 11;_ac~ Christi Geburth .. ., Herman-Stadt, 1670, p. 10-11
(toa!~ ~efennle_ de :11a1 hrzm ~e bazează numai pe această afirmaţie); J. Benkâ,
Spe talt~ Tran_silva7!ta (~~muscn.:' de l~ s!îrşitul secolului al XVIII-lea sau începutul
secolulm urmator, m orice caz mtocm1t maintea anului 1830!). Pars II. - Siculi et
eorum Terra in genere, păstrat în Biblioteca documentară de la Odorheiu Secuiesc
sub n~. 2371, p. 30, nr. 29: ''..: .. h"!-nc (izvoarele sărate de la Sînpaul) inter, et pagu~
Saxonicum ~ar o t z [Drauşem)? prot~11dantur quaedam Siculorvm Caterva, a
Jo 8: n n ~- ~ a P o 1 y a Transylvamae Va3voda a 1518 cladem accepit .. ."; L. Kâvari,
E_7:dely tortenelme, vol. II, Pest, 1859, p. 145 şi nota 2; S. Szilagyi Erdelyorszriq
tortenete_ te~i~~ettel miivelodeser_e, Pes.t, 1866, p. 183; B. Orban, o~. cit., · p. 168
(cred~ ca ba~ah,a a avut loc puţm mai jos de Sînpaul, iar cei căzuţi în luptă au
fo;>l mgrop~_ţ1 _sub colinele ce se văd acolo); E. Jakab, L. Szadeczky, Udvarhely
varmegye tortenete, Buda.pest, 1901, p. 238; Gy. Bozod.i, Szekely brinja, ed. a II-a,
Budapest, f.a., p. 37; J. Benkâ, Udvarhely megye leirrisa, în ser. Erdelyi ritkasci.gok,
nr. 14, red. de El. Jancs6, [Cluj), 1944, p. 66, nr. 29; L. Demeny, Szekely felkeleselc
a_ XVI. _szrizad mrisodik f elebef!,, Bukarest, 1976, p. 35. idem, Probleme privind mişcă
rile social-economice ale secuilor înainte de răscoala din 1562 în Studii de istorie
Bucureşti, 1968, p. 30-32.
'
'
21
·
Mulţumim cu deosebită căldură şi pe această cale prof. univ. J. Pataki pentru
lămuririle preţioase verbale obţinute din partea domniei sale.
20

importantă:

NOTE

428

ŞI DISCUŢII

Notă

De;;i, actualmente, nu mai cade pe teritoriul judeţului Harghita, ci pe acela al
Covasna, înainte de noua împărţire administrativă a ţării am făcut ,cîteva
observaţii cu .caracter de topografie arheologică şi în bazinul hidrografic al pîrîului
Cormoş-Langoş (Kormos-Langos). aparţinînd fostului raion Odorhei. In următoarele
judeţului

vom aminti doar citeva dintre aceste

observaţii.

1. Briicluţ (nr. 27). ln partea de hotar numită „Pîrîul Agrişa" (Egres-patak)

a fost

descoperită

o

unealtă

de

piatră cioplită

(din opal)22.

2. Vîrghiş (nr. 28). a) La poalele promontoriului numit „Dealul Gol" (Kopaszdomb), în urătun1 s-au găsit fragmente ceramice din epoca bronzului, fără a putea
determina, deocamdată, civilizaţia căreia îi aparţin. Deşi configuraţia promontoriului s-ar preta la existenţa unei întărituri, pe suprafaţa lui nu se poa1e observa
nici un clement d:- apărare. De asemenea, nici măcar cioburi nu se găsesc.

bJ Cu ocazia construirii liniei de cale ferată industrială, în a. 1955, în locul
numit ,,Szem~eteje• au fost distruse două morminte, cu gropi prea puţin adînci.
Cu prilejul rc:cunoaşterii făcute nu s-a mai văzut decit conturul gropii unui singur
mormînt. Oa~clc au fost aruncate. Se afirmă că din gropile sepulcrale au ieşit
la iveală şi fragmente ceramice.
3. Racoşul de Sus (oraşul Baraolt, nr. 29). Aripa de nord a Munţilor Perşa
nilor, ce se întinde între Vf. Dugău (Merketeto, 1003 m) şi defileul de la Racoş al
Oltului, are o coamă principală relativ rectiliniară. Din aceasta se desprind, atit
spre răsărit, cit şi spre apus, cîteva coame secundare. Cu toate a::estea, se păstrează
relativ bine platforma denudată, destul de monotonă, a acestor munţi scunzi.
In dreptul localităţii Jimbor (corn. Homorod, jud. Braşov), cam la 3750 m depăr
tare est de centrul acesteia, se înalţă un nod orohidrografic secundar numit
,.Virful poienii mestecănişului" (Nyiresmez6-tet6, 776 m). Din nodul amintit se ramifică spre est o coamă secundară, mărginită dinspre nord de valea însorită a
,,Pîrîului Rica" (Rilra-pa.t.aka), iar dinspre sud de valea „PirîuluJ Nadăş" (Nadas-pataka), coamă a cărei linie de creastă, în sens orizontal, este relativ constantă, cohorind foarte puţin spre răsărit. Abia după o distanţă de circa 4,5 km are o înşeuare, după care se înalţă relativ puţin „Dealul Boldi" (Boldi-hegy, 684 m). Pe
acest virf, cu pante repezi, dar scurte de jur-împrejur, există o fortificaţie23 cu
ziduri de piatră, legate cu mortar (var stins pe loc), numită „Cetatea Rica" (Rikava.ra). Planul ei este cvasielipsoidal. Interiorul în,tăriturii este exrtrem de scormonit
de către căutătorii de comori. Aproape de centrul ei geometric se vede o groapă
uriaşă care, conform părerii unor cercetători, ar fi urma unui donjon, afirmaţie ce,
22 De aici, unde opalul se găseşte în abundenţă, au mai fost descoperite unelte
de piatră cioplită din paleoliticul inferior (?) şi din cel mijlociu. Cf. I. R. Kiss,
.4 nemes szekely nemzet kepe, vol. I, Debrecen, 1939, p. 8, 10, 11; ErdRep,
p. 33, nr. 30.
23 L. Kovairi (Erdely regisegei, Pest, 1852, p. 179), La intilnirea hobaruLui localităţilor Vîrghiş şi Racoşul de Sus, aminteşte „Cetatea Hust" (Huszt-vara); idem,
Erdely epiteszeti emlekei, [Cluj], 1866; B. Orban, op. cit., vol. III, p. 230-231;
ErdRep, p. 33, nr. 30.
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prea:obilc, este foarte greu de crezul2 1 • Ceramica, adunată de la
suprafaţă, rc:spccliv din malurile gropilor căutătorilor de comori, este foc1rte asemănătoare celei cunoscute din interiorul „Cetăţii Cuş.tai'"; ea pare a fi, deci, contemporană sau c\"asi-contemporană cu aceasta.
In partea su::crioară a Depresiunii Homoroadelor, zonă la care se referă
observaţiile noastre cu cara tcr de topografic arheologică, trebuie să pomenim trei
locuri mai im;:od,antc priYind continuitatea \'ieţii pc aceste meleaguri. Cel mai
imporfa.nt din acest punct de vedere pz.re a fi teritoriul comunei Mărtiniş, dar mai
ales partea de hotar „Salina" (Biinya). După aceea urmează peşterile din cheile
Vîrghişului, mai ales „anticamera" spaţioasă şi luminoasă, foarte uşor de apărat, a
peşterii celei marii, .,Orban Balazs", care a fost locuită cu întreruperi, încă din paleoliticul mijlociu şi pînă tîrziu, în epoca feudală (în a2eastă ultimă perioadă
mai ales ca loc de refugiu). Al treilea punct pare să fie partea de hotar a satului
Crăciunel numită „Belmezo", care a oferit posibilităţi de stabilire în acest loc
atît unor comunităţi din epoca bronzului, cit şi din epooa stăpînirii romane. (V~tigiile acestei ultime perioade fiind mai cunoscute, nu le-am mai amintit în cursul
descrierii diferitelor puw te).
chiair

fără săpăt 1:ri

~'\ceste locuri merită o atenţie sporită din partea arheologilor, pentru planificarea unor săpături sistematice în această zonii mai puţin cercetată. Bazîndu-ne
numai şi numai pe observaţiile culese şi notate pe teren, fără săpături de verificare concomitente, în restul locurilor de descoperire nu am putut recolta decit
materi_ale aparţinînd cite unei singure epoci.

ANEXA
Lista
1. Mereşti -

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1~.
16.
17.
18.
19.

Mărtiniş Chinuşu.
Mcreşti Căpîlniţa.

peşterile

recapitulativă

din cheile
,,Salina".

peştera

a locurilor de descoperire

Vîrghişului.

mare din cheile

Vîrghişului.

Crăciunel

- ,,Belmezo", ,,Fîntîna. Mare", ,,Dealul spînzurătoarei".
,,Pîrîul Oia".
Mărtiniş ,,Salina", ,,Viroaga sărată", cimitir.
Orăşeni ,,Dealul lung".
Mereşti capătul de jos al cheilor Vîrghişului.
SînpauL.
Mereşti ,,Cîmpul de piaitră" (situat la vest de capelă).
Ocland - ,,Cetatea Hăşmaş".
Sînpaul - zona spre sud de castru.

OcLand -

Rareş.
Petecu-Ulieş.
Mereşti peştera
Mujna - grădina

Ocland -

mare.
parohiei reformate.
,,Cetatea Cuştai".

21 Z. Szekely (Contribuţii la problema fortificaţiilor şi formelor de locuire
din sud-estul Transilvaniei, în Aluta, VIII-IX, 1976-1977, p. 63, nr. 13), pe baza
observaţiilor făcute la suprafaţă de un geolog (vezi şi p. 71, nota 51), consideră, în

surprinzător, drept
rotundă indică o datare

mod

bune afirmaţiile acestuia,
mai tîrzie, sec. XIV".

şi

crede

că

„donjonul de

formă
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20. Mereşti - terasa de deasupra peşterii celei mari
21. Daia - biserica reformată.
22. Atid - ,,Cetatea Bud".
23. Crăciunel - ,,Pămîntul ritului".
24. Dirjiu - ,,Pîriul stăvilarului".
25. Mărtiniş - ,,Coasta morii".
26. ,,Cetatea Almaşului".
27. Mărtiniş - moara de la capătul de jos al comunei, ,,Salina".
28. Orăşeni - groapa comună.
Notă

1.

2.
3.

Brăduţ ,,Piriul Agrişei".
Virghiş ,,Dealul Gol".
Racoşul de Sus ,,Dealul

Boldi" -

cetate.

GEZA FERENCZI -

ISTVAN FERENCZI

OBSERVATIONS DE TOPOGRAPHIE ARCHEOLOGIQUE DANS LA
PARTIE SUPERIEURE DE LA DEPRESSION DES HOMORODES
(DEP. HARGHITA) EN 1957-1978
(Resurne)
Les auteurs du present compte-rendu ont fait, durant 21 ans, des observations
de topographie archeologique dans la partie superieure de la Depression des Homorodes (voir la carte annexe). A l'occasion des quelques reconnaissances ont ete
decouverts plusieurs etablissements inconnus jusqu'ici dans la litterature de specialite; pour Ies autres, deja connus, on a pu rapporter aux informations anterieures
certaines rectifications d'ordre cronologique ou topographique. Le present travail
ayant surtout un caractere de rapport preliminaire, Ies auteurs se bornent ă la
description succinte des differents etablissements ou lieux de decouverte, sans tirer,
pour !'instant, des conclusions de caractere topographico-archeologique, anthropogeograpruque, historique etc.

CONTRIBUŢII

ARHEOLOGICE LA ISTORIA STRĂVECHE
A COMUNEI UIOARA DE JOS - CIUNGA (JUD. ALBA)

Străveche localitate, amintită încă din veacul al XIII-lea ca villa
Cungva sau terra Chungua, nume ce şi l-a păstrat pînă în anul 1964, de
cînd este ,cunoscută su:b numele de Uioara de Jos 1 , Ciunga este puţin
cunoscută în literatura arheologică, deşi se află într-o zonă bogată în
ză·căminte de sare, aur şi altele 2 , ceea ce a favorizat ex·istenţa a numeroase descoperiri arheologice în zonă 3 • Cu toa,te aoestea, pe ,teritoriul
satului Ciunga sint amintite doar descoperiri recente, făcute de către
arheologul Ion Mitrofan care, în urma unei sicurte săpături de salvare,
efectuată în anul 1963, a descoperit 42 de morminte de incineraţie dintr-o
necropolă birituală de sec. VIII-IX (fig. 1/A) 4 • Cu acelaşi prilej se semnalează des coperiri ha11sitattiene pe Pîrîul Hotonfei (fig. 1/C) şi romane
pe Valea Orăzleci ,(fig. 1/D). Vreme de 15 ani, deşi s-au fă'Cut între timp
şi afte descoperiri care s-au împrăştiat, nu s-au făcut alte cercetări.
Meritul 'de a fi reluat .cericetările de suprafaţă, de a fi urmărit atent
şi cu multă răbd~re legende şi informaţii locale de la săteni, de a fi
adunat materiale arheologice, i-a revenit colaboratorului Muzeului de
l'Storie al Transilv.aniei, inginerul chimist ipensionair Nicolae Cristea, coaiUJtoir ia,l 13Joesltiui sltrudilu, 1cair:e 1a ,aduniat o flf'llmo,aisă col1ecţi1 e ide obiecte, pe
oa.re l,e--,a, d0111Jat aniUIZleului, 1obi,ecie ,oe servesc oa bază 1pir1e-z,en,1Jul,ui ariticof.
Cercetărilie întreprinse de N. Cristea s-au desfăşurat între anii
1977-1978. Ele au dus la depistarea unui număr mare de staţiuni, din
preistorie pînă în epoca medievală. Cercetările de suprafaţă întreprinse
de N. Cristea au vizat vatra satului şi bazinul văii Orăzleci, în perimetrul
saitului, ·cuprinse între Dealul Humii, Dealul Dosului şi, de cealaltă parte
a văii, pe Dealul Viilor şi Dealul Hotonfei.
Descrierea cercetărilor şi localizarea lor. ln sat, pe strada Fericirii,
pe dirllllITl'l11 spre Ocna Mun...,eş, [,a 1oaJSia ilui lil:airi1e Corbul, în girădlină, lia
1

C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II, Hl68. p. 215.
M. Roska, ErdRep, p. 360, XXIII; nr. 50, 66; M. Rusu, în ActaMN, IX,
1972,
29 şi urm.; Ide!11, în Banatica, I~, ~97_7, p. 191-192, 207:-210, lista 8, fig. 3:
M. Roska, op. cit., p. 316-368, harţ1le. II, nr. 9, 18, 83, V, nr. 29, 62, 72,
VII, nr. 9-10, 42; VIII, nr. 41, 47, 50, 63; IX, nr. 42, 48, 72; X, nr. 66, 68, 126; XII,
nr. 7, 10; XIII, nr. 134, 138, 156; XIV, nr. 6, 22, 67; XV, nr. 140, 288, 301, 303, 474;
XVI, nr. 23; XVII, nr. 64, 72, 100; XVIII, nr. 10-11; XIX, nr. 22, 23, 26, 30;
XX, nr. 38, 42, 68, 89, 90; XXI, nr. 23, 35, 40; XXII, nr. 7, 13, 29; XXV. nr. 119,
140, 230, 362, 390, 392 .
4
•
Inf. I. Mitrofan. Referiri la K. Horedt, în StZvest, 16, 1968, p. 103-119, în
spe:1al 118, nr. 4; M. Rusu, op. cit., p. 205-206, lista 5, fig. 2, nr. 6. Materialul a
fost oferit pentru publicare colegelor I. Hica şi G. Hărăstăşan.
1
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Fig, 1. -

S c hiţă cu descoperirile arheologice din hotarul sa tului Ci unga.
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cca. 0,75 m adînciime, a fost descoperită o cană de lut, fără însă a se
putea preciza din ce epocă este {fig. 1/1).
,În curţile şi grădinile cetăţenilor care moştenesc pe Onac Nicodim
(fig. 1/6, 2/6), pe ambel e părţi ale Căii Găunoase şi, în 'continuare, pe
strada Vînătorilor, adeseori au fost surpări de ter-en în care s•e scurgeau
apele de ploai·e (fig. 1/6, 2/6). ln unele locuri, în preajma acestor gropi,
la 3 m adîncime, au fost observate urmele unor vechi exploatări miniere.
Unele surpări au dus la descoperirea unor obiecte arheologice, aflate în
malul săpăturilor.
Pe Deluţ, la ridicarea noii biserici, au fost găsite schelete, podoape
şi manete, greu de încadrat, din lipsa unor informaţii mai precise. Da,t~1
fiind poziţia geografică a locului şi vechimea a,t•estării documentare a
satului, socotim că acesta ipo,te fi unul din -cimitirele medievale ale
satului.
ln aceeaşi zonă, pe ambele părţi a~e străzii Vînătorilor (fig. 2), la
cetăţenii Nicolaie Barna (fig. 1/4, 2/4), Vasile Marcu (fig. 1/5), Vasile
Barna (fig. 1/7, 2/7) şi Ion Marcu (fig. 1/9), aru fost descoperite fragmente
ceramice preistorice, chirpid, o pintaderă, un topor perforat şi diferite
alte obiecte, dovadă a existenţei unor staţiuni străvechi, intens locuite,
deranjate de lucrările edilitare sau agri,cole. Materialele descoperite aparţin culturii Coţofeni (inv. P. 61.949-61.955; 66.996, 67.440, fig. 3/2-4)
şi epocii bronzului (P. 61.946-61.948, 61.960-61.970). Din informaţiile
pe care le avem rezultă că obiecte de bronz au fost descoperite şi în vatra
saitului, în aceeaşi zonă ca mai sus, în ·curţile şi grădinile cetăţenilor
Vasile Păştina, Liviu Onac şi Nicolae Cristea al lui Miron (fig. 1/6-7,
1/10). Din descrieri, unele par să aparţină epocilor: bronzului, hallstattiene
şi romane.
Cele mai numeroase descoperiri arheologice se grupează în punctele:
Valea Orăzleci, Pîrloage şi ltardeu. Din aceste zone provine şi cel mai
bogat material arheologk cules de la suprafaţă, din arături, de către
I. Mitrofan.
Pe valea Orăzleci, pe ambele părţi ale văii, în zona cuprinsă între
cele două drumuri ce duc la Silivaş, pe dreapta văii Orăzleci şi a pîrîului
Hotonfa, pe Hotonfa şi pe partea \Stingă a văii Orăzleci, la Gurile lui Sîp
şi Gura Fînaţelor, sînt numeroase urme din aproape toat,e epocile istorice.
Pe valea Orăzleci sînt descoperiri din epocile: neolitică (P. 67.405-413,
67.436-441), bronzului (P. 67.423-435), dacică (P. 67.445-67450) şi
romană (P. 67.485-505, 67.531-542). Pe drumul spre fosta mînăstire,
în via lui Bogdan Dumitru, pe Hotonfa (fig. 1 /13), a fost descoperit un
fragment de altar de lut din epoca neolitică timpurie (P. 67.397), precum
şi alte fragmente ceramice, dacice {P. 67.443-67.444), -romane şi medievale (P. 67.451-67.457, 67.459-67.488, 67.506-67.530, 67.548).
Intre drumul spre fosta mînăstire şi cel spre Silivaş, la Gruiul lui Sîp
(fig. 1/14), din informaţiile sătenilor rezultă că se găsesc oase umane
la mică adîncime. De la suprafaţă au fost adunate, de N. Cristea, două
fragm-ente de boipo1aire (P. 61.971-61.972), 1aş,chi~ şi urnernt:1e de siilex (P.
67.973, 61.231), precum şi ceramică neolitică tîrzie (P. 61.220-61.230,
67.974-67.978). In acelaşi loc au mai fost deS'coperite şi alte fragmente
1
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ceramice, din epocile bronzului (P. 61.983-61.993), hall stattiană (P.
67.979-67.982), romană (P. 67.994-67.997) şi din perioada p:riefeudală
(P. 61. 997).
Nu departe de acest loc, aproape de răscrucea drumurilor spre Silivaş
şi Hopîrta, la Gwra Fînaţe lor (fig. 1/15), se găsesc, de asem enea, fragmenrte c eramice neolitice (P. 67 .414-67.41 7), din epoca br onzului (P.
67.418~7.425) şi da-cic ă (P. 67.442).
·
Intre Dealul Hotonfei ş i Dealu l Dosului, spre Valea Orăz leci, în locul
numit Gropi le Dării {fig. 1/16) şi, nu departe de ai'ci, pe ltardeu -(fi g. 1/ 17),
sîn t Illlllmetr'01ais e :gi:riapi: oarre, -î n 'l.lliill1!ă ,c u 1cîteviai zied- de ,ani, ,e\rnu îruc ă v izibile, a stăzi fiind astupate. Se apreciază că aveau a-dîncimea de 2-2.5 m,
1

5

6

10

13
Fig. 3. - Ceramic ă: 1, cultura Starcevo-C ri ş ; 2-4, 7, c ultura Coţofeni; 6, 8, 10, 12-14,
cultura Wietenberg; 5, topor; 9, pintaderă, c uiltura Wietenberg; 11, monetă roman ă d e
argint. (5 , 9, 11, vatra satului; restul d e la Gura F înaţelor).

436

NOTE

ŞI DISCUŢII

iair baza de 2,5-4 m. Rostul acestor gropi este greu de precizat, ele nefiind
văzute de specialişti. Prin comparaţie cu prăbuşirile de la Balta Sărată
- Cîmpul lui Poşta, zonă în care sînt cunoscute prăbuşiri de mină la
adîncime nu prea mare, socotim că este şi aici o situaţie similară5 •
La Fundul Jtardeului (fig. 1/18), în arătură, se găsesc fragmente ceramice, unelte de silex, zonă în care a fost descoperit şi -cimitirul prefeudal.
Am prezentat, în cele de mai sus, o bogată listă cu descoperiri, care
se înşiruie pe o perioadă de cîteva milenii, şi care prezintă o importanţă
deosebită pentru specialişti, dat fiind caracterul inedit al acestor materiale şi descoperiri.
Epoca neolitică. Cele mai vechi descoperiri aparţin epocii neolitice,
mai precis din cea mai veche perioadă, din mileniul V-IV î.e.n., din
vremea culturii Starcevo-Criş. La Gura Fînaţelor au fost descoperite
cîteva fragmente ceramice şi un fragment de altăraş de cult sau, poate,
opaiţ (fig. 3/1). Piesa este lucrată pe o pastă amestecată cu pleavă, fiind
ornamentată cu alveole făcute cu spatula. Pentru această piesă sînt
analogii în alte staţiuni ale acestei civilizaţii, din ţară 6 şi din străinătate,
din aceeaşi grupă sau din -civilizaţii înruditei.
De la sfîrşitul epocii neolitice mijlocii şi începutul neoliticului tîrziu,
din mileniul III î.e.n., din a doua jumătate a acestuia, sînt alte descoperiri (unelte din piatră cioplită şi şlefuită, fragmente ceramice), din
acelaşi loc. Ceramica este amestecată cu nisip, fiind bine arsă (P. 67.974978). Aceleaşi materiale apar şi la Gura Fînaţelor (P. 67.414-67.417) şi
pe Valea Orăzleci (P. 67.--105-----67.413, 67.--136-67.441) şi la Pîrloage (P.
67.257-258). Aceste descoperiri, din cauza materialului atipic, sînt greu
de încadrat cultural. O săpătură sistematică în aceste zone ar fi deosebit
de necesară, pentru că ar permite o precizare mai exactă a problemelor
pe care le ridică sfîrşitul neoliticului mijlociu în partea superioară a
cursului mijlociu al Mureşului\
Din vatra satului, de la Marcu Ion, provine un topor perforat (P.
66.995, fig. 3/5 = 5/10). Piatra, de culoare neagră-cenuşie, dură, este bine
lustruită. Toporul are o formă d1 eptunghiulară, tăişul, puţin asimetric,
prezintă urme de ştirbire (dimensiuni: 8,2 X 3,2 X 3 cm). Poziţia orificiului arată folosirea lui ca secure. Asemena piese se cunosc în epocile: neo5 Situaţie întîlnită de Gh. Lazarovici la Balta Sărată Caransebeş, unde
au fost mine de cărbune. Asemenea prăbuşiri sint po:,ibile pentru orice galerii de
mică adîncime, aflate pe terase.
6
Pentru altarele cu măsuţa dreptunghiulară sau triunghiulară sînt analogii la:
Ostrovu Golu, P. Roman şi V. Boroneanţ, în Drobeta, I, 1974, p. 117 şi urm.,
pl. IV/5-8; Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, fig. 8/9-15; Idem, în ActaMN,
VII, 1970, p. 485, fig. 9/9; Idem, în ActaMN, VIII, 1971, fig. 4/1; Gh. Lazarovici,
Cornea, Reşiţa, p. 19-77, pi. XXII/6, XXIV/10-15, XIX/3; Vermeşti, D. Monah,
în Carpica, I, 1976, fig. 7/1, 3; alte referiri la S. :Marinescu-Bîlcu, în SCIV A, 26, 4,
1975, p. 489.
7
ln Iugoslavia la: Obre J, A. Benac, Obre I, Sarajevo, 1973, pi XVI/4, XIX/7,
XXI/1-2, 6; Crnokalacka Bara, N. Tasic - E. Tomic, Cronkalacka Bara, Belgrad,
1969, fig. 2, 6; Zelenikovo, R. Galovic, în ZborNM, V, 1967, p. 149 şi urm.; ln
Bulgaria la Gradesnica, B. Nikolov, Gradesnica, Sofia, 1974, fig. 4/7, 17/2-3.
8
N. Vlassa, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 485 şi urm.; Idem, în ActaMN, IV,
1967, p. 413 şi urm.; Idem, în ActaMN, IX, 1972, p. 367-373; Gh. Lazarovici, în
Banatica, IV, 1977, p. 27-32; Idem, în StComCaransebeş, II, 1977, p. 233 şi urm.
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Gura Fînaţelor. Ceramică şi chirpi ci , cultura Wie t e nberg.
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litică9, eneolitică 10 şi

bronzului 11 • Se pare că piesa aparţine acestei din
urmă- epoci, duipă cum o presupun şi fragmentele ceramice descoperite în
apropiere (fig. 3/9-10, 12-14).
Epoca en,eolitică. Din eneoliticul tîrziu (mileniul III/II î.e.n.) sînt
descoperirile aparţinind unor etape timpurii ale culturii Coţofeni, descoperiri făculte în vatra satului aotual ,(P. 61.949-61.955, 66.996, 67.440).
Ceramica, de culoare cărămizie şi gălbuie, cu pete cenuşii, este ornamentată cu incizii făcute cu un băţ rupt, cu incizii fine (fig. 3;2-3) sau
incizii cu spatula (fig. 3/4) 12 •
Epoca bronzului. Cele mai numeroase materiale preistorice sint cele
din epoca bronZ'tlluii (descoped rHe aparţin unei etape mi1jilocii, diaJtîndu-se
în jurul anilor 1500 î.e.n.). Descoperiri au fost făcute în vatra satului (P.
61.946-61.970), :la Pîrloage (P. 61.232-268), ,Ia Gruiul lui Sîp {P. 61.9839::13), la Gura Fi1wţelor (P. 61.418-425) şi Orăzleci (P. 61.426-435).
Ceramica uzua!ă şi semifină are ca degresant nisip şi pietricele, culoarea este brună-cărămizie şi portocalie. Ornamentele constau din b1iuri
crestate sau alveolate (fig. 3/6, 4/7, 9), barbotină (fig. 4/4, 8), proeminenţe late (fig. 4 '1), .striuri grupate (fig. 3/14-15) şi altele. Ceramica de
factură bum\ este amestet:ată cu nisip, mai dur sau mai fin, este bine
arsă, uneori are slip. Ornamentele constau din incizii lustruite (fig. 3/13),
tăieturi scurte {fig. 4/3), uneori lustruite (fig. 3/13), benzi incizate
(fig. 4/5), ornamente stampilate cu dinţii unui pieptene (fig. 3/12 = 5/1)
sau triunghiulare (fig. 3 1 12), caneluri fine, grupate (fig. 5/8) şi altele.
Formele reconstituibile sînt: castronul (fig. 5/2-4), strachina cu buza
trasă (fig. 5 1, 3) şi vase mari (fig. 5/4, 7, 11).
Pe baza facturii, formelor şi, mai ales, a motivelor ornamentale, toate
descoperirile de epoca bronzului pot fi atribuite culturii Wietenberg, avînd
numeroase analogii 13 • Aceleiaşi civilizaţii credem că ii aparţine şi pintadera
de lut găsită împreună cu fragmente ceramice Wietenberg (fig. 3/9 = 5/9).
Piesa are pecetea rotundă, coada scurtă, conică. Lutul din care este confecţionată este de culoare brună, fiind nisipos. Ornamentele constau din
o rozetă cu o steluţă în şapte colţuri, aflată în centrul piesei, într-un
cimp circular excizat, înscris într-un patrat cu laturile răscroite. Cele
patru segmente rămase între patratul central şi circumferinţă sînt ornamentate cu incizii late, dispuse radial (fig. 5/9). Piesa putea fi folosită
la tatuaj.
1

9

M. Roska, Az âsregeszet kezikonyve, II, Cluj, 1927, p. 89, fig. 26; Idem,
A Torma Zsofia-gyiljtemeny, Cluj, 1941, pl. LII-LX, Idem, ErdRep, p. 331, pl. X,
fig. 346/15, 234.
10

Ibidem, fig. 4/8, 370/2.
Ibidem, fig. 41/47, 305/1; K. Horedt, în Dacia, N.S., IV, 1960, fig. 5/7, 16;
6/7, 9; Idem - C. Seraphin, Die priihistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei
Sighişoara I Schiisburg, Bonn, 1971, fig. 5/7, 16; 6/7, 9.
12
P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, fig. 54/9, 55/16, 57/3, 59/6,
11

62/7, 13, 63/18, 65/1, 18.
13
Bădeni, Gh. Lazarovici, în ActaMN, XIII, 1976, p. 51, pl. VIII/6 (pentru
barbotină) şi în cultura Tei, cf. V. Leahu, Cultura Tei, f.a., Bucureşti; T. Soroceanu,
Gh. Lazarovici, E. Amlacher, M. Mureşan, în Marisia, VII, 1977, pl. XXIII/5, XXVIII,
XXIX/7, XXX/1, 4-5, 10. Pentru motivele obişnui.te, cf. K. Horedt - C. Seraphin,
op. cit., fig. 21-39.
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6
Fig. 7. -

Orăzleci . 1-4 , ceramică d ac i că ;

5- 6, cera mi că romană.
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2

Fig. 8. -

Orăzleci:

1-2, 4-8; Hotonfa: 3, 9.

C era mi că romană.
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Orăzleci: 1, 3-:-8; Hotonfa: 2. CeramiC'ă romană.
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Epoca hallstattiană. în cei doi ani de cercetări de suprafaţă întreprinse de N. Cristea au fost descoperite puţine fragmente ceramice hallsibattiiene, doa1r în p:unduil Gruiul lui Sîp - Pîrloage (P. 67.979-67.982,
66.997). După factura ceramicii, socotim că materialele aparţin unor etape
timpurii (fig. 6,'l). în aceeaşi zonă, în păşunea Itardeu, I. Mitrofan ne-a
semnalat o întinsă aşezare hallstattiană, din care credem că fac parte şi
descoperirile semnalate de noi.
Epoca dacică. Materia le arheologice de epocă dacică se găsesc răs
pîndite pe o suprafaţă care cuprinde punctele Gura Fînaţelor (P. 67.442),
Hotonfa (P. 67.443-67.444) şi Orăzleci (P. 67.445-450). Cele mai timpurii
materiale provin din punctul Orăzleci, datînd din sec. II-I î.e.n. 1 ~
Ceramica este lucrată la roată, din pastă cenuşie. În etapele timpurii
are un slip fin, cenuşiu, lustruit. Fom1ele cele mai des înttlnite sînt:
fructiera (buze şi picioare, fig. 6 5, 7-8 = 7 /1, 6 4 = 7 /2) şi altele (vasul
borcan, vasul de provizii). Un fragment de picior de cupă este lucrat
dintr-o pastă mai aspră, de culoare brună, cu două straturi superficiale
la exterior, mai cărămizii (fig. 5 6 = 7 3) 1''.
Materialele descoperite ne arată că avem de-a face cu o aşezare întinsă, cu o dăinuire îndelungată (de la sfîrşitul sec. II î.e.n. pînă în sec.
I e.n.).
Epoca romană. Fragmente ceramice romane au fost descoperite pe
Valea Orăzleci (P. 67.489-67.505; 67.531-67.542), la Gruiul lui Sip (P.
67.994-997) şi pe Hotonfa (P. 67.451-457; 67.459-488; 67.506-530).
Din aceeaşi zonă provine şi o monedă romană de argint (fig. 3/11) de la
împăratul Vespasian. Fragmentele ceramice descoperite sînt lucrate la
raa:tă, past,a ,este ga!lben-'roşcată. Un f,rngment de ~brachină aire o pictură
roşu-maronie (fig. 10/1). Formele mai des întîlnite sînt: văscioare mici
cu fundul inelar, altele cu buza profilată (fig. 1016, 8-8), oale (fig. 10/7,
11) şi un mîner de tigaie frumos ornamentat (P. 67.472, fig. 8/3 = 10/5),
din pastă cărămiziu-gălbuie la culoare. Un fragment de chiup, din pastă
cenuşie (fig. 10/4), arată că locuirea de aici continuă pînă în sec. IV e.n.
Perioada prefeudală şi feudală timpurie. Descoperiri din această
vreme sînt relativ puţine. Urme au fost semnalate la Gruiul lui Sîp (P.
61.997) şi pe Hotonfa (P. 67.458).
Cer.cetările de suprafaţă de la Ciunga, deşi de scurtă durată, dar
amănunţite, arată o locuire intensă a zonei, începînd din cele mai vechi
timpuri ale -civilizaţiei, pînă în vremurile în care localitatea începe să
fie atestată documentar. Zona în care se află descoperirile este bogată
în zăcăminte naturale (sare, metale rare), fiind şi pe o importantă arteră
de circulaţie, pe care s-au vehiculat străvechi civilizaţii. Săpături arheologice şi de salvare se impun ca o necesitate.
GH. LAZAROVJCI H
15

N. CRISTEA

Ibidem, fig. 45 'I, 3; 50/1-4; 51-54.
T. Soroceanu şi colab., op. cit., pl. XXV/5, XXVII, XXXII/5-8, XXXIII.
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CONTRIBUTIONS ARCHEOLOGIQUES A L' ANCIENNE HISTOIRE DE
LA COMMUNE UIOARA DE JOS - CIUNGA (DEP. ALBA)
(Resume)
Par de recherches de surface, ont ete collectionnes, dans divers endroits de
la commune, des materiaux appartenant au neolithique ancien (culture StarcevoCriş), a la fin du neolithique moyen et ă la culture Coţofeni. Les plus riches materiaux appartiennent a l'epoque du bronze (culture Wietenberg). L'epoque hallstattienne est pauvrement representce. On a trouve aussi des materiaux daciques et
romains et quelques tessons de l'haut moyen âge. On a signale aussi un cimetiere
d'incineration de VIIIe-JXe siecles.

VESTIGII ARHEOLOGICE DIN BAZINUL

CARAŞULUI

Prezentul articol îşi propune să puna m circulaţie informaţii referitoare la numeroase vestigii arheologice descoperite pe parcursul mai
mulrtor ani de cercetări de suprafaţă, de-a lungul uneia dintre cele mai
locuite văi, pe parcursul epocilor vechi şi pînă în zilele noastre. Fireşte,
în acţiunea de investigare a terenului, cercetătorul nu descoperă întotdeauna lucruri absolut noi. Predecesori de-ai săi puteau depista şi semnala mai de timpuriu anumite puncte cu vestigii arheologice. O revenire
este întotdeauna bineveniită, deoarece ea aduce precizări şi permite o
viziune de ansamblu asupra unei zone mai largi, prin încadrarea descoperirii respective în contextul unora asemănătoare, de pe o arie ce
întruneşte trăsături comune. Privite separat descoperirile nu spun mare
lucru, în ansamblu însă ele scot în evidenţă elemente importante, cum
ar fi: originile unei civilizaţii şi aria ei de răspîndire, densitatea de locuire,
înflorirea unor aşezări şi factori de natură geografică ce ar fi favorizat
această înflorire.
Pentru a fi uşor utilizabile, vestigiile arheologice depistate prin
periegheză trebuie foarte precis localizate, simpla plasare a lor în funcţie
de repere nesigure (copaci, fintîni ş.a.) îngreunînd recunoaşterea lor peste
o perioadă de timp, în oare· înfăţi'ŞaJflea ,lo1Cflll1ui se poate schimba. De
aicee1a ne~am propus ca pe lingă des,copeirimilie ,ce vor fi acum ipenitru
prima oară publicate, şi de care ne vom ocupa mai pe larg, să amintim
şi pe cele mai vechi, însoţite de mici hărţi cu localizarea lor în funcţie de
repe1~e relativ stabile (şosele, căi ferate, cursuri de apă).
Pentru a uşura urmărirea pe hartă a punctelor despre care vom
vorbi, acestea vor fi enumerate începînd ·cu cele mai apropiate de izvoarele
Cair~u1lui şi cont.in:uind sprie v,ărsaire, îndepăirtîndu-ne uneori de a,lbia
principală pe văile micilor afluenţi ce compun bazinul rîului mai sus
amintit.
In hotarul oraşului Anina, la izvoarele pîrîului Buhui, se află citeva
peşteri (Buhui, Plopa, Ponor) semnalate încă în secolul trecut1, cercetate
sumar în ulrtimii 15 ani. In aceste peşteri, precum şi în micile adăposturi
de sub stîncile din apropiere, au fost descoperite fragmente ceramice
aparţinînd culturii Coţofeni şi aşchii de silex, foarte probabil din aceeaşi
epocă. Credem că acestea marchează o locuire temporară. Nu departe de
întîlnirea Caraşului ,cu Comarnicul sînt cunoscute alte două peşteri - Comarnic şi Popovăţ - în care, sub o crustă eakaroasă, au fost descoperite
1

B. Milleker, Delm.osk.reg., 1891, p. 44; M. Roska, ErdRep,

R. Petrowszky, în Banatica, II, 1973, p. 385.

1942, p.
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urmele unei faune paleolitice constînd din oase de Ursus spelaeus cu
urme de prelucrare 2 •
ln trecătoarea Prolas, din Cheile Caraşului, în amonte de satul Caraşova, în „Peştera Liliecilor", cea mai mare dintre cele ce se înşiruie în
dreapta rîului, au fost descoperite fragmente ceramice preistorice: neolitic
(Staroevo-Criş), eneolitic (Coţofeni), Latene, precum şi cîteva cioburi cu
glazură, aparţinînd, probabil, secolelor IV-V e.n. 3
La sud-est de Popovăţ, la 115 m deasupra nivelului apei, ,,Peştera
Cerbului", sondată în 1933-19394, adăposteşte oase de urs de peşteră,
după părerea lui E. Balogh, intenţionat sparte. Alături de acestea a fost
descoperită o aşchie triunghiulară de cuarţit, musteriană.
La Caraşova, -în imediata vecinătate a satului, deasupra morii, se află
o restrînsă aşezarie Coţofeni. Tot acolo pot fi recoltate bucăţi de zgură de
fi.er ia căir,()lr vechime nu poate fi 1 apredaită prin sim1pllia 1ce11,oeitiair1e de stuprafaţă. La mai puţin de un km de acest loc, pe piscul ce străjuie trecătoarea
Prolasului şi care are sub vedere întreaga depresiune spre Iabalcea, Daman,
Nermet, se află cetatea Caraşului, rămasă necercetată de arheologi. In
vecinătatea acesteia, spre răsărit, se află o movilă artificială care ar putea
adăposti resturile unui turn de pază. In aval de sat, pe malul drept al
Caraşului, pe mici înălţimi, se găsesc sporadic, dar ră,spîndite pe o lungime
de cîţiva kilometri, fragmente ceramice preistorke, cele mai multe provenind din străchini cu faţete pe umăr, aparţinînd epocii hallstattiene.
lntre Giurgiova şi Secăşeni, pe o mică vale ce duce spre Caraş, a fost
descoperit întimplător un depozi,t de bronzuri, care a fost împărţit între
descoperitori, mai apoi fiind parţial recuperat şi publicat 5 • Foarte probabil
din acelaşi depozit provine şi celtul recuperat nu de mult (fig. 11/15).
In gura văii ce adăpostise depozitul, în locul numit „La Cruce", pe ambele
părţi ale şoselei Oraviţa Reşiţa, se găsesc fragmente ceramice hallstattiene, asemănăitoare celor descrise la Caraşova.
La intrarea în Ticvaniul Mare, pe partea stingă a şoselei, pe micul
potliş de lingă Caraş, a fost descoperit cu aproape un secol în urmă un
depozit de bronzuri hallstattiene 6 •
ln comuna învecinată, Grădinari, la ieşirea spre Timişoara, în jurul
ruinelor vechii mănăstiri, atit pe Valea Bargeşului, cit, mai ales, spre
Comorîşte se găsesc fragmente ceramice din pastă gălbuie şi cenuşie,
lucrate la roată, din epoca romană tirzie. Prin apropiere trece drumul
roman, ·care pe alocuri e numit „Drumul Irinii". Pe traseul acestuia s-au
descoperit mai multe monede romane.
-În hotarul satului Ticvaniul Mic, în locul „Gomile", situat pe drumul
de pămînt spre Grădinari, se găsesc cîţiva tumuli aplatizaţi, iar în jur o
întinsă zonă cu ceramică cenuşie, lucrată la roată, de secol IV e.n. 7 Vechi2 Cea mai mare parte a materialului se găseşte la muzeul din Reşiţa. Cîteva
piese au ajuns la muzeul de istorie din Cluj (inv. IV. 5226-5240). Vezi M. Roska.
op. cit., p. 136, 251.
3
Şt. Cădariu, R. Petrowszky, în Tibiscus, IV, 1975, p. 151-153.
4
E. Balogh, în Kăzl, II, 1942, p. 3.
5
O. Răuţ, în RevMuz, IV, 1967, p. 44-47.
6 M. Roska, op. cit., p. 197-198.
1
E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, în ActaMN, XV, 1978, p. 257.

5

1
Fig. 2 - Amplasarea diferitelor descoperiri arheologice pe zone.
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mea tumulilor e greu de precizat, cită vreme din ei nu s-a recol,tat nici
un fel de material.
1n hotarul satului Greoni, pe lingă cele citeva puncte semnalate de
noi cu altă ocazie 8 , mai există cîteva vestigii pe care le amintim aici.
Pe Valea Budoviţa, afluent al Lişavei, se observă 5-6 tumuli aplatizaţi,
cu manta de pietre, cu un diametru de 2-6 m. Pe terasă, în jurul turnulilor, s-a descoperit ceramică hallstattiană şi de sec. IV e.n. Pe „Dealul
Albului", cu ocazia unui sondaj efectuat in 1964, au fost descoperite o
vatră, resturile unei locuinţe, multă arsură, ceramică lucrată la roată
dintr-o pastă cenuşie zg,runţuroasă, bine arsă, databilă în secolul IV-V e.n.
La „Hiirboace", in 1lunca riului Caraş, au fost descoperi1te m,ai multe
vase de sec. IV, unele dintre ele întregite deja la muzeul din Reşiţa.
Pe terasa înaltă de deasupra izvorului din punctul mai sus amintit, într-o
livadă, au fost descoperite fragmente ceramice hallstattiene aparţinînd
culturii Basarabi.
La Vărădia, pe malul drept al Caraşului, se află dealul „Chilii" ce
domină valea, o perspectivă întinsă deschizîndu-se privirilor de jur împrejurul înălţimii. Platoul de pe partea superioară a dealului, de formă
ovală, cu dimensiunile 200 X 120 m, precum şi pantele line dinspre sud
şi est, au constituit locuri favorabile pentru stabilirea de aşezări. Incă
la sfîrşitul secolului trecut B. Milleker, într-un mic sondaj, constată existenţa unor vetre de foc, ceramică de epoca bronzului, hallstattiană şi
romanău. Din păcate, cu ocazia plantării dealului cu pomi, arăturile foarte
adînci ef ec;tuate ia.ici iau distrus pînă la adîncimea de 1 m st:r8JUUJri11'e
arheologice, depunerile fiind amestecate în acest moment. In săpăturile
efectuate în anii 1974-1975 au putut fi surprinse doar fundurile unor
locuinţe semiadîndte şi gropi car~ depăşeau în adincime grosimea stratului răsturnat de plug. Cele mai vechi urme descoperite pe „Chilii'"
aparţin epocii bronzului, din păcate nici un complex nefiind găsit nederanjat. Din Hallstatt B şi C au fost descoperite fundurile cîtorva bordeie.
cu un inventar destul de bogat constînd din figurine zoomorfe şi antropomorfe, ceramică neagră şi roşie lustruită, cu cioburi pisate în pastă,
ornamentată cu butoni, briuri, caneluri şi pliseuri, incizii (fig. 11/12-14).
Sint întîlnite şi cioburi purtind ornamente specifice culturii Basarabi
- incizii în „S'· incrustate cu alb.
Aşezarea dacică fortificată, ce ocupa cam o pătrime din suprafaţa
platoului, nu a fost sondată decit cu o mică secţiune. Pe lingă materialul
specific dacic, constind din citeva vase-borcan, aici au fost descoperite o
mare cantitate de bile de praştie, confecţionate din lut, două vîrfuri
de suliţă, cîteva săgeţi, monede de la Vespa.sian şi Domiţian, pi1ese de
podoabă din bronz, ceramică romană. Cercetarea vestigiilor dacice de pe
„Chilii" se impune pentru viitorii ani, aceasta putind duce la stabilirea
vechimii fortificaţiei, întinderea şi sfîrşitul ei. O preţioasă indicaţie pentru
vechimea aşezării este descoperirea de către un localnic, Ceia Aurel, a
8

Ibidem, p. 256-257.
B. Milleker, Delm.osk.reg., 1891, p. 50-53; Idem, în Delm.osk., 1894, p. 46,
59-61, 72; Idem, în Delm., I, 1897, p. 120; III, 1906, p. 153-154; Idem, în ArchErt,
II, 1882, p. 154.
9
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unui tezaur de tetradrahme, care au ajuns la un colecţionar particular
- medic din Craiova. Tot aici, în secolul trecut, au fost descoperite mai
multe imitaţii după tetradrahme de la Filip al Il-lea 10• N-ar fi exclus ca
ruinele de pe „Chilii" să aparţină fortificaţiei dacice pomenită de Ptolemeu - Arcidava, dar nu avem această certitudine pînă la cercetarea
integrală a platoului, precum şi a unei alte zone foarte bogată în material
ceNlllllic diaicic, a,filiată a,a ia,proximativ 10 km spre sud - ,,Poiania F,lă
mindă'·.

Materialul cel mai numeros ce poate fi rernltat pe „Chilii" aparţine
epocii romane. In pantele de sud şi sud-vest ale dealului, ocupate în
prezent de cimitirul satului, cu ocazia săpării gropilor ies la lumină
fibule, monede, piese de bronz de m îmbrăcăminte, ceramică. ln partea
superioară a platoului s-a aflat o fortificaţie romană cu şanţ şi palisadă.
Şanţul a fost surprins pe o lungime de 40 m, în cîteva secţiuni paralele.
Nu ştim încă dimensiunile fortificaţiei. Lăţimea şanţului la partea superioară este de 3,20 m, adincimea la mijloc fiind de 2 m. In umplutură
se găseşte foarte mult chirpi-c şi cărbune, provenit, desigur, din incendierea palisadei. Dintre materialele descoperite la suprafaţă sau în săpături
amintim o cărămidă purtind ştampila LEG !III, citeva monede, aplici de
bronz, ceramică intregibilă. Această fortificaţie, necunoscută ipină acum,
se adaugă uneia deja cercetată, castrul din lunca riului Caraş 11 , în prezent
foarte deteriorat de revărsările apelor. In pantele dealului din partea
sudică a castrului a fost descoperit accidental un sarcofag roman din
cărămidă, distrus de descoperitori. N-ar fi exclus ca numărul mormintelor
din acel loc să fie mai mare. In partea de est a dealului „Chilii", alături
de ,ruinele unei foste mori, pe marrginea df!llm'Ullui ce dUiOe spre Grădiniairi,
pot fi rrecolrtaite ciobu11i cenuşii ,lucrate la iroată, de sec. IV. 1n loaul numit
„Dimbul Odăilor", pe tera<,a din stinga castrului, s-a descoperit ceramică
hallstattiană (fig. 11/9) şi de sec. IV (fig. 11/10-11).
La Mercina, pe terasele de deasupra luncii Caraşului, pe stinga drumului spre Greoni, pe lingă un bogat material hallstattian se găseşte
ceramică dacică lucrată cu mina şi ceramică de sec. IV e.n.12
La Vrani, în vecinătatea morii cu valţuri, s-a recoltat ceramică medieval-timpurie.
La Ciortea, în „Izlaz" şi în vecinătate, în apropierea drumului spre
Iam, se găsesc fragmente ceramice de sec. VIII-IX şi ceramică preistorică (fig. 11 /7-8).
ITn hotarul satului Broşteni, în locul în care drumul de pămînt se
desprinde din şosea pentru a se îndrepta spre sat, se întind, pe o destul
de mare suprafaţă, fragmente ceramice lucrate la roată, cu ornament
în val, de sec. IX-X (fig. 10/30-31). In locul numit „Micleni", în
punctele „Ogaşul Mic" şi „La Fîntînă", s-au găsit fragmente ceramice
hallstattiene {fig. 10/1-19), de sec. IV e.n., de sec. VIII-IX (fig. 10/2729), de sec. XII-XIII (fig. 10/20-26).
10

Ibidem.

li

Gr. Florescu, în lstros, I, 1934, p. 60-72.
E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 256.
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La Brădişorul de Jos (fostul Măidan), în izlazul satului, la sud-est
de calea ferată, se găseşte o stîncă plată ce se ridică cu aprox. 0,30 m
deasupra solului şi care are incizate douăsprezece semne nedescifrate pînă
acum. Sperăm să putem reveni cu altă ocazie asupra acestei descoperiri.
In hotarul satului sînt pomenite, fără a fi precizat locul descoperirii, un
vas şi un topor preistoric 1 3, precum şi cîteva piese de fier, îndoite ritual,
socotite celtice 14 •
La Răcăjdia, pe drumul ce duce spre Ilidia, se găseşte sporadic
ceramică romană. Tot la Ră·căjdia s-a descoperit cu 15 ani în urmă un
mare tezaur monetar, în prezent împrăş•tiat în cîteva muzee şi colecţii
particulare, datat în sec. IV e.n. 15
·
La Vrăniuţ, pe lingă descoperirile semnalate de noi nu de mult 16 ,
sînt de amintit numeroase urme de bo!'deie, cuptoare, morminte, ce se
observă în malul pîrîului Ciclovei. In cărămidărie şi în jurul acesteia se
în:tî1l:rnesie cioburi, neoUiitiice, he.Usta1btiene, ,romane 1tîlfzii (fig. 11 /1-6), iprefieudale (sec. VIII-IX) şi foudal-ti1mpuiii de sec. XI-XII. In puniotul
,,Mosvil1a Miieă" se :aif,lă ,ceramică medievală.
La llidia, pe lingă vestigiile feudale deja cunoscute 17 , au fost descoperite prin periegheză, iar uneori prin mici sondaje, aşezări din epoci diferi1be. La izvo:airele ipkîru1l,ui Vi.cinic, pe Vale a Ma,re, s•e înşiiruie mai mUJlte
poieni. În cea mai mare· dintre acestea, despărţită de pîrîu în două părţi,
care, împreună, ocupă cca. 2 hectare, au fost descoperite, în albie şi în
cîteva mici sondaje, cioburi hallstattiene şi medieval-timpurii. Tot din
această poiană au fost luate de ape, probabil, ·cele cîteva ·cioburi StarcevoCriş descoperite ceva mai jos, în poziţie secundară, în nisip. Pe stîncile
din stînga văii se află cîteva peşteri necercetate. La ieşirea din căldarea
ce adăposteşte poiana despre care am vorbit se află o stîncă - .,Cleantul lui
Ion Sîirbu" - ,pe pe-rete le că;rei-a: iau fost piota,tie ou 1l'oşiu diferite figuro şi
semne. Pictura a fost realizată cu ·culori minerale, cu o bună aderenţă.
Doar acolo unde infiltraţiile au fost mai abundente pictura a fost parţial
deteriorată. Aceste desene aparţin, foarte probabil, epocii feudale timpurii. Coborînd pe vale, pe partea dreaptă a acesteia se află înălţimea
Cucuiova Mare, unde localnicul Doru Ghercea a descoperit o monedă
dacică de argint. La confluenţa pîrîului Valea Mare cu Valea Măcicăşeni
se află, pe o întinsă suprafaţă, mai multe staţiuni prefeudale şi feudale
timpurii, ce se înşiruie pe durata sec. VIII-XIII. Centrul acesteia este
la ieşirea din sat, în punctul „Sălişte".
Pe Valea Mare în jos, în imediata vecinătate a satului Macovişte,
rtul a scos la iveală un tezaur de podoabe medievale compus din cercei,
inele, aplice, brăţări. Foarte ·probabil acestea nu au aparţinut unui mor1

1

13
B. Milleker, TRET, V, p. 135; R. Petrowszky, în Banatica, II, 1973, p. 392,
pl. IX/1-3.
14
S. Liuba, A. Iona, Topografia satului si hotarului Măidan Caransebes
1895, passim.
·
'
·'
15
N. Gudea, în ActaMN, XII, 1975, p. 183-190.
16
E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 256.
17
•
I. Uzum, Gh. Lazarovici, în Banatica, I, 1971, p. 157-161; Şt. Matei, I. Uzum,
m ActaMN, IX, 1972, p. 355-364; Şt. Matei, în Banatica, II, 1973.
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mint, numărul lor mare şi strînsa grupare indicînd, mai de grabă, un
tezaur intenţionat îngropat în sec. XII/XI111 8 •
La Milcoveni, pe o terasă deasupra Vicinicului, pe ambele părţi ale şo
selei, în locul numit „Grădinile din Deal" se află sporadic fragmente ceramice romane tîrzii, precum şi prefeudale. La sud de sat, în Văile Crivaia şi Vină, cu ocazia unor lucrări de regularizare a firului apei, au fost
descoperite fragmente ceramice neolitice (fig. 3/1-5), aşchii de silex,
chi1rpic, aparţirund cu'.!tUJrii Vine.a. Cu ocazi1a aicelo,mşi h1:cr,ări, la oca. 300 m
vest de „Drumul Mare'·, pe dreapta văii Vină, se găsesc fragmente ceramice haLlsitatHene (fig. 3;6-31). Pe Valea Oriv,ai,a, în ia oe~i pcllr'te a siatului, între „Drumul Mare" şi „Drumul Stînii", în locul numit .,Săliştiuţă",
se observă numeroase urme de chirpic, împreună cu ceramică medievală
(fig. 8). ln acest loc tradiţia fixează vatra vechiului sat. Din capătul vestic al satului, pînă spre 1am, se înşiruie mai multe aşezări de sec. IV şi
citeva prefeudale (sec. VIII-IX). Punctele conţinînd asemenea vestigii,
din amonte în aval, sint: ,,Bileat", ,,Grădinile din Vale" (fig. 5/A 1-9),
,,Moara din Vale"", ,.Pripor" {fig. 5/A 10-12; fig. 6), ,,Canton" (fig.
5/B 1-4). Jn hotarul cu Ciortea, în punctul „Prislaua", se găseşte ceramică hallstattiană (fig. 4/1-8), romană şi post-romană (fig. 4/9-11), prefeudală (fig. 4/12-19).
La /am, pe lingă punctele cu ceramică de sec. IV 19 , la 400 m nord-vest
de sait, pe marginea tera9ei de deat.Supm Vidni,cU!lui, a fost descoperită
o stelă reprezentînd o figură umană stîngaci redată. Piesa se află în prezent la Muzeul din Heşiţa (fig. 91 3). La ieşirea din sat, spre Milcoveni,
pe partea stingă a drumului, se află răspindite fragmente ceramice hallst;attiene (fig. 9/1-2) şi de sec. IV (fig. 9, 4-16).
Repartizarea pe epoci a punctelor conţinînd vestigii arheologice depistate în cele 21 de localităţi investigate din bazinul Caraşului se prezintă astfel: paleolitic 3, neolitic - 4, eneolitic - 3, epoca bronzului
- 1, hallstatt -13, latene - 3, romane - 5, sec. IV-V - 12, sec. VIII-X
- 7, sec. XII-XIII - 7, sec. XIV-XVI - 3 {vezi ifi,g. 1).
Din punct de vedere geografic, se observă o slabă locuire a părţilor
muntoase (excepţie făcînd epoca paleolitică) de la izvoarele rîului şi o mai
mare densitate în regiunile depresionare şi de podiş.
S-a putut lesne observa că de fiecare dată cinci localizam un anumit
punct era pomenită în descrierea zonei, la mică distanţă, o apă curgătoare,
afluent al Caraşului sau Caraşul însuşi. N-am vrea să se ·creadă că periegheza ce a dus la depistarea staţiunilor sus pomenite a fost efectuată
doar pe malul apelor. Pur şi simplu, am observat că depărtîndu-ne mai
mult de 500 m de firul apei încetează să mai apară urme de locuire antică. Indepărtîndu-ne în continuare, n-am face <lecit să ne apropiem de
cursurile altor ape, fapt ce duce la apariţia altor urme de locuire. De
regulă distanţa între o aşezare şi cel mai apropiat curs de apă nu depăşeşte 300 m.
1

18
Deţinem informaţia de la tov. Ilie Uzum, care va publica, sperăm, curînd,
acest tezaur.
1
~ E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, op. cit., p. 256.
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excepţia fortificaţiei de la Vărădia, toate celelalte aşezări sînt neartificial. Ca aşezare topografică, staţiunile depistate sînt amplasate astfel: Cele paleolitice, fără excepţie, în peşteri; din cele neolitice
trei sînt descoperite pe platouri joase, una în peşteră. Două din aşezările
eneolitice se află pe platouri ceva mai înalte, una în peşteră. Singura
aşezare de epoca bronzului se află pe un platou înalt, fortificat natural 20 •

Cu

întărite

Aşezările hallstattiene, cele mai numeroase, sînt cu predilecţie situate pe
teiiase,le superioare iale 1i1ufl.ui, fiind spol!'adic întîln1te şi în loouri mai
joase. Două puncte cu vestigii dacice se află pe platouri joase, nefortificate, al treilea, Vărădia-,,Chilii", fiind fortificat. Cu excepţia fortificaţiei romane de pe „Chilii"', toate celelalte puncte cu vestigii din această
epocă sînt amplasate pe terase joase sau în cimpie, unele chiar în locuri
inundabile. La fel se prezintă situaţia şi cu aşezările de epocă imediat
postaureliană, de sec. IV. Interesantă ni se pare observaţia că aşezările
prefeudale de sec. VIII-X n-au fost descoperite niciodată pe un loc nelocuit anterior. Intotdeauna aşezările de această epocă deranjează depuneri de epocă anterioară. Aşezările feudal-timpurii şi cele aparţinînd
feudalismului dezvoltat sînt, de regulă, situate foarte aproape de vatra
unor sate actuale, pe locuri ferite de inundaţii.
Am ţinut să facem aceste precizări, de ordin geografic şi topografic,
deoairece ele ni se pair absolrut necesia,re a fi l11..11arte în considerare atunci
cind se va începe o acţiune mai vastă de depistare, înregistrare şi cartare a depozitelor arheologice din teritoriul Banatului, regiune bogată în
vestigii arheologice, din păcate însă insuficient investigiată pînă în ip{I'erent.

E. IAH.OSLAVSCHJ -

ARCHĂOLOGISCHE

FUNDE AUS DEM

GH. LAZAROVICJ

CARAŞ-BECKEN

(Zusammenfossung)
Die Verfasser stellen die Ergebnisse der Oberflăchenforschungcn vor, die im
von den Quellen bis zum Austritt des Flusses aus dem Gebiete Rumă
niens unternommen wurden. In den 21 erforschten Ortschaften wurden u.ber 60
Punkte mit Reste materieller Kultur entdeckt, die sich vom Palăolithikum bis zu
den Anfăngen des Mittelalters erstrecken.
Es sind einige Bemerkungen u.ber die gcographische und topographische Lage
der antiken Siedlungen gemacht, Bemerkungen die den Verfassern beachtungswert
fur die zuku.nftige Erforschung des Banater Gebietes erscheinen.
Caraşbe.kcn,

20
Nu ar fi exclus ca şanţul de apărare ce se observă pe latura nord-sud a
platoului să aparţină aşezării de epoca bronzului (cf. B. Milleker, Delm., III, 1906,
p. 151-154). Pînă la o cercetare sistematică a platoului nu putem însă afirma acest
lucru cu certitudine.

SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DE LA CICĂU

geografică

Descrierea

Satul Cicău (fig. 1 şi 3), situat la cca . 35 km sud- ud-esit de Turda
cca. 15 km nord-nord-vest de Aiud, se încadrează geogTafic în unitatea
de •r elief deluros din Munţii Trascău lui1 , c uno sc ută în liteTatura de specialitate fie sub denumirea mai veche de Piemontul Vinţului 2 , fie s ub cea,
mai recentă, de Dealurile M ăh ăic enilor 3 , fiind amplasat în compa1rtimenşi

Fig. 1 - Satul Cicău şi „ Săliştea". Vedere dinspre vest.
1

Republica

Populară

Română.

Noua

geografie

a

patriei,

Bucureşti,

1964,

p. 33- 39, 47; Al. Roşu, Geografia fizică a României, Bucureşti, [1973), p. 332.
2
R. Fichaux, în Transilvania, Banatul, Criş ana, Maramureşul, 1918-1928,
Buc~reşti, 1929, p. 161-162; V . Mihăilesc u , D ealurile şi cîmpiile României, Bucureşti , 1962, p. 42.
3
Al. Savu, Dealurile Măhăcenilor aspecte de reliefuri (manuscris). Mulţumim călduros tovarăşului prof. Al. Savu pentru ajutorul dat la redactarea acestei părţi.
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tul sud-vestic al acestei unităţi, în bazinetul de recepţie al Văii Miraslăului un afluent mărunt al Mureşului - . pîrîu care de la izvor
pînă la ieşirea din Cicău este denumit de localnici „Valea Obîrşiei" sau
,,Vale".
Sub aspect geologic acest compartiment cuprinde un culoar de depozite pannoniene (pliocene), desfăşurat (pe o lăţime de maximum
3-4 km) între rama montană calcaroasă şi zona diapirului miocen, cu
anticlinale şi sinclinale strînse, pe latura de vest a Bazinului Transilvan.
Ca alcătuire litologică, predomină nisipul fin, în alternanţă cu argile şi pietrişuri fine4, generind un relief evoluat cu înclinări ale versanţilor de maximum 10-15°, fenomen caracteristic şi pentru restrînsa
depresiune de eroziuni a Cicăului. Diferenţierile litologice, cu unele apariţii de marne sau nisipuri cimentate, au dus însă şi la citeva forme mai
impunătoare, cu caracter de martori structurali, cum sînt „Dealul Cetăţelei" (527 m), ,,Dealul
Ciugudului" (500 m) şi „Dealul Măgulicea".
Faţă de acest culoar pliocen, zona diapiră, cu formaţiuni marnoase, argiloase şi cu intercalaţii de tufuri torton-sarmatice, a favorizat un relief
mai accidentat (fig. 3), în care Valea Miraslăului - ca şi cele ale Stejărişului, Măhăcenilor, Ormenişului, Aiudului etc. se adînceşte sub
forma unui veritabil defileu în miniatw·ă. !napoia acestor îngustări bazinetele de recepţie se lărgesc, capătă caracter de depresiuni de eroziune
şi sînt favorabile aşezărilor (ex. Lopadea Veche, Cicău, Ormeniş).
Platoul „Sălişte" (,,Săliştea") (fig. 1 şi 2), cu o înclinare de 8-10°,
întinzîndu-se pe o suprafaţă de cca. 6 ha, are o formă trapezoidală cu
baza mare spre nord, iar cea mică spre sud. Spre nord, platoul este dominat de un versant denumit „Nimeş••, avînd o înclinare de 15-20°, iar
pe latura sa sudică sînt plasate bornele 12 şi 13 de demarcare a spaţiului
intravilan de cel extravilan. La vest şi sud-vest, o pantă abruptă, pe
care se scurg apele în pîrîul „Vale••, desparte „Săliştea" de partea de hotar numită „Poiana", iar la est aceasta este limitată de pinul „De după
coastă", a cărui albie se află la cca. 4 metri sub nivelul platoului. Eroziunea torenţială este singurul fenomen actual mai evident pe „Valea
Obîrşiei'", adîncită pe alocuri pînă la 4 metri. Un torent asemănător, de
doi metri adîncime, este în curs de a segmenta şi versantul domol al
,,Săli ş tei".
Sub aspect climatic, datorită pătrunderilor de aer vestic pe culoarul Mureşului, cit şi a descendenţei aerului din cadrul montan, media
anuală a temperaturii este în jur de 9°C, iar cea a precipitaţiilor în jur
de 600 ml.
Solul fertil şi clima submontană, asigurlnd condiţi bune pentru agricultură şi creşterea animalelor, a permis locuirea pe această arie încă din
cele mai vechi timpuri. De altfel, înseşi toponimice ca „Sălişte" 5 şi „Ce4

5

Harta geografică a Republicii Socialiste România. 18, Bucureşti, 1967, p. 11.
I. Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, s.v.
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1

2
Fig. 2 -

1), vedere între bornele 12 şi 13 (105 m) ; 2) , vedere dinspre pîrîul „Vale".
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Fig. 3 - Harta satului Cicău: l), Vatra satului; 2), Viituri de apă; 3), Pîrîu; 4),
de hotar; 5), Suprafaţa cercetată prin săpături.

Bornă
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tă tele", precum şi tradiţia locală orală 6, atestă persistenţa convingerii
lo~alnicilor despre existenţa unor aşezări în vremuri îndepărtate pe aces-

1e

spaţii.

Istoricul

cercetă1;Ior

Primele cercetări pe platoul ,,Sălişte" au fost făcute în a doua jumă
tite a secolului trecut de către Herepey Karolyi, care a strîns de aici
si a dus în muzeul aiudean mai multe vestigii arheologice, inventariate
ia numerele 1731-1832. în partea I a Monografiei Judeţului Alba de
Jos, volumul II, apărut mai tîrziu la Aiud, Herepey semnalează aici o
aşezare din epoca bronzului 8 •
G. Teglas, pe baza însemnărilor lui Herepey şi a materialului din
muzeul colegiului aiudean, arată, în Contribuţii la istoria străveche a Bazinului Transilvănean, capitolul II, Cursul mijlociu al Mureşului de la
vărsarea Ampoiului pînă la Arieş!\ că de la Cicău provin atît produse
de factură romană, cit şi din perioade mai vechi.
I. Teglas aminteşte descoperirea, tot aici, a unui leu funerar şi a
unui fragment de coloană de piatră, precum şi a unor conducte de lut,
materiale din care cunoaştem doar prima piesă 10 •
începînd din anul 1895, el a cutreierat în mai multe rînduri platoul
„Sălişte'·, unde pe o suprafaţă de cca. 10 ha a semnalat un mare număr
de fragmente ceramice, cărămizi, ţigle şi moloz provenit din ziduri de
piatră datind din epoca romană, fapt ce l-a făcut să emită părerea că aici
a existat un vicus, care s-a stabilit pe locul unei aşezări mai vechi 11 •
Bătrînii mai cred şi acum în diferite legende legate de denumirea satului
lor. I. L. v. Treumfeld, Siebenbilrgens geographisch-, topographisch-. statistisch-,
hydrographisch- und orographisches Lexikon, IV, Wien, 1839, p. 289; C. Suciu,
Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, [1967), p. 147. Să
tenii ştiu că strămoşii lor au locuit pe „Sălişte" şi nu în vatra actuală a satului.
Tradiţia vechimii satului este acum documentată prin materialele scoase la iveală în decursul săpăturilor arheologice, care arată că „Săliştea" a fost locuită la
venirea ungurilor în Transilvania şi că, prin urmare, este una din vechile aşezări
care a dăinuit din epoca romană pînă în zilele noastre.
7 G. Teglâs, Az erdelyi medence ostărtenelmehez, în Ertesito az Erdelyi Muzeum Egyesii.let Orvos-Termeszettudomcinyi Szakosztcilycibol, XII, 2, 1887, p. 78;
A. Fogarassi-Zs. Bartha, Decsey Kciroly theol. akademiai es Herepey Kciroly făgim
nciziumi tancir emlekezete, Aiud, 1907, Anexa IV în Nagyenyedi Bethlen Kollegium
Ertesitoje az 1906-1907-ik iskolai evrăl, p. 19-30; Vascirnapi Ojscig, Budapest,
1906, p. 778; Protesta.ns egyhcizi es iskolai lap, Budapest, 1906, p. 764; în Apulum,
XIV, 1976, p. 512.
8 K. Herepey, AFM, 11/1, 1901, p. 52.
9 G. Teglâs, op. cit., p. 83, nr. 111.
10 Leul se găseşte în MuzlstAiud, inv. 3196; ceramica existentă în acelaşi muzeu este înregistrată la nr. inv. 1731-1783, 1785-1800, 1803-1832.
11 I. Teglâs, în ArchErt, XXXI, 1911, p. 370-371; I. Winkler, Gh. Păiuş, în
Actes de la XIJe Conference lnternationale d' Etudes Classiques „El RENE", ClujNapoca 2-7 Octobre 1972, Bucureşti-Amsterdam, 1975, p. 595.
6
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însemnări despre descoperirile de la Cicău mai intîlnim la M. Wosinsky12, I. Marţian 13 , M. Roska 14 , K. Horedt15 - care a cercetat materialele din epoca bronzului - , iar descoperirile din epoca romană sînt
consemnate de D. Tudor 16 , ca şi în Tabula Imperii Romani 11 •
ln anul 1967 aşezarea de pe „Sălişte" a intrat din. nou în atenţia
cercetătorilor, în urma sesizării învăţătorului Vasile Popa din Cicău,
care a determinat deplasarea la faţa locului a profesoarei Aurelia Borda
- pe atunci muzeografă la Muzeul de istorie Aiud - , adunînd împreună
ţigle şi fragmente ceramice ieşite la iveală în urma lucrărilor agricole 1 ~.
Bazîndu-ne pe descoperirile anterioare şi relatările din literatura de
specialitate, cit şi pe constatările noastre cu ocazia perieghezei efectuate în anul 1968, am hotărît să punem în planul de cercetare al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca şi al Muzeului de istorie Aiud
efectuarea unor săpături sistematice, care au fost executate în cursul
a şase campanii de săpături arheologice 19 : I. 14 mai-24 mai 1969; II.
20 octombrie-15 noiembrie 1969 20 ; III. 12 mai-2O mai 1970 21 ; IV. 24
octombrie-6 noiembrie 197l2 2; V. 12 aprilie-24 aprilie 1972 23 ; VI. 16
octombrie-4 noiembrie l 973 2 ~.

Descrierea

săpăturilor şi

stratigrafia

aşezării

După configuraţia terenului, luînd ca puncte de reper bornele şi că
rările pe care circulă sătenii, am împărţit suprafaţa „Săliştei" în mod
convenţional în trei sectoare: A între bornele 14 şi 13; B - între
12 M.
\\'osimky, .4z os/cor meszbetetes diszitesii agyagmiivessege, IJudapest,
1904, p. 29-:.10.
13 I.
Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 14,
nr. 166.
14 1'1. Roska, în Kozl, I, 1941, p. 56, nr. 58; IV, 1-2, 1944, p. 23, nr. 13 (printre materialele inventariate sub nr. 1731-1832, date de el ca făcind parte din faciesul „culturii Corpadea", se află ceramică din diferite epoci); idem, ErdRep,
p. 55, nr. 11.
i:; K. Horedt, Die Wietenbergkultur, în Dacia, N. S., IV, 1960, p. 111, nr. 35.
rn D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 207.
17 T.I.R., L 34, Budapest, 1968, p. 47.
18 Materialele se păstrează în MuzlstAiud, inv. 7337-7424.
19 Materialele rezultate din săpăturile executate în perioada 1969-1973 se
păstrează în MuzistAiud, inv. 8327-13372; MuzistTrans, inv. 24075-24120 (inventarul călăreţului avar), iar materialul osteologic a fost depus la Muzeul catedrei de anatomie a IMF Cluj-Napoca şi la Muzeul catedrei de anatomie comparativă şi topografică a Facultăţii de medicină veterinară a Institutului Agronomic
,,Dr. Petru Groza" din Cluj-Napoca.
20 D. Popescu, Fouilles archeologiques dans la Republique Socialiste de Roumanie en 1969, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 437, nr. 43; Idem, în SCIV, XXI, 3,
1970, p. 498, nr. 43.
~ 1 M. Babeş, Les fouilles archeologiques en Roumanie (1970), în Dacia, N.S.,
XV, 1971, p. 368, nr. 44; Să ne cunoaştem trecutul judeţului - Satul Cicău, I-III,
în ziarul Unirea, Alba Iulia, din 20, 27 iunie şi 4 august 1971.
22
S. Morintz, Fouilles archeologiques en Roumanie (1971), în Dacia, N.S., XVI,
1972, p. 334, nr. 38.
23 Idem, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 369, nr. 31; I. Winkler, Gh. Păiu~,
op. cit., p. 593-600.
24 Dacia, N.S., XIX, 1975, p. 280, nr. 50.
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bornele 13 şi 11; C - intre bornele 11 şi 10. Fiind foarte prielnică cultizarzavaturilor, ,,Săliştea" - dată în folosinţă individuală cooperatorilor agricoli - este insăminţată imediat după topirea zăpezilor, iar
culturile se adună numai toamna tî,rziu. De aceea am dispus de Tăstim
puri scurte în care terenul să poată fi cercetat pentru cunoaşterea
straturilor arheologice.
ln primul an au fost trasate, în cele trei sectoare, un număr de 15
secţiuni de lungimi diferite (variind între 10-20 m), avînd fiecare
lăţimea de 0,80 m - , amplasate la întîmplare pe terenurile neînsămîn
ţate: 8 secţiuni în sectorul A, 2 în B şi 5 în C. Pe porţiunile unde s-au
aflat ·urme de vetre, chirpic, fragmente de ţigle etc. am deschis casete.
ln sectorul A am găsit porţiuni cu bogate şi variate urme de cultură, aşa incit în campaniile următoare ne-am concentrat atenţia asupra
acestui teritoriu, luînd în studiu o suprafaţă de cca. 60 X 60 metri (fig. 4).
Am prelungit secţiunile începute şi am trasat încă 20 de secţiuni (deci,
în total I-XXVIII), cu numeroase casete. Integral a fost dezvelită numai suprafaţa unei clădid din epoca romană, de 14 X 9 m. Pentru verificarea terenului din jurul ei, am mai trasat şase secţiuni (XXIXXXXIV).
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sector A.
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I, de 40 X 0,80 m, orientată NNE-SSV, este perpendicupe linia care uneşte bornele 13 şi 14 (la 1 m spre est de borna 13)
(numerotarea: SSV spre NNE).
Secţiunea II, de 60 X 0,80 m, la 16 m de borna nr. 13, este perpendiculară pe S.I; orientarea VNV spre ESE; (numerotarea: VNV spre ESE).
Secţiunea III, de 60 X 0,80 m, este paralelă cu S.II, fiind situată la
1 m nord de ea (numerotarea: VNV spre ESE).
Secţiunea IV, tot de 60 X 0,80 rri, se află la 11 m spre nord de S. III,
cu care este paralelă. (S-a surpat în urma unei ploi torenţiale).
Secţiunile V-XXIV, sint toate paralele cu S. IV. Distanţa dintre
secţiuni este de 1 m, cu excepţia secţiunilor VII şi VIII, între care, din
cauza casetelor, am lăsat 2 m distanţă.
Secţiunea XXV, de 40 X 0,80 m, este paralelă cu S. XXIV, fiind situată la 12 m de ea.
Secţiunea XX\' I, de 15 X 0,80 m, este de asemenea paralelă cu S.
XXIV, fiind la o distanţă de 30 m de S. XXV.
SecţiuneCI XXVII, de 20X0,80 m, este tot paralelă cu S. XXVI, la
o distanţă de 2,5 m nord şi 1 m vest de ea.
Secţiunea XXVIII, de 20 X 0,80 m, la 3 m vest de S. XII-XXIV,
este orientată, ca şi S. I, NNE-SSV.
Secţiunea XXIX, de 40 m X 0,80 m, la 8 m NNV de borna nr. 13
şi 6 m SSV de unghiul format de zidul D cu zidul A al clădirii romane.
Secţiunile XXX-XXXI, tot de 40 X 0,80 m, sint trasate paralele, la
distanţă de cite 1 m, la nord de S. XXIX.
Secţiunea XXXII, de 40 X 0,80 m, la 2 m NNE de unghiul format
de zidul C cu zidul B al clădirii romane.
Secţiunile XXXI II-XXXIV, de 40 X 0,80 m, sînt paralele cu S.
XXXII. lc1 distcmtă de cite 1 m.
StrotigroJ ia ·secţiuni lor din sectorul A fiind puţin variată, vom
descrie numai secţiunile mai semnificative.
în secţiunea I (de sus în jos), stratigrafia se prezintă astfel:
- humus actual, zgrunţuros, de culoare neagră, întors cu plugul,
gros de 0,15-0,30 m;
- strat de pămint negru zgrunţuros, humus antic, gros de 0,500,65 m; la adîncimea de 0,60 m s-au găsit fragmente ceramice lucrate
cu mina; în metrul 25,68-26,10, la adincimea de 0,65 m, s-a aflat o
vatră; în metrul 39-39,50 nivel de chirpic;
- strat brun închis spre negru, compact, gros de 0,20-0,30 m, cu
cîteva fragmente ceramice hallstattiene şi Coţofeni, precum şi oase de
animale;
- strat de pămint compact, brun închis, de 0,10-0,20 m, steril din
punct de vedere arheologic;
- sol viu.
In S. II, stratigrafie similară cu S. I, dar în metrul 33,50-34,50r
la adincimea de 0,60 m, era un strat de chirpic, gros de 0,05-0,10 m,
sub care a apărut un nivel de padiment de lut gros de 0,05 m; în m
lară
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34,40-35, o groapă cu lut; în m 46,60-47,20, zidul B al clădirii romane, iar în m 48-50, zidul A; în m 45-50, la adîncimea de 0,70 m,
nivel cu ceramică Coţofeni.
S. III, similară cu S. I şi S. II; în m 34,60-35,25 un strat compact
de chirpic; în m 34,40-34,60 şi 35,25-36,80, pigmentaţie de chirpic;
printre acesta, la 1 m adîncime, s-a găsit un strat de ceramică Coţo
feni; în m 35.65-36,40, la adîncimea de 0,75 m, a apărut o vatră pe suprafaţa căreia s-a aflat cenuşă şi
cărbune; în m 43,90-44,25, la adîncimea de 0,25-0,35 m, un nivel de piatră de rîu; în m 45-47, zidul C
al clădirii romane, iar în m 50-57, o fundaţie de piatră de rîu în tehnica „zidului sec".
S. IV, similară cu S. III; în m 5-6, la adîncimea de 1,15 m, s-a
aflat un mormînt din secolul VII-VIII e.n.; în m 12-13,30, o vatră;
în m 16-17 şi 36-37, la adîncimea de 1,20 m şi respectiv 1,45 m, ceramică Coţofeni; în m 28-31, padiment; în m 41-42,25, 47-47,80 şi
52,20-53, pigmentaţie de chirpic.
S. V, similară cu S. IV; în m 1-2,40, la adîncimea de 0,40 m, un
strat de chirpic; în m 3,40-4,00 la adîncimea de 0,50 m, un strat de
cărbune; în m 5,30-6,40, la adîncimea de 0,70 m, o vatră; în m 14-16,
pigmentaţie de chirpic; în m 34-37, la 0,50 m adîncime, padiment de
lut; în m 40-46, pigmentaţie de chirpic.
S. VIII, similară cu S. V; în m 44,03-47,05, la adîncimea de 0,400,50 m, un strat de cenuşă variind între 0,10-0,50 m grosime; în m
38-39 , la adîncimea de 0,25-0,55 m, un strat de piatră de du şi un
strat de cenuşă; în m 38,45-39 şi 46-47, la adîncimea de 0,40 m, nivel de piatră, chirpic şi cărbune; în m 42, la adîncimea de 1,10 m, un craniu uman; în m 56-58, un nivel compact de cărbune, gros de 0,050,10 m, la adîncimea de 0,60 m; în m 23-25, la adîncimea de 1,401,60 m, un nivel de ceramică Coţofeni.
S. IX, similară cu S. VIII; în m 24-25; o groapă cu cenuşă, la adîncimea de 1 m; în m 44-47, acelaşi strat de cenuşă ca în S. VIII; în
m 43-45, pigmentaţie de chirpic, la adîncimea de 0,50-0,75 m; chirpic
compact a apărut în m 43,90-44,40, la 1,25 m adîncime; în m 49,6051,20, la adîncimea de 0,50 m, o vatră (cuptor de pîine).
S. X (fig. 5/1):
- humus actual negru şi pămînt întors cu plugul, gros de 0,150,35 m (1);
- humus antic (2), gros de 0,70-0,90 m, cu multe fragmente ceramice din epoca romană. In m 29,80-31,25 şi 42-44 se află cite un
rind de pietre reprezentînd resturile unor substructii în tehnica „zidului
sec" (5); în m 25-25,50, urme de chirpic (8); i:n m 29.70-30, bucăţi de
chirpic, cenuşă, ceramică şi cîteva oase; în_m 32,85-33,75, o groapă cu
diametrul de 0,90 m şi adîncă de 0,35 m, plină cu cenuşă, în care se află,
la 0,25 m de fund, un strat de lut, sub care s-au găsit cîteva fragmente
ceramice, pigmentaţie de pămînt ars; chirpic se află în m 25-25,50 şi
42-44;
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Fig. 5 - Profile : 7. Secţiune a X - m alul nordic: 1), humus actual, negru şi p ă mînt întors
cu plugul , 2) ; humus antic, de culoare brun închis, cu multe fragmente ceramice din epoca
roman ă şi cîteva d acice ; 3) , p ă mînt compact brun închis, cu fragmente ceramice Coţofeni ;
1
4), sol viu ; 5), pietre; 6) , fr agmente cer amice; 7), vatr ă; 8) , chirpic; 9), cenuşă; 10), nisip;
11) , groap ă cu ceramică hallstattiană. 2. Secţiitnea XI - malul sudic: 1) , humus actual
şi p ămînt întors cu plugul ; 2), humus antic de culoare brun închis cu multe fragmente
ceramice din epoca romană ; 3), strat de p ămîn t brun-n egricios cu fragmente ceramice din
epoca hallstattiană ; 4) , p ămînt compact brun-închis cu ceramică „Coţo feni "; 5), sol viu;
6) , chirpic ; 7) , pietre ; 8) , lut ; 9), nisip ; 10) , cenuşă . 3. Secţiune a X V I II - malul nordic :
I ), humus actual şi p ămîn t negru întors cu plugul, cu fragmente ceramice din epoca romană;
2) , humus antic r ăvăşit ; 3), p ămî nt compact brun-închis, cu puţine urme din epocile hallstattian ă ş i a bronzului, iar la bază ce ramică „ Coţofeni"; 4) , sol viu; 5), pietre; 6), ceramică;
7) , chirpic ; 8) , c ărbune şi cenuşă ; 9), vatră. 4. Se cţiunea X I X - malul nordic : 1), humus
actual ş i pămînt negru întors cu plugul ; 2), humus antic cu fragmente ceramice din epoca
romană şi la bază hallstattiene ; 3), p ămînt compact brun închis, cu fragmente ceramice
hallstattiene ş i din epoca bronzului ; 4) , sol viu ; 5), rîşniţă; 6), padiment de locuinţă din
lut galben ; 7), strat d e pi e t riş; 8) , chirpic; 9) , pietre.
·
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- strat de pămînt brun închis, compact (3), gros de 0,25-0,35 m;
în m 3-8, la adîncimea de 0,70-0,90 m, un nivel cu ceramică Coţofeni;
în m 27,80-28,50 şi 29,50-31 se află un strat subţire de cenuşă de
0,03-0,08 m; în 42-44, o groapă cu fund uşor arcuit, cu diametrul de
2 m şi adîncimea de 0,45 m, plină cu fragmente ceramice din epoca hallstattiană;

- sol nemişcat, galben (4).
S. XI (fig. 5/2): primele două straturi nu diferă de cele din S. X;
în m 8,55-9,40 se afla o groapă cu bucăţi de chirpic şi cenuşă; pigmentaţie de chirpic se găsea în m 10,50-13, 22-22,30 şi 34,50-36,20; în
m 19-21 se afla un rînd de pietre; cite un strat de nisip s-a găsit în
m 21,25-21,75 şi în m 35-35,50;
- strat de pămînt brun negricios (3), gros de 0,50-0,75 m. cu puţine fragmente ceramice din epoca hallstattiană; în m 34,40-35,85 se
găsea o groapă cu fund concav, avînd adîncimea de 0,60 m şi diametrul
de 1,45 m, plină cu nisip şi cenuşă, dar fără fragmente ceramice, ceea ce
împiedecă precizarea apartenenţei la stratul de cultură roman sau hallstattian;
- strat compact, brun închis, gros de 0,15-0,30 m, cu fragmente
ceramice Coţofeni în m 42-52 (4);
- sol viu (5).
S. XII (fig. 5/2):
- straturile 1-3 nu diferă de cele din S. X şi XI; în m 9,50-11,
pigmentaţie de chirpic; în m 32-38, groapa unui bordei aparţinînd probabil culturii Noua; în m 46,25-46,60, la 0,50 m adincime, fundaţie
din piatră de rîu în tehnica „zidului sec"; în m 47-49, la adîncimea de
0,45 m, un strat de cenuşă gros de 0,05-0,10 m; în m 56-58, mormîntul unui călăreţ din secolul VII-VIII e.n., la adîncimea de 1,20 m;
- pămînt compact brun închis spre negru (4), fără urme de cultură;

-

sol viu (5).

similară cu S. X; în m 36-37, la adîncimea de 1 m a apărut
un strat de cenuşă gros de 0,05-0,10 m; în m 32,20-37,70, la adincimea
de 0,40-0,80 m, strat de cenuşă, sub care, pînă la solul viu, era pigmentaţie de chirpic şi nisip; două vetre (una în m 38,10-39,20 la 0,25 m
adîncime, alta în m 40,80-41,50, la 0,75 m adîncime); sub prima, o groapă adîncă de 1,25 m era plină cu pietre de rîu prinse în mortar; în m
37-42, la adîncimea de 1,50 m, un strat de chirpic, gros de 0,15 m; în
m 49-54 şi 55-60, la adîncimea de 0,95-1,20 m, un strat cu ceramică

S. XV,

Coţofeni.

S. XVI, similară cu S. X; în m 12-12,80 la adîncirnea de 1,20 m
o vatră.
S. XVIII (fig. 5/3):
- strat de humus actual şi pămînt negru înt~rs cu plugul, gros de
0,15-0,20 m;
- humus antic, tot negru, gros de 0,40-0,70 m; fragmente ceramice din epocile :romană, halilstattiană şi b:ronzului au apănut uneori chiar
la suprafaţa solului; în m 1-6 şi 6,50-7,50, la 0,80 m adîncime, un
strat de chirpic gros de 0,10 m; în m 10-13 a apărut pigmentaţie de

a

apărut

4'/(j
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chirpic; în m 15,30-17 a apărut o vatră din epoca romană, cu un strat
de cărbune şi cenuşă, iar sub vatră, o groapă săpată pînă în solul viu;
-- strat de pămînt brun închis, gros de 0,40-0,80 m, pe toată lungimea secţiunii; în m 3,20-4,10, la adîncimea de 1,50 m, au apărut fragmente ceramice din epocile hallstattiană şi a bronzului;
- strat de pămînt compact, brun negricios, gros de 0,10-0,20 m,
cu fragmente ceramice Coţofeni;
- sol du.
S. XIX (fig. 5. 4):
- humus actual şi pămînt negru întors cu plugul, gros de 0,200,40 m (1);
- humus antic de culoare neagră cu fragmente ceramice din epoca
romană (2); în m 7-8 s-au găsit bucăţi de chirpic; în m 15-16,80 şi
29,20-32, la adincimea de 0,60 m, nivele de lut; în m 24-26, la adîncimea de 0,4-l m, o vatră; in m 11, fragmente dintr-un castronaş, iar în
m 52 partea superioară a unei rîşniţe (meta);
- pămînt compact brun închis (3), gros de 0,20-0,50 m, cu puţine
urme din epocile halbtattiană şi a bronzului; în metrul 9,10-10,90, la
adîncimea de 1,35 m, şi în m 30,50-32,40, la adîncimea de 1,15 m, s-au
găsit morminte din secolele VII-VIII e.n.; în m 1-1,80, o groapă săpată
în solul viu; în m 37,60-38,06, la adîncimea de 1-1,40 m, o groapă cu
ceramică dacică; în m ·l-t-46, -19,80-50,10 şi 53-55,20, la adîncimea
de 1 m, nivele de chirpic; în m 51-52, la adîncimea de 1-1,40 m,
nivel cu ceramică Coţof eni;
pămînt negru, compact, steril din punct de vedere arheologic (4);
sol viu.
S. XX, similară cu S. XIX; în m 50,80-51,10 s-a găsit partea supe-·
rioară (meta) a unei rîşniţe; în m 50,90-51,20, la adîncimea de 0,58 m,
au apărut două rînduri de pietre; în m 51,20-51,60, un strat din lut
galben (padimentul unei locuinţe), gros de 0,08 m; în m 52-5:3, pigmentaţie de chirpic şi cărbune; în m 55-56, la adîncimea de 0,64 m,
un strat de lut galben gros de 0,06 m; în m 13,80-15,80, la adîncimea
de 0,80 m, o groapă săpată pînă în solul viu, fără fragmente ceramice.
S. XXI, similară cu S. XX; în m 2-3, la adîncimea de 0,60 m, un
strat compact de chirpic; în m 11-12 şi 50,35-51,80, la adîncimi între
0,80-0,90 m, un rînd de pietre şi chirpic; în m 36,30-39, la adîn2imea
de 1,50 m, un nivel de chirpic gros de 0,03-0,08 m; în m 46-47, la
adîndmea de 1-1,10 m, un strat de cărbune; în m 18-23, 25-30 şi
52-60, la adîncimea de 1-1,20 m, nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXIII, similară cu S. XX; în m 2,65-3,20, la adincimea de 0,75 m,
o vatră îngrădită cu pietre; în m 3-4,30, la adîncimea de 0,80 m, un
nivel de lut uscat, avînd grosimea de 0,05 m.
S. XXIV, similară cu S. XX; în m 0,50-1,50, la adîncimea de 0,30 m,
o groapă cu pietre de rîu prinse în mortar (ca în S. XV); în m 4,50-6, la
adîncimea de 0,75-1 m, un strat de lut galben, gros de 0,05-0,20 m; în
m 7,70-8,50, la adîncimea de 0,75-0,90 m, un strat de lut ars, gros
de 0,05-0,10 m; în m 41,75-44, la adîncimea de 0,70-0,75 m, un strat
de chirpic gros de 0,04-0,12 m, sub care se afla un rind de piatră de
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riu; în m 57-60, la adîncimea de 0,30-0,60 m, o lentilă de lut galben
în formă triunghiulară; în m 60,50-61,25, un rînd de pietre.
S. XXIX:
-- humus actual şi pămînt negru întors cu plugul, gros de 0,20o,40 m;
- humus antic, neg,ru, zgrunţuros, gros de 0,60-1 m, cu fragmente
ceramice din diferite epoci; în m 10-1:3, la adîncimea de 0,30 m, fragmente de ţigle, olane şi vase din lut, din epoca romană; în m 13,20-14,20,
tot la adîncimea de 0,50 m, un rînd de pietre; în m 19,60-20,30, o groapă (cu fund oval) plină cu nisip, adîncă de O, 77 m; în m 8-12 şi 15-25,
la adîncimea de 0,80-0,90 m, un nivel cu ceramică Coţofeni; în m
0,85-1,20 şi 27-28, la adîncimea de 0,-15-0,60 m şi respectiv 0,90 m,
două vetre cu feţuială de lut, cenuşă şi cărbune; în m 26-27, la adîncimea de 0,70 m, o altă groapă cu cenuşă.
S. XXX, similară cu S. XXIX; în m 0,80-1,20, la adîncimea de
l m, strat de chirpic cu bucăţi de c-ărbune, care coincide cu cel din S.
XXIX; în m 21-21,50, la adîncimea de 0,50 m, un rînd de pietre; în
m 22-24, pigmentaţie de chirpic; în m 28-29,10, la adîncimea de 0,60 m,
strat de chirpic; în m 28,75-31, la adîncimea de 0,60-0,70 m, pigmentaţie de chirpic cu cărbune; în m 31,75-33,05, la adîncimea de 0,65 m,
un strat de chirpic gros de 0,05-0,10 m; în m 25-32, la adîncimea de
0,90 m, nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXXI, similară cu S. XXIX; în m 4,5-6,5, la adîncimea de
0,40 m, pietre de rîu dintr-un cuptor datat cu ceramică de epocă prefeudală; în m 11-13,50 şi 14,60-15,50, la adîncimea de 0,20-0,45 m, un
rînd de pietre; în m 11,40-11,75, un strat de cărbune şi cenuşă (resturile
unei vetre); în m 21-27 şi 28-34, la adîncimea de 0,70-0,90 m, un
nivel cu ceramică Coţofeni.
S. XXXII, similară cu S. XXIX; în m 13-15, la adincimea de 0,500,75 rn, două-trei rînduri de piatră dintr-un cuptor datat cu ceramic-ă de
epocă prefeudală.

S. XXXIII, similară cu S. XXIX; în m 10-14, 26,60-29 şi 32,6035, la adîncimea de 0,20-0,40 m, un rînd de pietre; în m 34,75-35,20,
pigmentaţie de chirpic; în m 35,90-36,60 şi 38-40, la adîncimea de
1 m, un strat compact de cărbune, gros de 0,05-0,15 m.
S. XXXIV, similară cu S. XXIX; în m 2-4, la adîncimea de 0,400,50 m, două rînduri de pietre dintr-un cuptor datat cu ceramică prefeudală; în m 8-10 şi 23-24,50, pigmentaţie de chirpic; în m 22,75-23,60,
la adîncimea de 1,25 m, un strat de chirpic gros de 0,10-0,15 m; în m
8,50 (la adîncimea de 1,50 m) şi 32,50-33,50 (la adîncimea de 0,75 m),
un strat de cenuşă gros de 0,03 m; în m 27,25-27,75, un strat de cărbu
ne gros de 0,03-0,06 m.
In sectorul B am trasat în total trei secţiuni de cite 15 X 0,80 m, orientate ENE-VSV, paralele cu borna 12 (distanţa dintre bornă şi S. I,
ca şi cea dintre secţiuni, este de 15 m).
S t r a t i g r a f ia fiind aproape identică, dăm numai descrierea secţiunii I (fig. 6), aceasta fiind mai bogată în descoperiri arheologice:
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Fig. 6 - Profil : 1. Secţi unea I din sectorul n; 2. Planul casetelor 1-2: 1), humus actual
negru întors cu plugul ; 2). humus antic cu ceramică din ep oca rom an ă ; 3) , pă
mînt comp act brun-negricios cu puţină cer amică hallstattian ă şi eneolitică ; 4), sol v iu;
5), fragmente de ţigle şi olane; 6), ceramică lucrată la roat ă; 7), cerami că lucrată cu mina;
8), piatră ; 9), moned ă; 10), cute ; I l }. suprafaţă b ă t ătorit ă; 12), su prafaţ ă cu ţigle şi
olan e.

şi pămînt

humus actual şi p ămînt negru întors cu plugul gros de 0,200,30 m cu urme rare de cer a mi că (1);
humus antic de culoare br un-î nchi , gros de 0,30-0 ,60 m , cu
fragm ente ceramice din epoca romană (2) ; în m 3,10-5,60, un strat de
fragm ente de ţiglă şi olane care acopereau s uprafaţa s e cţiunii , continuîndu-se şi în casetele deschi e pe a mbele maluri;
- strat de p ămînt compact brun-negr icios, gros de 0,10- 0,20 m,
cu foarte pu ţine fragmente cerami ce hallstattiene şi eneolitice (3);
- sol viu (4).
In sectorul C am trasat cinci s ec ţ iuni (toate în anul 1969), de cite
10 X 0,80 m , paralele cu borna 12, ori entate ENE-VSV, la cîte 5 m una
de alta. Num ai în e cţi unile I ş i II am gă sit cîteva fragme nte de cerami că romană luc rată la roată şi altele lucrate cu mîna, atipice. Lipsa
materialului arheologic în celelalte s e cţiuni arată că în a ceas tă p arte nu
a u exi tat aş e zări um ane în antichitate ş i că puţinele fragmente cera mice
ieşite la i v e ală au ajuns aici întîm p lător.
*
Pîn ă în prezent au fost publicate: necropola avară (în ActaMN, XIV,
1977, p. 269-294), materialele din epoca prefeudală (în ActaMN, XV,
1978, p. 263-286) şi materialul dacic şi roman (în Apulum, XVII , sub
tipar), urmînd să se publice în continuare materialele eneolitice, din epoca bronzului şi cele hallstattiene.

IUDITA WINKLER -

MATILDA TAKACS -

GHEORGHE PAIUŞ

NOTE

479

ŞI DISCUŢII

DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN VON CICAU
(Z usammenf ass ung)
Der vorliegende Artikel umfast eincn geschichtlichen Ri..ickblick der archă
ologischen Forschungen auf der Terrasse „Sălişte" im Dorfe Cicău, Kreis Alba,
ebenso die Beschreibung der Ausgrabungen und die Stratigraphie der Sektionen
die in den Jahren 1969-1973 hier ausgefi..ihrt wurden.
Es gibt die folgenden Kulturschichten (von untern nach oben): Coţofeni,
Bronzezeit, Hallstattzeit, dakische-, rămische- und vălkerwanderungszeitliche Periode und fri..ihes Mittelalter.
Bezi..iglich der hiesigen Entdeckungen ist Folgendes durchzusehen: Actes de la
XJie Conference lnternationale d' Etudes Classiques „Eirene", Cluj-Napoca, 2-7 Octobre 1972, Bucure!;iti-Amsterdam, 1975, S. 593-600; ActaMN, XIV, 1977, S. 269294; idem, XV, 1978, S. 263-286 und Apulum, XVII, 1979 (im Druck).
Das Material aus der eneolithischen Periode (Coţofeni-Kultur), aus dem Bronze- und Hallstattzeit werden spăter verăffentlichen.

O NOUĂ DESCOPERIRE HALLSTATTIANĂ TIMPURIE
LA MOLDOVA NOUĂ

Descoperirile mai vechi, dar mai ales intensele cercetări din ul timii
ani ' au făcut ca zona Dunării bănătene
să se facă din ce în ce mai mult
.
remarcată, ca una dintre cele mai bogate în vestigii arheologice de pe
întreg cuprinsul regiunii de sud-vest a României.
Un loc important în acest cadru îl ocupă, fără îndoială, descoperirile efectuate în apropierea localităţilor Moldova Nouă şi Moldova Veche, care atestă prezenţa locuirii umane pe aceste meleaguri încă din
vremurile străvechi 1 .
In cele ce urmează vom prezenta o recentă descoperire arheologică,
deosebit de valoroasă, care vine să completeze cu noi date imaginea
deja existentă a unei remarcabile permanenţe istorice în zona amintită.
In luna august a anului 1977, cu ocazia lucrărilor de amenajare a
unui garaj din cadrul carierei de banatite de la Moldo\·a Nouă, în punctul „Izvor Suvarov", au fost scoase la iveală mai multe vase şi fragmente ceramice, oase, precum şi două obiecte din bronz. Prin grija celor
ce lucrează în cadrul acestui şantieT, materialul arheologic amintit a
ajuns în posesia Muzeului de istorie al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa. Verificarea ulterioară, pe teren, a condiţiilor în care s-a efeduat
această descoperire a arătat că materialele au fost găsite la adînrimea
de 1,70 m de la actuala suprafaţă a solului ~i că ele provin dintr-o groapă cu suprafaţa de aproximativ 1 m 2 , destinată turnării unui stîlp de beton. In urma observaţiilor efectuate asupra pereţilor gropii s-a constatat
că peste nivelul în care au fost descoperite obiectele amintite se află un.
strat destul de gros de humus brun-negru, avînd în compoziţie fragmente de chirpic ars şi bucăţi de cărbune, strat care este datorat unei alunecări de pantă. Deasupra acestuia se află masiva platformă de nisip şi
piatră a garajului, destinat autovehicolelor de mare tonaj ale şantierului
carierei de banatite. Lucrările de amenajare ale acestui garaj au făcut imposibilă efectuarea unor cercetări sistematice în acest punct şi, în consecinţă, nu s-au putut emite concluzii sigure cu privire la caracterul
complexului căruia i-au aparţinut materialele prezentate aici.
Pentru istoricul descoperirilor şi bibliografia referitoare la această zonă, cf.
mai ales R. Petrovszky, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (partea a III-a), în
Banatica, IV, 1977, p. 442-446, punctele XLIV-XLVI; Gh. Lazarovici, Cornea-preistorie, în Caiete Banatica 5, Reşiţa, 1977, p. 7-17. La acestea se mai pot adăuga
încă două descoperiri mai noi, deocamdată inedite. Este vorba de necropola romană de la Moldova Nouă-Sălişte şi de aşezarea feudală timpurie de la Moldova
Veche--Rît, ambele în curs de cercetare.
1
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Cu ajutorul fragmentelor ceramice descoperite au putut fi restaurate, parţial sau total, un număr de nouă vase, care se alătură astfel celor
dou5 obiede din bronz amintite mai sus.
Unul dintre aceste obiecte de bronz este ·reprezentat de lama unui cuţit cu limbă la miner şi gaură de nit (Pl. I/1). Acesta este excelent păs
trat şi prezintă o frumoasă patină de culoare verde deschisă. Lama sa
este uşor curbată, aproximati\· triunghiulară în secţi~ne şi cu muchia
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rotunjită.
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Limba minerului este scurtă şi cu secţiunea pătrată. Nu au
putut fi observate nici un fel de elemente decorative.
Cealaltă piesă este un obiect fragmentar, tot din bronz, cu secţiu
nea patrulateră şi mici canale la exteiior, pe toate laturile (Pl. I/2). Spre
vîrf aceste canale dispar treptat. La nivelul rupturii se mai observă o
gaură mică în centru, probabil terminaţia unui canal circular interior.
Destinaţia obiectului este incertă. Ar putea fi, eventual, vîrful unui ac
de bronz.
Ceramica descoperită este de culoare brună, brun-neagră sau neagră. Vasele sînt îngrijit lucrate şi aparţin categoriei fine sau, mai rar,
celei semifine. Pereţii acestora sînt bine neteziţi şi, în multe cazuri, chiar
puternic lustruiţi. Repertoriul formelor este relativ bogat şi compus din
urne, căniţe, străchini şi un vas castron.
Cele două urne descoperite (Pl. II-III) sînt de dimensiuni mijlocii,
cu gîtul înalt şi buza puternic răsfrîntă la exterior. Corpul lor este mult
bombat la zona de contact cu gîtul, avînd astfel un profil relativ bitronconic.
Prima dintre ele (Pl. II) este de culoare neagră, cu pereţii puternic
lustruiţi, şi se remarcă printr-un decor ceva mai complex. În zona maximei ciircumfei--inţe ,a VlaS/Ului apar pat1u grupe de mici proeminenţe {'Onice cu vîrful îndreptat în sus, combinate cu toarte şi asociate, în intervalul dintre ele, cu mari caneluri oblice. Proeminenţele sînt, la rîndul lor,
decorate circular cu ajutorul unor grupe de caneluri înguste concentrice.
Aceleaşi caneluri înguste decorează la exterior şi gîtul vasului, riind
combinate cu benzi şi dispuse orizontal sau în ghirlande.
Cel de al doilea vas de acest tip (Pl. III) este de culoare brun-neagră
şi cu pereţii bine neteziţi. Spre deosebire de primul exemplar, nu prezintă nici un fel de elemente decorative, cu excepţia celor patru grupe
formate din cite două mici proeminenţe conice opuse.
Căniţele (Pl. IV /1, 2, 4), de formă tronconică, sînt de dimensiuni
mici şi au pereţii de culoare brun-neagră sau neagră, bine neteziţi şi
lustruiţi. Două exemplare (Pl. IVl2, 4) sînt decorate în partea inferioară
cu incizii fine, paralele. Una dintre ele este prevăzută cu o mică toartă
torsadată, supraînălţată (Pl. IV /4).
Străchinile sînt de două tipuri. Primului tip, cu buza trasă uşor
spre interior, îi aparţin două vase. Unul dintre ele este de dimensiuni
mici, de culoare neagră, cu pereţii lustruiţi şi lipsit de elemente decorative (Pl. IV/3). Celălalt este de dimensiuni mai mari, cu pereţii bine neteziţi, de culoare brun închisă. Această strachină este decorată pe buză
cu o faţetă lată, orizontală, întreruptă de patru grupe a cite două C'reste
in relief alăturate, aşezate vertical (Pl. IV /5).
Celuilalt tip de străchini, de formă tronconică, îi aparţin două exemplare, de culoare brună şi, respectiv, brun-neagră. Ele aparţin categoriei
semifine şi sînt decorate cu cite şase proeminenţe conice de dimensiuni
mici, care pornesc din buză (Pl. V /1-2).
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în fine, vasul castron este reprezentat printr-un singur exemplar
(PI. V/3), de dimensiuni mijlocii, care aparţine categoriei semifine şi are
o culoare brun-închisă. Pereţii săi sînt bine neteziţi. Vasul este prevăzut
cu două toarte aşezate imediat sub buză. Singurele elemente decorative
existente sînt cele două creste în relief, aşezate vertical, care pornesc
din buză.
Analiza materialului arheologic descoperit ne indică deci o masivă
concentrare de tipuri dh·erse de vase întregibile în spaţiul relativ restrins
de 1 m 2 al gropii de stîlp din care provin. Acest lucru, precum şi asocierea \·aselor amintite cu cele două obiecte din bronz, ar putea constitui
eventuale indicii pentru existenţa în acest punct a unei necropole. în
acec:istă privinţă ar fi fost de o mare importanţă studiul fragmentelor de
oase care s-au det;;coperit - după cum sintem informaţi - odată cu
restul materialului. dar care din păcate au fost pierdute.
Desigur că, pină la eventualele cercetări sistematice viitoare, nu se
pot trage totu~i concluzii definitive cu privire la natura complexului
arheologic din care provin materialele studiate aici.
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Este însă deosebit de important să subliniem că analogiile care au
putut fi stabilite ne permit o încadrare cronologică şi culturală destul
de precisă a acestor materiale.
.....,.
O primă indicaţie cu privire la poziţia cronologică a descoperirilor
menţionate ne este oferită de cuţitul de bronz cu limbă la miner, pentru
care găsim o serie de analogii în cadrul unor depozite de bronzuri descoperite pe teritoriul României. Este cazul cuţitelor întregi sau fragmentare, cu limbă la miner, care intră în componenţa depozitelor de bronzuri
descoperite la Caransebeş 2 , Cincu3, Cugir4, Guşteriţa II5, Moldova Veche 16, Suseni7, Şpălnaca II 8 şi Vioara de Sus 9 • Toate aceste depozite aparţin seriei Cincu-Suseni, datată în Ha.A 1 . Mai mult, este demn de menţionat că acest tip de cuţit nu depăşeşte în timp perioada Ha.A 1 , el fiind
inlocuit, încă din perioada imediat următoare (Ha.A 2), de o altă serie de
cuţite din bronz, cu muchia lamei arcuită şi limba minerului prevăzută
cu cite un jgheab pe ambele feţe 10 . Această din urmă serie este caracteristică intervalului de timp cuprins între Ha.A 2-Ha.B 1 , aşa cum o dovedesc exemplarele descoperite în depozitele de la Căpuşu de Cimpie 11 ,
Dacia 12 şi Variaş 13 , toate aparţinind seriei de tip Jupalnic-Tu["ia (Ha.A:?),
sau in depozitele de la Corneşti 1 4, Săcuieni15, Tăuteu 16 şi Zagon 117 , atribuite seriei Moigrad-Tăuteu (Ha.B 1).
Revenind la cuţitul analizat mai sus, trebuie să arătăm că încadrarea
sa cronologică în limitele restrînse ale perioadei Ha.A 1 este confirmată
şi de analogiile destul de apropiate şi exacte care pot fi stabilite pentru
materialul ceramic împreună cu care a fost descoperit.
Astfel, cele două urne cu proeminenţe mici conice (Pl. II-III) ~i.
mai ales, aceea decorată cu caneluri oblice, orizontale sau în ghirlandă,
sint apropiate tipului de urnă „pseudoprotovillanova'' 18 , formă de vas
deosebit de caracteristică pentru orizontul bronzului final (Reinecke
Bronz D) şi hallstattului timpuriu (Ha.A-B), atît în regiunile de pe
2 M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Edit. Academiei, 1977, p. 87 şi pl. 125/7.
3
Ibidem, p. 88-89 şi pl. 130/3.
4 Ibidem, p. 91 şi pl. 134/23.
:; Ibidem, p. 95 şi pl. 154/14.
6 Ibidem, p. 99 şi pl. 164/12.
7
Ibidem, p. 107 şi pl. 189/9.
8 Ibidem, p. 108 şi pl. 200/3, 12.
~ Ibidem, p. 115 şi pl. 243/17, 19, 24.
1u E. Comşa, Mormint din prima epocă a fierului găsit la Radovanu, în SCIV,
xv, 1964, 1, p. 129.
11 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 121 şi pl. 286/10.
1~ Ibidem, p. 122 şi pl. 288/10.
13 Ibidem, p. 124-125 şi pl. 293/8.
14
Ibidem, p. 128-129 şi pl. 306/2.
1:; Ibidem, p. 133 şi pl. 315/13.
16
Ibidem, p. 136-137 şi pl. 330/11.
17
Ibidem, p. 138 şi pl. 337/6.
18 St. Foltiny, Zum Problem der sogenannten „Pseudo-Protovillanovaurnen",
în Origini, II, Roma, 1968, p. 348-353.
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cursul mijlociu al Dunării, cit şi pentru o mare parte a teritoriului României19.
De altfel, urna decorată cu caneluri (Pl. II) îşi găseşte analogii foarte
apropiate în două vase de acest tip, descoperite chiar pe teritoriul sudvestic al României. Este vorba de binecunoscutele vase conţinînd depozitele de bronzuri de la Cornuţel 20 , aparţinînd seriei Uriu-Domăneşti
(Bronz D-Ha.A 1)21, şi cel de la Pecica 22 , atribuit seriei Cincu-Suseni
(Ha.A 1) 23 . Exemplare asemănătoare de urne sînt cunoscute şi în cadrul
materialului ceramic scos la iveală din tumulii de la Susani24, material
datat în Ha.A25 . Demn de menţionat este însă faptul că prototipul acestui gen de vas se află, în mod evident, în produse ceramice asemănătoare
existente în zonele sud-vestice ale României, precum şi în regiunile învecinate, încă din bronzul evoluat şi tîrziu, şi aparţinînd marelui complex româno-iugoslav cu ceramică incrustată 26 . La fel ca şi urna de la
Moldova Nouă, exemplarele de aceeaşi formă (de tipul I la) descoperite
în marea necropolă de tip Gîrla Mare de la Cîrna prezintă ca element
caracteristic plasarea verticală a toartelor pe zona lor de maximă circumferinţă27. Tot aici sînt întîlnite şi urne cu patru toarte pe corp, alături de
care apar şi patru proeminenţe conice pe umăr, în imediata vecinătate a
gîtului 28 .
Tipul de vas în discuţie constituie, de altfel, o formă deosebit de
bine reprezentată în cadrul descoperirilor aparţinînd acestui mare complex cu ceramică incrustată şi, ca să nu dăm decît cîteva exemple, amintim aici pe cele de la Dubovac 29, Klicevac 30 sau pe cele de tip Belegis31
şi Ilandza 32 .
13 Ibidem. Cf. şi St. Foltiny, Neue Angaben zur kenntnis der urnenfelderzeitlichen Keramik in sildlichen Teile des Karpatenbeckens, în Apulum, VI, 1967,
p. 49--71; A. Laszlo, Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile contemporane din bazinul Dunării de mijloc, în CMO, 1972, p. 173-183.
20
I. Stratan, O nouă descoperire hallstattiană în Banat, în SCIV, 15, 1964,
4, p. 523-527; A. Lâszlo, în CMO, p. 178 şi urm., fig. 4.
n M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 55 şi pl. 35.
2
~ V. G. Childe, The Danube in prehistory, Oxford, 1927, fig. 222; K. Horedt,
Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania, în StCom,
13, 1967, p. 149; St. Foltiny, în Origini, II, 1968, p. 345, fig. 5/2 şi p. 352; A. Laszlo,
Consideraţii asupra ceramicii de tip Gciva din Hallstattul timpuriu, în SCIV, 24,

1973, 4, p. 576.
23
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 101 şi pl. 169/5-18, cu bibl. mai veche.
2
{ I. Strata:6., AL Vulpe, Der Hilgel von Susani, în PZ,
52, 1977, pl. 4/12;
6/94-93.
25
Ibidem, p. 53 şi urm.
26
Vezi, mai recent, S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Edit. Academiei, Bucureşti, 1978, p. 27-45, cu bibliografia.
27
Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna,
Edit. Academiei, Bucureşti, 1961, p. 131 şi urm., pl. CVI.
8
~ Ibidem, pl. CVI/nr. 385.
28
·
M. Wosinsky, Az oslcor meszbetetes diszitesii argyagmiivessege, Budapcst,
1904, pl. XCIII/I; S. Morintz, op. cit., fig. 13/3, 4.
311
M. M. Vassits, La necropole de Klicevac, în RA, 1902, p. 172-190, fig.
2-5 ~i 7-8; M. Wosinsky, op. cit., pl. CVI şi CVII/1; S. Morintz, op. cit., fig. 13/2.
11
·
B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, Praistorija Vojvodine, Novi Sad, 1974,
J). 240, V. 147; p. 241, V. 149; p. 243, V. 152; S. Morintz, op. cit., fig. 24/5-7.
32
S. Morintz, op. cit., fig. 20/3.
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mai evidente cu urnele descoperite la Moldova Nouă le
~xemplare aparţinînd orizontului tîrziu şi final (Bronz
D-HaA 1) ale aceluiaşi mare complex cu ceramică incrustată, în cadrul
căruia încep acum să se facă simţite, din ce în ce mai puternic, influentele ceramicii tumulare (Hilgelgrăberkultur). Cităm, în acest sens, pe
~ele de la Ilandfa 33 , Margita-Obrovac 34 , Surcin 35 , Vatina 36 , Erdut 17 şi
Banat-;ka Palanka 3 s.
La acelaşi orizont îşi găseşte o bună analogie şi ceaşca cu toartă
torsadată, într-un exemplar descoperit la Dubovac~9 •
Constatăm deci că tipurile de vase menţionate mai sus, scoase la
iveală în cariera de banatite de la Moldova Nouă, îşi au geneza în culturile locale ale bronzului mijlociu şi tîrziu.
O dovadă şi mai evidentă a acestei realităţi o constituie, de altfel,
bunele analogii pe care le au majoritatea tipurilor de vase descoperite
aici cu materialele din necropola de la Cruceni (jud. Timiş) 41l, întrucît această necropolă ilustrează cît se poate de evident, după cum se ştie, ală
turi de acelea cercetate la Bobda 41 şi, mai recent, la Timişoara-Fratelia 4 :.?,
tranziţia de la manifestălile ceramice ale bronzului tîrziu local, la ceramica neagră, canelată, specifică Hallstattului timpuriu şi în sud-vestul
României 43 • Este atît cazul urnelor 44 , cît şi al străchinilor şi castroanelo1·
tronconice sau cu buza uşor trasă spre interior, prezentînd toarte verticale sub buză sau proeminenţe conice pornind din ea 45 •
În p1ivinţa crestelor în relief vertioal,e, întîLnite pe umăPul străchinii
cu buza uşor trasă spre interior sau imediat sub buza castronului de la
Apropieri

prezintă

şi

însă

JJ M.
Marijanski. Groblje urni kod llandie (Urnengrăber von Ilandza}, în
RadVojvMuz, 6, 1957, pi. 11/1, 4; 111,1; IV/3; V/1, 4; VI/1; St. Foltiny, Ka poznobronzanodobskoj kcramici Vojvodine (Zur spătbronzezeitlichen K~ramik in cler
Vojvodina), în UadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 7, pi. I/II.
3
i St. Foltiny. în RadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 7, pi. I/6; Idem, în llpulum, VI, 1967, pl. ll,i5.
Jj Idem, în
RadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 8, pi. II/1; Idem, în Apulum.

VI, 1%7, pi. Ill/4.
JG Idem, în RadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 8, pi.
II/6; p. 10, pi. IV/4;
idem, în Apulum, VI, 1967, pi. 1/4-5.
:r; Idem, în RadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 9, pi. 111/6; Idem, în Apulum.
VI, 1967, pi. IV/5.
:1> Idem, în RadVojvMuz, 15-17, 1966-1968, p. 10, pi. JV/5; idem. în Apulum.
VI, 19li7, pi. 111/1.
a:, Idem, în Apulum, VI, 1967, fig. 3/1.
4
K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 147 şi urm.; O. Radu, Cu privire la necropo!a de la Cruceni (jud. Timiş), în SCIV, 24, 1973, 3, p. 503-520; idem, Asupra
unui mormînt de incinerare de la Cruceni, în Tibiscus, 1, 1970, p. 19-23.
41
Săpături M. Moga. Material inedit în col. Muz. Banatului. De menţionat
doar clcJUă scur~~ semnalări aparţinînd lui M. Moga, în RevMuz, I, 1964, p. 296 ~i
în Atti del VI C.I.S.P.P., II (1965), p. 450. Cf. şi K. Horedt, în StCom, 13, 1967,
p. 148 şi urm.
42 FI. Mcdcleţ, 1n legătură cu necropola de incineraţie de la Timişoara Fratelia, comunicare la A XI-a sesiune anuală de rapoarte, Bucureşti, 22-23 aprilie
1977. Material inedit în Col. Muz. Banatului.
' 3 Cf. K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 147 şi urm.; O. Radu, în SCIV, 24,
1973, 3, p. 507; S. Morintz, op. cit., p. 44-45.
44
Cf. O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3, pi. 1/2-3; 3/5; 9/9.
45
Ibidem, pi. 3/2; 4/3; 5/2, 5; 7/6; 8/2.
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Mo]dova Nouă, credem că acestea ar putea, eventual, să constituie influenţe ale ceramicii tumulare, deşi asemenea ornamente în relief apar
cel mai adesea pe partea interioară a buzei vaselor de acelaşi gen în
cadrul descoperirilor atribuite tumularilor sau manifestînd o puternică
influenţă tumulară directă sau indirectă, aşa cum sînt cele descoperite
la Tape 46 , Hajdukovo 47 şi Ilandza 48 •
Aşadar, analiza materialului arheologic descoperit în punctul „Izvor
Suvarov" din cadrul carierei de banatite de la Moldova Nouă ne permite încadrarea acestora în perioada restrînsă a Ha A 1 (aprox.
sec. XII î.e.n.), ceea ce face ca ele să reprezinte
ală
tmi de mate1ialele descopelite La Pecica (HaA 1) 49 , (Arad-Gai (Bronz
D) 50 , Cruceni II (Bronz D)5 1 , Bobda (Bronz D-Ha A 1 )5 2 , Cornuţel (Bronz
D-Ha A 1) 53 , Timişoara-,,Pădurea Verde" (Bronz D) 54 , Susani (Ha A)5 5
şi faza finală (Ha A) a necropolei de la Timişoara-Fratelia (Bronz
C-Ha A) 56 - - una dintre cele mai timpurii expresii pe plan arheologic
ale constituirii şi, mai apoi, ale existenţei comunităţilor hallstattiene
timpurii pe teritoriul sud-vestic al României.
Pe de altă parte, ele vin să confirme, o dată mai mult, evoluţia organică, locală, a procesului de tranziţie de la culturile epocii bronzului
tîrziu şi final la orizontul canelat, specific începutului primei epoci a fierului din această zonă·;,_
Evident, acest proces s-a desfăşurat în condiţii istorice complexe,
generate de ceea ce se defineşte îndeobşte ca „marea migraţie egeică"·;~
şi, îndeosebi, de pătrunderea succesivă dinspre centrul spre estul Europei a purtătorilor culturii mormintelor tumulare (Hilgelgrăberkulturpt',
ceea ce a produs în aceste zone o serie de perturbări culturale şi etnice
importante.
Descoperirea de la Moldova Nouă vine să ne confirme însă, încă
o dată, că pentru zonele de sud-vest ale României nu putem vorbi de o
46 T. Soroceanu, Beitrăge zur Bronzezeit am Unterlauf des
N. S., XXI, 1977, p. 70, fig. 8/1-3.
47 B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, op. cit., Sl. 187.
48 M. Marijanski, în RadVojvMuz, 6, 1957, pl. li, IV, VI.
49 Cf. nota 22.
50 K. Horedt, in StCom, 13, 1967, p. 149 şi nota 63.
51 Ibidem, p. 14 7 şi urm.
52 Ibidem, p. 148 şi urm.
53 I. Stratan, în SCIV, 15, 1964, 4, p. 523-528.
31
K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 148 şi nota 59.
s:, I. Stratan, Al. Vulpe, în PZ, 52, 1977, p. 28-60.

Mureş.

în Dacia,

u Informaţie amabilă

a colegului Fl. Medeleţ, căruia ţinem să-i mul\urnim ~i
cale.
57
Pentru descoperirea de la Moldova Nouă - Cariera de banatite un argument in plus in acest sens l-ar putea constitui şi existenţa in apropiere, la Moldova Veche, a unei necropole de tip 2uto Brdo-Gîrla Mare. CL E. l3ujor, Mormintele din epoca bronzului de la Moldova Veche, comunicare prezentată la Co5

pe

această

lc,cviul VII. Cultura şi istoria tracilor de nord de pe teritoriul României (Epoca
-bronzului), Institutul de Arheologie, Bucureşti, 23-25.Xl.1978.
58
Cf., mai ales, A. Mozsolics, Archăologische Beitrăge zur Geschichte der
Grossen Wanderung, în ActaArchBp, 8, 1975, p. 119-156.
53 Ibidem; I. Bona, în ActaArchBp, 9, 1958, p. 223; T. Kemenczei, în Archf:rt,
1963, 2, p 182-186; K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 141 şi urm.
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pătrundere efectivă a populaţiei tumulare, ci, cel mult, de influenţe din
partea acestora. Fenomenul este perfect explicabil dacă avem în vedere
că singura descoperire atribuită sigur tumularilor pe teritoriul României
este aceea din cimitirul Rulikovszky de la Oradea (deci în zona vestică a ariei de răspîndire a culturii Otomani) 60 şi dacă ţinem cont, în
acelaşi timp, de faptul că pentru zonele de la vest de Banatul românesc
se poate vorbi cel mult de o sinteză a culturii mormintelor tumulare cu
ramura nord-vestică a grupelor tîrzii din cadrul complexului cimpurilor
de urne cu ceramică incrustată 61 • Şi, numai prin această filieră, ori prin
aceea a culturilor Mureş 62 şi Otomani 63 , au putut pătrunde şi în sudvestul României influenţe ale culturii tumulare.
Desigur, aceste influenţe nu au avut însă un rol atit de hotărîlor
incit să ne convingă a privi neapărat ca pe un fenomen de import trecerea la prima epocă a fierului în zonele sud-vestice ale României.
Mai mult, dacă adăugăm aici şi faptul că din cele şapte descoperiri
de obiecte din fier datate în Ha A, cunoscute pînă în prezent pe teritoriul României, nu mai puţin de cinci au fost efectuate în Banat 64 , putem
considera cu deplin temei că această zonă se înscrie printre ariile primare de geneză hallstattiană ale întregului spaţiu carpato-danubian.

MARIAN GUMA

NEW EARLY IRON AGE FINDS IN MOLDOVA NOUA
(Summary)
Some intacts or fragmentary vessels (pi. II-V), bones and two bronze objects
(pi. I) were found by chance in August 1977 at „Cariera de banatite" by Moldova
Nouă. The circumstances of this discovery seems to indicate hcre the presencc of
K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 143, nota 31; N. Chidio~an, Contribuţii la
grupei Suciu de Sus în contextul epocii bronzului din Crişana, în
SCIV, 21, 1970, 2, p. 291.
01
VI. Miloj~ic, Zur Frage der Chronologie der friihen und mittleren Bronzezeit in Ostungarn, în Congres International des sciences prehistoriques et protohistoriques. Actes de la lll-e Session, Ziirich, 1950, Zurich, 1953, p. 274.
62
Pentru legăturile culturii Mureş cu tumularii, cf. mai ales T. Soroceanu, în
Dacia, N. S., XIX, 1975, p. 45-68.
63 K. Horedt, în StCom, 13, 1967, p. 141 şi urm. Mai recent, cu prezentarea
diverselor legături ale culturii Otomani cu tumularii, cf. T. Bader, Epoca bronzului
in nord-vestul Transilvaniei, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978~
p. 30-62.
6 • Pentru dovezile privind începuturile metalurgiei fierului în Banat, cf., mai
ales, M. Rusu, lnceputurile metalurgiei fierului în Transilvania, în In memoriam
Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 351 şi urm.; A. Laszlo, !nceputurile metalurgiei fierului pe teritoriul României, în SC IV A, 26, 1975, 1, p. 17 şi urm.; Idem~
Anfiinge der Benii.tzung und der Bearbeitung des Eisens auf dem Gebiete Rumă
niens, în ActaArchHung, 29, 1977, p. 53 şi urm.
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a nccropolis. It was nat possible to make systematic researches to determinate with
exactitude the nature of this archaeological site.
On the basis of the established analogies, the finds can be dated in the beginning of the Early Iran Age (Ha Ai).
'fhis discovery represents a new argument to support the idea of the transitional process to the Early Iran Age in southwestern Romania, on the basis of
the local cultures of the Middle and Late Bronze Age, with some influences due
to the tumular graves culture (Hilgelgrăberkultur).

INTRE ORIGINALITATE SI ADEVĂR
'

La începutul .anului 1975 apărea, în Editura enciclopedică română,
rar~a lui Ion Horaţiu Crişan „Burebista şi epoca sa". Doi ani mai tîrziu, Editura ştiinţifică şi enciclopedică publica ediţia a doua, revăzută şi
adăugită, a lucrării. Rîndurile ce urmează sînt consacrate cîtorva din numeroasele probleme pe care cartea cercetătorului clujean le ridică.
Ţin să subliniez din capul locului că acest articol nu este o recenzie.
Fac această precizare deoarece n-aş vrea să mi se reproşeze că nu discut
aici în mod exhaustiv cele două ediţii ale cărţii sau că nu relev părţile
pozitive ale acesteia. Asemenea aspecte pozitive există, fără îndoială; pot
afirma chiar că o parte din neajunsurile primei ediţii au fost îndreptate
în cea de-a doua, deşi nu în măsura la care mă aşteptam după diversele
observaţii critice pe care autorul le primise. Pe de altă parte, îl rog
pe cititor să fie încredinţat că nu am relevat în cele de mai jos toate
aspectele negative sau măcar discutabile ale volumului „Burebista şi
epoca sa". Scopul meu este mult mai modest: punerea în discuţie a unor
probleme majore, pe care le ridică însăşi tema cărţii, dar şi a felului în
care autorul acesteia a înţeles să le rezolve.
In genere, m-am oprit asupra problemelor comune celor două ediţii
.:ile lucrării; totuşi, în cîteva cazuri mă voi referi numai la ediţia a doua,
Niciodată însă nu combat idei sau ipoteze prezente exclusiv în prima
ediţie: am socotit că absenţa lor din cea de-a doua dovedeşte că autorul
a renunţat la ele şi că, în consecinţă, nu mai are rost să le semnalez,
deşi nu mă pot opri să remarc că aceste renunţări sau modificări ar fi
trebuit însoţite de anumite explicaţii.
Precizez, în sfîrşit, că trimiterile la paginile cărţii „Burebista şi
epoca sa" nu vor Ii făcute în note la subsol, ci între paranteze. Paginile
primei ediţii vor fi precedate de cifra romană I, iar paginile celei de-a
doua de cifra romană II.
*

Abordînd tema pe care şi-a propus-o, Ion Horaţiu Crişan înfrunta
o dificultate obiectivă majoră: dificultatea de a delimita net, pe planul
culturii materiale şi spirituale, perioada domniei lui Burebista de aceea
a succesorilor săi; totuşi, în anumite cazuri, acest lucru era posibil. Incertitudinile care mai persistă în datarea unor monumente sau obiecte
făceau inievitabHă refeririea la vestigi,i care pot data ,din epooa 1ui Burebista, dar pot fi şi mai tîrzii; nu-i voi reproşa autorului asemenea cazuri.
li voi repro.şa însă oă, în dorinţa firoo.sc.ă de a-şi îmbogăţi documenbarea,
el a inclus adesea în expunerea sa piese sigur mai tîrzii; atunci cînd vor-
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despre metalurgia fierului la daci (I 369-384 = II 392--407),
I. H. C. aminteşte şi uneltele descoperite pe terasa a VIII-a a Dealului Gră
diştii. care, ascunse acolo la venirea romanilor (106 e.n.), nu puteau să
fi fost confecţionate în timpul lui Burebista, cu un secol şi jumătate
mai devreme.
Este adevărat că, în a doua ediţie a cărţii sale, I. H. C. îşi ia anumite
precauţiuni înainte de a trece la enumerarea uneltelor dacice de fier. El
afirmă, de exemplu (II 391) că „deşi nu se cunosc cuptoare pentru redus
minereu de fier care să fie datate cu siguranţă în epoca lui Burebista şi
atelierele de la Grădiştea Muncelului se datează la sfîrşitul sec. I e.n.
putem susţine fără teamă de a greşi că şi în acest timp minereul de fier
era topit în acelaşi fel ca şi eventual cu un secol mai înainte şi în
continuare se prelucra aşa cum o avem dovedit cu prisosinţă în cele
trei mari ateliere de fierărie descoperite în aşezarea civilă de la Grădiş
tea I\Iuncelului". Această frază întortocheată şi ambiguă este, evident,
menită să sugereze cititorului că de la Burebista la Decebal nimic nu s-a
schimbat în metalurgia fierului la daci; la o privire mai atentă, este clar
că fraza nu spune altceva decît că în secolul I e.n. fierul se prelucra
ca ... în sec. I e.n.!
Dar I. H. C. se arată în continuare (II 391-392) ceva mai precis, spunind că „nu este posibilă o separare tranşantă. în cadrul fazei clasice,
a uneltelor ce corespund ca timp domniei lui Burebista, pe de o parte,
iar pe de altă parte a acelora din sec. I e.n. Covîrşitoarea lor majoritate
îşi fac. cu siguranţă. apariţia în sec. I î.e.n. şi vor continua de-a lungul
veacului următor". Spunînd acestea, autorul prezintă drept certitudine o
simplă ipoteză, nesusţinută prin nimic în cazul unei serii de unelte.
Cuno~te oare I. H. C. cuţitoaie de dulgher, cleşti de fierărie cu parrtea
activc'i profilată, ferăstraie cu ramă, nicovale paralelipipedice, coase, tuburi pentru suflatul sticlei sigur databile în prima jumătate a secolului I î.e.n.? După ştiinţa mea, asemenea descoperiri nu s-au făcut
încă. Şi apoi, de ce trebuie să presupunem că uneltele din sec. I e.n. sînt
identice cu cele din veacul precedent? La urma urmei, orice tip de unealtă are propriul său moment de apariţie şi nu văd de ce toate trebuie
să-l aibă în epoca lui Burebista, dar nici unul în vremurile următoare.
Specialistul detectează fără greutate inadvertenţe de felul celei citate mai sus, dar cititorul neavizat, căruia volumul „Burebista şi epoca
sa" ;i este vădit adresat cu precădere, se poate lăsa lesne înşelat de asemenea „certitudini" nefondate.
Există însă şi altă dificultate (i-aş spune: subiectivă) în calea oricui
(nu numai a lui I.H.C.) ar fi dorit să trateze tema cărţii discutate aici.
După contribuţiile la această temă a unor savanţi de talia lui Vasile
Pârvan sau Constantin Daicoviciu, ca să nu mai vorbim şi de mulţimea
discipolilor lor, era extrem de greu să se mai spună ceva cu adevărat nou
şi original în problemele istorice majore ale epocii lui Burebista. Dar fără
o asemenea contribuţie originală, cartea însăşi nu se mai justifica decît,
cel mult, ca o lucrare de popularizare. De aici, probabil, principalul neajuns (după părerea mea, se înţelege) al cărţii lui I.H.C.: continua oscilare
între originalitate şi tezele reprezentînd un bun cîştigat pentru ştiinţă.
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Voi arăta mai jos care au fost, într-o serie de cazuri, consecinţele acestei
oscilări.

Una dintre aceste consecinţe, şi anume dintre cele mai vizibile şi
mai grave, este abordarea „celtică" sau „celtizantă" a unei bune părţi
din problematica de bază a cărţii. Nu este vorba de aspecte izolate, ci de
o poziţie principială, căci într-una din primele pagini ale cărţii (II 16)
I. H. C. afirmă răspicat: ,,Ni se pare astăzi a fi un bun cîştigat şi unanim
acceptat că fără o atentă şi aprofundată cercetare a fenomenului
celtic nu poate fi înţeleasă pe deplin dezvoltarea, sub toate aspectele, a
societăţii daco-getice şi, mai cu seamă, trecerea ei pe o treaptă superioară
de dezvoltare, corespunzătoare epocii Latene". Formularea este întruci tva atenuată faţă de prima ediţie (I 12), unde faptul era „neîndoielnic",
dar şi aşa ideea de a explica dezvoltarea unui popor şi a unei societăţi
prin cercetarea altui popor mi se pare cit se poate de primejdioasă. E
primejdioasă pentru că extinderea nedocumentată, prin analogie sau prin
raţionament, a unor realităţi istorice duce, de obicei, la erori grave şi, în
al doilea rînd, pentru că duce inevitabil la atribuirea unei importanţe exagerate factorilor externi în dezvoltarea unei societăţi anumite.
Tocmai aşa se întîmplă cu fenomenul celtic în lucrarea lui I.H.C.
După părerea acestuia, celţii au jucat un rol deosebit în formarea şi
dezvoltarea la daco-geţi a culturii celei de-a doua vîrste a fierului (I
12 = II 16), în timp ce influenţele „venite din lumea grecească, elenistică, romană, sud-tracică, iliră, scitică'' (este curioasă această enumerare
,,anticronologică") au contribuit numai „într-o măsură mai mare sau
mai mică'' la alcătuirea civilizaţiei geto-dacice de tip Latene (II 16). Chiar
şi cel mai înfocat adept al însemnătăţii influenţei celtice în interiorul
arcului carpatic (în spaţiul „dacic") va respinge, cred, ideea că celţii au
jucat un rol deosebit şi în spaţiul „getic".
Situîndu-se pe poziţia arătată, I. H. C. face apel la autoritatea lui
Vasile Pârvan, spunînd că teza „rolului deosebit" al celţilor îi aparţine
şi că tot „lui îi revine marele merit de a fi intuit în mod genial importanţa integrării spaţiului geto-dacic în aria civilizaţiei europene de tip
Latene" (I 16). In acelaşi timp, autorul cărţii „Burebista şi epoca sa"
se declară în dezacord „cu unele exagerări ale marelui nostru învăţat"
~i afirmă că civilizaţia daco-getică nu s-a celtizat (ibid.). Felul în care
această afirmaţie de principiu se traduce în practică merită examinat mai
îndeaproape.
Penku început, aş semnala că poziţia lui I. H. C. este diametral opusi'i
celei pe oare o afirma cu numai ş.ase ani îruainte de aparitia -cărţii di,scutate.
La p. 224 a lucrării sale „Ceramica daco-getică cu specială privire la
Triansilvemi1a..'' (BuC'UTeşti, 1969), I. H. C. !Spunea: ,,Da,oă inifluenţe~e greceşti
sau sud-tracice n-au fost aşa de hotărîtoare cum o cred unii cercetători,
înseamnă oare să ne reîntoarcem la teoria lui Vasile Pârvan care acorda
rolul determinant în evoluţia culturii materiale daco-getice influenţelo1·
celtice? Nicidecum. Influenţele celtice n-au fost nici ele capabile să
schimbe aspectul general al culturii materiale autohtone aşa cum n-au
putut-o face, de altfel, nici cele greceşti. Intregul aspect al culturii materiale daco-getice se va schimba doar atunci cînd o va cere, sau mai bine
1
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zis, o va impune dezvoltarea forţelor de producţie interne, reprezentînd
de fapt o consecinţă a acestei dezvoltări, lucru ce se va realiza la destulă
vreme după aşezarea celţilor pe teritoriul ţării noastre".
Cer cititorului iertare pentru acest lung citat, dar el mi se părea
necesar pentru a măsura importanţa „cotiturii" realizate de I. H. C. fără
a oferi vreo explicaţie.
Parcurgînd paginile cărţii „Burebista şi epoca sa" eşti îndreptăţit
să te întrebi ce valoare reală are dezacordul lui I. H. C. faţă de „unele
exagerări" ale lui Vasile Pârvan. In adevăr, în practică, atunci cind autorul trece în revistă diferite domenii ale culturii materiale şi spirituale daco-getice (ba chiar şi domeniul organizării sociale, despre care va fi
vorba ceva mai jos), el le înfăţişează consecvent drept tributare celţilor.
După părerea lui I.H.C., în domeniul metalurgiei „toate descoperirile converg înspre a ne arăta o netă superioritate a celţilor. De la ei
vor fi preluat daco-geţii procedee tehnologice superioare de prelucrare a
fierului precum şi ustensilele necesare" (I 374 = II 397). Mai departe
(I 378 = II 401), autorului i se pare limpede că strămoşii noştri au preluat cleştile de fierărie de la celţi, ,,aşa cum au făcut-o şi în cazul altor
unelte p~ntru prelucrat metal".
Asemenea afirmaţii reclamă cîteva observaţii peste care nu cred că
se poate trece cu uşurinţă.
I.H.C. însuşi arată (I 374 = II 397) că „răspîndirea, atît a secerilor
cit şi a coaselor, ar pleda în favoarea priorităţii, în ceea ce priveşte uneltele agricole, a daco-geţilor faţă de celţi". Dar secerile, coasele şi celelalte unelte agricole erau făurite tot din fier, pentru prelucrarea lor
fiind necesare cunoştinţe metalurgice cu nimic mai prejos <lecit în cazul confecţionării unui baros, a unei dălţi sau a unor cleşti. De ce să
admitem atunci că dacii preiau de la celţi uneltele de fierărie pentru
a-şi manifesta apoi superioritatea numai în făurirea uneltelor agricole?
Deoarece I. H. C. se ref eră la cleştii de fierar, este bine să precizez că
în lumea celtică nu se cunoaşte o specializare atît de avansată a lor ca
în societatea dacică.
Cred că problema uneltelor de fierărie se pune altfel. Fiind vorba
de unelte funcţionale, adaptate la operaţiile ce trebuia să se efectueze
cu ajutorul lor, ele sînt, probabil, specifice epocii şi nu unei populaţii
anumite. De altminteri, dacă e vorba să căutăm un model, e mai firesc
să ne gîndim la lumea clasică, greco-romană, de unde anumite tipuri
de unelte au fost împrumutate şi de celţi, şi de daci. Chiar I.H.C. remarcă pe bună dreptate (I 381 = II 404) că o unealtă de dulgherie,
cuţitoaia, s-a răspîndit şi în Dacia, şi la celţi, din nordul Italiei.
Cu originea celtică a uneltelor dacice de fauri nu se împacă nici
împrejurarea că marea majoritate a unor asemenea piese descoperite
la noi se datează în secolul I e.n., deci într-o vreme cind nu mai existau demult în Dacia aşezări sau necropole celtice. Acceptînd ideea lui
I.H.C., s-ar ajunge la concluzia paradoxală că dacii n-au împrumutat
aceste unelte de la celţi în perioada convieţuirii pe acelaşi teritoriu,
ci mai tîrziu, cind celţii fuseseră asimilaţi, iar împrumuturile nu se mai
puteau face decit pe calea schimburilor cu regiunile locuite de ei în
centrul Europei.
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Dorinţa de a fi original cu orice preţ îl aduce adeseori pe I.H.C.
în situaţia de a se contrazice. El o face, de exemplu, în problema uniunilor de triburi daco-getice din care s-ar fi format statul lui Burebista.
Nucleul stăpînirii lui Burebista „l-au format, după toate probabilită
ţile, cele patru mari uniuni de tribu~·i şi tot ele au fost cele patru părţi
în care ea s-a dezmembrat la moartea făuritorului ei" (I 36 = II 49).
Cititorul prea lesne crezător va parcurge cu această idee aproape o sută
de pagini, dar apoi va afla (I 126 = II 140) că „formaţiile politice în
fruntea cărora sînt pomeniţi un Dicomes sau Coson în Muntenia, sau un
Rholes, Dapyx şi Zyraxes, în Dobrogea, nu pot fi considerate ... uniuni
de triburi. Nici în Transilvania şi nici în altă parte nu mai putea fi
vorba de o ~evenire la vechea orînduire gentilică, după părerea noash'ă,
cu siguranţă depăşită". Citind, spre sfîrşitul cărţii (I 441 = II 487), că
la moartea lui Burebista „uniunile de triburi nu mai existau", căci
„Burebista după ce a unificat toate triburile a pus bazele unui stat
care era reclamat de noile relaţii sociale intervenite în Dacia", citit0rul ar putea ajunge la concluzia că, măcar de la un anumit punct, I.H.C.
este consecvent cu propriile sale păreri. Această credinţă îi va fi întă
rită de afirmaţia categorică (I 445 = II 490) că „părţile desprinse
din marea stăpînire a lui Burebista fie ele mai restrînse ori mai întinse
nu puteau prezenta decît trăsături de organizare statală". Ei bine, cititorul ar greşi, căci foarte curînd (I 445 = II 491) intervine o nouă cotitură: aflăm acum că opera de căpetenie a lui Burebista, statul, ,,va
supravieţui creatorului său şi se va dezvolta în continuare chiar în
limite teritoriale cu mult mai modeste". Dacă teritoriul statului este acum
mai mic, înseamnă că daco-geţii care locuiau în afara lui erau organizaţi,
totuşi, în triburi şi uniuni de triburi.
Aceste contradicţii pot fi, la urma urmelor, amuzante. GraY este
faptul că părerile lui I.H.C. despre organizarea politică a daco-geţilor
înainte de Burebista, în timpul lui şi după moartea sa abundă în afirmaţii gratuite. Cum se poate spune, de exemplu, că cele patru mari
uniuni de triburi formează nucleul stăpînirii lui Burebista? Ele ocupau,
practic, după I.H.C., întreg teritoriul Daciei, astfel încît nucleul îl putea
forma numai una din ele. Cum se poate afirma că Burebista a pus
bazele unui stat după ce a unificat toate triburile? Aceasta înseamnă
că în timpul celei mai mari părţi a domniei lui el s-a aflat în fruntea
unei confederaţii tribale. De unde certitudinea că formaţiunile politice
ale lui Coson, Dicomes, Rholes, Dapyx, Zyraxes erau state? Nu-şi dă
seama autorul cărţii că aceste „state" sînt mult mai mici şi mai slabe
decît uniunile de triburi pe care le postulase la început? Nu exclud
posibilitatea ca unele din formaţiunile politice mărunte răsărite pe ruinele stăpînirii lui Burebista să fi prezentat într-adevăr anumite trăsături
de organizaTe statală, dar lucrul acesta trebuie ori demonstrat (ceea cc
în stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu se poate face), ori prezentat ca o ipoteză, ca o posibilitate, în nici un caz ca o certitudine.
I.H.C. consacră un întreg subcapitol (I 86-110 = II 102-124) problemei capitalei lui Burebista, ajungînd la concluzia justă că nu putea
fi vorba pe atunci de o capitală în sensul pe care-l dobîndeşte mult mai
tîrziu acest cuvînt. Avem însă de-a face, într-un anumit sens, cu o
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istoriografia
ci pe acela.
,,cetate de

scaun" etc.
ln dorinţa de a dovedi că Burebista nu putea avea o „capitală" permanentă, I.H.C. recurge la argumente retorice, neobservînd că ajunge
uneori într-un impas şi că argumentele se întorc împotriva sa. De exemplu (II 121, aproape identic cu I 106), el spune:
„Despre existenţa unei capitale permanente unde să-şi aibă sediul
administraţia ca în cazul statelor elenistice sau a (sic!) altor regate din
antichitate nu credem că poate fi vorba pe vremea lui Burebista ...
O asemenea capitală ar presupune existenţa unui oraş cu oarecare pretenţii de urbanism edilitar, un aparat de stat centralizat alcătuit de
multă vreme, cu numeroase instituţii. La un asemenea stadiu de dezvoltare nu credem să fi ajuns daco-geţii din timpul domniei lui Burebista şi rămîne încă de discutat în ce măsură acest lucru poate fi susţinut chiar şi mai tîrziu în timpul ultimului dintre regii daco-geţilor.
în epoca lui Decebal".
Cititorul a sesizat, fără îndoială, procedeul folosit. S-a pus semnul
egalităţii intre noţiunea de „capitală permanentă" şi aceea de „capitală
permanentă unde să-şi aibă sediul administraţia ca în cazul statelor
elenistice" etc., ceea ce permite formularea şirului de presupuneri pe
care I.H.C. le înlătură de la bun început (oraş cu pretenţii de urbanism
1::dilitar, aparat de stat centralizat, cu o îndelungată existenţă şi cu numeroase instituţii). Dar de ce este obligatoriu ca o reşedinţă permanentă sau, mai bine zis, o reşedinţă obişnuită, de zi cu zi, a lui Burebista să fie o capitală de tip elenistic? ln definitiv, şi simplii şefi de trib
aveau o reşedinţă; dacii nu erau un popor nomad şi şefii lor nu colindau
neîncetat ţara; de ce tocmai Burebista trebuia s-o facă?
Dacă este să vorbim despre o capi tală ca Pergamul sau Alexandria
Egiptului, e inutilă discuţia şi pentru epoca lui Decebal: este sigur. că
nici ultimul rege al dacilor n-a avut o asemenea reşedinţă. Dar o cetate
de scaun exista, căci ce altceva era Sarmizegetusa pe care Ptolemeu o
numeşte „regească"? Şi nu vorbeşte oare Cassius Dio despre cetatea de
scaun a lui Decebal? De ce lui Burebista trebuie să i se nege o asemenea
reşedinţă?

Respingînd ideea că reşedinţa lui Burebista ar fi fost în cetatea de
la Costeşti, I.H.C. scrie (I 106-107 = II 121): ,,ln cele două turnuri de
piatră, cărămidă şi lemn, oricît s-ar fi înălţat pe verticală nu vedem cum
ar fi locuit atît regele cu familia lui cît şi curtea (în ediţia I: ,,suita").
Mai trebuie adăugată apoi armata care va fi fost şi ea numeroasă şi
care în nici un caz nu putea încăpea şi ea în două turnuri ce măsoară
8 X 8,60 m şi 12,50 X 8,20 m chiar presupunînd existenţa mai multor catmi. Unde locuiau, unde trăiau soldaţii şi mai cu seamă suita, demnitarii
cu familiile lor (cuvintele „cu familiile lor~ lipsesc din prima ediţie).
pe care îi avem atestaţi la curtea regilor daci?".
Să fi uitat oare I.H.C. că la Costeşti, pe lingă cele două turnuri-locuinţă la care s-a referit, mai există şapte bastioane? Să fi uitat de turnul
de pe Ciocuţa? Să fi uitat de barăcile de pe platou, pe care el însuşi le-a

NOTE

ŞI DISCUŢII

501

săpat şi care puteau adăposti foarte bine soldaţi? Dar să admitem că
cetatea de la Costeşti nu putea cuprinde familia, curtea şi pe soldaţii
lui Burebista (bănuiesc că I.H.C. se referă la garda regelui şi nu la cei
200.000 de oameni care puteau lua armele în caz de mobilizare generală):
ce altă aşezare sau cetate îi putea cuprinde? Să credem oare că Burebista
peregrina între reşedinţele sale nepermanente fără familie, fără suită şi
fără o gardă militară? Sau să ne închipuim că toţi aceştia, neîncăpînd
în nici o cetate, îşi duceau viaţa în corturi? Şi care a fost oare situaţia
înainte ca Bure bi sta să-şi fi extins stăpînirea asupra întregii Dacii? Nici
atunci nu avea o cetate de scaun proprie? In ce mă priveşte, resping
cu hotărîre imaginea unui Burebista nomad, lipsit de o reşedinţă fixft.
Natural, cele de mai sus nu exclud posibilitatea ca Burebista să
fi avut, în funcţie de necesităţile războiului sau ale guvernării, ~i alte
reşedinţe decît aceea de la Costeşti, din Munţii Orăştiei, dar este firesc
să-i căutăm reşedinţa permanentă, principală, în ţinutul în care a fost
leagănul statului dac.
La drept vorbind, şi I.H.C. pare să renunţe, la un moment d;:it, la
„originalitatea" care făcea din Burebista un rege nomad, căci el spune
textual (I 329 = II 344, cu neînsemnate deosebiri): ,,S-a pus şi se mai
pune întrebarea funcţionalităţii cetăţii de la Costeşti. D. M. Teodorescu
presupunea că în turnurile-locuinţă de pe platoul superior rezida Burebista, că aici se găsea reşedinţa lui permanentă. Părerea este împărtă
şită apoi de C. Daicoviciu şi de alţii. Am avea astfel de-a face cu un
„castel-locuinţă", întărit cu un val de pămînt, cu un zid de piatră
şi cu un dublu rînd de palisadă. După părerea noastră totul pledează
pentru o asemenea concluzie (sublinierea· mea - H.D.). Cele două turnuri-locuinţă vor fi fost adevărate palate. Spaţiul limitat cuprins în
interiorul fortificaţiilor este temeiul ce face imposibilă, după socotinţa
noastră, utilizarea cetăţii ca loc de refugiu în caz de nevoie. Pentru o
reşedinţă princiară pledează apoi, în totalitatea lui materialul descoperit ... " Dar renunţarea la „originalitate" este de scurtă durată, căci
foarte curînd (I 331 = II 346) se afirmă că „problema capitalei lui Burebista rămîne deocamdată o enigmă şi nimeni nu poate şti cînd va fi ea
dezlegată" sau că „firesc ar fi ca reşedinţa regală să fi fost pe Dealul
Grădiştii". Ce să mai crezi în faţa unei asemenea inconsecvenţe? Se
creează impresia că autorul a redactat anumite pagini ale cărţii punînd
cap la cap fişe întocmite după autori diferiţi sau fişe oglindind momente
diferite din evoluţia propriilor sale păreri.
Problema „capitalei" lui Burebista nu este singura în care se pot
consemna contradicţii flagrante. Acelaşi lucru se întîmplă şi în cazul
armatei permanente a marelui rege.
Vorbind despre cetatea de la Piatra Roşie, I.H.C. mărturiseşte (I
334-335 = II 349) că îi vine greu să creadă „să fi existat aici o garnizoană militară permanentă. Aceasta ar presupune în mod absolut
necesar şi implicit existenţa unei armate permanente organizate, cum
a fost cea romană, stadiul (sic!) la care nu ne închipuim însă să fi
ajuns daco-geţii nici pe vremea lui Decebal şi, cu atît mai puţin, în
epoca lui Burebista". Fireşte, autorul este liber să aibă această părere,
deşi nu înţeleg de ce orice oaste permanentă trebuie să aibă neapărat
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organizarea armatei romane. Dar cititorul nu mai ştie ce să creadă atunci
cînd citeşte, cîteva rînduri mai departe (I 335 = II 350), în legătură
cu aceeaşi cetate: ,,În ce priveşte armata, aceasta a existat, cu siguranţă,
alcătuită fiind ... din clienţii nobilului respectiv ori ai regelui". Aşadar,
a existat sau nu o garnizoană militară în cetatea de la Piatra Roşie?
Cu aceeaşi uimitoare repeziciune se schimbă atitudinea lui I.H.C.
şi în alte probleme. Un exemplu concludent se intîlneşte la I 159 = II
174 (cu foarte mici deosebiri), unde se spune:
„Despre familia lui Burebista izvoarele scrise sînt cu desăvîrşir-e
mute, iar cele arheologice nu pe pot spune nimic. De aceea, orice ipoteză legată de acest subiect, oricît de interesant ar fi el pentru noi, ni
6e pare de prisos"'.
Ar fi însă o naivitate să-l interpretăm ad litteram pe autor, căci
in rîndurile următoare el îşi schimbă părerea: ,,Avînd însă în vedere
cele relatate de Caesar despre celţi, putem formula mutatis mutandis,
ipoteza extinderii autorităţii asupra unor teritorii daco-getice, fără opoziţii, pe cale paşnică, prin legăturile de familie contractate de Burebista
ori de familia lui". După cum se va vedea, nu e singura dată cînd celţii
intervin în chip sal\'ator pentru formularea unor asemenea idei originc.1le.
În mult discutata problemă a originii puterii lui Burebista, I.H.C.
adoptă o poziţie agnostică, ceea ce îl singularizează într-adevăr în istoriografia noastră. El afirmă (I 127 = II 140) că „nu sîntem în măsură
s.."1 precizăm originea lui Burebista, nucleul de unde a pornit, mai exact
spus în jurul căruia s-a unit, pentru o vreme, întregul neam daco-getic".
Şi mai original este autorul atunci cînd problema i se pare destul de
lipsită de însemnătate (I 121 = II 135): ,,Inexistenţa textelor scrise
este cea care ne opreşte să răspundem la întrebarea: care anume a fost
nucleul iniţial, de unde a pornit Burebista la înfăptuirea marii sale
opere? Discuţiile s-au purtat şi controversele continuă, cu privire la ultimele două zone: Muntenia şi Transilvania. lnainte de a trece în revistă
argumentele aduse, socotim binevenită precizarea că din lipsa dovezilor peremptorii nu poate fi vorba decit de ipoteze şi că acestea au o
însemnătate cu mult mai redusă decît li s-a atribuit în înflăcărarea controverselor. Cu aceasta nu vrem, fireşte, să spunem că ar fi neinteresant să ştim de unde a pornit Burebista, care este locul lui de baştină,
dar cu adevărat importantă, es2nţială ni se pare doar înfăptuirea lui
Burebista, indiferent dacă aceasta şi-a avut începutul în Transilvania
ori în Muntenia".
Într-o viziune destul de personalistă a istoriei şi dacă prin locul
de baştină ne mărginim să înţelegem locul naşterii lui Burebista, poate
că lucrul nu este prea important; dacă ţinem seama însă de adevărata
problemă, aceea a originii puterii lui Burebista, a statului său, situaţia
~:e ~chimbă, căci ea are o importanţă majoră, privind întreaga dezvoltare
a societăţii daco-getice.
Problema unificării daco-geţilor este şi ea tratată contradictoriu.
îndeobşte se admite că la acest proces au contribuit, într-o oarecare
măsură, pericolele externe: celtic şi, mai ales, roman. Dar pentru I.H.C.
(I 142 = II 157-158), ţinînd seamă de „faptul că daco-geţii erau în
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instanţă barbari cu limitate posibilităţi de a scruta viitorul",
este demonstrat că „despre un pericol roman care să fi impulsionat unirea triburilor daco-getice nu poate fi vorba. Ar trebui să le acordăm
strămoşilor noştii o prea mare forţă de previziune capabilă să prevadă
ce se va petrece peste aproape un secol". Ceea ce se 1refuză în bloc
strămoşilor noştri i se acordă însă lui Burebista (I 338 = II 353): ,,Burebista, dotat cu atîta perspicacitate, trebuie să fi avut deplina conşti
intă că romanii nu vor vedea cu ochi buni unirea tuturor semintiilor
claro-getice şi ridicarea vertiginoasă a statului său. De aceea, era de
prevăzut că mai devreme ori mai tîrziu va trebui să-i înf.runte. Pentru
o asemenea eventualitate a conceput şi realizat Burebista gigantica redută din Munţii Orăştiei".
Este vădit că principalele lipsuri ale cărţii ies la iveală atunci dnd
autorul abordează într-o manieră originală probleme de ordin socialeconomic, pentru care el nu pare să aibă pregătirea teoretică, marxi~,t;1,
necesară. Este adevărat şi este bine că I.H.C. îşi însuşeşte (I lnl196 = II 207-209) teza existenţei unui stat dac în epoca lui Burebista.
Este iarăşi adevărat - şi este bine - că, după alţii, I.H.C. împăirtăşeşte
(I 196-204 = II 209-217) teza caracterului non-sclavagist al acestui
stat şi a apartenenţei sale la modul de producţie tributal. Din păcate,
atunci cînd trece la prezentarea structurii concrete a societăţii dar·ogetice, I.H.C. comite o gravă g,reşeală, a cărei sursă trebuie căutată deopotrivă în dorinţa de originalitate şi în metoda de a transpune mecanic
elemente ale societăţii celtice (imperfect înţelese şi ele!) asupra rnciel:1ţii
dacice.
După cum se ştie, izvoarele literare menţionează, la daci, două rategorii de oameni liberi: pi.leati (tarabostes) şi comati (cupillc1ti). I.H.C.
respinge mai întîi (I 181 = II 196) părerea lui C. Daicoviciu că prin comuti
trebuie înţeleşi ţăranii săraci, muncitorii agricoli, păstorii, minerii, meş
teşugarii, oameni aflaţi într-o situaţie de aservire faţă de nobili, corespunzînd, mai mult sau mai puţin, plebeilor de la Roma. îl citează apoi
pe Caesar (De bello Gallico, VI, 13), care descrie situaţia de aservire totală în care se găsea poporul la celţi şi care afirmă că în întreaga Gallie
existau două categorii de oameni avînd o oarecare însemnătate şi bucurîndu-se de o anumită consideraţie: druizii (preoţimea) şi cavalerii (notez că traducerea Janinei Vilan Unguru, de care se foloseşte I.H.C., nu
este tocmai exactă, dar acest lucru nu are prea mare importanţă acum).
ln sfîrşit, I.H.C. adaugă acestor două categorii pe nobili şi conchide în
chip destul de surprinzător (I 182 = II 196): ,,Dacă pilleati corespund
nobililor din lumea celtică şi patricienilor din cea romană, ni se pare
firesc ca cealaltă categorie, comati (capillati) să reprezinte pe cavaleri
(equites), existenţi atît la celţi cit şi la romani".
De ce? Autorul ne lămureşte imediat: ,,Ni se pare o imposibilitate ca
solia trimisă de Decebal la împăratul Traian, pentru a media pacea,
să fi fost alcătuită din oameni de rînd, proveniţi din masa pe care o
ştim aservită şi exploatată, fără nici o participare la viaţa publică, redusă în anumite cazuri la o situaţie identică cu cea a sclavilor. Ar fi
primit oare Tiraian o asemenea solie? Desigur că nu. De aceea, vedem
în relatarea lui Dio Cassius dovada celor spuse mai înainte".
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Pentru a vedea în spusele lui Cassius Dio despre solia compusă
din comati, trimisă, la un moment dat, de Decebal la Traian, o dovadă
că aceşti comati erau cavaleri este nevoie de un singur lucru: de transpunerea mecanică a situaţiei societăţii celtice, zugirăvită de Caesar, asupra societăţii dacice. Aşadar, după ce daco-geţii sînt înfăţişaţi ca tributari celtilor în trecerea la cea de-a doua vîrstă a fierului, în metalurgie etc.: iată-i acum copiind realităţile sociale din lumea celtică. Pentru
I.H.C., oamenii de rînd, nenobili, din societatea daco-getică nu au voie
su se deosebească prin nimic de cei din societatea celtică!
Formulindu-şi concluzia, autorul scapă din vedere cîteva lucruri
esenţiale. El uită, de exemplu, că .nimeni n-a descris societatea dacică
in termenii folosiţi de Caesar pentru celţi. El mai uită apoi că la popoarele aflate într-o fază de dezvoltare asemănătoare stadiului atins de
celţi şi de daci, termenul „cavaleri" nu este convenţional, ci îi desemnează într-adevăr pe aceia care erau îndeajuns de bogaţi pentru a întretine un cal şi a pleca la război călare; o simplă privire asupra reliefurilor Columnei Traiane convinge pe oricine că, la daci, comati luptau, în general, pe jos. I.H.C. uită şi că termenii pileati şi comati mai
au un sens foarte precis: primii sînt purtători de pileus (un fel de căciulă
sau bonetă), ceilalţi poartă părul lung şi umblă în capul gol. Dacă
pileati sînt nobilii, iar comati cavalerii, atunci pe Columna Traiană nu
sînt înfăţişaţi decît nobili şi cavaleri şi nu apare nici un om din popor.
Dar atunci cine sînt „clienţii" care-i însoţesc pe aceştia la război? Sau
po:1te I.H.C. vrea să sugereze că poporul dac n-a luptat împotriva agresiunii romane şi că singurii care au încercat să reziste au fost nobilii
~i c.1valerii?
Mai ciudat este faptul că autorul uită, la distanţă de numai o pagină,
cele spuse de el însuşi. In adevăr, kaza citată mai sus exclude apartenenţa cavalerilor la nobilime; totuşi, I. H. C. spune (I 183 = II 197)
despre cavalerii celţi că „aparţineau nobilimii, deosebindu-se în acest
fel de cavalerii roma.ni ce constituiau o pătură, un ordin intermediar
între aristocraţie şi plebe".
Cavalerii romani constituiau într-adevăr o asemenea pătură, dar
I.H.C. dă iarăşi dovadă că n-a înţeles deosebirea esenţială dintre aristocraţia romană şi nobilimea celtică. Aristocraţia romană, în epoca lui
Caesar, era aristocraţia senatorială, aşadar o aristocraţie de funcţii, nu de
origine; ea nu trebuie confundată cu vechiul patriciat roman din epoca
regalităţii sau din primele secole ale republicii. Se ştie că din senatul
roman făceau parte foarte mulţi reprezentanţi ai unor familii de origine plebeie şi că ei ajung, în cele din urmă, să constituie majoritatea
senatului. Cu totul alta este situaţia la celţi şi la daci, unde nobilimea
era o aristocraţie de naştere, de origine vădit tribală. Lucrurile nu se
repară cu observaţia (I 183 = II 197) că pileati daci corespund acelor
.,principes ce alcătuiau nobilimea (nobilitas) la celţi". Prin principes
C,1esar înţelege, evident, pe nobilii cei mai de frunte, cei mai influenţi,
pe căpetenii.
Explicaţia acestor confuzii constă în faptul că I.H.C. n-a înţeles
deosebirea dintre anumite noţiuni ca „stare socială", ,,clasă socială", ,,categorie profesională". Caesar spune limpede că, la celţi, există două ca-
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tegorii de oameni care se bucură de consideraţie: druizii şi cavalerii;
afară de cazul că l-am bănui pe Caesa,r de intenţia de a exclude aristocraţia din rîndul categoriilor influente, este clar că druizii şi cavalerii
formează nobilimea, dar druizii sînt preoţi, iar cavalerii, în primul rînd,
războinici. Ocupaţiile diferite nu exclud o apartenenţă socială comunc'i ~i
un exemplu elocvent, în lumea celtică, sînt chiar doi fraţi pe care I.I-f.C.
îi aminteşte (I 147 = II 162): Dumnorix, şeful heduilor, şi druidul Diviciacus. Autorul n-a înţeles însă că apartenenţa la aristocraţie nu depindea de îndeletnidre şi nici măcar de avere (au existat şi nobili scC1pătaţi !), ci era dată odată pentru totdeauna prin naştere .

•
Observaţii similare, privind consecinţele negative pe care le are
căutarea „originalităţii'; cu orice preţ, s-ar putea face şi pentru probleme
de ordin pur arheologic, de exemplu în legătură cu ipoteza unei veritabile incinte de apărare care> ar fi înconjurat zona sanctuarelor de l,1

Sarmizegetusa (I 34 7-352 = II 362-367) sau cu felul în care I.H.C.
reconstituie înfăţişarea sanctuarului vechi de pe terasa a XI-a a Dealului
Grădiştii (I 387-397 = II 413-423). Aceste probleme merită îm;ă o
dezbatere apa,rte, care va putea fi mai bine iniţiată după compleLlrea
rezultatelor săpăturilor în zona respectivă.
Cu alte cuvinte, e timpul să formulez o concluzie asupra problemelor, de ordin mai ales istoric, discutate pînă acum.
In problemele majore ale societăţii dacice şi ale statului dac din
vremea lui Burebista, 1.H.C., în lucrarea „Burebista şi epoca sa", oscilează mereu între originalitate şi adevăr. Uneori, adevărul se impune,
autorul aderînd la concluziile formulate, înaintea lui, de alţii; alteori,
de prea multe ori, teoriile „originale" ale autorului fac ca adevărul
istod.c să sufere. Şi e păcat.
HADRIAN DAICOVICIU

ÎNCĂ ODATĂ

DESPRE „DECEBALUS PER SCORILO"

Cînd, cu 2--1 de am m urmă, C. Daicoviciu publica celebrul va-; cu
inscripţia „Decebalus per Scorilo", se atrăgea atenţia asupra faptului t·[1
„cele două ştampile ... pot da naştere la diferite interpretări. Cea mai
,,simplă" ar fi aceea că stampilele indică pe meşterul (sau meşterii)
olar(i), ori pe proprietarul (proprietarii) vasului, în limba latină- E adevărat că în favoarea acestei interpretări pledează caracterul latin al literelor, cu formele lor ce trimit în jurul anului 100 e.n. Cele două stampile .ar însemna, la prima vedere, ,,Decebalus pri.n Scorilo". Lăsînd la
o parte faptul că prepoziţia per cere acuzativul (de o abreviaţie a lui
Scorilonem ne îndoim că ar putea fi vorba), nu găsim nici sensul, nici
analogia unei asemenea inscripţii pe vase: ,,Decebalus per Scorilo". Olarul (sau proprietarul) Decebalus a făcut acest vas prin (ori pentru?)
Scor-Ho (olar şi acesta, sau proprietarul al doilea?). In cazul dnd atît
Dec-ebal cit şi Scorilo ar fi meşteri, ar fi curios ca amîndoi ... să poarte
numele istorice ale unor căpetenii dacice, cunoscute din alte izvoare.
Nici nu se găsesc analogii pentru asemenea interpretare. în care c·uvîntul per să apară în această legătură" 1 . Concluzia la care a ajuns
C. Daicoviciu (,,noi credem că în Decebalus per Scorilo trebuie să vedem
o indicaţie a proprietarului vasului cu filiaţia lui: Decebalus fiul lui Scorilo")2 a fost acceptată în principiu în mod unanim, dacă omitem cele
citeva intervenţii, nu totdeauna competente, din literatura de specialitate română sau străină. Credem că nu este nevoie de a da citire listei
foarte lungi de cercetători români, sovietici, bulgari etc., care au citat
în lucrările lor această inscripţie de primă importanţă pentru istoria
Daciei, conform cu interpretarea lui C. Daicoviciu.
De cîţiva ani însă, în ştiinţa românească a început să dispară unitatea de vederi care domnea pînă nu demult în această problemă. Au
apărut astfel o serie de lucrări care neagă posibilitatea interpretării „daci-ce", încercîndu-se dovedirea valabili tă ţii interpretării „la tine", mai întîi luată în consideraţie şi apoi respinsă de C. Daicoviciu. Se cuvine să
amintim în primul rînd pe K. Horedt3, după care n-ar fi exclus; ca
stampila de la Grădiştea Muncelului să fie sorisă în limba latină ... (şi)
inscripţia s-ar putea traduce astfel: (oficina regelui) Decebal. Prin Sco1

C. Daicoviciu, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 203.

2

Jbid.

3

K. Horedt, în SCIV, XXIV, 1, 1973, p. 109-110.
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rilo (a fost lucrat vasul)" 4 • După părerea lui I. I. Russu 5 „stampila controversată din Dealul Grădiştii era o simplă „marcă" de atelier a unui
eminent meşter olar (figulus) sau patron de atelier-officina, mare proprietar cu numele Decebalus; adică foarte probabil însuşi ultimul suveran-rege al geto-dacilor, stăpînul unor fabrici de olărie, ceramică în
burgul-capitală a Daciei libere sau parţial ocupată de armatele ;romane.
PotTivit formulei lingvistice el ar fi lucrat prin (lat. per) vreun meşter
subordonat, un fel de „calfă'· sau chiar şef de atelier" 6 • In sfîrşit, I. H.
Crişan este de părere că „este vorba de o inscripţie în limba şi cu caradere latine, care s-ar întregi „Decebalus (fecit) per Scorilo" (Decebal
l-a făcut prin Scorilo) şi ar reprezenta o simplă „marcă" de olar. ln
ce măsură proprietarul atelierului (officina) a fost chiar binecunoS<::utul
rege Decebal nu se poate preciza cu destulă certitudine'n.
Bibliografia referitoare la subiectul amintit este în realitate mult
m,1i bogată. Din economie de spaţiu ne limităm însă să facem trimitere
la adicolul lui I- I. Russu, unde sînt consemnate cu rigurozitate toate
poziţiile (nu sînt omise nici scrisorile trimise de cititorii redacţiei „Magazinului Istoric"). A rămas neobservat de autor numai articolul seri<;
pe această temă de H. Daicoviciu 8 •
Cel mai înfocat adept al interpretării latine s-a dovedit a fi I. I.
Ru~su. După părerea sa „prima eventualitate (text în limba geto-dacică)
azi nu mai este de luat în considerare, lipsită fiind de o bază ştiinţifică
~i rnmparativă, ca un produs de iz romantic al primei entuziasmări a
descoperitorilor, al imaginaţiei necontrolate ... " 9 • Pină nu de mult, autorul cuvintelor de mai sus a fost însă partizanul interpretării „dacice" 10•
ln mod asemănător a evoluat şi părerea lui I. H. Crişan 11.
Toţi
cei care au participat la discuţie sînt de acord asupra unui singur punct: inscripţia de pe vasul descoperit la Grădiştea
Muncelului, independent de interpretarea ce i se poate da, reprezintă
un izvor unic pentru istoria Daciei preromane, de o extremă importanţă.
Ar fi prin urmare păcat dacă controversele menţionate (în ce limbă a
fost sorisă inscripţia: dacică sau latină?) ar duce la imposibilitatea folosirii ei de către cercetători. De altfel, nici nu pot fi construite ipoteze bazate pe rezultate ce decurg dintr-o interpretare atît de controversată a unuia şi aceluiaşi izvor.
Ar fi, deci, de dorit ca discuţiile să continue pînă la lămurirea finală
a problemei. ln acest scop poate că nu ar fi lipsit de sens să se procedeze la elaborarea unei liste în care vor fi înregistrate diferitele conoluzii
Op. cit., p. 110.
I. I. Russu, în AlIACluj-Napoca, XIX, 1976, p. 29-53. Versiunea prescuracestui articol în Epigraphica. Travaux dedies au VIie Congres d'epigraphie
grl'cq11e et latine (Constantza, 9-15 sept. 1977), Bucureşti, 1977, p. 3:3-50.
i; Op. cit., p. 46.
7
I. I-I. Crişan, Burebista şi epoca sa, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
4

~
tată ~

Hurnrcşti, 1977, p. 442-443.
~ H. Daicoviciu, în Steaua,

XXIV, nr. 9, 1973, p. 9 şi 27.
I. I. Russu, op. cit., p. 45.
10 I.
I. Russu, Limba traco-dacilor, l:!diţia a II-a, Bucureşti, 1967, p. 115.
11 I.
H. Crişan. Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania,
r:ucureşti, 1969, p. 189-190.
9
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sau fapte necontroversate privind atît vasul, cit şi inscripţia, asupra că
rora toţi cercetătorii sînt de acord. Pe această bază indiscutabi,lă s-ar
putea încerca o nouă discuţie.
In primul rînd, se poate afirma cu certitudine că vasul a fost descoperit la Sarmizegetusa, capitala regilor daci. După toate probabilităţile
a fost executat la faţa locului, întrucît atît forma cit şi dimensiunile vasului pun sub semnul întrebării eventualitatea transportării sale pe căile
de aeces spre Munţii Orăştiei. Din punctul de vedere al tehnicii de lucru
va<;ul este de factură dacică, putînd fi datat în timpul domniei lui Decebal12. Inscripţia a fost executată înainte de arderea vasului, prin stampilare, fiind scrisă în alfabet latin. Două din cele trei cuvinte care o
alcătuiesc sînt antroponime dacice Decebal1 1 şi Scorilo 14 . In sfîrşit,
vasul de la Sarmizegetusa are un caracter unic, lipsind analogiile pe
teritoriul Daciei sau în afara graniţelor sale 15 .
Discutabilă continuă să rămînă funcţia vasului, nici una din explicaţiile date pînă acum nefiind pe deplin convingătoare. Regretabil este
de asemenea faptul că un obiect atit de important nu a fost publicat
pînă în prezent conform cerinţelor ştiinţifice moderne 16 . Discutabil este
şi cuvîntul per. Controversele se pot reduce în esenţă la dilema dacă
acest cuvînt este de provenienţă dacică ( = fiu) sau latină ( = prin).
Vom analiza mai întîi ipoteza latină. Dacă acceptăm că inscripţia
a fost scrisă în limba latină, trebuie să admitem că olarul dac Scorilo,
în timpul domniei lui Decebal, a executat în capitala regilor daci, Sarmizegetusa, la cererea proprietarului atelierului care purta şi el numele
de Decebal (nu se poate exclude nici posibilitatea ca acesta să fi fost
regele însuşi), un vas avînd dimensiuni şi o formă neobişnuită, pe care
12
13

I. H. Cri!'ian. op. cit., p. 190.
La exemplele privind folosirea acestui nume în afara teritoriului provinCH'1 Dacia în secolele II-III e.n. (cf. I. I. Russu, în AIIACluj-Napoca, XIX, 1976,
p. 46, n. 34) trebuie să adăugăm şi pe veteranul legiunii I Italica (Flavius Decebalus), care figurează într-o inscripţie descoperită la Novae (V. Bojilova, Contributions epigraphiques de Novae. Comunicare prezentată la cel de al VII-lea
Congres de epigrafie greacă şi latină, Constanţa, 9-15 sept. 1977).
14 Acest nume apare în izvoare numai de trei ori şi totdeauna în strînsă
legătură cu Dacia: 1) Scorilo de pe mult discutatul vas din Sarmizegetusa dacică; 2) ScorYlo dux Dacorum (Frontinus Strategemata, I. 10, 4; cf. J. Trynkowski,
în „Przeglad Historyczny", LIX, 3, 1968, p. 438-446; H. Daicoviciu, J. Trynkowski,
în Dacia, N.S„ XIV. 1970. p. 159-166); ::l) Scorilo Resati libertus. domo Dacus
(CIL III 13379; A. Dobo, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae
acl res earundem provinciarum pertinentes, Budapesta. 1975, nr. 665). Nu se poate
prin urmar<' înţele>ge afirmaţia lui I. H. Crişan (Burebista şi epoca sa, p. 442) că:
,.Srorilus nu are nimic de-a face cu regele ce poartă acelaşi nume menţionat mai
tîrziu (? J.T.), el a putut fi un geto-dac venit din dreapta Dunării, unde
numele este frecvent" (?!).
15 I. H. Crişan, Ceramica ... , p. 190.
16 Aşa, de pildă, descoperitorul vasului ce ne interesează, I. H. Crişan (cf.
Burebista şi epoca sa, p. 442), în lucrarea sa fundamentală, Ceramica daco-getică,
nu menţionează un lucru de maximă importanţă, cum ar fi că imediat sub gît
se găseau patru orificii dispuse simetric (cf. Illiri şi daci. Cluj-Bucureşti, 1972,
p. '187, D 236), ceea ce poate fi un indiciu pentru faptul că vasul era atîrnat.
Consideraţiile lui I. H. Crişan că vasul „nu poate sta în picioare decît cu ajutorul unui suport" (op. cit., p. 190) sînt deci inutile. Pînă şi dimensiunile vasului
diferă de la autor la autor.
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s-a imprimat stampila în limba latină. Se pune însă întrebarea pentru
cine a fost făcută inscripţia şi cine putea s-o înţeleagă în Sarmizegetusa
dacică? Faptul că olarul a comis cu această ocazie o gravă greşeală gramaticală, explicabilă dacă ne gîndim la originea lui şi la necunoaşterea
perfectă a limbii latine, ridică în continuare problema de ce s-a servit
de această limbă? Inscripţia este cu atît mai neobişnuită cu cit nu posedăm pentru ea analogii în epigrafia ceramică latină. Nu se poate susţine
că inscripţia a fost copiată în mod mecanic, deoarece olarul Scorilo nu
putea dispune de un model gata făcut. Foarte probabil că a inventat
singur formularea respectivă- Pe de altă parte, atit olarul Scorilo, cit
şi proprietarul de atelier Decebal poartă în mod cu totul întimplător
nume intilnite la regii daci. Lucrurile sint posibile, dar puţin probabile.
Optînd pentru ipoteza „latină" sîntem obligaţi să recunoaştem că avem
de-a face cu o coincidenţă de fapte netipice şi greu explicabile. Totodată,
rolul jucat de cele două personaje rămîne neclar, iar traducerea inscripţiei iridică dificultăţili.

Ipoteza „dacică" nu creează în schimb îndoieli din punct de vedere
lingvistic. Ne vom referi la opiniile a doi mari cunoscători ai limbii
dace: V. Georgiev 18 şi I. I. Russu 10 • Vom omite de asemenea faptul că
I. I. Russu este în prezent adeptul concepţiei „latine". Important este
că a recunoscut în trecut justeţea ipotezei .,dacice". De altfel. nimeni
nu a atacat pînă la ora actuală concepţia „dacică" din punct de vedere
lingvistic.
Dacă sîntem de acord că inscripţia a fost scrisă în limba dacă, înţelesul ei nu dă naştere la dubii: ,,Decebal, fiul lui Scorilo". Este normal
ca un vas descoperit în capitala lui Decebal şi care provine din perioada
domniei sale să poarte numele lui, după cum nu este ciudat ca tatăl
său să poarte numele de Scorilo, asemenea acelui du.r: Dacorum din
opera lui Frontinus 20 •
In sfirşit, analizată prin această prismă, inscripţia are numeroase
analogii. Cu titlu de exemplu, vom aminti stampila de pe o amforă
descoperită la Porolissum, citată de K. Horedt2 1 şi I. H. Crişan 22 ca un
argument în sprijinul ipotezei „latine": lmp(eratoris) Nervae Aug(ustip:i_
Este un obicei larg răspîndit la produsele ceramice provenite dintr-un
atelier să poarte numele proprietarului, în cazul de faţă numele împăratului24. Nu credem că H. Daicoviciu 25 are dreptate cînd afirmă că
17
S-a mers pînă la încercarea de a traduce cuvîntul per prin „pentru":
,.Decebalus pentru pomenirea lui Scorilus" (Cernea T. Nicolae, în Flacăra, nr. 45
(1170). 10 noiembrie 1977, p. 11).
18 V.
Georgiev, Trakiiskijat ezik, Sofia, 1957, p. 25-26; idem, Trakite, tehnijat
ezik, Sofia, 1977, p. 199-200.
19
I. I. Russu, Limba traco-dacilor, p. 115.
~°21 Frontinus, Strategemata, I, 10, 4.
K. Horedt, op. cit., p. 109.
~~ I. H. Crişan, Burebista . .. , p. 443.
3
~
Materiale, VII, 1961, p. 378, fig. 15.
2 ~ Numele proprietarului poate apărea şi la nominativ, aşa cum se poate
citi pc stampila compusă din două părţi, păstrată pe un dolium descoperit la
Roma: C. CORNELIUS FELIX (CIL XV 2430).
25
H. Daicoviciu, op. cit., p. 9.
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amfora menţionată nu poate constitui o paralelă pentru vasul de la Gră
Muncelului. Nu ar putea fi vorba de o analogie dacă inscripţia
„Decebalus per Scorilo" ar fi fost scrisă în latină. Analogia este posibilă
dacă inscripţia a fost executată în limba dacă. Ipoteza dacică nu este
complet „lipsită de o bază ştiinţifică şi comparativă" aşa cum s-a susţinut. Dacii care au împrumutat şi au adaptat atîtea „noutăţi" din lumea greco-romană, au putut împrumuta şi obiceiul menţionării pe vase
a numelui proprietarului de atelier.
ln acest punct, împărtăşim pe de-a-ntregul opinia lui K. Horrot,
I. I. Russu şi I. H. Crişan, care văd în stampila de pe vasul descoperit
la Grădiştea Muncelului „o simplă marcă de atelier", ce aparţinea ultimului şi eroicului rege dac- Cu această ocazie merită să semnalăm că
ceramica provenită din fortificaţiile şi sanctuarele din Munţii Orăştiei
posedă trăsături cu totul particulare. Sînt frecvente forme şi tipuri de
vase neîntîlnite în altă parte: imitaţii de cratere grece-1;,ti, vase mari cu
guler şi vestita ceramică pictată cu motive vegetale şi zoomorfe2 6 • Aceasta l-a determinat pe I. H. Crişan să afirme că „aspectul deosebit pe
care îl îmbracă ceramica dacică din Munţii Orăştiei l-am numit ,.de
curte" 27 • Toate aceste elemente confirmă existenţa în cadrul vieţii politice a Daciei preromane a unui atelier ceramic ce lu<'ra pentru necesităţile capitalei, proprietate a regilor daci.
Obiceiul menţionării pe vase a numelui ·regilor nu este complet
necunoscut la daci, aşa cum a arătat ,recent o interesantă descoperire
efectuată la Ocniţa (jud. Vîlcea). Este vorba de o inscripţie (executat[1
înainte de arderea vasului), completată şi întregită în mod strălucit de
I. I. Russu. ,,Terminaţia (cazul gramatical) rămîne deocamdată echivoc:
fie genetiv BACIAE[OC] 0IAMAPKO[Y] în sensul de proprietar, adică
,,(vasul) regelui Thiamarcos", ca un bun material al acestei căpetenii
getice, fie ca nominativ BACIAE[YC] 0IAMAPKO[C], în care caz ar
putea să fi însemnat că Tegele este subiectul unei construcţii gramaticale,
indicind vreun autor, proprietar al officinei în care a fost confecţionată
piesa ceramică" 28 . Amintim că vasul de la Sarmizegetusa dacică are inscripţia la cazul nominativ.
Interpretată astfel, inscripţia de la Grădiştea Muncelului poate furniza informaţii preţioase nu numai cu privire la numele tatălui lui Decebal, dar şi în ceea ce priveşte relaţiile economice, în speţă existenţa
unor ateliere ce aparţineau regilor daci, care se ocupau mai ales cu
satisfacerea nevoilor curţii (în înţelesul larg al acestui cuvînt). Folosirea
scrierii latine nu face <lecit să sublinieze puternica influenţă a culturii
romane pe teritoriul Daciei libere, fără a mai fi nevoie de a apela la
concluziile exagerate privind penetraţia „limbii latine vorbite" 2 fl.
diştea

JAN TRYNKOWSKI
26
27

28
~'9

I. H. Crişan, Ceramica . .. , p. 193-194, 154, 194-196, 201-202.
I. H. Crişan, op. cit., p. 216.
I. I. Russu, în AIIACluj-Napoca, XIX, 1976, p. 38.
Idem, op. cit., p. 49.
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ENCORE UNE FOIS SUR „DECEBALUS PER SCORILO"
(Resume)
L'auteur reprend la question de la langue de l'inscription „Decebalus per
Scorilo", imprimec sur les parois d'un grand vase trouve a Sarmizegetusa. En
exarninant les diverscs hypotheses, l'auteur arrive â la conclusion que l'inscription
est recligee en dace et qu'elle doit etre interpretee comme signifiant „Decebale,
fils de Scorilo". L'officine d'ou le vase est sorti appartenait au roi dace et c'est
comme marque d'atelier que l'inscription a ete imprimee.

PIESE DE ARGINT DIN CETATEA DACICA
DE LA PIATRA CRAIVII

Este binecunoscut faptul că îndelungatele cercetări arheologice întreprinse la Piatra Craivii (sat Craiva, corn- Cricău, jud. Alba) au permis
descoperirea unei importante staţiuni dacice1, cu triplu aspect: aşezare
civilă, fortificaţie din piatră şi, în fine, centru religios, spiritual, documentat prin identificarea a două sanctuare patrulatere, identice cu cele
din incinta sacră a Sarmizegetusei Regia din Munţii Orăştiei.
Analiza detaliată a bogatului inventar arheologic, constînd din ceramică de toate categoriile şi formele, obiecte din metal, piese de podoabă, monede ş.a. a confirmat şi aici, ca de altfel în toate staţiunile dadce
cercetate pe întreg teritoriul ţării, unitatea culturii materiale şi spirituale a marelui neam al daco-geţilor. Coroborarea descoperirilor arheologice cu cîteva informaţii oferite de izvoarele literare au dus la concluzia, unanim acceptată, că la Piatra Craivii a luat fiinţă şi s-a dezvoltat, pe parcursul secolelor II î.e.n.-1 e.n., un puternic centru oppidan
- Apulon - locuit de tribul dacic al apulilor 2 şi menţionat în lista oraşelor întădte din Dacia preromană, de către geograful alexandrin Claudius Ptolemeus 3 •
Din bogata şi variata gamă a materialului arheologic, rezultat din
cei aproximativ 10 ani cit a durat cercetarea sistematică a staţiunii, am
ales pentru a prezenta în aceste pagini piesele din argint, descoperite
alături de obiecte din bronz şi fier pe terasa V (menţionăm că aceasta
a fost cea mai bogată în descoperiri arheologice din întregul complex
cercetat) unde au apărut, de altfel, şi şirurile de tamburi din piatră aparţinind unuia din sanctuarele aşezării şi cetăţii dacice. Produsele în discuţie aparţin, de fapt, unor categorii de obiecte de podoabă, bine cunoscute în componenţa tezaurelor dacice descoperite pînă în prezent.
Fibulă întreagă (Pl. I, 1) lungime 3 cm, greutate 2,80 g, concentraţie de metal preţios 750/1000; piciorul profilat, arcul şi acul realizate din sîrmă de argint răsucită. Capătul piciorului are ca decor linii
incizate. Acest tip de fibulă, derivat din fibula cu nodozităti. ' a cunoscut
o largă răspîndire atît între podoabele de argint, cit şi între cele lucrate
în fier sau bronz. Deosebirea sesizabilă constă doar în anumite detalii
'

1
I. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, în Celticum, XII, Rennes, 1965, p. 115166. Asupra rezultatelor finale a descoperirilor de la Piatra Craivii, vezi V. Moga,
Aşezarea_ şi cetatea dacică de la Piatra Craivii, în Monografia „Alba Iulia 2000",
Alba Iuha, 1975, p. 27-36.
2
I. I. Russu, în Apulum, IV, 1961, p. 85-93, nota 2.
3
Ptolemeu, Geographia, III, 8, 1.
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cum sînt lăţimea arc ului,
agrafei şi con ţinutul motivelor ornamentale4 • Semnalăm,
ca analogii apropiate, p iese
din tezaurele de argint de la
Săliştea, Sîncrăieni ,
şag, Sărăcsău 5 etc.

4

Săr-m ă 
Apairţi

nînd epocii Latene tîrzie, fibula cu picior profiil at dateaz ă
din a doua jumătate a secolului I î.e.n.
Fibulă fragmentară (Pl.
I, 2) - lungime 4,4 cm, gir utate 1,10 g, titlu metal preţios 800/1000. Decorul constă
în profiJ.aturi incizate. Fib ulă
fragmentară (Pl. I, 3) - lungime 5,6 cm , greutate 1,90 g,
titlu 800/1000. celaşi tip cu
precedenta.
Cele două arcuri de fibulă aparţin
tipului n umi t
,Neuheim" sau „ linguriţă",
întî1lnit frecvent în spaţiu l
daco-getic. Executate din
bronz şi argint, .asemenea
piese de podoabă au apăru t
fie în ~ezări sau fortific ţii ,
la Popeşti, Poi ana, Răcă tău,
Tinosul, fie în tezaure de
argint, alături de alte obiecte ,
la Merii Goala, Peteni, Şeica
Mică,
Senereu ş 6 .
Discu tînd
problema cronologiej acestui tip de fibulă, Oct. Floca7 îl datează în secolul I
e.n., cu specificarea că fi -

PI. I - F ibule d e argint.
4 Dorim să m ultumim s i aici
colegului I. Glodariu pentru ina cestui articol. . Vezi ş i D. Popesc u, în BMI,

formaţiil e oferite în vederea publi că rii
XL , 4, 1971 , p. 19-32.
5
L. Mărghitan , Te zaure de argint dacice, Bucureşti, 1976; I. Glodariu, în
A ctaM N , V, 1968, p. 411 sqq.
6 Vezi , între altele, R. Vulpe, E. Vulpe, în Dacia, I, 1924, p . 211; Idem, în
Materiale, III, 1957, p . 234; V. Căpitanu , V. Ursache, în Carpica, II , 1969, p. 128,
129.
7
Oct. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice , Ed. Acad .
RPR, 1956.
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bule identice au apărut şi alături de monede datate în a doua jwnătate a
secolului I î.e.n. în două din tezaurele dacice de argint, la Remetea şi
Şeica Mică. De aici am putea desprinde constatarea că tipul numit „linguriţă" a început să fie lucrat încă din secolul I î.e.n. şi apoi s-a răs
pîndit în mediul dacilor, pe toată întinderea secolului I e.n.
Picior de fibulă (Pl. I, 4) tip ajurat, lungime 4,4 cm, greutate
2.32 g, titlu 800/1000. Decorul constă dintr-un motiv de linii incizate
în zig-zag. Fibula cu picior ajurat lucrată din fier - analogii la Cozia,
Popeşti 8 , din bronz Poiana, Piatra Neamţ9 şi argint datează din
secolul I î.e.n. Multe analogii sint intilnite în Pannonia 10 , dovedindu-se
că ~i în cazul acestor categorii de fibule, ca şi în privinţa altor obiecte,
populaţiile antice se influenţau reciproc, ele fiind preluate, în manieră
proprie, şi de daco-geţi.
Cercel (PI. II, 1) - greutate 3,90 g, diametrul 4,3 cm, titlu S0Q/1000,
reprezentînd cea mai interesantă piesă de podoabă descoperită la Piatra
Craivii. Realizat dintr-un singur fir de argint răsucit sub forma unor
bucle, cercelul oferă un elocvent exemplu al măiestriei argintarilor locali. In lumea daco-getică nu am găsit pentru această piesă nici o
analogie şi din aceste motive îl considerăm un unicat al argintăriei locale.
Plăcuţă (Pl. II, 2) de formă dreptunghiulară cu latmile scmie rotunjite. Greutatea 2,90 g, dimensiuni 3,6 X 1 cm, titlu 900/1000. La partea
mediană obiectul este puţin îndoit. După aspectul său, credem că ne
găsim în faţa unei piese brute din care urma să se realizeze un alt produs,
fie că plăcuţa era pregătită pentru o viitoare ornamentaţie. Spre această din urmă afirmaţie ne conduce o piesă asemănătoare, descoperită la
Poiana (Gorj) 11 , avînd aceiaşi formă dreptunghiulară, cu un decor eonstînd din benzi şi cercuri concentrice.
Ultimele două obiecte din argint (Pl. II, 3-4) fac parte din categoda pandantivelor-cui (titlu 800/1000). Prin inelul din partea superioară acestea urmau să fie ataşate de lanţuri ornamentale de tipul
ce.lor de La Cojocna sau Merii Goala 12 • Multe pandantive identice cu
cele de la Piatra Craivii sint cunoscute în componenţa tezaurului de
argjnt dacic descoperit la Săliştea (fostă Cioara, din jud. Alba) 1:i.
După prezentarea sumară a obiectelor de podoabă din argint descoperite la Piatra Craivii, urmează să abordăm două chestiuni semnificative, în legătură cu încadrarea lor cronologică, precum şi aceea a
existenţei unui atelier local în care meşterii de aici prelucrau metalul
preţios, în cazul de faţă argintul.
In privinţa datării, am văzut că cele mai precise indicii cronologice
sînt oferite de fibule. Cea mai timpurie este fibula cu picior prol'ilat,
6

R. Vulpe, în SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 256.
Idem, în Dacia, III-IV, 1933, p. 325; A. Niţu, I. Zamoşteanu, în Materiale, VI, 1959, p. 364; N. Gostar, în Omagiu P. Constantinescu-lasi, Ed. Acad.
UPH, 1965, p. 81-86.
.
10 I. Kovrig, Diss Pann, II, 4, 1937, pl. I, fig. 1-6.
11 L. Mărghitan, op. cit., pl. XIX, fig. 2.
12
I. Glodariu, op. cit., fig. 2/2; 4/13; D. Popescu, op. cit., p. 19-32.
13
L. Mărghitan, în SCIV, 20, 1969, p. 323, fig. 7.
.
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datînd din secolUil I î.e.n. Analizmd, apoi, fiJ::nrlele „ linguri ţă'~
s-a observat că marea lor majoritate au apărut alături de
descoperiri aparţinînd secolului
I e.n. In ba~a c elor două limite
oronologice mai sus pomenit e,
putem data ş i obiectele de
argint de la Piatra Craivii.
O ultimă problemă a supra
că1reia mai rămîn e să stăruim
se J--efe ră la atelierul de prelucrare a pieselor de argint
anterior descri e.
Bogăţia ş i va,r ietatea produselor dacice din argint, descoperite în aproximativ 120 loca li tăţi de p e teritoriul României, au r idicat, în dese rînduri,
această chestiune. Ca urmare a
intens i ficării ariei
ce:rcetării,
,i ultimele de coperki au ilustrat
că dacii au avut preocupări ş i
în această di recţie. Mai multe
ustensile, dintre care amintim
d ăltiţe , nicovale
creuzete ş.a.,
a pă rute alături de podoab
de
argint ş i bronz în cîteva din
marile aşezări , ca Grădiştea
Muncelului, Poiana, Pecica sau
Tăşad 1 4 au d us la concluzia că
alături de pr eoc upări în domeniul metalurgiei fler ului, dacii
s-au ocupat şi de ex ploatarea ş i
p relu crarea argintului. Descoperiri similare, constînd din nicovale de mici dimensiuni, ciocă n aş e, talere pentru cîntar,
toate din fier ş i bronz, p recu m
şi un tipar din cera mică pentru
14 I.
H. Crişa n , în ActaMN,
VI, 1969, p . 93-115 ; H. Daicovi ciu ,

Daci a d e la Burebista la cucerirea
Ed. Dacia , Cluj, 1972, p .
267-268; K. Horedt, în Daci a , N .S .,
XVII, 1973, p. 162-165; N. Chidioş an , în Acta Musei PorGlissensis, I,
1977, p . 70-71.
romană,

PI. II - Pand antiv e de argint.
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PI. III - U st ensile pen t ru fab ricarea bijut eriilor .

turndrea inelelor (Pl. III) confirmă exi stenţa unei atelier de producere a
unor podoabe din arr-gint şi bronz şi în marea staţiune dezvoltată pe t erasele de la poa,l ele masivului stînicos al Pietirii Craivei 15 .
Adăugîndu-se celorlalte piese de podoabă din argint apărute în tezaure sau în mod fortuit în majoritatea aşezărilo r dacice, obiectele de
la Piatra Craivii confirmă, prin problematica pe care o ridică, un as pect
inedit al preocupăTilor meşterilor locali. Se dovedeşte că şi aici, ca şi în
toate aşezările şi cetăţile dacice, locuitorii au oreat aceleaşi produse
utilizate în viaţa cotidiană , dar şi piese de lux care ilustrează pregnan t
un înalt nivel al dezvoltării forţelor de producţie, un gust pentru obiect e
de podoabă artistic executate.
VASILE M OGA
Asupra ustensilelor utilizate la confecţionarea obiectelor de podoabă descoperite la Piatra Craivii vom reveni cu ocazia publică rii integrale a materi a lelor
arheologice.
.
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LES PIECES D'ARGENT DE LA FORTERESSE DACE DE PIATRA
CRAIVII
(Resume)
On presente les bijoux d'al'gl'nt decouverls a Piatra Craivii (dep. d'Alba). Les
objl'ts comme: fibules, boucles d"ol'eilles, pendantifs, toutes en argent, sont
fn>c·quemenl rencontre--. dan--. Ies trPsors daces dP lere siecle av.n.e. - Iere sii.'Cle
dl' n.e.
Les pieces de Piatra Craivii onl ele travaille dans un atelier local, d'ou nous
av1Jns trouvee des ustensiles pour la fabrication des bijoux.

CERAMICA DACICA PICTATA CU MOTIVE
VEGETALE, GEOMETRICE ŞI ZOOMORFE

Ceramica pictată cu motive vegetale, geometrice şi zoomorfe, aşa
numita ceramică „de curte" 1 , descoperită în complexul de aşezări şi fortificaţii din Munţii Orăştiei, produsă foarte probabil într-un atelier din
a~zarea civilă de pe Dealul Grădiştii2, reprezintă un apogeu în ceramica
dacică nu numai ca produs meşteşugăresc, ci şi ca realizare artistică.
Deşi vasele pictate păstrate sînt rareori întregibile, din studierea
materialului rezultă o bogată gamă de desene vegetale, geometrice şi
zoomorfe. Prin jocul de linii şi puncte s-au creat motive de o deosebită
frumuseţe. Aceste motive nu se găsesc separate, alcătuind ornamente de
sine stătătoare, ci fie că motivele vegetale alternează cu cele geometrice,
formînd chenare (mai ales sub buza vasului), fie că sînt răspîndite pe
corpul vasului alături de celelalte, zoomorfe.
Din punct de vedere tehnic vasele erau lucrate la roată, acoperite
cu un strat mai g,ros sau mai subţire de angobă care alcătuia fondul de
culoare deschisă (gălbui) peste care se picta; era zgiriat conturul desenului cu ajutorul unui obiect ascuţit şi, în cele din urmă, se trecea la
colorarea motivelor. Conturul desenului zgiriat nu era întotdeauna respectat.
Cul01ile întrebuinţate în pictură variază mai ales ca nuanţă, probabil
din pricina arderii: se folosea de obicei roşu de diferite nuanţe, spre
brun mai ales, alb şi maro. Din materialul cercetat nu rezultă utilizarea
culorii negre, deşi pe unele fragmente se observă o nuanţă de negru;
aceasta nu este însă decit rezultatul arderii secundare provocată de incendiul la construcţia de pe „terasa cu oale pictate", unde au fost descoperite majoritatea fragmentelor.
Ceramică pictată cu motive vegetale, geometrice şi zoomorfe s-a descoperit deocamdată numai în aşezarea civilă de pe Dealul Grădiştii, la
Meleia şi la Feţele Albe.
Formele ce fac parte din repertoriul ceramicii pictate sint locale
(chiupul cu buza în „trepte") şi imitaţii după cele elenistice (kantharoi,
străchini, boluri l?i capace). Două sînt categoriile de vase ce intră în discuţie: cele de dimensiuni reduse şi vasele mari.
Vasele mici (fig. 1/1-4), de formă asemănătoare unor străchini sau
unor cupe cu două torţi, se caracterizează prin pereţi subţiri de culoare
Termenul a fost sugerat de C. Daicoviciu şi utilizat de I. H. Crişan (Ceraprivire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 202).
Această ceramică a fost publicată pentru prima dată de C. Daicoviciu şi colaboratorii, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 182-187.
2 I. H. Crişan, loc. cit.
1

mica daco-getică. Cu specială
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cenuşiu deschis sau galbenă. Decorul constă din motive geo~trice:
semicercuri cu un punct în mijloc (sub buza vasului), linii frînte, bandă
de culoare mărginită de puncte. Pe partea bombată a vasului apare, de
asemenea, un motiv pe care l-am denumit „solzi de peşte" (fig. 1/4).
Din studierea celor cîteva fragmente de asemenea vase rezultă că, pentru
a evita încărcarea decorului cu motive vegetale şi zoomorfe, s-a recurs
la alternarea motivelor geometrice pe întreaga suprafaţă a vasului. Dacă
ne gîndim că majoritatea motivelor vegetale şi zoomorfe erau realizate
la dimensiuni destul de mari, lăsînd o mai mare mobilitate de mişcare
a minii, evitînd preocuparea pentru amănunt, ·realizarea unor astfel de
motive pe vac;;e]e mici ar fi cerut meşterului olar un efort artistic deosebit.
Vasele mari, mai ales chiupuri cu buza în „trepte" (fig. 2-3), constituie majoritatea. Diametrul gurii vasului este cons_iderabil, ajungind pînă
la :36 cm. Mărimea vaselor poate fi constatată şi după diametrul capacelor.
Cele din urmă au un buton-calotă şi sînt ornamentate cu benzi de culoare, deseori aplicate direct pe pastă. S-a păstrat, de asemenea, un fragment de capac (fig. 4) frumos ornamentat cu benzi paralele şi cu triunghiuri umplute cu puncte. Rezultă că la realizarea decorului capacelor
au fost folosite nu numai benzi, linii de culoare, ci şi figuri geometrice,
sporind efectul artistic al C'Ompoziţiei.
Aşa cum s-a arătat mai sus, motivele geometrice, vegetale şi zoomorfe alcătuiesc împreună decorul vasului. Un bun exemplu în acest
sens îl constituie singurul vas întregibil descoperit în aşezarea dacică de
la Feţele Albe, în anul 1970, pe terasa numită „Şesul cu brînză" 3 • Dimensiuni: înălţime: 32,5 cm; diametrul gurii 7,5 cm şi diametrul fundului:
11,5 cm. Ulciorul pictat este lucrat la roată, cu toarta ruptă din vechime,
şi folosit apoi fără toartă. A fost descoperit in situ pe podeaua locuinţei.
Pictura este executată cu culoare brun-roş.cată pe fondul gălbui al
angobei. Decorul este împărţit în trei registre. Cel de jos consta din păsări
stilizate, grupate cite două; în cel următor erau pictate cercuiri, în care se
înscriu patru semicercuri umplute cu puncte, iar pe gîtul ulciorului se
găsesc tot motive geometrice, constînd din triunghiuri umplute cu punde.
Mediul arheologic (complex închis) unde a fost descoperit, calitatea angobei şi pictura caractelistică converg pentru datarea vasului în a doua
jumătate a secolului I e.n.
Existenţa a numeroase fragmente care nu dau posibilitatea întregirii
vaselor ne determină să analizăm separat motivele vegetale, geometrice
şi zoomorfe.
Motivele vegetale. Inaintea trecerii lor în revistă se impun cîteva
precizări în legătură cu unele analogii (chiar dacă această asemănare
core~punde nu în detalii de ordin stilistic, ci în motivistica generală)
existente în ceramica elenistică decorată cu motive florale, datată în secolele II i.e.n. - I e.n. Este cazul ceramicii descoperite în necropolele
elenistice de la Tomis 4 (în aceste complexe închise tipul de vas grecesc
3

4

H. Daicoviciu, I. Glodariu, I. Piso, în ActaMN, X, 1972, p. 76 fig. 24.
M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967, p. 93 şi urm.
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pictat este lagynos), la Răcătău5, Poiana6, Bucureşti7. Inspiraţia după
modelele elenistice nu presupune la ceramica pictată indigenă copierea
fidelă a modelelor originale, fără adausuri fireşti cerute de gustul, posibilităţile tehnice şi îndemînarea meşterilor locali.
Intre motivele vegetale amintim mai întîi pe acela denumit în formă
de „frunză de ferigă" (fig. 5-6). Frunzele conturate cu o linie pictată sînt
umplute cu puncte sau o bandă de culoare este mărginită de puncte.
Acest tip de frunză predomină. Cu o deosebită măiestrie sînt realizate
frunze de viţă de vie (fig. 7/3-5). Surprindem aici preocuparea pentru
redarea cit mai fidelă a acestora. Uneori este sugerat doar conturul şi
nervurile frunzei cu pictură, alteori culoarea umple întregul contur. Dacă
frunzele de viţă de vie sînt redate realist, ciorchinele de strugure, probabil mai greu de redat, este stilizat, reprezentat fiind prin cerculeţe ~i
linii (fig. 7/1-2)• Se întilnesc apoi frunze trilobate sau bilobate (fig. 8).
La frunzele trilobate cu codiţă suprafaţa lobului conturată cu pictură
este umplută cu puncte. La cele bilobate, care sînt pictate pe întreaga
suprafaţă şi mărginite de puncte, trebuie să remarcăm cîteva fragmente
unde, peste culoarea roşie a frunzei, sînt pictate puncte cu alb (fig.
8/1-2). Frunzele cu un singur lob, de obicei oval, şi cu codiţă apar
lif"lcori combinate cu semisfere, toate mărginite de puncte. In mod obişnuit sînt dispuse sub buza vasului, _alcătuind un frwnos decor prin
alternanţă (fig. 9). Se întîlnesc apoi numeroase volute ,redate prin aceeaşi
combinaţie de pastă de culoare şi puncte. Florile sînt redate uneori realist (margarete), alteori sînt stilizate sau numai sugerate prin cercu:·i şi
puncte (fig. 10). Intilnim, de asemenea, felurite ramuri, vrejuri, arbu~ti,
în general redate stilizat. Existenţa motivului în formă de brăduţ (fig.
2/1) - ornament •care se găseşte incizat pe ceramica daco-getică din
faza a III-a (sec. I î.e.n. - I e.n-) 8 - dovedeşte şi el că ceramica pictată
nu poate fi de import, ci un produs local, care îşi are rădăcini în forme
şi ornamente autohtone.
Motivele geometrice. Se remarcă în mod deosebit cercul. Acesta ~ie
că este simplu, mărginit de puncte (fig. 1/5-6) sau împă,rţit prin linii în
patru-opt sectoare (fig. 11), fie că este dublu (două cercuri concentrice
avînd in mijloc un punct de pictură şi mărginite prin puncte de culoare).
Se adaugă în cadrul aceloraşi motive geometrice rombul şi triunghiul.
Motivele zoomorfe. Apariţia motivelor zoomorfe credem că este încă
dificil de explicat. Toate analogiile cunoscute pînă acum, între care cele
mai bune se găsesc în lumea iberică, sînt mai vechi de sec. IV-III i.e.nDeci, o inspiraţie directă din acea ceramică este imposibilă. In cazul
altor forme de cultură materială preluate de daci din lumea romană, s-a
constatat că ele au fost adaptate la gustul şi posibilităţile locale, cu alte
cuvinte că ele au fost preluate creator. P'fivită din acest punct de vedere
apariţia motivelor zoomorfe, totdeauna încadrate între motivele geometrice şi vegetale, poate fi considerată drept „adăugire" autohtonă, a me.ş5
I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea
Cluj, 1974, p. 218, A 34-50.
8
Idem, op. cit., p. 214, nr. 34, 20/1-2, 5.
7
Idem, op. cit., p. 210, 7 b.
8 I. H. Crişan, op. cit., cap. IV.

elenistică

şi

romană.
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terilor locali. Este greu de spus dacă animalele şi păsările reprezentate
pe vase au sau nu vreo legătură cu eventualele rămăşiţe totemice din
religia geto-dacilor ori dacă ele ar putea fi simboluri religioase. Majoritatea animalelor şi a păsărilor sînt stilizate. Cit priveşte stilizarea, ea
se poate explica prin tendinţa generală de acest fel a artei dacice tirzii 9 ,
căreia i s-a putut adăuga stingăcia firească a meşterului olar.
Dintre reprezentările de păsă1 ri se remarcă realizarea cu indemînare a vulturului1°. Intilnim apoi păsări cu aripile desfăşurate, unele
cu ciocul lung, altele cu gheare (fig. 12-13). Uneori două păsări sînt
grupate faţă în faţă (fig. 13/2) şi, prin analogie cu vasul de la Feţele Albe,
este de presupus că motivul se repeta, alcătuind un ornament prin alternanţă. Ele erau încadrate în chenare şi despărţite de celelalte registre
printr-o bandă de culoare. Relativ numeroase sînt fragmentele pe care
sînt redate picioare terminate cu gheare puternice, de unde rezultă
prezenţa unui număr mare de păsări de pradă. Dintre animalele reale
trebuie să amintim calul (fig. 14/4), redat în mişcare, după cum rezultă
dintr-un fragment unde este păstrat aproape în întregime, adică lipsindu-i doar o parte din cap şi picioare. Fragmentul se conservă destul de
slab pentru că angoba se desprinde. Reprezentarea calului se află împreună cu motive vegetale şi geometrice: o frunză lobată cu codiţă
umplută cu vopsea de culoare roşie, o volută umplută cu puncte, un
briu; pasta pe care s-a pictat este de culoare gălbuie. Un alt animal prezent în motivistica zoomorfă este cerbul, dar şi el apare păstrat fragmentar: gîtul, o parte din bot şi o parte din coarne, totul umplut cu
puncte (fig. 15).
Imaginaţia artistului, a meşterului olar, pare a fi destul de bogată
întrucît nu puţine sînt animalele fantastice, care pot reprezenta, eventual,
simboluri mitice. Intîlnim animale cu un singur ochi, cu gura larg
deschisă, din care ies limba şi doi dinţi. Capul, redat printr-un cerc
aproape perfect, împreună cu gura şi buzele, sînt umplute cu puncte (fig.
16/4). Urmează apoi animale cu un singur corn. Din acestea s-au păstrat
botul şi o parte din gîtul animalului, de asemenea umplute cu puncte
(fig. 16/1-2). Altele au coarne şi corpul pare a fi acoperit cu pene, dacă
pot fi interpretate astfel triunghiurile umplute cu puncte (fig. 17). Dimensiunile acestor animale par a fi destul de mari, după cum rezultă din
mfirimea desenului de pe fragmente, dar şi din încercările de reconstituire
a unora din ele (fig. 18-19).
Păstrarea în stare fragmentară a acestei ceramici nu oferă posibilitatea studierii mai amănunţite a motivelor, de unde decurge şi dificultatea
de a le socoti compoziţii în deplinul înţeles al cuvîntu1ui. Şi totuşi, reprezentarea în mişcare a elementelor zoomorfe ar fi un indiciu în acest sens.
Oricum, este de remarcat bogăţia şi varietatea reprezentărilor.
Prezenţa în pictură a unor motive greceşti, ca de exemplu lira, nu
poate fi interpretată altfel decît drept influenţe greceşti din lumea Pontului, preluate, poate, odată cu tehnica pictării.
9

!272.
~0

H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista . za cucerirea romană, Cluj, 1972, p.

Idem, op. cit., pl. VII.
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Coborind toate indiciile de care dispunem, adică forma vaselor (fie
ele imitate sau nu), precizările mediilor arheologice în care au fost descoperite şi, mai rar, asocierile cu alte materiale relativ bine databile,
ceea ce se poate afirma deocamdată cu prudenţa necesară privitor la
cronologia ceramicii pictate ar consta în următoarele:
Ceramica pictată cu motive geometrice, florale şi zoomorfe asociate
a fost descoperită în complexe sigur datate în a doua jumătate şi la
sfîrşitul secolului I e.n. Forma unor vase cum sînt chiupurile cu buza
în „trepte" - susţine o asemenea datare. începutul producerii ceramicii
în discuţie poate fi socotit pe la mijlocul secolului I e.n., dacă nu cumva
numai în ultima parte a aceluiaşi veac. ln ce ne priveşte, înclinăm să
credem că a apărut către sfîrşitul secolului amintit, ceea ce ar concorda
cu descoperirea unor asemenea vase numai în zona Munţilor Orăştiei şi
totdeauna în complexe incendiate în timpul războaielor daco-romane. O
existenţă mai îndelungă ar presupune implicit şi o difuziune mai Llrgă,
ceea ce, evident, nu este cazul.
Cît priveşte oronologia relativă a stilurilor de pictură, adică geometric, floral şi zoomorf, sigură este apariţia mai întîi a ceramicii pictate în stil geometric şi abia mai tîrzi u a ceramicii pictate cu motive
aparţinînd celor trei categorii. Existenţa pe unele vase de import numai
a motivelor florale ar putea constitui un indiciu pentru postularea unei
faze intermediare intre cele două etape de mai sus, adică în ordine:
geometrică, florală şi zoomorfă. Argumentarea succesiunii unor asemenea
faze este însă dificilă din mai multe motive, între care amintim inexistenţa în aşezările unde s-au descoperit vase de import cu motive florale
(Răcătău) a vaselor locale decorate cu acelaşi fel de ornamente, imposibilitatea reconstituirii unui singur vas local care să fie decorat numai cu
motive florale sau numai cu motive geometrice şi florale şi, în sfîrşit,
asocierea celor trei categorii de motive (geometrice, vegetale şi zoomorfe)
pe forme ce pot fi precizate (ulciorul de la Feţele Albe, chiupul cu buza
în „trepte"').
Indiferent de originea elenistică sau romană a tehnicii de lucru a
vaselor, în sensul imitării sau adaptării procedeului de pictare, ceramica
pictată cu motive geometrice, florale şi zoomorfe constituie o creaţie
proprie a dacilor din Munţii Orăştiei.
MARIA DARABANŢ

BEMALTE DAKISCHE KERAMIK MIT PFLANZLICHEN,
GEOMETRISCHEN UND TIERISCHEN MOTIVEN
(Zusammenfassung)
Die bemalte dakische Keramik mit pflanzlichen, geometrischen und tierischen Motiven, die sogenannte „Hofkeramik", stellt einen Hohepunkt in der
Entwicklung der dakischen Keramik dar, sowohl als Erzeugnis solcher Art, als
auch vom Standpunkt kilnstlerischer Verwirklichung.
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Wegen der seltenen Moglichkeiten der Wiederherstellung bemalter Gefăsse,
wurden die Ziermotive nach drei Kategorien geordnet - pflanzliche (Abb. 5-11),
geometrische und tierische Motive (Abb. 11-19) - obwohl sie auf demselben
Gefăss immer zusammen vorkommen. Die hăufig vorkommenden Darstellungen
phantastischer Tiere konnten moglicherweise als Widerspiegelung totemischer
Brăuche gedeutet werden (Abb. 16-17). Die Erforschung des aus sicher datierten
archăologischen Komplexen entstammender, der zweiten Hălfte des 1. Jh.u.Z.
zugeschriebenen Materials ermoglicht die Anfănge der Erzeugung dieser Keramik
um die Mitte des 1. Jh.u.Z., wenn nicht vielleicht im letzten Teil desselben
Jahrhunderts angesetzen. Eine spătere Datierung, als gegen das Jahrhundertende,
wurde nur von ihrer Entdeckung im Gebiet der Orăştie-Gebirge und nur in den
wăhrend der dakisch-romischen Kriege niedergebrannten Komplexen gerechtfertig
sein.
Bezilglich der relativen Chronologie der drei Stile, kann man vorlăufig
annehmen dass die bemalte Keramik in geometrischem Stil.
Aus der Form und den Darstellungen, wie auch aus dem begrenzten
Herkunftsgebiet (die Umgebung der dakischen Hauptstadt), kann man schlussfolgern
class die mit pflanzlichen, geometrischen und tierischen Motiven bemalte Keramik
clas Werk von Meister aus dakischen Sarmizegetusa ist.
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UN FRAGMENT DE STELĂ DIN DACIA POROLISSENSIS
CU REPREZENTAREA BANCHETULUI FUNEBRU

ATticolul de faţă îşi propune prezentarea unui monument funerar
inedit, şi anume fragmentul de stelă care se găseşte actualmente încastrat în zidul exterior al bisericii reformate din Şaula (jud.
Cluj) 1 •
Piesa, cioplită dintr-o piatră calcaroasă, este fragmentară, aş.a incit
dimensiunile sale nu au decît o valoare orientativă: 85 cm înălţime şi
74 cm lăţimea maximă, în timp ce grosimea nu mai poate fi apreciată,
datorită faptului că monumentul este zidit.
Relieful (fig. 1-2), în pofida intemperiilor şi agenţilor corozivi la
care a fost îndelung supus, mai păstrează încă imaginea unui banchet
funebru 2 • Astfel, se pot distinge busturile a trei personaje sprijinite pe
cotul stîng şi aşezate pe o kline. Două dintre ele ţin, în mod sigur, în
mina stingă cite o cupă, în timp ce al treilea personaj, cel din extrema
stingă a imaginii, s-ar părea deşi lucrul este foarte greu de precizat
- că ar avea în mină mai curînd o pasăre <lecit o cupă. Din păcate, tră
săturile feţelor nu se mai pot distinge, cu excepţia personajului situat în
extrema dreaptă, care mai păstrează ceva din barba abundentă. Toate
trei poarta o tunica manicata, tăiată drept la git, iar peste umeri, foarte
probabil, cite un sagum. Avînd în vedere identitatea de îmbrăcăminte,
considerăm că personajele descrise aici sînt de sex masculin şi, eventual,
întrucît cel din centru şi cel din stînga sint mai scunde, putem avansa
ipoteza că avem de-a face în acest caz cu nişte băieţi.
In partea dreaptă a imaginii se poate observa piciorul atent lucrat
al kline-ei pe care sînt aşezate figurile, salteaua groasă, precum şi spă
tarul necurbat al banchetei. In faţă, pe o cathedra, este aşezată o femeie
rămas încă

1 Deşi starea de conservare a reliefului este precară, putem aprecia că fragnwntul nu aparţine unui perete posterior de aedicula, ci unei stele, datorită faptului că o porţiune din decorul reprezentînd frunze şi vrejuri de viţă de vie
poate fi sesizat nu numai în partea inferioară a piesei, ci şi pe muchia din dreapta,
sus. în consecinţă, putem presupune că acest motiv încadra, iniţial, scena banchetului funebru, lucru neîntilnit la pereţii posteriori de aedicula. Cf. Lucia Ţeposu
Marinescu, în SCIV A, 25, 3, 1974, p. 418 sq. şi nota 10.
2 Am preferat să folosim termenul consacrat de „banchet funebru", deoarece
semnificaţia acestei scene nu a fost complet elucidată. Vezi, Fr. Cumont, Recherches
sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris, 1966, passim, în special nota 1,
p. 419, cu întreaga bibliografie. Considerăm deci că termenul de „banchet eroic„
rcstrînge semnificaţia scenei; vezi G. Bordenache, în Dacia, N.S. IX, 1965, p. 255;
Luca Bianchi, în Apulum, XII, 1974, p. 159-181.
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care are în mîna dreaptă un guttus, cel mai probabil3. Ea poarE1 o
tunica, strî n să cu un cordon imediat sub piept, peste ca re îmbracă o
palla. Din păcate, .alimentele dispuse pe mensa tripes nu pot fi iden tificate. De altfel, stadiului precar în care se găseşte piesa i se d a tor~ az ă şi
3 DA, II, 2, p.
1674, s.v. guttu s. Datorită faptului c ă fem eia ţi n e cupa în
mina dreapt ă, iar în arta romană doar d efuncţii erau re preze nta ţ i ca ţinînd-o cu
stînga, s-ar putea ded u ce că ea era in viaţă la data coma nd ări i stelei. Pentru
semnifi caţia m îinii cu care acţionează personajul, vezi A. Bodor, în OmD, p , 49 sq.
Urmînd acest raţionament, am putea conchide că în rarele cazuri în care femeia
de pe cathedra este reprezentată în dreapta şi ţine, în consecinţ ă, cupa cu min a
stingă, ar fi şi ea defunctă , ca în cazul peretelui de ediculă de la Potaissa (I.
Mitrofan-L. Ţeposu , în ActaMN, VII, 1970, p. 533 sq., fig . 3).
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că un picior al mesei este parţial rupt. Sub ea se pot distinge
o oinochoe 4 şi, credem, o cista mystica5•
Intre femeia de pe cathedra şi mensa tripes este sculptat un alt personaj feminin, îmbrăcat într-o tunica lungă, peste care poartă o stola
mai scurtă şi strînsă-n talie. După dimensiunile sale reduse şi după locul
pe care îl ocupă în ansamblul compoziţional, ar putea fi vorba despre
o camilla. Dar, avînd în vedere faptul că ea nu poartă nici obişnuitul
şervet pe umăr, nici nu face gestul caracteristic servirii la masă, nici nu
ţine în mină vreo cupă sau tavă, aşa cum fac întotdeauna camilli, ci
poa,rtă în mina dreaptă un simbol caracteristic
femeilor şi copiilor,
porumbelul6, credem că ar putea fi vorba, mai degrabă, despre o fetiţă,
membră a .familiei defunctului. Ne găsim, probabil, în faţa unei licenţe
pe care şi-o permite artizanul, căruia s-ar putea foarte bine să nu-i mai
fi încăput personajul pe kline 1 •
Fragmentul de stelă de la Şaula, prezentat aici, manifestă în anumite puncte asemănări izbitoare cu o scenă similară de pe un altar
funerar de la Ilişua 8 • Deşi acolo se găsesc doar două personaje pe kline,
nu trei, trebuie să remarcăm că priza paharului cu unul sau două degete
întinse înainte, precum şi paharul însuşi, sînt identice în ambele piese.
La aceasta se adaugă acelaşi tip de mensa tripes, cu rozeta de îmbinare
a picioarelor văzută de sus, în timp ce Testul ansamblului este redat din
faţă, modelul identic al piciorului de la kline şi, în fine, o oinochoe şi o
ci.sta mystica. Personajul masculin din extrema dreaptă a piesei de la
Ilişua poartă tot o tunica manicata şi un sagum, iar capul său prezintă o
tendinţă analogă de alungire, dat fiind spaţiul nenatural de mare dintre
ochi şi gură. Capilatura bogată, dublată de o barbă abundentă, ne indică

faptul

totuşi

• DA, IV, 1, p. 159-169, s.v. oinochoe. Forma vasului de pe relieful de la
Şaula

reproduce o siluetă caracteristică epocii elenistice, fiind identică, de altfel,
cu cea a celebrului vas de argint din tezaurul de la Boscoreale (op. cit., p. 162, fig.

5:l84).
5 Silvio Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 325 şi 342. Tot o
cista mystica a fost identificată şi de M. Jude - C. Pop, Monumente sculptural<>
romane în muzeul de istorie Turda, Cluj, 1972, p. 7, fig. 1. Desigur, nu excludem
ipoteza că în asemenea cazuri ar putea fi vorba despre un simplu panarium (Luca
nianchi, op. cit., p. 168). Dar cista din cazul de faţă nu este împletită din nuiek•,
asC'menea unui panarium, ci pare mai degrabă a fi imaginea acelei „cista a
cordoni• găsită într-un mormînt din Bologna. EAA, I, p. 695, fig. 924. De altfel,
singurele ciste existente astăzi în muzee provin exclusiv din morminte (op. cit.,
p. 694-697). Opinăm, deci, că piesa aici în discuţie ar fi o cista mystica, avînd
în vedere tocmai semnificaţia ei eschatologică (DA, I, 2, p. 1205-1208).
8 RE, IV, col. 2495-2507.
7 S-ar putea să fie vorba despre acea tendinţă de înghesuire a scenei, despre
carC' vorbeşte G. Bordenache, op. cit., p. 467; cf. Luca Bianchi, op. cit., p. 16:l.
ln acest caz trebuie însă precizat că nu este întotdeauna sigur că persoanele care
benchetuiesc sînt aceleaşi cu familia defunctului, mai ales atunci cînd numărul
persoanelor sculptate de artist nu concordă cu cel al persoanelor amintite în
in'-cripţie. ln Dacia Porolissensis, acesta pare a fi cazul stelei lui Aurelius Carinus,
dC' Ja Gilău (CIL III 7651; G. Florescu, în EDR, IV, 1926-1927, p. 86, fig. 12), iar
în Moesia Inferior al stelei lui T. Valerius Germanus (Iorgu Stoian, Tomitana,
Bucureşti, 1962, p. 360, pl. LVI, 1) sau al stelei lui Tib. Claudius Saturninus (idem,
loc. cit., pl. LVI, 2; Cf. Irma Cremosnik, în JOAI, XLIV, 1959, p. 217).
8 D. Protase, în Apulum, IV, 1961, p. 127-134, fig. 1, a, b, c.
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drept perioadă de realizare a celor două reliefuri a doua jumătate- • a
secolului al II-lea sau secolul al III-lea.
Spre deosebire de scena de la Ilişua, cea de la Şaula trădează o m ai
pregnantă tendinţă de aplatizare a r eliefului, de renunţare la volume în
favoarea ductului liniei, o mai clară opţiune pentru decorativismul obţi
nut prin izocefalia personajelor, sau prin adevăratul „horror vacui"
prezent pe toată suprafaţa plastică.
Din punct de vedere compoziţional, piesa de faţă se încadrează în
tipul care poate fi numit „al banchetului cu trei s_au mai multe persoane
pe kline", de altfel prezent în Dacia Porolissensis 9 • Această variantă apa9

I. Mitrofan -

L.

Ţeposu, loc. cit.;

M. Jude, în Apulum, IX, 1971, p. 547-552.
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re cu precădere în zona Macedoniei, în împrejurimile oraşului Skoplje, şi
doar sporadic mai la nord, în Pannonia Superior 10 • Concepţia artistică şi
stilul acestor monumente 11 diferă însă net de cel prezent în nordul
Daciei. Prezenţa sporadică a acestui tip în Moesia Inferior şi Dacia
Superior şi lipsa sa în Dacia Inferior 12 , precum şi execuţia artistică particulară, individualizează aceste monumente drept produse ale atelierelor locale de pietrari.
Intrucît în localitatea Şaula nu sînt atestate alte urme romane, piesa
a fost, foarte probabil, adusă aici fie din zona Bologa, fie din cea a
castrului de la Gilău.
ALEXANDRU DIACONESCU

UN FRAGMENT DE STELE DE DACIA POROLISSENSIS A VEC
LA REPRESENTATION DU BANQUET FUNEBRE
(Resume)
L'article s·occupe d'une piece inedite, notamment un fragment de stele se
trouvant dans le village de Şaula (dep. de Cluj). 11 s'agit du type de represenlalion.
du banquet funebre, avec trois ou plusieurs personnages sur la kline.

1o
11

Irma Cremosnik, op. cit., p. 213-215.
Spomenik, LXXV, 1933, p. 3, fig. 1; XCVIII, 1941-1942, p. 217, fig. 429 şi

430; p. 16, fig. 40; p. 177, fig. 373.
12 G. Bordenache, op. cit., p. 271, fig. 21; O. Floca 1973, p. 12, nr. 22, fig. 33.

W. Wolski, în BMI, III.,

TIPOLOGIA CERAMICII ROMANE DIN TEMPLUL
LUI LIBER PATER DE LA ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA*

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, situată la poalele Munţilor Retezat, în
depresiunea Haţegului, este unul din principalele obiective arheologice
ale Daciei romane. Săpăturile şi dezvelirea sistematică a monumentelor
de aici au fost începute în sec. al XIX-lea, sub egida Societăţii arheologice
din Deva, de către G. Te-glas, P. Kiraly şi alţii1. Ele au fost continuate,
din 1924 pînă în preajma celui de-al doilea război mondial, prin stră
duinţa lui C. Daicoviciu 2 şi reluate apoi, începînd cu anul 1973, de c:ttre
un colectiv de arheologi sub conducerea prof. H. Daicoviciu 3 •
Pînă în prezent au fost scoase la iveală extra muros - patru
temple (închinate zeităţilor Liber Pater, Aesculapius şi Hygea, Nemesis,
şi un templu care pare să fi avut caracter sincretist, aflat încă în curs
de dezvelire), amfiteatrul roman, o „schola gladiatorum" (?), iar între
zidurile oraşului propriu-zis, Palatul Augustalilor şi Forul 4 •
. Unul dintre aceste obiective, cu cercetarea căruia, de altfel, s-au şi
redeschis lucrările în 1973, este templul lui Liber Pater, situat în imediata apropiere a şoselei Haţeg-Caransebeş, la sud de aceasta 5 • Nu se
ştie exact cînd a fost ridicat templul închinat zeului vinului şi al fertilităţii pămîntului'\ o inscripţie din a doua jumătate a sec. al Ii-lea ne
· * Mulţumim şi pe aceast[i cale prof. dr. Hadrian Daicoviciu şi muzcogr.
Dorin Alicu pentru permisiunea de a publica materialul din templul lui Liber
Pater, precum şi pentru îndrumările metodologice date.
1 Kiraly P. Teglas G., Jelentes az 1883 evi vcirhelyi asatcisr6l, HE, 1886,
p. 83-90; Kiraly P., Ulpia Traiana Augusta Colonia Dacica Sarmizegetusa Metropolis, Budapest, 1891; Teglas G., Sarmizegetusa romjaib6l, în Orszcig Vilcig,
1887, p. 806; id. Hunyadvcirmegye făldjenek tortenete, I, Budapest, 1902.
2 C. Daicoviciu, Fouilles et recherches a Sarmizegetusa (l-er compte rendu), în
Dacia, I, 1924, p. 224-263; în acest articol apare şi bibliografia mai veche care nu
se găseşte la nota 1. Id., Raport anual asupra cercetărilor arheologice de la Sarmizegetusa în anii 1924-1928, în ACMIT, 1, 1926-1928, p. 206-215; id., Fouilles de
Sarmizegetusa, II-eme compte rendu (1925-1928), în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 516-556; id., Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina săpăturilor, în ACMIT,
1932-38, p. 353-413; id., în RE, Suppl. XIV, col. 610-655.
3 H. Daicoviciu şi colab., Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sargetia, XI-XII, 19741975, p. 225-231.
4 Pentru unele din aceste ohiedive, vezi nota 3 şi bibliografia mai veche, de
la notele 1-2.
. 5 Vezi nota 3; pentru plan, id., ibid'., p. 227, fig. 2.
6 DA, s. v. Liber Pater; RE, s. v. Liber Pater; A. Cătinaş, Cultul lui Liber
Pater în Dacia, Cluj, 1973, lucrare de licenţă, mss., accesibilă prin bunăvoinţa
autoarei.
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arată însă că templul a fost refăcut după te1minarea războaielor marcomanice, probabil datorită distrugerii lui de către triburile invadatoare 7 •
Materialul ieşit la dezvelirea acestui templu este variat, cuprinzînd
atît inscripţii sau fragmente de inscripţii 8 , cit şi reliefuri votive 9 , dar mai
ales ceramică. Ea este în general ceramică uzuală, cenuşie şi roşie, cea
dintîi fiind cantitativ predominantă. Pasta, de factură mijlocie, are ca
degresanţi mică, nisip şi. uneori, pietricele; în general bine arsă, ea
este uneori divers colorată în profil, deficienţă provenită în urma arderii.
A fost găsită şi ceramică de factură mai bună, dintr-o pastă mai fină, care
prezintă, de la caz la caz, urme de slip cenuşiu-negricios sau roşcat
gălbui.

în continuare, ne vom opri asupra principalelor tipuri de vase descoperite în acest templu. Trebuie menţionat faptul că din săpătură au fost
scoa.-;e la iveală mai ales fragmente de vase şi mai puţin forme întregi.
Materialul ieşind în exclusivitate din dă-rîmături, n-au putut fi surprinse
nivele. Din acea.-;tă cauză templul nu beneficiază de o datare nuanţată,
bazată pe stratigrafie, chiar dacă sînt presupuse două faze de construire 10 •
Există mai multe criterii de clasificare a ceramicii 11 • In studiul de
faţ[1 nu am folosit un anumit criteriu, ci, pe baza. materialului avut, am
pornit de la formele mai joase şi mai largi spre formele mai inalte12 •
I. Castroane, străchini. farfurii (fig. I-II). Sînt recipiente în general
largi, joase, mai mult sau mai puţin adînci, după funcţionalitatea pe care
o au. In cadrul lor am deosebit trei tipuri (A---C).
I A (fig. I/3a-C'). Vase cu buza îngroşată spre exterior; sub buză,
o canelură care o scoate şi mai mult în relief. Corpul uşor bombat; după
analogii, este de presupus că fundul era inelar 13 • Dimensiunile variază
7 H. Daicoviciu. I. Piso, Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, în ActaMN,
XII, 1975, p. 159-16:! (varianta franceză a articolului, în RevRoumHist, XVI, 1977,
p. 155-159).
8 Vezi nota prrcedentă :;;i H. Daicoviciu, I. Piso, Inscripţii din Sarmizegetusa,
in ActaMN, XIII. 19îfi. p. 89-94; I. Piso, Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 64-65,
nr. 15.
9 O parte din reliefurile votive anepigrafe sînt publicate de A. Rusu, în
Apulum. XIII, 1975, p. 697-703.
10 Informaţie orală I. Piso. Ţinem să mulţwnim şi cu aceeastă ocazi-e lect'.
univ. I. Piso pentru inclica\iilc bibliografice date în legătură cu complexul arheologic ~tudiat.
11 Printre alţii„ II. v. Petrikovits. Grundsătzliches zur Beschreibung rămischer
Gefă keramik. în Noraesium, V, Berlin, 1972, p. 117-143, fig. 4, p. 143, tabelul I;
G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 84, în continuare:
Popilian, Ceramica; E. Gose, GefăjJtypen der rămischen Keramik im Rheinland,
Koln, 1976, p. 1 sqq., in continuare: Gose, Gefă/Jtypen; M. Beltran Lloris, Ceramica
Pomana: Tipologia y clasificacion, Zaragoza, 1978, p. 9 sqq., în continuare: Beltran
Lloris, Tipologia; E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la
Buciumi, Cluj, 1972, p. 38, în continuare: Chirilă şi colab., Buciumi.
n Pentru simplificarea descrierii materialului, cifra romană reprezintă categoria mare de recipiente (joase, înalte etc.); majuscula, tipul; cifra arabă, varianta;
minuscula, subvarianta. Coborînd de la general spre particular (de la categorie pînă
la subvariantă), descrierea unei forme cuprinde doar elementele care o deosebesc
de treapta imediat superioară. Dimensiunile date în text încearcă întotdeauna
stabilirea unei medii.
13 Chirilă şi colab., Buciumi, fig. XI/4, 7, 8; XVI/4; Popilian, Ceramica, pl.
LXIIJ./767.
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astfel: diametrul intre 25-30 cm (excepţie un exemplar miniatură), iar
între 10-12 cm.
I A 1 (fig. I/3a). Posedă caracteristicile generale ale tipului.
I A 1 a (fig. I/3b). Exemplar miniatural, întregibil (diam. = 12 cm.
i = 3 cm), cu corpul mai puţin bombat decit la tipul general1 4 •
I A 2 (fig. I/3c). Faţă de caracteristicile generale, varianta are, cam
pe la jumătatea înălţimii, o nervură îngroşată care ar putea avea un rol
funcţional, de sprijinire a vasului într-un suport, fără a exclude latura.

înălţimea probabilă

ornamentală 15 •

I B (fig. I/2a-b). Recipiente relativ joase, cu buza răsfrintă oblic
în sus şi uşor îngroşată; fără să fie complet întregibile. se deduc: corpul
uşor bombat şi fundul numai după analogii - plat 16 • Diametrul
variază între 8-20 cm.
I B 1 (fig. 1/2b). Diametrul buzei este sensibil mai mare decît cel al
corpului.
I B 2 (fig. I/2a). Oblicitatea buzei mai accentuată; sub buză o canelură, care o scoate şi mai mult în relief. Exemplar miniatural (diam. =
aprox. 8 cm) 17 •
I C (fig. I/la-c; II/4a-h). Vase joase; corpul tronconic, cu baza mică
în jos, are pereţii în general drepţi şi fund plat; diferenţa între diametrul
buzei şi diametrul fundului este minimă.
I C 1 (fig. I/la). Buza uşor îngroşată şi întoarsă spre interior;
diametrul= 20-22 cm, î = 6 cm 18 •
I C 1 a (fig. I/lb). Diametrul gurii aproape egal cu cel al funduluL
Dimensiuni: diam. = aprox. 16 cm; î = 3 cmrn.
14 Deoarece exemplarul nu este întreg, nu putem :wea certitudinea prezenţei
sau absenţei unui fund profilat sau inelar. Anaogiile găsite nu contrazic exi'itenţa
unui asemenea tip de fund pentru această formă: Gose, GefăjJtypen, tipul 137;
Popilian, Ceramica, pl. LXVI/ 812, LXVII/822; id., Un cartier artisanal a Romula,
în Dacia, N.S., XX, 1976, fig. 9j20, în continuare: Popilian, RoAiula; Dorin Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania. III. Sondajele arheologice de la Cristeşti 1950, în Materiale, II, 1956, fig. 100/6, în continuare: Popescu, Cristeşti;
J. H. F. Bloemers, Rijswijk (Z. H.), ,,De Bult". Eine Siedlung der Cananefaten, în
Nederlandse oudheden, 8, Amersfoort, 1978, II, fig. 92/922, în continuare: BlOC'mPrs,
Rijswijk II.
15 Popilian, Ceramica, pl. LXII/761; Chirilă şi colab., Buciumi, fig. XV I I /10;
Popilian, Romula, fig. 9/9; Popescu, Cristeşti, fig. 100/10.
1e Pentru tipul I B, vezi Popilian, Ceramica, pl. LXV /789-791, LXVII/817;
id., Romula, fig. 9/12,13.
11 Popilian, Ceramica, pl. LXV/793, LXVII/915; E. B6nis, Die kaiserzeitliche
Kera.mik von Pannonien, în DissPann, II, 20, Budapest, 1942, pl. XIX/46, în continuare: B6nis, Keramik.
1B Este foarte probabil ca tipul I C, cu toate variantele, să fie ceea ce romanii numeau catinus (cf. W. Hilgers, Lateinische GefăjJnamen. Bezeichnungen.,
Funktion und Form romischer Gef ăJJe nach den antiken Schriftquellen, Diisseldorf.,
1969, p. 48, catalog nr. 91, în continuare: Hilgers, GefăjJnamen). Chirilă şi colab„
Buciumi, fig. XIX/8, XX/3,5,7, XXI/8; N. Gudea, I. I. Pop, Castrul roman de Zili

Hîşnov.
teşti,

Cumidava.
Braşov,

Contribuţii

la cercetarea

limesului de sud-est al Daciei ro-

1971, fig. XIIl/3, în continuare: Gudea, Pop, Rîşnov; Popescu, Crisfig. 100/18.
19 B6nis, Keramik, pl. XXII/I.
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I C 2 (fig. I/le). Recipiente cu corpul în formă de calotă; profilul
vasului se îngustează treptat spre buză şi spre fund; diam. = aprox.
20 cm; î = aprox. 6-8 cm; analogiile găsite au, în general fund plat 20 •
I C 3 (fig. II/4a-d). Buza răsfrintă sau uşor evazată, uneori puţin
îngroşată, partea superioară ,rotunjită, cu sau fără şanţ interior pentru
sprijinirea capacului. Dimensiuni: diam. = 18-25 cm; î = 4-5 cm.
I C 3 a (fig. II/4a). Profilul interior şi exterior al buzei urmează
aceeaşi curbură.

I C 3 b (fig. II/4 a'). ln interiorul buzei o uşoară şănţuire, probabil

pentru sprijinirea capacului2 1 .
I C 3 c (fig. II/4b). Prin apămrea ,cantiului buzei, aceasta s~a îngroşiwt
atît în interior cit şi în exterior 22 •
I C 3 d (fig. II/4c). Profilul interior al vasului prezintă două şănţuiri:
una pentru sprijinirea capacului, mai accentuată decît la I C 3 b, iar
alta la întretăierea dintre peretele vasului şi fundn.
I C 3 e (fig. II/4d). Buza îngroşată la exterior prin apăsare pe cantul
ei, şănţuire accentuată pentru sprijinirea capacului; corpul vasului foarte
uşor arcuit spre exterior 24 •
I C 4 (fig. II/4e-h). Prin apăsare pe cantul buzei, aceasta s-a îngroşat atît în interior cit şi în exterior; partea superioară este dreaptă
sau înclinată oblic spre interior, uneori cu caneluri orizontale de-a lungul
circumferinţei ei. Diametrul variază între 18-32 cm, iar înălţimea intre
4-8 cm.
I C 4 a (fig. II/4e). Partea superioară a buzei perfect orizontală,
profilul interior arcuit.
I C 4 b (fig. II/4f). Partea superioară a buzei orizontală, partea ei
exterioară uşor teşită, iar profilul interior al vasului arcuit2 5 •
I C 4 c (fig. II/4g). Partea superioară a buzei înclinată oblic spre
interior, caneluri de-a lungul circumferinţei ei.
I C 4 d (fig. II/4h). Partea superioară a buzei înclinată oblic spre
interior, caneluri de-a lungul circumferinţei ei; o canelură orizontală, în
exterior, sub buză, care o delimitează de peretele propriu-zis al vasului;
profilul interior arcuit26 •
lI. Oale (fig. III; IV/7a-i). Recipiente a căror diametru maxim nu
depăşeşte înălţimea; corpul mai mult sau mai puţin bombat.
20
Popilian, Ceramica, pl. LXXI/890-91; Chirilă şi colab., Buciumi, pl XIX/18,
XX/8, XXI/12; Gudea, Pop, Rîşnov, fig. Xlll/4.
21 Popilian, Ceramica, pl. LXXl/889; Chirilă şi colab., Buciumi, pl. XXI/11.
Aceste analogii sînt date pentru I C 3 a-b.
~ Ph. Filtzinger, Novaesium V. Die romische Keramik aus dem Militărbereich
von Novaesium (etwa 25 bis 50 nach Chr.), în Limesforschungen, 11, Berlin, 1972,
pl. î6/2, 3, în continuare: Filtzinger, Novaesium V.
23
Gudea, Pop, Rîşnov, fig. XII/15, 22.
24
Popescu, Cristeşti, fig. 104/20; B6nis, Keramik, fig. XXI/25; GosP, Gefii.j3typen, tip 234; Beltran Lloris, Tipologia, pl. XLIX/602.
25
Gudea, Pop, Rîşnov, fig. XVIII/14 (pentru I C 4 a-b).
26
Popilian, Ceramica, pl. LXVIIl/833-835; Gudea, Pop, Rîşnov, fig. XI/1,
XIII/2; Cnristopher J. Young, The Roman Pottery lndustry of the Oxford Region,
în BAR, 43, 1977, fig. 81/R 40. In continuare: Young, Oxford (pentru I C 4 c-d).
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II A (fig. III/5a-d'). Buza evazată sau uşor răsfrintă, îngroşată şi
cu partea superioară rotunjită; uneori şanţ interior pentru sprijinirea
capacului; unele exemplare prezintă sub buză fie o canelură, fie un git
scurt, cilindric.
II A 1 (fig. III/5a). Buza evazată, partea ei exterioară teşită; şanţ
interior pentru capac (diam. = 27 cm).
II A 2 (fig. III/5b). Buza uşor răsfrintă, partea superioară mult rotunjită, gît scurt cilindric (diam. = 14 cm).
II A 3 (fig. III/5c). Buza uşor răsfrintă, partea ei superioară mult
rotunjită, canelură pronunţată sub buză; şanţ interior pentru sprijinirea
capacului; profilul vasului îngroşat spre interior (diam. = 8 cm)2 7 •
II A 4 (fig. III/5d). Buză evazată, canelură sub buză, şanţ interior
pentru capac (diam. = 20 cm)2 8•
II A 5 (fig. III/5d'). Buză evazată, git scurt cilindric (diam. =
20 cm) 29 •
II B (fig. III/6a-g). Buză evazată sau uşor răsfrintă, partea ei superioară, dreaptă; uneori şanţ interior pentru sprijinirea capacului.
II B 1 (fig. III/6a). Buza evazată, partea ei exterioară teşită, canelură sub buză (diam. = 20 cm).
II B 2 (fig. III/6b). Buza evazată, canelură sub buză, corpul mult
bombat (diam. = 18 cm).
II B 3 (fig. III/6c). Buza răsfrîntă, caneluri de-a lungul părţii superioare a circumferinţei ei, şanţ interior pentru capac (diam. = 14 cm) 30 .
II B 4 (fig. III/6d). Buza evazată, partea ei exterioară teşită, canelură sub buză, şanţ interior pentru capac, praguri succesive orizontale pe
corpul vasului (diam. = 10 cm) 31 .
II B 5 (fig. III/6e). Buza evazată, partea ei exterioară teşită, canelură sub buză, corpul mult bombat (diam. = 16 cm) 32 •
II B 6 (fig. III/6f). Buza uşor răsfrintă, partea ei exterioară teşită,
canelură sub buză; şanţ interior pentru capac (diam. = 18 cm)3 3.
II B 7 (fig. III/6g). Pirofilul exterior al buzei răsfrînt, profilul interior evazat; umărul vasului marcat de o fringere a curburii acestuia
(diam. = 24 cm)34_
II C (fig. IV/7a-b). Buza răsfrîntă, partea ei superioară rotunjită,
iar partea exterioară teşită sau unghiulară; şanţ interior pentru capac;
corpul bombat, uneori cu praguri succesive orizontale; una sau două
torţi.
27

Toate variantele de oale sînt cunoscute în izvoarele latine sub numele de

oul a sau olla, cf. Hilgers, Gef ăjJnamen, p. 39, cat. nr. 43. Pentru II A 3, Popilian,
Ceramica, pl. XXXIV /330, XXXV/345.

Popescu, Cristeşti, fig. 107/1; Gudea, Pop, Rişnov, fig. V/22, VII/45 (penşi 4).
29 D. H. Williams, Black-burnished ware from Mumrills, în vol. Roman Pottery
Studies in Britain and beyond, BAR, S. 30, Oxford, 1977, p. 185, fig. 12, 1/16;
Young, Oxford, fig. 80, tip R 38, 13; Gudea, Pop, Rişnov, fig. VII/44 (pentru
11 A 2 şi 5).
30 B6nis, Keramik, fig. V/4.
31 Gudea, Pop, Rîşnov, fig. V/8.
~2 Gudea, Pop, Rîşnov, fig. III/5, fig. VI/8.
33
Gudea, Pop, Rfşnov, fig. VI/16, VII/26, 28 (pentru II B 1, 2, 6).
34
Id., ibid., fig. I/11, III/2.
28
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II C 1 (fig. IV/7a). Partea exterioară a buzei, unghiulară (diam. =
12 cm).
II C 2 (fig. IV/7b). Partea exterioară a buzei, teşită (diam. = 13 cm)35 •
Corpul mult bombat.
II D (fig. IV/7c-i). Buza J"ăs.frîntă, partea ei superioară r-otunjită,
pariea exterioară teşită sau unghiulară; uneori şanţ interior pentru sprijinirea capacului.
II D 1 (fig. IV/7c). Buza îngroşată, partea ei exterioară unghiulară,
şanţ interior pentru capac; corpul mult bombat (diam. = 17 cm).
II D 2 (fig. IV/7d). Partea exterioară a buzei unghiulară; şanţ interior pentru sprijinirea capacului; praguri succesive orizontale pe corpul
vasului (diam. = 14 cm)36 •
II D 3 (fig. IV/7e). Partea superioară a buzei mult rotunjită, partea
ei exterioară teşită; şanţ interior pentru capac, canelură sub buză
(diam. = 8 cm).
II D 4 {fig. IV/7f). Partea superioară a buzei mult rotunjită, partea
exterioară teşită, canelură pronunţată sub buză; şanţ interior accentuat,
pentru sprijinirea capacului; corp mult bombat (diam. = 7 cm)3 7 •
II D 5 (fig. IV/7g). Buza uşor oblică spre exterior, partea ei superioară unghiulară; praguri succesive orizontale pe corpul vasului (diam.
= 16 cm) 38 •
II D 6 (fig. IV/7h). Partea superioară şi exterioară a buzei, unghiulare; şanţ interior pentru sprijinirea capacului (diam. = 8 cm).
II D 7 (fig. IV/7i). Partea superioară şi exterioară a buzei, unghiulare, uşor teşite; o şănţuire de-a lungul circumferinţei părţii exterioare a
buzei şi una sub ea; pereţi groşi (diam. = 19 cm) 39 .
III fig. IV/Ba-b). Recipiente mai mult largi decît înalte; buza
evazată, partea ei superioară orizontală sau uşor rotunjită, partea ei
exterioară, teşită; partea superioară a vasului, cilindrică, partea inferioară, tronconică; fund plat (după analogii) 40 •
III A 1 (fig. IV/8 a). Partea superioară a buzei, aproape orizontală,
cu caneluri de-a lungul circumferinţei ei; praguri succesive orizontale pe
corpul vasului (diam. = 18 cm).
III A 2 (fig. IV/8 b). Partea superioară a buzei uşor rotunjită; o
incizie cam pe la jumătatea părţii superioare a vasului (diam. = 16 cm).
IV (fig. V/10 a-b). Vase cu pereţi subţiri, dintr-o pastă de calitate
mai bună; profilul interior al buzei, evazat, iar cel exterior, răsfrint;
Popescu, Cristeşti, fig. 113/7, 13 (pentru II C 1, 2).
B6nis, Keramik, pl. IV /2 (pentru II D 1, 2).
37
Popescu, Cristeşti, fig. 108/21; B6nis, Keramik, pl. VII/6; Gudea, Pop,
Hîşnov, fig. 1/1; Young, Oxford, fig. 77/tip R 21. 10, R 21. 12 (pentru II D 3,4).
38 Popescu, Cristeşti, fig. 107/10.
39
Gudea, Pop, Rîşnov, fig. IV/17, VI/15; Popescu, Cristeşti, fig. 113/19 (pentru II D 6,7).
40
In nomenclatura latină tipul III A apare sub denumirea de caccabus
(cf. Hilgers, GefiijJnamen, p. 40-41, catalog nr. 64). Gudea, Pop, Rîşnov, fig.
XVIII/21; Popescu, Cristeşti, fig. 113/25; Gose, GefiijJtypen, tipurile 500-503, 506;
J. H. Holwerda, Spăt-griechische und romische Keramik des Mittelmeergebietes
in Reichsmuseum fîlr Altertîlmer, Gravenhage, 1936, pl. VIII/926.
35
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partea superioară a buzei, orizontală, uşor înclinată spre interior, cu
caneluri de-a lungul circumferinţei ei; gît cilindric, uşor arcuit spre exterior, corpul bombat; una pînă la trei torţi.
IV A 1 (fig. V/10 a). Partea exterioară a buzei, uşor teşită (diam.
= 14 cm).
IV A 2 (fig. V/10 b). Partea exterioară a buzei, teşită; o canelură
de-a lungul circumferinţei ei superioare (diam. = 14 cm) 41 •
V (fig. V/lla-b). Recipiente cu buza răsfrîntă, îngroşată; partea ei
superioară şi exterioară, rotunjită; gît lung, una sau două torţi (probabil
ulcioare).
V A 1 (fig. V/lla). Buza înaltă; trecerea de la buză la gît marcată
de o frîngere şi o arcuire spre interior a profilului vasului (diam. =
10 cm) 42 •
V A 2 (fig. V/llb). Profilul interior şi exterior al buzei, arcuit; una
sau două torţi (diam. = 6 cm) 43 •
VI (fig. V/12). Vas tronconic cu baza mică în jos, mai mult înalt
decît lat; pereţii foarte subţiri, dintr-o pastă fină; buza dreaptă, marcată
de două incizii de-a lungul circumferinţei vasului; partea ei superioară,
uşor rotunjită (diam. = 6 cm) 44 •
VII (fig. V/9a--c). Afumători. Vase în formă de fructieră; buza răs
frîntă, îngrr,oşată la exterior şi profilată;. marginile superioară şi inferioară ale buzei sînt uneori ornamentate (vezi şi fig. IX); partea superioară a vasului, arcuită spre interior; trecerea spre partea lui inferioară
se face printr-o frîngere a profilului, marcată uneori de un brîu ornamentat; piciorul este înalt şi gol în interior 45 • Avînd doar fragmente de
buze, corpuri şi picioare de afumători, am încercat o întregire ipotetică
a unei forme (fig. V/9a'). Nu sîntem siguri de încadrarea tipologică a unui
fragment cenuşiu (fig. V/9b) în această categorie de vase.
VIII (fig. V/U). Amforă. Buza răsfrîntă, uşor îngroşată datorită ·apă
sării pe cant; partea exterioară a buzei, teşită; sub aceasta o şănţuire
care o marchează; gîtul cilindric; două torţi (diam. = 12 cm) 46 •
IX (fig. V/14). Mortarium (?). Vas larg, buza evazată, partea ei exterioară teşită şi înclinată oblic în jos; corpul bombat; pastă grosiera, cu
pietricele (diam. = aprox. 40 cm) 4 î.
41 Gudea, Pop, Rîşnov, fig. XV/4, 6; Popilian, Ceramica, pl. XXXIX/399-403,
40-1 (pentru IV A 1, 2).
42 Popilian, Ceramica, pl. XLI/523.
43
Popilian, Ceramica, pl. XLII/436, 43î, XLIII/448, L/532; Bloemers, Hijswi;lc
11. fig. 111/625/5619 (pentru V A 1,2 nomenclatura latină este lagoe11a, cf. Hilgcrs,
GefăJ3namen, p. 61-65, catalog nr. 205).
44 Chirilă şi colab., Buciumi, pl. XXIV /12.
45
Numele latin al afumătorilor este turibulum, cf. Hilgers, GefăjJnamen,
p. 82, catalog nr. 368. Pentru datare şi alte amănunte, vezi Bonis, Keramik.
p. 51; Popilian, Ceramica, p. 116-118. Gose, GefăfJtypen, tipurile 443-446; Popilian, Ceramica, tipurile 1 şi 2, pl. LXI/748-751, LXII/752-755.
46
Popilian, Ceramica, pl. XVI/203-204; Beltran Lloris, Tipologia, pl LXVII/
849. Pentru amănunte, vezi Popilian, Ceramica, p. 45.
47
Nu sîntem siguri asupra formei exacte a cantului buzei, deoarece acesta
lipseşte; de aceea analogiile date sînt doar aproximativ asemănătoare, şi nu
identice: Popilian, Ceramica, pl. XVII/215; Young, Oxford, fig. 18/M 2. 3.
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In continuare am procedat la o sintetizare a acestor tipuri, variante
pentru a putea surprinde
Am constatat, de la bun
din punct de vedere cantitativ; astfel, în cadrul formelor joase, proporţia este cam de 2 : 1; în
cazul oalelor, variantele roşii sînt foarte puţine, aproape nesemnificative
ca număr. Acestea se înmulţesc pe măsură ce ne apropiem de formele
mai deosebite: la tipul III A proporţia este de 2 : 1 în favoarea pastei
roşii; la afumători avem un singur fragment cenuşiu, şi acela cu atribuire
tipologică incertă. Tipuri în exclusivitate roşii sînt următoarele: IV A; V
A; VI; VIII; IX.
Altă categorie de fragmente ceramice luată în considerare o constituie
fundurile de vase, care au fost ordonate după cum urmează:
A (fig. VI/1-12). Funduri plate (cele a căTor suprafaţă de sprijin
aderă în întregime la orizontală).
A 1 (fig. VI/1-4, 6). Funduri a căror trecere la peretele vasului nu
prezintă nici o denivelare. Profilul interior este fie arcuit, fie uşor frînt,
între peretele interior al vasului şi fund formîndu-se uneori o şănţuire.
A 2 (fig. VI/5, 7-12). Trecerea de la fundul vasului la peretele
acestuia se face printr-o şănţuire, atît la profilul exterior, cit şi la cel
interior; citeodată profilul interior este uşor arcuit 48 •
B (fig. VI/13-16, 18-25). Funduri profilate şi inelare. Suprafaţa de
sprijin a acestora prezintă o şănţuire circulară; trecerea de la fund la
peretele vasului se face, în exterior, printr-un prag, astfel că putem vorbi
şi de un fund profilat.
B 1 (fig. VI/13-16, 18-19). Fund profilat, şănţui-re ciircular~t pe
suprafaţa de sprijin; îmbinare unghiulară sau rotunjită între fund ~i
per-ete; profil interior arcuit sau frînt.
B 2 (fig. VI/20-25). Inel de susţinere pronunţat; profil interi01·
arcuit lin, aproape orizontal 49 •
Forma din fig. VI/17 nu a fost inclusă în descrierea de mai sus,
deoarece, păstrîndu-se foarte puţin din vasul propriu-zis, nu am a\·ut
certitudinea atribuirii tipologice.
Statistica acestor tipuri prezintă proporţia între fundurile cenuşii
şi -roşii de aproximativ 2 : 1 (dacă nu sînt luate în considerare şi fundurile formelor întregibile; adăugindu-le şi pe acestea, proporţia se măreşte
în favoarea formelor cenuşii). Acestea predomină mai ales în cadrul
tipului A, proporţia fiind de 6 : 1; la fundurile profilate şi inelare (tipul
B), proporţia este aproape egală (fig. Xlb).
Torţi. Sistematizarea fragmentelor de torţi a fost mai dificilă datori tă
marii lor varietăţi. Criteriul de ordonare l-a constituit prezenţa sau absenţa canelurilor pe partea exterioară a torţii. Evident, clasificarea se
referă la torţi fragmentare. In măsura în care un anumit tip de toartă

şi subvariante într-un tabel statistic (fig. XIa),
situaţia ceramicii din acest complex arheologic.
început, că ceramica cenuşie este predominantă

48 Popilian, Ceramica, pl. XXXVI/357, LXVIII/830 şi urm., LXIV/781 (pentru
A 1); id., ibid., pl. XXXVI/367, 369, LXV/790 (pentru A 2).
49 Popilian, Ceramica, pl. XXXVI/366, XLI/423, 427, XLIV/460 (pentru B 1);
id., ibid., pl. L/533 şi urm., LXVI/800-805, LXX/860 şi urm. (pentru B 2). Diferitele tipuri de funduri apar la forme variate de recipiente, aşa că nu am putut
stabili o concordanţă între fund şi tipul de vas căruia i-ar aparţine.
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aparţine, cu siguranţă, unui
funcţie de tipologia vasului.
A (fig. VII/1-12). Torţi
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anumit tip de vas, clasificarea se face în
cu caneluri pe partea

exterioară.

A 1 (fig. VII/1-4, 6-8). Două caneluri pe partea exterioară.

A 2 (fig. VII/5, 9-12). Trei caneluri pe partea exterioară 50 •
B (fig. VII/13-19). Torţi făTă caneluri pe partea exterioară.
B 1 (fig. VII/13-15). Şănţuire superficială la întretăierea părţii
exterioare cu una din laturi.
B 2 (fig. VII/16-17). Şănţuire superficială la întretăierea părţii exterioare cu ambele laturi ale torţii.
B 3 (fig. VII/18-19). Torţi simple, suprafaţa exterioară uşor arcuită 51 •
C (fig. VII/20-22). Torţi cu mai multe şănţuiri pe ambele părţi, cu
profilul uşor triunghiular 52 •
Deşi în cadrul tipologiei generale a formelor nu am studiat opaiţele,
le amintim ca existînd în incinta templului 53 ; am găsit însă de cuviinţă
ca în cadrul tipologiei terţilor să includem şi acele torţi (fragmentare),
rotunde, cu mai multe caneluri pe partea lor exterioară, aparţinind probabil lucernelor (fig. VII/23) 54 •
In ceea ce priveşte statistica torţilor, proporţia între cele roşii şi
cenuşii este de aproximativ 2 : 1 (fig. XI c).
Capace. Fragmentele provenind din capace au fost foarte puţine~
comparativ cu restul materialului. Forma obişnuită este tronconică. Butonul poate fi mai mult sau mai puţin profilat.
A (fig. VIII/2, 8). Buton lat, mai puţin profilat; profi1ul interi or al
acestuia e unghiular sau uşor rotunjit; profilul capacului propriu-zis e
arcuit în interior.
B (fig. VIII/1, 3, 7). Buton mai mic ca dimensiuni, bine profilat; profilul capacului propriu-zis arcuit în exterior şi interior 55 •
C (fig. VIII/4, 6, 9). Buton în formă de disc, marcat de o şănţuire~
profilul interior rotunjit; profilul capacului propriu-zis, arcuit în
exterior 56 •
;,o Bloemers, Rijswijk ll, p. 289 arată că din a doua jumătate a SC'C. I apar
atit torţi cu una cit şi cu două caneluri. Pentru A 1, id., ibid., fig 111/62:l/5440,
111/8:n 5966; pentru A 2, id., ibid., fig. 112/899/6018.
~., Pentru B 1, 2, 3 vezi Popilian, Ceramica, pi. LIII/689, LVl/642, L VIr/669,
LVIII.'694; B. Heukemes, Romische Keramik aus Heidelberg, în MRGK, 8, 13onn,
1964, pl. 16/105 b; Filtzinger, Novaesium, pl. 23/6.
2
:,
Popilian, Ceramica, pl. L/543, LI/556; Bloemers, Rijswijk JJ, fig. lll,'590/
5558; Filtzinger, Novaesium V, pl. 19/12, 21/5.
3
:,
D. Alicu, E. Nemeş, Roman Lamps from Ulpia Troiana Sarmizegetusa, în
BAU, S. 18, 1977.
54
J3cltran Lloris, Tipologia, pl. LXXII/925, LXXIII/932, 933. Ţinem sii menţionăm însă că torţi rotunde există şi la alte forme, ca de exemplu la slrăchinile
din pastă fină cu corp cilindric şi fund inelar, cf. id., ibid., pi. XVIII/190.
,.~. ln izvoarele latine scrise, capacele sînt numite opercula, cf. Hilgers, GefăJ]namen, p. 70-71, catalog nr. 269. Pentru .4, vezi Popilian, Ceramica, pl. LXXII/
914, LXXIII/927; Gose, Gefăj]typen, tipurile 555, 556, pentru B, vezi Popilian, Ceramica, pl. LXXIl/905, LXXIII/922; Gose, GefăjJtypen, tipurile 557, 558.
:-.a Popilian, Ceramica, pi. LXXIII/921, 930; Gose, GefăjJtypen, tipurile 559,
560.
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Fig. VIII - Liber Pater. Capace.

,!n legătură cu forma din fig. VIII/5 nu avem siguranţa apartenenţei
la un anumit tip, datorită fTagmentului mic pe care îl posedăm.
Situaţia statistică arată că proporţia intre fragmentele roşii şi cenuşii
este de aproximativ 1 : 1; în cadrul formelor Toşii am inclus şi forma din
fig. VIII/4, confecţionată dintr-o pastă mijlocie, alb-gălbuie (fig. XI d).
Ornamente. Deşi la prima vedere ornamentarea ceramicii romane
pare relativ sărăcăcioasă, studiul decorului vaselor nu trebuie neglijat.
Un prim grup de ornamente U reprezintă canelurile şi ornamentele înrudite: grup de caneluri late orizontale (fig. IX/1); grup de caneluri late
şi înguste, orizontale (fig. IX/2); caneluri late, orizontale (fig. IX/3); caneluri înguste, orizontale, (fig. IX/4); caneluri înguste sau late, orizontale,
sub buza vasului (fig. IX/5); caneluri de-a lungul circumferinţei părţii
superioare a buzei (fig. IX/8-9); caneluri de-a lungul circumferinţei
părţii exterioaire a buzei (fig. IX/10); incizii orizontale pe corpul vasului
(fig. IX/6); praguri succesive orizontale pe corpul vasului (fig. IX/7);
val canelat pe corpul vasului, încadrat uneori de două caneluri înguste
(fig. IX/15) 57 •
O categorie aparte de ornamente o constituie cele care au fost identificate pe afumători; unele sint briuri în val realizate din nervu~i pe
diferite părţi ale buzei, de-a lungul circumferinţei ei (fig. IX/16-17);
altele sînt un fel de impresiuni dreptunghiulare sau uşor ovale, uneori
7
::. Canelurile şi inciziile sint în general ornamente cunoscute şi des intîlnite
pe toate categoriile de ceramică romană, indiferent de calitate, culoare, formă sau
provenienţă. Pentru praguri succesive orizontale pe corpul vasului, vezi Filtzinger,
Novaesium V, pl. 78/5, 80/1, 2; pentru val canelat, id., ibid., pl. 15/1, 44/1.
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rotunde, dispuse de-a lungul circumferinţei corpului afumătorii, sub
forma unor şiruri paralele, încadrate, în unele cazuri, de caneluri înguste,
sau unite între ele printr-un alt fel de impresiuni, făcute parcă prin apă
sarea degetului în lutul moale (fig. IX/11, 18-20) 58 •
Ultima categorie de ornamente analizate sînt cele făcute probabil
cu rotiţa mică (fig. IX/12-14), dispuse fie sub formă de cercuri sau semicercuri concentrice (fig. IX/13), fie în şiruri drepte sau arcuite (fig.
IX/12, 14)59 •
Urmează să studiem repartiţia ornamentelor în raport cu formele
pe care au fost identificate, precum şi în raport cu culoarea ceramicii.
In acest din urmă caz, statistica ne demonstrează că mai ales ornamentele
din prima categorie - toate variantele de caneluri - (fig. IX/1-10)
apar cu preponderenţă pe ceramica cenuşie; caneluri pe partea superioară
a buzei au fost găsite şi pe vase roşii, mai ales pe oalele cu git cilindric,
corp bombat şi două sau trei torţi (fig. IX/9); valul canelat (fig. IX/15)
este întilnit mai rar, doar pe patru fragmente ceramice, dintre care unul
singur e roşu. Ornamentele caracteristice afumătorilor apar în exclusivitate pe acestea, care sînt confecţionate din pastă roşie (fig. IX/11, 16-20).
In ceea ce priveşte ornamentele cu rotiţa, acestea există atît pe ceramica
cenuşie, cit şi pe cea roşie, în proporţie însă de 3 : 1. De menţionat că
ele sînt caracteristice mai ales ceramicii de factură mai bună, dintr-o
pastă relativ fină, fragmentele în cauză fiind însă rare în templul lui
Liber Pater (fig. XI e).
O categorie aparte de ornamente o constituie vasele cu figuri aplicate în relief, şi anume şerpii (fig. X) 60 •
In final, după descrierea materialului găsit în incinta templului lui
Liber Pater, putem spune că acesta e de o mare varietate, cuprinzînd
diferite tipuri de :recipiente: castroane şi străchini cu fund plat sau inelar,
oale, străchini înalte cu pereţi drepţi, străchini cu gît cilindric, corp
bombat şi două sau trei torţi, ulcioare, afumători şi cite un fragment de
pahar, amforă şi mortarium; funduri plate, profilate şi inelare; torţi cu
sau fă.ră caneluri; capace. Variată este şi ornamentarea acestor forme,
de la cel mai simplu mod de decorare, cu caneluri, pînă la decorurile
îngrijit realizate şi bogate de pe afumători.
După ce am analizat tipologic şi statistic formele găsite, urmează să
trecem în revistă şi puţinele date cronologice pe care ni le furnizează
acestea; cele mai multe dintre ele sînt forme da tind din secolele II-111:
strachina mică, eu fund inelar (I A 1 a), farfuria cu buză răsfrintă (I C
~ 8 Brîurile în
val. cum le-am numit, sînt făcute prin strîngerea lor două
cite două, cînd lutul e încă moale, de unde şi forma lor, cf. Popilian, Ceramica,
p. 116. Pentru fig. IX/16-17, vezi Popîlian, Ceramica, pl. LXI/752, LXII/753-755,
757-760; pentru fig. IX/18, 19, vezi B6nis, Keramik, pl. XXIII/21.
5
~ B6nis,
Keramik, pl. XVl/12-19; Popilian, Ceramica, p. 54 şi pl. XXII/
249-251, XXIII/252 (pe ceramică fină) şi pl. XXXVI/357 (pe ceramică mijlocie).
B6nis, Keramik, p. 38-39, discută despre originea şi datarea acestui tip de ornament; în continuare, ea arată că acest ornament e folosit şi pentru decorarea
afumătorilor de un anumit tip, ceea ce atestă caracterul timpuriu al acestora
(id., ibid., p. 51 şi nota 4).
60 In legătură cu vasele decorate cu figuri, în relief, îndeosebi cu şerpi, vezi
Popîlian, Ceramica, p. 67-75 şi pl. XXVII, XXIX, XXX/299-301.
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F ig . X - Liber Pater . Vase decorate cu figuri aplicate în relief

(şe rpi) .
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3 e), farfuria cu buză canelată (I C 4 c), oala cu buză răsfrîntă şi îngro(II D 3, 4), strachina cu gît cilindric, corp bombat şi două-trei torţi
(IV A 1, 2), ulcioarele cu una sau două torţi (V A 1, 2), amfora cu diametrul gurii mai mare decît al celor obişnuite, probabil pentru cereale
şi alimente (VIII), mortarium cu buza nu prea evazată (IX) 61 ; alte forme
au continuitate din sec. I pînă în sec. IV: strachina înaltă cu pereţi drepţi
(III A 1, 2), afumătorile (VII), pentru a căror ornamente însă, analogiile
şată
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Fig. XI b - Statistica fundurilor.
,;i Gose,
Gefăf]typen, tipul 137, mijlocul sec. al Ii-lea (pentru I A 1 a);
Cose. Gefăf]typen. tipul 234, sec. al III-lea; Beltran Lloris, Tipologia, p. 126,.
sec. II/III (pentru I C 3 e); Young, Oxford, p. 212, sec. al 11-lea (pentru II D 3,4);
Popilian, Ceramica, p. 123-124, sec. al III-lea (pentru I C 4 c); id., ibid., p. 92,.
prima jumătate a sec. al III-lea (pentru IV A 1,2); id., ibid., p. 100, tipul 11~
prima jumătate a sec. al III-lea (pentru V A 1,2); id., ibid, p. 45, tipul VI, sec.
II. III (pentru VIII); Young, Oxford, p. 68 tipul M 2, sec. II/III (pentru IX).
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Fig. XI d - Statistica capacelor.
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date sînt din sec. II-IIl 62 • Tipurile de capace aparţin sec. I-II, din sec.
al III-lea forma lor fiind sensibil schimbată 63 .
In ceea ce priveşte ornamentele cu rotiţa, acestea sînt specifice sec.
al Il-lea.64 , dar la B6nis ele apar ca ornamente timpurii 65 • Vasele decorate
cu şerpi sint datate de Popilian în sec. II-III, autorul făcînd, pe lîngă
descrierea exemplarelor găsite în Oltenia, şi o tratare mai amănunţită a
semnificaţiei acestui gen de ornamentare 66 •
In concluzie, putem spune că templul lui Liber Pater conţine în cea
mai mare parte ceramică uzuală din sec. II-III sau forme care au continuitate în general în lumea romană, din sec. I pînă în sec. al IV-lea.
Nu avem însă forme care să aparţină cu certitudine sec. I-II pentru ecl
- aşa cum o atestă şi inscripţia închinată de L. Apuleius Marcus lui
Liber Pater (vezi nota 7) - în a doua jumătate a sec. al II-lea templul
suferă o distrugere, urmată de o refacere, existenţa lui continuînd la
sfîrşitul sec. al Ii-lea şi începutul celui de-al III-lea.
Materialul publicat în studiul de faţă reprezintă doar un început al
prelucrării ceramicii romane uzuale din Ulpia Traiana Sarmizegelusa,
urmînd a fi cercetate şi materialele ceramice din restul templelor şi al
aşezării.

ALINA SOROCE,li\'U

TYPOLOGIE DER ROMISCHEN TONW ARE AUS DEM TEMPEL
DES LIBER PATER IN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(Zusammenfassung)
In vorliegendcm Artikel untersucht der Verfasser die Tonware aus Jcm
Tcmpel des Liber Pater von Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Zuerst wird cine
0-bersicht i.iber die Geschichte der Forschung und den wichtigeren, in dil'Sl'lll
archaologischen Komplex entdeckten Fundstoff vorgelegti-10_
Auf die eigentliche Untersuchung der Keramik i.ibergehend, wurde festgesldlt,
dal3 es sich um die i.ibliche, meist aus mittelfeinem Ton hergestellte grauc unei
rotc Ware handelt (siehe Abb. XI). Das Material wurde vom Gesichtspunkl cler
Formen und Verzierungen, typenmal3ig und statistisch untersucht. Durch di<' fi.ir
eincm Keramiktyp angegebenen Dimensionen wird in den meisten Fallen Vl'rsucht, das arithmetische Mittel der Dimensionen fi.ir die Exemplare des bctn•m•nden Typs zu bestimmen.
Gose, Gefăj3typen, tipurile 500-503, 506, de la mijlocul sec. I pînă la
sec. al II-lea; Holwerda, Reichsmuseum, p. 63, sec. al III-lea (pentru III
A 1,2); Gose, Gefăf3typen, 443-448, sec. I-IV; Popilian, Ceramica, p. 116-118,
mijlocul sec. al II-lea pînă în prima jumătate a sec. III-lea (pentru VII).
63
Gose, Gefăj3typen, tipurile 561-565, sec. I-IV (pentru capace).
04
Popilian, Ceramica, p. 34.
c:; B6nis, Keramik, p. 38-39, 51 şi nota 4.
60
Popilian, Ceramica, p. 67-75.
62
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Gefunden wurden folgende Formen: Năpfe, Schiisseln und Teller mit Standring oder flachem Boclen (Abb. I-11) 13---26 ; Topfe verschiedener Typen (Abb. III;
IV./7 a-i) 27 - J 9 ; hohe Schiisseln mit gcraden Wănden (Abb. IV/8 a-b) 40 ; Schiisseln
mit Zylinderhals, gewolbtem Korper und zwei oder drei Henkeln (Abb. V/10
a-b) 4 L- 42 ; Kriige (Abb. V/11 a-b) 43 ; Răucherkelche (Abb. V/9 a-c) 45 ; das Bruchstiick
cines Bechers aus feinem roten Ton (Abb. V/12) 44 ; dasjenige einer Amphore (Abb.
V,13) 4 ~ und das eines Mortariums (Reibschale) (Abb. V/14) 47 • Weiters fand man
nrwh flache, profilierte und ringformige Gefăl3boden (Abb. VI) 4&-4 9 ; Henkel mit
odcr ohne Kanneluren (Abb. VII) 50 --5 4 ; Deckel (Abb. VIII) 5L.J6 •
E.s wurden auch die Verzierungen auf der Tonware aus diesem Tempel analysirrt (Abh. IX-X)57 ----GO. Fiir jede Keramikgattung, wie auch fi.ir die Verzierungt•n wurdc je eine statistische Situation betreffend Form und Farbe vorgelegt
(Abb. XI).
SchlieOlich wurde noch versucht, mithilfc von datierten Entsprechungen einige
chronologischc Elemente zu bestimmen, dic zur zeitlichen Eingliederung gewisser'
Kl'ramikformcn aus dem genannten Tcmpel dienlich sein konnten 61 -G6 • Als Schlu.13folgerung ergibt sich, dal3 die Tonware aus diescm archăologischen Komplex bauptsăehlich in das 2. 3. Jh. angesetzt werden muO; Formen, die sicher dem 1.
und 2. Jh. angehoren, konnten nicht festgestellt werden, was vermuten la.fit, dall
dl'r Tcmpel des Liber Pater in dcr zweitcn Hălfte des 2. Jhs. zerstort und
hernach wiederhergestellt wurde 7 •

ASEZĂRILE
,

RURALE DIN SECOLELE II-IX
DESCOPERITE IN JUD. VILCEA

în cunoaşterea procesului îndelungat de formare a poporului român
un rol deosebit de important îl ocupă descoperirile arheologice, care vin
să îmbogăţească documentarea ştiinţifică. In aşezările rurale, dezvoltate
pe lîngă aşezările cu caracter urban, surprindem probe de convieţuire
intre daci şi romani şi, mai ales, continuitatea elementului autohton,
atît în perioada ocupării Daciei de către romani, cit şi în secolele următoare.

nordică a jud. Vîlcea
continuităţi, prin descoperiri de
merită să fie cunoscute (fig. 1).

Zona

aduce noi dovezi în sprijinul acestei
materiale arheologice în aşezări care

1. Corn. Mihăieşti.

•a) Govora-sat, jud. Vilcea, punctul „La Stejar" 1 •
Aşezarea se găseşte pe terasa malului drept al rîului Govora, în unghiul format de rîu cu şoseaua Govora-Gară-Govora-Băi, la circa 150 m
nord de km 180. ln decursul ultimilor ani pe această terasă a fost instalată o cărămidărie manuală, care a distrus aşezarea aproape în întri:egime. Iniţial, aşe:rorea se întindea pe o suprafaţă de circa 1 ha.
Stratul de locuire este de 0,25-0,30 m grosime şi se găseşte la o adîncime de 0,80-1 m faţă de suprafaţa solului.
Incepind cu anul 1963, din săpăturile efectuate, am cules mult material arheologic, cea mai mare parte fiind formată din ceramică în
stare fragmentară. Ceramica se împarte în două categorii: cea lucrată
cu mina şi cea la roată. Ceramica aparţinînd primei categorii este modelată din pastă poroasă, avînd în amestec nisip cu bobul mărunt, pietricele de mărimea bobului de orez şi paiete de mică. Este de culoare
cărămizie sau cărămiziu-neagră. ln spărtură pasta este de culoare cenuşie, cărămizie sau neagră. Tot din această categorie fac parte şi fragmentele ceramice de aspect mai puţin poros, netede la pipăit, de culoare
cenuşie (fig. 2/6).
Ca forme distingem: vasul-borcan, cu pîntecul mai mult sau mai
puţin bombat, gîtul înalt şi buza dreaptă (fig. 2/9; 2/6) sau îngroşată
spre exterior (fig. 2/8), capacul cu buton (fig. 2/2) şi căţuia de formă tronconică (fig. 2/1). Ornamentul ceramicii lucrate cu mina îl formează briul
1 Descoperirea am semnalat-o prof. D. Berciu, care a
logice de salvare (inedite).
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în relief, crestat şi dispus la baza gîtului vasului (fig. 2/9); unele vase
au avut marginea buzei arestată (fig. 2/8). Ceramica lucrată la roată se
împarte în două categorii: a) ceramica fină de culo.are cenuşie (cu nuanţe
de la cenuşiu deschis pînă la cenuşiu închis), mai rar roşie; b) ceramica
de aspect zgrunţuros. de culoare cenuşie-gălbuie, uneori cu reflexe castanii (fig. 11/1-5). Din materialul fragmentar descoperit se pot identifica următoarele forme: oala cu gîtul scurt, buza răsfrîntă (fig. 2/18)
sau înclinată în afară (fig. 11/5) şi oala cu gîtul tronconic şi buza canelată (fig. 11/1,2); amforele (fig. 2/3,17). Unele vase lucrate din pastă
zgrunţuroasă au pe faţa interioară a buzei (adesea la baza ei) cite o
şănţuire. Mai distingem vase mici cu corpul bombat şi cu buza prelungită în afară (fig. 2/7 şi 7/1); ceşcuţe (fig. 2/15); capac (fig. 2/4); strachină (fig. 2/3; 7/6; 2/4,5; 7/5; 11/3,6); castronaşe (fig. 2/10,11; 7 /2).
Ornamentul caracteristic îl formează şănţuirile orizontale dispuse în
două benzi (fig. 2/18) pe umărul vasului. Uneori acestea sînt dispuse pe
corpul vasului (fig. 2/10,12), ca şi pe partea superioară a buzei (fig. 7/1).
Uneori ornamentul canelat acoperă o parte din suprafaţa vasului (fig.
2/4,5,7). Vasele lucrate cu mina au ca ornament proeminenţe dispuse
în cruce (fig. 11/5). Vasele au fundul plat sau inelar (fig. 2/15). Multe
fragmente ceramice păstrează urme de foc, rezultat al folosirii lor pe
vatră.

Dintre cele două categorii ceramice amintite mai sus predomină
ceramica cenuşie şi zgrunţuroasă, lucrată la roată.
Ceramica din aşezarea de la Govora-sat, punctul „La Stejar". îşi
găseşte analogii în castrul şi aşezarea civilă de la Stolniceni 2 , în castrele
şi aşezările daco-romane din Oltenia 3 şi din Transilvania\ în aşezările
contemporane din Muntenia, de exemplu la Mătăsari 5 (jud. Argeş), Scorniceşti6 şi Maldăr' (jud. Olt), Bucureşti-Militari 8 şi Tîrguşor!l şi în cadrul
culturii Poeneşti 10 din Moldova. Pe baza acestora putem trage concluzia
că aşezarea daco-romană din punctul „La Stejar" datează din secolul
III e.n.
b) Buleta, jud. Vîlcea. La circa 5 km sud, tot pe malul drept al
rîului Govora, pe terasa din unghiul format de rîu cu şoseaua ce intră
în sat, am identificat în anul 1966 o aşezare daco-romană distrusă în
parte de lucrările edilitare, precum şi de amenajarea noului curs al
rîului, începută în urmă cu trei decenii. Din malul abrupt al rîului am
cules resturi ceramice şi o fusaiolă fragmentară (fig. 3/6), oase de animale
şi chirpic. Ceramica este lucrată cu mina şi la roată.
2 D. Tudor, în SCIV, 18, 1967, 4, p. 659, fig.
2/1-5; Gh. Petre-Govora, în
SCIV, 19, 1968, 1, p. 147-157 şi fig. 2/1-6; 3/1-3, 9; 4/1, 2, 5; 5/3.

D. Tudor, OR3, p. 85, 336.
D. Frotase, I. Ţigăra, în Materiale, 5, 1959, p. 429, fig. 2-3, 6.
5
Gh. Bichir şi Eug. Popescu, în StComPiteşti, 1968, p. 89-90.
6 Informaţii Gh. Bichir.
7 Idem.
8
Vl. Zirra şi Gh. Cazimir, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, p. 58-62.
9 Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din sec. III-IV e.n., Bucureşti, 1965, p. 73.
10 Radu Vulpe, în Materiale, 1, 1953, p. 281-291; Gh. Bich.ir, în Dacia, N.S.,
11, 1967, p. 177-224, fig. 11-15, 18-19.
3

4

N OTE

580

:Fig. 2 -

Go vora-sat , ,, L a St ejar" .

C e rami că

ŞI DIS CUŢ II

din sec. III e.u.

Ceramica lucrată cu mîna este modelată din pastă poroasă, avînd
ca degresant nisip, pietricele ş i paiete de mică, are culoarea cărămi zi e,
castanie sau negricioasă. Ca forme, distingem vasul-borcan decorat cu
brîul alveolat (fig. 3/7) sau crestat (fig. 3/9), uneori avînd pe corp şi alte
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elemente de decor incizat (fig. 3/2). Ceramica lucrată la roată se împarte
în două subgrupe: una lucrată din pastă fină, omogenă, arsă uniform,
de culoare cenuşiu-gălbuie, cenuşiu-neagră sau roşie, şi alta de aspect
zgrunţuros.

Din prima subgrupă fac parte: vasele mari cu gîtul scurt, buza oblispre exterior, cu o şănţuire sub ea, iar pe gît cu o dungă
reliefată (fig. 3/3 = 7/10); vase cu pîntecul bombat, gura strîmtă, marginea îngroşată spre exterior, cu o uşoară şănţuire în interior, cu toarte
şi cite o şănţuire mediană (fig. 3/4 şi 7/11); strecurătoarea cu gîtul înalt,
marginea arcuită spre exterior, avînd sub buză şi pe corp, ca decor, cîte
o linie incizată, care înconjoară vasul (fig. 3/8 = 7/9); strachina cu corpul
tronconic şi buza în formă de guler înălţat şi îngroşat spre exterior (fig.
3/1).
Din subgrupa a doua menţionăm: oala cu corpul bombat, buza şăn
ţui tă în interior şi răsfrîntă spre exterior; decorul constă din linii incizate circular şi aşezate cite două sau mai multe pe umărul vasului
(fig. 3/3,4 = 7/8,12). Vasele din pastă fină, de culoare cenuşie, ;ivînd
ca decor o dungă sau două în relief, dispuse orizontal pe gîtul va.sului,
sînt bine cunoscute în aşezările dacilor liberi din Muntenia, ca şi <'ele
de la Scorniceşti 11 , din Moldova, în necropolele de la Poiana-Dukeşti
şi Butnăreşti 12 , Pădureni1 3 şi Bărboasa-Bacău 14 (secolul III e.n.), avînd
însă caracteristici specifice locale.
c) Arsanca, corn. Mihăieşti (jud. Vîlcea). Pe malul drept al pîrîului
Arsanca, în apropiere de zona de pădure, am identificat cîteva vetre cu
arsură şi puţine fragmente ceramice. Menţionăm un fragment lucrat la
roată din pastă nisipoasă cu pietricele, de culoare căTămiziu-gălbuie, ce
provine de la o oală cu gîtul scund şi margine răsfrîntă, în exterior
ornamentată cu linii incizate (fig. 6/4 şi 10/2). Materialul aparţine sec.
VI e.n. 15
2. Căzăneşti, municipiul Rm. Vîlcea. Pe partea dreaptă a şoselei Rîmnicu Vîlcea - Horezu, în dreptul km 186, ·1a circa 150 m sud de săpă
turile ce se întreprind la fabrica de cărămidă „Căzăneşti", pe un dîmb
avînd înclinaţia sud-vest, am identificat în anul 1963 urmele unei aşe
zări daco-romane. Cu ocazia construirii în vecinătate a unei case am
cules fragmente ceramice şi două vase, care s-au găsit întregi. Şi aici sint
prezente cele două categorii ceramice întîlnite în multe aşezări dacoromane din jud. Vîlcea, cu aceleaşi forme şi elemente de ornament.
Spre deosebire de aşezările mai sus menţionate, în afară de vasul-borcan
(fig. 4/5,8) şi ceaşca dacică (fig. 4/2) sau de vase cu profilul înalt (fig.
4/7), vasele mici cu pîntecul bombat, gîtul scurt, buza răsfrîntă şi legată de corp cu o toartă (fig. 4/4) sau cu fundul inelat (fig. 4/6), şi de
castronul cu buza mult lăţită spre exterior (fig. 7/3), apare şi paharul cu
fund inelar, gîtul distinct şi buza uşor înclinată în afară, de provenienţă
romană (fig. 4/1).
1

că, lăţită

11

12

13
1-4

i:;

Informaţii

Gh. Bichir.
Gh. Bichir, op. cit., p. 2-07, fig. 18/7, 9, 11.
S. Morintz şi Gh. Bichir, în Materiale, 5, 1959, p. 489, fig. 1.
C. Buzdugan şi V. Căpitanu, în Carpica, 1, 1968, p. 202, fig. 3/1.
Informare şi datare prof. I. Nestor.
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Fig . 3 - B ule t a. Fragm ente ceramice, sec. III e.n.

P e baza analogiilor pe care le pre z intă , ceramica se d atează în seeolele I I -III e .n.
3. Govora-Băi (jud. Vîlcea). In ainuil 1963, ou ocazia construirii liceului,
s-a descoperit pe latura de nord un bordei 16 , în care au fost găsite fragiv

Loc uinţa-bordei

a fost

văzută ş i

de prof. D. Tudor.
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Fig. 4 - Vase

şi

fragmente ceramice din sec. II - III e. n.: 1 - 9,
Govora.

Că zăn eş ti ;

10 - 11 ,

Băile

mente c eramice şi ·un vas întreg (fig. 5/1). Bordeiul avea form a semiovală, baza lui fiind săpată în tuful vulcanic. ln anul 1964, amenajîndu-se terenul de sport, tot în partea de nord a clădirii liceului, prof.
M. Boboacă a . cules un fragment dintr-un vas m are (fig. 9/3,4), fapt ce
arată <!ă aşezarea se întindea şi în această zo n ă .
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Fig. 5 -

Ceramică ,

sec. II - III e.n. : 1, 4,

Băile

ŞI DISCUŢII

Govora; 2, 3, 5 - 8, Ocn ele Mari.

Ceramica este lucrată cu mîna ş i la roa tă, dintr-o pastă cu amestec
de nisip, cu bobul mărunt , pietricele mari şi, cîteodată, părticel-e de
tuf v ulcanic. Culoarea este cără mi zie- castanie şi neagră în interior. Vasele sînt de dimensiuni mari şi mijlocii, adesea cu pereţii groşi. ·Intîlnim vasul-borcan , nedecorat, cu f undul plat, pîntecul bombat şi c u buza
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îngroşată în exterior (fig. 5/1) sau cu buza mult evazată (fig. 9/3) . Decorul îl formează brîul alveolat, asociat cu valul incizat (fig. 4/11) sau
cu o nervură în relief pe gîtul vasului (fig. 4/10). Ceramica lucra t ă la
roată este decorată cu benzi de linii incizate, dispuse pe corpul v asului
(fig. 5/4).

Fig. 6 -

Ceramică: 1, Goruniş;

2, 3, 5, Gura Suh89ului ; 4, Arsanca; 6-10, Ioneştii-Govorii ;
11, Stolniceni; 1-10, sec. II-III e.n. ; 11, sec. VII-IX.
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:!Fig. 7 - Profile de vase : 1 - 7, Govor a-sat, ., La Stejar"; 8-12, Buleta; 13,
14- 15, Ione ştii-Go vorii.
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Pe baza materialului ceramic ill?ezarea poate fi datată, larg, in secolele I-III e.n., iar ceramica în secolul III e.n.
4. Ocnele Mari (jud. Vîlcea). a) 1n v,ara anului 1966 s-a săpat un.
şanţ lat de 2 m pe o distanţă de cîţiva kilometri, adînc de circa 3 m
(pentru amplasarea saleductelor fabricii de sodă caustică Govora, care
pornesc din• punctul „Ţeica", Ocnele Mari, şi se întind pînă la fabrică).
Cu .această ocazie, pe traseul şanţului, am identificat aşezări omeneşti
din epoca neolitică 1 7, din epoca bronzului1 8 şi din secolele III şi V e.n.
b) ln punctul „La Baie" din parcul oraşului Ocnele Mari, cu ocazia
unor săpături s-a descoperit o locuinţă daco-romană. Vasele din locuinţă
au fost sparte şi împrăştiate. O parte din fragmentele ceramice ne-au
fost aduse de muncitorul Gh. Anghel cînd am făcut cercetări la faţa locului.
Ceramica descoperită este lucrată cu mina sau la roată. Vasele lucrate cu mina sînt modelate din pastă poroasă şi decorate cu brîu alveolat
sau crestat (fig. 5/8). Ceramica lucrată la roată este din pastă finf1 de
culoare cenuşie (fig. 5/5, 6) şi cărămiziu-gălbuie (fig. 5/3, 7). Se disting
vase cu fundul inelar (fig. 5/6), borcane cu pîntecul bombat, gîtul scurt
şi buza lăţită spre exterior (fig. 5/5 şi 9/2), străchinuţa cu margine îngroşată şi decorată cu incizii orizontale dispuse sub buză (fig. 5/7), strecură
tori cu toarta canelată (fig. 5/2) şi amfore de dimensiuni mari, cu gîtul
înalt, canelat, şi toarte supraînălţate (fig. 5/3 şi 9/1). Amfora are analogii
la Romula şi poate fi datată în secolul III e.n. rn
c) Goruniş. La circa 1 km sud-est de punctul „La Baie", pe terasa
stingă ,a rîulrui Sărat, ,la o adîndme de ciTca 0,60 m, cu ocazia lun„1•rilor
amintite au apărut fragmente ceramice (din cadrul cărora s-a întregit
un vas), chirpic şi oase de animale. S-a identificat şi o locuinţă-bordei, ce
a fost secţionată de şanţ 20 • Fragmentele ceramice au apărut şi în afara
locuinţei, pe o distanţă de cîţiva zeci de metri. Şi în această aşezare sînt
prezente cele două categorii ceramice: modelate cu mina (fig. 8/1-3) şi la
roată. Cit priveşte ceramica lucrată la roată, distingem ceramica zgrunţuroasă de tip provincial ·roman (fig. 8/4) şi ceramica fină de culoare
cenuşie (fig. 6/1, 8/4-10 şi 10/1).
Ceramica descoperită la Goruniş are analogii la Celei 21 şi Chilia 2f~
în c~mplexe datate în secolul III e.n.
d) Gura Suhaşului. La circa GOO m nord de şoseaua Rm. Vîlcea Ocnele Mari, pe acelaşi traseu, în urma săpăturilor întreprinse de muncitorii Fabricii de sodă, am cules mai multe fragmente ceramice lucrate
la roată şi un fragment de ceaşcă dacică, fără toartă, lucrată cu mina (fig.
6/3 şi 10/1). Ceramica modelată cu roata este bine arsă, la cenuşiu-fumu17

Gh. Petre-Govora, în RevMuz, 2, 1969, p. 154-158.
In punctele „Valea Goruneilor" şi „Valea Răii" am identificat aşezări din
epoca bronzului, cultura Verbicioara (inedite).
10
D. Tudor, Monumente inedite din Romula, partea II, p. 63, nr. 421-422.,
fig. 69/3, 17, Vălenii de Munte, 1940 (extras BCMJ).
20
Punctul a fost vizitat şi de I. Barnea.
21
Informaţie prof. D. Tudor.
22
S. Morintz, în Materiale, 7, 1961, p. 445, fig. 3/4, 5; Materiale, 8, 1962, p.
515, fig. 2/2, 4.
18
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Fig. 8 -

Goruniş-Ocnele

Mari : profile de vase.

riu, avind ca degresant nisip (fig. 10/3, 5). Din cadrul ei se remarcă oalele
piriforme cu marginea Tăsfrintă în exterior, decorate cu benzi de linii
orizontale peste care se află uneori ornamentul în val (fig. 6/2) sau caneluri dispuse pe umărul vasului (fig. 6/5). Ceramica lucrată la roată are
analogii cu cea de la Bratei, datată în secolul V e.n. 23
5. lonţştii-Govorii. In anul 1963, împreună cu prof. D. Tudor, am
vizitat castrul roman situat pe un deluşor aflat la circa 500 m nord-vest
de gara Ioneşti 24 , de unde am cules de la suprafaţa solului fragmente
ceramice diferite, iar în curte la M. Grigorescu am găsit un tezaur de
monede imperiale25 •
Ceramica recoltată de aici este lucrată cu mina şi la roată, din pastă
fină sau zgrunţuroasă, de culoare cărămiziu-gălbuie, cenuşie sau cenuşiu
fumurie. S-au cules şi fragmente de ceramică romană de import (fig.
6/6-10), din secolele II-III e.n.
Informare şi datare, prof. I. Nestor.
D. Tudor, OR3 , p. 291.
25 Vezi Gh. I. Petre-Govora, în SCN, 4, 1968, p. 207-208; B. Mitrea, în SCN.
4, 1968, p. 221.
23

24
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Fig. 9 - 1-2, Ocnele-Mari; 3,
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Govora-Băi

(1, gît de

amforă romană).
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Fig. 10 -

Ceramică :

I,

Gornniş;

'I '

.;

:4

2, Arsanca ; 3 - 5, Gura

Suhaşului .

6. Stolniceni (jud. Vîlcea). Pe vatra aşezării civile a Buridavei s-au
descoperit, în urma săpăturilor arheologice efectuate, precum şi a cercetărilor de teren, urmele unei populaţii daco-romane. Aşezarea se datează în perioada secolului II, pînă în secolul VI e.n. 26
In urma săpăturilor efectuate de uzina de produse sodice Govora în
punctul „Priză", am cules un fragment din perioada feudală timpurie
(fig. 6/11). Fragmentul reprezintă partea superioară a unui vas lucrat la
26

D. Tudor, op. cit., p. 222; Gh. I. Petre-Govora, în SCIV, 19, 1968, 1, p . 147.
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Fig. 11 - Govora-sat,

,.La Stejar". Ceramică: 1-4, 6, lucrată la roată; 5, vas modelat
cu mina.

roată,
mică,

arcuită, din pastă cu nisip,
cărămizie spre exterior.

cu margine
cu culoare
VIII-IX e.n. 27

multe pietricele şi paiete de
El poate fi datat în sec.

27
Eug. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti, 1967, p. 79 şi 81, fig. 45/2;
Maria Comşa, în Dinogetia, I, Bucureşti, 1967, p. 134, fig. 97/5.
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Aşezările rurale semnalate de noi vin să completeze harta descoperirilor arheologice din nord-estul Olteniei, arătînd că această parte a ţării
a fost intens locuită nu numai în epoca geto-dacică, cind avem aici documentate dovezi de tipul celei de la Ocniţa, ci şi în epoca stăpînirii
romane, cînd populaţia autohtonă continuă să trăiască împreună cu coloniştii romani, dind naştere unei culturi daco-romane originale.
1

GH. I. PETRE-GOVORA

LES AGGLOMERATIONS RURALES DES ne-rxe
SIECLF.S MISES AU JOUR DANS LE
DEPARTEMENT DE V!LCEA
(Resume)
L'auteur releve une serie d'agglomerations rurales des IIe-JXe siecles de
n.e., qui attestent la cohabitation daco-romaine, ainsi que la continuite de l'element
autochtone dace sous l'occupation romaine et sa presence dans le Nord de l'Oltenie
apres le retrait de l'administration romaine de Dacie.
Ces agglomerations se sont developpees autour des grands centres economiques
et militaires daces et romains du Nord de l'Oltenie, tels ceux d'Ocnele Mari ct de
Buridava (Stolniceni), alors que les autochtones vivaient un processus de romanisation.

ACCEPTIUNILE TERMENULUI VILLA IN IZVOARELE
MEROVINGIENE
J

Dintre cele trei tipuri de obşte care s-au înlocuit unele pe altele în
decursul evoluţiei istorice în Europa apuseană: obştea gentilică, obştea
agrară şi obştea marcă 1 , societatea merovingiană a cunoscut doar ultimele două: obştea agrară şi de marcă (vicinală).
Structura şi evoluţia obştii france în epoca merovingiană se pot
urmări în Legea salică şi cea ripuară, singurele izvoare care ne pot fi
de folos în această direcţie.
Bazîndu-ne pe cele ce ne dezvăluie aceste izvoare, se poate face de
la început o constatare: obştea la franci nu apare nici direct, nici indirect
ca un colectiv compact format dintr-un trib, care lucrează pămîntul în
comun, împărţindu-şi bunurile obţinute în mod egalitar; locul tribului a
fost luat de o colectivitate in care legăturile de rudenie sînt cu mult mai
strînse <lecit în cazul tribului. Componenţa acestei colectivităţi apare în
mai multe titluri ale Legii salice, cum este de pildă titlul „De reipus" 2 ,
unde rudeniile de sînge ale colectivităţii amintite se numără „usque acl
sextum genunculum", adică inclusiv rudele de gradul al şaselea.
Titlurile „De alodis" 3 şi „De crenecruda" 4 permit aceeaşi constatare,
ele prezentînd acelaşi cerc strîns de rudenii, care cuprinde trei generaţii
şi reprezintă fără îndoială familia mare. Ea se compune din toţi fiii
adulţi ai aceluiaşi tată cu familiile lor şi din rudele bărbăteşti ale capului
de familie pînă la gradul al treilea, cu soţiile şi cu copiii lor5 •
Tipul acesta de familie pare să fi fost preponderent în societatea
francă. Totuşi, un început al destrămării ei este atestat de izvoare.
Titlul „De eo qui se de parentilla tollere vult" 6 (Despre acela care
vrea să se despartă de neamuri) este un exemplu limpede în acest sens.
Titlul amintit dă dreptul membrilor adulţi ai familiei mari să se separe
din cercul ei, renunţînd însă, conform legii, atit la drepturile, cit şi la
îndatoririle care le reveneau atita vreme cit au fost membri ai ei. Despărţirea de rudenii înseamnă, practic, separarea unui fiu adult din gospodăria comună cu ceilalţi membri ai familiei mari, realizînd astfel familia mică, independentă.
Fr. Engels, Marca, în Marx-Engels, Opere, vol. 19, Bucureşti, 1964, p. 142-154'.
Lex Salica, XLIV, 9, ed. K.-A. Eckhardt, vol. I, Weimar, 1935.
3
Lex Salica, 100 Titel Text, ed. K.-A. Eckhardt, în Germanenrechte, Neue
Folge, Westgermanisches Recht, Weimar, 1953, LXLIII.
4
Lex Salica, C.
5
A. I. Njeussychin, Die Entstehung der abhiingigen Bauernschaft als Klasse
der fru.hfeudalen Gesellschaft im W esteuropa, von 6. bis 8. Jahrhundert, Berlin,
1961, p. 130.
6 Lex Salica, XCIV, 1.
1
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Această separare a familiei mici din corpul familiei mari nu presuneapărat stabilirea ei într-un alt sat; dealtfel, satul franc număra
alături de familiile mari şi mici înrudite prin sînge şi familii străine,

pune

pătrunse

fie prin filiera unor legături matrimoniale cu alte familii, fie
prin cea a aşezării lor în sate străine din motive pur economice (deziderate materiale uneori nerealizabile în satul de unde plecau).
Tipul de sat franc descris mai sus este în general denumit în izvoare
cu termenul de villa. lntrucît însă acest termen poate avea şi alte accepţiuni şi îşi schimbă conţinutul, ca termen, nu numai de la un secol la
altul, dar chiar şi în textul unuia şi aceluiaşi izvor, ne vom opri, foarte
pe scurt, asupra sensurilor pe care le poate avea în izvoarele france în
perioada de care ne ocupăm. Am afirmat mai sus că în cele mai frecvente
cazuri - dar nu exclusiv - villa are accepţiunea de sat; în sprijinul
acestei afirmaţii vom apela la cîteva titluri ale Legii salice, printre care
şi faimosul titlu „De migrantibus" 1 care a provocat în literatura de specialitate controverse foarte aprinse, villa din acest titlu fiind interpretată
cînd sat, dnd curte, în sensul unei gospodării ţărăneşti libere, cind comunitate, adică obşte, cind domeniu, cind proprietate a doi-trei proprietari
funciari 8 •
Titlul menţionat dă dreptul oricărui franc de a se muta dintr-o villa
în alta cu condiţia ca nici un locuitor al acelei villa să nu se împotriyească stabilirii lui aici 9 •
Se pune întrebarea de ce, spre deosebire de unul sau ciţiva dintre
locuitorii unei villa 10 , unul sau doi dintre ei pot fi afectaţi de această
aşezare şi au dreptul să se opună pe cale legală stabilirii migrantului
acolo 11 • A. I. Njeussychin, în opera sa citată, consideră - pe bună dreptate - că opoziţia acestor membri, puţini la număr, nu poate fi explicată
decit prin caracterul villei în cauză, care era de fapt o obşte agricolă în
acel stadiu de dezvoltare cînd împărţirea egalitară a pămîntului arabil a
încetat şi s-a impus posesiunea ereditară a familiilor asupra lui.
Prin urmare, migrantul în cauză nu se putea aşeza decît pe terenurile neîmpărţite ale obştii; or, dacă el, spre exemplu îşi lua în stăpînire,
spre cultivare, tocmai acea parte a păşunii unde unul sau doi ţărani î.şi
pă~teau vitele, sau începea să defrişeze tocmai acea parte a pădurii de
unde altădată unii îşi tăiau lemne sau îşi păşteau porcii (în condiţiile
nesistematizării satului, ale lipsei de drumuri şi poteci şi din cauza împr[1ştierii clădirilor) putea incomoda pe unii, în timp ce alţii care-şi
păşteau vitele sau îşi tăiau lemnele în altă parte din hotarul satului, nu
erau stinjeniţi în interesele lor. Ei erau, probabil, acei vecm1 care 1ş1
dădeau consimţămîntul pentru stabilirea migrantului în sat 12 • Din con' Lex Salica, LXXX.
Despre aceste sensuri a se vedea A. I. Njeussychin, op. cit., p. 134-135,

8

n. 1.
9 Lex Salica, LXXX, 1 ,, ... et se unus exteterit qui contradicat migrante
ibidem licentiam non habet permanere".
10 Ibidem, ,, ... et se unus vel aliqui de ipsis qui in villam ipsam consistent
ellm suscipere voluerint .. ."
11 Ibidem, ,, ... Si vero contradictum fuerit et unus vel duorum in villa ipsa
et ipse adsedere presumpserit .. ."
12 A. I. Njeussychin, op. cit., p. 135 sqq.
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titlului, autorul trage apoi concluzia fermă că villa descrisă în
titlul „De migrantibus" este un sat mare, cu un număr ridicat de locuitori. Drept probă se aduce paragraful 1 al titlului citat, care vorbeşte de
,, mai multi
. dintre locuitorii acelei villa" 13 care erau dispuşi să-l primească pe migrant, iar în totalitatea ei, villa avea cu siguranţă un num[tr
cu mult mai ridicat de locuitori, întrucît în paragraful amintit apar
numai persoanele care sînt de acord, sau cele care se împotrivesc aşezării
migrantului în villa 14 • In sprijinul aceleiaşi păreri despre accepţiunea
termenului villa în titlul „De migrantibus" ca sat mare, cu locuitori
numeroşi, Njeussychin îi aminteşte pe posibilii martori într-un eventual
proces împotriva aşezării migrantului în villa, martori care sînt şi ei
locuitori ai villei cu gospodării independente, şi care, desigur, sînt vecinii
menţionaţi în paragraful trei al titlului amintit 15 •
La prima vedere, interpretarea titlului „De migrantibus" de călre
A. I. Njeussychin pare perfect argumentată în totalitatea ei. Totuşi, la
o studiere mai atentă, se pot ridica citeva obiecţii care infirmă unele
aspecte ale acestei interpretări.
In primul rînd, ni se pare că nimic din acest titlu nu dovedeşte cu
certitudine un număr Tidicat al locuitorilor villei în cauză, şi prin urmare
caracterul ei de sat mare. Dintre locuitorii villei care vor să-l primească
pe migrant, paragraful 1 al titlului aminteşte pe unul sau pe unii";
(... et si unus vel aliqui de ipsis, qui in villam ipsam consistunt, cum
suscipere voluerit . .. "), nu pe „mai mulţi" 11 cum este tradus cuvin tul
aliqui de către autorul amintit, iar dintre cei care se opun aşezării lui
aici, nu se amintesc decît unul sau doi locuitori ai acelei villa 11\ ceea ce
însemnează că, de obicei, atît cei care îl acceptau pe migrant, cit şi cei
care i se împotriveau erau - cum este şi normal - în număr mic .şi nu
puteau fi deci un indiciu în privinţa unei populaţii dense a villei. Martorii amintiţi în paragraful al doilea al aceluiaşi titlu, recrutaţi dintre
vecini, apar şi ei într-un număr mic, de 3 persoane 19 . In ceea ce prive~te
restul membrilor villei, neinteresaţi în nici un fel de problema aşezării
migrantului, nimic nu dovedeşte - aşa cum susţine Njeussychin - c[l
ar fi fost în număr ridicat şi că villa are sensul de sat mare 20 • Tot atît de
bine aceşti vecini, locuitori ai villei în cauză, care permiteau pasiv a~ezarea migrantului acolo, puteau să fie şi puţini la număr, întrucît faptul
că în paragraful al 3-lea al titlului se amintesc şi „ceilalţi vecini" 21 nu
dovedeşte nici că satul a fost mare, nici că a avut locuitori numeroşi. De
aceea, ni se pare curios că în interpretarea amintită nu se pune, nici
măcar ipotetic, problema că aşezarea unui migrant ar putea să aibe loc
şi într-un sat mic, în aceleaşi condiţiuni ca într-un sat mare. La fel de
13
14

15
16
17
18
19
20

21

Idem, p. 137.
Ibidem.
Ibidem.
Lex Salica, LXXX, 1.
A. I. Njeussychin, op. cit., p. 137.
Lex Salica, LXXX, 2.
Lex Salica, LXXX, 2.
A. I. Njeussychin, op. cit., p. 149.
Idem, p. 138.
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bine, un migrant putea să găsească şi într-un sat mic un gospodar interesat să-l găzduiască în vederea realizării unui scop comun, după cum nu
e mai puţin adevărat că şi într-un sat mic se puteau găsi unul sau doi
dintre locuitorii săi care să se împotrivească rămînerii lui acolo. Prin
urmare, ipoteza aşezării migrantului rămîne posibilă atit pentru satul
mare, cit şi pentru satul mic, format dintr-un grup de gospodării individuale, născute - după cum arată şi Njeussychin 22 - din corpul satului
mare prin defrişări sau alte căi. Un astfel de sat mic putea să fie cu atît
mai atrăgător pentru migrant, cu cit gazda (sau gazdele) care îl acceptau
în vederea defrişării în comun erau familiarizaţi deja cu această muncă
istovitoare în condiţiile tehnice existente pe atunci. Prin urmare, din
cauza textului insuficient de clar al titlului „De migrantibus" şi a lipsei
unor indicii statistice mai clare, nu se poate susţine fără rezerve că
villa acestui titlu are accepţiunea de sat mare (sau mic). Ceea ce se
poate spune în mod cert este că termenul nu înseamnă aici nici gospodărie individuală, nici domeniu sau grup de domenii, ci are accepţiunea
de sat.
Villa, cu sensul indubitabil de sat mare, este atestată însă de un
titlu al Legii salice în care este vorba despre o crimă săvirşită în hotarul
dintre două villa foarte apropiate şi învecinate 23 • Răspunzători pentru
acea crimă erau, prin urmare, locuitorii ambelor villa. Conform legii
cutumiare, suspectaţii de participare la crima dintr-o villa sau alta se
puteau dezvinovăţi numai printr-un jurămînt de purificare efectuat cu
un număr foarte ridicat de jurători, de 80, aparţinînd celor două villae
în cauză, ceea ce înseamnă că satul era cu adevărat mare 24 • Dacă ţinem
seamă şi de faptul că, cu această ocazie, s-au jurat, probabil, numai acei
locuitori ai satului care îşi aveau gospodăriile dispuse mai aproape de
locul unde a fost găsită victima, numărul locuitorilor ei, socotind şi
femeile şi copiii, putea fi într-adevăr ridicat.
Termenul villa apare în accepţiunea sa de sat mic, format dintr-un
număr redus de gospodării, în titlul Legii salice „De furtis animalium" 2 5,
în care se vorbeşte despre 3 villae care dispuneau de un singur taur
comun pe lingă toate vacile pe care le posedă. Este evident că o astfel
de villa nu putea fi decît un sat mic, cu un număr mai redus de vite
(între 12 şi 25 de vite mari). Existenţa unor asemenea sate mici este
atestată şi de Lex Ribuaria care pomeneşte despre furtul unor cirezi de
12 vaci şi un taur, proprietatea unei villa26 •
In sfîrşit, villa mai putea designa în izvoare şi o singură gospodărie.
La această concluzie îndeamnă mai multe titluri şi, paragrafe ale Legii
salice şi ribuare. Aşa, de pildă, titlul Legii salice „De supervenientibus
vel expoliatis" 21 (Despre atacuri sau furturi) vorbeşte despre atacarea
22
23

Idem, p. 147.

Novellae Legis Salicae, IV, 1, în Pactus Legis Salicae, ed. K.-A. Eckhardt,
vol. I, Weimar, 1935, p. 134-136.
24 Cf. şi A. I. Njeussychin, op. cit., p. 144.
25 Lex Salica, III, 4.
26 Lex Ribuaria, ed. K.-A. Eckhardt, în Germanenrechte, vol. 2. Die Gesetze
des Karolingerreiches, Weimar, 1934, XVIII.
117 Pactus Legis Salicae, XIV, 6.
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unei villa de către o bandă de hoţi. In mod cert, această villa nu putea
fi decît o singură gospodărie individuală, aşezată undeva mai departe
de sat şi expusă jafului. Dealtfel, şi epitetul de „aliena", care însoţeşte
termenul de villa, arată că ea aparţinea „cuiva".
Tot accepţiunea de gospodărie individuală o poate avea termenul
de villa şi în titlul Legii ,ribuare „De traditionibus et testibus adhibendis" 28
(Despre predări şi prezentarea de martori), în care villa este amintită,
alături de vie, o posesiune, şi titlul Legii salice „De homicidiis in
contubernio facto" 29 (Despre omuciderile făcute de o bandă).
Cert este că, indiferent dacă el era mare sau mic, format din obşti
săteşti sau mici proprietăţi locuite de populaţie germanică sau romană,
satul liber este atestat adesea de izvoare în epoca merovingiană pe teritoriul Galiei romane. Cronicarul Grigore din Tours menţionează un
număr ridicat de astfel de sate, pe care, spre a le deosebi de marea proprietate funciaTă, le denumeşte vici3°.
Prin urmare, ceea ce se impune să reţinem în legătură cu termenul
de villa, este că el nu are o accepţiune uniformă şi că conţinutul ei, fie
în legile cutumiare, fie în alte izvoare, trebuie analizat de la caz la caz,
în funcţie de context şi conţinut şi nu trebuie identificat în orice situaţie
cu accepţiunea de mare domeniu format din sate aservite 31 •
B. DAICOVICIU

DER SINN DES TERMINUS V I LLA IN DEN
QUELLEN DER MEROWINGERZEIT
(Zusammenfassung)
Nach einen kurzen Hinweis auf das frănkische Dorftypus im Merowingerreich,
befasst sich die Verfasserin mit den Bedeutungen des Terminus villa, mit dem im
allgemeinen das frănkische Dorf in den Quellen der Zeit bezeichnet ist. Aus den
Titeln der Lex Salica sondert sich aus, dass der Terminus nicht eindeutig, sondern
elastisch ist, er kann sowohl ein grosses, wie ein kleines Dorf, oder einen
Einzelgehoft bezeichnen.
Demnach soll die villa nicht immer ein aus horige Dorfer entstandenes
grundherrschaftliches Dorf bezeichnen. Darum ist es erforderlich seine Bedeutung
in jedem einzelnen Falle zu analisieren.

Lex Ribuaria, E, codd, B, LXII.
Pactus Legis Salicae, XLII, 5.
80
Gregorius Turonensis, Historia Francorum libri 10, ed. W. Arndt, B. Krusch,
M.G.H., Scriptores rerum Merowingicarum, Hanovra, 1884.
31 Cum face istoricul A. Bergengruen, în lucrarea sa Adel und Grundherrschaft im Merowingerreich, Wiesbaden, 1958, p. 55-57.
28
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INCINTA FORTIFICATA DE LA CLUJ-MANAŞTUR
(sec. IX-XIV)

Ultimele cercetări arheologice efectuate în interiorul incintei
Cluj-Mănăştur şi-au propus urmărirea raportului cronologic dintre

de la
nivelele de locuire, constatate în diferite puncte, contemporane cu primele
faze ale fortificaţiei de pămînt şi lemn, şi cimitirul aparţinînd, cu certitudine, primului lăcaş de cult benedictin. Locuinţele şi unele anexe gospodăTeşti sesizate în apropierea valului de pe latura de sud a incintei,
după cum s-a văzut, sînt contemporane cu valul de pămînt îmblănit cu
1emn şi cu palisada, ele datîndu-se, ca atare, între sec. IX şi XI1. Observaţiile au devenit mult mai interesante şi mai ample odată cu descoperirea unor morminte de inhumaţie în S. IV, V, IX, XI, XII, XIII şi XIV
(Pl. I/2), în partea de vest a incintei şi în partea de nord a bisericii
actuale. In secţiunile din vestul incintei s-a putut constata că gropile
morminrtelor pornesc de pe lllil niVlel de cu~tură ou ma1Jeriial dim sec. XI-XII
.şi că ele înt~eta~,e srtraturile de cultură mai vechi, cu materiial feudaltimpuriu, roman şi hallstattian. Astfel, în S. IX (Pl. II/1, 3) şi în caseta
deschisă pe latura de sud a secţiunii între m O şi 3, s-au putut observa
următoarele: groapa mormîntului nr. 10 distruge parţial latura de nord
a unui cuptor de formă rectangulară, a cărui vatră a fost căptuşită cu
fragmente ceramice de sec. XI, prinse cu lut galben, pentru menţinerea căldurii (fragmente de cazane cu orificii sau cu urechiuşe, ceramică de culoare roşie şi cenuşie lucrată la roată şi ornamentată cu împunsături succesive, cu „unghia" sau cu linii paralele incizate şi distanţate). In caseta amintită, de pe latura de sud a secţiunii, peste acest
cuptor, se suprapune parţial, pe latura de sud, un altul, pe vatra căruia
s-a aflat ceramică mai tîrzie, din sec. al XIII-lea. In sprijinul ideii că
acest din urmă cuptor, de asemenea de formă rectangulară şi cu pereţii
de piatră, a fost construit ulterior, este mormîntul nr. 21, aflat dedesubt,
la 1,80 m adîncime faţă de nivelul actual. Groapa mormîntului, la rîndul
ei, distruge parţial un alt cuptor cu pereţii din lut galben, de formă ovală,
pe a cărui vatră, printre alte fragmente ceramice, s-a găsit un vas de
culoare neagră lucrat la roată, cu pereţii subţiri, cu umerii înalţi şi bombaţi, gîtul foarte scurt, buza răsfrîntă spre exterior şi ornamentat, în
jumătatea sa superioară, cu linii paralele incizate, dispuse la anumite
intervale. Ca factură, şi în contextul stratigrafic din care a fost scos (la
2,10-2,15 m adîncime), vasul se poate data, cu certitudine, cel mai tîrziu
în sec. al X-lea (Pl. III/19). Vatra pe care a fost găsit aparţine în orice
1 Pentru cercetările efectuate între 1970-1974 privind fazele şi sistemul de
fortificare şi pentru urmele de locuire din interiorul incintei, vezi P. !ambar .Şt. Matei, în AIIAC, XVII, 1975, p. 291-304.
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caz unei locuinţe distruse anterior înmormîntărilor de la sfîrşitul sec. al
XI-lea (M 10 , din apropierea lui M 2 i, a avut o monedă de la Ladislau I şi„
după cum s-a văzut, acest monnint distruge parţial un cuptor din sec. al
XI-lea, care, stratigrafic, este ulterior celui de lut galben, pe vatra
căruia a fost găsit vasul respectiv). Alte urme de locuire, anterioare
mormintelor, au fost descoperite în S. IV B şi în S. IV C.
Locuinţa adîncită din S. IV B (Pl. 11/2), atît din punct de vedere stratigrafic, cit şi în ceea ce priveşte materialul arheologic, este revelatoare
pentru observarea succesiunii aşezare-cimitir. Aceasta a fost dezvelită
în secţiune pe o lungime de 4,25 m, fiind adincită cu 0,50-0,55 m faţă.
de nivelul corespunzător de călcare. Groapa locuinţei întretaie un orizont
de oultură mai vechi, cu o grosime de 10-15 am, cu ceramică din sec.
IX-X, ca şi stratul roman gros de 10 cm, pătrunzînd apoi aproape 25 cm
în lutul galben. Din stratul prefeudal amintit provin cîteva fragmente
ceramice lucrate cu mina şi cu mata, ornamentate fie cu registre de linii
paralele incizate, cu combinaţii de linii ondulate şi linii paralele, cu
incizii realizate cu pieptenul, redind motivul în „spic" (Pl. 111/6-16) sau
benzi de linii verticale, combinate cu mănunchiuri de linii paralele şi
linii ondulate:?. Ceramica din umplutura şi, mai ales, de pe fundul locuinţei adîncite este lucrată, în totalitatea ei, la roată rapidă, dintr-o pastă,
bună, este bine arsă şi este ornamentată cu linii paralele incizate, cu
împunsături succesive, cu „unghia" sau cu combinaţii diverse ale acestormotive decorative (Pl. IV). Caracteristicile tehnice permit încadrarea ei
în sec. XP. Dar, pe lingă acestea, datarea este asigurată şi de cele trei
monede de argint, respectiv denari emişi de regele Solomon (1063-1074)4,.
găsiţi alături de ceramică pe vatra cuptorului (Pl. VI/4) plasat în apropierea laturii de nord a încăperii (la 1,67 m adîncime, de la nivelul actual
de călcare). Deasupra umpluturii locuinţei a fost înregistrat un strat gros
de 5-10 cm, amestecat cu foarte mult cărbune şi cenuşă, rezultat din
arderea pereţilor sau a acoperişului de lemn al acesteia. Nivelul de căl
care corespunzător perioadei de funcţionare a acestei locuinţe, pe cares-a găsit multă ceramică similară cu cea de pe vatră, a fost tăiat, înspre
sud, în Yecinătatea ei (m 8,50-10), de groapa mormîntului nr. 2, al
" Acest tip de ceramică se datează îndeosebi în a doua jumătate a sec. al'
I X-lea şi la începutul sec. al X-lea. (M. Comşa, Cultura românească veche. ( Aşe
zările de la Bucov-Ploieşti, Bucureşti, 1978, p. 66-80 şi fig. 58; Jifi Slama, Mittelbohmen im frii.hen Mittelalter, Praha, 1977, p. 17 şi planşele II-XVI. Din acela5icontext fac parte şi cîteva fragmente de la vase (poate amfore) cu gîturi canelate,.
destul de rare în mediul cultural românesc de la sfîrşitul mileniului I (Pl. 111/1-5).
Nu stăruim aici asupra originii lor, deoarece se poartă încă multe discuţii. Important este faptul că asupra datării lor, cu deosebire în sec. IX-X, părerile·
sînt aproape unanime (K. Mesterhăzy, în Fol Arch, XXVI, 1975, p. 99-117; Jifi
Slama, op. cit., planşele VI, XII, XVII, XXX, XLVIII). De asemenea menţionăm.
cele două cupe de ceramică găsite în nivelul anterior înmormîntărilor din S. IV Bşi S. XIII (Pl. 111/17,18), care îşi găsesc analogii perfecte în Cehoslovacia (Jiri
Slama, op. cit., planşele XII, XXX, XXXIII, XL, XLIX).
3 Ceramica din această locuinţă este similară cu cea descoperită în stratu},
de cultură şi în locuinţele adosate valului din S. III (P. Iambor - Şt. Matei„
op. cit., p. 298, fig. 5).
' E. Unger, Magyar eremhataroz6, I, Budapest, 1960, nr. 10.
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cărui
capăt

inventar - două inele de tîmplă de argint, mari, terminate la un
in formă de „S" şi un inel digital, format din trei sîrme împletite,
<le argint - se datează la sfîrşitul sec. al XI-lea sau în sec. al XII-lea.
Urmele unei ialrte locui'Ilţe aidincite aru fost sesizate în S. IV C, între
m 2-4, imediat sub centura valului de pămînt cu bîrne de lemn din
ultima etapă de fortificare, care, în această parte, este destul de aplatizat.
In groapa locuinţei, care pătrunde cu 0,70 m faţă de nivelul de călcare
·corespunzător (l!"espectiv de la 3 m pînă La 3,70 m faţă de nivelul actual
de călcare), au fost găsite fragmente ceramice de culoare neagră şi
,cenuşie, lucrate cu mina şi roata, ornamentate cu linii ondulate pe umărul
vasului, cu mănunchiuri de linii ondulate şi cu linii paralele incizate (Pl.
IV/6, 7, 8, 13, 15).
Ca factură, această ceramică este mai veche decît cea provenită din
locuinţa din S. IV B, alături de care s-au găsit şi cele trei monede. Stratigrafic, avînd în vedere faptul că imediat peste umplutura gropii ei,
se află panta dinspre interior a valului cu birne din faza a treia, această
locuinţă aparţine, dacă nu primei faze, în mod sigur celei de a doua
de fortificare, cea cu palisadă, fiind adosată valului acesteia, şi a funcţio
nat cel mai tîrziu în sec. al X-lea.
In S. IX, intre m 3,50-7,45, stratigrafia a fost deranjată pînă la
solul virgin de două gropi care se întretaie şi care pornesc de la adîncimea de 0,40-0,55 m faţă de nivelul de călcare. In acest sector lipsesc
,şi mormintele. In pămîntul amestecat, alături de ceramică hallstattiană,
romană şi feudal-timpurie (îndeDsebi fragmente ornamentate cu linii
ondulate şi cu mănunchiuri de linii ondulate şi paralele incizate), au fost
găsite două piese a căror importanţă reţine atenţia. Este vorba de o aplică
de bronz, turnată, şi de un pieptene de os bilateral, aparţinînd orizontului
cultural anterior înmormîntărilor (Pl. VI/5, 6). Piesa de bronz, o aplică
de curea în formă de frunză, are pe suprafaţa uşor concavă cîteva motive
imprimate. La un capăt are un orificiu pentru fixare, iar pe revers se pot
distinge trei dinţi utilizaţi în acelaşi scop. Prin analogie cu alte piese a.,;;emănătoare, aceasta se datează, cel mai tirziu, în sec. al X-lea 5 •
Pieptenul bilateral este alcătuit din trei piese distincte: o placă
dreptunghiulară lungă de 6,2 cm şi lată de 4,8 cm, mai groasă la mijloc,
subţiindu-se treptat spre extremităţi, prevăzută cu două rînduri de dinţi,
unii mai laţi, alţii mai înguşti şi două plăsele care îi consolidează mijlocul
de asemenea din os, teşite la capete, fixate în sens longitudinal cu ajutorul a patru nituri de metal dispuse într-o oarecare simetrie. Suprafaţa
pieptenului este ornamentată cu „ochiuri" - incizii făcµte cu un compas,
~onstînd din două cerculeţe concentrice cu un punct în mijloc, motiv
-străvechi şi foarte răspîndit nu numai în cazul pieselor de os dispuse
dte unul în extremităţile fiecăruia din cele patru capete, pe amindouă
feţele şi cite două pe fiecare plăsea. De asemenea, fiecare plăsea are
-cite trei orificii în formă de cruce cu braţe egale, motiv de asemenea
vechi, de tradiţie romană, perpetuat, mai ales în cazul pieselor de os
(piepteni, relicvare etc.), în epoca merovingiană şi carolingiană. Cele mai
5 Cele mai apropiate analogii le constituie piesele găsite în cimitirul de
sec. X, de pe str. Dostoievski, din Cluj-Napoca (KozZ, II, 1942, p. 89).
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apropiate analogii cu piesa noastră sînt pieptenii din Franţa, dataţi la
sfîrşitul sec. al !X-lea şi la începutul sec. al X-lea, precum şi unele piese
similare din Polonia (Drohyczin) datate ceva mai tîrziu, pînă în secolul
al XI-lea 6 •
Aşezarea din interiorul incintei şi-a încetat existenţa, cel puţin în
sectorul unde s-au efectuat pînă acum cercetări, în a doua jumătate a
sec. al XI-lea, în urma unor distruge1i, sesizate dealtfel, cel mai bine,
după cum am văzut, în locuinţa din S. IV B, und~ s-au găsit cele trei
monede de la Solomon. Absenţa locuinţelor din sec. al XII-lea în acest
sector este firească, deoarece terenul, începînd de la sfîrşitul sec. al
XI-lea, a fost destinat unui cimitir din apropierea lăcaşului de cult.
Cimitirul, dezvelit parţial în S. V, S. IX, S. XI, S. XII, S. XIII, S.
XIV (Pl. I/2), totalizînd pînă în prezent 48 de morminte, prezintă toate
caracteristicile celor de sec. XI-XII: schelete relativ bine păstrate, orientarea morţilor E-V cu unele devieri neglijabile de la ax, gropi nu prea
adînci faţă de nivelul de călcare contemporan săpării lor (la 0,40-0,50 m
adîncime), urme sporadice de sicriu, inventar specific, constînd din inele
de tîmplă, inele digitale, monede etc. In partea de vest a incintei, mormintele sînt mai rare, nederanjate unele de altele, ele îndesindu-se in
preajma bisericii, unde, în multe cazuri, s-au putut constata deranjări.
Deocamdată, pînă la eventuala dezvelire a întregii necropole, nu putem
aprecia întinderea acesteia şi numărul înhumaţilor. Fără a ne opri asupra
descrierii tuturor mormintelor şi asupra unor detalii anatomice ale scheletelor, vom insista numai asupra celor care pun unele probleme stratigrafice şi asupra celor cu inventar după cum urmează:
Mormîntul 1 (PI. VII): un denar de argint de la Bela II (1131-1141)7
găsit pe mandibulă.
Mormîntul 2: două inele de tîmplă din argint, mari, cu diametrul
de 2-2,5 cm, confecţionate dintr-o sîrmă groasă, aplatizată la un capăt
şi răsucită în formă de S, găsite de o parte şi de alta a cutiei craniene;
un inel digital, format din trei sîrme de argint circulare în secţiune, împletite şi cu capetele subţiate şi apropiate.
M ormîntul 9: un denar su berat de la Bela III (1174-ll 9G) şi un
inel de tîmplă din argint, mic, cu diametrul de 1,5 cm, răsucit la un
capăt în fo1mă de S. Groapa acestui mormînt, în SV (caroul 5), străpunge
nivelul de construcţie cu mortar, al bisericii din apropiere.
Mormîntul 10: două inele de tîmplă din argint, relativ mari,_ cu
diametrul de 2,3 cm. răsucite la un capăt în formă de S; un inel digital
de argint cu capetele subţiate şi apropiate, avînd o montură alcătuită
din granule de argint: una mai mare în centru înconjurată de opt mai
mici dispuse circular, semănînd cu corola unei flori, încadrată pe cele
două laturi ale verigii de două grupuri de cite patru granule dispuseîn cruce; un denar, de la Ladislau I (1077-1095) 8, foarte ars, găsit pe
6 V. H. Elbern, Der friinkischen Reliquiekaseten und Tragaltar vom Werden,
Das erste Jahrtausend, Dusseldorf, 1963, p. 470-477, fig. 14; J. Kovan, în Archeologicke rozhledy, XXI, 1969, 2, p. 221; Wiadomo§ci archeologiczne, XXIV, 1957.
1-2, p. 349.
7 Unger E., op. cit., nr. 25 şi 44.
8 Idem, nr. 16.

NOTE

ŞI DISCUŢII

603

mandibulă. Groapa mortului respectiv distruge parţial latura de nord a
unui cuptor de formă rectangulară, cu marginile clădite din piatră, a
cărui vatră a fost căptuşită cu cioburi, prinse cu lut galben, aparţinînd
sec. al XI-lea.
Mormîntul 12: două inele de tîmplă din argint, mici, cu diametrul
de 1,3-1,5 cm, răsucite la capăt în formă de S.
Mormîntul 13: două inele de tîmplă din argint, mari, cu diametrul
de 2 cm, dintr-o sîrmă groasă, răsucite la un capăt în formă de S; un
inel digital de argint, format dintr-o verigă lamelară, cu capetele uşor
subţiate şi apropiate, neavînd nici un decor pe suprafaţa exterioară.
Mormîntul 14: două inele de timplă din argint, dintr-o sîrmă subţire, cu diametrul de 1,8 cm, unul dintre ele avînd un capăt răsucit în
formă de S, capătul celuilalt fiind ascuţit.
Mormîntul 17: aparţinînd unui copil, a avut un inventar mai bogat,
-constînd din şase inele de tîmplă din argint, dintre care două ceva mai
mari, cu diametrul de 1,8-1,9 cm şi patru mai mici, numai unul răsucit
la capăt în formă de S, capetele celorlalte fiind rupte; un inel digital
•de formă octogonală, format dintr-o panglică de argint rectangulară în
secţiune, cu capetele apropiate şi cu suprafaţa exterioară împărţită în
-casete în care sînt incizate semne grafice, rune de origine orientală, după
toate probabilităţile 9 ; resturile unui şirag de mărgele de sticlă, de formă
bitronconică, cu o lungime de 1 cm, îngrijit şlefuite, trei dintre ele avînd
în interior, între două straturi de sticlă, aplicate foiţe fine de aur, alte
două, precum şi unele fragmente, fiind realizate în aceeaşi tehnică, numai că, foiţa fiind de argint, în urma procesului de_ oxidare mai intens
-degradarea lor este destul de pronunţată 10 •
Mormîntul 18 (Planşa VIII): două inele de tîm„plă mari din argint,
dintr-o sîrmă groasă, cu diametrul de 2 cm, răsucite la un capăt în
formă de S.
Mormîntul 23: două inele de timplă din argint, mici, dintr-o sîrmă
subţire, cu un diametru de 1,3 cm, unul fiind răsucit la un capăt în
formă de S, celălalt avînd capătul respectiv rupt.
Mormîntul 24: două inele de tîmplă, din argint, mari, dintr-o sîrmă
_groasă, cu diametrul de 2,5 cm, avînd capetele foarte pronunţat răsucite
în formă de S; un inel digital format dintr-o verigă lamelară, cu capetele
uşor subţiate, rotunjite şi suprapuse, avînd ca decor incizii longitudinale
care împart suprafaţa exterioară în trei fîşii distincte.
Mormîntul 25: două inele de tîmplă din argint, inegale ca mărime
şi grosime, unul avînd diametrul de 1,5 cm, celălalt de 1,2 cm, ambele
fiind răsucite la un capăt în formă de S.

Astfel de inele octogonale sau rotunde cu inscripţii runice de origine orienau fost găsite în morminte de sec. XI în mai multe cimitire din Ungaria,
unele dintre inscripţii fiind descifrate (Csallany D., în ArchErt, 1955, p. 79-85;
ider:n, îr_i Actes du VIIJe Congres international des sciences prehistoriques et protohistoriques, Beograd, 1973, p. 344-346; Szoke Bela Mik16s - Vandor Laszlo,
în Zalai GyiijtPmeny, 1976, 6, p. 141-155; A. Kiss, în ActaArch, XXII, 1970.
p. 341-347; Erdelyi J., în ArchErt, 1961, p. 279-280.
10
Analiza compoziţiei mărgelelor s-a făcut în cadrul Laboratorului zonal
-Cluj de către Dorin Ruse şi Viloria Bdewi Dawood.
9

tală
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Mormîntul 32: un denar de argint de la Ladislau I (1077-1095) 11 ,
găsit lingă

schelet
acesta l-a dislocat.

şi

provenind fie de la acesta, fie de la altul, pe care

Mormîntul 33: o piesă de bronz, poate o broşă sau o aplică, destul
de slab conservată, de forma unei rozete, cu diametrul de 3 cm, formată
dintr-o foiţă foarte subţire, turnată, cu marginile uşor festonate, avînd
un orificiu mai mare în centru înconjurat de un cerc zimţat şi probabil
din alte şase orificii dispuse simetric spre extremităţile piesei. Mai
mult ca sigur, mormîntul aparţine altei faze decit a cimitirului în discuţie, din perioada funcţionării bisericii gotice, piesa însăşi avînd caracteristici pentru epoca Renaşterii 12 •
Mormîntul 41: două inele de tîmplă din argint dintr-o sîrmă mai
subţire, cu diametrul de 2 cm, răsucite la un capăt în formă de S; un
inel digital, format dintr-o verigă lamelară de argint, cu capetele subţiate, avînd pe suprafaţa exterioară, realizat cu ajutorul unei dăltiţe cu
tăişul dinţat, un decor compus dintr-un lanţ de unghiuri cu striuri orizontale sau oblice între ele, iar spre cele două capete ale inelului, incizate două cruci, în aceea.şi tehnică; un denar de argint de la Ladislau I
(1077-1095) 13 •
Mormîntul 43: un inel de tîmplă din argint dintr-o sîrmă groasă,
cu diametrul de 2,1 cm, răsucit la un capăt în formă de S.
Mormîntul 44: două inele de tîmplă din argint, relativ mari, dintr-o
sîrmă groasă, cu diametrul de 2,1 cm, răsucite la un capăt în formă
de S.
Mormîntul 45: un inel digital din argint, format dintr-o verigă lamelară cu capetele sudate, faţetat pe suprafaţa exterioară cu douăspre
zece casete rectangulare, avînd fiecare din ele în mijloc, ca decor, un
semn apropiat de litera S răsturnată, cu unele variaţiuni.
Mormîntul 46: două inele de tîmplă din argint, relativ mari, dintr-o
sîrmă groasă, cu diametrul de 2 cm, răsucite la un capăt în formă de S.
Mormîntul 48: două inele de tîmplă din bronz, mici, dintr-o sîrmă
foarte subţire, slab conservate, incit nu ne putem da seama cu siguranţă dacă au avut terminaţii în formă de S la capete. Inelele au fost
găsite în partea dreaptă a craniului. In partea stingă, în dreptul urechii,
au fost observate puternice urme de oxid, ceea ce dovedeşte că iniţial
existau poate patru inele de tîmplă.
Inventarul tuturor mormintelor menţionate mai sus este relativ bogat - comparativ cu cel provenit din cimitirul de la Dăbîca 14 - dacă
îl raportăm la numărul total al scheletelor descoperite şi la faptul că
podoabele, aproape în totalitatea lor, sînt confecţionate din argint. InUnger E., op. cit., nr. 16.
Piesa seamănă cu aplica de argint, provenind dintr-un atelier transilvă
nean, descoperită la Orbeasca-Teleorman, datată în sec. al XV-lea - începutul
sec. al XVI-lea (M. M. Popescu, Podoabe medievale în ţările române, Bucureşti,
1970, p. 70, nr. 160).
13 Unger E., op. cit., nr. 16.
14 Cele aproape 800 de morminte din cele trei cimitire din sec. XI-XII de
la Dăbîca au relativ puţin inventar raportat la numărul mare al mormintelor, şi
acesta în marea lui majoritate din bronz, ceea ce reflectă un oarecare nivel
economic diferenţiat al celor două aşezări.
11
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cercînd o tipologie a inelelor de tîmplă în cazul de faţă, avînd în vedere
cadrul cronologic determinat de monede, între sfirşitul sec. al XI-lea
şi sfîrşitul sec. al XII-lea nu ajungem la un rezultat mulţumitor în
ceea ce priveşte o eventuală evoluţie a acestora, deoarece coexistă piese
de mărimi şi grosimi diferite.
Atît în S. IV B cit şi în S. IX au fost surprinse două straturi compacte de aşchii de piatră, fără vreo urmă de mortar, care provin în
mod sigur de la cioplirea şi finisarea în cadrul unui atelier a materialului de construcţie necesar a cel puţin două etape distincte ale bisericii
sau anexelor mănăstireşti din apropiere. Dealtfel, după cum se poate observa din profilele secţiunilor, între cele două straturi există o diferenţ,i
de nivel de 0,50-0,60 m. Stratul superior aparţine - judecind după
faptul că se suprapune peste urmele unor încăperi şi nivelul de călcare
cu material de sec. XIV-XV - unei faze tîrzii de construcţie a mă
năstirii. Cel inferior, care ne interesează deocamdată mai mult, se suprapune în S. IV B peste urmele locuinţei de sec. al XI-lea descrise mai
sus şi peste nivelul de călcare corespunzător ei, iar în S. IX, peste cuptorul datat tot în sec. al XI-lea, dintre m 0,80 şi 2. In S. IX, acest nivel
cu aşchii de piatră nu este întrerupt nicăieri de vreo groapă de mormînt, ceea ce, fireşte, pledează pentru datarea sa ulterioară înmormintărilor, poate în sec. al XIII-lea. In sprijinul acestei datări stau şi cuptoarele descoperite în S. IV B (între m 3,20 şi 4) şi în S. IX (între
m 9,50 şi 12), de formă rectangulară, clădite din piatră care întretaie
în porţiunile irespective acest nivel, pe ale căror vetre s-a găsit ceramică
de sec. XIII. Aceste cuptoare, ca şi alte urme, aparţin clădirilor mănăs
tireşti, la început de lemn, ridicate după încetarea înmormîntărilor în
această parte a incintei, cîndva în sec. a,l XII-lea şi restrîngerea cimitirului în jurul bisericii. Straturile succesive de nivelare cu mult cărbune,
arsură şi cenuşă, surprinse în S. III şi S. IV, conţinînd mult material
de sec. al XIII-lea, provin de la incendierea clădirilor, mai mult ca
sigur cu ocazia atacurilor tătarilor din 1241 sau 1285, semnalate şi aid 15 •
Peste aceste nivelă-ri, stratul de cultură imediat superior conţine material arheologic (ceramică, arme, unelte, piese de harnaşament etc.)
din sec. XIV-XV. Dealtfel, au fost înregistrate în S. III şi S. IV şi
fundaţii de piatră aparţinînd abaţiei medievale. Cele două fundaţii paralele din S. III sînt ale unei clădiri apreci,abile cu subsol, ale cărui
urme - o groapă mare de formă aproximativ ovală - sînt vizibile şi
astăzi pe teren în extremitatea de vest a incintei. In S. IV, între m O
şi 0,50 1Şi în S. IV A, între m 3,75 şi 4,25, au fost dezvelite alte două
fundaţii paralele, aparţinînd unei încăperi cu pereţi de lemn, după cum
rezultă din cantitatea mare de cenuşă găsită, împreună cu ceramică
de sec. XIV, pe pavajul de pietriş din interior, aflat la 0,50 m adîncime
faţă de nivelul de călcare actual. De asemenea, în S. IV B, între m 17,25
şi 18 şi în S. IV C, între m 2,50 şi 3,20, au fost descoperite alte două
fundaţii de piatră paralele, de la o încăpere din aceeaşi perioadă. Ar
mai fi de menţionat cele două fundaţii (cu închidere spre est) din ca15

p. 299

Pentru stratigrafia din S. III a se vedea P. Iambor şi

fig. 3.

Şt.

Matei, op. cit.,
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pătul de nord al S. IV, cu o înălţime de 1,50 m, înfipte pînă la 1,80 m
adincime în pămînt, faţă de pavajul de cărămidă din interiorul încăperii
(aflat la 1 m adîncime faţă de nivelul actual de călcare), aparţinînd unei
faze tîrzii de construcţie. Pe pavajul din interior au fost găsite resturile
unui cămin de piatră, cahle şi fragmente sculpturale din epoca renaş
terii şi barocului, ceea ce ne îndreptăţeşte să atribuim construcţiile de
pe această latură a incintei perioadei de după aşezarea iezuiţilor (ultimul sfert al sec. al XVI-lea).
Pe latura de nord a bisericii actuale, cercetările intreprinse începînd
din anul 1975 au scos la lumină substrucţii ale unor edificii bisericeşti.
Este vorba, în primul rînd, de temelia unui zid, avînd grosimea de 1 m,
orientată est-vest, clădită din piatră de calcar legată cu mortar, temelie
care în capătul estic face cite un unghi de 90 de grade atît înspre nord,
cit :;;i înspre sud (urmează a se urmări în campaniile viitoare traseul
acestora). Resturi ale aceleiaşi fundaţii au rămas şi sub temelia vestică
a rotondei, la adîncimea de 2,60 m, fapt ce ne face să presupunem că
acel zid continua şi spre vest.
În S. V şi S. XI au fost descoperite la adîncimea de 2,65 m rămă
şiţele unei alte temelii, groasă şi aceasta de 1 m (Pl. IX). Alături de
respectiva temelie au fost găsite fragmente din trei piese arhitectonice
romane, precum şi două fragmente de altare cu inscripţii latine 16, la
adincime ce variază între 2,05-2,45 m. Poziţia în care au fost descoperite
indică, fără îndoială, o refolosire a acestora.
Temeliile zidurilor amintite au aceeaşi orientare (est-vest), iar distanţa dintre ele măsoară 3,50 m. In stadiul actual al cercetărilor nu ne
putem exprima cu certitudine despre funcţia clădirii, dar putem presupune fie o biserică de tip bazilical, fie mai degrabă unele construcţii
mănăstireşti. Putem să ne exprimăm însă cu mai multă siguranţă în
privinţa datării acestor ziduri al căror nivel de construcţie a fost stră
puns de groapa unui mormînt (M. 9 - Pl. I/2), care are ca inventar un
inel de tîmplă cu capătul răsucit în formă de S şi o monedă de argint
emisă de regele Bela al III-lea al Ungariei (l1Î2-1196). Prin urmare
ridicarea construcţiei pe aceste temelii avusese loc înainte de sfîrşitul
\'eacului al XII-lea. Dacă avem în vedere însă că înmormîntările în cimitirul de la Cluj-Mănăştur încep încă din anii de domnie a regelui
Ladislau I (1077-1095), putem presupune că cele dintîi construcţii datează de la sfîrşitul sec. al XI-lea sau cel mai tîrziu de la începutul
secolului al XII-lea, imediat după aşezarea în incinta aceasta a călugărilor
ordinului benedictin.
Temeliile mai sus discutate au fost străpunse şi înlăturate pe alocuri de săparea şanţului de fundaţie al unei rotonde circulare în exterior şi hexagonale în interior. Temelia rotondei, adîncită pînă la 2,45 m,
este construită din piatră brută înecată în mortar. Pe o mică porţiune
se păstrează soclul de bază cu un profil simplu, alcătuit dintr-o scotie,
precum şi primul Iind de pietre din paramentul propriu-zis, clădit din
blocuri de piatră fasonate (Pl. X/1). Din pricina îngustimii pereţilor (în
16
Descifrarea, întregirea
de ci:Jtre Ioan Piso.

şi

publicarea acestor

inscripţii

urmează

a se face
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punctele de maximă dezvoltare a absidiolelor), rotonda a suferit lJ un
moment dat avarii, urmate de o refacere prin îngroşarea pereţilor în
interiorul lobilor, printr-un zid gros de 0,50 m, cu care prilej a fost
înălţat şi nivelul de călcare din interiorul construcţiei cu 0,30 m.
Intr-o a treia fază, jumătatea de vest a rotondei a fost înlăturat.1 ~i
înlocuită cu o navă rectangulară (dezvoltată pe axa nord-sud, după cit
se pare), iar jumătatea estică cu cei trei lobi păstraţi a rămas drept
absidă a altarului1 7 •
La întrebarea, cînd a fost construită rotonda, vom încerca să r[1:-;pundem, aducînd în discuţie cîteva argumente şi anume:
1. Zidul de fundaţie al ,rotondei străpungea temelii ale unor construcţii anterioare domniei regelui Bela al III-lea al Ungariei (1172-llHli)
şi căpăcuieşte mormintul nr. 9 care face parte din orizontul primelor
înmormîn tări.
2. In temelia primei faze a rotondei a fost refolosită o piesă sculpturală (Pl. X/3 şi Fig. 2), alcătuită din două baze de colonete cu ghiare
şi cu profile turtite. Bazele au diametrul de 2,6 cm, iar colonetele, judecind după ce se mai poate vedea, aveau diametrul de cca 16 cm. Int:·e
două baze a fost sculptat un cap de bărbat cu părul sugerat printr-o
buclă pe frunte, cu mustăţi şi barbă striate, încadrat de două capete de
monştri hibrizi. Cel din dreapta, mai bine păstrat, reprezintă un cap de
bărbat cu barbă şi mustaţă, un nas turtit şi urechi ce s-ar potrivi mai
degrabă unei feline. Gîturile celor doi monştri se prelungesc în formă
de şerpi fără solzi şi se încrucişează sub figura centrală, terminîndu-se
într-un fel de cozi de sirenă. Pentru tipul iconografic reprezentat pe
piesa de la Cluj-Mănăştur nu cunoaştem deocamdată similitudini în sculptura romanică. Maniera stilistică însă prezintă analogii cu lucrări îndepărtate ca spaţiu geografic şi deci mai puţin concludente, dacă ţinem
seama de faptul că formele stilistice ajungeau cu întîrziere în Transilvania din apusul Europei. Este vorba de unele reprezentări de monştri
de pe cupa unei cristelniţe din biserica Sf. Lawrence din Castle Rising
(Anglia) datată în jurul anului 1150 18 • Reprezentări asemănătoare se mai
află şi pe un capitel de la portalul bisericii mănăstireşti din Lautenbach
(Franţa), atribuit secolului al XII-lea 19 •
Prin urmare dacă ţinem seama de întîrzierea cu care formele stilistice ajung în Transilvania, piesa sculpturală de la Cluj-Mănăştur poate
fi datată cel mai timpuriu în jurul anului 1200.
3. In nivelul de dărîmare al rotondei a fost descoperit un capitel
decorat cu croşete, avind înălţimea de 2,5 cm şi diametrul bazei de 12 cm
(Pl. X/4). Piesa ar putea să provină de la una din colonetele angajate
17 Asemenea exemple
de transformare a unei rotonde în absidt't a allarului, adăugîndu-i-se o navă pe latura sa de vest, putem cita la Karcsa, Kiszornhor
(R. P. Ungară) şi la Gereny-Horjany (U.R.S.S.). Vezi V. Molnar, Beszâmolâ a
karcsai templom 1964. evi asatasar6l, în Acta Antiqua et Archeologica, X, 1966,
p. 103-113.
18 Robert Th. Stoll Jean Roubier, Britannia Romanica, Wien-Miinclwn,
1966, p. 354, fig. 246.
19 Joseph Gantuer, Marcel Pobe, Jean Roubier, Gallia Romanica, WiC'n-Mi.inchen, 1955, p. 324-325, fig. 267.
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ce articulau pilaştrii dintre absidiolele rotondei, situaţie care ar fi analoagă cu interiorul rotondei de· la Kiszombor (R. P. Ungară) 20 • Capitelul
cu croşete apare în Transilvania abia în a doua jumătate a veacului al
XIII-lea, aşa incit rotonda de la Cluj-Mănăştur - luînd în considerare
şi faptul că piesa sculpturală fusese refolosită în temelie ar putea fi
atribuită cronologic cel mai timpuriu la mijlocul sec. al XIII-lea. Aici
este cazul să reamintim că fundaţia rotondei străpunge ziduri ale unor
clădiri care, în momentul construirii ei, erau dărîmate. Evenimentul
cme va fi pricinuit distrugerea unor construcţii de la Cluj-Mănăştur putea să fi fost invazia tătară de la 1241, după care în programul de Teconstrucţie iniţiat de călugării benedictini a intrat şi ridicarea unei rotonde.
Ca plan, rotonda de la Cluj-Mănăştur se încadrează în aria bisericilor de tip central hexalobat, cele mai apropiate analogii, ca spaţiu geografic, fiind monumentele de la Karcsa şi Kiszombor (R. P. Ungară) şi
Gereny (azi Horjany, in U.R.S.S.) 21 •
Din cele prezentate mai sus reiese că în interiorul incintei fortificate a existat un nivel de locuire feudal-timpuriu, cu locuinţe îngropate
şi alte anexe. datate cu certitudine, în funcţie de inventarul arheologic
~i situaţia stratigrafică, între sec. IX şi a doua jumătate a sec. al XI-lea,
corespunzind, în ceea ce priveşte cetatea, cu fazele de fortificare cu val
de pămînt îmblănit cu birne de lemn şi cu palisada. Incendierea acesteia,
precum şi distrugerea şi abandonarea locuinţelor din ultima fază s-a
produs după mijlocul secolului al XI-lea, foarte probabil cu ocazia repetatelor atacuri pecenego-cumane, menţionate în unele cronici 22 • Locuinţa adîncită din S. IV B, părăsită în urma unui incendiu, in care s-au
găsit cele trei monede de la Solomon, pare să confirme această părere,
mai ales că amintitul rege a luptat în Transilvania pe la 1068 împotriva
pecenegilor. Lipsa unor locuinţe din sec. al XII-lea în partea de vest
a incintei şi prezenţa cimitirului imediat peste locuinţele mai vechi pledează pentru schimbarea destinaţiei acestei fortificaţii, incepînd încă de
la sfîrşitul sec. al XI-lea. în urma înfrîngerii pecenegilor de către regele
Ladislau I, cetatea aceasta, devenită avanpost spre răsărit al cuceririi
zo V. Vătăşianu, Arhitectura şi sculptura romanică în Pannonia medievală,
1966, p. 111-114, fig. 139; V. Gervers, Les rotondes de l'epoqu.e romane dans la Hongrie medievale, în Cahiers de civilisation medievale, 4, 1968,
p. 521-542, fig. E.

l1unu-eşti,

21

Atribuirea

cronologică

a acestor rotonde este

controversată

în literatura

de specialitate. Unii autori le datează în sec. al Xiii-lea (V. Vătăşianu, op. cit.,
p. 111-112; Umeny na slovensku, red. Karel Sourek, Melandrich, 1933, p. 133;
1..;:. N. Gyurky, Die St. Georg-Kapelle in der Burg von Veszprem, în Acta Archaeoluyica Academiae Scientiarum Hungaricae, XV, 1963, p. 396), alţii în sec. al Xii-lea
(Szabo L., Arpadkori magyar epitomiiveszet, Budapesta, 1913, p. 300-304; Gerevich
T.. Magyarorszcig romankori emlekei, Budapesta, 1938, p. 108) şi în sfîrşit unii
opt,·ază pentru sec. al Xi-lea (V. Gervers, Les rotondes d·e l'epoque romane dans
la Hongrie medievale, în Cahiers de civilisation medievale, 4, 1968, p. 521-542;
V. Molnar, Beszcimol6 a karcsai templom 1964. evi cisatciscir6l, în Acta Antiqua et
Archaeologica, X, 1966, p. 103-113).
22 Simonis de Keza Gesta Hungarorum, cap. 63; Chronici Hungarici composito saeculi XIV, cap. 102; Legenda S. Ladislai regis, cap. 6, în Scriptores Rerum
Hungaricarum, I, p. 182, 366; II, p. 520.
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maghiare în Transilvania, este destinată ca adăpost pentru călugării ordinului benedictin, aşezaţi de acelaşi rege, cunoscut dea,ltfel pentru zelul său catolic, într-o Tegiune unde trebuiau aduşi sub ascultaTe românii
,,schismatici" şi încreştinate şi supuse celelalte elemente rămase păgîne.
Ca atare, aşezarea civilă se va dezvolta în afara fortificaţiei - poate pe
terasa din partea de sud a acesteia (pe actuala str. Dealului) - unde ,
cu ocazia unor sondaje, pe lîngă urmele unor locuinţe mai vechi au
fost sesizate şi materiale de sec. XI-XII. Cercetările viitoare, pe care
le dorim cît mai apropiate în această zonă, sperăm să ne îndreptăţeas că
presupunerea că cimitirului din interiorul incintei îi corespunde o aşe
zare întinsă în afara ei.
P. IA MBOR -

Fig. 1 - Ved ere
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<lin incinta fortificată. 2 - Planul general al cimitirului din sec. XI-XII.
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DER BURGWALL VON

CLUJ-MANAŞTUR

(Zusammenf assung)
Die Studie bezieht sich auf das chronologische Verhăltnis zwischen den in
der Zeit der ersten Bauphasen der Erd- und Holzburg von Cluj-Mănăştur bewohnten Schichten (9/10.-11. Jh.) und dcr dem ăltesten benediktinischen Gotteshaus
zugehi:irenden Begrăbnisstătte. Bisher wurden 48 in die Zeitspanne vom Ende
des 11. bis Ende des 12. Jhs. datierte Grăber freigelegt. Wie aus der in der S.IV.B
gelcgcnen Erdhiltte hervorgeht, auf deren Feuerherd man nebst fiir das 11. Jh.
~pezifische Keramik auch drei vom ungarischen Konig Salomon (1063-1074) geprăgtc Silbermunzen fand. crfolgten Brandlegung des Pfahlwerks wie auch Zerstorung und Verlassen der \\"uhnungen aus der letzten Phase nach der Hălfte des
11. Jhs. Das Fehlen der Wohnungen aus dem 12. Jh. im Westen des Burgwalls
wie auch das Vorkommen des die alten Wohnungen uberlagernden Friedhofs lăsst
auf dic neue Bestimmung diescs Burgwallabschnitts schliessen. Es scheint, dass
Ladislaus I., der ubcr die Pct.schenegen die oft Siebenbiirgen als Einfallausgangsstellung benutzten siegreich war, diesen Burgwall dem Benediktinerorden uberliess, der ihn zu einem Vorposten ihres katholischen Bekehrungseifers machte. Auf dcr Nordscit.e der heutigen Kirchc wurden die Grundmauern
eines Klosterbaus und einer aussen kreisformigen und innen sechsgelappten Rotunde teilweise freigelegt. Um Schăden abzuhelfen wurdcn in spăterer Zeit die
Lappcninnenwănde befestigt. In der Grundmauer wurde ein gemeisselter Stein Basis zweier kleinen Săulen mit Krallen und plattgedriickten Formen, auf der
ein von zwei Ungeheuer mit ausgestreckten und gekreuzten Hălsen umrahmter
Mannskopf dargestellt ist wiederverwendet. Das Bildhauerwerk wie auch das
zwischen den Triimmern des Rundbaus aufgefundene Kapitell wurden in das
13. Jh. datiert. In einer dritten Phase wurde die westliche Hălfte der Rotunde
von einem rechteckigen Schiff ersetzt, wahrend die ubrigen drei Lappen als Apsis
dienten. Die Grundmauerspuren auf der westlichen und nordlichen Seite des Burgwalls gehoren den Abteigebăuden aus dem 14.-16. Jh.

DOUA CTITORII ROMÂNEŞTI DIN SECOLUL
AL XV-LEA:
BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE ŞI MĂNĂSTIREA
LUPŞA

Pe valea Arieşului, pe teritoriul actualei comune Lupşa, se găsea
pînă la începutul secolului al XVI-lea un înfloritor cnezat românesc,
despre care ne vor~c numeroase documente. Puternica familie cnezială Cîndea îşi avea reşedinţa chiar în această localitate.
Localitatea Lupşa este amintită documentar pentru întîia oară în
anul 1366, cînd regele Ludovic I recompensează pentru serviciile făcute
pe Nicolae, fiul lui Cîndea, care încă înainte de această dată avusese
drepturi de cneaz „asupra moşiei şi satului Lupşa, lîngă mina regală zisă
Onemperg" (Baia de Arieş) 1 • Printr-un document din 22 februarie 1367,
acelaşi rege confirmă lui Nicolae şi fraţilor săi Ioan şi Nicolae moşia
Lupşa. Pentru serviciile deosebite aduse casei regale, Nicolae şi fraţii
săi sînt ridicaţi între nobilii regatului, precum şi urmaşii lor, iar moşia
Lupşa, împreună cu satul, le este dăruită ca moşie veşnică nobiliară,
cu titlul de nouă danie (,,titulus sue nove donacionis"). Cazul este excepţional, socotind că „în veacurile al XIV-lea şi al XV-lea, în documente, nu aflăm nici un nobil român în comitatul Albei, iar pe Arieş nu
·.se cunoaşte decît o singură familie românească înnobilată, a Lupşe.ştilor" 2 •
In veacul al XV-lea cnezii Cîndea din Lupşa continuă să aibă un rol
însemnat în viaţa acestor locuri. Din documentele primei jumătăţi a
secolului cunoaştem mai mulţi membri ai familiei Cîndea, între care un
loc important îl deţine cneazul Ladislau, amintit în 1427, 1437, alături
de fraţii săi Nicolae, Cînde, Gheorghe şi Ioan 3 • Reşedinţa cnezială este
atestată într-un document din 24 august 1486 în satul Lupşa, probabil
în apropierea bisericii Sfîntul Gheorghe, care aparţine stilistic acestui veac 4 • In cursul veacului următor, în urma unui proces interminabil,
ce a durat peste 150 de ani, cu locuitorii din Baia de Arieş, cnezatul românesc al Lupşei decade, astfel că la sfîrşitul veacului al XVI-lea,
potrivit unui document datat 11 iunie 1592, stăpîn al moşiei este Paul
Gyulai din lara de Sus 5 •
1 I. Minea, Din istoria unui cnezat ardelean, în Cercetări istorice, X-XII,
1934-1936, Iaşi, p. 45 şi urm., unde sint redate mai multe documente referitoare
la cnezii din familia Cîndea din Lupşa. Atanasie Popa, Bisericile vechi din Lupsa,
în ActaMN, XIII, 1976, p. 427, afirmă că „localitatea este amintită în 1361 ca posesiune a familiei Cîndea".
2
Silviu Dragomir, Sabin Belu, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii
Apuseni şi din regiunea Bihorului în evul mediu, în ActaMN, III, 1966, p. 173.
3
I. Minea, op. cit., p. 48; Tuliu Racotă, Cnezii Cîndea de Lupşa, Bucureşti,
1941, p. 7 şi urm.
4
I. Minea, op. cit., p. 49.
5
_ ..
And_:ei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi
'Ţaru Romaneşti, III, Bucureşti, 1931, p. 290-291.
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In prima

jumătate a secolului al XV-lea cnezatul de pe valea Ariese află într-o înfloritoare dezvoltare şi într-o situaţie excepţională,
cnezii posedind privilegii nobiliare. In aceste condiţii este explicabilă
rJct:ca1·ea unei ctitorii cneziale de piatră, Biserica Sfîntul Gheorghe,
în 1421, precum şi a unei mănăstiri de lemn cu hramul Sfîntul Nicolae,
probabil în anul 1429 6 • Primul dintre monumente, aşa cum s-a mai
subliniat, este „singura construcţie românească din \·eacul al XV-lca,
care să se poată compara ca proporţii cu bisericile contemporane'· în
stil gotic din Transilvania 7•
Aşezată în centrul comunei Lupşa, pe un loc ridicat ce domină localitatea, biserica Sfîntul Gheorghe a fost înălţată, conform inscripţiei
de la proscomidie din anul 1750, de către „boierul Stănislav" în 142 t:
şului

La ani 1421
fiind cu îndemn de
la Dumnezeu zidită
(această) sf(întă) biserică

oarecare boieri anume
Stănislav.

Iar la ani 1750 s-a zugrăvit
acest sf(int) oltar din chieltuiala unui creştin de aici
din Lupşa anume Olia
Ioan au dat 18 flori(nţi)
ca să fie vecinică pome(nire)
Ioan, Fetea, Salomie,
Petca, Marie, Simz(iană)
Ande, Nicolae, Fili(mon ?)
Ioana ... 8
Deşi

datînd de la mijlocul veacului al XVIII-lea, inscripţia din biserica
din Lupşa conservă, se pare, anul exact al ridicării edificiului. Faptul
că data menţionată în inscripţie (anul 1421) nu este un număr rotund,
ne duce spre concluzia logică că acesta este anul real al edificării construcţiei, element cronologic preluat desigur de către cei ce au scris
această inscripţie din o însemnare mai veche (ce se afla poate in acelaşi
loc, la proscomidie). Inscripţia aminteşte şi pe ctitor, boierul (?) Stanis6 Referitor
la anul construcţiei Mănăstirii Lupşa vezi Şematismul, Blaj,
1900, p. 518; Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria,
Sibiu, 1936, p. 152 şi urm.
7 Eugenia Greceanu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti din
Transilvania, în SCIA, tom. 18, nr. 1, 1971, p. 53.
8 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, II, Bucureşti,
1906, p. 129. Redăm mai jos şi textul publicat de marele istoric „după note date
de w1 prieten din Turda": ,,La intrare: La ani 1421 ... Dumnezeu zidită iaste ...
cu. . . sf. Biseric(ă), de oarecare boiari, anume Stănislavu. Iară la ani 1750 s-a
zidit acest sf ... cu cheltuiala unui creştin de aici, din Lupşa anume O ... Ioanu
au dat 18 fl. ca să fie veacinică pom(enire)" (după care urmează pomelnicul).
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lav, nume ce a fost luat dintr-o sursă descifrată eronat, deoarece se
poate presupune, pe baza documentelor din prima jumătate a secolului
al XV-lea, că personajul cel mai important din familia Cîndea, stăpînă
a cnezatului Lupşa, în deceniile trei şi patru, este Vladislav (sau Ladislau)9 .
. Textul inscripţiei scris la mijlocul veacului al XVIII-lea, utilizînd
in redactare date care arată vechimea unui monument românesc, este
în consens cu noile idealuri sociale şi naţionale ale românilor transilvăneni, formulate cu tot mai multă pregnanţă în această epocă. Nu întîmplător în prima jumătate a celui de-al XVIII-lea veac întîlnim asemenea inscripţii în mai multe biserici, relevînd un trecut şi o istorie
remarcabilă a neamului românesc transilvan. Aceleaşi motive par a fi
făcut pe restauratorii picturilor de la Strei Sîngiorgiu, în 1743, să recopieze inscripţia slavonă din 1408 în care sînt amintiţi cnejii de pe
valea Streiului1°, sau pe pictorii bisericii din Zlatna, să consemneze în
1744, în timpul lui „Vlădica Ioan Inochentie de Sad", într-o lungă ins·cripţie, anul construcţiei, precum şi ctitorii monumentului 11 •
Biserica ridicată în 1421 de către cnezii din familia Cîndea avea
un plan cu numai două încăperi, respectiv naosul şi absida poligonală
a altarului, iar accesul în biserică se făcea prin intermediul celor două
portaluri, unul pe latura de sud şi altul spre vest. Tipul de plan compus
numai din naos şi altar este foarte răspîndit în ambianţa românească
din Transilvania, atît la bisericile cu absidă pătrată 12 , cit şi la cele cu
absida polig0llală 13 . O planimetrie asemănătoare cu cea a bisericii din
Lupşa întîlnim la biserica episcopală din Feleac, ridicată în jurul anului
1488 14 , monument apropiat ca dimensiuni, care foloseşte de asemenea
I. Minea. op. cit., p. 45 şi urm.
Virgil Vf1tăşianu, Vechile biserici de piatră româneşti din Hunedoara,
extras din ACMIT, 1929, p. 29-30; Vasile Drăguţ, Pictura murală din Transilvania,
Bucureşti, 1970, p. 82, nota 86 redă inscripţia, care vorbeşte de repictarea bisericii
din Strei Sîngeorgiu: ,,S-au înnoit în zilele înălţate(i) crăesi(i) Mariei, fiind vl(ă)d(i)câ
9

10

Ardealulu(i) Ioan Inochentie liberu baronu de Sadu. Anul Do(mnului) 1743, zugrav
fiind Gheorghe Şandru (nu „Şandor" n.n.) ot Făgăraş. V(ă)l(eat) di la zidirea lumi(i)
7251 (1743)". Ni se pare semnificativ faptul că zugravul restaurator al picturii

este din
inscripţia

Făgăraş, oraş

în care fusese pînă în 1738 sediul episcopiei unite. Pentru
din 1408 de la Strei Sîngeorgiu vezi G. Mihăilă, Cele mai vechi inscripţii

cunoscute ale românilor din Transilvania (1313-1314 şi 1408, Streisîngeorgiu, oraşul
Călan, judeţul Hunedoara), în Revista Muzeelor şi Monumentelor, 1978, 1, p. 33
şi

urm.

se compune din două părţi, una pictată în partea nordică şi
în partea sudică a arcului triumfal de la biseric;:,. din Zlatna. Eugenia
Greceanu, Ioana Cristache Panait, Contribuţii la datarea etapelor de construcţie
ale bisericii ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Zlatna, în Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare, 2, 1967, p. 167. Autorii redau textul inscripţiei,
ca fiind două inscripţii, una datînd „din ultimii ani ai veacului al XVIl-lea, iar
partea a doua din 1744". Menţionăm că tipul şi cromatica literelor, precum şi formularea textului sînt identice.
12 Eugenia Greceanu, op. cit., p. 37, fig. 3, unde sînt redate planurile bisericilor de la Strei, Zlatna, Ribiţa, Hălmagiu, Rîu de Mori, Leşnic.
13 Idem, p. 50, 56, fig. 13, 19.
14 Vezi planul bisericii episcopale din Feleac la Marius Porumb, Bisericile
din Feleac şi Vad, Bucureşti, 1968.
11

cealaltă

Inscripţia
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două

portaluri de acces, unul în vest şi altul spre sud. Ancadramentele
celor două portaluri de la Lupşa sînt în arc flint şi au canaturile originale.
Iniţial absida altarului a avut se pare o altă boltă, probabil pe
ogive, socotind că la exterior această parte a monumentului are contraforturi. Această schimbare s-a făcut la începutul secolului al XIX-lea,
înainte de 1810, cînd se pictează absida altarului, precum şi tîmpla de
zid 15 . Cu aceeaşi ocazie a fost înlocuit vechiul arc triumfal cu cel actual de formă semicirculară, în stil neoclasic, şi nu de factură romanică
tîrzie, cum s-a presupus într-o lucrare recentă 16 •
Inainte de 1810, cu ocazia refacerii bolţilor absidei, biserica a fost
mărită, adăugindu-se în partea de vest pronaosul. Vechiul portal în arc
frînt de pe faţada vestică a naosului a fost mutat pe latura sudică a
pronaosului, iar intre cele două încăperi au fost perforate două deschideri. Deasupra intrării în naos se află o pictură murală reprezentînd pe
Maica Domnului cu pruncul in braţe, simbolic aşezată în cupa unei
fîntîni din care beau cei însetaţi. In colţurile de jos• ale picturii se mai
păstrează fragmentar inscripţia publicată de Nicolae Iorga la începutul
secolului nostru 1 7, care pomeneşte numele celor doi zugravi Simion Silaghi din Abrud şi Nicolae Ciungar 18 . Se pare că aceiaşi meşteri sînt şi
autorii picturii de pe bolta altarului, precum şi ai unei părţi de pe pereţii
absidei. Alături de pictura lor, în altar se păstrează friza ce reprezintă
pe sfinţii părinţi ai bisericii.
în naos se păstrează o bună parte din pictura datată prin inscripţia de la proscomidie în anul 1750. Pe peretele nordic scenele sînt aşe
zate în trei registre. în cel de jos, de la stînga la dreapta sînt reprezentaţi
în picioare următorii sfinţi: Constantin şi Elena, Sf. Mucenic Lup, Trifon,
Ignatie, Procopie, Platon, Nichita, Mercurie, Teodor, Dimitrie şi Arhanghelul Mihail. In registrul median sint zugrăvite cinci scene, dintre
Pe spatele timplei de zid se află următoarea
chirilice: ,,ln zilele oblăduirii Prea Inălţatului /mpărat
15

inscripţie, scrisă cu litere
Franţiscu, vicăraş Nicolae

Husovici, s-au zugrăvit acest sfînt oltariu şi fruntariu prin sîrguinţa acestor aici
numiţi ctitori: c(institul) p(ărinte) protopop şi asesor consistor(iului) Ioan Na(n)drea şi /iisa Elena, Şpan Ilie şi fii dumisale, popa luon, Niculae, Petru, soţu dumisale Tudora, . . . Gavrilă, şpan domnesc şi crisnic bisericii, soţu dumisale Ioana,
fii Dumitru, Luca, Ioan, Avram, Vasilie, Todor, Ioan, Niculae, Mărăeţi Todor, Bădău
Simion, Sirb Todor, Şerban Nicolae, Bătogă Codrana, Ioan Bişte, Dumitru, Andreş
Ilie, Nicoară Jon, Muntean Vasilie dascăl, Pop Ioan Nandra, Ioan Hentie, Ion Tudor,
:;,·pan Petru, Ioan . ... Cu cheltuiala a tot poporul la anii 1810, cine cit a vrut".
Vezi diferenţe de lectură la Nicolae Iorga, op. cit., p. 130; Atanasie Popa, op. cit.,
p. 428.
18 Eugenia Greceanu, op. cit., p. 53.
17 Nicolae Iorga, op. cit., p. 428.

Lectura defectuoasă, precum şi faptul ca 1n prezent inscripţia nu se conîn întregime, ne duce spre ipoteza că Nicolae Ciungar este un bănăţean
din Almaj, şi nu din Jucu de lingă Cluj. Pentru activitatea lui Simion Silaghi din
Abrud şi a lui Nicolae Ciungar vezi Ştefan Meteş, Zugravii bisericilor române, în
ACMIT, 1926-1928, p. 118; Ioana Cristache Panait, Contribuţii la cunoaşterea
18

servă

picturii bănăţene din bisericile de lemn de la sfîrşitul sec. XVIII - începutul sec.
XIX, în SCJA, 1972, nr. 1, p. 125 şi urm.; Marius Porumb, Zugravi şi centre româneşti de pictură din Transilvania secolului al XVIII-Zea, în AIIA,
XIX, 1976.

p. 121.
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care ultima spre altar este acoperită pe jumătate de pictura mai nou[1
din 1810: Naşterea Maicii Domnului, Prezentarea la templu a fecioarei.
Bunavestire, Naşterea lui Isus şi lntîmpinarea Domnului. Ultimul registru mai conservă doar trei scene: Rugăciunea pe Muntele Măslinilor,
Sărutul lui Iuda, Isus în faţa lui Anna. Pe peretele sudic teoria de sfinţi
este aşezată la fel ca şi pe peretele opus în partea inferioară, în urmă
toarea ordine: Sfîntul Gheorghe (patronul bisericii, aşezat spre altar),
Artemie, Sf. Cosma şi Damian, Evstatie, Mochie, Ioan. Registrul median
mai păstrează doar trei scene: Sfînta Troiţă la Mamvri, Apostolii Petru
şi Pavel, Schimbarea la faţă. Din ultimul registru se mai văd doar două
scene din Ciclul Patimilor: lncununiarea cu spini şi Biciuirea.
Pictura de la 1750 este realizată în spiritul tradiţional, avînd evidente înrîuriri ale artei brîncoveneşti. Dar despre aceasta vom trata cu
un alt prilej.
Pe peretele sudic al naosului, în colţul dinspre vest, de sub tencuială au apărut mai multe fragmente de pictură, ce par să facă parte
dintr-o amplă compoziţie (Judecata de pe urmă?), şi care, probabil, datează din secolele XV-XVI (?) 19 •
Alături de pictura murală, în biserica Sfîntul Gheorghe din Lupşa
se conservă şi mai multe icoane pe lemn. Dintre acestea cea mai veche
este o icoană ce reprezintă pe Isus Pantocrator, a cărui figură a fost
repictată în jurul anului 1810, dar al cărui suport şi decor în relief aurit
datează din secolul al XV-lea 20 •
ln biserică se păstrează un număr însemnat de strane din diferite
epoci, cele mai vechi par să dateze din secolul al XVII-lea. Cîteva dintre
ele poartă inscripţii, una fiind datată în anul 1733, iar alta poartă numele
lui Ilie Şpan şi anul 1810.
De la începutul veacului al XIX-lea datează pridvorul ridicat în
partea de sud a pronaosului, care este pictat în jurul anului 1810.
în patrimoniul bisericii Sfintul Gheorghe din Lupşa, alături de numeroasele tipărituri din veacul al XVIII-lea, se păstrează în bune <'Ondiţiuni şi Noul Testament de la Bălgrad tipărit de mitropolitul Simion
Ştefan în 1648 şi Chiriacodromionul, ieşit din teascurile aceleiaşi tipografii în anul 1699.
Biserica Sfîntul Gheorghe, ctitorie a cnezilor Cîndea din Lupşa,
este unul din monumentele cele mai valoroase din Transilvania, este
o pagină de istorie şi cultură românească. Starea de conservare în care
se află monumentul pretinde luarea unor urgente măsuri de restaurare
şi cercetare în acelaşi timp. Nu ne îndoim de faptul că o dată cu restaurarea monumentului vor ieşi la lumină noi date importante privind
istoria acestor locuri, precum şi importante vestigii artistice.
*
19 Fragmentele de pictură ce apar pe peretele de nord, în partea de vest a
naosului, se deosebesc cromatic de pictura din secolul al XVIII-lea. Calitatea
tehnică a picturilor este evident superioară. In unul din fragmente se poate
observa partea superioară a unor nimburi.
20 Icoana a fost publicată de Marius Porumb, Vechi icoane româneşti din
Transilvania (secolele XV-XVI), în Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente
istorice şi de artă, 1977, 1, p. 52, fig. 3.
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Aşezată în apropierea şoselei naţionale Turda-Cîmpeni, la numai 3
kilometri de sat, Mănăstirea Lupşa, unul din exemplarele cele mai interesante şi mai vechi ale arhitecturii de lemn de pe valea Arieşului,
este construită într-o poiană, înconjurată de păduri seculare.
Poate conform tradiţiei păstrate, dar mai degrabă pe baza unor
documente sau a unor inscripţii, Şematismul publicat la Blaj în 1900
consemnează construirea bisericii de lemn a Mănăstirii Lupşa la o dată
atît de precisă, anul 1429 21 • Deşi Mănăstirea Sfîntul Nicolae 22 nu este
atestată documentar în secolul al XV-lea, ci mult mai tîrziu, dintr-o
hotărnicie făcută în anul 1427 aflăm că unul din dealurile din hotarul
C'nezatului Lupşa se numea semnificativ Muntele Călugărului (Kalagyer
hege)23, ceea ce ne face să presupunem că la data respectivă ea exista.
Făcind o paralelă cu Ţara Maramureşului, unde pe baza documentelor din veacurile al XIV-lea şi al XV-lea se poate constata „existenţa
a două categorii de lă~uri religioase, bisericile parohiale aflate în vatra satului şi mănăstirile situate în locuri izolate, departe de aşezările
omeneşti" 2 ", ni se pare că situaţia pe teritoriul cnezatului Lupşeştilor
este foarte apropiată. Atît mănăstirile, cit şi bisericile parohiale erau
în Maramureş patronate şi aparţineau cu drept de proprietate familiilor
feudale. Se pare că şi în cazul cnezatului Cîndeştilor de pe valea Arie~ului, familia din Lupşa a avut un rol însemnat în întemeierea mănăs
tiril Sfîntului Nicolae, fiind patroana acestui aşezămînt monahal.
Desigur, nu lipsită de importanţă pentru istoria începuturilor acestui lăca.ş religios, precum şi pentru rolul său ca centru cultural românesc, este şi conservarea în zestrea Mănăstirii Lupşa a unui exemplar
din Faptele apostolilor sau Praxiul, tipărit la Braşov de Diaconul Coresi
în 1563, carte ce a fost donată Academiei în anul 1884 2 ;;_
Planimetric, biserica de lemn a fostei Mănăstiri Lupşa se compune
din tradiţionalele încăperi specifice cultului ortodox: absida decroşată
;1 altarului, de formă poligonală, un naos dreptunghiular şi un pronaos
de mici dimensiuni, care de fapt este un pridvor închis. Este puţin obiş
nuit la bisericile româneşti de lemn, ca atît absida, cit şi naosul să nu
fie boltite, ci să aibă tavane casetate în stilul renaşterii. Tavanul pronaosului este nedecorat. Decorul diferenţiat al tavanelor ne face să avan
săm ipoteza că iniţial biserica era compusă doar din două încăperi, respectiv naosul şi absida altarului, aşa cum intîlnim la numeroase edificii
religioase de zid ce datează din secolele XIV-XV, şi că abia la sfîrşitul
veacului al XVIII-lea se adaugă micul pronaos, peste care se ridică turnul-clopotniţă. Dimensiunile reduse ale pronaosului se explică în cazul
1

21

Sematismul, Blaj, 1900, p. 518.
1n sec. XIV-XV se manifestă o preferinţă pentru Sf. Nicolae, care este
ales ca patron a numeroase biserici. Amintim dintre bisericile româneşti transilv,-,ncne Şcheii Braşovului, Densuş, Ribiţa, Hunedoara, Leşnic, Rîşnov, Bîrsău,
2~

Vad (?).
23 I. Minea, op. cit., p. 55.

în veacul al XIV-Zea, Bucureşti, 1970,
.
25 Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1935, p. 137.
24

Radu Popa,

p. 216-217.

Ţara

Maramureşului
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de faţă şi prin faptul că lăcaşul era biserică mănăstirească şi nu bic;eric[1
de mir.
Pe de altă parte, existenţa intrării pe latura de nord, caz destul de
rar întilnit la bisericile româneşti, ne aminteşte de două monumente
ce datează din secolul al XIV-lea, Mănăstirea Rîmeţi şi ctitoria Bîleş
tilor din Crişcior, ambele localităţi din Munţii Apuseni2 6 • Pentru datarea
pronaosului încă în veacul al XV-lea, deci odată cu întreaga biserică,
pledează şi ancadramentul uşii de formă semicirculară, avînd umeraşi
la colţuri, asemănător cu cel dintre naos şi pronaos 27 •
Spre deosebire de alte biserici de lemn. Mănăstirea Lupşa se distinge
în elevaţie prin pereţii săi înalţi, amintind oarecum de silueta biseridi
din sat. Silueta suplă a monumentului este subliniată de acoperişul de
şindrilă în pante mari, unic peste naos ~i pronaos, şi un altul peste
altar.
In interiorul bisericii nu se mai p[1strează nimic din vechiul decor
parietal. Probabil pictura a fost înlăturată cu ocazia renovaru şi tăvă
nirii naosului şi altarului, în anul 1694. O inscripţie în limba latină 28
ce se află pictată pe una din casetele tavanului din absida altarului menţionează această renovare, care de fapt trebuie să fi fost înlocuirea mai
vechii bolţi de lemn:
ANNO DO(MI)NI NOSTRI
IESV CHR(IS)TI 1694
Die 1 Decembris
Hoc Tectum Templi Fac
tvm per Iohannem Soy
mosinvm et per Ste
phanum Gyarfas De
Thorocko szengyog.
1 6 9 4 (în chfo.ilică). 29
Casetele tavanului din altar sînt pictate cu motive decorative în stilul
renaşterii. Inscripţia menţionată mai sus se află în centrul tavanului
din absidă, avînd la răsărit şi apus cite o casetă în care sînt reprezentate
măşti cu soarele şi luna. In naos, toate casetele sînt pictate cu elemente
florale şi vegetale stilizate în stilul renaşterii, nefiind pictată nici o imagine cu caracter religios, lucru neobişnuit pentru o biserică ortodoxă.
26
Ecaterina Cincheza-Buculei, Date noi privind pictura bisericii din CrişC"ior,
în SCIA, tom. 25, 1978, p. 35 şi urm.
27 Ioana Cristache Panait, Marinel Daia, Noi rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn din judeţul Sălaj, în Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente
istorice şi de artă; 1976, nr. 1, p. 73.
28 Atanasie Popa, op. cit., p. 430 menţionează că inscripţia este scrisă ,,cu
litere chirilice".
29 „ln anul Domnului nostru Isus Hristos 1694 ziua decembrie 1. Acest acoperămînt (tavan) al bisericii a fost făcut prin Ioan Şoimuşeanul şi prin .';>tefan
Gyarfas din Trascău Sîngiorgiu". Cele două localităţi sînt şi ele în zona Muniilor
Apuseni. Sîngiorgiu Trascăului este chiar destul de aproape de Lupşa (în linie

dreaptă).
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In biserică se păstrează în condiţii excepţionale o parte din icoanele
Yechiului iconostas, iar trei din prăznicare se găsesc în colecţiile muzeului din comuna Lupşa. Cele patru icoane împărăteşti, avînd chenare de
ghirlande florale în relief aurit, reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul în braţe (91 X 61,5 cm), Deesis (91 X 62 cm), Arhanghelul Mihail
(91,5 X 65 cm) şi patronul bisericii, Sfîntul Nicolae (92 X 63,5 cm). Din
registrul următor nu se mai păstrează la biserică decît un singur prăz
nicar, foarte deteriorat, reprezentind Coborîrea la iad (Anastasis), în
care abia se mai pot recunoaşte cîteva personaje (Isus intinzînd mina
spre Adam şi Eva, figura unui proroc etc.). Dimensiunile acestei icoane
~înt foarte apropiate de ale celor trei prăznicare păstrate la Muzeul din
Lupşa şi care cu siguranţă provin de la această biserică. Prăznicarele
din colecţia muzeului reprezintă Intrarea în Ierusalim sau Dumineca floriilor (47,5 X 36 cm), lntîmpinarea Domnului (48 X 36 cm) şi Botezul
lui Isus (48 X 36,5 cm). Un al treilea registru al iconostasului, cum era
firesc, conform canoanelor iconografice, reprezintă pe apostoli avind în
mijlocul lor pe Isus pe tron. Fondul icoanelor este un albastru verzui,
cu ~tele albe, iar nimburile sînt de aur. Icoanele reprezintă pe Apostolul
ernnghelist Marcu (47,5 X 34 cm), Apostolul Petru (48 X 36 cm), Apostolul evanghelist Matei (48 X 34 cm), Apostolul Iacov (47 X 34 cm),
Apostolul Toma (47 X 34 cm), Apostolul Simion (48 X 34 cm), Apostolul
Filip (48 X 34 cm), Apostolul Evanghelist Luca (47 X 33 cm), Apostolul
Vartolomeu (47,5 X 35 cm), Apostolul Pavel (47 X 34 cm), Apostolul
.r!11clrei (47 X 35 cm), Apostolul evanghelist Ioan (47 X 33,5 cm).
Pictura celor patru icoane împărăteşti, prin modul de compunere
a figurilor, prin cromatică şi prin decorul de aur haşurat al detaliilor,
aminteşte de pictura din Ţara Românească, în epoca de înflorire a celui
de-al XVI-lea veac 30 • 1n icoana Deesis, pe cartea deschisă ţinută în mîna
stingă de Isus, este scris obişnuitul text din evanghelia lui Matei, în
limba română 31 , în timp ce inscripţia ce aminteşte de donatori, din partea stingă a panoului, este în slavonă: ,,Pomeneşte Doamne pe Dumitru
(şi) Rosanda".
Personajele icoanelor împărăteşti sînt pictate într-o atitudine de
frontalitate, cu ochii hieratici, avind costume ce sînt redate destul de
grafic, cu tendinţe spre decorativism. Figurile sînt pictate cu multă îngrijire, cu minuţiozitate, mai ales atunci cînd este vorba de detalii.
Feţele sint încadrate de nimburi în ·relief aurit, avînd decoruri vegetale, la fel ca şi chenarele icoanelor, motivele florale ducîndu-ne cu
gîndul la repertoriul ornamental din epoca lui Matei Basarab 32 •
Spre deosebire de personajele icoanelor împărăteşti, cei doisprezece
apostoli sint reprezentaţi în jilţuri cu spătare, aşezaţi într-un uşor semiJo ln legătură cu pictura din Ţara Românească, precum şi pentru comparaţia
icoanelol" noastre vezi Carmen Laura Dumitrescu, Pictura murală din Ţara Românească în veacul al XVl-lea, Bucureşti, 1978.
31 Matei, 25, 34. Utilizarea textului în limba română se întilneşte în Transilvania cel mai devreme în prima jumătate a secolului al XVII-iea.
32 Corina Nicolescu, Icoane vechi româneşti, Bucureşti, 1971, p. 40, fig. 46.
Decorul în relief al icoanelor de la Mănăstirea Arnota foloseşte motivul garoafei,
al frunzelor de acant şi flori de inspiraţie orientală, întîlnite şi în cazul icoanelor
noastre.
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profil, în aşa fel ca cele două grupuri să fie îndreptate cu faţa în diicoanei centrale a lui Isus pe tron. Pictorul a încercat să redea cît
mai variat fiecare figură de apostol, individualizînd fiecare personaj după
vîrstă şi prin trăsăturile feţei, prin gestica mîinilor, cromatica şi desenul
veşmintelor. Intr-o oarecare măsură, friza apostolilor de la Mănăstirea
Lupşa ne evocă acelaşi registru al fruntariului bisericii Sfîntului Nicolae
din Hunedoara, pictat în anul 1654 de Constantin Zugravul3 1 .
Cele trei icoane prăznioare de 1a muzeul din comună, prin reprezentarea unor compoziţii cu mai multe personaje, prin modul de punere în
pagină şi iconografie, pot să furnizeze mai multe date privind pictorul
tîmplei Mănăstirii Lupşa, mediul artistic în care s-a format, calităţile
sale de desenator. In prăznicarul Intrarea în Ierusalim (Dumineca
floriilor), personajele din grupul ce-l urmează pe Isus au fizionomii întru
totul asemănătoare cu cele ale apostolilor din icoanele de la mănăstire,
confirmînd astfel apartenenţa la ace:laşi autor. Botezul lui Isus este
înfăţişat ca o scenă în care apar elemente simbolice. In partea stîngă, în
colţul de jos al panoului, apare securea la rădăcina unui copac, aluzie la
un paragraf din Evanghelia lui Matei3 4 • Compoziţia icoanei ne aminteşte
de aceeaşi scenă de la Bolniţa Coziei, pictată în 1542-1543, unde înrîurirea artei sud-balcanice, cu precădere a celei macedonene, ,,se lasă citită
în opera zugravilor David şi Raduslav" 35 • Hristos în picioare, în mijlocul
Iordanului, stă pe o piatră de sub care iese un şarpe. Este şi aceasta o
aluzie la legenda apocrifă despre „zapisul lui Adam cu Satana", răspîndit
în literatura populară, într-un bogat ciclu de legende, încă din veacul
al XV-lea 36 • In stînga se află Ioan Inaintemergătorul, iar pe malul din
dreapta trei îngeri în picioare „stau ,resp(>ctuoşi cu mîinLle întinse",
ţinînd o pînzătură; sînt mar-toirii epifaniei3 7 • In rîu sînt pictaţi peşti, în
stînga pietrei pe care stă Isus, un bătrîn cu un ulcior în mină reprezintă
personificarea Iordanului, iar în dreapta o femeie nudă, călare pe un
peşte, reprezintă alegoria mării 38 • Motivul celor două alegorii îl găsim şi
în scena cu aceeaşi temă din pictura murală a bisericii Sfîntul Nicolae
din Hunedoara 39 , realizată de zugravii Constantin şi Stan, în anul 165440,
ansamblu mural apropiat stilistic de icoanele de la Mănăstirea Lupşa.
Artistul care a realizat acest iconostas este un meşter talentat,
cunoscînd cu siguranţă realizările artistice de seamă de la sudul Carpaţilor, vădind o formaţie artistică superioară, ce nu a fost dobîndită într-un

recţia

33
Marius Porumb, Zugravii iconostasului bisericii Sfîntul Nicolae din Hunedoara, în ActaMN, X, 1973, p. 677-694.

34
„Căci iată securea la rădăcina pomilor este. Deci tot pomul, care nu face
rod bun, se taie şi în foc se aruncă" Matei, 3, 10.
3
, Carmen Laura Dumitrescu, op. cit., p. 74.
36
N. Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, I, Bucureşti, 1974,
p, 66-79.
37
I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Bucureşti, 1973, p. 66-79.
38
•
Vezi mai multe icoane asemănătoare în M. Chatzidakis, V. Djuric, Les
icones dans les collections suisses, Geneva, 1968, Catalog, 114, 191.
39
Scena Botezul lui Isus se află pe bolta naosului în partea de nord a
bisericii.
40
Marius Porumb, op. cit., p. 686 şi urm.
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modest atelier, ci în mod sigur într-unul din atelierele însemnate ale Ţării
din timpul domniei lui Matei Basarab, epocă remarcabilă
prin intensitatea relaţiilor cultural-artistice între cele două provincii.
In veacul al XVIII-lea Mănăstirea Lupşa este ameninţată cu dărîma
rea de către generalul Buccow, deoarece aparţinea ortodocşilor. Episcopul
unit Petru Pavel Aron, care era de loc din Bistra, localitate de pe valea
Arieşului la cîţiva kilometri depărtare de Lupşa, scrie în 17 iulie 1762
generalului Buccow, intervenind pentru salvarea mănăstirii, cerind alungarea călugărului Procopie 41 • In 1765 şi 1767, în mănăstire erau doar doi
călugări, egumenul Pahomie şi ieromonahul Silvestru, iar în 1772 era
doar unul singur. Viaţa mănăstirească se destramă în anii următori, iar
în anul 1832 acest centru monahal este desfiinţat, lăcaşul devenind biserică parohială pentru credincioşii din cătunele apropiate 42 •
Din secolul al XVIII-lea se păstrează în biserica Mănăstirii Lupşa
mai multe icoane. O icoană a Maicii Domnului cu pruncul în braţe,
precum şi o reprezentare a Adormirii Maicii Domnului datează din
Româneşti,

această epocă.

Alături de biserica Sfintul Gheorghe din Lupşa, biserica de lemn
Sfintul Nicolae a fostei mănăstiri este un preţios monument al artei
feudale româneşti din Transilvania, o pagină din zbuciumata istorie a
acestor meleaguri.

MARIUS PORUMB

TWO FIFTEENTH CENTURY ROMANIAN MONUMENTS: THE SAINT
GEORGE CHURCH AND THE LUPŞA MONASTERY
(Abstract)
On the Arieş Valley, at Lupşa, we can see two old
the Saint George church, in Gothlc style, which the Cîndea
and the wooden church of the former monastery which
orders of the same family. The two monurnents preserve
mw·al paintigs, 15th-I 7tht•. icons anJ old printed works.

41

Ştefan

1936, p. 153.
42 Ibidem.
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1 - Bi.serica Sf. Gheorghe din Lupşa. Profil şi pl1111 (după arh. Eugenia Grcceanu).

2 -

B iserica

Sf.

Gh eorgh e d in Lupşa (1421 ). Ved ere dinspre n ord-est . P ort ~l ul pron aosului. I n scri pţ i a de la proscomidie . P ortalul n aos ului.

3 - Picturi murale din 1750 în n aosul bisericii Sf. Gheorgh e din

Lup şa.

o
4 -

iviănăstirea Lupşa,

v~d~r~ dinspre s ud

3 rn
şi

plan.

5 -

1\făn l1 s tir ea Lupşa,

icoan ele

împ ă r lt e 7 ti

(sec. XVII).

6 -

Detalii din icoanele Mănăstirii Lup ş a : In s cripţi e cu d on at orii pe icoan a
Apostolul Petru; Alegoriile Iord anului ş i M ă rii din Bot ezul lui I s us.

D eesis;

__,.,.,~.,.,,,,,,,.,,,,.,,
:ş

~f:

7 - ~l ă n ăstirea Lu pşa, icoan e cu a postolii T om a, Ioan , Luca şi F ilip.

DULAPURI BAROCE IN COLECŢIA DE ISTORIE
A FARMACIEI DIN CLUJ-NAPOCA

Alături de chesoanele pentru păstrarea veşmintelor, a documentelor
a averii, destinate a fi, la începuturile societăţii feudale, piese mobile,
dulapul, ca piesă sedentară, reprezintă cea mai veche dintre mobilele
evului mediu.
Raţiuni de securitate şi funcţionalitate au impus structura şi arhitectonica sa. La început, spune Edmond Bonnaffe, unul din cei mai mari
istorici francezi ai mobilierului, din a doua jumătate a secolului trecutt,
-era un spaţiu gol, amenajat în perete şi acoperit de boaseria lambriurilor,
ale căror panouri, separate de montanţi, fusuri şi pilaştri, se deschideau
formînd un „guichet"; iar Monet2 la 1635 definea dulapul ca un rezervor practicat în perete servind la păstrarea oricărui lucru.
Indiferent de formulare însă, dulapul se defineşte, pentru început, ca
o piesă inclusă în arhitectonica interioarelor, pînă în prima jumătate a
secolului al XVI-lea dulapul mobil constituind o excepţie. După cum,
iniţial, dulapul a făcut parte din mobilierul bisericesc 3 ca simplu cheson
vertical închis de uşi, mutaţia intervenind în secolul XVI, cînd el apare
în mobilierul civil pentru o societate feudală de acum stabilită, iar destinaţia lui îi conferă o demnitate care se manifestă prin bogăţia decorului

-şi

său.

·Aceste piese, care la origine trebuie să se fi compus din două cufere
puse unul peste altul, divizate de o bandă ce marca delimitarea celor
-două corpuri, au evoluat apoi către suprafeţe compacte unitar decorate.
Secolul XVII a făcut din dulap o piesă fastuoasă, fiind plasată în încăperea destinată a fi s,ală de recepţii. M1aeştrii ebenişti ai secdlului XVIII
vor conserva această primordialitate în mobilierul civil, marele dulap fiind
,o piesă caracteristică şi a interioarelor burgheze unde îşi găseşte locul
în anticamere.
În marile centre dătătoare de ton stilistic în această perioadă,
dulapul va fi mai redus ca dimensiuni, îşi va modifica compoziţia,
-diminuîndu-i-se solemnitatea printr-o marchetărie lejeră şi se va substitui cornişa clasică printr-un coronament mai redus inspirat din arta
·exotică 4 • în provincii însă, dulapul va rămîne fidel tradiţiei, adică piese
mari cu preponderenţă în ambianţa interiorului, rămînînd în această
situaţie pînă în plină epocă rococo, decorul conciliind diferite formule
ale centrelor directoare cu persistenţe locale.
1

E. Bonnaffe, Le meuble en France au XVI-e siecle, Paris, 1887, p. 157.

2

lbid'em.

3

G. Janneau, Dictionnaire des styles, La.rousse, f.a. p. 24-25.

4

Ibidem.

.
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In secolul al XVII-lea, compoziţia arhitectonică, care apare în mod
special pe dulapuri, rămîne elementul determinant, conform tradiţiei
Renaşterii, dar formele sînt acum constituite din planuri mai largi. Se
crează astfel impresia existenţei a două stiluri în această epocă, acela al
Renaşterii şi barocul. Treptat simetria dispoziţiilor nu mai este respectată, iar decorarea devine exuberantă pînă la a anula structura mobilei,
accentele arhitectonice fiind subtil subliniate prin festoane de flori
dispuse pe pilaştri. Mobilierul privat, chiar dacă era destinat a avea o
utilizare precisă, este considerat mai degrabă ca un obiect ornamental .

•
Transilvania s-a airătat mult timp ostiolă bairocu:lui, secolul XVII continuînd vechile tradiţii renascentiste. Secolul XVIII înseamnă însă afirmarea barocului, ajuns stil oficial al Curţii habsburgice sub stăpînirea
căreia Transilvania trecuse la sfîrşi tul secolului precedent.
Breslele şi-au însuşit :repede noul stil în mobilier şi în general în
decoraţia interioarelor, ele lucrînd mai ales la comenzi primite din partea
reprezentanţilor burgheziei, piese care copiau modele lucrate în atelierele de curte al castelelor nobiliare 5 •
Chiar dacă tîmplarii transilvăneni s-au acomodat modei timpului~
aceasta nu a fost preluată totalitar, ci numai acele aspecte care se potriveau gustului autohton, motivele fiind prelucrate şi integrate armonios
formelor tradiţionale. De aceea, spre deosebire de barocul european, care
a manifestat predilecţie pentru compoziţii grandioase şi complicate, arta
barocă transilvăneană a avut tendinţa de simplificare a formelor şi decoraţiei, fenomen care se prelungeşte pînă în ambianţa rurală, unde se
asistă la o totală rusticizare a interpretărilor 6 •
Pe plan european, barocul, chiar dacă este omogen, are însă unele
particularităţi hotărîtoare care-l individualizează în fiecare ţară. Franţa
în tot decursul secolelor XVII şi XVIII este cea care dă tonul în decoraţia interioară şi deci şi in arta mobilierului, dar nu se exclud şi alte·
influenţe, engleze, italiene sau olandeze. Recepţionarea tuturor acestor
variante în celelalte ţări europene se face în manieră proprie, diferenţiat
nu numai de la o zonă etnică la alta, dar chiar şi în contexte geogra(lce
mai restrînse.
In Germania de sud de pildă, arta mobilierului stă mai mult sub influenţa italiană, ceea ce crează aici un baroc mai fastuos şi exuberant, pe
cînd în nord influenţa Ţărilor de Jos şi a Angliei este preponderentă. ln
acelaşi timp, novatoare în toate domeniile, oraşele hanseatice vor dezvolta
un spirit de independenţă mai detaşat, care va fi subliniat mai departe in
mobilier. In această zonă s-a prelungit încă mult timp Renaşterea, iar
cind a penetrat barocul, el s-a clasicizat, a evoluat într-o manieră mai
sobră, fiind mai în acord cu produsele artizanale locale. In general arta
mobilierului baroc german se manifestă mai ales în varianta sa burgheză.
In secolul al XVIII-lea în Transilvania, pe lingă acel mobilier
,,d'apparat" fastuos decorat sau pictat, importat de nobilimea transilvă5
6

Voit Pal, Regi magyar otthonok, Budapesta, 1943, p. 195.
V. Drăguţ, Dicţionar de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 45.
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neană, aceasta vădind înclinaţie mai ales pentru gustul francez, erau
lucrate piese de mobilier la comandă fie de către meşteşugarii breslaşi,
fie de către timplarii de curte.
Meşterii autohtoni au arătat şi în secolele a!lterioare predilecţie pentru modelele germane, ataşindu-se şi acum barocului german, mai ales
celui de nuanţă nordică, influenţat la rîndul său de şcoala olandeză sau
engleză, baroc care nu căuta o idealizare a realului. Aceste modele pă
trundeau la noi prin mijlocirea protestanţilor care-şi găsesc în Transilvania teren prielnic pentru desfăşurarea activităţii lor, în urma per-secu1iilor religioase din Germania.
În acelaşi context de influenţe se înscriu şi piesele care interesează
lucrarea de faţă. Este vorba de două dulapuri aflate în patrimoniul
Muzeului de istorie al Transilvaniei, Colecţia de istorie a farmaciei.
Ambele au o structură simplă, cu două uşi, cornişă profilată, piese
care, deşi masive, au o oarecare zvelteţe, dată tocmai de construcţia lor
logică, pusă în valoare de ornamentele plasate acolo unde le subliniază
.arhitectonica, creîndu-se astfel impresia de echilibru.
Prima piesă care face obiectul interesului nostru (fig. 1) (dimen-siuni: i = 197 cm; L = 112 cm; 1 = 46 cm) provine din Colecţia Orient,
importantă colecţie de istorie a farmaciei din Cluj.
Ceea ce se detaşează în faţada dulapului este o cornişă etajată, cu
zig-zag-uri profilate ce crează trei proeminenţe, una centrală şi două
laterale rezultate din aplatizarea colţurilor. Silueta piesei, dominată de
linii drepte, este îndulcită de cele trei semicolonete angajate ce separă
în două registre verticale partea frontală, dar care au de fapt un rol
decorativ. Un brîu mulurat departajează şi orizontal în două registre
faţada şi părţile laterale.
Cele două uşi, care se închid printr-un zăvor simplu, sînt divizate
în patru cadre dreptunghiulare, uşor profilate, a căror dispunere şi decor
amintesc tavanele casetate din secolele anterioare.
Întreaga piesă este pictată policrom, dominînd roşul, galbenul şi
verdele, toate în nuanţe terne. Motivul principal, repetat de patru ori
în cadrele geometrice practicate în panourile uşilor, este un mănunchi
de plante medicinale, ornament ce imită decorul de intarsie. Pe părţile
laterale găsim motivul lujerului răsucit şi al florii cu trei petale.
În secolul XVII, în plină epocă baroc, pentru mobilierul european
un element caracteristic, decorativ dar şi structural, este torsada pe care
o întîlnim fie la paturi ca suporţi de baldachin, fie ca pilaştri la dulapuri
şi cabinete; atit de agreate în tot decursuJl acestui secol, fie ca picioaire de
mese 8 •
Recepţionarea ornamentului în Transilvania se realizează în acelaşi
secol9 , dar se perpetuează şi în secolul XVIII, chiar dacă într-o formă
simplificată, schematizată; în cazul piesei noastre apare sub formă picturală pe cele trei semicolonete ce se vor suporţi de susţinere în protuberanţele cornişei.
1

8

9

A. Feulner, Kunstgeschichte des Mobels, II, Berlin, 1924, fig. 244 şi 249.
P. Verlet, Styles, meubles, decors, II, Larousse, f.a., p. 132.
Voit Pal, op. cit., p. 192.
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Cealaltă piesă care ne interesează este tot un dulap (fig. 2) (dim.:
î = 230 cm; L = 160 cm; 1 = 50 cm) cu o structură ceva mai simplă
decît a primului. Găsim şi aici o divizare în două ,registre verticale ;realizată printr-o mulură aflată la îmbinarea celor două uşi, iar un brîu orizontal în linie frîntă, uşor profilat, secţionează piesa în două registreorizontale, în pairtea inferioară fiind dispus un seil.1:ar. O cornişă pute,rnicprofilată, etajată, domină cele trei laturi ale ll)Obilei. Ca şi în cazul
precedent, colţurile sînt aplatizate, realizîndu-se astfel un joc de linii
drepte. lntreaga piesă se sprijină pe patru bule aplatizate.
Caracterul principal este dat de cele două panouri ale uşilor a căror
ornamentică ţine atît de domeniul picturii, cit şi al sculpturii. Elementele care domină partea frontală sint patru cartuşe anturate de ancadramente sculptate cu profilatură reliefată, formată din linii frînte ce
dau imaginea unor zig-zag-uri închise. Pe acelaşi principiu al liniilor
frînte, racordate însă unele la altele prin rotunjimi, se realizează şi
cartuşul dreptunghiular prevăzut cu minere ce ornamentează sertarul
inferior.
Reprezentările picturale din cele patru cartu.şe au o valoare simbolică, fie că le pri vim ca alegorii ale etapelor vieţii: copilăria, tinereţea,
maturitatea şi moartea, fie că le atribuim valoare de stricte simboluri ale
medicinii.
Dacă, în cazul dulapurilor baroce create în perioada clasică a stilului în centrele europene, panourile şi pilaştrii sînt în întregime sculptaţi, în secolul al XVIII-lea, în arta provincială transilvăneană motivele
sculpturale se transpun adesea în motive picturale. La piesa noastră, în
suprafeţele create de aplatizarea colţurilor sînt pictate coloane cu capitele
corintice. ln continuarea lor, în registrul inferior, în cartuşe dreptunghiulare cu colţurile răscroite, sînt pictate motive florale. Părţile metalice ale
piesei, respectiv închizătorile şi minerele, sînt lucrate şi ele în manieră
barocă.

*

Prezentarea celor două piese de mobilier, în aparenţă fără o valoare
artistică deosebită, ne permite să cunoaştem pe de o parte viziunea unor
meşteri transilvăneni în arta mobilierului, eventual să stabilim dacă ele
au fost realizate pentru o destinaţie anume, iar pe de altă parte să le
corelăm cu piese lucrate în aceeaşi manieră din alte zone geografice.
Asupra faptului că cele două piese sînt tributare barocului nu există
nici o îndoială. Această apartenenţă le este conferită de arhitectonica şi
ornamentica lor de ansamblu specifică stilului: coronamente în zig-zaguri profilate, panouri separate de colonete care, deşi au un rol mai
mult decorativ decit unul funcţional, sînt totuşi prezente, cartu.şe din
linii frînte închise şi bule aplatizate ca suporţi de susţinere a pieseL
Elementele decorative respective sînt prezente însă într-o formă mai atenuată, mai sobră şi mai simplificată decît la piese similare din rest.ul
Europei.
După cum am mai arătat, artizanii transilvăneni au preluat mai
tîrziu formele baroce şi le-au transpus în mobilierul creat de ei. Elemente separate de baroc, sau de origine renascentistă prezentate în"tr-oviziune barocă, au fost utilizate şi în secolul XVII, mai ales în a doua.
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jumătate, dar pe piese care în ansamblu rămîn totuşi de Renaştere.
Aşa sînt de pildă cartuşele în linii frînte întîlnite fie pe lăzi de zestre 10 ,
fie pe alte forme de sculptură în lemn 11 • Tipul amintit de casetă, tip
de influenţă italiană 12 , se perpetuează şi este răspîndit în tot decursul

sa

secolului XVIII, constituind motiv decorativ şi pe piese de la sfirşitul
acestui secol.
Coronamentele profilate cu colţurile mult avîntate sînt o caracteristică a dulapurilor baroce din secolul XVII, dar forma în zig-zag a
liniei cornişei, cu protuberanţe create prin aplatizarea colţurilor, o întîlnim mai ales în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în mobilierul
european 13 .
Coloanele în torsadă, ca element structural sau numai decorativ şi
bulele, ca suporţi de susţinere, sînt altţ componente ale barocului secolului al XVII-lea; ele sînt însă agreate şi în secolul următor, colonetele
într-o formă mai atenuată, cu torsadă mult simplificată şi mai lejeră,
uneori sugerată prin pictură, iar bulele pline devin acum mult aplatizate.
Este vorba deci de o diminuare oarecare în secolul XVIII a manifestă
rilor clasice ale barocului, piesele pierzînd din fastul şi încărcătura decoraţiei sculpturale.
Tocmai aceste forme simplificate, care aminteau pe undeva vechile
tradiţii autohtone, sînt preluate de artizanii transilvăneni, căci ele se
potriveau gustului lor şi se puteau adapta local. Tocmai de aceea credem
că nu greşim atribuind piesele noastre secolului al XVIII-lea.
In privinţa contextului de influenţe, după cum am mai arătat, orientarea meşterilor din Transilvania este predilectă pentru varianta germană
a barocului, care se dezvoltă într-o manieră mai sobră, cele două piese
ale noastre prezentînd analogii, bineînţeles într-o formă simplificată, cu
piese caracteristice pentru barocul burghez 14 la trecerea de la secolul
XVII la cel următor, piese a căror coronamente au zig-zag-uri profilate,
iar panourile sînt departajate de stilpi şi pilaştri.
O realitate care nu poate fi neglijată nici în Transilvania, nici în
alte provincii ale Imperiului habsburgic, este barocul rustic. Pentru mobilierul lucrat în această manieră se folosea lemn de esenţă tare, stejar
sau fag, care se preta la o sculptură mai lejeră, dar şi lemn de esenţă
moale, brad, care, nefiind propice sculpturii, era pictat. Mobilier pictat
întîlnim în secolul XVII, dar şi în XVIII, în Slovacia, în vestul Ungariei,
la fel ca şi în Transilvania.
Fără a afirma despre cele două dulapuri că aparţin acestui gen, r,::"tci
se practica în secolele amintite decorarea în aceeaşi tehnică a mobilierului
patricienilor din oraşele transilvănene, nu putem trece cu vederea o
oarecare tentă în acest sens, mai ales în cazul primei piese descrise.
Aceasta ne îndreptăţeşte să înclinăm spre a atribui piesele respective
unui atelier provincial sau în tot cazul unor meşteri mai puţin rafinaţi
in arta mobilierului.
.io Idem,
11

12
13
14

p. 167.
Idem, p. 143.
Jdem, p. 135.

A. Feulner, op. cit., fig. 242 şi 251.
Kaesz Gyula, A butorstilusok, Budapesta, 1972, p. 115.
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în ceea ce priveşte locul de execuţie, în cazul primei piese credem
este vorba de Sighişoara. Registrele colecţiei Orient, de unde ne
parvine această piesă, menţionează că este adusă de aici. Tindem să
considerăm că dulapul respectiv a fost lucrat chiar în acest oraş cu vechi
şi puternice tradiţii meşteşugăreşti, cu atît mai mult cu cit colecţia muzeului din această localitate 15 dispune de o piesă (fig. 3) care prezintă
o serie de analogii de structură şi decoraţie cu mobila noastră: cornişă
profilată, colţuri aplatizate pe suprafeţele cărora sînt pictate coloane cu
capite]e corintice, cartuşe dreptunghiulare în care sînt însă pictate nu
motive florale, ci peisaje arhitectonice.
Despre exemplarul sighişorean documentele muzeului fac menţiunea
că provine de la moştenitorii familiei Ernest Capesius, familie de farmacişti cu tradiţie. Prin analogie s-ar putea presupune că şi piesa noastră
are aceeaşi provenienţă; mai mult chiar, credem că este posibil ca
această piesă să fi fost executată cu o destinaţie anume, respectiv pentru
mobilarea unui interior de farmacie din secolul al XVIIl-lea, dat fiind
şi decorul pictural reprezentind plante medicinale.
Cit priveşte a doua piesă discutată, reprezentările picturale care pot
fi interpretate fie ca alegorii ale etapelor vieţii, fie ca simboluri ale medic-inii justifică şi aici destinaţia farmaceutică a piesei.
Şi pentru această mobilă muzeul sighişorean ne oferă ca punct de
referinţă o piesă (fig. 4), dacă nu identică, cel putin cu unele asemănări
care ţin mai mult de domeniul arhitectonicii şi sculpturii (forma relativ
asemanătoare a cartuşelor, împărţirea în registre, cornişă profilată, picioare în formă de bule aplatizate), decit de cel pictural, căci spaţiul din
interiorul casetelor este pictat cu scene pastorale care se referă la cele
patru anotimpuri ale anului. Despre această din urmă piesă se ştie că
a fost confecţionată la Sibiu, în timp ce despre piesa noastră registrele
muzeului menţioneză că provine de la farmaciile naţionalizate din Cluj.
Este deci dificil a atdbui unui oraş sau altuia paternitatea lucrării; şi
deşi piesa noastră este de o realizare artistică mai puţin rafinată şi reuşi tă decît lucrarea meşterilor sibieni, putem totuşi s-o punem pe seama
unor meşteri breslaşi dintr-unul din centrele transilvănene cu tradiţie
că

meşteşugărească.

VIORICA POP

DES ARMOIRES BAROQUES DANS LA
COLLECTION D'HISTOIRE DE PHARMACIE DE CLUJ-NAPOCA
(Resume)
Dans le contexte du baroque europeen s'inscrirent Ies deux armoires du
XVJll-eme siecle, conservees dans le patrimoine du notre musee.
Sans avoir la pretention des oeuvres artistiques exceptionnelles, elles sont
pourtant creees dans des centres de Transylvanie avec des traditions artisanales.
15

pus lu

Mulţumim

dispoziţie.

pe această cale tov. director Ştefan Mosora, pentru materialul

Fig. 1 - Dul ap b aroc, sec . XVIII
(Cluj -Napoca).

Fig. 3 - Dulap baroc, sec. XVIII
(Si ghişoar a) .

Fig. 2 - Dula p baroc, sec . XVIII
(Cluj -Napoca) .

Fig. 4 - Dulap b aroc, sec. XVIII
(Si ghişoar a) .

MARI INCENDII ÎN DISTRICTUL BISTRIŢEI
ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Este incontestabil că, alături de inundaţii, secetă, grindină şi cutremure, incendiile au pricinuit dintotdeauna omenirii mari şi dureroase
pagube materiale şi umane. Acestea n-au cruţat nici populaţia satelor
~i or~elor din Transilvania, unde mărturiile documentare atestă o frecvenţă şi intensitate impresionantă a acestui flagel cu efecte distrugătoare
în special pentru urbanistică 1 • In ce priveşte cauzele de ordin subiectiv
şi obiectiv, generatoare de incendii, acestea au fost multiple şi variate,
începînd cu neatenţia şi terminînd cu „reaintenţia", izvorîtă din setea
de răzbunare, într-o societate bazată pe abuzuri şi samavolnicii. Nu trebuie uitat apoi nici factorul material propice care a favorizat declanşarecl
şi propagarea rapidă a incendiilor, într-o vreme cind construcţiile de
locuit şi adăpost se făceau în cea mai mare parte din lemn, şindrilă şi
paie, uşor inflamabile. In ce priveşte incendiile provocate din răzbunare,
în societatea feudală, un procent mare se pare că se datoreşte sistemului
barbar de recrutare la oastre „cu frînghia şi cu cîinii satului", care alr[1gea după el o serie de acte de răzbunare din partea celor recrut:lţi cu
forţa. însuşi Guberniul Transilvaniei se vede silit să recunoască faptul
că „nici o prindere de cătane n-a fost fără bătaie, omoruri din pizmă,
ucideri, aprinsuri, şi alte multe rele să nu se fi întîmplat'' 2 • Pentru exemplificare, poate fi citat cazul petrecut în anul 1800 în satul Baiu-Mare
(Tîrnava-Mică), unde se spune într-un raport oficial - ,,un oarecare
recrut, primind învoirea să meargă acasă pentru scurt timp, cînd a trebuit să se întoarcă la unitatea sa a dat foc casei judelui sătesc, de către
care a fost prins ca ostaş, şi în felul acesta a ars întreg satu1••:i.
In cele ce urmează ne propunem să prezentăm cîteva incendii de
mai mari proporţii, care au pustiit o bună parte a satelor din districtul
Bistriţei, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, şi care continuă
bogata serie de incendii din prima jumătate a acestui veac-'.
1 Cf. S. Goldenberg, Urbanizare şi mediu înconjurător: Cazul oraşelor din
Transilvania, în AIIACN, 1975, XVIII, p. 319, unde se arată că: ,,La Sibiu, inc--Pn-

diul din 31 martie 1556 a distrus 556 de case, iar cel din 7 sept. 1570 s-a soldat
cu 1303 case arse. ln 1571 Prejmerul »incendio totum est exustum.-,; la fel Timi~oara, în 1585 »totum conflagratum«. Incendiile din 1655 din Cluj au nimicit 'J/4
din casele oraşului, iar cel din Braşov, din 1689, a distrus aproape în întregime
orasul".
2
•
Cf. Al. Neamţu, Recrutarea iobagilor la oaste ... , în Studii şi ref erate privind
istoria României, 1954, II, p. 886.
3
Idem, p. 920.
4
Cf. Arh. Stat. Cluj., fond. A.O.B., dos. II-a, fasc. 51, pach. 165.
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1n anii 1761 şi 1762 documentele de arhivă semnalează puternice
incendii în satele Lechinţa şi Tărpiu, ale căror case „au fost prefăcute
în cenuşă" 5 • Cu acest prilej, în satul Lechinţa au ars 13 case în valoare de 1.4 77 florini, iar în Tărpiu, 59 de case în valoare de 6.053 florini 6. Sînt pierderi extrem de mari, mai ales, dacă ne gîndim că un
muncitor de la minele din Rodna, în această perioadă, nu cîştiga mai
mult de 6-7 florini pe lună.
La 17 august 1764 se arată că un incendiu, izbucnit în Satul Nou,
a distrus peste 30 de case, pricinuind o pagubă materială în valoare
de 2.182 florinii.
La 20 decembrie 1765 mărturiile documentare atestă că, în satul
Dumitra, un număr de 8 familii a suferit de pe urma incendiului o pagubă în valoare de 431 florini şi 20 de creiţari. Ca urmare a acestui
incendiu au ars pină în temelii 6 case 8 •
Un document din 10 nov. 1766 semnalează un incendiu în satul
Ghinda, în care au ars 7 case, paguba ridicindu-se la suma de 672 florini
şi

·lfi creiţari 9 •

La 7 august 1767 sînt semnalate alte incendii în satele Dumitra şi
în care sînt mistuite de flăcări 10 case, pagubele ridicindu-se
la 7G2 florini şi 48 creiţari 10 •
Peste trei ani, la 16 septembrie 1770, izbucneşte un incendiu la 14
gospudării din Slătiniţa, în care au ars 6 case şi alte bunuri materiale
în v,\loare de 432 florini şi 12 creiţari1 1 •
1n acelaşi an, la 15 noiembrie, documentele vorbesc despre două incendii: unul în satul Dumitra, la 18 iulie, şi altul în satul Slătiniţa,
la 16 septembrie, care au produs pagube în valoare de 632 florini şi 40
de creiţari 12 •
lncepînd cu anul 1772 incendiile încep să ia proporţii din ce în ce
mai dezastruoase.
Astfel, la 23 aprilie 1772, Magistratul Bistriţei comunică Guberniului Transilvaniei că „în satul Petriş din districtul săsesc, in ziua fatală
de 14 a lunii aprilie, s-a iscat un incendiu în care au ars 22 de case
ale locuitorilor, împreună cu biserica şi cu casa parohială, şi care a distrus din temelii bunurile acestor nenorociţi contribuabili, şi i-a airunc.at
Fermiş,

~ Idem, pach. 166, f. 369, unde, într-un act din 4 nov. 1765, se poate citi:
,.E.rc"lso Regio Gubernio hisce humillime revocare sustinemus, quam enormia
damna miseri incolae pagorum hujatum districtualium Lekentze et Terpen -nuncupatorum perpessi sint, dum hic die 29-a mensis Septembris 1761, ibi vero 6-ta
subindc Aprilis 1762 non e;i.:iqua pars suorum domorum una cum supellecti, rebusque ad victum et amictum pertincntibus, fatali nempe casu funditus in c-incres
f uiss,'t redacta".
L Ibidem.
7
Idem, f. 367, 397-398.
f Idem, f. 379.
!) Idem, f. 388.
10 Idem, f. 389.
11 Idem, f. 435.
12 Idem, f.
450; Cf. Specificatio, incolarum pagorum districtus Saxonicalis
Bistriciensis Kis Demeter et Pinttik sub Perceptoratu domini Samuelis Schonckebanlc existentium, incendio videlicet damnificorum.
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în CL d':lvai) neagră sărăcie" 13 • Incendiul s-a soldat cu o pagubă în valoare :,te 3.!:l20 florini şi 21 de creiţari. Impreună cu cele 22 de case
au ars toa'. ~ dependinţele, grajduri, magazii etc., precum şi unelte agricole, multe animale, furaje, alimente, şi efecte de îmbrăcăminte 14 .
Incendiul din 14 aprilie 1772 este urmat, la intervale scurte de
timp, de alte trei incendii memorabile pentru acest deceniu.
Astfel, la numai doi ani, în 20 aprilie 1774 documentele vremii se
opresc asupra unui puternic incendiu care a izbucnit în satul Livezile.
Sînt afectaţi 35 de gospodari, cărora le ard un număr de 26 de case cu
toate dependinţele. în acest incendiu flăcările au mistuit, printre altele,
72 porci, 46 de care, 124 găleţi de vin, 1880 libre 15 de slănină. 73 de
perechi de încălţăminte, etc. Se înregistrează pagube în valoare de 2.391
florini şi 30 de creiţari1 6 •
La 2 aprilie 1776 Magistratul Bistriţei înaintează Guberniului din
Sibiu lista locuitorilor din satul Lechinţa, care au fost păgubiţi de incendiul din 29 martie 1776. Se specifică faptul că unui număr de 28 de
capi de familie le-au ars 24 de case, împreună cu utilajele ce ţin de
gospodărie, pricinuindu-le o pagubă în valoare de 3858 florini şi 23 de
creiţari1î.

Peste doi ani, la 24 mai 1778, Magistratul raportează Guberniului că
„unii locuitori din satul Vermiş au fost loviţi, pe neaşteptate, de un
groaznic incendiu, produs în ziua de 17 mai a anului curent, de o lovitură de fulger, şi că atît casele cit şi celelalte bunuri au fost prefăcute
în cenuşă, iar aceştia au ajuns în cea mai cumplită mizerie" 18 • Menţio
năm, în treacăt, că incendiile produse de fulgere şi trăznete sînt semnalate în mai multe rînduri în actele vremii.
Dar cele mai groaznice incendii din districtul Bistritei vor fi înregistrate la sfîrşitul deceniului al optulea şi începutul ceiui următor, şi
asupra acestora vom stărui ceva mai mult. Este vorba despre incendiile
din anii 1780 şi 1781 din satele Dumitra şi Sîngeorgiu, despre care măir
turiile documentare ne dau informaţii mai ample.
Astfel, după numai cinci zile de la incendiu, la 24 septembrie 1780,
un slujbaş din conducerea oraşului Bistriţa prezenta în felul următor
cauzele incendiului din satul Dumitra, produs la 19 septembrie 1780,
precum şi urmările deplorabile ale acestuia:
13 Idem, f. 469, unde se poate citi: ,,in pago Petres Districtus hujatis Saxonicalis, fatali die 14-ta currentis mensis aprilis exorto incendio 22 domus incolarum
ejatum, excepto templo et domo parochiali pariter combustis, una cum reculis
miseTOrum contribuentium funditus deletae hicque combusti in summam redacti
pau pertatem".
14 Idem, f. 470.
15 1 libră = 560 gr.
16 Idem, f. 533, Cf. Specificatio incolarum pagi Iadt ... die 20-a Aprilis 1774
incendio demnificatorum.
17 Idem, f. 557-559.
1e Idem, f. 561, unde se poate citi: ,, ... nonnulii pagi Wermes incol.ae per
incendium horrendum, die 17 mai anni currentis fulminis ictu inopinanter exortum ... tam sedibus quam reliquis suis reculis in cineres redactis, ad incitas ferm~
sint redacti".
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„In acest an curent, adecă în ziua de 19 a lunii prezente, în satul
numit Dumitra sau Mettersdorf, la orele 10 înainte de masă, la casa
locuitorului Gheorghe Ipp, în vîrstă de aproape 70 de ani, s-a iscat
un incendiu, deoarece acesta, pentru a aprinde focul, a folosit o legă
tură de paie din care, pe neaşteptate, flacăra ieşind prin horn, iar legătura fiind împrăştiată în patru părţi de vîntul care sufla cu putere, a
prefăcut în cenuşă nu numai magazia de dijmă a fiscului regal, împreună
cu 131 de clăi de griu şi 16 snopi provenite din dijmă, dar a distrus
din temelii pînă la orele 11 înainte de masă (în afară de casa parohială,
de casa capelanului, a învăţătorului, şcoală, precum şi casa pretorului)
un număr de 111 case reprezentînd trei sferturi din sat (rămînînd numai
o treime), împreună cu magaziile, grajdurile, grădinile de pomi, cerealele
(cu excepţia griului şi orzului care se afla în piaţă) şi finul care fusese
adus acasă, iar în via aflătoare în apropierea satului, numită Au, au ars
parii de vie; totuşi paguba cauzată viilor încă nu a putut fi apreciată,
lucru care se va face odată cu evaluarea şi însemnarea tuturor pagubelor".
„Pe lingă aceasta, soţia lui Ioan Arelt, cu numele Sofia, în vîrstă
de aproape 34 de ani, împreună cu două fiice adolescente - cea mai
mare Sofia în jur de 17 ani, iar cea mai mică Margareta de aproximativ
14 ani - , au ars în aşa chip, incit din cele două fiice n-au mai rămas
decît oasele, în vreme ce din mama acestora n-a rămas decit partea din
spate; capul, miinile, picioarele şi celelalte părţi au fost prefăcute în
cenuşă. De asemenea a ars şi soţia lui Ioan Raiger, Ana, în vîrstă de
aproape 30 de ani; membrele acesteia au fost mistuite de focul de nestins (în afară de piept şi oase), părţi şi oase pe care soţii celor arse s-au
îngrijit să le inmormînteze, în ziua de 21 a acelei luni, cu mare jale
şi nespusă tînguire, după datina funerară".
„Capetele contribuabililor împreună cu ale văduvelor, cărora (în
afară de vite) nu le-a rămas, în natură, nimic altceva decit hainele
zdrenţoase de pe ei, iar unora nici măcar atita şi care n-au putut nici
în mijlocul drumului să-şi apere de foc lucrurile expuse, acest fel de
contribuabili păgubiţi de incendiu în număr de 142, siliţi să-şi ciştige
pîinea din cerşit şi ale căror ogoare încă n-au fost însămînţate, sint vrednici într-adevăr de compătimire, iar nenorocirea lor \"rednică de
plins ... " 19 •
Dealtfel, după o săptămînă de la incendiu, la 26 sept. 1780, locuitorii
sinistraţi din satul Dumitra se adresează direct Magistratului oraşului
Bistriţa, arătînd toată situaţia tragică în care se află, spunînd, printre
altele: ,, ... noi nu mai avem nici nutreţ pentru vitele noastre, nici· 10cuinţe, nici îmbrăcăminte, nici pîine, nici parale, nici care, nici pluguri,
nici altceva care slujeşte la întreţinerea noastră; ... nici o speranţă
penttru a învinge foamea" (,, ... wir haben kein Futter fur unser Vieh,
keine Wohnungen, kein Kleid, kein Brad, keinen Heller, noch Wagen,
noch Pflug noch sonst etwas, was zu unserer Erhaltung dienet; ... keine
l!offnung uns fur Hungern sicher zu stellen" 20 •
19
20

Idem, f. 617. Vezi Anexa VII.
Idem, f. 612-613.
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incendiului din satul Dumitra făceau necesară intervena conducerii oraşului Bistriţa la Guberniul Transilvaniei.
1n acest sens, la 30 septembrie 1780, Magistratul din Bistriţa se adresează guberniului din Sibiu, pentru a veni în ajutorul sinistraţilor, prezentînd gravitatea şi consecinţele incendiului din 19 septembrie.
,,Deosebit de trist şi niciodată nu îndestulător de plîns - arată Magistratul - este cazul incendiului care s-a întîmplat în ziua de 19 a
lunii curente în satul Dumitra din acest district, unde timp de două
ore şi jumătate o sută şi unsprezece case, împreună cu casa parohială,
casa diaconului, a învăţătorului şi a preotului, precum şi cu cele ce ţin
de ele, cu grajduri, magazii, finare, precum şi cu toată recolta de toamnă,
cu finul şi cu toate bunurile ce ţin de acestea, au fost prefăcute în cenuşă,
de furia flăcărilor pricinuite de nebăgarea de seamă a unui locuitor bă
trîn, nestăpin pe mintea sa; şi deoarece mulţi dintre locuitori se aflau
la cimp, iar o parte împrăştiată prin tîrgul săptămînal. lipsind deci de
acasă, şi pe deasupra fiind timp de secetă şi bătînd şi vîntul, abia a
treia parte din acest sat, într-adevăr foarte frumos, a putut să fie salvată de la incendiu. Fiecare îşi plînge şi tînguieşte soarta sa mizerabilă,
prin care, pierzîndu-şi într-o clipă casele, bunurile, pîinea, plugul şi
toate celelalte mijloace necesare întreţinerii vieţii lor şi a copiilor lor
nenorociţi, precum şi a animalelor, s-au văzut deodată aruncaţi în cea
mai cumplită sărăcie".
,,ln mod deosebit - continuă raportul - , se tînguiesc, între aceştia,
cei care şi-au pierdut tovarăşele de viaţă, precum şi unul care dimpreună
cu soţia sa şi-a pierdut şi cele două fiice adolescente, arse de iuţeala
mare a focului. De asemenea plîng şi aceia care cu acel prilej - potrivit
cu raportul 21 medicului de aici - s-au ales cu răni grave. In cele din
urmă, atît de mare este mulţimea nenorocirilor şi durerilor, pricinuite
de acest incendiu, cu care se luptă în diferite chipuri aceşti săraci arşi,
incit nici nu poate să fie îndeajuns exprimată adevărata ei înfăţişare.
Căci în una şi aceeaşi casă, din cele rămase, sînt siliţi să locuiască patru,
cinci şi chiar şase familii, care, ieşind <din case> cu ochi înlăcrimaţi
nu pot vedea altceva decit urmele goale ale caselor lor, precum şi cenuşa bunurilor agonisite cu mult înainte prin muncă şi sudoare. Vitele
atîtor familii care îşi caută în zadar adăposturile lor, se întorc rătă
citoare pe cîmp, în timpul nopţii, şi după cum au fost pricinuite pagube
recoltelor aflătoare încă pe cîmp, tot astfel au suferit daune şi plantaţiile
de vii, ai căror pari au fost arşi ... " 22 •
In continuare, Magistratul intervine pentru ajutorarea grabnică a
sinistraţilor, prin scutire de contribuţie fiscală pe o perioadă de timp,
precum şi prin acordarea de lemne şi alte materiale de construcţie.
Este deosebit de concludent bilanţul pagubelor cauzate de incendiul
din 19 sept. 1780. Incă în ziua incendiului comisia de constatare şi de
evaluare a daunelor stabileşte că acestea se ridică la imensa sumă de

tia

neîntîrziată

21
22

Idem, f. 620. Vezi Anexa VI.
Idem, f. 620-621. Vezi Anexa VIII.
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peste 41.600 florini 23 • Intre pagube se consemnează printre altele, în
afară de arderea pînă la temelii a celor 117 case, împreună cu grajdurile
şi magaziile pentru cereale, următoarele pierderi mai însemnate: 95 porci,
132 care, 65 pluguri, 2040 cîble de griu, 793 ·care de fin, precum şi o
mare cantitate de alimente şi articole de îmbrăcăminte 24 •
La numai o jumătate de an de la distrugătorul incendiu din Dumitra,
la 23 aprilie 1781, documentele ne fac cunoscut un alt mare incendiu,
de data aceasta în satul Sîngeorgiu, în urma căruia 76 de fami'lii au
rămas fără adăposturi şi mijloace de existenţă. Tragedia acestor oameni
se vede, chiar după un an de la incendiu, dintr-o petiţie adresată de ei
Magistratului Bistriţei, la 21 februarie 1782 2;;_ Din constatările comisiei
de evaluare a pierderilor rezultă că acestea se ridicau la impresionanta
sumă de 24.376 florinF". Şi în cazul acesta, ca dealtfel şi în celelalte, din
ancheta făcută rezultă că din cele 76 case numai două erau construite
din piatră, restul fiind din lemn, şi erau în totaHtatea lor acoperite cu
paie, ceea ce explică rapiditatea cu care incendiile au luat proporţii 2 î.
Pentru repararea pagubelor şi ajutorarea sinistraţilor, - pe lingă
scutirea pe termen limitat (1-3 ani) de plata contribuţiei fiscale - se
recurgea la sistemul colectelor individuale sau colective28 • In ce priveşte
scutirea de contribuţie a celor păgubiţi de incendii, aceasta se făcea nu
atît din motiye umanitare, cit mai ales de teamă - după cum se recunoaşte deschis într-un act din 16 februarie 1783 referitor la satele
Dumitra şi Sîngeorgiu - ,,ca nu cumva locuitorii să fie siliţi să-şi vindă
vitele de jug necesare pentru cultivarea ogoarelor şi în felul acesta să
devină cu totul neputincioşi în viitor să-şi plătească contribuţia regală (,, . .. ne alioquin iidem jumenta sua ad agrorum culturam necessa-

ria divendere cogantur, taliterque praestandae in futurum contributionis
regiae plane impares reddantur" )2 9 •
Documentele din arhiva oraşului Bistriţa mai consemnează alte cîteva incendii demne de menţionat, ca acela din 27 martie 1783 din
Dumitra, în care au ars 40 de gospodării 30 , sau cel din Viişoara, din
15 mai 1788, în care au fost mistuite bunuri din 80 de gospodării,
pagubele pricinuite ridicindu-se la suma de 3425 florini3 1 •
Date fiind pagubele enorme provocate de incendii, autoritatea de
stat, centrală şi locală, va lua o serie de măsuri energice în scopul pre~ 3 Idem, f. 652-658. Cf. Specificatio combustorum rerum incolarum pagi Nagy
Demeter, Districtus Saxonicalis Bistriciensis sub regia Perceptoratu loannis Gunesch,
die 19-a Septembris 1780.
24 Ibidem.
25 Idem, f. 692-696.
26 Idem, f. 667-683; Cf. Specificatio incolarum pagi Szent Gyorgy Districtus
Saxonicalis Bistriciensis sub Perceptoratu Domini Johannes Gunesch die 23-a
aprilis 1781 incendio damnificatorum.
27 Idem, f. 671-673.
28 Idem, f. 647.
29 Idem, f. 644. Vezi Anexa II.
30 Idem, f. 701-703.
31 Idem, f. 734. Cf. Specificatio incendia damnif icatorum in comitatu Thordensi,
circul.o Dobocensi sub Regio Perceptore Ludovico Szombori relaxandorum.
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şi stingerii incendiilor. Ele reprezintă de fapt o continuare fia eforturilor făcute în acest sens încă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. O bună parte din aceste măsuri (insţrucţiuni şi dispoziţii) poate fi cunoscută în extenso din anexele prezentei contribuţii3:!.

venirii
rească
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ANEXE

I
Bistriţa. Magistratul din Bistriţa comunică Guberniului Transilvaniei că a luat măsuri corespunzătoare pentru pază împotriva incendiilor şi
a altor nenorociri, stabilind în acest sens anumite norme ele pază.

1764 noiembrie 9,

Ad Excelsum Regium Gubernium nomine lnclyti Magistratus Bistriciensis.
Dignatum est Excelsum Regium Gubernium sub 13-tia mensis augusti Yi Bcnignae ad nos directae atque die 21-a ejusdem nobis redditae Commissionis gratiose demandare, ut quibusvis in communitatibus nocturnae vigiliae ita ordinentur,
ut omnis pater Iarnilias ex quinque ad minus ad vigilandum aptis constans pcrsonis locum habitationis suae distributis inter se integram noctcrn in certis cust(,(lii
terminis a casibus incendii, furtique, ac aliarum invasionum persaepe contingere
solitis continua serie clefendant. Quemadmodum paternas basce Excelsi Regii
Gubernii dispositiones pia mente veneramur, ita easdem quaque ornnibus quorum
id scire interfuisset, strictissime observandi fine intimavissemus.
Quum autem gratiosa Excelsi Regii Gubernii intentio, intuitu patrurn familias ex quinque personis ad vigilandum optis clare non constet, in plurimis
etiam communitatibus perpauci essent patres familias ex quinque praemandatae
conditionis personis constantes, humillimae nostre fuit obligationis Excelso Regia
Gubernia non tantum Normam vigilarum tam in Civitate quam in Districtu Saxonico antiquitus usitatam hisce humillime substernere, verum etiam de novis
Excelsi Regii Gubernii circa ordinandas vigilias dispositionibus clariorem submisissime exorare informationem. Bistricii die 9-na Novembris 1764.

Norma
Vigilarum Bistriciensium, qua ratione aeedem tam interdiu quam noctu antiqvitus
constitutae habentur:
1-mo. Civitas Bistriciensis et Praesidii huc locali est, tres Portas Urbis, utpote:
Xenodochicam, Ligneariam et Hungaricam, ut et duas Porticulas, Lanionum et
Banarum dictas, custodire.
2-do. Turrim Civitatis.
3-tio. Noctu Plateas.
32

Cf. Anexele: I, 111-V.
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Ad constituendas omnes hasce vigilias antiquitus sequens ordo introductus
est:
1-mo. Penes quamlibet Portam stabilitus est vulgo sic dictus Portarius, quorum Xenodochialis et Lignariae Portarius, autem solus existit. Horwn oficii est,
ad omnia, quae circa portam occurrunt, et quae eis in specie demandantur ut
et ad clausum pansumque Portae vi instructionis suae attendere:
His e plebe civium duo vigiles in auxilium dantur, quibus vel unus e numero
ccnturn virorum, vel alius senior seu civis bonus praeest, qui capax est passuales
Jitteras viatorum legere.
Quas vigilias cum vigiliis militaribus urgente necessitate conferre alternatimque adsistere, caeterum cum pansu portae adesse, ad clausum autem discedere
oportet.
2-do. Penes porticulas etiam ubique stabilitus est custos, qui itidem pansum
clausumque portae pocurat. Huic etiam accedit Inspector et vigil ordinarius,
qui mane accedunt, vesperi autem discedunt. Hi duo vigiles una cum duobus
vigilibus ordinariis in Episcopio ante Tit. Dominum Judicem coeunt, ut cum
dominis circulantibus noctu plateas circumambulent ,igilesque decimales visitent.
3-tio. In Turri Civitatis continuus est vigil, cui quotidie e plebe civium duo
vigiles in auxilium asseriantur, quibus curae est nocte dieque igQem animadvertere,
eruptoq ue incendio id pulsu cam pani significare, q ui vigiles cum pulsu oratorio
curam suam aggrediuntur, altero die eodem tempore, aliis succedentibus vigilibus
vices suas demandant.
4-to. Quemadmodum civitas in decern vicinitates est divisa, ita temporibus
pacis e quavis vicinitate ab hora vespertina nona ad horam tertiam matutinam
duos vigiles exire oportet, qui urnis e corio confectis signati, în omnes turbas
clamoresque praecipue autem ignem, et circumvagantes nequitiosos homines attendunt. Horum prior ab hora nona ad duodecimam, altera duodecima ad tertiam
vigilias agunt. Ne autem hi vigiles decimales has vigilia~ ex incurja intermittant,
dormiant, vel ante designatus tempus abeant, a dominis circulantibus una cum
quatuor praedictis vigilibus Civitatis e domicilio satellitwn, utpote duobus a porta
hungarica, et duobus a binis porticulis diligenter visitantur, et pro reperta negligentia aeque puniuntur.
lît autem omnes hae vigilae debite procurentur, integra civitas praeter Tit.
Dominos Senatores in sequentes classes est divisa:
1-ma. Viginti viri sunt qui dominicalibus festivisque diebus circulantur, atque
extra Inclitum Magistratum, maximos honorum gradus obtinent.
2-do. Sequuntur hos 12 sic dicti Mandatarii (vulgo Bencheid-Herren), ordine
et honoribus prioribus fere similes. Quoniam enim omnes Inspectores et ordinarii
vigiles, qui sequenti die in Portis, Porticulis et Turri Civitatis vigilias acturi sunt,
vesperi a pulsu oratorio ante domum Titulati Domini Iudicis conveniunt, praedictorum mandatariorum officii est, ea quae ratione vigilarum eis demandata
sunt, vigilibus, diligentissime exponere, simulque perquirere: an omnes vigiles
adsint, an omnes vigiliae legitime sint constitutae? excedentesque ordinem, eam
ob rem introductum, punire. Quem actwn quivis per unius hebdomadis spatium
continuat, mandatumque prius a Titulato Domino Judice percipit.
3-tio. Sequitur ordinariorum circulatorwn classis 40 virorum, e centumviratu
vel senioribus civium receptorum, quorum quilibet una cum custodibus portae
et porticularum in hunc finem sibi associatis, in aliis diebus hebdomadalibus noe-
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turno tempore vigiles visitant dormientes, vel a stationibus suis discedentes
puniunt, et si quid extraordinarii fuerit exortum id tenentur proximo die Tit.
Domino Judici debite referre.
4-to. Sequntur Inspectores Portarum et Porticularum numero plerumque viginti
e junioribus centum virorum, vel senioribus civium. Hi, omnes, qui vel cum, vel
sine Passualibus litteris exeunt, vel intrant animadvertunt, et casu id exigente
cum Comendante praesentium vigiliarum militarium conferunt, sibique invicem
necessariam adsistentiam praebent.
5-to. Sequuntur vigiles plebei tam in Portis et Porticulis, quam in Turri
Civitatis, quibus singulis incumbit Inspectoribus in omnibus aeqius rebus morcm
gerere, praesertim turris vigilibus ut ab hora 9-na vespertina ad 3-tiam usque
matutinam, omnem horae ictum tympano imitentur, eo ipso significantes se
alacres non autem somno sepultos esse; si autem incendium exoriatur, ut versus
locum incendii interdiu vexillum, noctu autem laternam illuminatam sistant, campanamque pulsent.
6-to. Sunt vigiles nocturni decimales, ut supra clictum, hi plcrumque sunt
juvenes plebis, aut alii quos quivis patrum familias, ordine ipsum tangente, conducere potest eo progressu, ut supra denotatum est.
7-mo. Sequuntur vigiles in diebus dominicalibus, ubi sub celebratione sacrorum e quavis vicinitate unus vigil exit, et singulas domus integrac vicinitatis
diligenter circumambulat, et tam ad ignem, quam circumvagantes nequitiosos
homines, turbasque oculum animumque advertit, et hasce vigilias in quavis vicinitate sic dicti curatores ignis et decimatores agere solent, quippe qui a vigiliis
decimalibus nocturnis eximuntur.
Super haec omnia D. Centurio Civitatis inspicit.
In Pagis Vigilae pro circumstantiis cujusvis loci instituuntur.
In Majoribus Pagis de die tres de nocte autem sex vigiles excunt.
In Medioculis Pagis de die 2, de nocte 4, in quibusdam etiam 3 vigiles
exeunt.
In Minimis Pagis nocte duo die unus.
In casu necessitatis, vigilias vigilibus augent, multiplicant.
Arh. Stat. Cluj, fond: A.O.B., Dos. II a, tase. 51, f. 348---350.

II
Guberniul Transilvaniei recomandJ o serie de măsuri
pentru cei care evaluează pagubele de pe urma incendiilor sau a altor calamităţi,
pentru. a se putea prezenta o situaţie cît mai exactă a sinistraţilor care urmează
~.ă fie scutiţi de obligaţiile fiscale.

1776. decembrie 5, Sibiu. -

Sacrae Caesareae Regiae et Apostolicae Majestatis, Archi Ducis Austriae,
Magni Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis Inclytae Dominae Dominae

nostrae clementissimae nomine!
Prudentes ac circumspecti nobis benevoli! Salutem et gratiae Caesarea-Regia~
incrementum! Exactoratu Provisorali circa Specificationes damnificatorum refe-
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rente, non majus in tardiori similium Specificationum remonstratione, quam in
eo situm esse praejudiciurn, quod similes investigationes in comitatibus, ut plurimwn per vice judicem nobilium, in Sedibus autem, et aliis locis, per tales assessores et magistruales peragi consveverint, qui exiguam, et respective nullam rei
contributionalis cognitionem habent, vel si etiam habeant, Tabellas Tributarias
non consulerent, neque Tabulae Continuae ac Magistratus Operationes eorum ea
adcuratione, qua oporteret, revidere, et emendare solerent, sed prout per Investigatores erronee perficiuntur, taliter eas submitterent; unde tandem ipsum Exactoratus Officium, eas, aut cum maximo temporis dispendio, si fieri potest, in
ordinem redigere, aut vero ad reformandam concernentibus circulis remittere necessitaretur, cum teste experientia, in uno pago pluribus rusticis eodem nomine
gaudentibus, aut vice versa, una eodemque rustico, plura nomina et cognomina
usurpente, Investigatores nominis identitate, aut diversitate non adtenta, damnificatis vel nullos vel non illos numeros, aut non illa nomina sub quibus in Tabellis
Tributariis conscripti sunt, saepe adscribunt, vei vero illis, qui aquarum exundatione, vei grandinc damnificantur, tantam saepissime agrorurn et faenetorum, ac
,·inearum concussarun1 ac submersarum quantitatem exponant, cujus nec medietatcm, imo aliqui eorum nihil prorsus juxta Tabellas Tributarias possident,
horum intuitu si Investigatores Tabellas Tributarias consulerent, et similes differentias investigarent, prodiret, aut fundos fuisse celatos, aut, vero per damnificatos
erga taxam, vei alio simili titulo fuisse cultos, taliterque in priori casu facultates
celatae Tabellis inferrentur, in posteriori autem contribuens damnificatus, de
facultatibus, in alieno quidem fundo contributioni tamen subjecto habitis relaxationem obtinerct. Pro antevertendis itaque memoratis naevis, et exinde emergenti bus praejudiciis. Sua Majestate Sacratissima tenore Benigni sub 7-a mensis
novernbris a.c. emanati Decreti elementer annuente, sequentia pro futuro observanda, et inungenda duxit Regium Tubernium: Ut
1-mo. Pro damnorum quorumvis juxta benignas ordinationes regias relaxationi obnoxiorum investigatione, Rectificator Commissarius loci ejusdem vice judicis nobilium Dulonibus, vei Inspectoribus Locorum quibus haec Investigatio hactenus injuncta fuit, semper adjungatur; si vero Commissarius per alia publica,
et urgentiora negotia impediretur, aut tempore eodem ad diversa loca exeundum
illi esset;
2-do. Investigatio per vice judicem nobiliurn, Dulones vel Inspectores Locorum,
aut si hi interesse nequirent, per alias obeundo huic negotio idoneos a Tabulis
Continuis, vel Magistratibus deputandos instantanee quidem peragatur, sed similes damnorum Specificationes concernenti Regio Perceptori statim transponantur,
qui illas revidere, et occurrentes naevos, antequam horsum expediantur, emendare
obstrictus sit, aut per hos Commissarios Rei Tributariae et calculi magis peritos
revidcri, cum Tabellis Tributariis conferri, ac emendari curent. Tandem
3-tio. Ex his particularibus Specificationibus modo praemisso revisis, ac emendatis, pro quovis Semestri Generalis Specificatio conficiatur, ita quidem: Ut damna
quae inde a mense Octobri usque finem Martii emergunt, uni Generali Specificationi,
et illa pro reliquis 6 mensibus alteri inserantur, harumque prior versus medium
Aprilis, posterior autem versus medium Octobris e Concernentibus Circulis medio
Tabularurn et Magistratuum Regio Gubernio submittantur.
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Quare Altissima
et eos, quos concernit
esse obligationis, nec
Sacratissima benigne
Gubernia. Cibinii 5-ta

hac Resolutione intellecta D. Vestrae !mic se conformare,
ad hujas observantiam adstringere strictissimae suae ducant
ullatenus intermittant. Sic facturi, Altefata Sua Majestas
propensa manet. E Hegio Magni Principatus Transilvaniae
Decembris 1776.

Nic. Bethlen m.p.
Mich. de Brukenthal m.p.
Secretarius

Bistricio
lb-idem, f. 562

III
Guberniul Transilvaniei cere Magistratului din Bistriţa
fie intensificată acţiunea de pază contra incendiilor, luîndu-se măsuri aspre de
pedepsire a celor care fumează în locuri deschise şi a celor care nu respectă
dispoziţiile privind folosirea focului la locuinţe. Se cere un inventar al instrumentelor de stingerea incendiilor şi al celor de care au nevoie.

1779 iunie 15, Sibiu. să

Sacrae Caesarea Regiae et Apostolicae Majestatis Archi-Ducis Austriae Magni,
Principis Transilvaniae et Siculorum Comitis Dominae Dominae nostrae clementissimae nomine !
Prudentes ac circumspecti nobis benevoli salutem et gratiae caesareo regiae
incrementum! Proficuum omnino et salutare existimavit Regium Gubernium ut
interdictum de non secus quam sub certis praecautionibus utenda herba Nicotiana, ante hac etiam sub 23-a Maij anno 1752 publicatum pro tanto strictiori
observantia sparsis circularibus denuo republicetur, ea quidem ratione: ut cum
ex incauto herbae hujus et candelarum usu, nec non e minus sollicitu focorum
caminorum, et furnorum procuratione in civitatibus aeque ac in plano Provinciae
plerosque funestos incendiorum casus evenisse et evenire solere in comperto habeatur, inter cives perinde ac ruricolas publicari ne quispiam ullibi et alibi praeterquam în domibus, cameris et atriis locisque clausis herba Nicotiana utatur, et
ardentibus candelis absque lampadibus in areis, stabulis, et plateis obambulet,
secus facturi et in facto transgressionis deprehensi, si nobiles aut cives contribuentes fuerint commensurata poena pecuniaria immediate mulctentur, plebeae
autem conditionis homines per judices pagenses illico intercipiantur et in flagranti
12 baculorum ictibus plectantur; in civitatibus autem et oppidis deprehensi cuiuscunque servilis conditionis homines et mercenarii, vel ad publicam custodiam,
vel ad locum praetorii deducantur, et eadem 12 baculorum corporali poena adficiantur, decerni. Magistratus praeterea ad diversoria ubi nimirum frequentiores
diversorum hominum condescensiones fiunt ad popinas item ubi major identidem
hominum copia confluit penitiorem diu noctuque curam et vigilantiam per vicinitatum praepositos adhiberi curent, ne cum tabaci infundibulis aut ardentibus
candelis in areis et stabulis sub im.mediate incaptivationis et corporalis castiga-
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tionis poena obambulare praesummant, compelli, plurimum autem salutari huic
instituto suffragabitur si Magnates quoque et nobiles per Dominationes Vestras
eatenus instructi tanquam cives Patriae et commembra Status Transilvaniei
praescriptis his ordinationibus se se conformaverint ac intra limites moderatioris
et cautioris herbae Nicotianae usus se continuerint quemadmodum etiam Gubernium Regium plenam in ipsos collocet fiduciam, futurum ut bono subditis curialistisque suis hoc in passu praeluceant exemplo nec quidquam circa peniliorem
observandorum observantiam in se desiderari patiantur.
Et quis non raras etiam incinerationes ex male curatis caminis focis et
furnis in compluribus pagorum locis intra et extra domos publicis in plateis exstructis aestivo praesertim tempore, dum ruricolae extra loca hobitationum aestivalibus
in campo laboribus vacant exortas esse experientia testetur, sedula serio singulis
patribus familias focorum et furnorum procurationem Dominationes Vestrae quatenus neutiquam illorum curam rudibus prolibus committere audeant, verum
constituti diurni vigiles toto die per plateas obambulare, haeque sua vigilantia
incendiorum pericula praevertere non solum conentur, verum sub commensurata
pocna eisdem infligenda amovere ut et caminorum frequentissime purgationem
procurare non intermittant, inculcabunt superattendentque. Proinde tam sollicitudini Dominationum Vestrarum, quam promptitudini totius reipublicae incumbet,
ita praedeclaratis praecautionibus invigilare ne incuriositate earundem emersus
funestus aliquis casus Dominationes Vestras responsabiles reddat.
Quemadmodum autem praerecensita cautelarum momenta ad praepedienda
incendia directa sunt, ita haud minor etiam circa exorta incendia, ut vel in primis
intitiis extinqvantur, vel furor flammarum interrumpatur cura et sollicitudo
impendenda esse dignoscitur, qua propter cum hoc ipsum objectum a potiori Dommationes Vestras respiciat neque dubitet Gubernium quin ejusmodi exstinquendorum incendiorum ordo ex anterioribus Gubernii Ordinationibus praestabilitus
habeatur et impraesentiarum vigeat, committitur Dominationibus Vestris ut in
quo Ordo ille consistat qualibusque instrumentis et requisitis ad hunc scopum
deservientibus Dominationes Vestrae provisae sunt an in prompta existentia requisitae necessitati sufficiant, vel plura adhuc comparari debeant, informationem
et consignationem cum succincta vigentis Ordinis descriptione horsum submittant,
ut his praecognitis et perpensis ulteriores pro re nata, et cujuslibet loci statu et
circumstantiis abhinc adornari queant dispositiones. Sic facturi, Altefata Sua Majestas Sacratissima benigne propensa manet. E Regio Magni Principatus Tran~ilvaniae Gubernio. Cibinii 15-a lunii 1779.
B.a. Brukenthal m.p.
Gubernator
B. Anton Josika m.p.
Secretari us

<Pe verso:> Prudentibus ac circumspectis Primario et Pro-Judicibus Senatoribus et Notario Regiae Liberaeque Civitatis et Districtus Saxonicalis Bistriciensis
nobis benevolis.
Ex officio

Bistricii
Ibidem, f. 604, 608.

NOTE SI

651

DISCUŢII

IV
Bistriţa. Magistratul din Bistriţa raportează Guberniului
despre lipsurile pe care le are în ce priveşte instrumentele de stingere a incendiilor, arătînd că materialele pe care le deţine sînt necorespunzătoare şi că se
impune cu necesitate procurarea a patru pompe de incendiu.

1'!79 oct9mbrie 19,

Ad Excelsum Regium Transilvaniae Gubernium nomine Magistratus de dato
Bistricii 29-a octobris anno 1779.
Benignam Excelsi Regii sub 15-ta lunii a.c. numeroque 3172 ad nos emanatam comissionem, qua gratiose nobis demandatur ut ordinem exstinquendorum
incendiorum in civitate nostra Bistriciensi vigentem cum descriptione instrumentorum et requisitorum ad hunc scopum deservientium Excelso Regia Gubernia
submiteremus, adnexa simul declaratione, an eadem hacce reguisita inpromtu existentia incendiis exstinquendis sufficiant, vel plura adhuc comparari debeant? ea
qua par est devotione die 10-a Iulii accepimus. Hujus itaque gratiosissimae Ordinationis in debitum complementum dum Excelso Regia Gubernia ordinem lmcusque suborto aliquo incendia apud nas observatum et hodiedum observari solitum humillime submittimus non possumus non ingenue fateri, iis quibus provisi
sumus instrumentis ob aedificiorum hujatem altitutinem et rationem vi flammarum nequaquem resisti posse, tristissimorum illorum temporum memoris, quibus
dimidia hujusce civitatis pars, proh dolor, incendia deleta exstitit. Cum cnim
haecce instrumenta ita comparata sint ut, nonnisi in aedificiis accessu facilibus,
et humilibus e proprinqvo tantum applicari, e contraria vero in altis tectis a
flammarum furore correptis et e longinqvo adhiberi non possint per exiguum
eorundem în vehementioribus incendiis restinqvendis asum etiam consequitur,
licet prima incendiorum initia ape illorum facile sedari posse observatum sit.
Hac ex causa factum est ut Magistratus a longo jam tempore, de comparandis
quatuor Siphonibus incendiariis cogitaret, in quo hunc finem gratiose approbante
E. Regia Gubernia, desumtionem cruciferorum pro redimenda occlusione vulgo
Sperr Kreitzer dictorum introduceret. Cum vero, praeter omnem opinionem hic
fundus tam sit exiquum ut in multis annis vix unus Sipho incendiarius ex co
comparari pasase videatur, attennuatumque publicum hujas, tantis sumtibus aliunde
suppenditandis impar sit, optata conseqvituri haud videmur. Neque tamen omnem
spem ex animis nostris eradicandam esse censemus fore aliguando ut beneficia
et gratia E. Regii Gubernii cassa nostra, allodiali în meliorem staturo redactat,
voti nostri compotes fiamus. Quibus nas gratiis et favoribus Excellentiae Vestrae,
Excelsique Regii Gubernii humillime commendantes summo cum devotionis cultu
emorimur.
Ibidem, f. 605.
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V
2779 decembrie 22, Bistriţa. - Magistratul din Bistriţa comunică Guberniului Transilvaniei că a luat măsurile cele mai severe pentru ca să nu se mai fumeze în
locurile expuse incendiului, iar ţiganii să-şi construiască casele şi corturile la
marginea satului, cit mai departe de materialele inflamabile ale locuitorilor satelor.
Ad Excelsum Rcgium Guberniwn nomine Magistratus Bistriciensis 22-da Deccmbris 1779.
Excellentissime Domine L. Baro, et Gubernator Regie, Excelsum item Regium Transilvaniae Gubernium, Domini Domini ac Patroni Gratiosissimi!
Salutaribus Excelsi Regii Gubernii, circa praepediendum incendiorum periculum, prius quidem in Anno adhuc 1773, die 4-ta Martii sub numero 1786; abinde
autem in anno currenti 1779, die vero 15-a lunii sub numero 3171 ad nos exaratis
Ordinationibus homagiali promptitudine morem gerentes, in Circulo nostrae jurisdictioni subjecto dispositiones nccessarias facere, et in conformitate praeallegatarum Ordinationum Gubcrnialium easdem solicita publicatione mediante identidem recapitulare nulii defuirnus, injungentes severe, ut omnes omnino cives, et
incolae pagorum a fW11igatione tabaccae in publicis praesertim plateis, areis item,
vel aliis quibuscunque locis stramine, aut alio materiali ignem facile conceptibili
provisis, per absoluturn abstineant; Zingarii vero domos vei casas aut tentoria
nullatenus in grcmio, aut plateis pagorum, sed in finitimis illoruni- terminis, ubi
nullW11 incendii periculW11 reliquis incolis imminere possit, exstruere debeant;
quae dispositiones nostrae effectum suum sortitae etiam sunt. Siquidem omnes
omnino Zingari in Districtu nostro commorari soliti, domus, et casas suas in finibus pagorW11 extruxcrint, ac exstrui curaverint, et quidem ubi fieri potuit, ad
tantam ab aedibus incolarW11 distantiam, ut vel nullum, vei rarissimum, idque
minus imminere queat incendii periculW11, praecipue cum juxta iteratas desuper
factas dispositiones ad visitationem fornacum, furnorumque et fumariorum ordinati Commissarii, et pagorW11 jurati, demandatas sibi visitationes identidem
peragere, et morosos vel negligentes punire haud praetermittant. Quod autem
Zingaros praesertim fiscales hinc inde cum tentoriis suis divagari consvetos attinet,
quamvis hi pro erigendis tentoriis suis prope pagos admitti non soleant, conseqventerque ab his incendii periculum eo minus praemetui possit, quia nihilominus
juxta experientiam plurima per hos inferantur incolis pagorum damna ac praejudicia, nostra tenui opinione consultum foret, hos etiam medio illorum, quorum
interest, ad stabilem sedem figendam disponere. Quod denique sordes et squallores
sanitati officientes attinet, hac quoque in parte in conformitate praecitatae salutaris Ordinationis Gubernialis, quae ordinanda fuerunt ordinare prout non praetermisimus, ita effectui Dispositionum nostrarum debite invigilare mulli deerimus.

NOTE

653

ŞI DISCUŢII

In reliquo propens1ss1mis gratiis et patrociniis Excelsi Regii Gubernii nosmet
summa cum devotione devincientes emorimur.
humillimi servi
Magistratus Regiae Liberaeque
Civitatis ac Districtus Bistriciensis

Excellentiae Vestrae
Excelsique Regii Gubernii
Bistricii 22-da Dec. 1779.
Ibidem, I. 601.

VI
1780 septembrie 22, Bistriţa. - Relatarea medicului <Chyrurgus> din Bistriţa,
Juhann Chr. Friedenrich, despre victimele incidentului din Dimitra, din 19 sept.
1780, şi despre ajutorul medical pe care l-a acordat celor suferinzi.

Visum Repertum
Auf Verordnung Eines Wohl Loblichen, Magistrats allhier, habe ich mich
gestern als den 21-ten Septembris nacher Mettersdorf verfilget, um denen daselbsten den 19-ten dieses, durch eine erschrockliche Feuers-Brunst verunglilckten
beschădigten und elend kranken Personen zu Hillfe zu kommen, und nach moglichkeit beyzu stehen.
Bei meiner Ankunft daselbsten, habe ich ein solches Janunern, Schreien,
Weinen und Wohklagen, unter diesen armen, kranken Leilthen vorgefunden, welches mit keiner Feder genugsam beschrieben werden kann; die Gebeine und
Knochen, von vier verbrandten Todten Korpern, als nemlich Sophia Areltin, mit
ihren zweyen erwachsenen Tăchtern, und Anna Ragerin, eine gewesene Mutter
von sechs noch lebenden Kindern, habe ich besichtiget, wobey die Mănner, indem
dieselbe ihre Weiber retten und suchen wollen, durch das allzu heftige Feiler
sehr beschădiget und plessieret worden.
Unter 117 armen, abgebranten Haus Wirthen und Familien, habe ich in
allen 21 zum Theil gefăhrliche, zum Theil aber nur an ihren ailsserlichen Gliedern, Hănden, Filssen, und Gesicht von dem Feuer sehr beschădigten Patienten
gezehlet, ohne andere sehr leicht Plessierte nicht zu gedencken, ich habe diesen
armen elenden krancken Personen sowohl mit ailsserlichen als innerhchen Medicamenten, na.eh măglichkeit versorget, und mit Rath und That beygestanden;
auch allen denen, so es nothig hatten, ist gratis zur Ader gelassen werden. Diejenige gefăhrliche beschădigte Krancken aber welche meinen Beystand tăglich
und stilndlich nothig haben (worunter sich auch der Petrus Cruner, bey welchem
die gantze lincke Hand bis an den Ellbogen, alle fleischlichte und musculose
Theile daran von Feiler verzehret und verbrand worden), habe ich hieher bringen
lassen, um solche best moglichst besorgen zu konnen.
Unter vielen anderen von Schrocken und Angst plotzlich krank gewordenen
Personen, habe ich auch eine sehr schwache Kindbetterin Hillfe geleistet; sie war,
als das entsezliche Feiler, durch einen heftigen Wind sich in alle Gassen ausbreitete,
als eine zwey tăgige Kindbetterin alleine zu Hause, sie nimt ganz entblosst im
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Hembde ihr kleines Kind, nebst ihren dreyjăhrigen Knaben auf ihren Armen,
lauft mit ihren Kindern weit im Garten hinten hinaus, und bleibt daselbst in Ohnmacht liegen, bis man solche nach der Hand gefunden.
In Sumrna, das Elend dieser armen Leiithe ist nicht genugsam auszusprechen,
von allen Lebens-mitteln gănzlich entblăsset, die Gesundheit bey Vielen verdorben und beraubt, Schmerzen der armen blessierten und beschădigten; unter diesen befindet sich auch der alte Georgius Ibe, durch dessen Unvorsichtigkeit das
Feiier eigentlich seinen Anfang genomrnen haben soll, dessen rechte Hand durch
das Feiier sehr beschădiget worden; wobe5· derselbe alters halber, sehr schwach
und miserabel ist, so dass er kaum gehen, noch recht stehen kann, auch dem
Verstande und Sinnen nach ganz Simpel, alber und kindisch ist. Dass dieses
alles der Wahrheit gemăsse, bezeige fide mediante mit eigner hăudigen Nahmens
Unterschrifft. Bistritz den 22-ten Septembris 1780.
Johann Chr. Friedenrich
Physicus et Chyrurgus juratus
Civitatis et Districtus Bistriciensis
Ibidem.

t. 614.

VII
1780 septembrie 24, Bistriţa. -

Magistratul din Bistriţa relatează modul în care
a luat naştere incendiul de la Dumitra, din 19 sept. 1780, şi despre victimele
şi pagubele acestei calamităţi. Se recomandă o serie de măsuri, prin care să se
vină în ajutorul sinistraţilor.

Anno isthoc currente, die videlicet 19-a praesentis, Districtui Bistriciensi
adjacente pago N. Demeter seu Mettersdorf vocitato 3-tio Quadrante ad 10-mam
antemeridianam, e domo incolae Georgii Ipp annorum circiter 70 ex eo incendium
ortum est, quod idem unum manipulum straminis papaveris fine excitandi ignis
injecerit, quo infecto ex insperato flamma per Caminum aliunde demissum exiJiendo, et manipulum straminis in quatuor partes dispiciendo, vento alioquin se
non leviter exerente, non tantum Regii Fisei Horreum Decimale cun tritici gelimis
131 manipulis 16 in decimam obventis, in cineres redegit, sed et (praeter Parochi
Loci, Capellani, Ludimagistri, et Scholae domibus, ac pagi Domo Praetoriana)
usque 11-mam antemeridianam numero 111 domus, tres quartalitates pagi (una
quartalitate solum remanente) una cum horreis, stabulis ac hortis pomariis, frugibus (excepta avena triticoque saracenico foris adhuc existente) et foeno jam
invectis funditus consumpsit, et in vinea prope pagum situata Au vocitata pali
vineales aliquot combusti ,damnum tamen in vineis illatum nec dum constat,
ex post primo fiet conscriptio et aestimatio damnorum.
Praeterea Johannis Arelt uxor nomine Sophia, annorum circiter 34, cum
duabus filiabus in capillis constituis, natu majori Sophia annorum circiter 17,
minori vero Margaretha annorum circiter 14, ita combustae, ut posteriorum duarum
filiarum non nisi ossa extiterint; prioris autem seu matrum earundem pars dorsi
reperta sit. Caput, manus, pedes, reliquaque membra in cineres redacta; Johannis
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Rajger consors Anna annorum circiter 30 aeque combusta. Cujus reliqua membra
(praeter pectus et ossa) per ignem inextinquibilem consumpta, quas partes corporum et ossa die 21-a hujus consveto modo funebrali magna cum luctu, et lamentationc inexprimabili mariti combustarum sepeliri curarunt.
Capita contribuentium cum viduarum capitibus, quibus in rerum natura
(exceptis pecoribus) nihil aliud quam supra se vestitus miserrimus mansit, et non
nullis neque vestitus, siquidem in indusio, et femoralibus nudi pedes manserint,
qui ncc in medio plateae expositas reculas ab igne defendere quiverunt, tales
inquam combusti contribuentcs sunt numero 142 qui domatim coguntur panem
procurare, et quorum agri necdum inseminati sunt, vere comiseratione digni ct
deflenda eorundem infelicitas, cum ipsis sustentatio vitae per tam grande incendium aclventa sit. quique tam facile non resurgent in Excelso Consilia eosclem
aliqua saltem in parte gratiose consolari dignabitur, quod humillime coram me
institerunt, Amplissimusque Magistratus mc honorifice verbotenus requisivit, quatenus pro Horrei fisei Regii, ct combustorum incolarum domorum tegumento, stramina ab anno priori remansa, et hac anno currenti e dccimationc obnoxiis pagis
obvenientia eisdem gratiose per Praelaudatum Thesaurariale Consilium applacidanda, decimamque avenae combustis contribuentibus benigne condonandam repraesentarem. Quorum petitioni annuendo homagiali devotionc dum repraesentato,
et gratiosum intuitu pracmissorum mandatum praestolor profunda veneratione emorior. Bistricii, 24-ta Septembris 1780.

<Pe verso:> Lecta in Sessione publica die 25-ta Sept. 1780.
/bide,n, f. 617.

VIII
1780 septembrie 30, Bistriţa. - Magistratul din Bistriţa informează Guberniul
Transilvaniei despre proporţiile şi consecinţele nefaste ale incendiului din satul
Dumitra, din 19 sept. 1780, şi propune o serie de măsuri concrete prin care s-ar
putea veni în ajutorul sinistraţilor.
Ad Excelsum Regium Gubernium, nomine Magistratus,
Bistricii die 30-a Septembris 1780.
Funestissimus sane, et nunquam satis deplorandus est incendii casus, qui
19-na decurrentis mensis, in pago hujate Districtuali Nagy-Demeter, proh dolari
contigit, ubi intra duarum circiter et dimidiae horae spatium, centuro. undecim
domus, una cum Parochiali, Diaconali, Ludimagistrorumque, ut et Praetorii, Communitatis ac singulis iisdem adpertinentibus horreorum, stabulorum, foeniliumque aedificiis, nec non omnibus frugibus authumnalibus et foeno, immo partim etiam vernalibus jam invectis, ac suppelectilibus, dira flammarum ex incuria senio confecti
cujusdam incolae, ac mentis suae haud compotis excitatarum saevitie, in cineres
redactae sunt, adeo quidem, ut incolis plerisque partim in campo, partim in Foro ,
hujate hebdomadali dispersis, adeoque domo absentibus, accedente etiam siccitate
temporis, exortoque vento, vix tertia hujus pagi vere pulcherrimi pars ab igne
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salvari potuerit. Lugent, certe, atque deplorant singuli rnoestissimum suum fatum,
quo domibus suppellectilibus, pane, aratro, aliisgue sustendandae suae, esurientiwnque prolium vitae, intertenendorumque pecorum mediis omnibus uno momento amrnissis, in extremam paupertatem se se collapsos vident.
Et gemunt profecto inter hos illi duo praecipue, gui vitae suae socias, immo
alter horum simul cum uxore duas etiam filias jarn adultas, nirnia ignis velocitate circumactas, et combustas, amiserunt; aliigue gui ea ipsa occasione juxta
adnexum Physici hujatis Visum Repertum vulnerati exstiterunt. In summa: tanta
est rniseriarwn atque afflicitonwn ex hoc incendio profectarum multitudo, guibus
rniseri hi combusti variis modis colluctantur, ut vera horrendague earum facies
nec exprimi satis possit. In unarn guamgue enim superexistentium adhuc domorwn, guatuor, guingue et sex familiae recipere semet coactae sunt, guae inde
exeuntes, nihil, nisi vacua domorum suarum vestigia, ac multo antea adhibito
labore ac sudore acguisitorum bonorwn cineres lacrimabundi conspiciunt. Pecora
tot familianun, rcceptacula sua in vanum quaerentia, de noctu ad campum quaquaversum oberrantia, redeunt, et prout frugibus vernalibus ruri hucdum in parte
existentibus, damna inferunt, ita etiam vinearum promontorium, cujus sepes pariter combustae hebentur, nemine in tanta animarum contristatione ac rerum
confusione illa arcere valente, conculcant, devastantgue adeo, ut miseris afflictis
eo ipso plura illis, quae alioguin jam passi sunt, damna accrescant.
Illis igitur in tristissimo hocce rerum statu existentibus, et mediante hurnillime
acclusi Supplicis eorum Libelli nobis eundem repraesentantibus, non possumus
non justo, animi dolore moti, ad Excellentiam Vestram Excelsumque Regium Gubernium humillime recurrendo, sequentia penes debitam domorum consignatorum
aestimationis, juxta praevigentes eatenus gratiosas Ordinationes confectae Subrnissionem, de genu exorare:
1-mo. Ut Excelsum Regium Gubernium miserrimis his combustis, Regiae
Contributionis relaxationem a qualitate perpessi maximi damni, sua via gratiose
impertiri facere dignetur, prout etiam illos quoque R.fl. 34 gratiose relaxandos
supplicamus, gui de proxime praecedenti ante exortum incendium e restantiis
contributionalibus exacti, apud pagi judicem combusti sunt.
2-do. Ut Paterna Sua interpositione id etiam exoperari dignetur, quo iisdem
combustis non solum avenae decima hujus anni, in granis et stramine, Regio
Fisco ab ipsis competens, donetur, verum etiam illis tarn cum tritici quam avenae
decimis a reliquis Districtus istius pagi Inclito Fisco hoc anno obvenientibus, tam
in granis, quarn strarnine succurratur, ut partim agros ante incendium subaratos
pro futuro anno nune et primo vere inseminare, partim vero usque ad futuram
messem praemetuendae secus fami obviarn ire, partim denique cum straminibus
tecta super neo-aedificandis dornibus conficere, ac pro hyemali etiam pecorum
suorum nutrimento illa convertere valeant.
3-tio. Ut ad celeberrimum illud exemplum, quo Benignissimo Suae Majest.atis
jussu ab aliquot annis in rationem combustarum quarundam in exteris Regionibus
Caesareis Civitatum charitativa subsidia per hanc Provinciam, consequenter in
gremio istius etiam Circuli collecta sunt, pro his quoque combustis peculiari
omnino Comrniseratione dignis, de exuberante Suae Majestatis clementia et concessione, sirniles in exteris Ditionibus Eleemosynarum collectiones institui demandentur.
Quae vero omnia, conjunctis cwn affictissimorum Nagy-Demetriensium intensissirnis praecibus, tanto magis implorare hisce praesurnimus, quo certius est, de
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illis secus actum esse ita, ut per multos annos, vivendi viresque suas recuperandi
mediis destituti, nec Suae Majestati Sacratissimae, prout hactenus servire, neque
Publico hujati emolumento cuidam esse posse videantur, praesertim, quwn hoc
quoque accedat, quod hoc anno nullam fere vini procreationem, de que lucri
quidquam percipere possent, sperandam habeant, Qua humillima Repraescntatione taliter praemissa, decenti submissionis cultu emoriamur.

<Pe verso d'e aceeaşi mină:> Humillima Magistratus Bistriciensis Repraesentatio
pro parte combustorwn N. Demetriensiwn.
<De o

<De

altă mină:>

o a treia

Gehet den 4-ten Oktobris 1780 mit der Postweg.

mină:>

1780.
Ibidem, f. 620-621.

Lecta et approbata in Sessione publica die 4-a Octobris

MATHIAS VERESS RESTAURATOR?

Cercetările din ultimii ani ne-au prilejuit date noi m legătură cu
activitatea pictorului clujean Mathias Veress (1749-1805)1, informaţii ce
întregesc portretul aceluia care a fost socotit de judele Verest6i Mihai, în
discursul pronunţat cu prilejul inaugurării noii clădiri a Sfatului oraşului
Cluj2, drept „cel mai cunoscut pictor al acelor vremi", aserţiune cu conţi
nut laudativ ce trebuie înţeleasă la adevărata ei dimensiune, adică
restrînsă la o zonă artistică din centrul Transilvaniei.
In general vorbind, pictorul clujean este cunoscut, mai cu seamă,
prin lucrările sale cu caracter religios, picturi care împodobesc altarele
unor lăcaşe de cult catolic (biseriicile din Odorhei - 1780-81, Dumbră
veni - 1787, 1790, Racoşul Mic - 1794 şi Leliceni - 1794), dar activitatea sa nu a ocolit, lucru firesc, sfera profanului, dezvăluindu-ne preocupările şi „inovaţiile" sale în domeniul picturii parietale cu care a împodobit cîteva castele transilvănene, cum ar fi cele din Coplean (1771),
Cetatea de Baltă (1775), Almaşu (1776), Sînpaul (1776) 3 şi clădirea Sfatului
oraşului Cluj, decorată cu figuri alegorice, stemele celor şapte oraşe
libere regeşti, embleme sau maxime cu înţeles didactic-moralizator.
Alături de pictură, Mathias Veress a exersat, cu rezultate uneori
satisfăcătoare, desenul, cit şi gravura pe plăcuţe de aramă.
In anul 1786, conducerea oraşului i-a încredinţat catedra de caligrafie rămasă vacantă, cu o retribuţie anuală de 300 fl 4 •
Şi în secolele trecute, la fel ca în epoca noastră, au existat lucrări
de artă a căror stare de conservare precară impunea anumite operaţii de
refacere sau de consolidare, intervenţii efectuate, în acea perioadă, de
artiştii şi meşterii aflaţi la îndemînă, persoane lipsite de o specializare
strictă în acest domeniu, străine de cunoaşterea principiilor fundamentale
de restaurare, fără de care o lucrare chiar „refăcută" îşi pierdea mult din
valoarea ei artistică şi istorică. Simpla refacere sau ,consolidare a picturii, chiar în cazurile cele mai fericite cînd flerul sau bunul simţ al
artiştilor au ferit originalul de denaturare, nu a reuşit însă să rezolve

Nicolae Sabău, Mathias Veress, un pictor clujean din secolul al XVIII-Zea,
în SCIA, tom. 17, 1970, 1, p. 113-121; idem, Precizări iconografice asupra temei
,,Caritatea Sf. Elisabeta" în pictura barocă central-europeană, în SCIA, tom. 22,
1975, p. 188-200.
2 Jakab Elek, Kolozsvcir tortenete, III, Budapest, 1888, p. 556. 926-939; Kovacs
Gyula, Kolozsvcir vciroshciza, în Kolozsvciri Szemle ( =KSz), 1943/3; Pataki Jeno, A
regi tancicshciz es fobir6, în KSz, 1943/3; B. Nagy Margit, Stilusok, mii.vek, mesterek,
Bucureşti, 1977, p. 153-154.
3
B. Nagy Margit, Reneszcinsz es barokk Erdelyben, Bucureşti, 1970, p.
328-329.
4 Idem, op. cit., p. 328.
1
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probleme complexe cerute de o restaurare ştiinţifică, cu mijloace moderne, ca aceea făcută azi.
In documentele secolului al XVIII-lea întilnim, deseori, informaţii
despre refacerea sau „înnoirea" unor picturi de altar, a unor statui, sau
icoane pe lemn. Astfel, din însemnările soţiei baronului Samuel Brukenthal, din registrul de cheltuieli gospodăreşti ale casei, rezultă că s-au
plătit pictorului sibian Johann Martin Stock (1742-1800) anumite sume
de bani, intre altele şi pentru refacerea unor lucrări care intraseră la
acea dată în colecţia guvernatorului Transilvaniei 5 •
Intre icoanele pe lemn din bisericile ortodoxe există nu puţine
piese ce poartă pecetea unor intervenţii succesive efectuate, uneori, în
scopul consolidării stratului originar de pictură, alteori la îndemnul şi
după gustul noului donator care cerea „înfrumuseţarea" picturilor potrivit cu „moda nouă" a epocii. O icoană aflată în biserica ortodoxă Sf.
Nicolae din Şcheii Braşovului, reprezentind pe „Maica Domnului cu
pruncul" (1564), ,.s-au inoit la anul 7269 (1761) de robul lui dzeu Hagi
Radu Pricop, hagi. Anastasia i fiica dum" 6 • In contractul încheiat în 22
septembrie 1846 între pictorul Constantin Lecca şi Consiliul parohial al
bisericii voievodale din Şcheii Braşovului se menţiona, la paragraful f,
.. că pictorul se îndatorează a preinoi feţele la icoanele împărăteşti şi a
reface cele patru icoane mari cu argint" 7 •
Mathias Veress, ca unul dintre pictorii cei mai apreciaţi ai oraşului
de pe Someş, a fost solicitat de către diverşi colecţionari pentru refacerea
unor picturi aflate într-o stare precară de conservare. In anul 1799 pictorul reface un tablou reprezentînd pe Maria Magdalena (inscripţia: RenavMath. Veress 1799 ), lucrare aflată pe atunci în posesia familiei Kornis
de la Mănăstirea (jud. Cluj) 8 •
După anul 1800 pictorul se stabileşte pentru cîţiva ani la Odorhei,
răspunzînd, cu siguranţă, unor comenzi ce cuprindeau lucrări pe seama
bisericii romano-catolice (franciscane) din localitate sau a altor lăcaşe
aparţinînd aceluiaşi cult, din zonele învecinate 9 • In această nouă împrejurare Mathias Veress a fost angajat şi pentru refacerea unor tablouri
mai vechi aflate în patrimoniul acestor biserici.
Ţinem să precizăm că publicarea acestui material inedit, în legătură
cu activitatea pictorului clujean, reprezintă şi un pretext întemeiat cînd
este vorba despre prezentarea şi analizarea unor piese artistice diferite
ca stil, dar notabile ca valoare.
Astfel, în carpela romano-catolică, din satul Călimăneşti (corn. Fîntinele. jud. Mureş), o construcţie modestă din secolul trecut, am identificat
- alături de o gravură inedită din secolul al XVIII-lea (fig. 1), reprezen:; Julius Bielz, Johann Martin Stock, un portretist transilvănean din secolul
al XVIII-lea, în St. Corn. 4, 1956, p. 25.
6 Marius Porumb, Vechi
icoane din Şcheii Braşovului (sec. XVI-XVII), in
Rev. Muz. Mon, 1975, 2, p. 73.
7 Mihai Manolache, Cercetări privind contribuţia artistică a pictorilor Constantin Lecca şi Mişu Popp la biserica voievodală Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, în
BMI, XLI, 1, 1972, p. 60.
8 B. Nagy Margit, Reneszansz es barokk Erdelyben, p. 329.
9 Bir6 Vencel, Veress Matyas, în Miiveszettorteneti Ertesito, IX, 2, 1960, p.
120-122.
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tînd o copie după faimoasa icoană de la Nicula, varianta aflată în fosta
biserică piaristă din Cluj1° un tablou votiv din anul 1680 reprezentind
familia donatorului îngenunchiată in faţa crucii pe care se află trupul
răstignit

al lui Isus. Tabloul (fig. 2), pictură în ulei pe pinză (120 cm/
103 cm), se află într-o stare precară de conservare. Nu se cunoaşte nimic
despre provenienţa acestei lucrări, care trebuie să fi aparţinut unui lăcaş
de cult mai vechi decît cel în care este adăpostit acum. Pe dos, canaYaua a fost reutilizată în veacul trecut, cînd s-a pictat o Coborire de pe
cruce, temă elaborată potrivit unei scheme stilistice-formale cu totul
deosebite şi mai fi.rz!ii decît piduira de pe faţă.
Compoziţia tabloului votiv este o piramidă strînsă, cu figura lui
Cristos crucificat în axa mediană şi cele două grupuri ale familiei dispuse
lateral, la bază, de-a lungul unor diagonale imaginare convergente. ,In
paTtea stingă se ad:lă reprezentat grupul cu tatăl însoţit de cei trei băieţi,
toţi îngenunchiaţi lingă cruce. Franciscus Henter 11 , îmbrăcat în ţinută,
are un veşmînt caracteristic celei de a doua jumătăţi a secolului al
XVII-lea, cu o tunică scurtă, trădată doar de gulerul mai înalt şi mînecile
alungite împodobite cu nasturi mici de argint, sub dolmanul încheiat prin
cheotori cu nasturi din sîrmă de argint şi găitane aurii 12 • Pantailonii
strîmţi, după moda veche, sînt vîrîţi în cizme elegante din satin. Hentertatăl, prin gestica sa, participă efectiv şi afectiv la această scenă dramatică: cu mîna dreaptă ce odihneşte părinteşte pe creştetul fiului mai
mare pare că îl binecuvintează, dar şi că îl prezintă „Salvatorului", într-o
evidentă postură de intercesor. In aceeaşi vreme, prin gestul mîinii stingi,
dusă în dreptul inimii, îşi exprimă starea sa de profundă devoţiune.
Figura tatălui a fost bine şi expresiv desenată. Chipul bărbătesc, cu
nas puternic şi bărbie voluntară, este încadrat de părul negru şi barba
bogată în care se pierd fuioarele mustăţilor căzute. Această figură bine
caracterizată se vrea un portret încărcat de adevărate valenţe realiste 13 •
10

In legătură cu aceasta vezi şi bibliografia bogată a studiului: Adalekok a
a lui B. Nagy Margit, în Stilusok, miivek,

mikolai Maria-ikon tortenetehez
mesterek, p. 143-144.

11
Familia Henter, originară din satul Sîntionlunca, corn. Ozun, jud. Covasna,
apare în izvoarele transilvănene în secolul al XVI-lea. Franciscus Henter, donatorul
acestui epitaf, este semnalat, în vremea lui Francisc Rak6czi II, ca judecător
suprem (1704). Dintre cei trei băieţi, Adam doar va fi înnobilat (1753) ajungînd să
îndeplinească funcţia de consilier şi secretar gubernia! (Nagy Ivan, Magyarorszag
csaladjai czimerekkel es nemzedekrendi tabltikkal, V-VI, Pesta, 1859, p. 92).
12
Aceste fireturi au luat denumirea de brandenburguri datorită soldaţilor
Electorului din Brandenburg, care, în timpul unei invazii în Franţa (1674), îmbră
cau o cazacă garnisită cu acest gen de pasmanterie (Camille Pitou, Le costume
civil en France du XJIJe au XJXc siecle, Paris, 1926, p. 226).
13
Aserţiunea noastră relativă la noţiunea de portret realist, cu toate că ar
părea apriorică, deci hazardată, se bazează pe acel simţ intuitiv care caracterizează
orice cercetare de acest fel. Formula o extindem şi la celelalte personaje ce intră în
componenţa tabloului. Desigur că la portretul unui personaj necunoscut, ,,Imaginile reproduse (în privitor) nu provin din amintirile înmagazinate despre o anumită personalitate originală, ci ... din bagajul general de experienţe în privinţa
individualităţii umane şi a posibilităţilor de individualizare umană.
Privitorul este stimulat să reproducă modelul natural cu ajutorul experienţei sale a
realităţii, iar portretul se va asemăna tocmai cu acest om existent în imaginea interioară" (vezi Wilhelm Waetzold, Die Kunst des Portriits, Leipzig, 1908, p. 96; Jutta Hammer, Probleme privind definirea portretului, în Studia, 2, 1971, p. 129 şi passim).
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Cei trei copii, J osephus, Andreas şi Adamus, îmbrăcaţi în tunici
scurte încheiate prin cheotori cu nasturi de argint şi găitane, cu mijlocul
încins de brîie late, cu pantaloni strimţi şi cizme de satin, au fost surprinşi în atitudini diferite. Cel mare se roagă, cu palmele lipite şi privirea
extatică îndreptată spre Crucifix; mijlociul cu figura bucălată, surîză
toare, cu totul străin de această scenă mistică, pe care la vîrsta lui nici
nu o poate pricepe, apare de după dolmanul tatălui său, ca într-un „joc
de v-aţi ascunselea". Mezinul, care probabil de abia deprinsese „taina"
mersului pe două picioare, a fost imaginat lingă cruce, îmbrăţişind distrat
trunchiul acesteia. Cromatica veşmintelor etalate de grup cuprinde un
spectru limitat de culori - ce variază intre roşu stins, albastru-închis,
verde, galben-auriu, argintiu şi nuanţe de brun.
In partea stingă a crucii au fost reprezentate Elizabetha Mikes cu
fiica ei Sara Henter, în atitudine de închinare cu palmele împreunate în
rugă. Vestimentaţia sărbătorească pe care o poartă cele două personaje
reprezintă o contribuţie nouă la cunoaşterea costumului transilvănean
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 14 •
Elizabetha poartă o cămaşă (vall) asemănătoare cu o ie din pînză
fină, cu mînecile bufante prinse în pumnaşi împodobiţi cu ousături înflorite. Laibărul (ingvall) îmbrăcat peste cămaşă trebuie să fi fost scurt,
pînă la brîu, şi despicat în faţă. Cele două părţi erau strînse cu un şnur
din mărgele colorate. Sus, vesta a primit o croială rotundă care lasă să
se vadă şirul de mărgele din jurul gitului rotund. Fusta lungă din catifea
este prinsă la mijloc de un brîu (pa.rta ovet) des ornamentat cu mărgele
negre şi roşii. Şorţul ce completează veşmîntul pare confecţionat dintr-o
pînză fină, avind o culoare aproximativ asemănătoare cu aceea a fustei.
Haina de deasupra, bogată şi generoasă în croiala ei, ajunge cu ceva mai
jos de briu. De jur-împrejur această şubă mică a fost garnisită cu blăniţă
de jder, dar şi cu o bogată pasmanterie din fir de metal, cusută în motive
geometrice delicate.
14 Pentru cunoa-;;terea costumului transilvănean din secolele XVII şi XVIII
cele mai preţioase informaţii le culegem din lucrarea lui Apor Peter, Metamorphosis Transylvaniae, în Magyar Tortenelmi Emlekek, II, Pesta 1863, p. 337,
346, 34 7. La acest izvor se mai adaugă cîteva însemnări ilustrate, în manuscris, cum
ar fi: Trachten Cabinet von Siebenbilrgen, în Biblioteca Academiei R. S. România, Bucureşti. Costume Bilder aus Siebenbilrgen. Tabulae pictae et coloratae No.
59., conservat în Biblioteca Naţională Szechenyi (Budapesta); Imagines Nationum
Ditionis Hungaricae, coloribus mustrate, aflat în Biblioteca Academiei Maghiare
de Ştiinţe; Kostilm Bilderbuch, păstrată în Biblioteca Universităţii din Graz;
Imagines Personarum Transilvanicarum al Bibliotecii Colegiului Reformat din
Debreţin şi lucrarea lui Ferdinando Aloisio Marsigli, La popolatione di Transilvania composta di varie nationi, di diverse lingue, religioni, usi e vestiti (Biblioteca
Universităţii din Bologna,
Colecţia
Marsiliana), înfrumuseţată cu acuarele ce
cuprind diverse personaje, cu diverse preocupări, români, maghiari, saşi, secui şi
sîrbi, din diferite zone ale Transilvaniei, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, caracteristice ultimelor două decenii ale secolului al XVII-lea (Szendrei Janos, Adatok
az erdelyi noi viselet tortenetehez a XVII. szazadban, în ArchErt, XXVII, 1907,
p. 193-205; idem, Adatok az erdelyi ferfiviselet tortenetehez a XVII. szazadban,
în ArchErt, XXVIII, 1908, p. 97-122; Gizella Cenner-Wilhelmb, Kilnstlerische

Vorbilder und Vorstudien zu den Siebenbilrgischen Marktszenen von Franz Neuhauser dem Jilngeren, în ActaHA, XXIV, 1-4, 1978, p, 365-372).
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Capul încadrat de plete blonde pare acoperit de o scufie împodobită
cu mărgele şi un văl de dantelă ce se aşează în cute liniştite pe spate.
Inelarul şi policarul mîinii stingi sînt împodobite - semn al veşnicei
cochetării feminine cu două inele avînd montura din pietre preţioase.
Figura Elizabethei bine individualizată se desprinde de pe un fond
neutru şi contururile ei sînt definite de lumina pală care se răspîndeşte
pe faţa albă, pe părul blond deschis, dar şi pe mînecile înfoiate ale
cămăşii. Corpul a fost reprezentat în profil aproape pur, ceea ce conferă
un caracter oarecum dematerializat imaginii, dar în aceeaşi vreme of eră
pictorului garanţia unui portret asemănător. Este un lucru ştiut că
transpunerea u~or de recunoscut a trăsăturilor poate fi obţinută mai
lesne în profil decît în celelalte poziţii (în faţă, trei sferturi în faţă, semiprofil). Elocvente sînt în acest sens siluetele din secolul al XIX-lea, în
care chiar amatorii, care dispuneau de o foarfecă şi hîrtie neagră, au
reuşit să producă identităţi destul de bine individualizate. Lecţia portretului în profil este destul de veche, dar pictorul nostru s-a oprit, cum era
şi firesc, la exemplele sinonime ale timpului său 15 .
Micuţa Sara Henter a fost reprezentată trei sferturi în faţă, îngenunchiată lîngă cruce. Tipul de îmbrăcăminte pe care-l poartă apare mult
mai bine evidenţiat decit cel al mamei sale: cămăşuţa cu mînecile bufante,
laibărul bine mulat pe tors, strîns cu un şnur încrucişat de mărgele, fusta
lungă şi şorţul de culoare deschisă, prinse la mijloc de brîul inelar, se
completează aici cu o diademă elegantă, lucrată din mărgele şi fire de
metal. Cochetă, fetiţa şi-a prins la ureche o floare albă.
Chipul ce încoronează corpul frumos al lui Iisus ni se dezvăluie dramatic, marcat de istovitoarele chinuri trupeşti şi sufleteşti, care l-au dus
la limita dintre viaţă şi moarte. Pictorul şi-a modelat cu multă pricepere
figura, sugerîndu-ne nişte efecte aproape tactile. Sudoarea şi sîngele se
preling de pe trupul vlăguit. Capul cu părul năclăit de sînge e căzut
moale într-o parte, doar vîrfurile pagnusului, care-i înfăşoară mijlocul,
stăruie într-o mişcare învolburată ce contrastează evident cu figura
liniştită şi împăcată a lui Iisus. De fapt, această reprezentare, în care
artistul a accentuat mai mult latura umap.ă a personajului decît cea
divină, dovedeşte o înţelegere corespunzătoare a noilor tendinţe umaniste
de care era animată spiritualitatea europeană din a doua jumătate a
secolului al XVIII-iea.
Calitatea artistică a lucrării, în contextul picturii de şevalet locale,
destul de săracă în asemenea mărturii, ni se relevă mai mult decît
satisfăcătoare. Pictorul anonim dovedeşte o bună stăpînire a meşteşugu
lui, ceea ce ii permite să redea cu multă fidelitate şi notabilă fineţe atît
anatomia corpului nud al lui Iisus, cit şi consistenţa volumelor, prin
umbre şi lumini sau drapaje destul de fireşti, prin care făcea dovada unui
In legătură cu tipul portretului de donator trebuie precizat că la început
(sec. XIII) motivul prezentării acestuia nu era portretistica, ci dorinţa de a asocia
darul cu persoana care l-a donat. Abia mai tîrziu (după Giotto) imaginile cu donator vor căpăta unele din caracteristicile portretului. In anul 1425 relaţia dintre
portretul donatorului şi scena sacră a fost revoluţionată. Fresca lui Massaccio,
Sfînta Treime, este o pictură în care iconografia religioasă a fost reinterpretată în
termeni realişti (John Pope-Hennessy, Portretul în Renaştere, Bucureşti, 1976,
p. 145 şi urm.).
15
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simţ sănătos al tactilU!lui, cu ajutorllll. căruia veşmintele sînt diferenţiate
după densitatea materialului. Cu o mină destul de exersată artistul reuşeşte să exprime, printr-o nuanţare cromatică gradată a datelor formale,
planurile succesive ale compoziţiei.
Valoarea picturii sporeşte şi prin calitatea interpretării unui sentiment ce impune o sporită afectivitate. Portretul de familie aici e ca un
punct de întilnire intre generaţii. Scena nu este pur şi simplu o reprezentare de personaje „de decor" strinse pentru a se imagina o scenă de
devoţiune. Aceste personaje ni se par că „trăiesc" fiind însufleţite de
sentimente profunde dar şi destul de diversificate, subordonate capacităţii
de înţelegere a acelui moment.
Sentimentul de compasiune care animă aceste personaje se caracterizează printr-un umanism, în care chipurile, mimica şi gestica lor, în
general grăitoare, adaugă o notă dramatică.
Tabloul îşi sporeşte importanţa şi prin raritatea tematicii abordate
în repertoriul picturii transilvănene contemporane de şevalet (portret cu
donatori îngenunchiaţi în faţa Crucifixului). Lăsînd de-o parte pietrele
funerare cu portretele defuncţilor sau epitafurile de lemn şi piatră în

care apar chipurile celor comemoraţi, mai răspindite în ambianţa săsească,
se cuvine să precizăm că în general această pictură votivă îşi afla înţe
legerea fie în ambianţa cultului ortodox, fie a celui catolic. Dacă, totuşi,
exemplele de felul acesta sînt puţine în cuprinsul veacului amintit,
aceasta se datorează şi unui anumit context religios, în care reforma
exercita încă cu vigoare restricţiile ei iconoclaste contestate însă de către
unele comunităţi. In acest sens tabloul votiv trebuie că reprezenta şi o
afirmare „manifest" a credinţei donatorului.
In partea de jos a lucrării, la mijloc, apare într-o pensulaţie cu
vopsea albă, inscripţia: Renovata 1803, mărturie fără putinţă de contrazicere că pictura a suferit în acel an o refacere. Cit din tablou se datorează refacerii pomenite, este o problemă la care, deocamdată, este mai
greu să dăm un răspuns exact. Un examen atent de laborator şi o reproducere radiografică ne-ar ajuta mult în această direcţie. Deocamdată
răspunsul nostru ni-l bazăm pe logica observaţiilor stilistico-formale.
Funcţie de aceste repere, o refacere se pare că a suferit, parţial, figura lui
Iisus, mai cu seamă în ce priveşte anatomia corpului, detaliu formal pe
care îl vom regăsi exprimat prin aceleaşi canoane într-o gravură a lui
Mathias Veress, din anul 1788 16• In :rest, celelalte părţi ale tabloului se
pare că au scăpat neatinse, intervenţia pictorului limitîndu-se doar la consolidarea grundului şi a culorilor desprinse.
O contribuţie sigură a pictorului clujean la refacerea unei lucrări
adistice este exemplificată prin Madona bisericii romano-catolice din
Sălaşuri (corn. Veţca, jud. Mureş), o sculptură din lemn de tei, cu înălţi
mea de 0,99 cm, ce făcea probabil parte, odinioară, dintr-un altar
poliptic, mai precis din scrinul central al retablului.
Maria, în atitudinea ondulată a figurilor gotice, cu corpul alungit
(coapsele prelungi şi torsul scurt), poartă în braţe pe micul Iisus. Ţinuta
Mariei e liniştită, capul ei prezintă un oval calm, care nu e lipsit de
1a Bir6 Vencel, op. cit., fig. 5, p. 121.

F ig. 1 - Maria Înd rum ătoare. Grav ură d upă
Cluj -Napoca. Sec. XVIII. a) Imaginea

icoan a
ge n eral ă

afl at ă în b iserica rom . -catolică (pi ari st ă)
b) Maria cu I sus-copil în braţe . Det aliu.

Fig. 2 -

An onim

transih·a n .

Tablo u Yo ti,· ( 1680).
d ia C ă lim ă neşti.

Capela

ro m .- ca t o li că

Fig. 3 - Anonim transilvan. Madona. Sculpîn lemn , primul sfert al sec. al XVI-lea.
Biserica rom. -catolică Sălaşuri,

tură

Fig . -1 - l\Ia thias \"eress. Ioac him , Ana ş i ~Iaria. Pi c tur ă
în ulei p e pîn ză (1805). Altarul principal a l bisericii rom , catolice din Veţca.
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fineţe plastică.

ln pnv1rea fixă a Mariei stăruie o undă de melancolie.
fie deosebit de atrăgătoare, fizionomia acesteia, prin însăşi tinereţea ei, prin expresia reţinută şi îngîndurată, place.
Trupul uşor şerpuit e drapat cu o mantie a cărei falduri au fost
dispuse în două grupuri: un evantai de cute iradiază de sub palma
Mariei, sprijinită de mijloc, celălalt coboară de pe umărul stîng pe care
odihnesc şi cosiţele răsucite ale părului negru. Faldurile sint însă lungi,
dominante, jocul cutelor mărunte fiind cu totul neînsemnat. Stilul acestor
falduri ni se pare apropiat de cel al drapajului veşmintelor Madonelor
aflate în bisericile din Şmig (corn. Aţel, jud. Sibiu), Jigodin (Miercurea
Ciuc, jud. Harghita) şi Sinmărtin (jud. Harghita), datate în primul sfert
al secolului al XVI-lea 17 • Lucrările pomenite aparţin, stilistic şi formal,
unui atelier din ambianţa săsească transilvăneană (probabil Sighişoara).
Trupul copilului Iisus e modelat ceva mai stingaci, neajuns de care,
în general, suferă majoritatea statuilor gotice de acest tip, dar expresia
feţei ni se pare destul de vioaie. Atît Maria, cit şi micul Iisus au capetele
împodobite cu frumoase coroane de o formă mai rar întîlnită în tipologia
podoabelor de acest fel din perioada gotică 18 . Este destul de greu să ne
pronunţăm asupra autenticităţii acestor coroane, de vreme ce nu am
putut face o analiză a lemnului din care au fost sculptate, dar nici nu
le-am putut desprinde pentru a examina aspectul reliefului în acea zonă.
Ceea ce ştim este că, deseori, în cursul veacurilor, aceste accesorii erau
printre primele părţi ale statuilor care sufereau avarii şi presupuneau o
repetată înlocuire 19 •
Asemenea cu alte lucrări din perioada gotică, sculptura a suferit, la
începutul secolului al XIX-lea, unele refaceri, cind fondul de cretă (stuc)
şi culoa,re a fost înnoit de către pictorul Mathias Veress 20 •
O inscripţie în limba latină, cu litere cursive, caligrafiată în vopsea
neagră pe lemnul aparent, în scobitura dorsală a statuii, ne evocă acest
eveniment:

Fără să

17
V. Roth, Geschichte der deutschen Plastik in Siebenbilrgen, Strassburg,
1906, p. 46-47; idem, Siebenbilrgische Altare, Strassburg, 1916, p. 180-181; V.
Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, Bucureşti, I, 1959, p. 748;
Radocsay Denes, A kozepkori Magyarorszcig faszobrai, Budapest, 1967, p. 127.
1
~ Două coroane formal identice poartă Maria şi copilul Iisus. Statuia de lemn
aflată in scrinul altarului principal al bisericii din Kosice e datată însă ceva mai
timpuriu (Radocsay Denes, op. cit., p. 62, fig. 76).
19
Ca o curiozitate notăm că tipuri de coroane de felul celor purtate de
Madona şi Iisus de la biserica din Sălaşuri le regăsim şi pe la jumătatea secolului
al XVIII-lea, la o sculptură în lemn (Immaculata), realizată de sculptorul J. A.
Feuchtmayer. Să fie vorba doar de o perpetuare, de-a lungul timpului, a unui
model formal, sau poate şi la Madona bisericii din Sălaşuri coroanele au fost
ulterior realizate? (vezi Catalogul: Marienbild in Rheinland und Westfalen. 14 Juni
bis 22 September 1968 in Villa Hi.igel, Essen, p. 120, Nr. 170).
20
De fapt sculpturile din perioada gotică, care şi-au păstrat intactă culoarea
bogată, originală, aşternută pe stuc, sînt o raritate. Cele mai multe lucrări de acest
fel şi-au pierdut podoaba cromatică în secolul trecut, culoarea fiind socotită de
teoreticieni clasicizanţi ca dăunătoare pentru efectul estetic al unei statui. La
Madona bisericii din Sălaşuri ne întîlnim însă cu o situaţie inversă, cînd culoarea
pare să fi fost apreciată, de vreme ce s-a luat hotărîrea înnoirii ei.
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Statua Haec Renovata est
Secunda vice post multa tempora sumptibus
Adm. Rever. Dni. Stephani Swbo per Mathiam Veres Pictorem. Aâ 1804.
A treia lucrare pe care o prezentăm este o pictură necunoscută pînă în
prezent, realizată de Mathias Veress spre amurgul vieţii sale (1805). Pictura monumentală împodobeşte altarul principal al bisericii romano-catolice din comuna Veţca (jud. Mureş), monument cu o aThitectură sobră,
construit între 1790-1791.
Tabloul a fost încadrat într-o ramă aurită, simplu profilată, ce se
încheie în partea superioară într-un segment de cerc. Altarul şi pictura
lui sînt închinate părinţilor Mariei, Ioachim şi Ana.
Schema compoziţională a lucrării este una aproximativ piramidală,
desfăşurată în trei registre.
In registrul de jos, Ioachim şi Ana, îngenunchiaţi, ridică pruncul
deasupra leagănului. Registrul de mijloc, învăluit de nori schematici
decorativi, cuprinde figurile îngerilor şi heruvimilor, g.rupaţi doi cite doi,
abstracţie făcind ingerul „solitar", care planează în zbor încoronînd creş
tetul Mariei cu o cunună de narcise. Registrul de sus apare scăldat într-o
lumină diafană ce irizează dintr-un punct central în care şi-a aflat locul
Sf. Treime - simbol personificat aici sub forma Tatălui şi a Fiului ca
împăraţi cereşti, cu globul pămîntesc, sceptrul şi Porumbelul Sfîntului
Duh.
Lăsînd la o parte personajele din cele două registre superioare nesemnificative pentru evoluţia artistică a pictorului Mathias Veress, ~are
şi în acest caz nu face altceva <lecit să reia unele scheme vechi foJosite
în lucrări ca cele de la Racoşul Mic şi Dumbrăveni - ne vom opri asupra
registrului inferior, parte ce ni se pare mai reuşită şi mai elaborată din
punct de vedere artistic.
Ioachim şi Ana au fost reprezentaţi în genunchi, ca proporţie, jumă
tate din mărimea naturală, ridicind pe mîinile lor pruncul, înconjurat de
adoraţia părintească, cit şi de cea divină.
Ioachim, cu părul bogat, albit, cu barba stufoasă ce încadrează un
chip agreabil, ni se pare prea vîrstnic - dar aceasta este una dintre
multele licenţe permise pictorilor ce s-au inspirat din legendele Vechiului
sau Noului Testament - pentru a fi tatăl unui copil atît de mic. Imaginea lui venerabilă crează, însă, o impresie mai puternică asupra privitorului. Personajul acesta înveşmîntat într-un costum acronic 3: fost
surprins într-o atitudine patetică-teatrală. Trupul său întors trei sferturi
în faţă este cufundat în penumbră, iar lumina ce se cerne dinspre colţul
stîng stăruie îndeosebi asupra feţei, mîinilor şi a laturii aflate în prim
plan. De partea cealaltă a leagănului cochet, cu baldachin în form~ de
scoică, mama micuţei Maria, Ana, ni se pare mai bine individualizată.
Chipul ei pictat în profil pur, cu nasul drept şi prelung, bărbia frumos
rotunjită, înfrumuseţată de o gură delicată, prezintă toate atributele_ uimi
adevărat portret. Figura se decupează mai bine pe fundalul opac, lumina
scăldînd din plin, mai ales partea superioară a chipului. In ce priveşte
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tipul de costum al Anei, compus dintr-o tunică lungă, un peplum fără
mîneci şi vălul învîrstat de deasupra capului, ni se pare caracterizat de
acelaşi acronism, care nu îngăduie fixarea lui exactă în timp.
O imagine sui-generis ne-o oferă micuţa Maria: înfăşată strîns în
scutecul alb, cu scufie pe capul rotund şi drăgălaş, ea impune un tip
formal care este aproape unic în repertoriul iconografic al acestei teme
în pictura religioasă transilvăneană de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
şi începutul secolului următor 21 •
Atributul care însoţeşte această imagine, ,lumina miraculoasă şi nimbul
cu 12 stele, se pare că au fost împrumutate din Apocalips 22 •
Analiza stilistică-formală trădează calităţi artistice diferite chiar în
cadrul .aceleiaşi pînze. Personajele din partea superioară au fost mai
expeditiv trasate, pe alocuri elaborate chiar neglijent în privinţa proporţiei corpurilor şi a mişcării figurilor. Unele dintre ele apar ca simple
siluete decupate, lipsite de un modelaj cromatic care să ne sugereze
volumele.
Lucrurile se schimbă însă în jumătatea de jos a tabloului, unde
artistul s-a străduit să creeze, printr-o valoraţie cromatică potrivită,
atmosfera tainică pe care o presupun picturile cu caracter religios.
Evoluţia artistică a pictorului, în această etapă de încheiere a activităţii sale, ni se pare a fi limitată la un tradiţionalism de expresie
barocă, care chiar dacă nu era ceva singular la noi, în acel început de
secol XIX, se vădea anacronic faţă de progresele generale ale artelor
plastice din Europa Centrală.
Pictura altarului biseridi romano-catolice din Veţca a reprezentat
o comandă modestă venită din partea unei parohii rurale ce dispunea de
fonduri băneşti limitate. Cu toate că onorariul nu va fi fost prea mare,
pictorul s-a străduit să-şi îndeplinească cu corectitudine datoria. Lucru
care credem că i-a reuşit.
Cit priveşte lucrările refăcute de Mathias Veress, ele dovedesc, atît
cît se poate constata într-o examinare critică şi nu de laborator, o
intervenţie echilibrată, făcută cu bun simţ, de cele mai multe ori doar
o consolidare a stratului de pictură, care nu a afectat calităţile stilistice
şi formale ale lucrării. Constatarea de mai sus nu face <lecit să ne întă
rească convingerea, exprimată şi cu alt prilej, despre modestia şi onestitatea care i-au caracterizat firea, dar şi calităţile de necontestat ale unui
maestru priceput al cărui nume a rămas în pictura transilvăneană.
NICOLAE SABAU
21
Marea majoritate a picturilor de altar din bisericile transilvănene, care au
ca subiect această temă, prezintă pe micuţa Maria la vîrsta copilăriei spre adolescenţă. Astfel este înfăţişată în picturile aflate în biserica mehitariană şi biserica
armeană catolică din Dumbrăveni. O altă variantă ilustrată a acestei teme se intitula: ,,Sf. Ana învaţă pe Maria să citească·'. Varianta amintită o putem vedea în
biserica Solomon din Gherla. Avedik Lukacs, Szabad Kircilyi Erzsebetvciros monogrcificija, Szamosujvar, 1896, p. 94-111; Szongott Krist6f, Szamosujvcir sz. kir.
va.ros monographicija, II-III, Szamosujvar, 1901, p. 43-45; A. Pigler, Barockthemen,
I, Budapesta, 1956, p. 412-413; Nicolae Sabău, Contribuţii la cunoaşterea pictorului
Franz Neuhauser jun.: două altare inedite, în SCIA, 2, 1969, p. 320-321, fig. 1.
22
Louis Reau, Iconographie de l'art chretien, II, Paris, 1957, p. 80 şi urm.
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MATHIAS VERESS RESTAURATOR?
(Zusammenfassung)
Die Studie bezieht sich auf einen bisher unbekannten Aspekt aus dem Leben
und Schaffen des Klausenburger Ki.instler Mathias Veress (1749-1805). Nebst Mal-,
Gravier -, Zeichen- und Schonschreibekunst beschăftigte er sich auch mit
der Restaurierung einiger Kunstwerke, wie das Votivgemălde in der rom.-kath.
Kapelle zu Călimăneşti (Kreis Mureş), das 1803 wiederhergestellt wurde und die
:ius d,,,11 Nstcn '.'iertel des 16. Jhs. stammende Skulptur in der i-om.-kath. Kirche
zu Sălaşuri (Kreis Mureş), die entsprechend der auf der Ri.ickseite verzeiclmeten
Inschrift im Jahre 1804 erneuert wurde.
Aus diesem Anlass unternimmt cler Verfasser auch eine eingehende stilistischformale Analyse beider Werke. Es werden sowohl die Qualităt der Portrăts auf
dem Votivgemălde (Stifter von dem Kruzifix kniend) und die Seltenheit dieses
Themas in der siebenbi.irgischer Staffeleinmalkunst, wie auch der bemerkenswerte
ki.instlerische Wert der gothischen Madonna, ein Bildhauerwerk das moglicherweise
einen siebenbi.irgischen Atelier (Sighişoara/Schăssburg) zu verdanken ist, hervorgehuben.

ACTIVITATEA

TIPOGRAFICĂ

A LUI TIMOTEI CIPARIU
INTRE ANII 1835-1865

Contribuţia cărturarului şi militantului blăjean Timotei Cipariu la
dezvoltarea lingvisticii şi bibliofiliei, precum şi a ziaristicii româneşti,
iar mai recent şi în domeniul poeziei, a fost abordată de diferiţi cercetători mai vechi sau mai noi, chiar dacă nu exhaustiv. Mai puţin cunoscută a rămas activitatea lui tipografică. Despre această activitate se
fac doar referiri tangenţiale în diferite lucrări şi studii apărute înainte
de război1 şi în cea a profesorului Jak6 Zsigmond, care a văzut lumina
tiparului în 1977 2 • Toţi aceşti autori consemnează că Cipariu a preluat
conducerea tipografiei instalate la mijlocul veacului al XVIII-lea la Blaj
pe vremea episcopului Petru Pavel Aron, care în primele trei decenii
ale secolului al XIX-lea ajunsese în paragină.
Un concept în limba germană\ nedatat, care poartă scrisul şi semnătura lui Cipariu, confirmă starea precară în care ajunsese tipografia
din Blaj la 1835, cînd i-a preluat conducerea ca prefect sau director
pe baza hotărîrii Consistoriului metropolitan din anii precedenţi. In momentul cînd a preluat conducerea, asupra tipografiei grevau datorii multiple, incit nu s-au putut plăti salariile muncitorilor tipografi luni la
Iind; tipografia era instalată într-o cameră mică, insalubră, iar literele
zaţului erau uzate. A vind sprijinul noului episcop, Ioan Lemeni, Timotei
Cipariu a împrumutat de la casieria Seminarului teologic suma de 8000
florini, cu ajutorul căreia a procurat litere noi, a refăcut întregul echipament, a mutat tipografia într-o sală mare, luminoasă care va servi
ulterior, după revoluţie, ca bibliotecă a profesorilor de la liceu. Totodată
a avut posibilitatea să remunereze corespunzător muncitorii. A putut
trece astfel chiar din 1835 la tipărirea a o serie de cărţi de cult necesare
parohiilor greco-catolice, dar şi manuale şi cataloage şcolare cerute de
şcolile patronate de mitropolia de la Blaj, potrivit legilor ce reglementau
învăţămîntul din monarhia austriacă. Fireşte, între cărţile tipărite pînă
la 1848 prevalează cele de cult. Incă în 1835 a scos Orologierul, una
1 I. Georgescu, Tipografia seminarului din Blaj, în Boabe de grîu, 1934,
p. 4 şi 20; V. Stoica, Timotei Cipariu. Rinduri comemorative, în Cultura creştină,
1937, p. 559-560; Victor Macaveiu, Capitlul metropolitan din Blaj. 1ntemeierea
şi rolul lui în trecutul nostru, în Cultura creştină, 1937, nr. 4-5, p. 243; Al. Lupeanu-Melin, Călăuza Blajului. Cu însemnări şi lămuriri istorice, Blaj, 1922, p. 22,
59 şi 97.
2
Jako Zsigmond, Philobiblon transilvan, Bucureşti, 1977, p. 316-318.
3
Document nr. 2530, în arhiva personală a lui Timotei Cipariu, fondul Blaj,
la Arhivele Statului din Cluj-Napoca.
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din cele dintîi cărţi de uz bisericesc care a fost tipărită cu litere latine4.
Interesant rămîne faptul că Cipariu a închinat evenimentului o poezie destul de reuşită, cu titlul: ,,Insănătoşirea", care a fost trasă la noul
tipar în ianuarie 1835. Poezia prezintă tipografia în primele 4 strofe
ca pe o fiinţă muribundă, care aproape a înviat din morţi ca pasărea
fenix la chemarea episcopului. In ultima strofă îi urează să furnizeze
tineretului studios român cit mai multe cărţi, care să-l lumineze şi
să-i ajute să progreseze la învăţătură 5 •
Natura cărţilor tipărite la Blaj între anii 1835-1848, numărul lor,
cheltuielile de producţie şi preţurile lor se reflectă şi în cîteva proceseverbale, dar mai ales în inventarele întocmite periodic de Cipariu şi
de conducerea seminarului teologic 6 •
De pildă, un proces-verbal din noiembrie 1836, în limba latină, oferă
informaţii asupra cheltuielilor necesitate de Mineiul cel mic. Fie că
tipărirea Mineiului celui mic a cerut efort îndelungat, fie că a fost retipărit de mai multe ori, din procesul-verbal menţionat rezultă că Cipariu a ridicat între 1838-1841 cite o mie de florini renani anual, iar
între 1843-1845 între 500-750 fl. renani, în total 6000 fl. de la casieria
seminaruluF.
Cele care reflectă însă mai cuprinzător activitatea de tipărire sînt
inventarele. Un asemenea inventar se referă la perioada noiembrie 1840decembrie 1843 8 • Inventarul cuprinde 31 titluri de tipărituri, din care
27 de uz bisericesc, iar patru destinate învăţămîntului elementar. Printre
titlurile cărţilor de cult pot fi menţionate: biblia, mineiul, apostolerul,
acatistul, psaltirea, octoihul, evanghelia, horologia, pentecostarul, liturgica şi altele. Cele 4 tipărituri destinate învăţămîntului elementar au
titlurile: abecedare, tabele de abecedare, cataloage şi catehisme. In dreptul fiecărui titlu se menţionează numărul exemplarelor tipărite, costul
fiecărui exemplar, numărul exemplarelor vîndute, venitul în florini şi
creiţari realizat din vînzare, numărul exemplarelor împărţite gratuit, numărul exemplarelor rămase nevîndute şi valoarea acestora. Tabelul rezultat de pe urma inventarului începe cu abecedarele. In total numărul
abecedarelor inventariate se ridică la 334 7. Dintre acestea 3000 sînt date
ca fiind tipărite în 1841, iar restul de 347 în anii anteriori. Preţul unui
exemplar, fie el nou, din 1841, fie mai vechi, e de 10 creiţari. 346 din
abecedarele mai vechi sînt menţionate ca vîndute, iar un exemplar dat
gratuit. De pe urma vînzării celor 346 abecedare mai vechi a rezultat
suma de 57 florini şi 40 creiţari. Din totalul celor 3000 de exemplare
tipărite în 1841 pînă în decembrie 1843 s-au vîndut 796 exemplare, de
V. Stoica, op. cit., p. 560; Al. Lupeanu-Melin, op. cit., p. 59 şi 97.
Document nr. 11.347, imprimat foaie volantă, în arhiva lui Timotei Cipariu, fond citat. Poezia a fost publicată în Foaie pentru minte, inimă şi literatură,
XXIII (1860), nr. 28, p. 216.
6
Inventarele, fără cotă, în arhiva lui Timotei Cipariu, dosar activitate tipografică, ordonate cronologic, fondul citat.
7
Document nr. 1722, în arhiva personală a lui T. Cipariu.
8 Document neinventariat, în arhiva lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice.
4

5
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pe urma cărora a rezultat suma de 143 florini şi 40 creiţari. Au mai
nevîndute 2204 exemplare în valoare de 367 florini şi 20 creitari9.
·
Suma de 10 creiţari cu care se vindea un abecedar poate fi considerată destul de scăzută pentru acele timpuri, avînd în vedere că un
florin era echivalent cu 60 creiţari, iar în cel de al treilea tabel al inventarului se precizează că preţul de cost al celor 334 7 abecedare tipărite s-a ridicat la 163 florini şi 34 creiţari. Transformînd florinii în
creiţari, rezultă o sumă de 9814. Impărţind această sumă la totalul abecedarelor rezultă că preţul de cost al unui exemplar se ridica la peste
20 creiţari. Prin urmare, un abecedar se vindea la aproximativ jumătate
din preţul lui de cost10 • Iată de ce numărul mare de peste 2000 exemplare
rămase nevîndute pînă în decembrie 1843 poate fi considerat destul de
însemnat, avîndu-se în vedere necesităţile şcolilor elementare de abecedare. Aceste necesităţi rezultă din cele relatate de viitorul mitropolit
Alexandru Sterca-Şuluţiu. El spune că în preajma anului 1848, dnd
îndeplinea funcţia de vicar episcopal la Şimleu, a plecat cu un car cu
boi pînă la Blaj pentru a aduce manualele de care aveau nevoie şcolile
din comunele pe care le patrona. S-a întors cu carul aproape gol, deoarece tipografia nu i-a putut furniza decît o mică parte din manualele
şi materialul didactic solicitat 11 •
Numărul relativ însemnat de abecedare rămase nevîndute pînă în
decembrie 1843 se explică fie prin numărul redus al elevilor ce frecventau şcolile elementare patronate de episcopia de la Blaj, fie prin posibilităţile materiale ale părinţilor acestor elevi, ceea ce determină dascălii şi preoţii ce exercitau funcţia de învăţători să recurgă la cărţi
bisericeşti pentru a-i învăţa pe copii să citească.
·
Dealtfel, la tabelele de abecedare şi de cataloage şcolare situaţia
vînzărilor era şi mai deficitară. Din cele 138 de tabele de abecedare
tipăTite în 1841 nu era vîndut pînă în decembrie 1843 nici un exemplar,
deşi preţul era fixat doar la 6 creiţari. La rîneul lor, din cele 600 de
cataloage şcolare tipărite în 1841 rămăseseră nevîndute pînă în decembrie 1843 nu mai puţin de 536, deşi preţul unui exemplar era de numai
4 creiţari. Valoarea cataloagelor nevîndute se ,ridică în total la 35 florini
şi 44 creiţaTi, iar 2 tabelelor de abecedare la 13 fl. şi 48 creiţari1 2 •
Aproape la fel de deficitară se prezenta vînzarea şi la cărţile de uz
bisericesc. De pildă, în cazul bibliei, din cele 39 exemplare tipărite în
1841 nu s-au vîndut pînă în 1843 decît două. E adevărat, un exemplar
costa 20 de florini. Asemănătoare e situaţia şi la evanghelii. Din cele
992 exemplare tipărite, în decembrie 1843 au fost consemnate ca nevîndute 989, cu toate că preţul unei evanghelii era fixat la 4 fl. şi
48 creiţari, deci de aproape patru ori mai redus ca la biblie 13 .
rămas

9

Idem.
Idem.
11
I. Ardeleanu senior, Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale
românHor sălăjeni, Zalău, 1938, p. 93.
12
Arhiva personală a lui T. Cipariu, dosar activitate tipografică, documente
neinventariate, ordonate cronologic.
13 Idem.
10
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1n schimb, deosebit de

rentabilă s-a dovedit tipărirea catehismelor.
în decembrie 1843 au fost vîndute toate cele 1034 exemplare tipă
rite în 1841, deşi preţul unuia era de 24 creiţari 14 •
Inventarul de la sfîrşitul anului 1843 demonstrează dificultăţile financiare pe care le avea de înfruntat tipografia în valorificarea producţiei de carte. El prezintă totuşi interes pentru istoria culturii şi învă
ţămîntului nu numai pentru că arată ce fel de cărţi se tipăreau la Blaj
în preajma anului 1848, ci şi fiindcă ne dă posibilitatea să ne formăm
o imagine veridică asupra cheltuielilor şi deci a sacrificiilor pe care ele
le solicitau. Pînă în 1845 valoarea totală a fondului de cărţi ce aşteptau
să fie vîndute a atins cifra de 30.000 florini1 5 •
Dificultăţile întimpinate în desfacerea cărţilor tipărite pe piaţă au
constituit, după cum se pare, unul din motivele pentru care Cipariu
şi-a intensificat eforturile în direcţia obţinerii aprobării din partea autorităţilor habsburgice de a scoate un ziar. Eforturile în acest sens au
durat mai mulţi ani şi au fost încununate de succes în ianuarie 184 7,
cind a apărut primul număr al periodicului „Organul luminării"' 16 • Vinzarea ziarului, care după izbucnirea o:evoluţiei îşi va schimba numele în
„Organul naţional'', s-a dovedit rentabilă, din moment ce în 1848 a mai
scos, din mai pînă în octombrie, şi „învăţătorul poporului"' 17 •
In 1848 tipografia condusă de Cipariu s-a pus în slujba revoluţiei
românilor, nu numai prin regularitatea cu care a scos cele două ziare
informative, ci şi prin tipărirea a o serie de documente legate de cele
trei adunări naţionale de la Blaj 18 • O deosebită importanţă au prezentat:
circulara episcopului Lemeni, prin care a încercat să oprească prima
adunare din 30 aprilie; chemarea aceluiaşi episcop adresată protopopilor
şi mirenilor pentru a veni la a doua adunare din 3/15 mai; programa
de desfăşurare a celei de a doua adunări; formula jurămîntului, care
va fi rostită de participanţii la a doua adunare 19 ; declaraţia sau programul
revoluţionar adoptat de a doua adunare, inclusiv forma lui, ca petiţie,
care va fi dusă de una din delegaţii la Viena; diferite circulare ale celor
doi episcopi şi ale Consistoriului din Blaj pentru păstrarea calmului şi
respectarea ordinii atît în timpul adunării, cit şi după terminarea lucrărilor ei; porunca Comandamentului general al armatei austriece din
Transilvania; pasuşurile sau biletele de liberă trecere ale comisarului
guvernului maghiar de la Pesta, Vay; biletele pentru servirea printului
cu ocazia celei de a doua adunări etc. 20 •
Pînă

14

Idem.
Inventarul pe anul 1845, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar activitate
tipografică, document neinventariat, fond citat.
16 Ioana Botezan, Contribuţia lui Timotei Cipariu la dezvoltarea ziaristicii
româneşti din Transilvania în preajma revoluţiei de la 1848, în Apulum, VII/2,
1969. p. 95-108; V. Stoica, op. cit., p. 560.
17
Ioana Botezan, Timotei Cipariu şi ziaristica transilvăneană, în Tribu.na,
din 7-Il-1967; Teodor Pompiliu şi Gelu Neamţu, Din istoria presei revoluţionare
româneşti: ,,lnvăţătorul poporului" (1848), în Studii, 1968, nr. 3, p. 435-448.
18 Arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice, doc. neinventariat,
fond citat.
19 Idem. Punctul 8 din tabel.
20
Arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte tipografice, doc. neinventariat,
fond citat.
15
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Unele din documentele de mai sus au fost tipărite doar în cîteva
sute de exemplare, dar altele în cîteva mii de exemplare. Formula jură
mîntului, de exemplu, a fost scoasă în 7000, biletele de trecere ale lui
Vay în 8000 21 , biletele pentru servirea prînzului în 2500 exemplare.
Costul lor, ca şi al ziarelor, va fi achitat însă numai în noiembrie
1850 22 •
Ceea ce a împiedecat încasarea banilor pentru tipăriturile scoase în
primele luni ale revoluţiei a fost transformarea acesteia în toamna anului
1848 în război civil. Războiul civil s-a prelungit pînă în august 1849,
cînd revoluţia a fost înfrîntă. El a adus pagube incalculabile tipografiei
şi activităţii ei, deoarece a determinat refugierea directorului şi a personalului ei, încă în noiembrie, la Sibiu, iar în martie 1849 peste munţi
în Ţara Românească. După cum recunoaşte înslliji Cipariu, în darea de
seamă amintită 23 , încă în preajma declanşării războiului civil, situaţia
financiară a tipografiei era gravă, din cauza datoriilor care s-au acumulat, ·ca urmare a accentuării lipsei de venituri băneşti după izbucnirea
revoluţiei. ln ianuarie 1848 Blajul a fost ocupat de grănicerii secui, care,
fiind cazaţi în localul liceului şi al seminarului teologic, au cauzat mari
prejudicii atit tipografiei, cit şi bibliotedi lui Cipariu, strînsă cu multă
trudă şi mari cheltuieli în anii anteriori. Trupele austriece şi cele ale
revoluţionarilor romani, care au luat locul celor secuieşti in Blaj spre
sfirşitul războiului civil, au completat opera de distrugere a tipografiei
şi a bibliotecii.
Pagubele suferite de tipografie in timpul războiului civil au fost
atit de mari, incit - după cum subliniază Cipariu în ace~i dare de
seamă menţionată mai sus refacerea ei rapidă nu se putea realiza
fără 6 despăgubire din partea Guberniului Transilvaniei. Prin forţe proprii refacerea nu era posibilă decît într-o perioadă îndelungată, de mai
mulţi ani, ceea ce ar fi fost „nu numai în detrimentul seminarului teologic, ci şi al întregii naţiuni româneşti" 24 •
De fapt, distrugerile suferite de tipografie datorită războiului civil
au făcut ca ea să-şi întrerupă complet activitatea aproape un an de zile,
din toamna anului 1849 pină în iulie 1850. ln 1850 şi 1851 singurele
venituri reale au fost cele obtinute din vînzarea cărtilor nevalorificate
înainte de revoluţie, care au p{itut fi salvate. Vînzările de manuale şco
lare şi de cărţi de uz bisericesc s-au ridicat la 16.158 fl. şi 29 creiţari.
Din aceşti bani s-au putut acoperi o parte din datoriile mai vechi, a
fost posibil să se achite salariile tipografilor, iar din ceea ce a mai rămas
a putut începe opera de .refacere a tipografiei25 •
La baza reorganizării activităţii tipografiei după revoluţie stau hotărîrile Consistoriului episcopal din ianuarie 1852. Conform acestor hotărîri, administraţia tipografiei rămîne formal deosebită de cea a se21

Idem.
Idem.
•
J?~cument citat nr. 2530, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar activitate
tipografica, fond citat.
24 Idem.
~ Inventarul pe anii 1850-1851, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu acte
tipografice, doc. neinventariat, fond citat.
22
23
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minarului teologic. Practic însă devine subordonată seminarului, deoarece
alineatul 2 al hotărîrilor prevede că la sfîrşitul fiecărui an calendaristic
directorul tipografiei va vărsa toate veniturile la casieria seminarului.
In schimb, prin alineatul 3 încetează obligaţiile băneşti anterioare de
240 fl. pe an pe care tipografia le avusese faţă de seminar. Totodată, prin
alineatul 5 se decide că nu numai veniturile, ci şi aparatura mecanică
şi fondul de cărţi ale tipografiei devin proprietatea seminarului. Pe de
altă parte, prin alineatul 4 seminarul se obliga să pună la dispoziţia directorului tipografiei toate sumele solicitate. Hotărîrile de mai sus vor
fi aprobate şi întărite de eph;copie în mai 1852 şi astfel pe baza lor îşi
va desfăşura tipografia activitatea în anii următorF 6 •
Hotărîrile Consistoriului din ianuarie 1852 au fost impuse de necesităţile tot mai mari de manuale şcolare, întrucît imediat după revoluţie,
ca urmare a eliberării iobagilor de sarcini feudale şi a transformării lor
în oameni liberi şi în proprietari deplini pe fostele lor sesii, s-au înfiinţat în ritm rapid peste tot şcoli săteşti de trei clase. Sub aspectul
înfiinţării şcolilor regimul de dictatură militară al absolutismului instaurat după înăbuşirea revoluţiei a fost folosit de români cu maximă eficienţă. Consecinţa firească a înmulţirii şcolilor a fost creşterea continuă
a cererilor de abecedare şi de alte manuale şcolare. Necesităţile mari de
abecedare rezultă clar dintr-o dispoziţie dată în 1852 directorului tipografiei de noul episcop, Şuluţiu, prin care-i cerea să retipărească urgent
,,Abecedarul" lui Bob pentru şcolile de trei ani, ce „pretutindeni au început a se ridica şi întemeia", datorită „zelului protopopilor, parohilor
şi al însuşi poporului românesc". In încheierea adresei sale, episcopul
repeta îndemnul pe care i-l adresează lui Cipariu de a pune sub tipar
manualul, pentru ca „de aci înainte să se poată provedea toate şcolile
triviale cu abecedare deajuns şi fără scădere" 2 ;.
Dintr-un inventar al tipografiei rezultă că în anii 1852-1853 s-au
tipărit 3000 de abecedare, al căror preţ de cost se ridica la 350 florini.
Din inventar mai reiese că în aceşti ani s-au mai tipărit: 300 manuale
de geografie, de S. Mihali, care au necesitat o cheltuială de 36 fl.; 27 de
aritmetici cu un preţ de cost de 4 fl. şi 51, 3/5 cr.; 2150 catehisme, care
au cerut investiţii de 1075 fl.; 300 programe şcolare pentru care s-au
cheltuit 78 fl. şi 18 creiţari, precum şi 480 tabele protocolare în valoare
de 49 fl. şi 30 creiţarF 8 •
Aşadar, în anii de după revoluţie s-a lărgit aria manualelor. şco
lare pe care tipografia le-a scos pentru a acoperi necesităţile în.văţă
mîntului românesc. Preţul manualelor şcolare s-a menţinut şi după 1848
destul de moderat. Un abecedar, de exemplu, s-a vindut acum cu numai
7 cr., faţă de 10 creiţari cit costase înainte de revoluţie. Geografia s-a
pus în vînzare cu 10 creiţari exemplarul, iar aritmetica cu 10, 4/5 creiţari
bucata. Numai catehismul a continuat să fie aproximativ de trei ori mai
26 Document neinventariat din anul 1852, în arh. pers. a lui T. Cipariu,
dosar cu acte tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
27 Idem, fond citat, doc. din anul 1852. Publicat de Ioana Botezan, în Studia,
Series Historia, nr. 1/1979, p. 43--48.
28 Inventarul pe anii 1852-1853, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar cu
acte tipografice, doc. neinventariat, ordonate cronologic.
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scump, întrucît preţul unui exemplar a fost fixat la 30 creiţari. Preţul
relativ accesibil a făcut ca pînă la sfîrşitul anului 1853 o parte din manualele de mai sus să fie vîndute, restul urmînd să fie valorificate în
anul 1854 29 •
Fireşte, alături de manualele şcolare. inventarul pe anii 1852-1853
inserează în număr mult mai mare cărţile de cult printre care: evanghelii, liturghii, biblii, acatiste, mineie, psaltiri ş.a. Cărţile de cult erau
însă mult mai scumpe 30 •
Inventarul de la sfîrşitul anului 1853 rămîne important fiindcă dă
informaţii şi asupra stării financiare a tipografiei. Activul prezenta o
valoare de 33.810 fl. şi 59 cr.; iar pasivul de 3722 fl. şi 53 cr. Capitalul
activ îl reprezenta şi acum cu precădere fondul de cărţi nevîndute, iar
pasivul diferitele datorii încă neachitate 31 •
Un inventar asemănător pe anul 1854 arată că şi la sfîrşitul anului
1854 capitalul activ era net superior celui pasiv. Activul se ridica de astă
dată la 34.270 fl. 53, 3/10 cr., iar pasivul la 3866 fl. şi 27 creiţari3 2 •
,Jn anii următori s-au amplificat sarcinile tipografiei în domeniul
producerii manualelor necesare învăţămîntului românesc patronat de biserica greco-catolică. Totodată se tipăresc şi manuale noi. Inventarele pe
anii 1855-1856 inserează, alături de abecedare, aritmetici şi geografii,
şi istorii universale, istorii naturale, gramatici 33 . Istoria naturală avea ca
autor tot pe Simion Mihali, la fel ca şi geografia, iar istoria universală
pe Ioan Rusu. În 1857 s-au tipărit 1000 exemplare de aritmetici avînd
ca autor pe G. Vlassa şi 600 exemplare de geografia Transilvaniei de
S. Mihali 34 • Pînă în 1860 numărul titlurilor de manuale şcolare şi de
cărţi destinate învăţămîntului s-a ridicat la 20. E adevărat, unele din
ele erau destinate învăţămîntului gimnazial şi liceal şi nu celui elementar. ln 1860 numărul total al manualelor şcolare a atins cifra de
5629. Cele mai multe au fost vîndute. Suma rezultată din vînzarea
manualelor a fost calculată la 14.455 fl. şi 65, 1/2 creiţari. Drept urmare,
în 1860 activul s-a ridicat la 36.917 fl. şi 91, 3/4 creiţari, iar pasivul a
scăzut la 2379 fl. şi 62 creiţari3 5 •
Amplificarea activităţii tipografiei intre anii 1852-1860 se reflectă
desigur în primul rind în creşterea de la an la an a numărului titlurilor
şi exemplarelor de manuale şcolare şi de cărţi bisericeşti. Ea se reflectă
în al doilea rînd şi în intensificarea legăturilor cu librăriile de la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Oradea şi Cluj, dar mai ales în adresele şi scrisorile
primite de Cipariu din diferite părţi prin care i se solicită manuale şco
lare şi cărţi de cult religios. De pildă, printr-o scrisoare din august 1852
29
30

Idem.
Idem.
31 Idem.
32
Inventarul pe anii 1854-1855, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
33
Inventarul pe anii 1855-1856, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
34
Inventarul pe anii 1856-1857, în arh. pers.
acte tipografice, ordonate cronologic, fond citat.
35
Inventarul pe anii 1860-1861, în arh. pers. a
tipografice, ordonate cronologic, fond citat.

lui T. Cipariu, dosar cu acte
lui T. Cipariu, dosar cu acte
a lui T. Cipariu, dosar cu
lui T. Cipariu, dosar cu acte
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învăţătorul

D. Cherecheş îl roagă pe Cipariu sa-1 trimită abecedare şi
alte manuale şcolare pentru şcoala elementară din Medieşul Aurit36 . În
anul următor îi solicită manuale şcolare şi cărţi bisericeşti pentru preparandia de la Haţeg vicarul Ştefan Moldovan:Ji_ In anii 1853 îi adresează mai multe scrisori Macedon Pop de la Năsăud, care îi cere citeva
zeci de exemplare de gramatici şi de catehisme:1 8 • Anul 1854 marchează
o sporire sensibilă a nevoilor de manuale de gramatică românească redactată de Cipariu. Astfel I. Deşan din Pesta îi solicită 10 exemplare 39 ;
învăţătorul I. Dragomir în 4 scrisori îi cere 20 exemplare pentru şcoala
din Băiuţ 40 ; protopopul F. Opriş din Călineşti îl roagă să-i trimită tot
20 de exemplare 41 ; D. Păşcuţiu din Oradea îi trimite în iunie 1854 anticipat plata pentru 20 exemplare 42 ; învăţătorul A. Şandor din Arad prin
trei scrisori îi pretinde 30 exemplare de gramatică, de istorie naturală
şi de Purtarea de bună cuviinţă, scoasă tot de Cipariu 43 ; asemenea lui
Păşcuţiu de la Oradea, şi Aron Pumnul de la Cernăuţi îi expediază
20 fl. în februarie 1854 pentru 20 exemplare de gramatică 44 ; numai 3
exemplare de gramatică îi solicită în octombrie 1854 învăţătorul N. Popeanu din Şomcuta Mare 4''. Ş.a.m.d.
O cerere tot atît de mare de gramatici se înregistrează în 1855. In
acest an i s-au solicitat lui Cipariu: 50 gramatici şi alte manuale de
către profesorul Antoniu Veştemeanu din Sibiu 46 , unde se introdusese
predarea limbii române pentru tinerii români ce frecventau gimnaziul;
10 exemplare ofiţerul S. Tomuţiu din regimentul 46 Jelacici, care staţiona la Wremsier în Moravia 4 i; 10 exemplare protopopul S. Bocşa din
Gherla (alături de abecedare şi protocoale), pentru care-i şi trimite banii48; 80 exemplare învăţătorul Anca Petru din Reghin 49 .
Intre 1856-1860 tipografia din Blaj condusă de Cipariu îşi intensifică activitatea pentru a putea satisface cererile mereu crescînde de
manuale şcolare şi cărţi de uz bisericesc. Cererile mereu crescînde se
oglindesc în vasta corespondenţă pe care Cipariu o întreţine cu învăţă
tori, profesori, preoţi, protopopi şi chiar episcopi, precum şi cu diferite
persoane particulare. Astfel, de la episcopul Gherlei, Ioan Alexi, Cipariu
a primit între anii 1856-1860 circa 15 scrisori. In aproape toate face
corespondenţă,

36

Document 2381, în arh. pers. a lui T. Cipariu, dosar

37

Idem, doc. nr. 1304, 1306-1315; Ioana Botezan, Documente privind· istoria
din Ţara Haţegului intre anii 1850-1860, în Sargetia, 1971, p. 119-

fond

citat.
învăţămîntului

128.
38

Doc. nr. 2913-2914, 1259, 1248, 1260
fond citat.

corespondenţă,
39 Idem, doc. nr.

dosar

40

41
42
43
44

45

46
47

48

49

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

şi

189i, în arh. pers. a lui T. Cipariu,

1880-1881.

doc. nr. 2923-2926.
doc. nr. 2962.
doc. nr. 2938.
doc. nr. 2945-2947.
doc. nr. 3401.
doc. nr. 2937.
doc. nr. 1918, 11.112, 11.114, 11.116, 11.118, 11.120, 11.122, 11.139, 11.136.
doc. nr. 1870.
doc. nr. 2931.
doc. nr. 2934.
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comenzi masive de: abecedare, de catehisme, de biblii etc. Numai în
1857, de pildă, a comandat 350 cărţi şcolare şi bisericeşti 50 • Intr-o scrisoare din aprilie 1858 i se plinge lui Cipaliu de insuficienţa abecedarelor
primite pentru dieceza Gherlei. Pentru a atenua lipsa abecedarelor, episcopul Ioan Alexi îi trimite în iunie 1858 suma de 85 florini, reprezentînd
plata a 100 catehisme, a două biblii şi a unui liturghier. In aceeaşi scrisoare îi reproşează directorului tipografiei pe de o parte că lasă de dorit
calitatea hîrtiei la cărţile tipărite, iar pe de altă parte că nu aco1·dă o
reducere a preţului exemplarelor acelora ce fac comenzi mari. In încheiere îi atrage atenţia că o astfel de practică nu are darul de a-i atrage
pe cumpărători5 1 •
Bineînţeles, între 1850-1860 nu lipsesc nici cererile de gramatici,
de istorie a naturii, de istoria limbii şi literaturii române, de istoria
şi de geografia Transilvaniei, de aritmetici şi chiar de cărţi de specialitate. Catehisme, abecedare şi istoria naturii comandă în 1857, de exemplu, învăţătorul L. Leonteanu din Uioara sau Ocna Mureş 52 • In anul 1858
i se plînge lui Cipariu de lipsa acută de manuale şcolare învăţătorul
B. Ţibenschi din Borrod (judeţul BihorP:1• O mare comandă de manuale
şcolare cu plata anticipată face, în 1858, arhidiaconul Ioan Fekete-Negruţiu din Cluj 54 • Comenzi similare de manuale şcolare îi vor prezenta
în 1859-1860 protopopul I. Pongraţ din Hălmagiu"\ preotul Al. Silaşi
din Gherla 56 , care îndeplinea şi funcţia de învăţător (numai în scrisoarea
din 1 iunie 1860 a solicitat 110 abecedare); protopopul E. Vlassa din
Turda 57 (pe parcursul a cinci-şase ani a comandat aproape 200 abecedare);
vicarul Grigore Moisil din Năsăud 58 printr-o scrisoarP din martie 1860
solicită şi el 100 abecedare, dar anterior ceruse şi gramatici, precum şi
cărţi de cult etc.
Între 1850-1860 s-au înmulţit şi cererile de gramatici şi de alte
manuale de către profesorii care predau la gimnaziile din diferite centre
urbane. Profesorul S. Mangiuca, de pildă, îi expediază în 1859 suma
de 11 florini pentru 22 de gramatici necesare elevilor români din gimnaziul de la Timişoara, cărora le preda limba română 59 • Pentru aceiaşi
elevi cere să-i trimită atît analectele, cît şi manuale de istoria limbii
şi literaturii române. In toamna anului 1860 profesorul Iosif Pop Silaghi
îl roagă pe Cipariu să-i trimită ediţia a II-a din 1858 a gramaticii limbii
române pentru elevii gimnaziului greco-catolic din Oradea. El se oferea
să o traducă în ungureşte, întrucît era foarte solicitată 60 • Profesorul An-

"°

51

52

53
54

53
56
57

58
59
60

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1674,
1674.
2948.
2928.
1739,
2058.
2943,
1291,
1758,
1658,
1245.

1291, 1293, 1296, 1297.

1743, 1732, 1734-1736, 1730.
2960, 2949, 1761, 1767, 1762.
1443, 1441.
1287.
1921.
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de la gimnaziul din Sibiu, amintit mai sus 61 , continuă
să-i ceară cărţi ,lui Cipariu şi după 1855. In 1855-56, de exemplu, îi
solicită: catehisme 62 , fragmente istorice 63 şi purtarea bunei cuviinţe 64 ,
iar în 1859 analectele în zece exemplare 65 • Tot în 1858-1859 profesorul
G. Vlassa intervine stăruitor în mai multe scrisori pe lingă Cipariu pentru a-i trimite gramatici şi alte manuale şcolare pe seama gimnaziului
din Beiuş nou înfiinţat 66 ; etc.
Solicitările continue de manuale şcolare şi de că·rţi necesare preoţilor i-au cerut fără îndoială mari eforturi lui Cipariu. El s-a străduit
să le facă faţă în măsura posibilităţilor, îndeplinindu-şi astfel datoria
faţă de poporul al cărui fiu era. In felul acesta el a deservit învăţămîntul
din Transilvania, Banat şi comitatele din vest fie că a fost vorba de
şcolile elementare, fie de cele cu profil mediu. El şi-a adus contribuţia
însă la propăşirea învăţămîntului nu numai prin conducerea directă a
procesului de tipărire şi prin dirijarea tipăriturilor spre cei ce le solicitau. ci şi prin analectele, gramatica sau istoria limbii române, al căror
autor este. Fireşte, misiunea de slujitor al învăţămîntului românesc, în
sensul subliniat mai sus, i-a redus din timpul dedicat preocupărilor ştiin
ţifice şi în primul rînd studiului limbii române. Cu preţul unor mari
eforturi şi sacrificii el şi-a făcut datoria şi de om de ştiinţă în primul
rînd.
1ncepînd cu anul 1857 a putut să-şi dedice mai mult timp activităţii ştiinţifice, datorită ajutorului pe care i-l va da discipolul şi colaboratorul său Ioan Micu Moldovan. După 1860, deci în anii regimului
liberal, colaborarea cu Ioan Micu Moldovan se amplifică şi devine tot
mai fructuoasă. Cipariu continuă şi între anii 1860-1865 să stea în
fruntea tipografiei ca prefect sau director, dar acum o parte tot mai
însemnată a muncii de coordonare a tipăririi manualelor şi a cărţilor
biseric~ti, precum şi a activităţii de dirijare a lor spre solicitatori va
fi preluată de Ioan Micu Moldovan. Datorită colaborării cu tînărul şi
energicul Moldovănuţ, tipografia din Blaj a putut face faţă misiunii sale
de a"iigw·are a învăţămîntului românesc cu manuale şcolare şi între
1860-1865. La fel ca şi înainte de 1860, şi între 1861-1865 activitatea
de tipărire a manualelor şcolare şi de achiziţionare a lor de către cei
ce dirijau sau deserveau procesul de învăţămînt se oglindeşte în primul
rînd în scrisorile ce continuau să-i fie adresate lui Cipariu. In martie
1861, de exemplu, episcopul Ioan Vancea din Gherla şi viitorul mitropolit
al Blajului 67 , il ruga pe Cipariu să-i trimită cit mai multe manuale şco
lare. Tot în 1861, profesorul Gavril Munteanu îi cere manuale şcolare
pentru gimnaziul român din Braşov 68 • Aron Densuşianu i se adresează
toniu

Veştemeanu

~, Idem,
citate la nota
i;~ Idem,
c.a Idem,
~ 1 Idem,
1.i5 Idem,
66 Idem,
67
Idem,
68 Idem,

corespondenţa purtată
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doc.
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doc.
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1918.
2898, 1925.
1757.
1475.
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şi el lui Cipariu pentru a-i pune la dispoziţie maj multe exemplare din
Compendiu de gramatică şi abecedare necesare elevilor de la gimnaziul
din Sibiu 69 • Chiar şi George Bariţiu inte1·\·ine pe lingă Cipariu în octombrie şi noiembrie 1861 cerîndu-i manuale pentru şcoala din Tohan 70 • Cipariu a satisfăcut cererea, deoarece învăţătorul Ioan Vlad din Tohanu
Vechi îi mulţumeşte în 17 noiembrie 1861 pentru manualele pe care i
le-a trimis, în urma scrisorilor lui Bariţiu 71 . Gramatica i-a fost solicitată
în toamna anului 1862 pentru elevii gimnaziului românesc din Braşov
de către profesorul G. Petreanu 72 , precum şi de către librarul D. Pauker
din Oradea 73 • Ş.a.m.d.
Trebuie precizat că scrisorile care i-au fost adresate lui Ci pariu
nu s-au rezumat doar la cereri de manuale şi cărţi bisericeşti. Unele din
ele conţin oferte de manuale sau dicţionare ori cărţi de popularizare a
ştiinţei pentru a fi tipărite la Blaj. Interesantă poate fi considerată de
pildă propunerea profesorului Ioan Stoian din Blaj, de a-şi tipări manualul de aritmetică pentru primele două clase gimnaziale, care poartă
data de 2 octombrie 1863 74 •
ln 23 noiembrie 1865 mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu îl autorizează pe Cipariu să retipărească Abecedarul lui Ioan Bob şi Istoria
patriei a lui Ioan Micu Moldovan 75 • La tipografia din Blaj s-a tipărit
cartea lui I. Puşcariu cu titlul: ,,Comentariu la înalta patentă ... "''; şi
cea a lui Bazil Manu din Lugoj intitulată „Dizertaţie istorico-critică şi
literară'", pentru care a primit comenzi masive din Banat 77 •
Alte scrisori cuprind informaţii preţioase referitoare la situaţia şco
lilor român~ti sau propuneri pentru iniţiative comune în favoarea învăţărnintului rornânesc 78 • Invăţătorul Liviu Andrei din Săcărimb, de exemplu, îi clescrie în septembrie 1855 condiţiile deosebit de grele pe care
le-a avut de înfruntat in acţiunea de organizare a şcolii din această localitate79.
La rindul lui, profesorul Gavril Munteanu din Braşov îl înştiinţează
în 2 mai 1861 despre o acţiune pe care ar fi vrut s-o iniţieze în sensul
unui demers al gimnaziilor din Blaj, Beiuş şi Bra~ov pe lingă autorităţi
pentru a aproba introducerea manualelor româneşti la toate obiectele
de invăţărnint80 • Axente Sever îi aducea la cunoştinţă lui Cipariu, în
10 f~bruarie 1862, că a expediat de la Alba Iulia proiectul înfiinţării
unei Academii Române 81 •
69

Idem, doc. nr. 11.085.
Idem, doc. nr. 3405, 3407.
71 Idem, doc. nr. 3438.
72 Idem, doc. nr. 1436.
73
Idem, doc. nr. 2141.
7 ~ Idem, doc. nr. 1681.
75
Idem, doc. nr. 1680.
7G Idem, doc. nr. 12.092.
77
Idem, doc nr. 12.051, 12.054, 12.052, 12.056-12.057, 12.055, 12.058,
12.064-12.065, 12.067, 12.093, 12.069-12.071, 12.078.
78
Idem, doc. nr. 2909, 2957, 2778.
79 Idem, doc. nr. 2909.
88 Idem, doc. nr. 1475.
81 Idem, doc. nr. 11.167.
70
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Corespondenţa lui Cipariu reflectă apoi legăturile pe care el le-a
întreţinut în calitate de director al tipografiei din Blaj cu librari şi profesori din România. O corespondenţă susţinută a întreţinut de pildă cu
fostul profesor şi coleg de la Blaj, Simion Mihali, care s-a stabilit la

Craiova. In 15 scrisori pe care i le trimite de la Craiova, Simion Mihali
îi dă informaţii despre: situaţia invăţămîntului din Ţara Românească;
acţiunea de difuzare a unor publicaţii blăjene la Bucll!reşti şi Craiova;
nevoia de gramatici pentru şcolile din Craiova etc. 82
Dintre librăriile din Bucureşti, Cipariu a continuat şi după 18481849 relaţiile stabilite cu cea a lui Romanov înainte de revoluţie. Din
inventarele tipografiei, întocmite întotdeauna cu minuţiozitate de mina
lui Cipariu. reiese că tipografia blăjeană i-a trimis librăriei Romanov
cărţi în 1853 în valoare de 759 fl. 83 , iar în 1857 de 500 fl. 84 • 1n anii de
după revoluţie tipografia blăjeană a avut însă relaţii mai fructuoase
cu librăria bucureşteană Socec 85 • Incepînd cu 1855 librăria Socec se oferă
să comercializeze gramatica lui Cipariu şi celelalte lucrări ştiinţifice
ale sale. Totodată, librăria îi trimite anual savantului blăjean cataloage
cu cărţi pentru a-şi procura ceea ce-i era necesar.
Aşadar, activitatea depusă de Cipariu ca director al tipografiei din
anul 1835 pînă în 1865 a slujit intereselor culturalizării românilor şi in
primul rînd deservirii şcolilor româneşti din Transilvania, atit înainte,
cit şi după revoluţie. Ea a contribuit şi la intensificarea legăturilor culturale dintre românii de pe cele două versante ale Carpaţilor. Conducind
timp de 30 de ani tipografia, Timotei Cipariu a putut să contribuie şi
la educarea sentimentului naţional al românilor în preajma şi în timpul
revoluţiei, intrucît a avut posibilitatea să scoată mai uşor ziarul „Organul
luminării", care în 1848 şi-a schimbat titlul în „Organul naţional". Totuşi, profitul cel mai substanţial a constat în aceea că a putut să tipă
rească aici diferitele lui lucrări ştiinţifice, printre care o importanţă
deosebită prezintă gramatica. In felul acesta tipografia a fost pusă în
serviciul propăşirii studiului limbii române sau a lingvisticii româneşti.

Dar, alături de aspectele pozitive enumerate mai sus, funcţia de prefect sau director al tipografiei i-a răpit mult din timpul şi energia creatoare, care s-ar fi putut întrebuinţa cu mai mult folos în întregime pentru progresul ştiinţei lingvistice româneşti. Insuşi Cipariu şi-a dat seama
de acest inconvenient pe măsură ce treceau anii. lată de ce a profitat
de hotărîrea Consistoriului metropolitan din Blaj din 6 noiembrie 1865
privind subordonarea integrală a administraţiei tipografiei rectoratului
seminarului teologic cu data de 1 ianuarie 1866, pentru a-şi înainta demisia din funcţia de director sau prefect86 • In cererea pe care o înaintează Consistoriului cu data de 11/23 decembrie 1865 87 , el îşi motivează
Idem,
Idem,
84 Idem,
!>5 Idem,
86
Idem,
b 7 Idem,
fond citat.
bz
83

doc. nr. 11.202-11.217.
dosar cu acte tipografice, inventarul pe anii 1852-1853.
dosar cu acte tipografice, inventarul pe anii 1856-1857.
dosar corespondenţă, doc. nr. 1654.
doc. nr. 1683.
dosar cu acte tipografice, neinventariat, din 11/23 decembrie 1865,
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demisia cu prevederea din hotărirea din 6 noiembrie 1865, care îi lua
dreptul de a mai administra vînzarea cărţilor, aceasta trecînd, de la 1
ianuarie 1866, în competinţa exclusivă a conducerii seminarului teologic.
Dispoziţia lovea în interesele lui Cipariu, deoarece i se răpea posibilitatea de a-şi vinde cărţile sale tipărite pe cheltuială proprie. Măsura
urma să-i sporească pagubele pe care şi pînă acum le-a suportat din
veniturile proprii. Expunînd motivarea demisiei lui, Cipariu precizează
că o face nu pentru că ar fi lacom de ciştig. Pentru a demonstra acest
lucru propune Consistoriului să preia şi cărţile pe care le-a tipărit pe
cheltuială proprie, mmînd ca la vînmrea lor să oprească 700/o din venit,
iar lui să i se dea numai 300;0. Cipariu îşi încheie cererea de demisie
cu o listă a lucrărilor tipărite pe cont propriu, precum şi cu preţul acesto1ra precizat în dreptul fiecărui titlu. Printre iaceste lucrări figurr-ează:
gramatica română în valoare de 168 fl. şi 90 cr.; gramatica latină, în
sumă de 87 fl. şi 28 cr.; poetica, în valoare de 106 fl. şi 50 cr., precum
şi analectele, în valoare de 78 fl. şi 78 cr. etc. 88 •
Predarea tipografiei cu întreg inventarul ei nu s-a putut încheia în
ianuarie, ci numai în 31 martie 1866, din cauza stocului de cărţi aflat
la librăria S. Filtsch din Sibiu, care nu l-a înapoiat <lecit la începutul
acestei luni. Valoarea totală a cărţilor la predarea tipografiei s-a ridicat
la 37.510 fl. şi 20, 1/2 cr. 89 •
Cu data de 31 martie 1866 a încetat, de fapt, activitatea laborioasă
desfăşurată timp de peste trei decenii ca director al tipografiei din Blaj.
De acum înainte Cipariu va putea să-şi dedice toată capacitatea şi puterea sa de muncă exclusiv progresului lingvisticii româneşti.
IOANA BOTEZAN

TIMOTEI CIPARIU'S ACTIVITY AT~E ARCHDIOCESAN
PRINTING OFFICE AT BLAJIN THE YEARS 1835-1865
(Abstract)
The notable scholar and militant for the Roumanian cause, Timotei Cipariu,
acted for thirty years as director or prefect of the Blaj archbishopric's printing
office. Evidence concerning his activity in this quality can be found in documents
preserved in his personal archives consisting of correspondence, official reports
and, above all, the inventories taken periodically by T. Cipariu himself. These
inventories ellucidate the nature of books printed at Blaj and indicate the area
of their spreading all over Transylvania. The archdiocesan printing office under
the patronage of the metropolitan consistory had to provide text-books for the
Roumanian schools in Transylvania and to produce various liturgica! and other
ecclesiastical books. The inventories are of interest for the history of Roumanian
88
Idem, dosar cu acte tipografice, neinventariat, doc. din 31 martie 1866,
fond citat.
89 Ibidem.

NOTE

682

ŞI DISCUŢII

culture and teaching not only because they disclose the nature of the books printed
at Blaj during the period, but also because they truthfully illustrate the costs
and, as a consequence, the material sacrifice required. From the documents we
learn about the printing of spelling-books, text-books for arithmetics, geography,
world-history, natural history, grammar books, rules for behaviour, text-books
for agrarian economy, catechisms, bibles, mass-books etc. The number of schoolbooks published before 1860 increased to 20, a part of them, however, were dedicated to the secondary schools and only a part was meant for the primary
teaching. ln 1848 the printing office directed by Cipariu furthered the cause of
the Roumanian revolution, not only by editing regularly the two papers: ,,Organul luminării" and „Organul naţional" but also by printing a number of documents in connection with the 3 national assemblies held at Blaj. T. Cipariu
forwarded the Roumanian teaching by supervizing in person the printing of
the school-books and channelling them to the users as well as by elaborating
himself analects, grammar-books and many other works and text-books, which
were published by the same printing office. His activity în the service of Roumanian teaching in Transylvania required great efforts and took much of his
time which he wished to devote to his scholarly work, particularly to the study
of the Roumanian language. Therefore in december 1865 he resigned from his
post as director of the Blaj printing office and dedicated his ful) power of
work to the progress of Roumanian linguistics only.

f
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Inventarul tipografiei din Blaj pe anul 1865, întocmit de Cipariu.
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SIGILII SĂTEŞTI TRANSILVĂNENE ÎN MUZEUL
DE ISTORIE DIN TURDA

între colecţiile Muzeului de istoirie din Turda 1 se păstrează, pe lîngă
alte fonduri, o colecţie de tipare sigilare 2 aparţinînd diferitelor instituţii
administrative, juridice, economice. Dintre acestea se desprind un număr de 21 de sigilii de sate şi comune, din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, provenind de la vechea Casă Culturală din Turda 3 • Deşi
reprezintă o mică parte din ansamblul tipurilor de sigilii, merită să fie
publicate pentru varietatea şi valoarea lor documentară.
La fel ca majoritatea sigiliilor săteşti din această perioadă, ele sînt
confecţionate din alamă, cu excepţia a două, care sînt executate din
bronz. Sigiliile în discuţie au forma rotundă sau ovală. Minerul este
confecţionat fie din lemn, înmănuşat sau înşurubat pe tija metalică,
fie din metal, fiind prevăzut uneori în partea superioară cu un orificiu.
Sigiliile au fost executate în inc1z1e sau în excizie de gravori din
principalele centre meşteşugăreşti ale Transilvaniei 4 •
Legenda sigiliilor, gravată circular, orizontal sau combinat, în funcţie
de spaţiul afectat în cîmpul sigilar, este încadrată uneori de motive vegetale, cercuri lineare sau ovale. La marea majoritate a sigiliilor prezentate,
în legendă apar denumirile de comună, comunitate sau oficiul localităţii,
numele localităţii respective5, specificarea de sigiliu sau pecete, adăugin
du-se în unele cazuri şi anul confecţionării. Un grup aparte, mai rar
întîlnit, îl prezintă 8 sigilii care au gravat anul pe bordura sigiliului.
La două sigilii legenda constă doar din numele localităţii.
ln catalogul lucrării vom folosi prescurtarea MuzlstTurda.
în continuare în text vom folosi denumirea de sigiliu.
3 Casa Culturală din Turda a luat fiinţă la 12 octombrie 1913, cu o secţie
muzeală, în Castelul princiar, fostă reşedinţă a familiilor Zapolya, Bathori şi
Bethlen. lnchisă în timpul războiului, ea a fost redeschisă în 1921 sab denumirea
de Muzeul Casei Culturale din Turda, fiind încadrat între muzeele cu mai puţin
de 5.000 de obiecte. Cf. Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş, Bucureşti, 1922, p. 158, 185, 218.
4
M. Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigiliile săteşti în comitatele Hunedoara şi
Zarand, în Revista Arhivelor, an. XLVIII, vol. XXXIII, nr. 1, 1971; M. Zdroba,
1

2

Sigilii ale breslelor din Baia Mare
mureş,

Marmaţia,

păstrate

în

colecţiile

Muzeului

judeţean

Mara-

vol. II, 1971, p. 121-127; I. Pleşa, Sigiliile din colecţia Filialei
Arhivelor Statului a judeţului Alba, în Apulum, vol. XII, 1974, p. 405-429.
5 ln identificarea numelor de localităţi ne-am folosit de C. Suciu, Dicţionar
istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I-II, Bucureşti, 1967-1968; Legea nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R., în Colecţia de legi,
decrete, hotărîri şi alte acte normative 1968 (1 noiembrie - 31 decembrie), Bucureşti, 1970, p. 523-1011; I. Iordan, P. Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localiîn

tăţilor din România, Bucureşti,

1974.
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Legendele sigiliilor prezentate sint scrise în limbile română, germană
sau maghiară cu majuscule. Legenda este prevăzută cu semne ca asteriscul şi interpunctuaţia, care indicau poziţia de aplicare a sigiliului,
uşurind totodată şi citirea.
Din totalul sigiliilor, doar 10 au marcat anul confecţionării. La două
sigilii, al comunei Tăureni 6 , datat 1850 şi al comunei Neagra7 , datat 1876,
anul este în legendă. Celelalte 8 sigilii au anul marcat pe bordura sigiliului şi se referă la comunele: Călăraşi, Ciugudul de Jos, Ciugudul de
Sus, Lunca Mureşului, Tritenii de Jos, Urca, Vălişoara, datate 1857 8 şi
Valea Largăii, datat 1856. In aceeaşi perioadă a fost executat şi sigiliul
romunei Luna 10 , care, deşi nu are gravat anul, este lucrat în aceeaşi
manieră, conţinutul legendei este acelaşi, iar limba in care este scrisă
este germana. Comunele care au acest tip de sigilii sint aşezate la nord
de Mureş, într-o arie relativ restrinsă 11 • Luind în considerare elementele
comune (tehnica de execuţie, conţinutul legendei, limba în care a fost
sc1 bă, datarea), putem afirma că ele au fost executate în acelaşi atelier
de gravură, probabil ca urmare a aceleiaşi comenzi. Cele'lalte sigilii nu
au marcat anul 12 , dar prin tehnica de execuţie şi conţinutul legendei se
încadrează în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 13 .
Din totalitatea sigiliilor prezentate în lucrare se desprind două tipuri:
sigiliile fără simbol şi sigiliile cu simbol. La sigiliile fără simbol cîmpul
sigilar este în întregime ocupat de legendă. 1n centrul cîmpului sigilar a
8 sigilii este reprezentat un simbol. Singulare intre acestea sînt: comuna
Tăureni care are ca simbol o bovină şi comuna Certege care are ca simbol
bradul. Şase sigilii reprezintă în cîmpul sigilar stema Ungariei sau elemente ale ei. Legenda acestor sigilii este redactată în limba română, fapt
explicabil prin aceea că localităţile la care se referă sînt locuite de o
populaţie covirşitor românească 14 • Comunele folosind acest tip de sigiliu
sînt situate pe valea Arieşului în amonte şi în zona învecinată 15 .
Satele şi comunele cu sigilii prezentate sînt cuprinse în fostele comitate Alba Inferioară, Cluj şi Turda, actualmente în judeţele Alba, Cluj
şi Mureş.

Prezentarea propriu-zisă a sigiliilor s-a realizat în catalogul lucră
rii. Sigiliile comunelor sînt prezentate în ordine alfabetică în cadrul judeţelor enumerate mai sus. Catalogul este însoţit de reprezentarea fotografică a sigiliilor. In alcătuirea planşelor fotografice s-a ţinut seama de
criteriul cronologic şi de conţinutul cimpului sigilar, spre a reliefa
existenţa celor două tipuri de sigilii.
6

Fig. 1.
Fig. 19.
e Fig. 2-6; 9-10.
9 Fig. 7.
1
° Fig. 8.
11 A se vedea harta.
12 Fig. 11-18; 20-21.
13 Vezi bibliografia aferentă în ActaMN, vol. XV, 1978, p. 467-468, notele 7,
8, 9, 10, 11.
14 Silvestru Moldovan, Nicolau Togan, Dicţionarul numirilor de localităţi cu
poporaţiune română din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Sibiu, 1919.
15 A se vedea harta.
7
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I.

JUDEŢUL

ALBA

1. SIGILIUL COMUNEI CERTEGE (AZI COMPONENTA A ORAŞULUI CIMPENI)
(Fig. 21).
MuzistTurda, Nr. inv. 367
D
2,4 cm
d
1,9 cm
l
9 cm

=

=
=

Sigiliul oval fragmentar, confecţionat din alamă, este gra,·at în excizie.
Minerul din lemn, cu o tenninaţie sferică, este înmănuşat pc tija metalic{1.
La marginea cimpului sigilar este gravată legenda: (C)OMUNA
ln centrul cimpului sigilar, marcat de un oval, este gravat un brad.

(C)ERTEGE.

2. SIGILIUL COMUNEI CERTEGE (AZI COMPONENTA A ORAŞULUI CîMPENI)
(Fig. 20).
MuzistTurda, Nr. inv. 45
D = 3,2 cm
d = 2,7 cm
l = 10,6 cm
Sigiliul oval,
lemn, în formă de

confecţionat
ciupercă,

este

din

alamă,

înmănuşat

este gravat în
pe tija metalică.

în cîmpul sigilar, marcat de un oval, este

gravată

incizie. Minerul din

legenda: SIGILU COMUNEI

CERTEGIE.
3. SIGILIUL SATULUI CIUGUDUL DE JOS, COMUNA UNIREA (Fig. 9).
MuzistTurda, Nr. inv. 268
D
3,2 cm
l
4,4 cm

=

=

lemn

Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lipseşte, tija metalică este de formă conică.

In cîmpul sigilar, între două motive vegetale, este gravată pe trei rînduri
legenda: ORTSAMT ALSO FOGET. Pe bordura sigiliului este gravat anul 1857.
4. SIGILIUL SATULUI CIUGUDUL DE SUS, COMUNA UNIREA
MuzistTurda, Nr. inv. 63
D
3,3 cm
l
10 cm

(Fig. 10).

=

=

Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lemn, în formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
ln cîmpul sigilar, între două motive vegetale, pe trei rînduri orizontale, este
gravată legenda: ORTSAMT FELSO FOGED. Pe bordura sigiliului este gravat
anul 1857.
5. SIGILIUL SATULUI IZVOARELE, COMUNA LIVEZILE (Fig. 11).

MuzistTurda, Nr. inv. 265
D = 3,2 cm
l = 5,7 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
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La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
PECSETULU COMUNEI
BEDELEU. ln centrul cîmpului sigilar este gravată
stema Ungariei.
6. SIGILIUL COMUNEI LUNCA MUREŞULUI (Fig. 3).
MuzistTurda, Nr. inv. 183
D = 3,3 cm
1 = 5,:3 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lemn lipse-;;te, tija metalică este de formă conică alungită.

*

*

ln cîmpul sigilar, pe trei rînduri orizontale, este gravată legenda: ORTSAMT
SZF.KELY KOTSART. Pe bordura sigiliului este gravat în incizie anul 1857.
7. SIGILIUL COMUNEI

LUPŞA

(Fig. 13).

MuzistTurda, Nr. inv. 50
D = 3,2 cm
1 = 10,7 cm
Sigiliul rotund. confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul ciin
lemn, cu partea superioară in formă de sferă, este înmănuşat pe tija metalică.

*

La marginea cîmpului sigilar este gravată legenda:
SIGILU COMUNEI
LUPSIA. In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată
coroana Sf. Ştefan.
8. SIGILIUL COMUNEI POIANA VADULUI (Fig. 19).
MuzlstTurda, Nr. inv. 41
D = ~1.2 cm

I

=

4,8 em

Sigiliul rotund, confecţionat din bronz, este gravat în incizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
ln cimpul sigilar şi în exergă este gravată legenda:
TORDA - ARANYOS
MEGYE
NYAGRA KOZSEG 1876.
9. SIGILIUL SATULUI POŞAGA DE JOS, COMUNA POŞAGA (Fig. 14).
MuzistTurda, Nr. inv. 266
D = 3,2 cm
1 = 6,1 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
La marginea cimpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
* PECSETULU COMUNEI
PODSIAGA DE JOSU. In centrul cîmpului sigilar
este gravată stema Ungariei.
10. SIGILIUL SATULUI VĂLIŞOARA, COMUNA LIVEZILE (Fig. 5).

*

MuzistTurda, Nr. inv. 60
D = 3,3 cm
1 = 11 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lemn, în formă de ciupercă, este înmănuşat pe tija metalică.
In cîmpul sigilar, despărţită prin motive vegetale, este gravată legenda:
ORTSAMT GYERTYANUS. Sub legendă sînt două ramuri de laur unite printr-o
panglică. Pe bordura sigiliului este gravat în incizie anul 1857.
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11. SIGILIUL SATULUI VALIŞOARA, COMUNA LIVEZILE (Fig. 12).
MuzlstTurda, Nr. inv. 43
D

=

I

=

3,2 cin
11,5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul clin
lemn, bombat în partea superioară, este înmănuşat pe tija metalică.

La marginea cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
PECSETULU COMUNEI
V ALEA. In centrul cîmpului sigilar este gravată
stema Ungariei.
12. SIGILIUL SATULUI VIDOLM, COMUNA OCOLIŞ (Fig. 16).

*

*

MuzistTurda, Nr. inv. 49
D = 3,2 cm
I = 11,5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă,
lemn, cu terminaţie sferică, este înmănuşat pe
La marginea cîmpului sigilar, marcat de
* PECSETULU COMUNEI * VIDOLMU. ln
stema Ungariei.

II.

JUDEŢUL

este gravat în incizie. Minerul, din
tija metalică.
un cerc linear, este gravată legenda:
centrul cimpului sigilar este gravată

CLUJ

1. SIGILIUL SATULUI BURU, COMUNA IARA (Fig. 15).
MuzistTurda, Nr. inv. 71
D = 3,2 cm
1
6,3 cm

=

Sigiliul rotund, cnfecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul din
lipseşte, tija metalică este de formă piramidală alungită.
La marginea cîmpului sigilar, marcat de un _cerc linear, este gravată legenda:
* PECSETULU COMUNEI BURU. In centrul cimpului sigilar este gravată stema
Ungariei.
2. SIGILIUL COMUNEI CALARAŞI (Fig. 2).
MuzistTurda, Nr. inv. 264
D = 3,4 cm
I = 4,7 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică este de formă conică alungită.

lemn

în cîmpul sigilar, încadrată de motive vegetale, este gravată legenda:
ORTSAMT HARASZTOS. Pe bordura sigiliului este gravat în incizie anul 1857.
3. SIGILIUL COMUNEI LUNA (Fig. 8).
MuzistTurda, Nr. inv. 270
D

I

= 3,2

= 4,8

lemn

cm
cm

Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lipseşte, tija metalică este de formă conică alungită.

In cimpul sigilar, pe trei rînduri orizontale, este gravată legenda: ORTSAMT
ARANYOS LONA.
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4. SIGILIUL SATULUI SALIŞTE, COMUNA CIURILA (Fig. 17).

MuzlstTurda, Nr. inv. 70
= 3,7 cm
= 2,8 cm
I = 6,2 cm
Sigiliul oval, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul, din lemn
fragmentar, este susţinut de un suport metalic.
In centrul cîmpului sigilar este gravat numele localităţii: SZELISTYE.
5. SIGILIUL COMUNEI TRITENII DE JOS (Fig. 6).
MuzlstTurda, Nr. inv. 54
D = 3,8 cm
d = 2,5 cm
I = 5,4 cm
Sigiliul oval, confecţionat din bronz, este gravat în excizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică are formă conică alungită.
ln cîmpul sigilar este gravată legenda: GEMEINDE ALSO DETREHEM. Pe
bordura sigiliului este gravat anul 1857.
6. SIGILIUL SATULUI URCA, COMUNA VIIŞOARA (Fig. 4).
MuzistTurda, Nr. inv. 269
D
d

D
I

= 3,3 cm
= 5,4 cm

Sigiliul rotund, confecţionat din bronz, este gravat în excizie. Minerul din
lipseşte, tija metalică este de formă conică a.iungită.
In cimpul sigilar, cuprinsă între o rozetă şi un motiv geometric linear, este
gravată legenda: ORTSAMT MEZO ORKE. Pe bordura sigiliului, greu vizibil,
apare anul 1857.
7. SIGILIUL COMUNEI VIIŞOARA (Fig. 18).
MuzlstTurda, Nr. inv. 61
D = 3,1 cm
I = 5,8 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul metalic
este de formă cilindrică.
lemn

In centrul cîmpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravat numele
comunei: EGERBEGY.

III.

JUDEŢUL MUREŞ

1. SIGILIUL COMUNEI TAURENI (Fig. 1).
MuzlstTurda, Nr. inv. 527
D
3 cm
I
5,7 cm

=
=

Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în incizie. Minerul· metalic
este de formă cilindrică.
La marginea cimpului sigilar, marcat de un cerc linear, este gravată legenda:
SIGILU COMUNIT(AŢII) M(EZO): TOHAT 1850. tn centrul cîmpului sigilar este
gravată o bovină conturnată.
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2. SIGILIUL COMUNEI V ALEA LARGĂ (Fig. 7).
MuzistTurda, Nr. inv. 53
D = 3 cm
I= 5 cm
Sigiliul rotund, confecţionat din alamă, este gravat în excizie. Minerul din
lemn lipseşte, tija metalică este de formă conică alungită.
_
In cîmpul sigilar, cuprinsă între două motive vegetale, este gravată legenda:
ORTSAMT CZIKUD. Pe bordura sigiliului este gravat anul 1856.

M. M. JUDE -

A. HOPARTEAN

SIEBENBURGISCHE DORFSIEGEL VOM MUSEUM
FUR GESCHICHTE IN TURDA
(Z usammenfass ung)
Die Studie fiihrt 21 siebenbi.irgische Dorfsiegel an, die der Siegelsammlung des
Geschichtsmuseums în Turda zugehăren. Dem angegebenen Herstellungsjahr zufolge
oder entsprechend ihren Charakteristiken (Ausfi.ihrungsart, Inhalt und Sprache
der Beschriftung) stammen die Siegel aus der zweiten Hălfte des 19. Jahrhunderts.
Wie auch aus den dem Katalog beigelegten Abbildungen hervorgeht, ergeben
sich zwei Kategorien von Siegeln: Siegel mit Symbol und symbollose, nur mit
Inschrift versehene Siegel.
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ACTIVITATEA SECTIEI ROMÂNE A FEDERATIUNII
'
'
INTERNATIONALE A STUDENTILOR „CORDA FRATRES"
'

'

,In dezvoltarea mişcării culturale şi naţional-politice din ţinuturile
ale monarhiei austro-ungare, un deosebit aport l-a adus tineretul studios ce învăţa în universităţile şi academiile din Graz, Viena,
Budapesta, Cernăuţi, Sibiu, Cluj, Oradea. Organizaţi în diferite asociaţii
culturale studenţeşti, tinerii militau pentru cultivarea ideatului naţional,
pentru conservarea şi dezvoltarea Hmbii române, pentru întreţinerea şi
întărirea conştiinţei de neam în rîndul maselor.
Ţelurile comune, cunoscute, ale tinerilor i-au îndemnat să caute
căile potTivite de contact între diversele societăţi studenţeşti din AustroUngaria. Legăturfle dintre ele, variate ca formă şi intensitate, au contribuit substanţial la realizarea scopurilor cultural-naţionale ale societăţilor
studenţ~ti şi numai lipsa condiţiilor propice apariţiei şi întăririi „unui
for diriguitor" a împiedicat unirea organizatorică a tuturor societăţilor
studentilor români din monarhie.
Despre un front de acţiune cu adevărat comun se poate vorbi numai
in perioada Memorandului, cînd activitatea asociaţiilor tinerimii studioase a fost esenţială pentru informarea şi pregătirea opiniei publice din
străinătate în vederea cunoaşterii şi susţinerii luptei naţionale a românilor.
Mişcarea memorandistă şi în special memoriile studenţeşti adresate
străinătăţii, răspîndite de studenţii români aflaţi în universităţile din
Europa, au atras simpatia colegilor lor din Franţa, Anglia, Italia, Germania, Austro-Ungaria etc. Au făcut front comun cu ei şi au stabilit
trainice legături în primul rînd studenţii din societăţile celorlalte naţio
nalităţi asuprite din monarhie: sîrbi, slovaci, croaţi.
La apelul din vara anului 1891, lansat de studenţii români colegilor
francezi, cehi, croaţi, italieni, se răspunde cu scrisori de adeziune: ,,Cauza
voastră atît de nobilă şi justă scriau studenţii din Roma - e cauza
comună a culturii gintei latine ... Vom dovedi aceasta în momentul cînd
veţi apela la noi" 1 • Şi, în adevăr, aveau s-o dovedească cîţiva ani mai
tîrziu, în cadrul Federaţiunii Internaţionale a Studenţilor.
Iniţiativa organizării unei Federaţii internaţionale a tuturor studenţilor a avut-o italianul Efisio Giglio-Tos. Acesta, dorind să studieze posibilitatea unei reuniuni internaţionale, lansează în 1895, la toate instituţiile superioare de învăţămînt din lume, un apel în care roagă călduros
să i se trimită almanahuri, rapoarte ale asociaţiilor studenţeşti, publicaţii2.
româneşti

1

1

1
2

Familia, nr. 30, 28 iul./9 aug. 1891, p. 360.
Corda Fratres (extrase din raportul secţiei române), în Tribuna, nr. 110,

lG/29 îmi. 1902, p. 438.
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Iniţiază şi conduce apoi mai multe acţiuni cu intenţia de a rea-Uza o
apropiere şi solidaritate între studenţii de diferite naţionalităţi. Propunerea concretă o face cu ocazia celui de al IV-iea Congres Naţional al
Studenţilor Italieni ţinut la Pisa, în 9 aplilie 1897, şi e primită cu ,aclamaţii. Ca urmare, E. Giglio-Tos este delegat să pregătească primul
congres internaţional a·l studenţi-lor 3 • Acesta a avut loc la Torino, între
13-20 noiembrie 1897, şi la lucrările lui au participat 150 studenţi.
Ideea Federaţiei a fost întimpinată cu căldură de către studenţimea
română. Se trimit scrisori şi telegrame de aderenţă din România, Transilvania şi Bucovina". Delegaţia română, prezentă la Torino, a luat parte
la dezbateri, iar ca vicepreşedinte al Congresului a fost ales Lucian
Bolcaş, student Ia Academia de drept din Oradea. Caius Brediceanu,
delegat al Universităţii din Montpellier, a cerut congresului să facă parte
din reprezentanţa română. Această cerere a declanşat numeroase discuţii
principiale de organizare, congresul aprobînd organizarea secţiilor după
naţionalitate şi nu după ţări sau provincii 5 •
Luarea unei asemenea hotărîri a facilitat gruparea tuturor membrilor români la un loc, indiferent de ţara unde studiau. In timpul lucrări•lor
congresului delegaţia română a împărţit între participanţi ediţia itaJ.iian.ă
a „Republicii", ,.Raportul general de acti;vitate al C.C. al Li,gii Culturale",
cel din mmă apă,rut lia Bucureşti în 1892 şi o broşură în limba franceză,
de Henri Gaidoz, despre românii din Transilvania 6 •
Prezenţa studenţilor români din Ungaria în cadrul secţiunii române
a avut urmări neplăcute pentru ei. Ministrul Instrucţiunii Publice din
Ungaria a eliminat din toate şcolHe pe vicepreşedintele român, Lucian
Bolcaş, iar mai tirziu pe alţi 17 colegi din Oradea care se declaraseră
solidari cu el. Intervenţia preşedintelui Federaţiei, E. Giglio-Tos, în
favoarea lor la ministrul maghiar nu a avut rezultate pozitive 7 • Impotriva
excluderii lor au luat atitudine şi studenţii din România. In revista „Liga
română" ei îi asigurau pe cei exmatriculaţi de toată simpatia şi sprijinul
lor în apărarea ideilor pentru care luptau şi cereau organizarea de
către toţi studenţii din România a unor puternice manifest a ţii de protest
împotriva măsurilor luate de autorităţile maghiare 8 • ,,Liga Culturală"
avea să-şi dea şi ea concursul la susţinerea manifestaţiilor de protest,
organizînd, la rîndul său, un asemenea miting la 17 ianuarie 18999 •
ln anul 1899 au loc schimburi de scrisori, rapoarte, apeluri privind
organizarea Federaţiei. Se tipăreşte şi un ziar oficial al ei avînd dTept
titlu deviza asociaţiei „Carda Fratres" 10 • In numărul 3 al acestei foi a
3
4

5
6

7

8

Ibidem.
Tribuna, nr. 118, 29 iun./12 iul. 1902, p. 4î0.
Ibidem.
Idem, nr. 129, 16/29 iul. 1902, p. 514.
Idem, nr. 120, 3/16 iul. 1902, p. 478.
V. Netea, C. Gh. Marinescu, Liga Culturală şi unirea Transilvaniei cu Ro-

Iaşi, 1978, p. 125-126.
Idem, op. cit., p. 126.
10 Un exemplar în limba franceză din Corda Fratres. Revue Internationale
contenant la Feuille ofJicielle de la Federation Internationale des Etudiants, an. II
n,-. :3, 1900, 20 p., la BCU, fond Fr. Hossu-Longin, mss. sertar 251/7. Pe acest

mânia,
9
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apărut

statutul şi regulamentul societăţii, redactate de preşedintele
primului Consiliu Fedwal şi aiprnbate de congresul de l,a Torino. In cele
nouă articole fundamentale sînt stabilite denumirea, scopul şi unele
principii genera'lie care stăteau la baza funcţionării F·ederaţiei. Numele
societăţii era „Federaţiunea Internaţională a Studenţilor", tradus în diferite limbi, precedat de deviza: ,,Corda Fratres" 11 • Conform articolului 2,
scopul Federaţiei consta în: ,;Protejarea şi favorizarea ideii de solida.irita.te
şi fraternitate între studenţi" 12 • In această direcţie, alte articole prevăd
obligaţiile membrilor de a folosi toate mijloacele „pentru a favoriza raporturile internaţionale între studenţi", de a propaga prin activitatea lor
„cauza păcii şi iarbi,triajului între naţiuni". Fede.raţiunea îşi propunea să
se ocupe de problemele de ordin general pentru studenţi, exceptîndu-le
pe cele politice şi religioase; de a facilita contacte de ordin ştiinţific,
cultural, de a uşura mijloacele de informare şi cercetare ştiinţifică de
care au nevoie membrii ei în special pentru doctorat; de a favoriza
congresele, reuniunile internaţionale între studenţi, întrunirile sportive,
caravanele, excursiile etc. 13
Statutul, compus din 21 capitole cu 127 articole, stabilea modalităţile
de organizare, drepturile şi îndatoririle membrilor 14 • Putea fi membru
orice student înscris în universitate, şcoală sau institut superior, indiferent de religie sau opţiune politică. Membrii puteau fi: efectivi (studenţi), seniori (profesori, asistenţi, doctori, doctoranzi) şi binefăcători
(cei aleşi de Federaţiune) 15 . Conform articolului 7 din statut „fiecare
membru trebuie să fie înscris în secţia propriei sale naţionalităţi", indiferent de graniţele statale. Fiecare naţiune forma o secţie, iar în cadrul
ei se organizau consulate în toate centrele universitare, urmînd ca în
facultăţi să fie birouri de înfrăţire 16 .
Federaţiunea era condusă de un Consiliu Prezidenţial al Senatului şi
Federal, avînd în frunte un preşedinte ales în aduna-rea generală a
Federaţiunii de către delegaţii oficiali ai tuturor naţiunilor. Consiliul era
format din vicepreşedinţii aleşi în adunările generale, care reprezentau
fiecare naţiunetî.
Statutul mai prevedea pentru Federaţiune arborarea unui drapel şi
a unei embleme. Aceasta din urmă consta din reprezentarea Minervei pe
fond alb cu o inscripţie conţinind denumirea societăţii 18 . Statutul era
însoţit şi de un Regulament din 155 articole 19 , cu dispoziţii privind
organizarea şi funcţionarea Federaţiunii.
1

exemplar era menţionat cu cerneală că a fost dat de I. Scurtu, pre~edintele secromâne, comitetului din Cluj condus de Aurel Oprea, student în drept la
Leipzig, şi datat 3 aprilie 1901.
11 Corda Fratres, nr. 3, 1900, p. 1.

ţiei

12
13

Ibidem.
Idem, p.
14 Idem, p.
15 Idem, p.
16 Idem, p.
17
Idem, p.
18 Idem, p.
rn Idem, p.

1-2.
2-9.
1, :1.
3, 9.

4, capitolul V, art. 20, 21, 23, 27.
7.
8.
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Odată elaborate principiile de organizare, se începe acţiunea de
Dtragere a studenţilor şi de înfiinţare a consulatelor în o·raşele universitare din monarhie. Centrul direcţiei secţiei române a fost ales Viena;
în România se lucra la alcătuirea consulatelor din Bucureşti şi Iaşi2°. În
vederea participării la următorul congres, secţia română lansează un apel
tuturor fruntaşilor politici cerind sprijin materiaF 1 . In aceeaşi direcţie
acţiona şi I. Scurtu, viitorul preşedinte al secţiei, care s-a deplasat la
Bucureşti pentru a lua legătura cu studenţii din România şi a pregăti
participarea la congres 22 •
Cel de al II-lea congre<; a avut loc la Paris în august 1900 şi s-a
bucurat de o largă participare (circa 800 delegaţi) 23 • I. Scurtu a fost singurul reprezentant din Austro-Ungaria; din România au participat şase
delegaţi. Fiind avizată
de apariţia unei broşuri tip~rite de secţia
maghiară, unde se susţinea rediscutarea „chestiunilor de naţionalitate" 2 -1,
delegaţia română era pregătită să facă faţă disputelor. Studenţii români,
majoritatea cunoscători ai limbii frianceze, au luat parte :activ la d~baiterile din cadrul lucrărilor congresului, iar T. Ghica a funcţionat în citeva
rîndmi ca secretar. Pe lingă problemele de ordin general, grupul român
s-a angajat în mod deosebit la susţinerea cererilor studenţilor cehi,
polonezi şi finlandezi pentru a li se încuviinţa secţii naţionale şi au protestat împotriva eliminării vicepreşedintelui L. Bolcaş şi a celorlalţi studenţi25. Relatările privind dezbaterile congresului, precum şi rapoartele
~ecţiei române au fost publicate în presă, în paginile „Tribunei", de
către I. Scurtu, vechi corespondent al ei.
La Paris ca şi la Torino, alegerea lui I. Scurtu ca vicepreşedinte al
secţiei române a stîrnit proteste din partea delegaţiei maghiare. Pe
marginea raportului prezentat de I. Scurtu au luat cuvîntul delegaţi din
Franţa şi Belgia, cerind alcătuirea unei comisii care să analizeze eliminarea lui L. Bo'lcaş2". Se pare că în zilele congresului delegaţia română
a avut o întîlnire de alianţă cu studenţii cehi şi polonezi 27 •
Deşi statutele opreau dezbaterea în cadrul congreselor a problemelor politice, discutarea „chestiunii de naţion?litate" ca principiu de organizare a prilejuit şi incursiuni pe tărîm politic. La ambele congrese s-a

Extras din raportul secţiei române (Tribuna, nr. 121, 4/17 apr. 1902, p. 482)
Un asemenea apel este lansat de consulatul de la Viena, aprilie 1900,
semnat de consulul federal, Caius Brediceanu. Apelul era însoţit de o listă de
subscripţie. Din adresa de mulţumire trimisă celor din Transilvania care au
contribuit cu sume de bani reiese că s-au strins 1436 coroane din care s-a plătit
drumul lui I. Scurtu la congresul de la Paris (BCU, fond Fr. Hossu-Longin, mss.
sertar 251/7).
22
BCU, Corespondenţă Fr. Hossu-Longin, voi. XII, nr. 92 (I. Scurtu către
Elena Hossu, Bucureşti, 4/16 sept. 1900).
23
Au participat delegaţi din Franţa, Anglia, Italia, Belgia, Rusia, Germania,
Austro-Ungaria, România, Finlanda, Polonia, S.U.A. (Tribuna, (1902), nr. 131, 18/31
iul., p. 522; nr. 132, 20 iul./1 aug., p. 526).
2
~ BCU, l.c., nr. 76 (I. Scurtu către Elena Hossu-Longin, Paris, 2 aug. 1900).
z.:; Tribuna, nr. 121, 4/17 iul. 1902, p. 482.
26 Idem, nr. 130, 17/30 iul. 1902, p. 522.
27
BCU, Corespondenţă Fr. Hossu-Longin, voi. XII, nr. 83 (I. Scurtu către
Elena Hossu-Longin, Cluj, 27 aug. 1900).
20
21
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vorbit de mai multe ori de chestiunea romana, apoi de cea a cehilor,
polonezilor şi finlandezilor, iar în 1901 I. Scurtu a semnat un apel adresat
tuturor membrilor pentru a subscrie o petiţie a Federaţiunii, adresată
ţarului, în spri,jinul luptei studenţilor din Rusia 28 .
I. Scurtu, de la Paris, a trecut prin Mi.incheri şi Viena făcînd propagandă pentru aderarea studenţilor la Federaţie. Obţinerea unei burse
pentru pregătirea doctoratului la Leipzig l-a determinat pe I. Scurtu să
trimită de acolo o serie de apeluri şi chemări adresate studenţilor pentru
a se înscrie în asociaţia internaţională 29 • Din .,Scrisoarea deschisă către
studenţimea română", publicată în presa românească, reiese atitudinea
studenţilor români: ,,Noi românii nu am rămas nepăsători faţă de genialul
curent dezlănţuit de către tinerimea apuseană, căci el agită în jurul
3. două sacre cuvinte ,înfrăţire' şi ,pace'. Studenţii de la Universitatea
din Bucureşti şi Iaşi într-un elan de neuitat entuziasm - îmbărbătaţi
din ţară de guvern, din Transilvania de mărinimia populară - şi-au dat
mina cu mulţi dintre bravii ardeleni şi compatrioţi răspindiţi pe la
şcoalele supeiioare din străinătate şi astfel, constituiţi în ,delegaţiuni
române' ... cu demnitate şi-au îndeplinit ei datoria" 30 •
Următorul congres avea să aibă loc în septembrie 1902 la Budapesta.
El a fost precedat de un congres pregătitor (aprilie 1902) întrunit la Roma.
Secţia română a decis să participe şi să înm'ineze un drapel de onoare
colegilor italieni. ln acest scop s-a format un comitet autonom alcătuit
din s_tudenţii români aflaţi în Italia31 • Congresul de la Roma (desfăşurat
în 2--6 aprilie 1902) şi participarea delegaţiei române au contribuit la
cime<ntarea solidarităţii între studenţii români şi italieni. Cei nouă reprezentanţi ai secţiei române au luat parte la dezbateri, congresul decizînd
ca principiul de naţionalitate să stea în continuare la baza organizăirii.
Tot acum s-a aprobat, printre altele, şi fondarea unei case universitare
de ajutor reciproc 32 • La o întrunire neoficială, italienii au urat călduros
realizarea aspiraţiunilor poporului român, aclamînd pe ardeleni şi nobila
cauză naţională a românilor. Inmînarea drapelului românesc a prilejuit
o largă manifestare de simpatie 33 •
.In lunile ce au urmat pînă la viitorul congres de la Budapesta au
avut loc o serie de frămîntări în rîndul studenţimii. Articolul „Congresul
studenţesc de la Budapesta", semnat „un student universitar", stîrneşte
o puternică reacţie din partea autorităţilor. Autorul sublinia însemnătatea
specială a acestor congrese pentru români, deoarece „chestiunile de
naţionalitate au constituit una din preocupările principale ale congreselor"34. La Budapesta, spunea autorul, s-a pregătit un proiect de organi28

p. 398.
28

Tribuna

(1901), nr. 55, 22 mart./4 apr. p. 230; nr. 100, 30 mai/12 iun.,

Apel către studenţimea· universitară română de pretutindeni, Leipzig, 1 dec.

1901, publicat în GazTrans, nr. 283, 22 dec. 1901, p. 3.
30

Scrisoare deschisă către studenţimea română, în Tribuna, nr. 22, 5/18 febr.

1902, p. 86.
31
32

Ibidem.
Tribuna (1902), nr. 55, 23 mart./5 apr. p. 218; nr. 56, 24 mart./6 apr., p. 221;

nr. 57, 27 mart./9 apr., p. 225.
l3 Idem, nr. 57, 27 mart./9 apr. 1902, p. 226.
:t4 Idem, nr. 29, 14/27 febr. 1902, p. 113.
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zare la baza căruia nu mai stă principiul naţional, ci cel statal. 1n continuare îşi exprima convingerea că e de datoria tutuTor ca în faţa viitorului congres să se grupeze în Federaţiune, să se înscrie noi membri,
pentru a forma un nucleu puternic împreună cu fraţii din România.
Considera, de asemenea, că „datoria faţă cu principiul de solidaritate"
impune să se meargă alături de prietenii de idei: slovaci, sîrbi, croaţi,
italieni (din Fiume), saşi 35 . Tot în vederea unei mai bune participări la
congres, Uniunea Studenţilor Universitari din România a deschis un
concurs pentru cea mai bună lucrare cu subiectul „Chestiunea naţională" 36 •
Rectorul Universităţii din Budapesta a afişat un arvertisment la
adresa tinerimii române, considerînd că este o agitaţie nepatriotică participarea studenţilor români din Ungaria alături de delegaţii din România,
ameninţîndu-i cu eliminarea. Ministrul Wlassics a declarat în dietă că
acţiunea tinerimii române o consideră de „cel mai mare iredentism" şi
că va lua măsuri energice:i 7• La Universitatea din Budapesta, studenţii
Oct. Goga, C. Moisil şi I. Lupaş au fost citaţi în faţa rectorului, fiind
acuzaţi că ar fi corespondenţi ai „Tribunei" 38 •
1n aceste condiţii se punea problema participării la lucrările congresului. Studenţii din Bucureşti, intTuniţi pentru a decide în legătură
cu participarea, adoptă o moţiune de protest şi-şi rezervă dreptul „de
a apăra în orice timp şi în orice loc drepturile indescriptibile şi consacrate de istorie ale neamului românesc" 39 • Aceeaşi moţiune s-a citit apoi
şi în cadrul altei întruniri organizate de „Lig.a Culturală". 1n numele
secţiei române I. Scurtu publică articolul intitulat „Un răspuns", arătînd
că sectia română a fost constituită conform statutului Federatiunii. Federaţiunea, spunea el, ,,este fondată ca să înfrăţească popoare.le, iar· nu
ca să favorizeze tendinţe politice contrare civilizaţiei şi umanităţii" 40 •
De asemenea, direcţiunea secţiei române a publicat în limba italiană o
broşură cuprinzînd discuţia din dieta maghiară în prirvinţa participării
şi atitudinii studenţilor români din Ungaria. Broşura a fost împărţită
intre studenţii străini în peste două mii exemplare41 • Ca urmare a acestor acţiuni, locţiitorul preşedintelui Federaţiunii, Cornel Szemenyei ii
comunică lui I. Scurtu, în 18 mai 1902, că nu mai poate fi considerat
reprezentant al secţiei române, deoarece este supus maghiar 42 • Această
atitudine a declanşat protestul celorlalţi membri ai secţiei române. Studenţii din Iaşi îşi manifestă dezaprobarea, arătînd că ei au ales preşe
dintele şi nu recunosc altă dispoziţie 43 • ln presă apar tot mai des articole
prin care studenţii cer să se acţioneze mai energic, subliniind că e necesar ca şi colegii lor din monarhie să se întrunească pentru a hotărî
3J
3'

37

38
39
40

41

42

Ibidem.
Idem, nr.
Idem, nr.
Idem, nr.
Idem, nr.

37,
40,
46,
47,

26 febr./1 mart. 1902, p. 146.
2/15 mart. 1902, p. 157.
10/23 mart. 1902, p. 167.
12/25 mart. 1902, p. 186.
I. Scurtu, Un răspuns, în Tribuna, nr. 54, 22 mart./3 apr. 1902, p. 214.
Vezi Tribuna, nr. 61, 2/15 apr. 1902, p. 242.
BCU, l.c., nr. 145-148 (I. Scurtu către Elena Hossu, Leipzig, 19 iul.

1900).
43

Tribuna, nr. 107, 11, 125 iun. 1902, p. 426.
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ce atitudine să ia şi pretind mai multă iniţiativă din partea studenţilor
de la Budapesta şi Cluj 44 •
In cadrul secţiei române se produce o derută cauzată de .atitudinea
studenţilor de la Bucureşti care continuau să trateze cu preşedintele secţiei maghiare şi au convocat un congres separat la Focşani 45 • In urma
insistenţelor şi cererilor studenţilor, I. Scurtu s-a dus la Bucureşti pentru a rezolva aceste probleme. Reuşeşte să pună capăt neînţelegerilor şi
să „netezească calea unor serioase acţiuni ale tinerimii în Cord a Fratres "46. Consulatul român din Bucureşti s-a reconstituit definitiv la 10
septembrie 1902, într-o şedinţă prezidată de I. Scurtu 47 • Această înţele
gere a fost posibilă probabil şi datorită revocării congresului de la
Budapesta48 ce urma să se ţină la sfîrşitul lunii septembrie. In atare
situaţie, preşedintele secţiei italiene, Giovanni Persico, invită pe toţi
membrii la Veneţia în cadrul unei reuniuni internaţionale, lucrările urmînd să aibă loc tot în aceeaşi lună.
Delegaţia română (circa 89 studenţi) a fost condusă la Veneţia de
I. Scurtu. El a fost confirmat din nou ca preşedinte al secţiei române.
Consfătuirea a aprobat atitudinea energică a membrilor români faţă de
măsurile luate de autorităţile din Ungaria. Hotărîrile la care s-a ajuns
aici urmau să fie puse în discuţie şi ratificate de proximul congres programat în 1904 49 • După încheierea consfătuirii studenţii italieni au făcut
o vizită la Bucureşti. Trecerea lor prin gara Braşov a prilejuit o manifestaţie entuziastă, iar la Predeal, Sextil Puşcariu a ţinut un frumos
discurs în numele tinerimii din Tiransilvania. Primirea călduroasă de
la Bucureşti, vizitele la Brăila, Ploieşti, Turnu-Severin, precum şi discuţiile purtate au fost încununate de întemeierea Ligii italo-române. La
înapoiere, ajunşi la Lugoj, au fost întimpinaţi de Tiberiu Brediceanu50 •
Into:rşi în patrie, E. Giglio-Tos mulţumeşte în numele participanţilor pentru calda ospitalitate51 •
·ln timpul scuirs pină la sfîrşitul anului şi apoi în cel următor I. Scurtu acţionează pentru consolidarea organizatorică a secţiei române. Se deplasţază la Viena, Cernăuţi, Bucureşti 52 • La Bucureşti stă o perioadă
mai· .îndelungată pentru cercetări literare şi pentru „planurile organizatorice studenţeşti pentru viitorul şi foarte importantul congres internaţional"53.

pre

Acesta din lllTmă a avut loc aibi,a în septembrie 1905, fa Liege. Deslucrările lui ştirile sînt sporadice şi contradictorii. Se menţionează

44 Vezi articolele din Tribuna (1902), nr. 135, 25 iul./7 aug., p. 538; nr. 136,
27 iul./9 aug., p. 541; nr. 145, 11/24 aug., p. 577.
4
~ BCU, l.c., nr. 149-150 (I. Scurtu către Elena Hossu, 7 aug. 1902, Leipzig).
46 Idem, nr. 153-155 (I. Scurtu către Elena Hossu, 14 oct. 1902, Leipzig).
~1 N. Buşilă, consul director, Ion Demetrescu, adjunct, Petre V. Haneş, secretar; dintre membri: Vişoiu, G. A. Davidescu, I. Girculescu, Th. Ştefănescu
Goangă, V. Capelanu, Al. Georgescu (Tribuna, nr. 169, 14/27 sept. 1902, p. 673).
48 Idem, nr. 154, 24 aug./6 sept. 1902, p. 614.
49 Idem, nr. 172, 19 sept./2 oct. 1902, p. 686; BCU, l.c., doc. cit .
.:ie Idem (1902), nr. 178, 28 sept./11 oct., p. 710; nr. 186, 9/22 oct., p. 742.
51 Idem, nr. 208, 13/26 nov. 1902, p. 830.
52 BCU, l.c., nr. 160-161 (I. Scurtu către Elena Hossu, Leipzig, 17 dec. 1903);
nr. 165-166 (l. Scurtu către E. Hossu, Bucureşti, 25 febr. 1903).
33 Idem, nr. 165-166.
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participarea a ş.apte delegaţi din România 54 • Preşedintele secţiei române,
I. Scurtu, nu este printre ei, deşi funcţionează ca profesor în Bucureşti;
se pare că din anumite motive a renunţat la luptă. Lucrările congresului
ii găseşte astfel nepregătiţi. Deşi cei din Transilvania cer încă din august să fie informaţi şi să se organizeze 55 , nu se întreprinde nimic. Aşa
se explică slaba participare a celor de la universităţile din monarhie şi
mai ales infringerea suferită. In cadrul lucrărilor a fost reluată vechea
discuţie, cea a principiului care să 6tea la baza organizării. S-a admis
organizarea pe universităţi, fiecare universitate avînd un consulat subordonat Federaţiei5 6 • Pirin aplicarea noului principiu de organimre, în
cadrul Consiliului Prezidenţial al Federaţiunii, România era dezavantajată, avînd doar două universităţi şi deci două voturi5i. Nu cunoaştem
poziţia şi mai ales atitudinea celor şapte participanţi din România faţă
de această hotărîre, ce a dus practic la ieşirea din Federaţie a studentilor români care studiau la universitătile din străinătate.
·
In privinţa sistemului organizatori·c, intre studenţii francezi şi italieni
au fost dispute referitoare la sediul Federaţi unii. Primii doreau ca biroul
central să fie la Paris; altfel refuzau să mai activeze în Federaţiune.
Italienii doreau ca el să rămină în continuare la Roma. Cum disputa nu
a putut fi soluţionată pină la încheierea lucrărilor, hotărirea a rămas în
suspensie58 •
Una dintre cele mai importante probleme ridicate de participanţi
şi aprobată în cadrul lucrărilor congresului a fost „preconizarea unei propagande întinse în toată lumea în favoarea păcii" 59 •
Incepind cu anul 1905 activitatea secţiei române s-a diminuat şi
apoi secţia şi-a încetat activitatea, nemaifiind menţionată ca atare nicăieri. In preajma Congresului studenţesc de la Craiova (1912), aflăm
din presă că societatea „Corda Fratres" îşi are sediul la Budapesta, pierzindu-şi semnificaţia pe care a avut-o. Ea a devenit o societate subvenţionată de guvern şi la dispoziţia acestuia 60 •
Deşi existenţa ei a fost destul de scurtă, prin strîngerea într-un detaşament a studenţilor din toate colţurile lumii, prin congresele organizate şi mai ales prin dezbaterile politice, care, deşi oficial excluse, aveau
totuşi loc, Federaţiunea a demonstrat că tinerimea studenţească era bine
ancorată în realităţile epocii, avindu-şi totodată problemele ei specifice.
Ţelurile ce şi le propunea Federaţiunea, obiectivele urmărite şi în general întreaga sa activitate au demonstrat năzuinţa studenţilor de colaborare, de înţelegere reciprocă, pentru crearea unui climat propice cooperării intre naţiunile europene şi consolidării păcii intre popoare.
Pentru studenţimea română din monarhie activitatea în cadrul Federaţiunii a înlesnit contactul cu alte organizaţii, posibilitatea de a le
cunoaşte activitatea, idealurile, aspiraţiile, a facilitat apropierea de na54

GazTrans, nr. 197, 7/20 sept. 1905, p. 1-2.
Idem, nr. 180, 17/30 aug. 1905, p. 2.
:-,s Idem (1905), nr. 189, 27 aug./9 sept., p. 1; nr. 197, 7/20 sept., p. 2.
57 Idem, nr. 189, Z.c.
58 Idem, nr. 195, 4/17 sept. 1905, p. 3.
59 Ibidem.
60 Românul, nr. 168, 31 iul./13 aug. 1912, p. 4.
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ţionalităţil,e :ce manifestau ,aceleaşi idealuri, de libertate Iliaţională şi apropierea de fraţii lor din România. Federaţiunea a constituit şi cadrul organizatoric de unire într-o mare asociaţie a studenţilor români de pretutindeni, prilej de a „desfăşura o propagandă chibzuită ... permanentă
şi sistematică, pentru interesele cauzei româneşti şi de a lămuri pe străini
asupra acesteia" 61 • Preşedintele român, I. Scurtu, scria în acest sens unui
membru al comitetului societăţii „Zor-a" a sîrbilor din Viena: ,,Naţiunile
ca şi indivizii nu se pot izola unele de altele şi este de datoria fiecăruia
să stea totdeauna la locul ce li se cuvine printre naţiuni şi ca să coopereze la toate lucrurile mari şi de interes comun. Şi mai mult decît toate . . . naţiunile care au privirile îndreptate spre viitor, trebuie să se
afirme, la toată ocazia, aşa ca să fie cunoscute şi recunoscute după valoarea lor de celelalte naţiuni ... " 62 • Această recunoaştere avea să vină
cîţiva ani mai tîrziu, la 1 decembrie 1918, odată cu înfăptuirea unităţii
statale a poporului român.

E. GLODARIU

L'ACTIVITE DE LA SECTION ROUMAINE DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES ETUDIANTS „CORDA FRATRES"
(Resume)
L'auteur presente l'activite de la section roumaine de la Federation Internationale des Etudiants „Carda Fratres". Fondee en 1897, cette federation avait
comme but de grouper dans son cadre tous les etudiants de partout. Le siege
social se trouvait en !talie et l'activite de la societe se deroulait sur la base
d'un statut et d'un reglement.
La section roumaine de la societe, dirigee par Lucian Bolcaş et puis par Ion
Scurtu, comprenait tous Ies etudiants roumains, en quelconque pays ils etudiassent,
conformement au „principe des nationalites", qui etait le principe d'organisation
de la Federation; le siege social de la section se trouvait a Vienne.
Malgre sa courte existence (1897-1905), par ses buts, par les objectifs poursuivis durant ses congres (Turin - 1897, Paris - 1900, Rome - 1902, Liege 1905) et en general par toute son activite, la Federation a fait preuve de la tendance des etudiants vers la collaboration et la comprehension reciproque, vers
la creation d'un climat propice a la cooperation entre Ies nations europeennes,
pour la consolidation de la paix entre Ies peuples.
L'activite au cadre de la Federation a facilite aux etudiants roumains le
contact avec d'autres organisations, la possibilite de connaître leur activite, leurs
ideaux et aspirations, a fait possible d'etablir un rapprochement des autres nationalites aux memes ideaux de liberation nationale, et un rapprochement de
leurs freres de Roumanie. Cette activite a fourni aux Roumains une bonne occasion
de faire une propagande soutenue en faveur de la cause roumaine.
61

112

Tribuna, nr. 29, 14/27 febr. 1902, p. 113.
Idem, nr. 127, 11/24 iul. 1902, p. 502.

CONTRIBUŢIA LOCALITĂŢII MĂRGĂU (JUD. CLUJ)
LA LUPTA PENTRU ELIBERARE NAŢIONALA

In Munţii Apuseni, la poalele vîrfului Vlădeasa, la o altitudine de
800 m, nu departe de fostul castru roman Resculum 1 (Bologa de azi),
în apropiere de unul din drumurile comerciale construite în timpul domniei împăTatului Traian, care trecea pe malul Crişului Repede, pe la
Răchiţele 2 , de aici peste Muntele Mare, prin „Albacul lui Hore-a", spre
Cîmpeni, apoi la Roşia Montană 3 , nu departe de cetatea feudală Bologa,
care l,a anul 1399, împreună cu 18 sa~, a fost dată lui Miircea cel Bătrîn4,
se află vechea aşezare românească Mărgău, din judeţul Cluj. Acolo pe
unde, în anul 1710, armata curuţilor în drum de la Brad la Beclean şi
Dej -a trecut prin hotarul satului, pe raza căruia, - în pădurea Scorogetului5 - , au fost trădaţi şi prinşi cei doi eroi-martiri ai neamului românesc, Nicola Ursu, zis Horea şi Ioan Cloşca. Prin apropierea aşezării
treceau drumurile craiului Munţilor Apuseni, Avram Iancu şi ale tribunilor săi 6 •
istoriografia veche îi pomeneşte numele în numeroase documente,
ince.pind cu anul 1408 7 , cu ocazia delimitării hotarului aşezării Mărgău.
Din însemnările cuprinse însă în cărţile bisericeşti ce se află în
Muzeul parohial şi în „Cronica Mărgăului" 8 , rezultă că la anul 1310 sau
1340, preotul Andrei a venit din Goronet şi a întemeiat aşezarea, cu
încă 32 de familii, aici pe valea Mărgăuţa 9 la aproximativ 3-4 km
ie Goronet - , vechea vatră a satului.
Dar, cum este şi firesc, se pune întrebarea: de cînd s-au stabilit aici
în Goronet? Vitregia vremurilor a făcut ca datele şi izvoarele istorice
1 IstRom, I, p. 351, 363, 376; C. Suciu,
Transilvania, I, Bucureşti, 1967, p. 93.

Dicţionar

istoric al

localităţilor

din

Sat învecinat cu localitatea Mărgău.
I. Rusu Abrudeanu, Moţii, Bucureşti, 1928, p. 18.
4 V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti,
1970, p. 60; E. Mâlyusz, Zsigmondkori Okleveltcir, I, Budapest, 1956, p. 627.
5 G. Bianu, Din dosarele marilor procese politice, Bucureşti, 1972, p. 120.
G S. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1968, p. 225-226.
7
D. Csânki, Magyarorsz6.g tortenelmi făldrajza, V, Budapest, 1913, p. 3822

3

383.

anul 1858-59 de preotul Ioan, care, în alcătuirea ei, s-a folosit
pe cărţile bisericeşti aflate la strana şi altarul bisericii, de tradiţia orală păstrată în cadrul aceleiaşi familii, în care preoţia s-a perpetuat în
mod ~întrerupt timp de 525 de ani, şi de „Cartea moşilor mei sîrbeşti" păstrată
la paro'hie pînă în secolul al XVIII-lea.
8 Această însemnare: ,,Din Goronet s-a mutat la anul 1340 cu 32 de gazde
pe valea Mărgăuţa, în sus, unde acum stă satul", aparţine preotului Ioan, zis Nun
(născut la 15 decembrie 1681) şi este făcută pe o filă din „Pravila cea marc'",
tipărită la Tîrgovişte la anul 1652, pagina 682.
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înainte de 1310 sau 1340 să nu furnizeze informaţii prea multe. Totuşi,
avem motive să rămînem la această dată. Autorul cronicii ne spune
că preotul Andrei cu credincioşii pe care-i păstorea a avut în Goronet
o bisericuţă de lemn din gorun. După ce s-au strămutat din Goronet, la
anul 1340, la numai doi ani (1342) ei construiesc pe actuala vatră a satului prima biserică din lemn de gorun, care a dăinuit pină la anul 1504,
adică 162 de ani. Cunoscînd, deci, durabilitatea unei biserici de lemn din
gorun, între 150-200 de ani, şi faptul că, înainte de 1340, locuitorii satului aveau o bisericuţă de lemn, despre care cronica afirmă că era
aşezată pe un loc mai ridicat care poate fi identificat cu uşurinţă şi scă
zînd 150-200 ani din 1340 - data la care s-au strămutat locuitorii
sc1tului - ajungem la concluzia că ei au construit-o pe la anul 1200.
Creşterea numărului locuitorilor acestei aşezări a fost destul de însemnată după 1340 şi importanţa ei adiministrativă destul de mare, de
vreme ce la anul 1408 este pomenită printre aşezările româneşti din
Munţii Apuseni1° şi de vreme ce în registrul quinquagesimei 11 din 1461
sînt pomeniţi locuitorii satului ca plătind în medie 22 de oi şi 11 florini,
răscumpărînd prin acestea cele 1100 de oi pe care le aveau la 1461 12 .
Cu şapte ani mai tirziu, în anul 1468, este amintit „Dan voievodul
Mărgăului", iar în anul 1475 este pomenit din nou „voievodul Mărgău
lui", de data aceasta fără săi se amintească numele 13•
In primăvara lui 1487 este amintit Ştefan voievod de Varţa, pe care
documentele il pomenesc şi cu atributul „de Mărgău" (Ştefan nobil de
Mărgău), iar în 1492 este :amintit 1a Măflgău voievodul Gheorghe, oa-re
împreună cu feciorii săi Ioan, Nicolae şi Petru interzice fiilor unui Banffy
de Losoncz să ocupe un rit de lingă apa cu acelaşi nume 14 •
In anul 1506 s-a zidit a doua biserică din Mărgău, dar nu din lemn,
ci din piatră.
·
Frămintările în legătură cu unirea religioasă, de care erau cuprinşi
·românii din Transilvania în secolul al XVII-lea, rezultat al acţiunilor
Curţii din Viena, nu erau străine nici locuitorilor Mărgăului. Cu ocazia
unei anchete ce a avut loc la Sincrai {judeţul Cluj), la 11 ianuarie 1699.
executată de Keczeli Gyorgy şi Sambori Laszlo, printre cei anchetaţi
a fost şi popa Luca din Mărgău, care îşi însuşeşte declaraţia preotului
Simeon din Călăţele: ,,In care credinţă m-am născut, am crescut şi. am
învăţat şi am propoveduit cuvîntul lui Dumnezeu pînă acum, rămîn şi
de aici înainte în aceea ... " 15 •
S. Belu. Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din
Apuseni (secolele XIII-XVI), în Cumidava, II, 1968, p. 66.
11 Impozitul pe care-l plăteau românii, motiv pentru care se numea quinquagesima Valachorum sau quinquagesima olachalis.
12 Z. Pâclişanu, Un registru al Quinquagesimei din 1461, în Omagiu fraţilor
Al. şi Ioan Lapedatu la împlinirea vîrstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936, p. 598;
S. Dragomir - S. Belu. Păstoritul la românii din Munţii Apuseni în evul mediu,
în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967, 1969, p. 111.
13 D. Csanki, Z.c.; C. Suciu, op. cit., p. 386.
14 S. Dragomir S. Belu, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii
Apuseni şi din regiunea Bihorului în evul mediu, în ActaMN, III, 1966, p. 175.
15 S. Dragomir, Românii din Transilvania şi unirea cu Roma, Bucureşti,
1962, p. 916.
.
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ln anul 1733, în conscripţia lui Clain 16 , Mărgăul număra 500 de suflete, iar în anul 1760-62, cu prilejul statisticii românilor din Transilvania făcută sub supravegherea generalului Buccow, Mărgăul număra
217 familii „non unite" 1 i (neunite), 1105 persoane, aşezarea fiind printre
cele populate din comitatul Clujului la acea vreme.
Cu ocazia vizitei canonice pe care a făcut-o episcopul Grigore Maior
în anul 1776 în părţile de nord ale eparhiei cunoaştem primul învăţător
atestat documentar care a funcţionat în Mărgău, pe nume Nicolau Popa 18 .
După această dată şcoala din Mărgău îşi desfăşoară activitatea în
condiţiile învăţămîntului de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. ln prima
parte a secolului al XIX-lea cunoaşte o perioadă de declin, datorită
lipsei de interes a preoţilor locali, fapt pentru care „şcoala a rămas fără
dascăl multă vreme, pînă oind a trimis Bob acolo pe Mihai Raţ din
Asinip" 19, ,,ceea ce nu le-a prea convenit, întrucit ei l-ar fi vrut pe
Ioan al popii Nicolae din Zam-Sincrai" 20 • Intre anii 1828-1833 a funcţionat ca învăţător în Mărgău Ioan Ungur, autorul cronicii, licenţiat în
filozofie, apoi preot în sat2 1 •
ln cea de-a doua jumătate a secolului al XJX-lea situaţia pare a fi
schimbată, cunoscut fiind faptul că din cadrul aceleiaşi familii, a Ungl.llrenilor, în care preoţia s-a păstrat timp de 525 de ani neîntrerupt, s-au ridicat
nu numai preoţi, ci şi învăţători. Astfel la 1865 funcţiona în Mărgău
Ungur Petru, iar în satul vecin, Baciu, Ungur Ioan22 • Mai mult, ~pre
sfirşitul secolului al XIX-lea, satul Mărgău cunoaşte o perioadă de ascensiune, dat fiind că oameni de aici vor pleca să studieze nu numai
la şcolile existente în Transilvania, ci şi în străinătate, la Viena sau
Lemberg. Printre aceştia se numără Ungurean Petru 2 3, care după ce îşi
desfă~oară activitatea la Şcoala normală, apoi la Şcoala superioară de
fete din Blaj, începînd cu anul 1899 este numit profesor la Şcoala de
aplicaţie de pe lingă Institutul pedagogic din Blaj. ln cadrul activităţii
sale de dascăl a publicat mai multe articole cu caracter pedagogic şi
metodic în „Foaia scolastică", şi în colaborare cu Ioan Negruţiu. A mai
publicat un manual pentru „şcolile poporale" 24 • Pentru meritele pe care
le.:..a dobîndit în organizarea învăţămîntului fiindu-i recunosoute strădaBlaj, 1900, p. 414.
V. Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din 1760-62, în AJIN, III, 1924-

is Şematismul,
17

1925, p. 631.
18 Z. Pâclişanu, Mărunţişuri istorice. II I. Vechi şcoli româneşti ardelene, în
Cultura· creştină, anul XVI, 1936, nr. 11-12, p. 703.
: 19 N. Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1807, Bucureşti,· 197_1, p. 126.
20 Arhivele Statului Blaj, dosarul an. 1800, nr. 201.
· "21 Cronica Mărgăului (manuscris; în păstrare la Iuliu Ungur).
22 Ş. Polverejan, Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Cumidava, II, 1968, p. 778.
23 Născut în Mărgău, la 20 ianuarie 1856. Studiile gimnaziale şi pedagogice
le-a făcut la Cluj, unde obţine diploma de învăţător. A funcţionat ca învăţător
în judeţul Mureş (azi Stîna de Mureş, jud. Alba), pînă la 1880, cind a fost numit
la Şcoala normală din Blaj. In 1881 s-a calificat pentru şcolile superioare şi
civile, iar în 21 august 1890 este numit învăţător la Şcoala superioară de fete din
Blaj. Doi ani mai tîrziu, la 19 martie 1892, este membru al Comisiei scolastice
arhidiecezene, iar în 5 iulie 1894 membru al Senatului Azilului de copii.
!!;I Şematismul, Blaj, 1900, p. 778,
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niile, în decembrie 1918 a fost propus ca revizor şcola·r al judeţului
ca „bărbat spre acest scop deplin corăspunzător" 25 •
Biserica construită în 1504 devenind neîncăpătoare datorită creşterii
numă,rului credincioşilor, ilar la 17 iulie 1798 fiind distrusă de trăsnet
(rămînînd numai turnul), localnicii, sub conducerea protopopului Daniil,
încep în 1804 construire.a - din piatră - a celei de a treia biserici, în
formă de navă, care există şi astăzi.
O mare parte a cronicii este dedicată evenimentelor dim anii 1848--1849, ani plini de nădejdi, idealuri legate de Avram Iancu, care în 7 decembrie 1848 a venit şi la Mărgău pentru a lua contact cu oamenii din
aceste părţi, îndemnindu-i la luptă alături de moţii care erau pretutindeni cu el. Autorul cronicii, ca unul care a trăit evenimentele, subliniază
cauzele revoluţiei: ,,Tot pămîntul, toate pădurile, ba zic domnii că şi
cerul este al lor; proştii nu aveau nimica, numai năcaz, slujba cea· grea
şi feciorii să îi ducă cătane" 26 • Impilarea era foarte grea, încît, pe lingă
faptul că nobilime?. era scutită de impozite, iob.agul „ziua, noaptea, vaira,
iarna, ca un rob cumpărat era tot în slujba domnească cu carul, cu
plugul, cu coasa; muierile cu belceauă (leagăne) se duceau la lucru.
Dacă nu i se părea cum lucra îi bătea ca pe marhe (vite) ... şi de se
ura cu ei îi vinde,a."2i.
Ca şi în răscoala lui Horea, şi în timpul luptelor revoluţionare conduse de Avram Iancu Mărgăul a fost un punct strategic. Luptele· din
zona Huedinului au început in luna noiemblie 1848. In timp ce Viasvari
Pc'.tl a sosit la Huedin pentru a forţa din nou intrarea în Munţii Apuseni,
românii s-au adunat la Bălceşti pentru a stăvili acţiunile contral'evoluţionarilor. ,,Lagăr mare de români se strînseră dincoace de Someş la
Bălceşti ... s-au trimis delegaţii în toate satele ... ca ploaia se adună; ..
vin şi la noi la Mărgău ... Mărgăuanii au delegat pe Urs Mihai să vadă
dacă sînt cătane, au muniţii . . . se întoarce, spune că-s foarte mulţi şi
zice să meargă tot satul" 28 • Printre locuitorii Mărgăului care au luptat
în cetele lui Avram Iancu a fost şi Braica Teodor (Lipu), al cărui ·buzdugan de luptă s-a păstrat pină în anul 1950 29 •
·
Vasvari Pal şi tabăra sa va începe expediţia împotriva moţilor din
Mărgău. ,,De aici, tocmai de la casa mea s-au pornit trei căpitani şi
un general Vasvari, om tinăr şi frumos, călare cu 600 de feciori.· Toţi
au puşti, înarmaţi se duc peste Someş la Fintînele, cu bandă
şi muzică" 30 • Luptele de la Fintînele au fost năpraznice. Despre moartea
lui Vasvari, cronicarul spune: ,,Pe generalul Vasvari de lingă tun- l-au
priris românii viu. După ce destul s ~ rugat să-'l lase în viaţă, ooăiri:ndu-1,
i-au zis: ,,ce ai căutat ... şi ai venit la noi, la nişte oameni flămînzi, pe
munţii aceştia pustii şi neroditori şi nici nu ne lăsaţi să ne hodinim. Aceste
cuvinte aruncîndu-i în ochi: intre zmeii în tine, -ai căzut în miini de
Mureş-Turda,

25

Arhivele Statului Cluj-Napoca,

26

Cronica Mărgăului.
Ibidem.
Ibidem.

27

28

Colecţia

Anul 1918, nr. 409.

29
Conform informa\iilor primite de la nepotul ace,;tuia, Petru BTaica (a
Lipului), în vîrstă de 75 de ani.
30

Cronica

Mărgăului.
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om. Atunci

îndată

l-au

înţepat

cu

lăncile şi

i-au despicat trupul în patru

păTţi"31.

Deşi aşezarea Mărgău se află în Munţii Apuseni, la o distanţă de
ţării, ideea conştiinţei unităţii naţionale, cu fraţii de
peste Munţii Carpaţi, a străbătut ca un fir roşu istoria ei. Ne-o confirmă

547 km de capitala

izvoarele ce se găsesc în arhiva parohiei.
Răsfoind „mucedele pagini" ale cărţilor din colecţia parohiei, constatăm că, din cele 11 cărţi tipărite pînă la anul 1800 ce există în Muzeul parohial, 7 au apărut la Bucureşti şi Rîmnic. Printre ele cea mai
importantă este „Pravila cea mare", tipărită la Tîrgovişte în anul 1652.
Pe una. din paginHe „Penticostairionului" tipărit la Bucureşti în anul
1768, existent şi în Muzeul parohial, aflăm scris că la 21 septembrie
1768 era preot în Mărgău popa Daniil, de unde tragem concluzia că în
chiar anul tipăririi cartea a şi ajuns la Mărgău.
Existenţa acestor cărţi în biblioteca parohială şi ajungerea lor la
Mărgău într-un timp atît de scurt cum a· fost cazul Penticostarului
- ne dă posibilitatea să credem că legăturile locuitorilor acestei aşezări
cu românii de peste munţi şi, în special, cu centrele de cultură din Ţara
Românească erau foarte strînse şi mult mai vechi. ·cu toate că activitatea
tipografiei din Blaj a fost deosebit de intensă, totuşi românii din Transilvania, inclusiv cei din Mărgău, au manifestat un real interes pentru
cărţile de cult tipărite dincolo de Carpaţi. Acest interes a avut un rol
deosebit de important în formarea culturii noastre naţionale. Privită din
punctul de vedere al legăturilor neîntrerupte pe care românii din cele
trei principate le-au întreţinut, prezenţa cărţilor româneşti tipărite în
Principatele Române şi ·răspîndite în Transilvania reliefează lupta unui
popor care, împotriva vicisitudinilor istorice, a depus strădanii pentru
menţinerea. conştiinţei sale naţionale şi a unităţii sale spirituale cu mult
înainte ca aceasta să poată fi înfăptuită durabil şi din punct de vedere
politic. Circulaţia cărţii în limba română pe ambele versante ale Munţilor Carpaţi a avut o înriurire binefăcătoare asupra etapei premergătoare
unităţii politice, a contribuit la menţinerea legăturilor dintre fraţii despărţiţi din punct de vedere politic şi pregătind pe nesimţite terenul pentru marele act al unirii lor politice între graniţele aceluiaşi stat.
Viaţa chinuită, plină de nedreptăţi, supusă exploatării, despuierilor
de pămînt şi de drepturi ale românilor din Transilvania, inclusiv a celor
din Mărgău - cum a fost cazul voievodului Gheorghe la 1492 -, despuierile de libertăţi, bunul plac şi capriciile nobililor - la un botez al
familiei Baraszentkereszti din secolul al XIX-lea „soacra i-au grăit cinste
80 de iobagi" 32 - , au dus inevitabil la plecări din localitate. La aceşti
factori de ordin material se adăugau şi cei de ordin sufletesc, rezultat
al persecuţiilor cu caracter religios din secolul al XVIII-lea. Atît motivele
de ordin spiritual, cit şi cele de ordin social ale seoolului al XVIII-lea
au făcut pe locuitorii Mărgăului să participe la răscoala condusă de Horea,
fapt pentru care Mărgăul3 3 , oa şi Vălenii şi Ciulenii, au constituit în
ai
32
31

Ibidem.
Ibidem.

D. Prodan,

Răscoala

lui Horea, I,

Bucureşti,

1979, p. 548, 550.
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nobilimea

maghiară.

Astfel, zi de zi, an de ian şi veac de veac, din dorinţa de a trăi o viaţă
mai umană, unii mărgăoani şi-au părăsit vatra strămoşească, luînd calea
pribegiei, trecînd frontiera în mod clandestin şi orientindu-se spre Ţara
Românească, la fraţii de acelaşi neam şi sînge.
Dato1ită accentuării stării de exploatare pe de o parte, iar pe de
altă parte faptului că, pe lingă ocupaţia de bază creşterea vitelor - ,
locuitorii ~ezării Mărgău se mai îndeletnicesc începînd cu secolul al
XIX-lea şi cu geamăritul, meserie pe care dealtfel o practică şi astăzi,
plecările devin tot mai numeroase şi fără întoarcere, incit la 1896 preotul
local Aurel Urzica se plîngea: ,,Mărgăoanii cu anii stau prin România
ca geamgii şi numai ca şi în vizită se mai abat din cînd în cînd să-şi
vad1 famiiia" 34 •
Registrele botezaţilor şi ale decedaţilor înregistrează în această perioadă numeroase cazuri de plecări şi stabiliri, la Bucureşti, Curtea de
Argeş sau la Cîmpulung Muscel. Astfel, la 3 februarie 1891 a decedat
în Cîmpulung Muscel geamgiul Ciupuliga Toader din Mărgău, înmormîntat fiind tot acolo cu două zile mai tîrziu, de unde deducem că se
stabilise de multă vreme aici.
La 20 februarie 1894 soţia lui Toader Bocu, Ioana, predă preotului
local Aurel Urzica buletinul de naştere al fiicei Paraschiva, născută în
Bucureşti la 18 mai 1893, iar la 29 decembrie 1895, Oana, soţia lui
Tooder Bocu, adu-ce actele de naştere şi botez ,ale fiicei lor, Sanda, în1·egistnate în Buou1~ii. În interval de zece lruni, Oana, soţia lui Toade:r
Bocu, a venit de la Bucureşti la Mărgău de două ori, astfel că legă
turile dintre cei stabiliţi la Bucureşti şi cei rămaşi acasă erau destul de
strinse. La 25 iunie 1911, s-a născut în Bucureşti, şoseaua Viilor, nr. 27,
Petre Iancu, fiul lui Gheorghe Iancu şi Ioana Ciurtin, geamgiu în Bucureşti. La 6 iulie 1914 a fost botezat în Biserica Domnească din Curtea
de Argeş Petr:u Popa, fiul lui Gheorghe Popa şi Floarea Popa din MăTgău,
născut la 29 iunie 1914, în oraşul Curtea de Argeş, unde se aflau părinţii
săi.

arătate, constatăm că locuitorii satului Mărgău, depăşind
dificile de comunicare cu fraţii de peste munţi, treceau
fr:rontiera în mod dandestJn în România, înainte de anul 1918.
Sfîrşitul primului război mondial crează noi condiţii de luptă pentru
românii transilvăneni. După dezmembrarea monarhiei austro-ungare, în
urma declaraţiei din 12 octombrie 1918 de la Oradea, prin care îi este
contestat guvernului maghiar dreptul de a mai reprezenta naţiunea română, are loc la 30 octombrie 1918 constituirea Consiliului Naţional
Român, organ suprem de conducere în Transilvania, cu sediul la Arad.
In urma fo...'TilăTii consiliilor naţiollla!le judeţene, orăşeneşti şi comuniale,
s-au organizat şi gărzile naţionale - locale şi centrale - , formaţii de
apărare şi eliberare, alcătuite în majoritatea lor din ofiţeri şi soldaţi
întorşi de pe front.

Din cele

posibilităţile

34 V. Sima, Istoricul parohiei Mărgău, 1340-1972, manuscris, în
Biblioteca Arhiepiscopiei Vadului, Feleaculu.i şi Clujului.
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Tratativele începute la Arad cu ministrul naţionalităţilor şi reprezentantii Consiliului National Român nu erau sortite să aibă vreun rezultat,· cu atît mai mult'-cu cit în acest timp,. nu departe de Mărgău, la
Beliş, se săvîrşeau atrocităţi împotriva locuitorilor. In această situaţie,
o parte din bărbaţii MăTgăului, întorşi din război, împinşi de dorinţa
de a-şi vedea visul realizat, s-au înrolat în rîndurile gărzilor naţionale.
In şirul lor îi amintim pe: plutonierii Capota Ioan Briti, Panea Gheorghe Gusti, sergentul Capota Ioan Circhi, caporalul Morar Gl. · Ştefan,
soldaţii Abrudan Gh·. Lupului, Boc Teodor Nai, Braica N. Gheorghe
Luschii, Boc Petre Bujor, Capota Victor Onului, · Capota ·Ilie Medri,
Ciupuliga Petre Micioarchi, Capota Todor Molnar, Corhea Gheorghe şi
Mişchi, Capota Toader a P. Mitri, Faur Todor Miau, Gheleşel Teodor a Codrului, Gheoşel Petre Hani Codruţ, Ian Petre Moţului, Mâţ Toader a Toaii,
Matei Petre Gocuţ, Panea Teodor a Tomii, Pa.nea Ioan a Tomii, Popa
Gheorghe Piciochii, Poptean Petre P. Albului, Săcăluş Petre, Ştefănuţ
Alexandru, Urs P. Ioan, Ungur T. Emil, Brad Gh. Dumitru a Balichi,
Panea M. Traian lui Flinter, Oapota Ioan a Vili, precum şi pe plutonierul Morar Petru 35 . Acesta din urmă, fost prizonier în Rusia, a funcţionat între anii 1920-1924 ca învăţător în Mărgău, fiind în viaţă pînă
în vara anului 1977; a decedat la vîrsta de 86 de ani. După mărturia lui
Morar Petru, care i-a somat pe soldaţii care au săvirşit masacre să pă
răsească castelul şi să plece din Beliş, expunîndu-şi prin acest gest temerar viiaţa, toţi cei amintiţi iau contr1ţmit l·a stingerea ,actelor sîngeroase.
La un an după realizarea măreţului act de la 1 decembrie 1918, în
4 ianuarie 1920, preotul de atunci, Romul Romunţan, adresează comitetului parohial din Mărgău un însufleţit apel la colaborare în muncă
pentru ridicarea instituţiilor comunale în noua Românie Mare, apel din
care desprindem următorul pasaj: ,,Prezidiul, după ce atrage atenţia comitetului parohial la faptul că nici a visa nu am cutezat de a fi întreg
poporul român întrunit în o Românie Mare, care tTeblllie să fie mai
dragă ca lumina ochilor, spune că: în acest stat, ca să putem propăşi
pe toate terenele vieţii publice, avem lipsă de şcoale bune şi învăţători
luminaţi. Datorinţa sfîntă are şi poporul din MăTgău ca să se îngrijească
de şcoala lui confesională, acum pînă nu e prea tîrziu, ca aceea să corespundă întru toate luminării şi deşteptării poporului"36_
Din cele prezentate constatăm cu s:atisfacţie că Munţii Carpaţi n-au
constituit niciodată pentru locuitorii Transilvaniei, între care şi cei ai
Mărgăului, ca dealtfel pentru toţi românii, un zid despărţitor între ei
şi fraţii de peste munţi şi că conştiinţa unităţii naţionale a fost mai
înaltă decît Carpaţii, iar actul de la 1 decembrie 1918, actul unirii politice a tuturor românilor, a încununat aspiraţiile de viaţă ale unităţii
de neam şi de sînge.
GHEORGHE
35
36

DRAGOŞ

Monitorul Oficial, partea I-a, nr. 169 din 24 iulie 1940, p, 3742.

V. Sima, op. cit.
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LE VILLAGE MARGAU DANS LA LUTTE POUR
L'tMANCIPATION NATIONALE
(Resume)
L'auteur s'occupe du passe du village Mărgău (dep. de Cluj) qui a ses origines, probablement, Autour de l'annee 1200. Ayant comme base quelques documents,
parmi lesquels un manuscrit du Musee paroissial de l'endroit (,,La chronique de
Mărgău"), date en 1858-1859, on poursuit les liaisons des habitants de :t'endroit
avec Ies Roumains d'au dela des monts Carpaţi, en montrant que l'idee de t'unite
n.ationale a ete toujours vive dans l'esprit de ces habitants.

OPINIA PUBLICA DESPRE MARELE PROCES
MUNCITORESC DIN 1928 DE LA CLUJ
(Aspecte din presa vremii)
I

ln perioada ce a urmat scoaterii P.C.R. în afara legii (1924), organele
represive ale regimului burghezo-moşieresc au permanentizat prigoana
împotriva forţelor revoluţionare, progresiste, în special împotriva comuniştilor. ln baza legii Mîrzescu, în toate centrele industriale ,ale ţării, la
sate şi în rindurile intelectualităţii au fost operate numeroase arestări.
Au fost arestaţi luptători progresişti pentru răspîndirea manifestelor,
participarea la adunări, organizarea de greve şi participarea la acestea,
activitatea publicistică împotriva regimului, în apărarea intereselor maselor muncitoare, participarea la campaniile electorale în interesul poporului, activitatea desfăşurată pentru apărarea drepturilor democratice
şi lupta sub orice formă - pentru lărgirea acestora. Arestaţii, în
majoritatea cazurilor nu numai comunişti, au fost anchetaţi de către
„apărătorii" regimului, folosindu-se împotriva lor cele mai variate forme
şi metode de „convingere". Cei găsiţi vinovaţi pentru activitatea împotriva „securităţii statului", pentru „tulburarea liniştei publice", au fost
deferiţi organelor judecătoreşti civile şi militare. In faţa instanţelor de
judecată au compăTut comunişti, utecişti, socialişti, progresişti şi luptă
tori fără de partid, fiind acuzaţi pentru activitatea şi ideile lor adinc
patriotice, în folosul majorităţii poporului. Cazurile cele mai „grave" au
fost judecate de către Consiliul de Război de pe lingă Corpurile de
Annată.

Procesele anticomuniste şi împotriva celorlalte forţe progresiste se
în fiecare an fiind condamnaţi sute şi mii de militanţi la
ani grei de detenţiune şi amendă bănească în sume diferite. In aceste
procese, în mai multe cazuri, au fost înscenate acuzaţii nu numai împotriva unor elemente revoluţionare, progresiste, ci şi împotriva organizaţiilor revoluţionare şi democratice ale maselor muncitoare. In faţa
tribunalelor civile şi militare din Bucureşti, Ploieşti, Brăila, Galaţi, Craiova, Iaşi, Chişinău, Braşov, Tg.-Mureş, Cluj, Satu Mare, Oradea, Arad
etc., luptăto1ii pentru apărarea intereselor poporului, pentru binele şi
progresul României erau calificaţi „trădători de patrie" şi trataţi ca atare.
In lanţul măsurilor antimuncitoreşti, o verigă importantă a reprezentat-o procesul comunist din 1928, de lia Cluj. Acest proces îşi avea
obîrşia în luptele politice premergătoare alegerilor generale parlamentare din 1927, fiind o urmare directă a acestora. Guvernul Averescu şi
îndeosebi ministrul Gr. Trancu-Iaşi urmăreau de mai mult timp, cu
insistenţă, dizolvarea organizaţiifor de luptă ale clasei muncitoare. In
acest scop, a fost înscenat în aprilie 1927, în faţa Tribunalului din Bucu-

ţineau lanţ,
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reşti,

procesul de nerecunoaştere a personalităţii juridice a Sindicatelor
unitare din România.
In acest proces guvernul liberal a pierdut poziţie după poziţie, ajungind la concluzia că tribunalul civil, cu toate maşinaţiunile făcute, nu
poate realiza scopurile anticonstituţionale şi antidemocratice ale guvernului, care se vede nevoit să recurgă la alte procedee: trecerea problemei dizolvării Sindicatelor unitare din România din mina instanţei
civile în mina Tribunalului militar.
Percheziţiile, arestările şi procesele mărunte care au urmat după
fiasco-ul procesului din Bucureşti nu au fost altceva <lecit încercări de
forţă din partea guvernului burghezo-moşieresc. Ca urmare, intre 10 septembrie şi 17 octombrie 1928, la Cluj, în faţa Consiliului de război al
Corpului 6 Armată, nu se judecau de fapt unele persoane, ci organizaţiile legale şi ilegale ale mişcării muncitoreşti, problemele sale vitale.
In faţa ConsiHului de război au fost duşi muncitori, muncitoare, mici
comercianţi şi intelectuali, reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor muncitoreşti revoluţionare din România: P.C.R., U.T.C., Ajutorul Roşu, Ajutorul Muncitoresc, Sindicatele unitare şi Blocul Muncitoresc-Ţărănesc.
Procesul denumit de presa vremii „Marele proces comunist" a fost constituit din contopirea unui număr de 6 procese1 •
Evenimentul care a declanşat „Marele proces comunist" l-a constituit lupta muncitorilor de la fabrica „Phoebus" din Oradea, din maiiulie 1927, pentru îmbunătăţirea salariilor2 • In primele zile ale lunii
mai 1927, direcţiunea fabricii de maşini „Phoebus" a concediat cîţiva
muncitori de la secţia motoare. La protestul muncitorilor împotriva concedierHor, direcţiunea a operat noi concedieri. Drept răspuns, în ziua
de 12 mai 1927 aproape toţi muncitorii de la secţia de motoare au intrat
în grevă.
In cursul tratativelor intre delegaţii muncitorilor şi reprezentanţii
direcţiunii fabricii, delegaţii muncitorilor au ridicat şi problema reînnoirii contractului colectiv ce expira la 1 iunie 1927. Direcţiunea fabricii le-a respins cererea, vrind să înlocuiască contractul colectiv printr-un aşa-numit „Regulament de lucru" 3 • Deoarece direcţiunea fabricii
,,Phoebus" a refuzat categoric să satisfacă cererile juste ale muncitorilor, iar intervenţia Inspectoratului muncii a rămas fără rezultat, la
28 mai greva s-a extins asupra întregii fabrici. Muncitorii au ales un
comitet de grevă din care făceau parte, pe lingă delegaţii Sindicatelor
1

Despre acest proces vezi Petru Bunta, ,,Marele proces comunist" din 1928,

de la Cluj, în AIIAC, 1972, nr. XV, p. 405-425.

2 Ocupîndu-se de condiţiile de muncă existente la fabrica „Phoebus„ din
Oradea, la începutul anului 1927, ziarul Vas- es Femmunkcis (nr. 6, din 1 iunie
1927, p. 4) arăta că direcţiunea acestei fabrici a recurs la o serie de măsuri
provocatoare împotriva muncitorilor. Astfel, a încercat să introducă dintr-odată
sistemul „Taylor", reducînd în proporţii mari salariul în acord; a statornicit
sistemul orelor suplimentare şi a trecut la concedierea conducătorilor muncitonmii.
3
Direcţiunea fabricii urmărea să înlocuiască contractul colectiv printr-un
,,regulament al muncii" în care - cum arată ziarul Vas- es Femmunkcis (nr. 7.
din 1 iulie 1927, p. 2) - patronul fixează de unul singur condiţiile de muncă
şi obligaţiile muncitorilor.
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unitare, şi membrii organizaţiilor afiliate Sindicatelor de la Amsterdam.
Pentru a împiedica folosirea spărgătorilor de grevă, au fost organizate
pichete de grevă, care ţineau sub control intrarea în fabrică şi supravegheau ordinea. Muncitorii şi ţăranii muncitori din Oradea şi judeţul
Bihor au acordat sprijin greviştilor de la „Phoebus", nu numai moral, ci
şi material, colectînd bani şi alimente. De asemenea, au sosit ajutoare
materiale şi din alte părţi ale ţării, astfel din partea muncitorilor de la
uzinele din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Tîrgu-Mureş şi Braşov, ca şi din
partea minerilor din Valea Jiului. Greva de la fabrica „Phoebus'· era
condusă de organizaţia locală a P.C.R. prin comuniştii aflaţi în fruntea
Sindicatelor unitare, iar organizaţia U.T.C. din întreprindere a dat un
sprijin activ comitetului de grevă. La cererea direcţiunii fabricii, autorităţile din Oradea au arestat comitetul de grevă şi o parte a membrilor pichetelor de grevă, trimiţîndu-i pe toţi la închisoarea Tribunalului militar din Cluj 4 • Greviştii însă nu au putut fi intimidaţi. Ei au
ales un nou comitet de grevă şi au adăugat revendicărilor pe aceea a
eliberării celor arestaţi.
ln lupta lor hotărîtă muncitorii metalurgişti de la fabrica „Phoebus"
au fost sprijiniţi şi încurajaţi de muncitorii tuturor întreprinderilor din
Oradea. Astfel, în cea de a patra săptămînă a grevei, la 25 iunie 1927,
între orele 11-12, în faţa prefecturii judeţului Bihor s-au adunat circa
300 delegaţi din toate întreprinderile orădene, cerind cu energie eliberarea muncitorilor arestaţi de la „Phoebus". Un grup mai mic în frunte
cu dr. Eugen Rozvan, pe atunci consilier juridic al Sindicatelor unitare
din Oradea, s-a prezentat la prefect, cerindu-i să intervină spre a se
înceta arestările ilegale şi prigoana împotriva organizaţiilor muncitoreşti.
La orele 12, pentru ,a sprijini acţiunea delegaţiei, în toate fabricile din
oraş a încetat munca pe o durată de 15 minute.
Urutatea de iacţiune şi perseverenţa luptei muncitorilor din Oradea
au înspăimîntat organele regimului burghezo-moşieresc. Ele au trecut
la represalii, operînd o serie de arestări. Astfel, în noaptea premergă
toare şi în ziua următoare grevei generale, au fost arestaţi conducătorii
organizaţiilor din Oradea ale Sindicatelor unitare şi Blocului MuncitorescŢărănesc, în frunte cu dr. Eugen Rozvan, fiind transportaţi la închisoarea
Tribunalului militar din Cluj 5 •
Tribunalul militar al Corpului 6 Armată s-a întrunit de trei ori
pentru a judeca conducătorii greviştilor de la fabrica „Phoebus", conducătorii Sindicatelor unitare şi ai Blocului Muncitoresc-Ţărănesc. Nu
s-a putut trece însă la judecarea procesului, deoarece în două Iinduri
4
în adresa direcţiunii fabric:ii „Phoehus" către Prefectura poliţiei din Oradea
(22 iunie 1927), după ce se aminteşte că fabrica lucrează în special, ,,aproape 80%
<lin producţie", pentru stat, adică C.F.R., cere intervenţia organelor respective
pentru „restabilirea ordinei". (Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 96, dos. nr. 871,

fila 14).
5 Vestea transportării fruntaşilor Sindicatelor unitare din arestul poliţiei la
Consiliul de război din Cluj s-a răspîndit cu rapiditate în întreg oraşul. ,,Agitaţia arăta ziarul Inainte, organ al B.M.Ţ. a fost la culme. Din mijlocul
tuturor păturilor sociale s-au ridicat proteste. S-au format delegaţii de cetăţeni,
care au protestat în faţa autorităţilor. Pînă şi baroul avocaţilor s-a mişcat" (nr. 7,
din 7 iulie 1927, p. 2).
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nu s-au prezentat martorii citaţi, iar a treia oară procesul a fost amînat
din oauzia amnistiei publicate în acea perioadă. Trib'Ul1.01lul rnili,taT nu a
sistat însă acţiunea, anchetatorul integrînd-o în rechizitoriul „Marelui
proces comunist".
In această vreme, organele represive ale regimului burghezo-moşie
resc au „sprijinit" prin arestări în masă campania generală de alegeri
parlamentare. Candidaţii şi agitatorii Bl<>ţului Muncitoresc-Ţărănesc erau
rind pe rînd arestaţi şi transferaţi la închisoarea Tribunalului militar
din Cluj 6 • Tiribunalul mili.,tar a legat cazul acestora de cel ail muncitorilor
de la fabrica „Phoebus" şi al conducătorilor muncitorimii din Oradea.
In această perioadă, un loc de seamă în organizarea şi desfăşurarea
activităţii mişcării muncitoreşti din România îl ocupa reţeaua căminelor
muncitoreşti. Astfel, înţelegem de ce atenţia organelor care voiau să
dea o lovitură puternică mişcării muncitoreşti revoluţionare s-a îndreptat
asupra activităţii căminelor muncitoreşti. Şi în acest domeniu, primul
oas a fost făcut la Oradea. Pe motiv că unul din tablourile ce împonobeau de ani de zile Căminul muncitoresc „are tendinţă de instigare la
răzvrătire", poliţia a închis şi sigilat Căminul muncitoresc, construit de
muncitorii orădeni, inaugurat la 27 decembrie 1925, rechiziţionîndu-1
apoi pentru un cămin de ucenici. Atunci cind sindicatele au protestat
oficial împotriva procedeului ilegal al autorităţilor, poliţia a făcut o
percheziţie la Căminul muncitoresc, luînd registrele de procese-verbale
c.are oglindeau activitatea sa, precum şi cărţile şi tipăriturile aflate la
cămin, calificate c.a avind caracter instigator, şi transferînd Tribunalului
militar din Cluj cazul Căminului muncitoresc din Oradea7 •
Prin închiderea Căminului muncitoresc organele represive ale statului burghezo-moşieresc intenţionau să paralizeze activitatea Sindicatelor unitare şi a B.M.Ţ.-ului, aflate sub îndrumarea P.C.R. ln decursul
acţiunilor teroriste duse împotriva Căminului muncitoresc, organele represive au efectuat o serie de m-estări. Astfel, a fost arestat nucleul
6 al U.T.C., membrii căruia au fost deferiţi Consiliului de război al
Corpului 6 Armată. Au fost arestaţi şi alţi tineri U.T.C.-işti, precum
şi un număr mare de fruntaşi ai mişcării muncitoreşti: comunişti, activişti ai Sindicatelor unitare şi ai B.M.Ţ-ului.
6 Cele mai multe arestări au fost efectuate cu această ocazie în judeţele
B!hor şi Satu Mare. La Oradea, în preajma alegerilor parlamentare din iulie
1927, candidaţii B.M.Ţ. rămaşi liberi pînă atunci au fost arestaţi. De asemenea,
au fost arestaţi toţi oamenii de încredere ai Blocului. Intr-un mare număr de
case muncitoreşti şi ţărăneşti autorităţile au făcut percheziţii, ridicînd cărţile
de alegător. Toţi delegaţii B.M.Ţ. au fost arestaţi. Totodată, au fost arestaţi 300
de ţărani bihoreni, simpatizanţi ai Blocului (lnainte, nr. 7, din 7 iulie 1927, p. 2
şi nr. 8, din 10 iulie 1927, p. 2).
7 In referatul Biroului 2 Informaţii din 25 septembrie 1927, în legătură cu
închiderea Căminului muncitoresc din Oradea se arată: ,,Organizaţia muncitorească din Oradea Mare, de la organizaţia de breaslă, cum a fost organizată, a
trecut la organizaţia comunistă; ce prezintă un mare pericol pentru stat, întrucît numără 4500-5000 membri cu tendinţa de a mai spori" (Arhiva C.C. al
P.C.R., fondul 96, dos. nr. 875, filele 1-3).
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Campania de Hchidare a organizaţiilor revoluţionare ale muncitorimii a continuat prin represalii exercitate asupra celorlalte instituţii
muncitoreşti.

Un a:lt caz din acest lanţ, dezbătut în cadrul „Marelui proces comunist" a fost cel de la Cluj'. Grupul de fotografi muncitori din oraş a
organizat la începutul lunii septembrie 1927 o expoziţie de fotografii
în Căminul muncitoresc, cu aumizaţia forurilor competente. Toate fotografiile expuse au trecut prin~ntrolul cenzurii. La 10 septembrie, în
ultima zi a expoziţiei apărut [n s:al:a de expoziţie un grup de agenţi
ai siguranţei, care a efectuat o percheziţie în sală şi la Căminul muncitoresc. Siguranţa, pe lingă fotografiile cenzurate, într-un sertar a găsit
şi o fotografie necenzurată, decupată din revista „L'Illustration", 1reprezentînd un tranşeu din China, declarînd-o corp delict. Pe această bază
au fost arestaţi Aradi Viktor, organizatorul expoziţiei, Ştefan Dan, secretar al Uniunii Muncitorilor în Lemn şi dactilografa Căminului muncitoresc Kahana Jolan. După 4 zHe de anchetă şi două săptămîni de
arest preventiv, împotriva celor arestaţi a fost deschisă o iacţiune, oazul
organizatorului expoziţiei de fotografii şi al „complicilor" săi fiind încadrat în „Marele proces comunist".
Tot în cadrul Marelui proces desfăşurat la Cluj a fost integ,rat şi
cazul unei aşa-zise „tipografii clandestine" din Oradea. In noaptea de
11 spre 12 martie 1928, poliţia din Oradea a descoperit în imobilul din
Calea Victoriei Illr. 24 o tipografie clandestină „în acţiune" - a cărei
utHaj consta dintr-o ma.şină de soris defeotă şi un şapirrograrf oare putea
multiplica pînă la 25-30 exemplare. Un grup de muncitori pregătea
acolo materialele pentru ziarul ilegal „LENIN KOVETOI" (Adepţii lui
Lenin). In acel moment se dactilografia articolul intitulat „Celkitiizes"
(Obiective), semnat de Neumann-Mâte Erno, articol „care, în termeni
drastici, instigă la revoluţie".
Poliţia i-a arestat pe „vinovaţi", printre care pe Aroadie Lenârt,
unul din conducătorii organizaţiei P.C.R. din Oradea, pe tînărul comunist
Alexandru Sencovici, ca şi toate persoanele aflate într-o legătură cit
de îndepărtată cu personalul „tipografiei", transferînd cazul Tiribunalului
militar al Corpului 6 Armată.
Organele statului burghezo-moşieresc voiau să lucreze „temeinic".
După ce opinia publică părea pregătită, forţele represive pornesc prigoana şi împotriva simpatizanţilor mişcării muncitoreşti. La 29 mai 1928,
fără vreo acţiune prealabilă, librăria „Cultura" din Cluj a fost luată prin
surprindere, rechiziţionindu-se toate publicaţiile de stînga ale Editurii
Malik-Verlag ca şi ale lui Neuer Deutscher-Verlag. După aceasta, s-au
făcut percheziţii la locuinţa cunoscutului publicist de stînga Aradi Viktor,
de unde au fost luate de asemenea cărţile publicate la cele două edituri
berlineze, împreună cu o serie de alte cărţi, broşuri şi scrisori, şi duse
la Siguranţă. Cu această ocazie, a fost din nou arestat Aradi Viktor,
precum şi proprietarul librăriei „Cultura". Sigll!I'anţa ia legat acest caz
de activitatea Ajutorului Muncitoresc Român şi a Ajutorului Roşu Internaţional, operînd un şir de arestări. Sub învinuirea de „complicitate"
au fost arestaţi printre alţii Coloman Muller şi Sim6 Geza, militanţi de
seamă ai mişcării muncitoreşti din Români1a.
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Prin integrarea în „Marele proces comunist" a Ajutorului Muncitoresc Român şi a Ajutorului Roşu Internaţional, cadrul era complet.
De acum înainte, evenimentele se precipită din ce în ce mai mult. La
18 august, a fost terminat rechizitoriul de 64 pagini, iar pentru ziua de
10 septembrie a fost fixat procesul.
Înăsprirea teroarei împotriva mişcărilor revoluţionare şi a celor legate de procesul antimuncitoresc din
1928, de la Cluj, a stîrnit un
ecou răsunător în opinia publică a ţăru şi în cea internaţională. Intru
apărarea celor arestaţi şi acuzaţi şi-a ridicat gliasul în primul rînd presa
democratică din România, presă din care spicuim în cele ce urmează
aspecte dintre cele mai semnificative.

.1

Un nou val de teroare. Tov. Muller, preşedintele Consiliului General
Sindical Unitar, arestat. - Arestările de la Oradea şi Cluj. - Furtul
de la Satu-Mare. lncepe munca forţată?!
Muncitorimea din Oradea este solid şi perfect organizată. Toate
încercările siguranţei şi ale social-democraţilor (de dreapta, n.n.) de a
sparge sindicatele au rămas zadarnice.
După spargerea mişcării sindicale, muncitorii, cu toată criza şi
sărăcia, au clădit, cu banul şi truda lor, un Cămin în care discutau
nevoile lor.
Puterea şi influenţa sindicatelor unitare din Oradea se întinde în
întreg judeţul, ba chiar şi în judeţele vecine.
Pe de altă parte, cu ocazia alegerilor averescane s-a văzut că, cu
toată teroarea şi urgia administrativă, zeci de mii de alegători s-au pronunţat pentru Blocul Muncitoresc şi Ţărănesc. Liberalii au cerut ca
la alegerile de anul trecut să nimicească această forţă, dezlănţuind o teroare necunoscută încă chiar în tara noastră. Cu toate acestea vointa
muncitorimei n-a putut fi înfrîntă. In timpul alegerilor generalul Moşoiu, care punea la cale toate samavolniciile, a fost huiduit.
Şi generalul Sarma a cerut să se răzbune nu numai împotriva Blocului, ci şi a sindicatelor unitare.
El a ordonat confiscarea Căminului, arestările şi prigoana ca.re au
urmat.
Muncitorii, văzînd că li s-a răpit Căminul, iau închiriat un alt local,
şi sindicatele şi-au continuat activitatea. Dar generalul Moşoiu şi siguranţa nu dorm. Un nou atac este pus la cale.
Arestările

Sub pretext de „complot comunist" mai mulţi intelectuali şi muncitori sînt arestaţi săptămîna trecută, duşi la siguranţă, unde începe
,,ancheta" cu vina de bou.
Cei arestaţi au fost oribil torturaţi.
Disperat, căpiat de loviturile ce primea, unul din cei arestaţi, Rosenfeld, s-a smuls din mîinile agenţilor şi s-a aruncat prin geam, în
stradă de la al Iii-lea etaj.
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A căzut în stradă, zdrobit, plin de sînge, şi a rămas în nesimţirl:e,
pînă ce tî.rziu, tîrziu de tot a fost ridicat şi transportat lia spital, cu
picioarele frînte.
Sint puţine speranţe că va scăpa cu viaţă.
S-au adunat mii de cetăţeni care au făcut o manifestaţie ostilă siguranţei şi cu greu s-au împrăştiat.
Vînătoarea ...
Vîlva produsă în oraş şi în întreaga ţară de acest caz a determinat
siguranţa să facă la rindul ei mare vîlvă.
De unde l,a început arestase opt inşi şi de la care desigur cu toahi
tortura nu a avut ce scoate, deoarece nu de complot era vorba, ci de
fanteziile siguranţei, a pornit o adevărată vinătoare prin oraş, arestînd
peste 40 de muncitori.
In acelaşi timp ia alimentat presa burgheză cu ştiri fantastice. Toate
ziarele maghiare şi române din Oradea şi Cluj au scris pagini întregi
despre: ,,marele complot de la Oradea". Odată cu aceste arestări a fost
sigilat şi noul local al sindicatelor. La rîndul lor „Universul", ,,Viitorul",
,,Curentul" au dat cele mai caraghioase „amănunte" asupra acestui complot, căutînd astfel să justifice barbariile siguranţei.
Ajutorul siguranţei din Cluj
Siguranţa din Cluj, pusă în curent cu cele petrecute, a venit imediat în ajutorul surorei sale din Oradea.
Duminică 18 c., pe dnd tovarăşii Muller Koloman preşedintele consiliului nostru general, Radix, Imre Aladar, Ion Buda, Anton Petan şi
alţii din diferite or,aşe ale ţării se coboT1au în gara Cluj, din tren au
fost arestaţi şi înaintaţi consiliului de război.
Tovarăşii membri în comitetul central ial Uniunei în Lemn, cu sediul în Cluj, veniseră spre a face controlul activităţii pe anul 1927 .. .
Siguranţa vrea să lege venirea în Cluj a tovarăşilor de mai sus cu .. .
,,complotul" de la Oradea ...
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 13 din 25 martie 1928, p. 1,
Bucureşti. Organ săptămînal al Uniunii Sindicale Unitare din România.

Un complot la termen fix. Alarma presei oligarhice. Şomajul şi guvernul. Mari arestări, noi schingiuiri. Greva foamei la Cluj. Protestele
din întreaga ţară.
Se ştie cum se fabrică la noi, în Ungaria lui Horthy sau în Bulgaria
lui Tzancoff comploturile:
Cind situaţia guvernului este mai şubredă, cînd incapacitatea-i şi neghiobiile îi sînt pirea deochiate, pentru a provoca o diversiune spre a
sustrage atenţiunea opiniei publice siguranţa „descoperă" un complot,
iar presa alarmistă începe să înşire poveşti fantasmagorice pentru a
speria, a impresiona lumea.
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vine de la sine: ,,Ţara este în pericol şi numai un guvern
tare, ca actualul guvern o poate salva, deci guvernul trebuie să mai
stea la cinnă".
Complotul de la Oradea

în numărul trecut ce s-a petrecut la Oradea.
Deşi au trecut mai mult de două săptămini, nu s-a putut descoperi
nimic în sarcina celor arestaţi şi mai ales siguranţa nu a putut smulge
de la cei torturaţi mărturisiri că au avut legături conspLrative cu ronducătorii sindicatelor unitare.
Pentru că, se ştie, la Oradea se urmăreşte nimi:cirea sindicatelor
unitare. Cu toate că nu a avut dovezi şi nici măcar un indiciu, siguranţa
a arestat şi pe tov. Czeller şi Alrnasi din Oradea, Ioan Baga şi Gh.
Voştinar din A'I'ad, Avramescu, Imri Petre şi lohan Schmidt din Bucureşti. Tote prea cunoscut sistemul siguranţei de a aduna muncitori din
întreaga ţară, de a-i implica într-un „complot" făptuit într-un anumit
oraş de a da ... de urmele unei vaste organizaţiuni cu ramificaţii în
Am

arătat

toată ţara.

. ..

Intervenţiunile

Sindicatele din întreaga ţară au trimis proteste, telegrafice, la ministerul de interne şi la cel al muncii.
Intelectualii din Oradea au înaintat deasemeni un protest, i.ar o delegaţie a venit la Bucureşti.
Dăm mai jos cîteva pasagii din memoriul-protest venit de la Oradea:
Domnule ministru!
După cum se ştie Prefectura poliţiei din Oradea spune că a descoperit de c1..Lrind organizarea unei grupări comuniste, cu care prilej au
fost arestaţi numeroşi comunişti. Poliţia a profitat apoi de acest prilej
pentru a lovi unele sindicate profesionale din Oradea, arestind pe conducătorii acestora, maltratindu-i oribil şi închizind localurile Sindicatelor.
Putem afirma cu conştiinţa curată că sindicatele din Oradea nu
aveau nici o legătu'I'ă cu giruparea comunistă şi sîntem convinşi că poliţia, cu toate presiunile neomeneşti de care s-a servit, nu a putut produce dovezi contra sindicatelor.
Ati.t conducătorii sindicatelor cit şi comuniştii arestaţi au fost bă
tuţi pină la singe. Jungbert, secretarul chelneriJor, se plinge că ,a fost
strins în presă. Consilierul comunal Gembatz se plînge că a fost grav
bătut. Consilierul Czeller a fost bătut în faţa soţiei sale, lovindu-l cu
capul de pereţi. Despre Alex andru Rosenfeld şi poliţia recunoaşte azi
că nu are nimic comun cu gruparea comunistă. El intr-aitîta a fost maltratat, incit a sărit de la al treilea etaj cu intenţia de a se sinucide.
Azi 2iace la spital cu oasele rupte. De asemenea au voit să se airunce de
la etajul II comuniştii Tordiai şi Szencovici. Au fost bătuţi şi alţii, ca
Ludovic Almâssy secretarul metalurgiştilor, Em. KaTdos, Matei Fried1
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mann, Francisc Csizmadia, dar amănuntele exacte nu le poate constata
decît o comisie străină de organele de urmărire, şi din care să facă parte
şi apărătorii şi medicii deţinuţilor.
Protestăm contra arestării şi maltratării muncitorilor nevinovaţi,
contra schingiuirei deţinuţilor politici şi contra interogărilor cu mijloace
inchizitoriale.
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi ,a interveni cu înalta autoritate
de oare dispuneţi ca schingiui•rile să înceteze, vinovaţii de maltratări să
fie pedepsiţi, iar cei nevinovaţi să fie puşi în libertate.
VIAŢA MUNCITOARE: anul V, nr. 14 din 1 apri1i-e 1928, p. 1, Bucureşti.

Situaţia arestaţilor

din Cluj .
. . . Protestele muncitorimii.
Sindicatele din Cluj au trimis o delegaţie la Comandamentul Corpului VI Armată cerind punerea în libertate a lui Foriş.
Din Bucureşti ,au fost expediate la Comandamentul Corpului VI Armată în ziua de 5 ort. următoarele telegrame:
Sindicatele muncitoreşti unitare din Bucureşti Metal, Lemnari, CroitoTi, Pielari, Tipografi, Chelneri, Brutari, Frizeri, Funcţionari şi C.F.R.
cer imediata eliberare a Tovarăşului Ştefan Foliş primul redactor al
ziarului „Viaţa Muncitoare" ediţia ungară care se află în a 30-a zi de
gTevă a foamei precum şi a tuturor celorlalţi muncitori deţinuţi în
închisoarea militară din Cluj.

•
Comitetul Central Executiv al Blocului Muncitoresc-Ţărănesc din
România cere imediata eliberare a camaradului Ştefan Foriş, membru
al acestui comitet cum şi a tuturor celorlalţi muncitori arestaţi, în majoritate membri ai organizaţiilor noastre politice.
De asemenea din Braşov s-au trimis proteste Ministerului de Război,
Muncă şi Comandamentului Corpului VI Armată din Cluj.
Comitetul secţiunei din Bucureşti a Partidului sodal-democrat a
votat următorul protest:
Comitetul organizaţiei din Bucureşti a Partidului Social-democrat
aflînd de regimul sălbatic şi ilegal la care este supus ziaristul Şt. Fori~
bătut zile de-a rindul şi aflat în a 36-a zi de grevă a foamei protestează contra acestui Tegim de opresiune şi distrugere sistematică a unui
arestat pentru ideile sale politice, cere eliberarea lui imediată oa şi a
tuturor celorlalţi mundtori arestaţi şi schingiuiţi în cazărmile consiliilor
de

{I"ăzboi.

Protestul d-lui Dem. Dobrescu
D-l Dem Dobrescu preşedintele Uniunii Generale a avocaţilor din
România şi vicepreşedintele Ligii Drepturilor Omului ia expediat Corpu-
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din Cluj o telegramă prin care cere eliberarea şi grăbiirea
muncitorilor arestaţi la Consiliul de Război din Cluj.
Tov. Ştefan Foriş pe patul morţii
Incă de săptămina trecută tov. Ştefan Foriş a fost transportat la
spital. După încercăd zadarnice de a-l hrăni artificial, stail'ea lui a devenit şi mai gTavă. Tot timpul i se fac injecţii, inima nu-i funcţion~ază
normal.
Săptămina aceasta şi-a pierdut cunoştinţa. Poate chiar că agonia a
şi început.
Din piepturile noastre ale tuturor muncitorilor şi oamenilor cinstiţi
trebuie să izbucnească ... (indescifrabil) ... pe Foriş. Daţi libertate acestui bun k1ptător al cla~ei muncitoare, contra căruia nu puteţi stabili
nici o vină.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 17 din 13 mai 1928, p. 1, Bucuh.1i 6

Armată

instrucţiei

reşti.

Faptele din ziua de azi
... Cu ocazia arestării mele de către poliţia din Oradea în ziua de
20 martie d.m. în timpul interogatoriului am fost bătut cu cauciucuri
şi cu sîrmă cusută în piele, cu vină de bou, la mîini, spinare şi burtă.
Mai tîrziu mi s-au legat mîinile de picioare, ghetele mi-au fost smulse
cu forţa şi am fost bătut la tălpi. Am leşinat, am fost trezit şi procedeul
a început din nou. Zvîrcolindu-mă pe pămînt, am fost călcat pe beregată, am fost lovit în piept cu piciorul şi bătut cu diferite obiecte de
bătut. Intre altele au întrebuinţ.at şi cătuşe pentru strîngerea mîinilor.
Această schingiuire a durat de marţi pînă duminică. Am arătat prefectului de poliţie Puticiu corpul meu plin de răni şi am protestat împotriva bătăii. Cu toate acestea, schingiuirea mea nu a încetat, ci a continuat şi mai barbar. Agenţii Şelezan, Borgaş şi Ioachim au declarat că
în zadar protestam, fiindcă ei ne bat din ordinul prefectului. Ei au
ordin ca fiecare arestat să fie schingiuit pînă la moarte. Pe corpul meu
sînt şi astăzi răni de mărimea unui măr pline cu puroi. Mi s-a Tefuzat
să fiu văzut de medic. lnainte de bătaie am fost legaţi la ochi să nu
vedem pe acei caire ne bat.
A. Lenard - muncitor metalurgist.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 18 din 20 mai 1928, p. 1, Bucureşti.

Cereţi

stingerea procesului de dizolvare a sindicatelor unitare din
restabilirea libertăţilor de organizare, întrunire şi presă.
Executiva C.G.S.U. adresează sindicatelor muncitoreşti din ţară ur-

Capitală şi

mătoarea circulară:

La 6 IUNIE a.c.
de dizolvare a celor

urmează să
douăsprezece

se judece la Tribunalul Ilfov procesul
sindicate unitare din Capitală, proces
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durează

de peste un ,an, intentat de fostul ministru al muncii

Trancu-Iaşi.

De nenumărate ori am arătat că prin acest proces se urmăreşte
dizolvarea sindicatelor noastre din Capitală, iar mai pe urmă şi a acelor
din restul tării.
Cauza· este lupta hotă1ită dusă de sindicatele noastre pentru APARAREA intereselor muncitorimei, pentru mă·rirea salariilor, pentru condiţii de muncă omeneşti, pentru respectarea zilei de luoru de 8 ore,
pentru libertatea de ,organizare şi activitate sindicală, a presei muncitoreşti, a cuvîntului în orice limbă, pentru muncitori şi pentru ,respectarea libertăţilor cetăţeneşti, fără de care existenţa sindicatelor şi apărarea
clasei muncitoare nu se pot concepe.
Au comis sindicatele noastre prin această luptă vreo abatere de la
legi?
Nici una. Din contr,a, toată activitatea sindicatelor unitare a fost
dusă numai în cadrul şi spiritul legilor în fiinţă.
PENTRU această activitate strict legală guvernul de ieri, ca şi cel
de azi, în ciuda legHor (de ele făcute) urmăresc totuşi dizolvarea sindicatelor UNITARE.

•
Dar, să presupunem că cele douăsprezece sindicate unitare din Caîn activitatea lor, ar fi depăşit cadrul legilor, ceea ce nu este
cazul. Ce spune legea în ,atare caz? Ea prevede că Ministerul Muncii
trebuia să atragă atenţia acelor sindicate vinovate, să le recheme la legalitate şi numai dacă după aceasta nu s~a,r fi conformat şi în baza
faptelor evidente de periclitare a „Siguranţei Statului" sau a „Ordinei"
putea cere nu dizolvarea TUTUROR, ci darea-n judecată numai a acelor
conducători de sindicate ca-re s-au făcut vinovaţi, iar dizolvarea nu se
putea cere <lecit dacă totalitatea membrilor unui sindicat vinovat n-au
lăsat pe comitet să reintre în legalitate. Dar nici înk-un caz nu se putea
cere dizolvarea tuturor sindi.catelor dintr-o localitate.
Aşa spune legea, aşa dictează logica şi raţiunea. Dar, în cazul nostru
s-a procedat „turceşte". De ce?
Pentru că clasa patronală şi capitalistă nu pot tolera o mişcare
sindicală de clasă activă, care să apere în mod cinstit interesele de
viaţă şi libertăţile elementare de oare are nevoie clasa muncitoare .
pitală,

•
La gîtuirea sindicatelor unitare, în afară de patronat, guverne şi simai sînt interesaţi şi şefii social-democraţi şi Amsterdarnişti
(liderii de dreapta, n.n.) ...
Pretextul comunismului, furnizat de către reformişti, a servit şi
serveşte şi azi teroarea şi reacţiunea în oontra noastră. Calomniile şi
denunţurile ziarelor şi sefilor reformişti au mai servit guvernelor oli-

guranţă,
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garhice drept pretext pentru nimicirea noastră atît în ţară cit şi în
străinătate şi în special la Geneva.
Pentru social-democraţi (de dreapta, n.n.) ca şi pentru Teacţiune,
a lupta în cadrul legiuirilor burgheze pentru apărarea existenţei şi a
libertăţilor clasei muncitoare înseamnă comunism. Şi, cum sindicatele
unitare sînt singua-ele organizaţii de clasă active, care sîngerează de ani
de zile pe frontul luptei de clasă sub cea mai grozavă teroare, este
suficient ca din această cauză să se năpăstuiască asupra !I.or întreaga
furie a trădătorilor ...
Pentru noi, Comitetele de conducere ale organizaţiilor sindicale unitare din România, pentru membrii sindicatelor noastre, pentru clasa
muncitoare în general ca şi pentru puţini oameni cinstiţi şi de caracter,
procesul de la 6 iunie nu este numai o formalitate mecanică, ci este o
luptă, continuarea luptelor noastTe duse de ani de zile pentru recucerirea
libertăţilor cetăţeneşti şi sindicale.

•
Impotriva intenţiilor de dizolvare a sindicatelor unitare din Capiîmpotriva ["ăpirii oricăror libertăţi de activitate sindicală, aci în
Bucureşti şi în tot regatul, precum şi în Banat, Ardeal şi Basarabia
trebuie să se ridice şi să protesteze tot ce este muncitor cinstit şi conştient, tot ce este apărător sincer al libertăţilor cetăţeneşti.
Tribunalului de Ilfov, Ministerului de Justiţie, Ministerului Muncii
şi guvernului, trebuia să li se cear-ă, prin telegrame, moţiuni, memorii şi
tală,

delegaţii:

Stingerea imediată a ruşinosului proces de dizolvare a sindicatelor
unitare din Capitală, repunerea imediată în legalitate a mişcării sindicale unitare din România, deschiderea şi predarea căminurilor muncitoreşti închise şi confiscate, garantarea libertăţii de adunare, de organizare, de presă, de cuvînt şi de apărare faţă de exploatarea capitalistă.

Din ateliere, fabrici, biirouri şi magazine, trebuie să plece strigătul
puternic şi hotărît al celor ce muncesc şi sînt exploataţi şi apăsaţi, către
cei în drept, pentru redarea libertăţilor clasei muncitoare răpite în mod
samavolnic.
Manifestaţi solidaritatea şi hotărîrea voastră de luptă muncitori!
Intăriţi sindicatele unitare! Luptaţi pentru existenţa sindicatelor noastre!
Executiva Consiliului General Sindical Unitar din România.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 18 din 29 mai 1928, p. 1, Bucureşti.

Mai sînt 23 tovarăşi arestaţi la Cluj. Lupta pentru eliberarea lor
trebuie să continue pînă ce cu toţii vor fi liberi .
. . . Astfel sindicatele unitare din toată ţara, secţiunea din Bucureşti a partidului social-democrat (aripa stingă), Blocul Muncitoresc şi
Ţărănesc precum şi Liga Drepturilor Omului şi Uniunea generală a avocontinuă, şi
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caţilor prin d. Dem Dobrescu, au protestat împotriva deţinerii în m-est
a muncitorilor alt'estaţi la Oradea, cerind eliberarea lor. In urma acestor
proteste •au fost puşi în libertate 92 dintre cei ares,taţi. In arestul de
la Cluj au mai rămas 25 de tovarăşi. Dintre aceştia 23 sînt în greva de
foame. Ultima ştire (27 mai) arăta că cea mai mare parte dintre ei au
29 de zile de grevă.
Faţă de această situaţie, sindicatele unitare din ţară ·au făcut noi
proteste pentru eliberarea şi a acelora ce au mai rămas.
Sindicaitele unit,are din Ploieşti au trimis Ministrului Muncii şi comandamentului Corpului VI Armată din Cluj o telegramă prin care cer
eliberarea celor ce-au mai rămas arestaţi. 80 de femei muncitoare şi
802 muncitori din Ploieşti au semnat o moţiune prin care cer acelaşi
lucru.
Sindicatele unitare din Arad au cerut Ministrului de război, printr-o
telegramă, eliberarea muncitorilor arestaţi la Cluj, iar consiliului comunal din Arad i-au ceruit să intervie pentru eliberarea tovMăşului
Ion Baga consilier comunal. Primarul &radului a promis că va interveni ..
Cu ocazia vizitei }a Galaţi a d-lui Lupu Ministrul muncii, vizită despre ·pare voribim în altă parte, muncitorii gălăţeni i-au prezentat un
memqriu cerind închiderea procesului de dizolvare a sindicatelor unitare"' din Capitală, redeschiderea căminurilor muncitoreşti închise, restabilirea libertăţilor de organizare şi întrunire şi eliberarea muncitorilor' ia.restaţi la Cluj. Dr-ul Lupu a Tăspuns că e cam g1reu, ,,căci sin,tem
vecini cu Rusia;', dar că va face tot ce va putea (N-a făcut nimic).
Cele 11 comitete ale sindicatelor unitare din Capitală au expediat
cite ·o- telegramă Corpului VI Armată de la Cluj cerind eliberarea celor
arestaţi.

O telegramă în acelaşi spirit a fost trimisă mai apoi în numele
tuturor sindicatelor unitare din Bucureşti, în urma hotărîrii unei şedinţe
speciale cu reprezentanţi ai tuturor sindicatelor.
Comitetul Central Executiv al Blocului Muncitoresc-Ţărănesc a ce1·ut .acelaşi lucru printr-o telegramă adresată Consiliului de război din
Cluj~
D. Dem. Dobrescu în calitatea d-sale de preşedinte al Uni.unei Generiaţ~ a Avocaţilor şi vice-preşedinte al Ligii Drepturilor Omului a
trimis Corpului VI Armată o telegramă soli.citind eliberarea muncitorilor şi intelectualilor arestaţi la Consiliul de război din Cluj.
Cei peste 500 de mUE.citori ai fabricii metalurgice „Lemaitre" din
Bucureşti au cerut acelaşi luoru printr-o telegramă adresată Consiliului
de Tăzboi din Oluj .
. _ln ultimul moment aflăm că la Cluj au fost puşi în libertate încă
2 tovarăşi dintre cei 25 de arestaţi. Ceilalţi, în urma promisiunilor de
eliberare, formal făcute de către cei de la Consiliul de război, au încetat ·greva foamei. Ştirea încă nu ne-a fost confirmată.
_ Sindicatele unitare din Cluj au trimis delegaţii la Consiliul de
razboi de ,acolo şi telegrame autorităţilor din Bucureşti, cerind ca cei
ce au mai rămas arestaţi să fie puşi în libertate.
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„Ma1·ele complot comunist de la Oradea" trîmbiţat atîta de că.tre
presa guvernamentală, s-a prăbuşit, ca toate înscenările Siguranţei. Muncitorimea nu trebuie să se lase înşelată de făgăduielile de eliberare,
făcute de autoiităţile militare din Cluj, ci trebuie să conitinue lupta pînă
cînd şi ultimii 23 de tovarăşi vor fi liberi.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 14 din 1 aprilie 1928, p. 1, Bucureşti.

lmpotriva

dizolvării

sindicatelor unitare

... Acum un an şi mai bine, cînd Trancu-Iaşi, pe atun.ci ministru
al muncii, a deschis sindicatelor unitare din Bucureşti proces de dizolvare, s-a dat semnalul dizolvă·rii tuturor sindicatelor unitare din ţară.
A mmat închiderea localurilor sindicale din Chişinău, Oradea, Satu Mare,
Bucureşti şi procesul de dizolvare a sindicatelor din Galaţi.
De atunci, Siguranţa strînge mereu material pentru marele proces
plănuit. Pef'cheziţiile de la sindicatele din Oradea (toamna trecută) au
fost făcute în vederea găsirii acestui material. N-au găsit! Au urmat
arestări la Oradea, Cluj, Arad, TimişOaTa, Satu Mare, Tg.-Mure,ş, cu
acelaşi scop. N-au găsit iarăşi nimic. Ultimul „complot comunist"· de
la Oradea tTebuia să procure, la fel, material. Dair, cu toate schingiui·rile,
ale căror probe le-am publicat aici, n-a fost procurat. Au urmat de curînd arestări la Tg.-Mureş, Cluj şi Deva.
Nici acum nu vor găsi material. Căci nimic nu se poaite pune în
saTcina sindicatelor noastre decît că, în cadrul legilor, au luptat cu
toată hotărirea pentru apărarea intereselor clasei muncitoare ...
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 20 din 10 iunie 1928, p. 1,
Bucureşti.

Procesul din Cluj. Noul atac împotriva mişcării sindicale unitare.
frontul Unic de clasă al proletariatului pentru stingerea
procesului şi apărarea sindicatelor unitare!
... P1in înscenaTea procesului nostru al celor 114, oligaThiia pregăteşte un nou atac de exterminare împotriva clasei muncitoare.
·
Prin implicarea tuturor conducătorilor sindicatelor unitare din. Ardeal, clasa stăpînitoare urmă-reşte decapitarea întregii mişcări sindicale
unitare din Ardeal şi Banat. Dar această luptă nu este îndreptat& 1numai împotriva proletariatului din Ardeal şi Baniat, ci împotriva întregii
clase muncitoare din România. Afară de Uniunea Unitară ,a Mundtorjlor
Metalurgişti, toarte uniunile unitare au sediu şi conducerea lor incă în
Ardeal. Deci, decapitarea mişcării unitare din Ardeal înseamnă pentru
burghezie, decapitarea întregii mişcări sindicale unitare ...
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 30 din 18 august 1928, p:. 1,

Să

realizăm

Bucureşti.
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Donă

Procese

Muncitoreşti

La 10 septembrie se va judeca la Cluj procesul a 76 de muncitori
majoritate membrii conducerii sindicatelor unitare, iar
face parte din Partidul Comunist, Uniunea Tine,retului
Comunist şi organizaţia Ajutorului Roşu. Dovezile în acest proces sînt:
cărţi şi reviste proletare, declaraţii de ale acuzaţilor smulse prin torturi
oribile. Rostul acestui proces este nimicirea mişcării muncitoreşti în general, iar în special distrugerea sindicatelor unitare împotriva cărora
Consiliul de război a şi cerut Consiliului de miniştri dizolvarea.
La 21 septembrie va avea loc la tribunalul Ilfov procesul de dizolvare
a sindicatelor unita,re din Bucureşti. Blocul Muncitoresc-Ţărănesc se
pronunţă hotărît împotriva acestor două procese şi cere:
1) Stingerea celor două procese.
2) Restabiliirea tuturor libertăţilor cetăţeneşti, muncitoreşti şi minoritaire.
3} Legalizarea Partidului Comunist, a Uniunii Tineretului Comunist
şi a organizaţiilor Ajutorului Roşu.
· 4) Amnistia generală politică, militară şi agrară.
Blocul Muncitoresc-Ţărănesc cere tuturor comitetelor şi aderenţilor
lui, să ia cu hotărîre apărarea sindicatelor unitare, cerind stingerea celor
două procese, prin proteste semnate către Consiliul de Război din Cluj
şi Tiribunalul Ilfov; să ceară în adunări şi prin proteste scrise, Ministerului de Război, celor de interne şi de justiţie stingerea celor două
procese, precum şi celelalte trei revendicări arătate mai sus.
FRONTUL UNIC; anul I, nr. 2 din 25 august 1928, p. 3.
şi inteleotuali, în
alţii acuzaţi de a

Pentru libertatea de organizare, întrunire

şi presă

.Blocul Muncitoresc-Ţărănesc îşi ireincepe activitatea într-o vreme
cînd oligarhia s-a pregătit să desfăşoare un nou atac terorist împotriva
mişcării muncitoreşti.

Cele trei procese de clasă ce vor veni spre judecare, în cursul
acestei luni, în faţa instanţelor civile şi militare, marchează o epocă
nouă ce va trebui să desăvîirşească nu numai răpiTea dreptului de liberă
exprimare a oncarei pă,reri politice şi sociale, dar şi desfiinţarea dreptului de a cugeta şi mai ales a libertăţii de organizare chiar profesională.

Boris Stefanoff n-a fost condamnat la 8 ani închisoare <lecit penku
lui politice. Curtea de Casaţie chemată să judece la 24 sept.
recursul făcut împotriva acestei monstruoase condamnări nu va putea
<lecit să consfinţească odioasa sentinţă a Consiliului de Război al corpului II Armată împotriva dreptului sfînt cucerit prin sînge, de a ne exprima liber părerile, împotriva chiair a legilor reacţionare în vigoare în
ţara noastră. Pentru că, ori care ar fi forul judecătoresc, el nu poate
părerile
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reprezenta decît aceeaşi justiţie de clasă menită de a servi burgheziei
drept armă de asuprire a poporului muncitor.
Hotădrea Cm-ţii de Casaţie, pe care numai o putenlică mişcare de
mase ar putea-o schimba, va însemna pece.tluirea cu sigilul cel mai înalt
al justiţiei, a dreptului guvernului de a zdrobi orice tendinţă de exprimare liberă a gindirii.
Procesul pe care Consiliul de Război din Cluj este chemat să-l judece la 1O luna aceasta, coordonează răpirea dreptului de libe:ră exprimare a opiniilor cu desfiinţare-a libertăţHor cetăţeneşti muncitoreşti de
organizare, ilegalizru:ea Partidului şi Tineretului Comunist a fost să
vîrşită de către burghezia stăpînitoare cu scopul de a smulge maselor
dreptul de organizare, şi de luptă în jurul ideilor comuniste împotriva
cărora s-au făcut nenumărate procese intre care şi procesul lui Boris
Stefanoff şi cel de la Cluj.
Dar prin procesul de la Cluj nu se urmăreşte numai înăbuşirea
mişcării comuniste, forţate să se manifeste clandestin, ci şi distrugerea
altor organizaţii de masă cum sunt Ajutorul Roşu, menit să lupte contra
termii şi pentru susţinerea victimelor dictaturii oligarhice şi Ajutorul
Muncitoresc menit să sprijine pe muncitorii victime ale exploatării şi
asupririi capitaliste. Dar nici Blocul Muncitoresc şi Ţărănesc nu este
scăpat din vedere la procesul din Cluj. Dr. E. Rozvan conducătorul
Blocului Muncitoresc din Oradea va fi judecat în această calitate de
către Consiliul de Război.
Planul de atac al oligarhiei este complet prin acţiunea contra sindicatelor unitare ce ocupă primul loc în procesul de la Cluj, după ilegalizarea Partidului Comunist, sindicatele unitare au irămas singurele
organizaţii de clasă ale proletariatului care legal luptă pentru apărarea
intereselor muncitoreşti.
Burghezia stăpînitoare, conştientă că organizaţiile de clasă proletare
sînt pivotul mobilizărrii maselor largi şi conducătorul luptelor de dezrobire ale ·acestor mase, au deschis încă de la înfiinţare atacul împotriva
sindicatelor unitare, urmîndu-1 pas cu pas şi impingîndu-1 pînă azi cînd
în acelaşi timp vor fi judecaţi la Cluj aproape toţi conducătorii unita'I'i
din Ardeal, iair la Bucureşti se va judeca procesuJ de dizolvi.are a sindicatelor unitare provocat de fostul ministru al muncii Trancu-Iaşi. · Totodată, Consiliul de Miniştri a fost solicitat de către parchetul militar
din Cluj să dizolve toate sindicatele uni1::a,re din ţară.
Lupta cea mare se dă aşadar, luna aceasta, contra sindicatelor unitare, singurele organizaţii lega-le de clasă ale proletariatului. Dair prooesul
ce se va judeca la Cluj mai are încă un rost: nu e vorba numai de ră
pirea drepturilor de liberă exprimare a opiniiloir, de răpirea libertăţii
de organizare chiaT profesională, ci şi de mai mult. Sint intelectualii şi
muncitorii acuzaţi că au citit cărţi cu cuprins pe care Consiliul de Război
il socoate primejdios statului. E voTba prin urmare de răpirea dreptului de cugetare, cr-ăpire ce a făcut din evul mediu cea mai odioasă
epocă din istoria lumii.
Poporul muncitor este pus, luna aceasta, in faţa unui atac premeditat şi bine pregătit al oligarhiei. Atacul acesta coincide cu încercările
de împrumut şi stabilizare şi cu apropierea dint,re toate categoriile so-
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ciale buTgheze ... , sub îndemnul şi patronajul capitalului ş1 1mperialismuiui internaţional. Simplă coincidenţă? O nu! Premeditare. Imprumutul, stabilizarea şi desăvîrşirea alianţei burgheze - strins legate una
de alta - se fac pe spiniarea maselor producătoare printr-o sporită exploatare şi asuprire. Poporul muncitor trebuie pus în neputinţă de a se
împotrivi prăbuşirii lui depline în robie şi cea mai bună cale este ră
pirea tuturoc drepturilor şi libertăţilor de întrunire, organizare, presă
şi chiar de cugetaTe.
Iată rostul proceselor din cursul acestei luni, procese ce apar cu atît
mai monstruoase, cu cit încearcă sub masca patriiotismului să desă
vîirşească inrobi•rea completă a păturilor producătoare de la oraşe şi
sate.
Blocul Muncitoresc şi Ţărănesc îşi face datoria, lămurind în faţa
maselor substratul proceselor apropiate.
Işi face datoria luind poziţie hotărită împotriva acestor procese
odioase şi chemînd masele la luptă pentru înfrîngerea noului val de teroare, pentru restabilirea tuturor drepturilor cetăţeneşti şi muncitoreşti
de întruniire, organizare şi presă, pentru desfiinţarea tuturor legilor de
exploat:are şi asuprÎlre a poporului muncitor de la oraşe şi sate, pentru
amnistia generr-ală, pentru salvarea şi întărirea sindicatelor unitare, pen•
tru legalizarea Partidului şi Tineretului comunist.
Ştim că adversarii ne vor acuza din nou că sîntem organizaţii comuniste. Darr- nu ne vom intimida, cerem apărarea Partidului Comunist,
pentru că sîntem contra ca în ţara aceasta numai liberalii să-şi spună
părerea, fiindcă sîntem pentru restabiliirea tuturor drepturUor de organizare şi luptă şi pentru că irecunoaştem în Partidul Comunist, partidul
viguros de clasă al proletariatului, şi recunoaştem în proletariat avangarda luptefor de dez;robfa-e ale poporului muncitor de la oraşe şi sate.
Din aceleaşi motive sintem pentru apărarea hotărită a sindicatelo,r unit.are.Blocul Muncitoresc-Ţărănesc îşi reîncepe activifatea în momentul cel
mai greu al luptei clasei muncitoare, într-un moment cînd întreg poporul muncitor este şi mai mult ameninţat. Incit, prima noastră lozincă
este:
jos teroarea, jos înirobirea poporului muncitor,
T,răiască libertatea de organizare, întrunire şi presă.
FRONTUL UNIC; anul I, nr. 3 din 5 sept. 1928, p. 1. Organ al
Blocului Muncitoresc-Ţărănesc. Apare bilunarr-.

Muncitori din fabrici împotriva procesului de la Cluj.
E,i cer stingerea procesului şi punerea în libertate a

tovarăşilor

arestaţi.

La redacţia ziarului nostru au început să sosească numea-oase proteste din partea lucrătorilor şi luorătoairelor din fabricile Capitalei, care
se ridică cu eneTgie împotriva monstruoasei înscenări de la Cluj.
Protestele au următorul conţinut.
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Luînd cunoştinţă de procesul celor 76 de muncitori şi intelectuali,
în majoritate membri ai sindicatelor unitare, proces fixat la 10 septembrie la Cluj;
Considerînd că ~cest proces este intentat numai în scopul de · desfiinţare a Sindicatelor muncitoreşti unitare, singurele organizaţii · legale
de luptă economică ale muncitorimii, pregătindu-se prin aceasta o lovitură de moarte contra dreptului de organizare şi acţiune pentru Tevendicările imediate ale clasei muncitoare din România.
Protestăm contra deschiderii acestui proces şi cerem:
1) Stingerea lui, precum şi a tuturor proceselor împotriva Sindicatelor unitare.
2) Punerea în libertate a acuzaţilor închişi.
Aceste proteste sint iscălite de mii de muncitori din întreprinderile
industriale ale Capitalei, dintre care cităm: Fabricile de Tîmplărie Lessel
şi Durrer, Metalurgi,a Lemaître, Fabrica de bere Luther, Societatea de
furnituiri militare fost Mandre.a, Tipografia „Naţională", şi multe alte
întreprinderi de tăbăcă'l.·ie, alimentaţie, textile etc.
Formînd un voluminos dosaT, ele vor fi înaintate guvernului, spre
a Yedea că muncitorimea nu rămine indiferentă faţă de atacurile de exterminare îndreptate contra organizaţiilor ei de clasă, care luptă cu
hotărire şi curaj împotiriva exploatăTii economice şi asupririi politice a
păturilor producătoare.

VIAŢA

MUNCITOARE; anul V, nr. 34 din 16 sept. 1928, p. 1,

Bucureşti.

lmpotriva proceselor din Cluj şi Bucureşti.
Protestul muncitorimei din ţară.
Am publicat în numărul trecut protestul muncitorilor din foarte
multe fabrici din Capitală, împotriva proceselor din Cluj şi BUOU'feşti.
Şi în restul ţării muncitorimea conştientă îşi ridică glasul împotriva înscenării proceselor cu scopul de a distruge singurele şi adevă
·ratele organizaţiuni de luptă legală ale muncitorimii, - Sindicrrtele
Unitare.
Acolo unde s-a putut - adică unde autorităţile au permis, - au
avut loc întruniri, La care s-a protestat împotriva celor două procese
contr,a Sindicatelor Unitare, votîndu-se moţiuni în acest sens.
Aceste moţiuni-proteste au şi început să sosească la Redacţia noastră
şi publicăm, deocamdată, cele de mai jos.
I a şi
In ziua de 6 septembrie a avut loc la Iaşi, o întrunire
Comisia locală a Sindicatelor Unitare, care a fost foarte
muncitori şi muncitoaire.

convocată
populată

de
de
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Au luat cuvîntul tovarăşii Romaşcanu, Sandu Lieblich, Niculi şi
Parfene, care au protestat împohiva teroa-rei în general şi împotriva
proceselor din Cluj şi Bucureşti, în special.
La t11rmă s-a votat următoarea
Moţiune

Muncitorimea din Iaşi, adunată în ziua de 6 septembrie 1928 la
întrunilrea publică convocată de Comisia Locală a Sindicatelor Unitare,
luînd cu indignare cunoştinţă de intenţia clasei stăpînitoare de a dizolva,
- prin înscenaire de procese - Sindicatele Unitare, singurele organizaţiuni de apărare ale muncitorimei exploatate, protestează împotriva
aces,tor înscenări şi cere stingerea procesului împotriv;a conducătorilor
muncitorimii, - proces ce se judecă acum la Cluj, precum şi stingerea
procesului de dizolvare a Sindicatelor Unitare din Bucureşti.
Cerem de asemenea încetairea terorii şi intrairea în legalitate prin
completa libertate de organizare.
B,raşov

Comisia Sindicatelor Unitare din

Braşov

a trimis guvernului ur-

mătoarea telegramă-protest:

„Muncitorii organizaţi în sindicatele unitare din Braşov protestează
cu toată energia împotriva judecărrii procesului muncitoresc de la Cluj
şi care nu e altceva decît o înscenare -răuvoitom·e.
Cere încetarea imediată a procesului, încetarea procesului intentat
împotriva sindioatelor unitaire, amnistia generală pentru deţinuţii şi condamnaţii politici, libertatea cuvintului, a presei, a adunărilor şi libertate
sindicate lor".
Ploieşti

La 6 septembrie a avut loc la Ploieşti întruni.uea lucrătorilor din
Rafinăriile de Petrol, la carre, după ce au vorbit tova1·ăşii Florească şi
Şerban, s-a votat următoarea
Moţiune

· Noi, muncitorii din rafinăTiile şi fabricile de petrol din oraşul Ploie9ti, întruniţi în şedinţa de breslă astăzi joi 6 septembrie; luînd cunoştinţă ,că la Cluj urmează să se judece la Consiliul de Război procesul
intentat unui număr de 76 muncitori manuali şi intelectuali care fac
pr1rte din organizaţiile noastre muncitoreşti unitarre, şi cum acest proces,
ca dealtfel toate celelalte procese, e făcut în scopul de a condamna la
ani de închisoare o sumedenie de oameni nevinovaţi faţă de nici o
lege,:
Protestăm cu energie împotriva acestor înscenăd îndreptate contra
conducătorilor muncitorimii din România. Cerem stingerea prrocesului şi
punerea în libertate a tuturor celor arestaţi atît la Cluj, cit şi la Galaţi;
cerem intrarea în legalitate.

NOTE

736

ŞI DISCUŢII

Bucureşti

Sindicatele Muncitoreşti Unitare din Bucureşti au trimis următoarea
telegramă de protest Consiliului de Război din Cluj:
D-lui Colonel Păcală, preşedintele Consiliului de Război al Corp.
VI. Armată Cluj.
Sindicatele Muncitoreşti din Bucureşti: metallllrgişti, tipografi,
timplari, croitori, cizmari, frizeri, funcţionari, brutari, chelneri şi
ce~erişti, protestează împotdva înscenării de către Siguranţă a procesului celor 76 de muncitori şi intelectuali. Ne solidarizăm cu întreaga
activitate desfăşurată de sindicatele unitare. Cei 76 muncitori şi intelectuali au luptat pentru dezrobilrea clasei muncitoare de sub jugul capitalist şi de întreaga lor activitate sînt ,responsabili numai în faţa clasei muncitoare ai că,rei fii sunt.
ln numele muncitorilor din Bucureşti cerem: Stingerea procesului
şi eliberarea acuzaţilor arestaţi. Secretarul Sindicatelor Constantin TrandafiTescu.

•
Comitetul Central de Ajutorare de pe lingă Sindicatele Uni,taire din
România protestează împotriva deschiderii procesului contra celor 76
de muncitori şi intelectuali din Cluj, care în majoritate sînt membrii
sindicatelor noastre şi cere stingerea acestui proces şi eliberarea celor
arestaţi. Secretar Lotti Foriş.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 35 din 23 sept. 1928, p. 2,
Bucureşti.

Pentru stingerea procesului de la Cluj.
Protestul muncitorilor din Braşov.
Sindicatele Unitare din B~ov au trimis Consiliului de Miniştri
şi Consiliului de Război din Cluj următoarea telegramă:
,,Muncitorii organi~ţi în Sindicatele Unitare din Braşov protestează din itoa.tă energia împotriva ţinerei procesului care se află· in
prezent la Cluj şi care nu e altceva decit o înscenare Tăuvoitoaire. Deci
cerem: lncetarrea imediată a procesului, lncetarea procesului intentat
împotriva Sindicatelor Unitare, Amnistia generală pentru deţinuţii şi
condamnaţii politici. Libertatea cuvîntului, presei, adunării şi libertatea
sindicatelor.
Sindicatele Unitare din Braşov."
!NAINTE; ,anul III, m. 1 din 23 sept. 1928, p. 4, Bucureşti.
Protestul Blocului Muncitoresc şi Ţărănesc.
Consiliului de război din Cluj i s-a mai trimis

următoarea

'belie-

gramă:

,,Domnule preşedinte,
Comitetul Central şi Comitetele din Bucureşti ale BlocU'lui Ml\lnci toresc şi ŢăTănesc, consta.tind din ordonanţa definitivă, din iruter-o-
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acuzaţilor şi din arătările apărării că procesul
ce vi s-a
spre judecare este o înscenare a Siguranţei şi un asalt reacţionar
împonriva celor mai elementare drepturi şi libertăţi cetăţen~ti şi muncitoreşti, protestează împotriva continuării procesului şi cere stingerea
lui şi eliberarea tuturoT acuzaţilor.
în numele Comitetului Central, N. Popesou-Doreanu.
în numele Comitetului din Bucureşti, C. TTandafires.cu.
In numele comitetelor de cairtiere din Bucureşti, Al. Popescu, I. Tatu,
Gh. Toacă, Şt. Stoiciu, Marin Neflin, Marin Păsărică.
ÎNAINTE; anul III, nr. 1 din 23 sept. 1928, p. 4, Bucureşti.

gatoriile
înfăţişat

Rezistenţa cetăţenească.

într-un recent număr din „Adevărul", d. Dem. Dobrescu - preal Uniunii Avocaţilor din România şi membru maTcant ,al partidului naţional-ţărănesc - aruncă din nou ideea unei rezistenţe ce-

şedinte

tă;\eneşti.

Fapt important este că d. Dobrescu vorbeşte şi scrie despre rrezistenţa cetăţenească. T,rimiţîndu-ne destul de departe în trecut, d-sa, după
ce face un istoric al tk-anilor şi dictaturilor ce se pierd în noaptea timpurilor gireco....romane, constată că dacă tkanii sînt de vină, şi mase-le au
vina lor. Şi lansează parola Tezistenţei de jos la violenţa şi teroa•rea de
sus.
Ideea ['ezistenţei maselor în faţa teroarei guvernelor burgheze forunul din punctele esenţiale ale programului nostru. Este una din
primele cerinţe ale ma~elor de muncitori, ţărani, mici comercianţi, mici
negustori şi intelectuali, pentru ale căror interese primordiale luptă şi
mează

această gazetă.

Sintem destul de obişnuiţi cu bogăţia d-siale în idei şi sfaturi salvatoare. Este aproape specialist în această privinţă. N-am avea decît să
aruncăm o privi,re asupra activi,tăţii sale publice şi publicistice din ultimii ani, şi am întăTi cu prisosinţă afirmarea noastră.
Chiar 1acum o lună, fa con~resul general al avocaţilor din România
- ţiru.tt la Craiova - , d. Dobrescu a ar'llilJcat o altă idee generoasă şi
democratică: înfiinţarea unui contencios cetăţenesc, care să ia act de
toate abuzurile, de toate călcările de lege, spre a trece grabnic la lupta
conta-a lor.
Dar şi contenciosul, ca şi rezistenţa cetăţenească, şi ca toate mairile
idei şi iniţiative lansate de d. Dobrescu, au răll').as cuvinte care zboară
sau simple dorinţi scrise.
ln acest timp masele împinse de mizerii şi teroare au dus lupta,
fără să simtă cot la cot cu ele, pe d. Dobrescu. Chiar uriaşul proces muncitOTesc din Cluj, 1a care în cele din urmă s-a dus şi d. Dobrescu nu este decît o mare etapă în lupta pe care păturile cele mai conştiente
din muncitorime o duc tocmai spre a organiza cit mai grabnic o adevă11:ată şi eficace rezistenţă a maselor, pe care fără îndoială că d. Dobrescu
o va repudia.
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Pentru stingerea procesului de la Cluj
Peste 15.000 de muncitori din Ardeal au semnat un memoriu
lnscena,rea de la Cluj împotriva Sindicatelor Unitare a provocat o
vie agitaţie în rindmile muncitorilor. Aproape din toate oraşele au fost
înaintate atit Consiliului de Război, cit şi autorităţilor din Bucureşti,
proteste prin care se cerea stingerea procesului de la Cluj şi ridicarea
tuturor măsurilor excepţionale îndreptate contra sindicatelor.
Din Ardeal a sosit în Capitală o delegaţie de muncitori reprezentînd
organizaţiile sindicale unitare din Timişoara, Arad, Oradea, Cluj, Tg.-Mureş, Braşov, Sibiu, Lugoj, Mediaş etc. Delegaţia avind un memoriu semnat de peste 15.000 de muncitori ardeleni, s-a prezentat autorităţilor
superioare şi la preşedinţia Consiliului de miniştri, cerind închide-rea
procesului de la Cluj, liberaTea acuzaţilor, redeschiderea localurilor sindicale închise şi ridicarea tuturOT măsurilor excepţionale luate împotriva
mişcării muncitoreşti.

Rezultatul demersurilor nu se cunoaşte încă.
lNAINTE; anul III, nr. 4 din 14 oct. 1928, p. 1, Bucureşti.
PETRU BUIVTA

DIE ăFFENTLICHE MEINUNG OBER DEN KLAUSENBURGER
ARBEITERPROZESS VON 1928 (PRESSESTIMMEN)
(Zusammenf assung)
Nach dem Verbot der RKP (1924) setzte die Repressivmacht des bilrgerlichgutsherrlichen Regimes die Verfolgung der fortschrittlich-revolutionăren Krăfte
und insbesondcrc dcr Kommunisten ununterbrochen fort. Auf Grund des Mîrzescu-Gesetzes wurden in allcn Industriezcntren, auf dem Dorfe und in den
Reihen der Intelligenz zahlreiche Verhaftungen vorgenommen. In den den Arbcitern und anderen fortschrittlich ge<;innten Krăften angestengten Prozessen wurden Tausendc l'rteile zu schwer<'m Kerker oder hohen Geldstrafen ausgesprochen. Gegen die Repressivmassnahmen des Regimes erhoben sich die demokrati:.chen Krăfte und in erster Reihe die Arbeiterklasse. Die Stellungnahme •ctieser
fortschrittlichen Krăfte wurde in zahlreichen Presseberichten festgehalten aus
denen einige reprăscntative Auszilge wiedergeben werdcn.

MUZEOLOGIE
REST A URARE - CONSERV ARE
OCROTIREA PATRIMONIULUI
MUZEAL

DESPRE

LECŢIA

DE ISTORIE LA MUZEU

Prnblema relaţiei şcoală-muzeu constituie în ultimul timp un subiect tot mai frecvent abordat. Desigur, modalităţile potenţiale aJe acestei
colaborări sînt multiple şi, fireşte, există posibHităţi ,reale pentru dive1·sificaTea şi amplificm:ea lor în continuare•. Interesul pentru o atare
colaborare este lesne de înţeles şi se explică prin aceea că ambele instituţii deşi o fac cu mijloace, posibilităţi şi într-un cadru organizatoric
diferit - se întilnesc pe coordonatele aceluiaşi scop: educaţia şi instrucţi-3.. In cele ce urmează ne vom ocupa de un aspect mai puţin abordat
sau, mai bine zis, mai puţin aprofundat pină acum, anume de problemele pe care le ridică oTganiza.rea şi desfăşurarea lecţiilor de istorie la
muzeu şi concluziile ce se pot desprinde dintr-o activitate de acest fel:e>.
Ideile pe care le vom expune se bazează pe experimentele făcute prin
organizarea unor lecţii la muzeul de istorie al Transilvaniei din ClujN3poca, cu elevii şcolii generale din Apahida. Ele trebuie privite deci,
în primul rînd, ca o cont,ribuţie de ordin practic şi metodic.
Sînt bine cunoscute şi pe larg dezbătute sarcinile calitativ noi ce
revin istoriei în fo,rmarea unei concepţii înaintate despre lume şi viaţă,
în instruiirea şi educarea tine,rei generaţii. In acest context, studiul istolie.i nu se mai poate 1reduce la procedeul simplist, unilateral, al predării de către profesor şi la memorarea mecanică a unor date de către
elevi, adică la o acumulare factologică cantitativă a cunoştinţelor. Dimpotrivă, studiul istoriei trebuie să aibă ca obiectiv central şi pe1manent
înţelegerea profundă a însăşi legilor caire guvernează dezvoltarea şi progresul societăţii. Numai în acest fel istoria, ca obiect de invăţămint, îşi
va atinge scopul e,i adevă,rat, acela de „magistra vitae".
In vederea realizării acestui deziderat, se impune, ca o necesitate,
lărgirea continuă a gamei de metode, care, completîndu-le, îmbogăţindu-le
mereu şi chiar înlocuindu-le de la caz la caz pe cele clasice, tradiţionale,
1 Referitor la posibilităţile şi căile de colaborare dintre şcoală şi muzeu vezi
de exemplu I. Pataki, V. Popa, în ActMuz, 1956, p. 64-68; Aron Petric, B. Bratu,
Curs de metodica predării istoriei, Bucureşti, 1962, p. 77-78, 107-109; Al. Ligor,
în RevMuz, 3, 1967, p. 235; M. Popescu, în RevMuz, 6, 1968, p. 567-569; E. Ioniţă,
în RevMuz, 1, 1969, p. 45; T. Sinigalia, în RevMuz, 2, 1972, p. 112-113; T. Mucica,
Gl. Ciacalopol, în RevMuz, 3, 1972, p. 241-243; L. Ştefănescu, in RevMuz, 5,
1973, p. 470; A. M. Ardos, în ActaMN, 12, 1975, p. 413-417; idem, în ActaMN,
13, 1976, p. 621-630.
e Pentru unele aspecte legate de lecţia la muzeu vezi A. Petric, B. Bratu,
loc. cit.; T. Gafar, Metodica predării istoriei, Bucureşti, 1968, p. 186-192; T. Mucica, Gl. Ciacalopol, loc. cit.; L. Tănăsescu, în Muzeul Naţional, 2, Bucureşti, 1975,
p. 71-74; P. Pavlide, în Muzeul Naţional, 2, 1975, p. 49-51.
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să ducă

la o cit mai bună înţelegere şi fixaire a cunoştinţelor, adică la
eficienţei procesului instructiv-educativ 3 •
ln cadrul acestor
preocupări se înscrie şi lecţia de istorie la muzeu.
Pentru a-şi realiza obiectivele menirii sale, profesorul de istorie nu
poate şi nu trebuie să facă abstracţie de inestimabilele tezaure de muncă,
experienţii şi gîndke umană, cuprinse şi oglindite sintetic, în evoluţia
lor, in var:atul patrimoniu documentar pe care-l păst•rează muzeul. Expon<1tele n:uzeului constituie mărturii directe, nemijlocite ale trecutului. Pl"in semnificaţia lor, prin ambianţa şi prin modul de prezentare,
ele capătă o valoare insh·uctiv-educativă deosebită, imprimînd în ace'1aşi
timp imagini puternice, persistente. Pentru profesor se pune deci problema valorificării ac~stui mediu, pe care-l reprezintă muzeul, inclusiv
p1 in organizarea unor lecţii, evident, ţinîndu-se totdeauna seama de posibili taţile pe care le oferă materialul existent în muzeu, în raport cu
ce~rnţele procesului instructiv-educativ. Cu condiţia unei organizări şi
pregdti.iri prealabile, a profesorului şi elevilor, muzeul poate constitui un
mediu deosebit de propice pentru desfăşurarea unor lecţii de istorie.
Prezenţa materialului conoret din expoziţia muzeului oferă o ambianţă
unică în felul ei, care ajută şi stimulează elevii la asimilarea mai prof undă, am zice pe yiu, a unor noţiuni sau :aspecte, pentru înţelegerea că
rora, în clasă (oricît ar fi de dotată şcoala cu material didactic), prof e·,orul trebuie să facă apel numai - sau mai ales - la imaginaţia şi
intuiţia elevilor, fapt care poate da naştere la viziuni deformate sau
inlomplete la unii elevi. Posibilităţile reale de eliminare a ambiguităţilm·,
da~orate abstractizărilor, constituie deci unul din avantajele pe care le
conferă lecţiei de istorie ambianţa muzeului. Dar acesta nu este singurul
avantaj. P.rezenţa exponatelor, prin elementele noi pe caiTe le introduce
în lecţie, prin atmosfera specifică, captează atenţia elevilor, îi apropie
de realitatea materială şi de esenţa fenomenelor prezentate. Totodată,
cont.actul cu exponatele măreşte gradul de înţelegere şi asimilare, stimulează interesul elevilor pentru izvorul istoric concret, ca şi preţuirrea
for faţă de aceste izvoare, care constituie de fapt dovada grăitoare, dire::tă, a existenţei şi muncii creatoare a strămoşilor. Desfăşurarea unor
lecţii la muzeu poate stimula într-o mare măsură însuşi interesul elevilor
pentru istorie, pentru lecturi suplimentare. ln orice caz, şansa de a-i
tran-;forma în „prieteni ai muzeului", în sensul de beneficiari, de „consuma tari" convinşi ai spirituali tă ţii pe care o emană această instituţie,
are în acesl fel sorţi mult mai mari de ,realizare. In fine, desfăşurarea
unor lecţii la muzeu, ~a şi aprofundarea aspectelor pe care le ,ridică astfel
dl. lecţii, ni se par a f1 cu atît mai actuale, cu cit ele se înscriu în orientarea promovată azi cu consecvenţă, în pedagogie şi metodică, prin care
se urmăreşte acorda1rea unei priorităţi justificate metodelor moderne, de
exemplu cea vizuală, pe care profesorul va trebui s-o promoveze în cadrul unor lecţii de acest fel. Dealtfel, şi alte metode moderne, cum sînt
creşterea

1

3 Vezi F. Stănculescu, în Studii şi articole de istorie, 22, 1973, p. 129-139;
C. Dinu, în Revista de pedagogie, decembrie 1976, p. 20 şi urm.
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învăţarea prin descope,rire4, utilizarea conversaţiei euristice\ ca şi invăţarea prin problematizare (ce impune ,restructurarea înkegului conţinut
al materiei, metodelor şi formelor de organizare ale predării-învăţării)li,
îşi află posibilităţi lă,rgite de aplica·re în cadrul lecţiei desfăşurate la
muzeu. Toate aspectele enunţate, anume posibilităţile reale şi multiple
de eiiminare a abstractizăr-iloir, stimularea interesului, atenţiei şi. în consecinţă, sporirea g:radului de participare activă a elevilor, dato,,ită elementelor noi, conerete şi inedite pe care le oferă exponatele, cons,tituie
tot -atîtea airgumente ce pledează pentru organizarea unor lecţii la muzeu, lecţii care contribuie la oreşterea calităţii şi eficienţei P'rocesului

instructiv-educativ.
Un aspect important îl constituie alegerea temei pentru lecţia (sau
lec~iile) la muzeu, ia1r această alegere e condiţi·onată de po~ibilităţile pe
care le oferă muzeul (în raport cu ceiinţele procesului instructiv-educativ), deoarece unele teme pot fi excelent ilustrate, iar altele mai modest,
aceasta depinzînd, desigur, de mărimea, profilul şi specializarea diferitelor muzee. Se va opta deci pentru acele lecţii, a că,ror tem::iti•că, aflîndu-şi o bogată şi reprezentativă ilustrare în cadrul muzeului, justifidt
necesitatea alegerii acestei instituţii drept cadru ele desfăşurare a lecţiei,
oferind totodată garanţia obţinerii unm irezultate superioare.
Temele care, prin specificul lO'r, se recomandă pentru a .fi tratate în
cadrul unor lecţii organizate la muzeu sînt mai ales cele •referitoare la
dezvoltarea culturii mateiriale (unelte, agricultură, meşteşuguri) în di[eritele etape ale evoluţiei istorice. Astfel de teme îşi găsesc o ext-rem de
bogată ilustrare în exponatele muzeelor. In acest sens, cu mari ~anse
de reuşită, se poate alege .ca temă a unei lecţii studierea şi fixarea problemelor privind evoluţia culturii şi societăţii omeneşti din epoca metalelor, în ,raport cu etci)ele precedente, respectiv paleolitic şi neolitic.
Există însă o serie de alte teme ce-şi află în muzeu un bogat material
documentar pentru ilustrarea completă şi adecvată a diferitelor aspecte.
De exemplu, pentru cultura daco-geţilor, pentru perioada Tomană, respe~tiv problema •romanizării şi continuităţii, marea majoiitate a muzeelor of€ţ'ă, prin materialele arheologice extrem de bogate, prin machete,
mulaje şi ilustraţii, o bază documentară variată, sugestivă ·şi de maximă
importanţă pentru înţelegerea evoluţiei istorice, a formării şi co.ntinuităţii neîntreirupte a poporului român pe aceste meleaguri.
Atenţia deosebită care t1·ebuie acordată alege1ii temei rezidă şi din
aceea că lecţiile la muzeu nu pot fi prea numeroase; ele. nu se pot permanentiza, adică nu se pot substitui integral modului cotidian de desfăşurare a procesuiui instructiv-educativ în cadrul şcolii. Pe de altă parte,
datorită diversităţii sarcinilor şi ariei instructiv-eduoative mai largi a
muzeului, arie care nu se limitează numai la mediul şcolar, muzeul nu
poate· fi transformat într-o „sală de curs" permanentă. Atrăgînd atenţia asupra acestor aspecte, dorim să subliniem .doarr faptul că o se,rie de
4

V. Popa, în culegerea de studii: Modalităţi de activizare a elevilor la isa Universităţii Babeş-Bolyai,

torie şi filozofie, facultatea de istorie şi filozofie
Cluj, 1976, p. 131-146.
:; V. Popa, op. cit., p. 90-113.
0

V. Popa, M. T6th, în culegerea de studii citată la n. 4, p. 115--:-129.
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factori duc la limitarea numărului lecţiilor de istorie care se pot ţine
la muzeu. Această limitare ia numărului lecţii.lor la muzeu trebuie privită deci ca un fapt obiectiv, de care nu se poate face abstracţie, dacă
dorim să ne plasăm în domeniul posibilităţilor Teale şi nu al discuţiilor
teoretice. fă·ră acoperire. Sintetizind cele expuse, irezultă că tema lecţiei
la muzeu trebuie judicios aleasă, pentru a se obţine o maximă eficienţă,
prm materialele aflate la muzeu, care să justifice organizarea ei în afara
clJsei. O astfel de lecţie trebuie să ducă la consolidarea temeinică a
cunoştinţelor acumulate anterior, la înţelegerea şi asimilarea pirofundă
a noilor cunoştinţe, cit şi la deschiderea larrgă a orizontului elevilor, în
urma contactului di•rect cu izvoarele istoriei.
Ieşind oarecum din normele şi mediul cotidian, clasa, al procesului
in~tructiv-educativ, lecţia la muzeu necesită - din acest motiv - o
pregătire prealabilă minuţioasă. Profesorul trebuie deci să se pregătească
ţinind cont de temă, de tipul lecţiei şi de obiectivele pe care şi h!-a
fi:--.:at. Va trebui să ţină seamă de particularităţile de vîrstă ,ale elevilor,
de gradul de pregătLre a acestora, de dezvoltarea lor intelectuală, de
capacitatea lor de observaţie, percepţie şi gîndke.
Lecţia face necesară pentru profesor o vizită prealabilă de studiu
şi documentare la muzeu, unde va trebui să se pună la curent cu modalităţile de organizare a expoziţiei, să cunoască îndeaproape cuantumul
materialelor cace-1 interesează pentru lecţie, să aleagă exponatele cele
mai reprezentative, care pot forma imagini vii, pot stîrni interesuJ şi
curiozitatea elevilor, stimulîndu-le percepţia şi gindirea, antrenindu-i
astfel la o participare activă în desfăşU1rarea lecţiei. PregătiTea elevilor
peat..Iu lecţie este de asemenea un aspect deosebit de important, căruia
trebuie să i se acorde maximă atenţie. In primul irînd considerăm că o
lecţie la muzeu nu poate da -rezultatele scontate dacă elevii nu au făcut,
sub conducerea profesorului, o vizită prealabilă la muzeu, adică dacă nu
cunosc muzeul, căci, în acest caz, curiozitatea, ,,neastîmpărul" firesc virstei
ii va atrage şi spre exponatele sau sălile privind alte epoci, dispersindu-le
atenţia. Mai ales pentru elevii de clasa a V-a, lecţia de istorie la muzeu
trebuie să fie precedată de o vizită prealabilă, cu care prilej se va insista
asupra expo11J31relor privind istoria antică, pe care o vor studia. Dealtfel,
dc1că vizitele cu scop general vor fi :repetate şi la începutul cursul'ilor
dm clasele următoare (cînd, în mod firesc, se va insista asupra exponatelor de istorie medie, modernă şi contemporană, -adică asupra epocii
pe care o studiază în anul respectiv), randamentul muncii va fi superi<.:,r.
Referitor la tipurile de lecţie ce se pot desfăşura la muzeu, două din
acestea se pot solda cu rezultate deosebite, anume lecţia de comunicare
cunoştinţe şi lecţia
n:;ştinţelor. Pentru lecţiile

de recapitulare, sistematizare şi fixare a cude comunicare, exponatele muzeului crează
mediul propice transmiterii noilor cunoştinţe, oferind posibilitatea asimi lădi dinamice, în contextul realizării unei participări active şi permane!lte a elevilor. Acel~i mediu crează şi oferă posibilităţi optime şi pentrn lecţiile de recapitulare, sistematizare şi fixa["e a cunoştinţelor, în
cadrul cărora, pe ba,za exponatelor din muzeu, se pot aprofunda şi lărgi
cunoştinţele şi noţiunile acumulate anterior. Printr-o conversaţie con-

ele noi
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tinuă, axată

pe, şi stimulată de materi.ialul concret, se poate rrmliza o
structuraire, sistematizare şi fixare a cunoştinţelor pe probleme, mult mai
temeinică decît în cadrul clasei. Cu ocazia unor lecţii de acest tip, apare
posibilitatea reală de a lămuri unele aspecte ce pot fi mai bine ilustrate
şi fixate pe baza materialului din muzeu.
Există ideea că la muzeu se pot desfăşura lecţii introductive 1 , lecţii

de verificare şi control a cunoştinţelor şi lecţii în care, pe baza exponatel.or, să se ilustreze capitolele predate anterior 6 • Referitor la lecţiile
introductive, nu avem convingerea că ele işi pot atinge integral scopul,
mai ales la clasa a V-a, unde la lecţiile introductive se discută şi se formează primele noţiuni de cronologie. Or, elevii neavînd încă cunoştinţele
necesare, pe caire să se poată exersa noţiunile de cronologie, apare prematură utilizarea materialului din muzeu pentru ilustrarea acestor noţiuni. Referitor la lecţiile de verificare şi control, facem observaţia că nu
este tocmai nimerit procedellll de a pretinde elevilor (la verificarrea cunoştinţelor) ca ei să exemplifice şi să integ,reze materialul din muzeu
în răspunsurile lor asupra celor învăţate la lecţiile anterioare în clasă,
din moment ce, lJa predare, aceste materiale nu au putut fi utilizate.
Nefiindu-le elevilor cunoscut anterior materi:ailul, devine necesară o permanentă intervenţie a profesOIM.11.ui, fapt care duce la diminuarea sensibilă a şanselor de a se atinge scopul unor astfel de lecţii. ln ceea ce
priveşte lecţiile preconizate pentiiu ilustrarea unor capitole predate, considerăm că acest scop se poate atinge, cu acelaşi succes, în cadrul unei
vizite la muzeu, organizată în timpuJ. liber, adică în afara programului
şcolar, dair, mai ales, printr-o lecţie specială de recapitulaire şi fixare
a cunoştinţeloc, organizată la muzeu.
Referitor :I.a desfăşuirarea lecţiilor la muzeu, există propunerea9 ca
în incinta muzeelor să se amenajeze o sală specială, de OUTs, pentru astfel
de lecţii, în care să fie :aduse materialele necesaire lecţiei. După părerea
noastră procedeul propus nu este cel mai potrivit, deoarece, în acest
fei s-ar diminua, în mare măsur-ă, însuşi scopul unor astfel de lecţii, prin
care se urmăreşte desfăşUTarea procesului instructiv-educativ în ambianţa nemijlocită a exponatelor, adică a izvoarelor istorice. P1rocedînd
după propuneirea amintită, ar însemna să schimbăm doair saJa de cuirs
a şcolii cu o altă sală şi, în acest caz, ar fi mai nimerit să fie împrumutate materialele necesare de la muzeu, scutind elevii de o deplasare
care îşi pierde de fapt rostul, cu atît mai mult cu cit această deplasare
necesită, în cele mai multe cazuri, schimbări în prag.ramul şcolair din
ziua respectivă.
Lecţia la muzeu presupune un considerabil efort suplimentar din
partea profesorului. Dar utilttatea acestei munci suplimentare este de
necontestat şi ea se manifestă pe două planuri. Prin problemele pe care
le ridică, prin contactul cu specialiştii, prin necesitatea de a cunoaşte materialele, de a fi la curent cu rezultatele ultimelor cercetări, prin reîmprospătarea cunoştinţelor sale, lecţia la muzeu contribuie efectiv şi
7
8

8

M. Banu, A. Moldoveanu, în Gazeta
Vezi T. Gafar, op. cit., p. 186.
T. Mucica, Gl. Ciacalopol, loc. cit.

lnvăţămîntului,

nr. 464/1958.

MUZEO!..OGIE · RESTAURARE · PATRi',<ONIU

746

substanţial la ridicarea însăşi a nivelului de pregătire al profeson1lui
în domeniul specialităţii sale. Pregătirea prealabilă, cadrul nou de desfăşurare pe care-l •reprezintă muzeul, necesitatea de a căuta cele mai
adecvate mijloace şi procedee de „integrare" a materialului din muzeu
în desfăşurarea lecţiei, vor contribui şi la îmbogăţirea experienţei metodice a profesorului.
Contribuind la dezvoltarea spiritului de observaţie, a gindi-rii active,
a intelectului elevilor, la activizarea şi conştientizc1Jrea percepţiei şi asimilării, lecţia la muzeu contribuie la creşterea valorică a procesului· instructiv-educativ. In acest sens, compaTaţiile făcute pe baza unor teste
(cu întrebări identice) efectuate pentru aceeaşi lecţie, cu două clase paralele, dintre care numai una a avut lecţia irespectivă la muzeu, arată o
creştere substanţială, de peste 500/o, a valorii cunoştinţelor şi răspun
~-.irilor în cazul c!:asei care a avut lecţia la muzeu. Şi, ceea ce e mai
important, această oreştere a fost posibilă mai ales datorită Tidicării nive1ului de cunoştinţe al elevilor slabi, adică al acelor elevi caire, de regulă, nu-şi aprofundează cunoştinţele prin studiu individual în afara şco
lii. In cazul acestor elevi se poate deci aprecia că lecţia la muzeu a contribuit la mai buna înţelegere şi fixare a cunoştinţelor, încă din faza
de comunicare.
Cele cit~a aspecte expuse în prezenta lucrare conduc la următoarele
concluzii. In primul irind e de relevat faptul că desfăşurarea unor lecţii
la muzeu este întru totul realizabilă, atît din punctul de vede,re al profesorului, cit şi prin posibilităţile pe care le oferă instituţia muzeală.
Trebuie subliniată apoi utilitatea deosebită pentru procesul instTuctiveducativ a lecţiilor desfăşurate la muzeu, ele contribuind atît La 1ridicarea
nivelului valoric al pregătirii elevilor, cit şi 1a perfecţionarea profesionalmetodică a profeso1,ului. Desigur, lucra-rea nu şi-a propus şi nici nu
pretinde să fi epuizat toate aspectele legate de desfăşurarea lecţiei de
istorie la muzeu, scopul ei fiind acela de a expune cîteva idei ce le-am
desprins în urma experimentelor efectuate.
1

E. VASILJEV

A PROPOS DES LE<;ONS D'HISTOIRE AU MUSEE
(Resume)
On y expose quelques particularites des le~ons d'histoirc au museC', cn insistant sur certains problemes d'ordre methodologique.

ANCHETA „S.P.V. 1977"* LA MUZEUL _DE ISTORIE
AL TRANSILVANIEI. REZULTATE ŞI CONCLUZII

D~finiţia muzeului, cuprinsa m articolul al 3-lea din Statutul ICOMului, adoptat la cea de a XI-a Adunare a sa generală, stabileşte functiil:e de bază ale muzeelor şi relevă rolul lor în societate, ca instituţii
ştiinţifice şi cultuiral-educative 1 • In condiţiile lumii contemporane, în <;are
instJrucţia şi educaţia au devenit probleme de interes mondial pe de
o parte în urma ridicării permanente a nivelului de cultură, pe de alta
ca rezultat al exploziei de informaţii şi cunoştinţe noi, cauzată de !revoluţia tehnico-ştiinţifică funcţia educativă a muzeului cîştigă o importanţă din ce în ce mai mare 2 • într-adevăr, muzeul, care operează cu
obiecte concrete, acţionind di,rect, prin intermediul imaginii vizuale,
asupra percepţiei, este un for educativ în sensul cel mai larg 3 • Expoziţia muzeală una din principalele forme de manifesta.re ale activităţii muzeului - realizeiază o informare selectivă, accesibilă tuturor ,rapidă,
dar şi cuprinzătoare, în mod direct, prin mijlocirea obiectelor de murzeu, obţinînd trăiri emoţionale pe care informaţiile scrise (cartea de specialitate, de exemplu) niciodată nu le ating 4• Deci funcţia educativă rezultă
din însăşi natura, din esenţa muzeului, instituţie de cultură care ocupă
preferinţei vizitatorilor 1977".
Nouvelles de l'ICOM (în continuare JCOM), 27, 1974, nr. 3-4, supliment,

.. ,,Sondarea
1

p. 1.

J. Benes, ·ICOM '71 o vychove v muzeich, în Muzejni a Vlastivedna Prcice,
IX.· 1971, nr. 4, prezentare succintă în Figyelă, 1975, nr. 1, p. 83; W. W. Taylor, Les
mtLSees et l'education, în Museum, Lausanne, XXIII, 1970/71, nr. 2, p. 129; J. Jelinek,
Musee moderne, musee vivant, în Museum, Lausanne, XXVII, 1975, nr. 2, p. 54.
3 N. Lupu, Rolul expoziţiei de muzeu în educaţia ştiinţifică şi patriotică a
maselo1·, în RevMuz, I, Hl64, nr. 1, p, 55; Gr. Morley, Expose sur les musees d'Asie
2

et du Pacifique: leur caractere general et leurs possibilites sur le plan regional et
international, în JCOM, 26, 1973, nr. 1, p. 2; G. Motsny, Les musees et les problemes de la vie quotidienne, în Museum, Lausanne, XXV, 1973, nr. 1-2, p. 109;
J. Jelinek, op. cit., p. 53; A. M. Ra.zgon, Musees et instruction generale pluridisciplinaire en U.R.S.S., în Museum, Lausanne, XXVIII, 1976, nr. 1, p. 29.
4 ICOM, 22, 1969, nr. 3, p. 3; nr. 4, p. 3; J. Jelinek, Les musees en tant
qu'instruments de
dif fus ion
de la cultu re et leur act ion pour toucher
un plus large public, în JCOM, 23, 1970, nr. 1, p. 3; A. B. Zaks, Einige Probleme
der Ausstellungsarbeit in der U.d.S.S.R., în Neue Museumskunde, XV, 1972, nr. 2,
p. 117, 118; L. Roşu, Funcţia educaţională şi relaţia sa cu celelalte funcţii de bază
ale muzeului - cercetarea şi conservarea patrimoniului, în RevMuzMon, .XII, 1975,
nr. 4, p. 2; Y. R. Galicia, Creer son musee: une experience communautaire, în JCOM,
29, 1976, nr. 4, p. 11; A. M. Razgon, op. cit., p. 29; H. Varine-Bohan, Le musee moderne: conditions et problemes d'une renovation, în Museum, Lausanne, XXVIII,
nr. 3, p. 129, 131.
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un loc de frunte în educarea ştiinţifică şi pa11riotică a maselor, în formarea conştiinţei sociale5.
Muzeul îşi exercită funcţiile sale, îşi îndeplineşte rolul social în mă
sura în care reuşeşte să c.apteze interesul publicului şi să contribuiie la
îmbogăţirea pa,trimoniului spiritual al acestuia 6 • Aspectele rieliaţiei muzeu-public constituie subiectul unor preocupări permanente in lumea
muzeistică. Tirăgind concluziile dezbaterilor celei de a IX-a Conferinţe
generale ICOM, una dintre Tezoluţii formulează astfel sarcinile muzeului: de a contribui la dezvoltarea mediului social, de a-şi extinde serviciile şi asupra acelor categorii de oameni care nu au beneficiat încă de
ele, de a cerceta nevoile ireale ale societăţii şi de a căuta modalităţile
efective ale influenţei educative exercitate asupra publicului 7• In contextul unor susţinute preocupări cu privire la relaţia muzeu-public se
insc1rie şi înfiinţarea, în 1976, a unei comisii speciale ICOM: comisia MPR
(Museum Public Relations) 8 • Comisia, la fel ca serviciile pentru relaţii
cu publicul din cadrul muzeelor, acţionează în două direcţii: pe de o
parte, pentru a găsi mijloace de a ajuta publicul - de compoziţie atit
de eterogenă - în cunoaşterea muzeului, de a trezi interesul acestuia
pentru multiplele acţiuni muzeale, pe de alta, pentru a sprijini muzeul
în desfăşura.rea unor activităţi care să ,reţină cit mai mult interesul şi
să atragă aprecierea publiculuiU.
Eficienţa muzeului ca sw·să de propagandă culturală depinde de
gradul in care vine în întimpinarea cerinţelor publicului1°. Sondarea
preferinţelor publicului se impune deci printre principalele căi de comurucare permanentă între muzeu şi public. Analizind rezultatele unei anchete iniţiate de cea de a X-a Conferinţă generală ICOM, preşedinta
comisiei speciale MPR a arătat că din cele 104 muzee care au răspuns
la chestionar d03.'J.· 500/o au desfăşurat asemenea sondaje. Totodată ea a
subliniat necesitatea generaliză·rii unui astfel de tip de acţiuni 11 •
5
B. Zde1·ciuc, Funcţia muzeului în societatea contemporană, în RevMuzMon,
Seria Muzee, XI, 1974, nr. 2, p. 3; I. Antonescu - G. Stoica, Funcţia cultural-educativă a muzeelor in societatea contemporană, în Revll,,ţuzMon, XII, 1975, nr. 4, p. 5.
6 F. Fillp--M. 13ălănici, Consideraţii asupra relaţiei muzeu-public în cadrul
Muzeului tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida" din Bucureşti, în RevMuzMon, Seria

Muzee, 1978, nr. 2, p. 23; FI. Georgescu-V. Leahu-M. Dumitriu, Muzeu-instrucţie
educaţie, în RevMuzM011, Seria Muzee, 1978, nr. 4, p. 43.
7
J. Benes, op. cit., p. 91-92; vezi şi problemele discutate la Seminarul r.entru

o mai bună adaptare a muzeelor la necesităţile lumii moderne, organizat de ICOM
la Bangui, între 2-12 aprilie 1976: M. K. Aithnard, Le musee et le developpement
socio-economique en Afrique, în Museum, Lausanne, XXVIII, 1976, nr. 4, p. 185.
8
ICOM, 30, 1977, nr. 1, p. 7. In 1978 numărul membrilor a crescut de 1a 24 la
29 şi este în continuă amplificare, vezi ICOM, 31, 1978, nr. 1-4, p. 25.
9
C. Bellow, Musees et relations publiques, în ICOM, 29, 1976, nr. 1-2,
P. 4, 5.
10 I. Finley-G. O. Jones, Tradition et progres: la revolution museologique, în
Museum, Lausanne, XXIII, 1970/71, nr. 2, p. 95, 98; R. H. Singleton, Interactions: le
musee a l'oeuvre dans la communaute, în Museum, Lausanne, XXIII, 1970/71, nr. 2,
p. 113; ICOM, 28, 1975, nr. 2-3, p. 45; H. Varine-Bohan, op. cit., p. 127, 128; C. Nelega, Perspectivele teoretice şi metodologice ale investigaţiei sociologice privind
relaţia muzeu-public (I), în Sargetia, XIII, 1977, p. 615.
11 C. Bellow, op. cit., p. 8. O anchetă din 1969-1970 relevă şi în cazul siste·
mului muzeal românesc doar începuturi timide în acest sens: din 65 de muzee cer-

cetate, numai 20010 au intreprins sondarea

preferinţelor

publicului. Vezi FI. Geor-
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Răspunzind cerinţelor
soluţii pentru a îndeplini

reale de depistare a unor cit mai potrivite
sarcina de vehiiculare spre public a vaJ.ori:lor
muzeale, Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca a organizat
o anchetă sociologică, bazată pe sondarea preferinţelor vizitatorilor12•
Deoarece acţiJUnea de făurire a unei noi conştiinţe sociale, de dezvolt.atre a unor trăsături etice şi spirituale proprii omului zilelor noastre
se îndreaptă spre întregul popor, activitatea cultural-educativă a muzeului nu trebuie să se irestlingă la elevi sau studenţi1 3 • Aceasta cu atît mai
mult, cu cit instituţiile de invăţămînt de toate gradele, datorită conţi
rJutuJui specific ,al activităţii lor, sînt obligate să ţină o legătură strînsă
cu muzeul. Deci este recomandabilă acordarea unei atenţii sporite acelor
instituţii sau organisme care nu sint obligate, dar sînt interesate pentru a-şi îndeplini sarcinile sociale şi politice - să se folosească de
ajutorul muzeului, oum sint organizaţiile politice de masă şi obş.teşti1 4 •
ln consecinţă, ne-am propus o investigaţie în irîndlllrile tinerilor muncitori U.T.C.-işti de la trei intreprinderi industriale clujene, chestionind
paralel şi studenţi caTe, din punct de vedere profesional, nu au tangenţe cu studiul istoriei. Dealtfel, educaţia adulţilor este una dintre
problemele care se pun, pe plan mondial, tot mai stringent. Cum
bine este ştiut, în urma Teducerii săptămînii de luaru pe de o parte,
şi în urma prelungi:rii vîTStei medii de viaţă pe de alta, timpul liber
înregistrează o continuă creştere, creînd o nouă sferă de preocupări în
faţa muzeelor 15 .
PuI110tul de plecare :al anchetei noastre l-a constituit un vast chestioruar, intitu.1at „Chestionar S.P.V. 1977 (Sondarea preferinţelor vizitatorilor)"16. Acest material de bază a fost în aşa fel întocmit, incit din
cele XI puncte doar ultimele trei sint condiţionate în mod absolut de
vizita în muzeul nostru. Am ales această soluţie pentru a cunoo.şte
gescu-V. Leahu-M. Dumitriu, op. cit., p. 44. In ultimii ani însă s-au consemnat
progrese: în colaborare cu psiho-pedagogi şi sociologi, în mai multe muzee s-au
desfăşurat anchete, vizînd printre altele - şi cerinţele publicului vizitator (de
exemplu, la Muzeul de artă al R.S.R., La Muzeul judeţean Hunedoara, la Muzeul
de istorie al Transilvaniei, etc.). Vezi Muzeul contemporan - factor activ în realizarea educaţiei socialiste, în RevMuzMon, Seria Muzee, XI, 1974, nr. 1, p. 42;
C. Nelega, op. cit., p. 617. DealUel, o sociologie a muzeelor a apărut la nivel mondial, abia în anii '60 ai secolului nostru, deşi interesul pentru ea a 'existat de cînd
au apărut muzeele publice. Vezi M. Eisenbeis, Jtlements pour une sociologie des
musees, în Museum, Lausanne, XXIV, 1972, nr. 2, p. 111.
12
Ancheta s-a realizat cu ajutorul substanţial al cercetătorului principal Alexandru Stănescu de la Centrul de ştiinţe sociale al Universităţii Babeş-Bolyai,
Sectorul de cercetări pedagogice Cluj-Napoca, căruia şi cu această ocazie îi aducem
multumiri.
13
·
Fl. Georgescu-V. Leahu-M. Dumitriu, op. cit., p. 48.
14 Muzeul contemporan . .. , p. 43.
15
G. MacGabe, Museums and adult education, în Museums Journal, 61, 1968,
nr. 4, prezentare succintă în Figyelă, 1975, nr. 1, p. 104, 106; W. W. Taylor, op. cit.,
p. 129, 130. Intre 14 şi 17 decembrie 1972, din iniţiativa UNESCO, s-a organizat
chiar un simpozion internaţional pe tema educaţiei adulţilor în contextul educaţiei
permanen:te. Vezi Symposium sur le râle des musees dans l'education des adultes
en vue du developpement du Sud-Est Asiatique, în ICOM, 26, 1973, nr. 1, p. 11.
16
Chestionarul a fost elaborat de cercetătorul principal Alexandru Stănescu.
pe baza unor repere indicate de muzeograful principal Eugenia Glodariu de la Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca şi de autor.
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vizitatorilor efectivi, ci şi pe cele ale vizitatorilor
Deci, chestionarul nu s-a distribuit în muzeu, ci s-a difuzat
la locurile de muncă 17 . Am optat pentru Fabrica de T<ricotaje „Someşul",
Intreprinderea Mecanică de Material Rulant „16 Februarie" şi Intr~prinderea „Metalul Roşu". Am constatat o atitudine pozitivă faţă de anchetă: din 400 de chestionare împă<rţite s-au completat uti~izabH 373 (92
din 100 la „Someşul", 144 din 150 la „16 Februarie" şi 137 din 150 la
„Metalul Roşu"). Au fost chestionaţi şi 26 de studenţi de la Institutul
medico-farmaceutic, Facultatea de medicină generală şi 26 de studenţi
de la Facultatea de ştiinţe economice. In consecinţă, dispunem de 425
de formulare completate, caire, deşi relativ puţine la număr, darr adresîndu-se unui public foarte divers ca vîrstă şi instrucţie, ne permit să
tragem concluzii semnificative pentru muzee şi activitatea lor în general,
şi pentru muzeul nostru in special.
Ancheta a cuprins un public larg, de la 17 la 30 ani. Ponderea cea
mai mare au avut-o cei între 20 şi 25 de ani1 8 • De asemenea, sub aspectul instrucţiei şi al profesiei, cei chestionaţi au oferit o mare varietate19. Deoarece completarea numelui era facultativă, iar specifica.Tea sexului nici nu figUJra printre Tubricile formularului, relaţia numerică
femei-bărbaţi s-a putut constata doar cu aproximaţie: 121 femei, 304
nu numai

preferinţele

potenţiali.

bărbaţi.

Formulînd întTebările chestionarului atitudinal, ne-am propus mai
multe probleme de urmărit:
1. interesul publicului (efectiv sau potenţial) faţă de diferitele epoci
istorice şi influenţa lor în formarea conştiinţei şi a sentimentului de dragoste faţă de patrie;
2. rolul muzeului în trezi-rea şi cultivarea interesului şi pasiunii
pentru istorie;
3. aspecte ale vizitei la muzeu (forma, frecvenţa, scopul, motivele
etc.);

4. aprecierea publicului viziitator asupra muzeului nostru şi eventualele sugestii pentru realiUl["ea unei cit mai bune colaboră'li între muzeu şi public;
5. opţiunea publicului pentru diverse forme de activitate muzeală~
altele decît expoziţia de bază 20 •
17

Difuzarea s-a realizat de către muzeograful Iosif Wolf de la Muzeul de
istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, cu sprijinul secretarilor U.T.C. de la întreprinderile respective.
18
Totalul de 425 se împarte astfel după vîrste:
17 ani 3
22 ani - 67
27 ani 8
18 ani 5
23 ani - 71
28 ani 1
19 ani - 30
24 ani - 46
29 ani 2•
20 ani - 67
25 ani - 59
30 ani 1
21 ani -- 49
26 ani - 16
19
52 studenţi, 4 ingineri, 179 muncit.ori necalificaţi sau neindicind mei o
calificare, 190 muncitC'.rj calificaţi în diverse domenii (tricotoare, confecţionere, lă
cătuşi, strungari, electricieni, forjori, ·turnători, frezori, sudori, modelori, cazangii„
tinichigii).
20
Direcţii asemănătoare au fost urmărite şi de alte anchete, oferindu-ne
astfel posibiliiatea de a lărgi aria concluziilor. De exemplu, sondajul organizat la
Muzeul judeţean Hunedoara atinge multe din problemele chestionarului nostru_
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Pentru a obţine o imagine cit mai amplă despre ceea ce îi intereîn mod real în materie de istorie pe cei 425 de subiecţi, am conceput
un prim sistem de întrebări, care abordează din diferite diirecţii tema.
ln pTimul ,rînd s-a cerut opţiunea subiecţilor pentru una sau mai multe
epoci istorice, pe ca1:e le consideră ca fiind cele mai interesante sau atractive pentru ei. Opţiunile s-au conturat astfel:

sează

I. Epoca contemporană
II. Epoca veche
III. Epoca modernă
IV. Epoca ~trăveche
V. Epoca medie
V. Perioada de trecere spre feudalism Distribuţia
Vîrsta
17
18
19

20

21
2:.!

23
24
25

26
27

28
29

30
Total

233 opţiuni
205 opţiuni
185 opţiuni
162 opţiuni
136 opţiuni
121 opţiuni 21 •

lor după categoirii de virstă este u:rmătom:ea:
1
3

II

2

2

5

16
35

1G
28
22

28
30
29
31
41
13
•)

1
1
1
233

III

-

31
41
22

27
5

1
18

:rn

23

2G
25
18
27
IO

4

4
1

-

2

-

IV
2

V

VI

-

-

1
8
21
18

1
1
6
13

14
29
14

2G
23
24
19
7
3

27
24
13
15

-

-

1

1

1

205

185

162

4
5

14
27
23
13
14
5
4

-

-

-

-

136

121

A doua întrebare pune în discuţie influenţa diverselor perioade din
istoria patriei asupra conştiinţei şi a sentimentului de dragoste faţă de
Vezi C. Nelega, op. cit., p. 616. Preocupări de acest gen s-au semnalat în ultimii
ani şi în sistemul muzeal din ţările vecine. Institutul pentru educaţia maselor din
R. P. Ungaria, de exemplu, a investigat orientarea culturală a muncitorilor din
patru mari întreprinderi budapcstane cu ajutorul unui chestionar mult asemănător
cu al nostru. Vezi M. Andrassy, Attekintes a Nepmiivelesi Intezet kutatasi tevekenysegerol, prezentare succintă în Tajekoztat6, 1976, nr. 3, p. 122. Sau, la Magyar
N emzeti Galeria s-au organizat două expoziţii experimentale, destinate chestionării
vizitatorilor pe teme spe'.:'.iale ale muzeelor de artă, dar şi pe teme generale muzeale (compoziţia publicului, frecvenţa la muzeu, scopul şi motivele vizitei, metodele de popularizare a activităţii muzeale şi eficienţa lor etc.). Vezi K. S. Nagy-.
K. Nagy-I. Vitooyi, Szociol6giai vizsgalat a Magyar Nemzeti Galeria I. kiserleti
kicillîtciscin, în Muzeum es kozonseg, 1977, nr. 3, p. 6, 12, 13; K. S. Nagy, Kortcirs
magyat festeszet - szociol6giai vizsgcilat a Magyar Nemzeti Galeria II. kiserleti
kiallîicisan, în Muzeum es kozonseg, 1977, nr. 3, p. 47, 59, 65, 71. Ancheta organizată
in noiembrie-decembrie 1972 de către Muzeul Naţional de Antropologie din
Mexic şi-a propus probleme asemănătoare, insistind asupra corelaţiei între vîrsta,
respectiv pregătirea profesională a vizitatorilor, şi frecvenţa, respectiv motivaţia
vizitci. Vezi C. O. Garcia, La Casa del Museo, Mexico D. F. Une experience de
,,musee integre", în Museum, Lausanne, XXVII, 1975, nr. 2, p. 75.
21 Deoarece opţiunea era posibilă şi penitru mai multe perioade, totalul depăşeşte în mod inevitabil numărul chestionarelor prelucrate (425).
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ţară. Trebuia să se aleagă între 20 de perioade istorice ilustra:te prin
exponatele noastre - , oferindu-se astfel posibilitatea unei concretizări
mai în amănunt a opţiunHor exprimate la prima întrebare a chestionarului. Răspunsurile date la cele două întrebări nu se suprapun în mod
absolut, ci se completează în mod .airmonios. Cele mai multe opţiuni au
fost exprimate pentru unnătoarele 10 perioade:

I. Perioada luptelor antiotomane (Iancu de Hunedoaira, Vlad Ţe
peş, Ştefan cel Mare) 304 opţiuni.
II. Mihai Viteazul - prima uniTe a ţărilor române - 276 opţiuni.

III. Perioada înfloririi maxime a civilizaţiei dacice - epoca lui
Burebista şi Decebal (sec. I i.e.n.-106 e.n.) - 240 opţtuni.
IV. Războiul pentru independenţa României (1877) - 229 opţiuni.
V. Unirrea Tiransilvaniei cu România (1 decembrie 1918) - 218
opţiuni.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Răscoalele ţăTăneşti

din Transilvania (Bobîlna; Gheorghe Doja;
Horia, Cloşca şi Crişan) - 215 opţiuni.
Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan
Cuza (1859) - 215 opţiuni.
Epoca romană (106-271) - 166 opţiuni.
Formarea voievodatului Transilvaniei - 139 opţiuni.
Revoluţia şi ["evoluţionarii de la 1848 în Transilvania 138
opţiuni 22 •

Putem constata deci un interes mare şi în acest caz pentru peirioade
ale epocii medii (304 + 276 + 215 + 139 = 934 opţiuni), epocii moderne (229 + 218 + 215 + 138 = 800 opţiuni) şi epocii vechi (240
166 = 406 opţiuni). Numărul mare al opţiunilor pentru perioade ale
epocii medii - în comparaţie cu primul set de opţiuni - se explică
prin popul•aritatea deosebită a personalităţilor sau a evenimentelor propuse în chestionar (vezi punctele I, II, VI, IX în punctajul de mai sus).

+

Punctajul,
Vîrsta

I

17
18
19

2
5
22
49
36
48
50
29
40

20

21
22
23
24
25

după

I

II

3
4
18
46
38
41
47
27
34

Vll'Ste, se

I

III

3
2
18
37
25
39
37
27
37

I

prezintă

IV

-

7
17
37
30
35
33
22

30

I

V

2
2
14
41
26
31
36
24
32

astfel:

I

VI

2
4
17
35
21
33
35
21
31

I

VII

1
5
16
38
30
29
38
17
29

VIII

1

-

13

22
19
26
31
14
27

I

IX

-

2
8
23
18
20
25
15
19

I

X

1
3
11

20
17
24
19
14
16

22 Lipsa opţiunilor pentru vreuna din etapele epocii contemporane epocă
care la prima întrebare a totalizat cele mai multe opţiuni - se explică prin aceea
că ele nu au fost incluse în lista propusă. In muzeul nostru este în curs de orga,nizare secţia de istorie contemporană şi noi ne-.am restrîns aria de investigaţie la
epocile ilustrate în secţiile deja deschise publicului.

753

MUZEOLOGIE • RESTAURARE · PATRIMONIU

Vîrsta

I

26

11
8
I
2
1

~

28
29
30

Total

I

II
8
6
I
2
1

I III I

IV

IO
4

9
6

-

1

-

2
1

I

V
7
I
I
l

-

I VI I
7
6
I
1
1

I 304 I 276 I 240 I 229 I 218 I 215 I

VII
5
6

-

1

215

VIII
6
4
I
l
1
1ss

I IX

X

6
2
1

6
5
l

-

I 139 I

l

13s

Din primul sistem de întrebă'fi, a treia pătrunde şi mai adinc în
problema în discuţie, insistind asupra laturii concrete a inteTesului publicului pentru epocile istoriei noastre. Punctul V al chestiona.rului cere
alegerea unui număr de exponate, din totalul de 41, care a trezi't cel
mai mult interesul celor chestionaţi (dacă au vizitat deja muzeul) sau
care i-ar interesa mai mult (dacă nu au vizitat încă muzeuil.) 23 • Şi în
1. Topoare de piatră, şlefuite şi perforate (neolitic).
2. Idoli feminini (neolitic, cult. Tu~).
3. Topoare de ia.ramă - dep. de la Vîkele (ep. cuprului).
4. Colecţia de arme de bronz (epoca bronzului).
5. Primele vase de ceramică lucrate la roată (La Teme).
6. Inventarul unui atelier de fierărie de la Sarmizegetusa (epoca dacică).
7. Mormînt de incineraţie in situ de la Soporul de Cîmpie (epoca romană).
8. Opaiţe, diplome militare, tăbliţe cerate (epoca romană).
9. Monument ridicat în 124 e.n. în municipiul Napoca (epoca romană).
10. Mumie de femeie (epoca elenistică - Egipt).
11. Tezaurul de la Apahida (sec. V - migraţii).
12. Complexul de la Dăbîca (sec. IX-X).
13. Complexul de la Cluj (sec. X).
14. Urbar1ul domeniului de la Năpradea (sec. XVIII).
15. Privilegiul acordat de către Carol Robert oraşului Cluj (1336).
16. Paloşul călăului Clujului (feudalism).
17. Cheia de onoare a Clujului ( ,, ).
18. Gravuri reprezentind Clujul ( ,, ).
19. Statute, sigilii, obiecte ale breslelor din Cluj (feudalism).
20. Produse ale primelor manufacturi transilvănene (perioada de încheiere a
feudalismului).
21. Portretul lui Iancu de Hunedoara (feudalism).
22. Portretul lui Mihai Viteazul
( ,, ).
23. Stema celor trei ţări române unite ( ,, ).
24. Arme albe şi de foc (sec. XV-XVIII).
25. Portretul lui Nicolaus Olahus (feudalism).
26. Pagini din Psaltirea şcheiană, Codicele voroneţian şi Catehismul de la
Sibiu (feudalism).
27. Şcoala din Şcheii Braşovului (feudalism).
28. Prima ediţie în 1. engleză a unei opere a lui D. Cantemir.
29. Opere ale reprezentanţilor Şcolii ardelene (perioada de încheiere a feudalismului).
30. Arme, imagini, documente legate de răscoalele ţărăneşti din Transilvania:
a) Bobîlna
b) răscoala condusă de Gh. Doja
c) răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
31. Imagini şi hărţi privind mişcarea condusă de Ecaterina Varga (perioada
premergătoare revoluţiei din 1848).
32. Panou reprezentînd Adunarea de la Blaj (3/15 mai 1848).
33. Obiecte personale ale lui Avram Iancu (rev. din 1848).
34. Obiecte, documente din perioada Unirii Principatelor Române (1859).
23
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acest caz interesul se
repartizîndu-se astfel:
I.
lI.
III.
IV.
,-.

Obiecte
Obiecte
Obiecte
Obiecte
Obiecte

din
din
din
din
din

îndreaptă

spre epooa medie

şi modernă, opţiunile

diferite etape ale epocii medii - 3.154 opţiuni.
diferite etape ale epocii moderne - 2.280 opţiuni.
diferite etape ale epocii străvechi - 917 opţiuni.
diferite etape ale epocii vechi - 906 opţiuni.
perioada de trecere spre feudalism - 197 opţiuni 24 •

Analizînd structura acestor preferinţe, observăm orientarea interesului spre obiectele legate de istolia Clujului (497 opţiuni), de dte o personalitate (de exemplu: Mihai Viteazul - 476 opţiuni) şi de ,răscoalele
ţărăneşti din Transilvania (294 opţiuni). Poate cel mai mai:_e interes îl
trezesc exponatele care ilust,rează evoluţia tehnicii în T,ransilvania (574
opţiuni) 25 •

Punctul VI al chestionarului înche:e primul sistem de întrebări,
3sigurînd posibilitatea unei tot.ale spontaneităţi în exprimarea preferinţelor. La cele:alte puncte am indicat noi epoci şi etape istorice sau
obiecte între care trebuia să se aleagă, deci am canalizat în anumite
direcţii manifestările celor investigaţi. Punctul VI înlătlllră aceste „limită1i", subiecţii putînd să enumere 5 exponate, fă·ră nici un fel de
condiţionare, pe care a1r vrea să le vadă la muzeu. Prelucrînd 1·ăspunsu
rile primite, înainte de toate constatăm că au fost puţini aceia care nu
şi-au exprimat nici o dorinţă. dovadă a faptului că formula,rul a reuşit
~ă trezească atenţia subiecţilor, mobilizîndu-i să participe activ la anchetă. ln al doilea 1ind, aceste răspunsuri sînt în perfectă concordanţă
cu opţiunile exprimate pînă acum. Cele mai multe preferinţe s-au exprimat pentru exponate ilustrative din epoca contemporană. Unii au
35. Imagini, opere literare, documente legate de războiul pentru independenţa
României (1877).
3G. Prima locomoti\·ă fabdc:ată la Reşiţa (1872).
37. Documente privind mişcarea memorandistă: exemplar tip[1rit al Memorancblui, conducătorii mi~cării, sentinţele de condamnare (1892).
38. Articole şi numere de valoare istorică din presa transilvăneană, legate
de• lnccputurile mişcării muncitoreşti şi socialiste:
a) secţia de la Timişoara a Internaţionclei I
b) numărul din decembrie 1871 al „Familiei'•
c-) prima sărbătorire a zilei de 1 Mai.
39. Imagini şi documente. originale şi fotocopii, despre:
a) înfiinţarea secţiei române a P.S.D.U.
b) grevele de seceriş
c:) ecourile răscoalei din 1907 în Transilvania.
40. Imagini, obiecte, do:i.::ncnte privind Unirea Transilvaniei cu România.
Alba Iulia - 1918.
41. Contribuţia inventatorilor transilvăneni la dezvoltarea aviaţiei - machete
ale aparatelor lui:
a) Traian Vuia
b) Aurel Vlaicu
c) Martin Lajos.
24 Vezi nota nr. 22.
25
Numărul cel mai mare de opţil,\ni s-a totalizat la subpunctul 41 (vezi not:i
nr. 23): 316.
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răma5

la a,ceastă fc1;:mulaire generală, alţii au precizat: exponate. leg,ate
de const-ruire,a societătii socialiste multilateral dezvoltate, cele mai noi
realizări tehnice, obiecte ale personalităţilor marcante din mişcaire·a muncitorească, piese prezentînd mairile greve sau lupta dusă în ilegalitate de
P.C.R. etc. Mulţi subiecţi ar dori să vadă exponate celebre - în original
sau în copie - ale alto,r muzee, din ţa1:·ă sau din străinătate, cele m~i
noi piese intrate în patrimoniul muzeului, provenite fie din săpături,
!ie din achiziţii.
Răspunsurile date la cele patru puncte ale primului '.,istem de întrebări relevă existenţa unui mare interes penuru i~torie în general.
Este -elocventă în ace:-lt sens dc.rinţa exprimată de mai mulţi ~ub:,e-cţi d-.:
a vedea exponate şi ale altcQ· muzee, din ţairă sau din străinătate, unii
limitîndu-se la această generalitate, ailţii concretizîndu-şi dorinţa. De
exemplu, un muncitor de 23 de ani de la „Metalul Roşu" ar dori ~ă
vadă exponate care să înfăţişeze ·aspecte ale cultuirii spirituiale ale celorlalte popoa'l:e neolatine. Pe baza opţiunilor !:-:ubiecţilor putem urmdri
şi orienta1rea inteiresuJui lor spre epocile istorice cele mai apropi0.te
de zilele noastre, oglindită în numărul maire de opţiuni pentru epoca
contemporană şi modeirnă şi în dorinţa de a vedea ultimele noutăţi în
materie 26 • Structura după vî,rste a preferinţelor indică şi limitele de
etate între caire acest interes este oel mai maire, respectiv categoriile
de vîrstă caire sînt destul de matuTizate pent.ru a avea păreri clare şi
atitudini formate: 20-25 de ani 27 • Această constatare este de mare importanţă pentru toţi aceia care oaută noi modalităţi în mări'l-ea funcţio
nalităţii muzeului, deo•au:ece airată categoriile de vî,rstă cu care se poate
colabora cu II'ezultate maxime. Dealtfel, toate concluziile desprinse din
acest grup de răspunsw·i determină direcţii clau:e pentru muzeografii oare
urmăresc srporhiea eficienţei ,expoziţi•ei muZJcaLe şi ia aictiviităţii muzeului
în general: atenţie sporită pentru secţiile care pirezintă epoca modernă
şi contemporană, insistenţă mai susţinută în jurul unor evenimente şi
personailităţi de mare popularitate, folosindu-le la maximum cali,tăţile
educativo-formative.
In scopul de a realim un muzeu - factor activ de progres cultm:al
şi social, am inclus în chestionar o înt.rebare care să lămurească păre
rea publicului - şi a celui efectiv, şi a celui potenţial - despre rrolul
muzeului în trezirea interesului pentru istorie şi în cunoaşterea ei cit
mai temeinică (punctul III al chestionarului). Răspunsurile ia.irată că oamenii oonsideră muz,eul ca o instituţie care are o serioasă contribuţie
atît în cultivairea pasiunii pentru istorie, cit şi în furnizairea unor cu26
Această dorinţă exprimă în mod spontan una dintre cerinţele ridicate în
unui muzeu eficient: dinamismul expoziţiei muzeale. Vezi B. Zderciuc, op. cit.,
p. 4; L. Roşu, op. cit., p. 3; J. Jelinek, Musee moderne, musee vivant, în Museum,
Lausanne, XXVII, 1975, nr. 2, p. 54.
27
·
Este adevărat că însăşi repartizarea pe categorii de vîrstă a subiecţilor arată
o mare pondere a grupului în discuţie, ceea ce însă, după opinia noastră, nu anulează valabilitatea afirmaţiei cu privire la capacitatea lor mai mare de a opta
sigur. O concluzie asemănătoare se desprinde şi din ancheta Muzeului Naţional de
Antropologie din Mexic, unde grosul răspunsurilor a veni,t din partea subiecţilor
de 20-2:' de ani. Vezi C. O. Garcia, op. cit., p. 75.

faţa
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noştinţe care să ajute la aprofundarea studiului istoriei. Subiecţii trebuiau să folosească una din mmătoalrele patru calificative: [contribuţie]
1. foarrte mare, 2. apreciabilă, 3. modestă, 4. mică. Părerile s-au împărţit
astfel:
1. 202 aprecieri (47,20/o); 2. 169 aprecieri (40¾); 3. 25 aprecieri
(5,90/o); 4. 4 aprecieri (10/o); nu au răspuns 25 (5,90;0).
Repartizarea după virste prezintă următorul tablou:

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

-

2
2

3

20

6

28

31
19
20
28
31
22
4
3

24
31
29
23
26
11
5

-

I
I

-

-

202

I

169

4

3

2

1

Virsta

-

I

2
4

4

4

-

-

I

1

-

-

6

1
3

-

25

-

1
1

I

Nu au

răspuns
-

2
12

-

8
I

-

-

-

-

-

4

1

1

25

Rezultatele oglindesc grăitor importanţa acordată de publicul efectiv sau potenţial rolllllui educativ al muzeului: din cei 425 de subiecţi,
371 (202 + 169) îl consideră ca fiind foarte mare sau apreci.a.bil.
Al doilea sistem de întrebă•ri continuă în mod fiJresc diTecţia inaugurată de punctul III al chestionarului. Anume, fonnulind punctul IX,
am căutat să aflăm dacă aprecierea dată rolului educativ al muzeului se
traduce în practică în vizitarea lui, în încercarea de a profita efectiv de
acest rol. (Aţi vizitat Muzeul de istorie al Transilvaniei? Daci DA,
menţionaţi ce anume v-a îndemnat la ace.asta. Dacă NU, menţionaţi
cauzele oare V41.U împiedicat să efectuaţi această vizită. De ex.:

1. Nu m-a interesat
2. Aş fi dorit, da.ir nu am avut timp
3. Nu mi s-ia dat prilejul în cadrul acţiwillor colective
4. Mă interesează prea puţin istoria
------------)
Răspunslllrile

sînt edificatoaire din mai multe puncte de vedere.
numărul vizitatorilor efectivi, dintre cei
chestionaţi. Din cei 425 de subiecţi 276, adică 650/o au vizitat muzeu~
nostru. Al doilea, pas a fost cercetarea motivelor care au împiedicat
vizitarea muzeului în cazul ·restului de 149 de subiecţi. Cei chestionaţi
au trebuit să indke cauzele, specificînd dacă:

In primul rînd am stabilit
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1. nu i--a interesat muzeul

2. a-r fi dorit să-l viziteze, dar nu :au avut timp
· 3. nu li s--a dat ocazie în oadirul aicţi'unilor colective
4. îi interesează prea puţin istoria.
S-au dat următoarele răspunsuri:
Subpunctul 1. - 15
Subpunctul 2. - 74
Subpunctul 3. - 53
Subpunctul. 4. 7
Situaţia după vî1rste este următoarea:? 8 :

Vîrsta
17
18

)9
20
21
22
23
24
25
26
27

Au vizitat
muzeul

2
2

-

1
1
4

-

1
6

4

-

18

1

40
33
42
44
31
43

3
2

15

9

1

7

6

1
7
1

11

12

1
2

6
16

5

2

3

29
30

11
7
1
1
1

Total

276

28

3

2

-

10
2

-

1

7

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

15

74

53

1

7

Cifrele de mai sus Teflectă dar că importanţa .atribuită rolului educativ al muzeului nu este formală. 650;0 din subiecţi au fost ,Ia muzeu,
unii dintre ei în 1repetate ,rînduri, mulţi exprimîndu-şi dorinţa de a
reveni2 9 • Din restul de 35¾ doair 50/o nu au vizitat muzeul, fie pentn.I
că nlll i-a interesat instituţia, fie că îi interesează prea puţin istoria30 •
Ceilalţi au fost împiedicaţi de lipsa de timp sau de lipsa unor acţiuni
comune, legate de vizitarea muzeUilui, ambele categorii subliniind însă
dorinţa lor de a veni în muzeu sau de ,a cunoaşte pe alte căi exponatele
28 Dintre cei 74 care nu au vizitat muzeul din lipsă de timp, doar 2 sînt studenţi, orarul permiţindu-le o coordonare mai bună cu programul muzeului. Nu
este însă şi cazul muncitorilor care în marea lor majoritate sînt la locurile de
muncă (în diferite schimburi) exact în orele cînd muzeul este deschis.
29 Asemenea concluzii au fost trase şi Ita alte anchete. De exemplu, la ex-

poziţiile

experimentale de la Magyar Nemzeti Galeria din R. P. Ungară s-a constatait că aproximativ 80-840/o din vizitatori revin cu plăcere. Vezi K. S. Nagy-K.
Nagy-I. Vitanyi, op. cit., p. 13; K. S. Nagy, op. cit., p. 69; La fel, 990/o din subiecţii anchetei mexicane, după ce au făcut cunoştinţă cu muzeul, şi~au exprimat
dorinţia de a mai reveni. Vezi C. O. Garda, op. cit., p. 76.
ao Un singur chestionat, student de 23 de ani de la Facultatea de ştiinţe economice, a declarat că istoria poate fi studiată şi din alte surse, deci muzeul are
o importlanţă minimă în acest sens.
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noastre. Această stare de fapt impune printre preocupălrHe vizînd creş
terea funcţionalităţii muzeului acţiuni în două dtrecţii: impulsionarea
organizării vizitelor colective la muzeu şi încercarea de a soluţiona
problema lipsei de timp (de exemplu, prin itinerar-ea la locuJ de muncă
a unor expoziţii, acţiuni întreprinse deja de ani de-a rindul de muzeul
nostru).
·
Punctul IX al chestionarului ne-a ajutat şi în constatarea motivelor
şi scopurilor vizitei la muzeu. Cele mai multe din motive sînt emoţio
nale: pasiunea pentiru istorie sau pentTu obiecte vechi, plăcerea, curiozitatea, căutare de odihnă spi1rituală, simţul datoriei de a cuno~te istoria
acelor locuui unde trăim etc. ScopuTile precizate de subiecţi privesc mai
mult aspectul educaţional: îmbogăţirea cu:ltmii generale, lăirgirrea orizontului spiritual, concretizarea cunoştinţelor acumulate, cunoaşterea în
amănunt şi în profunzime a istoriei patriei3 1• Cunoaşterea acestor motive şi scopuri face posibilă realizarea unei comunicări eficiente cu publicul.
Cea mai diirectă cale de comunicare intre muzeu şi public este îndrumarea muzeală, una dintre sarrcinile de mare răspundere ale muzeog,rafilor. Pentru a constata atitudinea publicului faţă de această activitate, am cerut opţiuni pentru una din 5 forme posibHe de vizită:
1. în grupUJri mari (cca 50 de per.;oane)

2. în grupw·i mijlocii (cca 15--20 de persoane)
3. în grupuri mici (cca 5-10 persoane)

4. singcc:·,
5. singur,

însoţit de
fără ghid

ghid

Vizitatoa·ii au optat astfel:
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma

1.
2.
3.
4.
5.

Notăm

faptul

Structura

-

8
81
168
124
30
că
după

opţiuni
opţiuni
opţiuni
opţiuni

opţiuni

14 subiecţi Ilfll şi...au exprimat părerea.
vîrste a opţiunilor de mai sus este

Vîrsta

17
18
19
20
21
22
23

2

-

1
1
3
1

-

3

-

-

10

11

16
9

27
15
27
31

2

10

8

2

următoarea:

4

1
3
6
20

5

-

2
3

18

4

19
20

8
6

31 Motive şi scopuri aproape identic formulate intî1nim şi Ia alte sondaje.
Vezi K. S. Nagy-K, Nagy-I. Vitanyi, op. cit., p. 13; K. S. Nagy, op, cit., p. 59, 71.
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Virsta
24
25

1
1

2G

27
28

29
30

Total

-

2

3

4

IO
11
4

18
28

15
12
5
~i
l
1

-

1

2
1
1

-

-

168

124

30

1

81

3

-

l

8

7

5

Faptul că opţiunile se polau:izează în jurul aceloir forme care asigură
un· profit maxim de pe urma ghidajului arată importanţa atribuită de
către publi,c îndrumării muzeale 32 • Această constatare determină sarcini
precise pentru aceia ca,re prezintă exponatele muzeale publicului larg,
în sensul asigurării unui nivel 1idioat ştiinţifico-ideologic al ghidajului.
Al treilea sistem de întirebă'l·i a fost destinat pe de o parte să sondeze aprecierea dată de vizitatorii efectivi secţiilor din muzeul nostru,
pe de alta să solicite sugestii din partea lor pentru a satisface toate
cerintele ridiaate în fata unui muzeu efident3 3 • Prezentînd lista sectiHor
muze~lui, am solicitat 'indi,oarea acelora oare le-au plăcut cel mai ~ult.
Rezultatele sînt în concordanţă cu constatările de pînă acum: pe primele
locuri stau şi în acest oaz secţiile de istorie modernă, medie şi dacoromană.

I. Secţia daco-romană - 178 opţiuni
II. Secţia de istorie modernă - 139 opţiuni
III. Secţia de istorie medie - 137 opţiuni
IV. Colecţia egipteană - 135 opţiuni
V. Secţia de comună primitivă - 126 opţiuni
VI. Lapidairul roman - 88 opţiuni
VII. Lapidarul feudal - 81 opţiuni3 4 •

Cifirele, respectiv concluziile desprinse din ele, le sprijină pe acelea
deduse din rezultatele primului sistem de întrebă,ri (vezi pag. 6, 7, 8).
Punctul XI al chestionairului tinde să determine motivaţia opţiuni
lor de mai sus. ln Tăspunsul k1 întrebarea, de ce a plăcut respectiva (sau
Acest fapt se reflectă semnificativ în mai multe răspunsuri date la punctul
VIII al che9tionarului. Solicitaţi să dea sugestii pentru diverse ,acţiuni în vederea
îmbunătăţirii activităţii muzeale, mulţi au răspuns că după părerea lor nici o altă
acţiune nu este mai eficientă de.cit o vizită bine organizată, cu un ghidaj competent. Şi rezultatele altor anchete îrutreprinse în diverse muzee relevă importanţa
acordată de public ghidajului. Vezi K. S. Nagy, op. cit., p. 65.
33
Semnificaţia concluziilor trase de pe urma investigaţiei în această direcţie
este dovedită şi de faptul că asemenea puncte, formulate deosebit, dar cu acelaşi
conţinut, sînt nelipsite din sondajele vizînd preferinţele publioului. Vezi M. Andrassy, op. cit., p. 122; K. S. Nagy-K. Nagy-I. Vitânyi, op. cit., p. 11; C. Nelega,
32

op. cit., p. 616.
34

Vezi nota nr. 23.
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respectivele) secţie, subiecţii au trebuit să indice unuJ. sau mai multe
din aceste 3 motive: 1. caracterul interesant al exponatelor; 2. modul de
prezent.are în spaţiu şi 3. oalitatea elementelor explicaitive. Deoarece numai 225 de subiecţi au completat această parte a chestionarului, prezentăm răspunsurile doar cu titlu informativ, fără a comenta prea mult
pe marginea lor.
SubpunctuJ. 1. Subpunctul 2. Subpunctul 3. -

143 irăspunsuri
49 răspunsurri
33 răspunsuri.

Ne permitem totuşi a constata procentajul foarte scăzut (cca 14,60/o)
al indicării textelor drept element care a determinat opţiunea pentru
anumite secţii, ceea ce provine, credem, nu din calitatea nesatisfăcătoaire
a acestora, ci din faptul că omul vine 1a muzeu nu să citească, ci să
vadă obiectele expuse35 •
Am inclus şi în acest sistem o întreba!re care să dea pos1bilitate de
exprimare spontană a unor sugestii pentru imbunătăţir-ea şi îmbogăţi
rea activităţii muzeale. (Inscrieţi în spaţiile punctate orice sugestie sau
dorinţă în legătUTă cu activitatea muzeuil.ui, precum şi cu privire la modul în care vizitatorii ar putea colabora cu noi pentru satisfacerea în cit
mai bune condiţii a intereselor şi preferinţelor de cunoaştere şi valoirificare educativă a istoriei:
1.

2.
3. - - - - - - - - - - - - - - - ) .
Deocamdată ne oprim asupra acelora care
şi la ra.cţiunile legate strict de ea. Cele mai
ziţiile de bază. Se subliniază necesitatea

se referă La vizita în muzeu
multe sugestii privesc expounei schimbări mai dese a
acestora şi găsirea unor noi soluţii în prezentarea exponatelor (ghidaje
competente, mai numeroase, texte explicative pe „înţelesul tuturor", pentru ca şi vizitatorul solitar să se descurce, prezentarea în prealiabtl pe film sau pe diapozitive - a celor mai interesante exponate et.c.).
Mulţi dintre cei chestionaţi se opiresc asupra unui aspect legat în general
de muzeu: problema popularr-izării. Se insistă pentru o mai bună şi mai
cuprinzătoaire propagandă, făcîndu-se chiar unele precizări: dorinţa de
a vedea articole-serial în presa locală prezentind cele mai semnificative
exponate, ideea unor prospecte speciale oare să fie trimise 1a instituţii,
intreprinderi etc.
Analizind aceste sugestii, putem trage concluzii de mare inteires
pentru activitatea noastră prezentă şi cea viitoare. In primul rlnd numărul şi diversitatea lor arată existenţa unui ,real şi viu interes pentru
muzeele de istorie în general, deci şi pentru al nostru. In al doilea rind,
fie că ne ofeiră idei utilizabile în o.rientarea mruncii noastre (de exemplu, ,,dinia.mizarea" expoziţihlor de bază, realizarea unei introduceri în
as J. Benes, op. cit, p. 90; L. Roşu. op. cit., p. 2.
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temă prin punctarea
justeţea unor iacţiuni

celor mai însemnate exponate etc.), fie că relevă
deja întreprinse. Dintre acestea putem aminti articolele publicate în presa locală despre cele mai semnificative obiecte
muzeale sau întocmirea unor prospecte gen „fluturaşi" cu localizarea
muzeului pe harta centrului Olujului şi cu orarul de funcţionare a
instituţiei. Păirerile exprimate de vizitatori ar,ată că acţiuni•le de mai
sus sînt bine alese, deci se impune o insistenţă în aceste diirecţii.
După cum bine se ştie, activitatea unui muzeu arre două laturi: pe
de o pairte păstrează şi valorifică ştiinţific patrimoniul, pe de alta vehiculează spre public valorile muzeale. Această a doru.ia latură se realizează fie di•rect prin expoziţia de bază, fie indirect - prin activită
ţile muzeale specifice 36 • Asemenea ,activităţi au mare însemnătate în
viaţa muzeelor, căci, diacă sînt bine organizate şi ,reuşite, trezesc în mă
sură mult mai mare interesul publicului pentru muzeu decît oirice fel
de propagandă diirectă 37 • Spre a cunoaşte preferinţele publkului pentru
una sau mai mllllte dintre numeroasele forme specifice ale activităţii
muzeale, am întocmit o listă cu 8 asemenea manifestări, spre opţiune 38 •
Ordinea opţiuniilor este wmătoairea:

I. Spectacol de istorie cu sunet şi lumină, în muzeu tiuni
II. ,',Invierea muzeului" - 248 opţiuni
III. Concursuri pe teme istorice - 246 opţiuni
IV. Lecţia de istorie a muzeului - 195 opţiuni
V. Montaj litere,r-muzka•l-istoric - 190 opţiuni3 9 •
Distribuţia

în

funcţie

de virste se

prezintă

275 op-

astfel:

Vîrsta

I

II

III

IV

V

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3
2
12
50
32
48
46
30
31

-

l
5
21
39
25
33
40
28
35
12

-

-

28

1
2

29
30
Total

4

-

19
40
29
45
27
26
39
li
5
1
1
1

275

248

10
8

6

-

4
11

27
21
29
36
19
34
8

3
1
2

1

246

5
14
30
34
26
23
17
27

195

9
3

-

1
1
190

1
' V. Drăguţ, Muzeul instituţie de cercetare valorificare şi conservare ca
patrimoniului de cuUwră, în RevMuz, VI, 1969, nr. 5, p. 390.
n C. Bellow, op. cit., p. 7.
36
Deoarece subiecţii puteau opta pentru cel puţin 3 şi cel mult 5 din cele 8
forme, numărul total al opţiunilor depăşeşte totalul celor chestionaţi (425).
!ls Cu titlu informativ dăm şi opţiunile la celelalte 3 subpuncte:
VJ. Proces istoric - 144 opţiuni
VJJ. Foto-expoziţii itinerante - 140 opţiuni
VIII. Microexpoziţii itinerante - 121 opţiuni
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Structura opţiunilor '.relevă preferinţa publicului pentru utiliziairea
celo1· mai moderne mijloace de comunicare în difuzarea cunoştinţe-lor
istorice. Cele mai multe opţiuni sînt pentru formele de activitate în
care tema isto'fică este însoţită de imagini filmate şi efecte sonore
(275 + 248 = 523 opţiuni). De asemenea, concua:surile pe teme istorice
au prrimit numern·ase opţiuni, de la subiecţi de toate vî·rstele. Deci, publicul preferă - alături de vizita propriu-zisă - aceele forme de activitate care îi mobilizează percepţia din mai multe dkecţii sau îl antrenează la particip.Me efectivă 40 • Dealtfel, acest lucru se ogHndeşte şi
in unele sugestli date la solicitarea punctului VIII al chestionamlui.
Chiar şi \·izita propriu-zisă este solicitată în combinaţie cu filme sau
diapozitive. De maire populao:itate se bu{'U,ră şi formele de activitate muzeală can~ realizează, asemănător ghidajului, o comunicare di,rectă între
public şi muzeografii specialişti în diverse epoci istorice. Ne referim
aici la multiplele forme ale conferinţelor, părţi constitutive ale „modului de viaţă al muzeului"•tt. Sugestiile venite din paiiea celor chestionaţi ne sînt foairte utile şi sub acest aspect. Astfel, se solicită ex:puned pe teme „speciale", adică nu conferinţe oare să cuprindă cite o
epocă întireagă, ci prezentări cu sferă restirinsă, pe cite o temă cerută
de auditoriu. Mulţi îşi exprimă dorinţa ca printre acţiuniJe organizate
de muzeu să figureze şi nişte „dilallogw·i" cu tinerii, în vederea trez~rii
inteu·esului şi pasiunii penb"l.l istorie, sau nişte cicluTi de expuneri, gen
cursuri de a1rheologi amatori etc. Apare şi ideea unor „excursii istorice":
vizitm:ea locuriilor memorabile sub conducerea unor specialişti de la muzeu, urmată de un schimb de păreri şi impresii. Numărul ,relativ. s~ăzut
de opţiuni întrunite de expoziţiile itinerante (140 + 121 = 261 opţiuni}
se explică - după pă•rerea noastiră - prin faptul că această formă de
activitate este aproape identică cu activitatea de bază - expoziţia muzeală propriu-zisă - , ori subiecţii s-au orientat spre nişte forme mai
deosebite.
Din analiza opţiunHor pentru diversele forme de activitate ale muzeului, precum şi a sugestiilor în această privinţă, putem tlrage concluzii
pi-actice pentru organiza1rea muncii noastre. ln primul rînd reiese eficienţa introducerii unei asemenea probleme în sondarea preferinţei publicului, chestiune dealtfel nelipsită din -aproape nici o .anchetă de acest
gen 42 • O astfel de investigaţie ne .relevă unele schimbări interveniite în
preferinţele publicului, descoperind apariţia unui interes mai mare pentru anumite forme sau scăderea popularităţii formelor „tradiţioruale'';
practicate ani în şir" 3 • In cazul nostru, se constată pe de o parte o oaire40
ci.ceastă preferinţă este de fapt expresia cerinţelor publicului faţă de muzeul
modern: adaptarea activităţii muzeale la nivelul ştiinţei şi tehnicii celei mai noi.
Vezi J. Benes, Utilisation des moyens audio-visuels au musee, în Museum, Lausanne, XXVIII, 1976, nr. 2, p. 117, 119, 120.
41
A. Moldoveanu, Forme de activitate educativă folosite de muzeele ştiinţifice
şi tehnice, în Ret_;Mu:z, V, 1968, nr. 4, p. 319.
42
C. Nelega, op. cit., p. 616; M. Andrassy, op. cit., p. 122.
43
FI. Georgescu-V. Leahu-M. Dumitriu, op. cit., p. 43.
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a interesului pentru expoziţiile itinerante, pe de alta, apaunei ,categorice preferinţe îndreptate spre formele· de tip „spectacol de istorie cu sunet şi J.umină". Aceste opţiuni şi sugestii ne indică
şi domeniile în oare trebuie şi merită să acţionăm.
Unele din aceste domenii au fost deja abordate de muzeografii
noşt,ri. Astfel, s-au constituit seturi de diapozitive pe teme mici, care
sînt prezentate - cu comentaTii adecvate - la solicitarea diverselor
instituţii sau întreprinderi. In oad11ul -activităţii ,cercurilor „P1rietenii muzeului" sînt prezentate filme ·pe teme istorice, urmate de discuţii cu
specialiştii de la muzeu. Ani de-a rîndul muzeul nostru a organizat
cicluri-sisteme pe cite o temă mai vastă, de exemplu: ,,Trecutul şi
prezentul ţăirii - izvoT de învăţăminte şi patriotism", ,,Monumente, colecţii şi documente semnificative pentiru istoria patriei şi istoria universală, păst1·ate în Muzeul de istorie al T'l,ansilvaniei", ,,Lupta pentru independenţă şi unitate în istoria poporului român". Aceste iniţiative, armonizîndu-se cu preferinţele exprimate de public, sînt deci de continuat. Numeroasele opţiuni pentru conOUJrsmile pe teme istorice semnalează marile posibilităţi ·oferite de această formă de activitate în mă11:irea funcţionalităţii muzeului. In strădaniile noastre pentru a spO'l:i
eficienţa muncii, în multiple le ei fo,rme, trebuie deci să folosim modalităţile mai sus analizate şi, pe măsura posibilităţilor, să introducem
în g1ama noastră de -acţiuni şi altele, spicuite din sugestiile publicului vizitator (de exemplu, ideea cursuTilor de arheologi amatori sau cea a
„excursiei istorice", care deocamdată se restrînge la cercurile „Prietenii
muzeufoi").
Materialul rezultat din sondarea preferinţei publicului dovedeşte prezenţa unui viu şi real interes pentru istorie atît ·cea naţională, cît şi cea
universală şi mai cu seamă pentru epoca modernă şi contemporană;
exprimă aprecierea publicului cu privire la muzeu ca instituţie cu insemm{te funcţii educative şi culturale; oglindeşte părerea şi preferinţele
publicului legate de toate laturile - directe şi indirecte - ale activităţii
de vehiculare a valorilor muzeale spre vizitatori. Deoarece prezentării
fiecărui sistem de întrebări i-a urmat o analiză amănunţită a răspunsurilor,
însoţită de concluziile aferente, încheiem cu rezumarea acestora din urmă:
organizarea unui muzeu dinamic, unde vizitatorul să întîlnească realizările din domeniul istoriei „aduse la zi", a unui muzeu care să-şi orienteze toate formele de activitate educativă în sensurile indicate de preferinţele publicului, iată garanţia creării unui muzeu cu maximă eficienţă
caTe

scădere

riţia

1

1

cultural-educativă.

ANA MARIA CIPAIANU
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L'ENQUt~E „S.P.V. 1977" ORGANISEE PAR LE MUSEE
D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE.
RESULTATS ET CONCLUSIONS

(Resume)
L'enquete sociologique destinee â sonder Ies preferences des visiteurs, entreprise en 1977-1978 par le Musee historique de la Transylvanie, a eu plusieurs
buts: connaître l'interet du publique pour Ies differentes epoques historiques,
leur influence sur la formation de la conscience et du sentiment patriotique, ainsi
que le role du musee dans la stimulation de l"interet et de la passion pour
l'histoire, investiguer les aspects de la visite au musee et l'appreciation que les
visiteurs donnent â natre musee, apprendre d'eventuelles suggestions portant sur
la realisation d'une meilleure collaboration du musee avec le publique, sonder
l'option du publique pour Ies differentes activites du musee. Les conclusions provenant de ranalyse des questionnaires suggerent de nouvelles solutions qui peuvent
iservir au musee pour mieux remplir ses tâches.

CONSERVAREA UNOR RESTURI LEMNOASE
ŞI TEXTILE, .CARBONIZATE,
DESCOPERITE INTR-O LOCUINŢA DACICA

Provenienţa

materialului

!n săpătu~ile din 1978 de la Grădiştea Muncelului, în nivelul inferio,r
al terasei XI, s-a descoperit o locuinţă arsă 1 • Pe podeaua acesteia, La
adîncimea de 2,5 m, se aflau resturi de bir-ne carbonizate, bucăţi de
lipltură msă, fragmente de chiupua.i şi cereale carbonizate. Dintre acestea au fost ,ridica.te două f.ragmente de lemn, arse, şi un fragment de
chiup pe ,care se aflau multe grr-ăunţe carbonizate, printre care se distingea un fragment de sfoară, de asemenea carbonizată.
Modul de prezentare
Ni s-au încredinţat spre conse1.·vaire două fa-agmente de lemn, i"idicate în dte un cub de pămînt, şi un fragment Cff'amic pe care se aflau
grăunţele carbonizate, printre Ca['e se obse,rva o sfoară arsă. Aceste
fragmente aveau un g,rad ridicat de umiditate.
Fragmentul I se .af,lJa înfipt în pămînt în poziţie oblică (fig. 1), prezenta o parte rotunjită, cordiformă, cu dimensiunile de 4/8, 5/4 cm în
care era înfipt un miner tronconic, cu dimensiunile de 3/3/2 cm. Corpul
piesei prezenta trei fisuri mai pronunţate, dintre care două de o parte
şi de alta ,a minerului şi una adîncă dinspre vîrf, cu o îndepărta1.·e de
0,3 cm înta.·e margini, precum şi numeroase fisuri fine.
Fragmentul II (fig. 2) se prezenta sub foirma unei piese compuse
dintr-un cap gros, Totunjlit, şi două braţe de grosimi şi lungimi diferite.
Braţul superior este gros de 2,5 cm şi lung de 20 cm, ia~ ultima par-te
a sa (în lungime de 8 cm) s-a rupt şi s-a deplasat cu 1 cm în sus. Braţul
inferior avea o girosime de 1 cm şi o lungime de 22 cm. Distanţa între
cele două braţe era de 4 cm şi era umplută cu grăunţe, pămînt, fragmente mici din piesă şi fragmente ceramice. !ntreaga piesă prezenta
nenumăirate fi5urri mai mici sau mai m:airi, iar cea mai mare dinke
acestea (O, 7 cm), aflată pe partea rotunjită, era plină cu grăunţe ca·rbonizate.
Fragmentul III (fig. 3) se prezintă sub forma unei buze de chiup,
ruptă în două, pe care se află un strat gros de 0,8 cm cu grăunţe carbonizate, printre ca'l·e se distinge o sfoară.
1

Săpăturile

au fost efectuate de un colectiv compus din Hadrian Daicoviciu,
Ferenczi, Ioan Glodariu şi Eugen Iaroslavschi, cărora le mulţumim pentru
datele privind provenienţa materialului.

Ştefan

Fig. 1 - F ragmentul I înainte de conservare.

Fig. 2 - Fragme.ntul II înai.nte de co.nservare.

Fig. 3 - Fragmentul III înainte de conservare.

Fig. 4 - Fragmentul III

după

conservare;

a - fragmentul scurt; b - fragmentul lung.
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Lucrările

Conservarea materialului

de conservare2

încredinţat

s-a

făcut

în

mmătoarele

eta-

pe:
1.

Degajarea din sol a pieselor de lemn

şi

a sforii dintre

grăunţe.

ln urma degajării solului din jurul firagmentului I s-a constatat că
acesta, era înfipt doar 3 cm şi că era aşezat pe un strat de grăunţe
carbonizate, gros de 0,5 cm. Faţa „superioa1ră" a piesei este bombată
(fig. 5), iar cea „inferioară" pliană (fig. 6). Pe faţa „inferioară", rezultată
din despicarea în două a piesei, se distinge capătul minerului tronconic
aşezat într-o scobitură cu dimensiunile de 3/2/0,5 cm, precum şi numeroase fisuri superficiale ori profunde. Şi pe această faţă se observă fisura
cea mare ce străbate piesa în lung, de 1,a un capăt la altul, avind pînă
la scobitura minerului o depărtare între margini de 0,3 cm.
Fragmentul II a fost degajat cu cea mai mare grijă, deoa["ece numeroase fisuri ce străbăteau transversal şi longitudinal braţele piesei în
toată grosimea îl făceau friabil. S-a dovedit .că şi această piesă iaire o
faţă superioară bombată (fig. 7) şi o „faţă" inferioară plană (fig. 8),
înălţimea ei fiind de 4 cm.
Ca şi fragmentul I, fragmentul II era aşezat pe un strat de grăunţe
carbonizate, de o grosime de 0,5-1 cm, intre braţe stratul finnd în
g,rosime de 3-4 cm şi cuprinzind în proporţie de 900;0 fragmente de
spice, alcătuite din 3-4 boabe îmbrăcate în palei. Intre ele, înspre capătul bombat al piesei, s-a găsit un f.ragment de sfoară ou o lungime
de 4 cm şi cu un diametru de 0,5 cm (fig. 4, a).
La fragmentul III atenţia a fost îndreptată spre oa.pătul de sfoară.
In acest scop, cu o pensulă moo1e, au fost îndepărtate cu grijă toate
seminţele, ,putîndu-i-se determina o lungime de 22 cm, un duametru
de 0,5 cm (fig. 4, b) şi asemănarea cu fragmentul de sfoocă găsit între
braţele piesei II (fig. 4, a).
2.

Pregătirea

pieselor în vederea

impregnării

Pregătiirile au constat în spălarea pieselor de impurităţi şi deshidrataTea lor.
Gradul de umezeală ridicat al pieselor de lemn a permis ca spă
larea să se facă în băi succesive de alcool de 45, 60 şi 90D/0 , iar sfoaira
s-a spăaat cu o pensulă moale într-o soluţie de complexon 0,4¾, unnată
de deshidratare în băi de 60-900/o alcool.
2 Pentru metodele de conservare a lemnului, vezi: H. Mathieu, La conse-rvation du materiaux bois, Paris, 1961; E. Vintilă, Protecţia lemnului şi a materialei.or pe bază de lemn, Editura tehnică, Bucureşti, 1978.
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F ig. 5 - Faţa superioar ă a fr agm entului I d up ă conser var e.
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Fig. 6 - Faţa inferioară a fragmentului I după conservare.
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Fig. 7 -

Faţa superioară

a fragmentului II

dup ă

conservare.

Fig. 8 - Faţa inferioară a fragmentului II după conservare.
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3. Impregnarea

Toate piesele au fost menţinute timp de 6 ore în alcool absolut,
care cele din lemn au fost impregnate în polimeracrilat de metil
prepolimer, prin vid, iar sfoarra prin pensulare ,repetată cu aceeaşi so-

după

luţie.

4. Reconstituirea pieselor
După scoaterea din impregnant şi usccM·ea la temperatura camerei
a urmat întregirea pieselor de lemn, fragmentele desprinse fiind lipite
cu aracet. F,ragmentului de sfoară. lung de 22 cm, i s-a diat o formă
helicoidală. Problema cea mai dificilă a fost ,reconstituirea braţelor fragmentului II (fig. 7-8), deoairece datorită nenumăratelor fisUJri transversale şi longitudinale acest.ea s-au descompus în peste 40 faiagmente.
ln urma reconstituirii pieselor şi a introducerii lor în cutii de polimetacrilat, patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca
s--e îmbogăţit cu trei exponate deosebit de valoroase.

AUREL/A IGNA

LA CONSERVATION DE QUELQUES RESTES DE BOIS
ET DE TEXTILES CARBONISES DECOUVERTS DANS
UN LOGEMENT DACIQUE
(Resume)
L'article expose la methode de conservation de quelques restes de bois et
Grădiştea Muncelului, departement de Hunedoara.
Les operations de conservation ont reside en l'ecartement de la terre, le
lavage des fragments en bois avec d'eau et d'alcool en IJains succesives, en
concentration de 45, 60 et 900/o alcool etilique, suivie d'une impregnation en vide
dans une solution de polymetacrilate de metil prepolymere. Les fragments de
ficelle ont ete laves avec de complexon 0,4%, deshydrates dans une bain d'alcool
absolu pendant 6 heures et impregnes du polymetacrilate de metil prepolymere
a l'aide d'un pinceau mou. Apres le dessechement, Ies pieces ont ete completees
avec les fragments detaches et ont ete preparees pour etre exposes dans le Musee
d'histoire de la Transylvanie.
de textiles decouverts en 1978 dans un logement dacique de

ANALIZA RESTURILOR LEMNOASE PROVENIND
DIN CELLA VINARIA DE LA POTAISSA
Provenienţa

materialului 1

In const:rucţia romană descoperită pe dealul Şuiia din partea de
sud-vest a TUJrZii s-a păstr~rt un prag de lemn la intrarea II. Acest
prag avea ciirca 120 cm lungime, 50 cm lăţime şi 5 cm girm;ime. S-au
luat trei probe de lemn din diferite pă,rţi ale pragului.

Modul de prezentare
Ni s-au încredinţat spre analiză trei fragmente de lemn avînd dimensiunile cuprinse intre 8-16 cm lungime şi 2-5 cm diametru. Aceste
fragmente sint de culoare maro-deschis, cu rezistenţă mecanică scăzută
şi cu tendinţe de exfoliere în lungul inelelor anuale de creştere.

Metoda de preparare 2
In vederea efectuăl·ii unor preparate mi:c-ros.copice au fost luate în
studiu două eşantioane. In a-cest scop ele aiu fost introduse într-o soluţie
de apă--alcool-glicerină, în piroporţie de 1 : 1 : 1. Pentru ca eşantioanele
să dobîndească o elasticitate suficientă pentru prepara.Te, au fost ţinute
în soluţia amintită un timp îndelungat (8 luni). Primele secţiuni s-au
executat după ş,ase săptămini şi respectiv 16 săptămîni de la introducerea la înmuiere, dar s-a constatat că secţiunile sînt friabile, ceea ce
a impus reintroducerea eşantioanelor la înmuiere. S-a reluat materialul
pentru secţionare după opt luni şi s-a constatat că se pot executa secţiuni fine şi de suprafeţe corespunzătoare.
Au fost executate numea:"oase secţiuni în planul transversal, tangenţial şi •radial, iwr cele mai bune au fost alese pentru executarea unor
prepa,rate mkiroscopice fixe. Secţiuni,le alese pentiru fixa,re au fost trecute prin 3-4 băi suocesive de alcool etilic p.a., în scopul îndepă,rtării
apei, după eao:e au fost aşezate orientat, cite ş.a~e pe o lamă. După
1

1 Pentru datele privind provenienţa materialului, vezi A. Cătinas M. Bărbulescu, în prezentul volum, p. 101 sqq.
·
2
Pentru descrierea şi determinarea lemnului, vezi: D. Grosser, Die Holzer
Mitteleuropas, Berlin, 1977; R. Wagenfi.ihr, Anatomie des Hălzer, Leipzig, 1966;
P. Greuss, ldentification of being gymnosperms on the basis of :rylotomy, Budapesta, 1955; J. Filipovici, Studiul lemnului, I, Bucureşti, 1964.
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uscaire secţiunHe s-au inclus în balsam de Canada, obţinîndu-se în felul
acesta cite 4-6 lame a cite 24-36 preparate din fiecare plan - transversal, tangenţial şi radial.

Caracteristici histologice
Secţiunile s-au studiat la microscop şi
zintă următoarele caracteristici histologice:

s-a constatat

că

lemnul pre-

Planul transversal (fig. 1 şi 2)
Inelele de creştere sint foaTte bine individualizate pe toate preparatele orientate după planul transversal. Diferenţa dintre lemnul de
prirn{1vară şi cel de toamnă este netă. Trecerea de la un inel la altul
este foarte tranşantă. !nălţimea irielelor anuale este vairiiabilă (de la 4
pină la 35 traheide). Intotdeauna traheidele sînt poligonale (de obicei
tetra-, mai rar penta- sau hexagonale). Lemnul de primăvară ocupă
cea mai mare parte a înălţimii inelelor de creştere (3-20 traheide) şi
este format din traheide cu pereţi subţiri (4 ~t). Aceste traheide au diametre medii de 16-22 µ. Trecerea de la lemnul de primăvară la cel de
toamnă se face destul de treptat, se poate aprecia că şi această parte
a inelului de creştere este bine ireprezentată. Diametrul mediu al traheidelor variază în jurul valorii de 12 µ. Au pereţii celulari groşi de ciiroa
6 µ. Celulele de parenchim sînt atit de rare incit sint foarte greu de reperat
în preparatele studiate. Razele medulare, uniseriate, au un traiect aproximati\' pa-r~lel şi despart un număr variabil de traheide. Canalele rezinif ere lipsesc.
Planul tangenţial (fig. 3)

Razele medulare rămin elementele esenţiale în determinarea sistematicu a lemnelor. Intotdeauna sint unisel'iate. !nălţimea mzelor este
variabilă. Din 50 de raze număJJ.iate am constatat următoarea inăilţime:
10, 8, 3, 2, 5, 20, 1, 11, 20, 18, 3, 22, 4, 18, 5, 6, 28, 9, 12, 16, 10, 20, 3,
4, 15, 3, 7, 2, 8, 6, 22, 5, 6, 5, 1, 4, 6, 18, 5, 9, 16, 19, 32, 9, 4, 17, 10,
3, 5, 18, 15 (în număr de celule).
Putem aprecia că razele au înălţimi medii de 5-15 celule, extremele la eşantioanele studiate vairiază între 1-32 celule înălţime.
Planul radial (fig. 4)

Preparatele radiale completează foarte bine detaliile histologice apte
pentru o încadrare sistematică certă. Traheidele, pe pereţii lor radiali,
păstirează punctuaţiuni areolate dispuse pe un singur dnd; cu totul local
apar şi două II'înduri de punctuaţiuni aireolate, uneori chiar uşor turtite.
In lemnul de primăvară au un diametru mai maire (10-14 µ), iar în
lemnul de toamnă valoarea lui este în general de 10 µ.
După cum se ştie, cimpul de înoruci.şaire ,al razelor prezintă o importanţă deosebită în diagnosticarea histologică a lemnelor. Atît pereţii
orizontali, cit şi oei radiali, sînt cu îngroşări specifice (îndinţări). De
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obicei se păstrează 2-4 punctuaţiuni mici lia fiecaa-e cimp de înOI"UCişare. Aceste punctuaţiuni mici, scurt-elipsoidale, au diametrele mari
de cfaica 5 µ şi diametrele mici de 3 µ.

Concluzii
Caracterele histologice descrise concordă întrutotul cu cele de la specia
Abies alba Mill ( = A. pectinata D.C.), brad. Acest arbore are
de obicei 30-40 m înăllţime, 1 m în diametru şi creşte in pădl.111."ile
Europei de sud-est şi centrale. Modul cum se dispun inelele de creştere
şi z,azele medu10I['e ne permit să considerăm că eşantioanele provin de
la un arbore matl.JT, care a trăit în condiţii climatice asemănătoare cu
cele actuale. Exist.enţia. unor inele de creştere foarte scunde este o dovadă că în dezvoltlairea airborelU!i n-au lipsit anii secetoşi.
actuală

AURELIA IGNA -

JUSTINIAN PETRESCU

·L'ANALYSE DE RESTES EN BOIS PROVENANT D'UN
CELLA VINARIA DE POTAISSA
(Resume)
L'article expose la methode de preparation des fragments en bois - qui
proviennent d'une construction romaine - pour le but d'executer des preparats
microscopiques et de determiner l'espece, ayant comme base Ies caracteristiques
histologiq ues.

PROBLEME DE RESTAURARE RIDICATE DE UN VAS
DE CERAMICĂ ROl\/IAN

Ca urmare a săpăturilor arheologice de ma:re amploare de la Ulpia
Traiana, oare de ani de zile fac din iacest şantier unul dintre cele mai
importante obiective de va:oare naţională, în toamna anului 1978, printre
materi-a lul ,rezultat, se aflau în număr ma1re şi fragmente de ce,ramică
tenr.a sigillata. Bineînţeles, acesteia ,au fost imedi,at predate Laboratorului
zonal de 1restaurcJJ.re de pe lîngă Muzeul de istorie al Transilvaniei.
In rn:ma unei prime analize, s-a putut observa că fragmentele provin
de la mai multe vase, de forme şi mă1imi deocamdată neprecizabile;
toate erau confecţionate din pastă de cal'itate superioară, arse foarte bine,
parte din ele prezentînd o angobă roşie. In acest context se poate
' aminti că angoba s-a păstrat doar parţial, fapt datorat, în bună parte,
neintroduceri·i ciobu1rHor în apă distilată, imedi,at după descoperke. Unele
din săru.Tile care ajung în ce:ramică din pămînt, de-a lungul seco leloir,
ajung, prin usoaire, să cristalizeze aproape de suprafaţă, akătuind un
stmt solid de cristale, care provoacă fenomenul de descojiTe a angobei
sau a smalţului de pe suprafaţa piesei. Mai mult chiair, poate rezulta desprinde:·ea, în straturi, ia întregului vas.
Fragmentele au fost supuse în laborator următoarelor operaţiuni: curăţire, consolidairea angobe,i (deci conservarea ei), lipi1re, întregire.
1

1

Curăţirea

S-au scufundat frogmentele de ceram1că în apă, la care s-a adăugat
un deteTgent neionic, şi anume Romopal LN, în cantitate de 10/o. Aceasta
pentru spălarea pămîntului şi a tuturor impurităţilor solubile în apă.
Pentru a girăbi curăţirea, s-a agitat de dteva ori soluţia cu mina, dar
s-a evitat o curăţire mecanică brutală, cu peTi a, pentru a nu distruge
angoba. După ce toate impurnăţile solubile în apă au fost în acest fel
îndepăirbate, s-au clătit foarte bine, de mai multe oiri, ciobmile în apă
distilată. In aceaistă fază se distingea o anumită oonti tate de depuneri
caka,roase. InlătuJ"area acestora s-a făcut cu ajutorul băii de complexon
40/o, timp de cîteva zile. Complexonul atacă metalele şi compuşii metalelor, dar lasă intactă angoba iroşie, iatît de des întîlnită l,a cerami,ca ro1

mană.

Utiilizarea acizilor, în concentraţie de 50/o-100/o, în scopul îndepăT
tării depuneriloir oalcaroase, este total contraindicată în cazul ceramicii
care prezintă angobă sau pictură de orice fel; din păoate, mulţi l!"estauratori mai recUJrg la această metodă, iaJ. căTei i:rezultat inevitabil este distrugerea angobei.
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Am grăb it dis pariţi a carbonaţilor de pe ceram ică prin pe,rieire de
cîteva oti, cu o pen sulă foan·te fină. A urmat clătiirea în ap ă distil ată
şi uscairea firagm entedoo-.
Co nsolidarea angobei era ab olut necesară ; în acest scop s--.au impr•e gnat fra gmentele cu nitrolac dizoh at în iaceton ă . Impregna1r ea s-a fă 
cut în r ecipien tul d e impregnar e, pr in vid de 12 mm co loan ă mercur.
Abiia acum s-ia putut trece ia selectarea miaterialului , obsfilvîndu-se
că fra gm e n.tele aparţineau. de fa pt, W1Ui num ăr d e p ata- u vase difeTite,
şi anume: W1 castron două fardUJrii (a e mă nătoare cu actualele fiar.fu:rii
adî nci) şi W1 platou oval.
D eoarece pi n.ă în aceas t ă farz ă, tratarea întregului materi.aJ. s- a efect uat identic, fazele ulter ioare ·m înd ă fie diferite de la piesă la piesă,
ne-.am hotă11it să de tinăm ace tă Juc rare numai p rimului vas finisaJt,
adică ca tronului ; ,asupra restaurră1rii celorlailte obiecte dorim să ['evenim
cu al te ocazii, p e mă ura term inării lucrărilor pe ca,re Le vor necesita.
Am sepat a
e baza d ecoru lui a girosimii şi a fac turii pastei, toate
fragment te iap aTţinînd ca tJ:ronutl.ui; ele emu în număr d e 43 (fig. 1).
Ornamentatia y,a sului onstJa din elemente v egetale i zoomo,r fe stilizate,
lucrate î n relief. .1ran jau:ea şi lipilrea cioburilor ia de,..,urs f fură probleme
deosebite , d eco rul f iind un aj utor excelent pentru rest.at.:iraior în acea tă
fa ză de lu ru (fig. 2).
Din p ă, ate. nu ne-au pa.rve nit tcate cioburile castronului, astfel încît dup ~1 Jip iire, s...;:i ivit ne cesitatea intregkii \ asului. Am constatat că

Fig. 1 - Castron ul , în starea în care ne-a fost predat.
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Fig. 2 - Fragment din cast ron ; se

obse n·ă

d eteriorarea angcb ei.

decorul prezenta o anumit ă llitmid tate , ceea ce ne-a peiI'm is .recons tituirea lipsu,ri,lm c u o probabi:lirtate ştiinţifică acceptabilă. În oontinoore,
nm executat un des en desfăşura t, de .atelier, al decorului de pe vas,
completînd lipslllrile pe desen. Sub buză ornamentaţia consta dintr-o friză
de semicercuri ce alterneaz ă cu cîte o mică sferă aşe zată pe o tijă,
motiv un:-mat de o altă friză , a1cărtuită din lcl:l.ternanţa unor păs ări şi a
uno1r frunze s•t ilizate. într-un singlllr loc pasărea a fost înlocuită cu figura unui dine. în oontinuare, o a treia friză, cu o compoziţie asemă
nătoare celei descrise ,an:beri,o,r,· este despărţită de . aicea.sta de către vrejudle ce lea,gă frunzele între ele.
·
Obţinînd astfel desenul complet al repertoriului decorativ iaJl piesei,
.am trecut l:ai întregirea propriu-zisă. Executarea unor negative de pe decorurile - rămase intacte nu ni s-a părut o soluţie potrivită. Elemente1
l e 01rnamenta:le asemănătoiaire s-au dovedit a nu fi, totuşi, abso1ut identice,
înregistrîndu--6e mici diferenţe de dimensiuni ale loir şi ale sparţiuJ.ui
dintre ele. Ca l.llrmare, am modelat din lut părţile ~ipsă şi am luat de
pe eile un negativ de giips. Pe el am 0JŞe2Ja.t un s1JI"at de nitro1lac, prin
pensul.aire irepetartă. Am fix.art negativul, iLa locul :respectiv de pe vas,
cu bandă scoch (foipt posibi1l datorită dimensiuniJQil: .r eduse ale plombelor) şi am tUJI'n.at dinspre interiorul v.a sului oompletări!le necesaire.
Procedeul de luoru de~cris prezintă urm_ăt01arele arvantaje:
- · întregitrea nu necesită. finisaire, deci angoba este păstrată într-o
stare bună , fiind scutită de urmă,rile nefaste i3ile cu.rătirii mecanice a
urme1o1r de gips caire, inevitabil, se depun în decu:rsul · finisării pe ea.
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Fig. 3 - Castronul, în faza reconstituirii lui.

Fig. 4 - O plombă din castron, înainte de turnarea negativului.
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- Se economiseşte timp, ,r educîndu-se deci şi preţul de cost al
întregii 1uc1·ă,ri.
- Calitatea execuţiei este net supe.rioa.ră, modelarea lutului fiind
mult mai u ş o airă decî-t a gipsU!lui; efectele ia,rtistiice •r ealizate în antichitate de către meş teru1l olaT se pot imita pe,rfect, luarînd în aceilaşi material pe oare 1--ia utilizat ş i acesta.

Fig. 5 - Castronul, întregit

şi

finisat.

Pe lingă rezultatul obişnuit, de integriare în circuitul ştiinţific şi
reda.re patrimoniului cultuiral naţional a unei valoroase piese isrtJori-ce,
resta'lllMII'ea acestui castron ,a c onstituirt şi o int-eres,a ntă e x perienţă de
lucru, necesit înd o gamă v1airi.ată de procedee. Tehnidle combinate oferă
întot deauna ,restauifatorrului posibilitatea îmbogăţirii cunoştinţelor sale
de speciia.litJate.
MARIA ELISABETA LUKACS

APROPOS DE LA RESTAURATION D'UN VASE ROMAIN
EN CERAMIQUE

(Resume)
L'ouvrage presente la restauration d'une casserolle romaine en terra sigillata,
piece decouverte en 1978 a Sarmizegetusa romaine. En presentant les caracteristiques des endommagements que Ies tessons de 1a casserolle ont souffert en gissant
en terre, on passe a la description des operations de Ia restauration, executee au
lahoratoire du Muse-e d'histoix·,e de la Transylvanie.

PENTRU O MAI MARE PRECIZIE
A RIDICARILOR EXPEDITIVE
DE TOPOGRAFIE ARHEOLOGICA

Pentru .reuşita lridică!r:hlor topografice expeditive cu o prec1z1e mai
ridicată, dair cu instirumente mai simple trebuie să se ţină seama în mod
obligatoriu de cîteva considerente care asigură reuşita lucrărilor. lnainte
de toate trebuie să vedem reţeaua de sprijin din zona arheologică, care
poate consta din: piramide, semnale, biserici, turnuri de apă, antene de
televiziune. Deci se va pleca de la osatura geodezică a regiunii şi prin
metode topografice se vor determina puncte topografice materializate în
teren prin borne şi repere nivelitice. In funcţie de acestea se vor determina ulterior planimetric şi altimetric punctele fizico-geografice şi arheologice ale hărţii. In cazul cind nu se cunosc coordonatele acestor puncte, ca purict de plecare se va lua Nordul magnetic dat de busolă. Această
orientare a întregii lucrări după Nordul magnetic se va face la începutul lucrării de ridicare topo şi în funcţie de el se va raporta întreaga
lucrare (fig. 1).
Soa:ra planului, pe caire-1 vom întocmi trebuie :aleasă din timp, ştiind
caire vor fi cele mai mici detallii pe caire dorim să le scoatem în evidenţă.
ln funcţie de aceasta recomandăm folosi'l"ea următoarelor scări: 1 : 100,
1 : 200, 1 : 500 şi chiar 1 : 1000. Pentru planurile pe care nu se vor
evidenţia toate detaliile se pot folosi şi scări mai mici, oa 1 : 5000,
1 : 10000 etc. Deci, trebuie să ştim ce dimensiune din natw-ă poate fi
reprezentată pe plianul nostru ila scaira aileasă. Avantajul acestea:- planuri
este că prin scările fo'1osite ele sînt eliberate de o serie de cif'l"e şi alte
dimensiuni, putîndu-se lucra dilrect cu rigla gradată pentru aflarea .anumiltor dimensiuni. Avantajul acestor planuri este că pe acelaşi plan se
pot folosi mai multe scări în f:uncţie de de1:lailiJ.G.e pe care dorim să le evidenţiem, cu condiţia ca pe planul de .ansamblu să se marcheze sectorul
respectiv şi sca'l"a la oare este ridicat. Aceste seciloaTe vo:r fi apoi extrase
sepair,at la soor.a :respectivă. De exemplu: planul de .ansamblu este la
scara 1 : 1000, iar unele sectoare marcate sînt la scara de 1 : 500. Nu
optăm pentru scări mai mairi ca 1 : 25, 1 : 40, 1 : 75 etc., îllltruclt în condiţii de teren accidentat nu pot oglindi irealitatea de pe teren şi nici
citirea planurilor nu se poate face cu precizie. Cifirele nefiind rotunde,
erori,le de extragere sînt mari în specia!l dnd se citesc cu instrumente
diferite ca: rigle de lemn, echere, rigle de material plastic etc. care nu
întotdeauna sînt precise. La scări mari, de 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500, erorile
de temperatură şi raportare se pot compensa mult mai uşor decît la
scări mai mari.
Marcarea punctelor se va fa.ce în funcţie de configuraţia terenului
caire trebuie ridicat. Este indioat să se folosească borne din beton. cu
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placă metalică (fig. 2). bo,rne de beton cu ţeavă centrală (ţeava să depă- şească în înălţime borna cu cel puţin 10-15 cm) şi ţăruşi de lemn (esenţă tare) cu cui în ax cu o lungime de 0,50-0,75 m şi o grosime de
7-10 cm. In cazuil în care terenul prezintă un grad ridicat de durit.ate
se vor folosi buloane metalice, ţevi metalice, pietre de kilometraj etc.
Deci trebuie să reţinem că marcarea punctelor trebuie să aibă o durată
îndelungată şi să fie fixate definitiv. Raportarea lor pe plan să fie făcută
c-u mare precizie, întrucît în funcţie de ele se vor face viitoa:rele raportări planimetrice şi altimetrice, orice abatere de la ele duce la un
lanţ de erori caTe vor pricinui anularea preciziei lucrări.lor topografice.
Pentru o determinaire mai exactă a punctelor din teren este necesair
în primul rînd să le cunoaştem coordonatele X, Y, rectangula,re (fig. 3)
pentru ca şi după încheierea C'ercetărilor airheologice, f ă-ră conservarea
pe loc a unor descoperiri, să putem determina cu precizie punctul arheologic. Cunoscînd coordonatele rectangulare, putem determina coordonatele polare şi invers după următoarea relaţie:

X

=

d.cos

Y

=

d.sin

IX
IX

din triunghiul dreptunghic
d2

=

X2

+Y

2

d

= ✓x 2

Pentru o mai mare precizie este bine
X= dcos

Y
Z

=
=

dsin
rsin

IX
IX

~

+ ya

şi tg

y
O(= -

X

folosim sistemul triaxial:

=

rcos ~ cos IX
Y = rcos ~ sin oc
y
de unde tgoc = - tg
X

să

rezultă că

z

~= -dz

Avantajul acestui sistem de lucru constă în aceea că punctele se vor
raporta direct pe hîrtia milimetrică, cunoscîndu-se în plus coordonatele
polare. Unghiul orizontal este în funcţie de Nordul magnetic (fig. 5),
deci o poziţie bine determinată (azimut magnetic), apoi, distanţa citită
di.rect sau indirect cu aparatul (Theodolit sau tahimetru) ooncomitent
cu citkea unghiului vertical (declinaţia), avem posibilitatea să Teducem
distanţa la orizont (fig. 6), caTe distanţă în calculul coordonatelor are cea
mai mare importanţă (Do), deoarece ea este distanţa reală şi nicidecum
distanţa citită la ruletă. Măs1..llfarea distanţelor pe teren prin diferite
artificii (asupra -cărora nu vom insista) este o mare şi gravă gre,şeală,
întrucît lai un unghi vertical mare (care nu poate fi citit cu instrumente
rudimentare) eroai:rea este extrem de mare şi oaire poate duce la realizarea unui plian total eronat, departe de realitate. De exemplu: dist.anţa
de 100 m II'edusă la orizont cu un unghi vertical de 9° este de 97,79 m,
la un unghi vertical de 11 ° distanţa iredusă la orizont este 97,04 m, deci
iată că pe un mic intervial vertiioal .apar difeo:enţe mari în :reducerea distanţei La oriront.
!n vederea aprecierii unghiurilor verticale cu o precizie mai mai:re
pe teren se poate folosi: clinomertrul (fig. 7), clizimetrrul (fig. 8), în· mod
excepţional se poate folosi şi echerul, dar atunci precizia este cev.a mai
redusă. Pentru citirea unghiUJrilor orizontale şi raportarea lor direct pe
planşetă concomitent cu distanţele reduse la orizont recomandăim fo~o-
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sirea il'aporlorului tip I.P.C. (centezimal) din fig. 9. Măsurarea diirectă
a distanţelor este indicat să se focă cu ,rulete metalice de 20 m, 50 m,
etalonate, deoaTece nu întotdeauna au dimensiunea, cerută; de exemplu:
ruleta de 50 m po:ate avcia 50,05 m sau 49,95 m. Nu sie reoomiandă folosiirea ruletelor de pînză, care pot v,2iria ca lungime în funcţie de vreme,
iar în al doilea -rind se şi uze<ază repede.
După 1redactarea 'l:id:căril topo expeditive de căt1re a!l."h€ologi, dac-;~1
doresc să treacă noi săpături, ,recomandăm să ţini:t seama de sistemul
de sprijin luat iniţial, materiializat in teren şi în funcţie de can:c să
bă se Iacă raportarea acestor secţiuni. 1\ rh~ologd tirebuie sZt ţină scama
la raportare de sistemul de gria.de în ca~-e s-a :uor~t, ştiind că azi se lucrează în sistemul centezimal, iiar g rade-le sex,agesimale de pe busolă
trebuie transformate în g11~ade centezimale, ştiind că un gmd s~xagesima l
1 ° = 1,1 9 (centezimale). Este indicat ca adăugfo:ile ulteTioa,re planului
întocmit să se facă de către aceeaşi persoană ca'J:e a făcut ridic2,r20 tapo
expeditivă ini'~ia,l, întrucit diferenţele de metodică de lucru pot scoate
în evidenţă unele deficienţe. Se recomandă ca pe teren să nu fie scoa:--:e
p1anuriile originale (în cak), ci reopii xerografiate s:iu helio, întrudt
originalul, prin diferite manipulăiri în teren, îşi piecde precizia.
In închei,ere recomandăm a rheologilor să ţina cont, pe cit posibil,
de cele cîteva recomandări care au rneni1re,a de a mări precizia ridkă,rilor
topog,rafice arheologirce expeditive. Cit priveşte ridicările tapo oare se
fac cu instrumentele de ma.Te precizie şi metodica de !ceru în ridicările
de topografie airheologkă, este o problematică mai vastă asupira căreia
vom reveni cu altă ooazie.
1

1

1

1
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GRăSSERE GENAUIGKEIT IN DEN TOPOGRAPHISCHARCHĂOLOGISCHEN ERHEBUNGEN

(Zusammenfassung)
In den raschen Erhebungen der archăologischen Topographie erhălt man grăs
sere Genauigkeit mit einfachen Instrumenten und somit wăchst auch die Genauigkeit der von den Archăologen ausgearbeiteten Plănen. Ausser den einfachen
Instrumenten, die man zum Gelingen der topo-archăologischen Erhebungen verwendet, muss man zu erst das Reissbrett, auf dem man arbeitet, orientieren, einen
geeigneten Masstab anwenden, ganz genau die waagerechten und senkrechten
Winkd ablesen, nicht mit de:n direkt o::ler indirekt gemcssenen Abstand arbeiten.
sondern mit dem zum Horizont reduzierten Abstand. Jeder wichtigere archăolo
gische Punkt soli mit Beri.icksichtigung auf die triaxialen Koordinaten vertreten
sein. Die Rapportierung der Punkte aus dem Gclănde kann direkt auf dem
Reissbrett des Archăologen mit dem Rapporteur Tip. I.C.P. erfolgen.
Diese theoretischen Anhaltspunkte werden zu raschen topo-archăologischen
Erhebungen mit einer viel grăsseren Genauigkeit beitragen.

CIRCULAŢIA CARŢII

VECHI ROMÂNEŞTI
IN JUDEŢUL CLUJ (II)

Continuăm prezentarea cărţii vechi J:omâneşti din judeţul Cluj, începută în ActaMN, XV, 1978, p. 401-410, cuprinzînd în partea a doua
a catalogului că,rţile de la bisericile ortodoxe din: Bădeni, Bădeşti, Buru,
Cetan, Fodora, Juc-Herghelie, Mihai Viteazu, Morlaca, Sînnicoară, So-

meşu

Rece şi Vîlcele. In descrierea
enunţate în prima parte a lucrării.

cărţilor

ne vom sluji de principii1le

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Bădeni
49. Evanghelie, Rîmnic, 1746
Legătura în piele maron aplicartă pe lemn, o închizătoaire şi kagmente
ale celei de-a doua.
Defocmare lini.arră.
in-2° (32,5 X 21,5 cm); f. titlu + [3] f. + 159 f. (cu g1reşeli de nume
rotaire.)
BRV, II, nr. 246; [4] f.

+

164 f.

50. Strastnic, B1aj, 1753
Legătura în piele maron aplicat.:l pe lemn.
Lipseşte cotorul, deteriorată meoank, deformare liniară.
in-2° (30,5 X 19,2 cm); f. tiHu + [1] f. + 186 f. (cu g,reşeli de numerotlare.)
BRV, II, nr. 290; IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
f. [1] v.: însemnare ou carraclere chiirili.ce, datată 1787, martie, 14 zile,
autor, popa Leontie din Başin, .arată că Ivăşan Ioan din Başin a cumpă
rat cart.ea şi a dat-o biserkii Başinului.
51. Penticostarion, Blaj, 1808
LegătUII'a în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente
florale imprimate, urme de închizători.
Deformare liniiairă.
in-2° (35 X 21 cm); f. titlu + 212 f.
BRV, II, I1lr. 746; [1] f. + 212 f.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chiriliice, nedatată, din care reiese
că această carte aparţine bisericii din Bădeni.
52. Apostol, Blaj, 1814
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urmele celor
Lipseşte co1JO.rul, deteriorată mecaniJC.
in-2° (34,5 X 22 cm); lipsă f. titlu; p. 3-264.

două închizători.
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BRV, III, nrr. 845; [1] f. + 264 p.
coperta I: însemnare cu caa-actere latine, datată Bădeni, la 10 aprilie,
1941, autor, preot Aurel Meseşan, airată că această carte a fost donată
bisericii greco-catolice din Oprişarni, de către Oficiul pairohia1l grecocatolic din Bădeni.
p. 151: autog:ref, cu caractere chirilice: Alexandru Filimon cantoru inva/ -tiatoriu inu Baginu, 1883, mart., 20.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chirilice, atestă cumpărarea cărţii
în anul, 1822, februarie, 26 de zile, cu 16 zloţi I prin Ioan Filimon, parohul Baginului, Chindului I şi Şonfilăului şi sînt amintiţi cei oare au
contribuit la cumpărarea călrţii.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Bădeşti
53. Octoih, Blaj, 1760
Legătura în piele maron aplioată pe lemn, :fragmente aile celor dou3
închizători.
Deteriorată

mecanic, file parţial restamate.
in-4° (19,1 X 14,7 cm); lipsă f. titlu; 32 p. + ,p. 35-508 (cu weşeli de
numerotare) + 218 p. (cu gtreşeli de nume:rotare) + 38 p.
BRV, II, nrr. 322; [1] f. + 498 + 219 + peste 36 p.
p. 77-83; însemnare (fragmentară, filele fiind rupte) cu caTactere chirilice, autor, Ştefan, diacul din Badoc, atestă cumpărarea cărţii cu 9 florinţi şi după cum se vede din însemnarea de pe forzaţ, sătenii din Bă
deşti au dăruit-o bisericii.
54. Triodion, Blaj, 1771
Legătura în piele maron cu cotorul în pinză.
Legătoca parţial restaUTată, distrusă unitatea cărţii.
in-2:> (32,3 X 21 cm); f. titlu + [1] f. + 247 f. (cu greşeli de nlllffierotare).
BRV, IV, nr. 151; [2]f. + 237f. sau [l]f. + 236f. + [l]f.
f.lr. - 4r.: însemnare cu caractere chirilice, pairţial Hzibilă, cetmeala
fiind stiru.ă.
forzaţ: însemnare cu cairacteire chirilice (parţial lizibilă, deoarece peste
text a fost lipită şi ruptă o altă hfu-tie), privind achiziţia cărţii, datată 1815.
55. Apostol, Blaj, 1802
în piele maron aplicată pe lemn, 01rnamente floraJe imprimate,
urme de închizători.
Atacată de anobiide.
in-2° (35 X 21,7 cm); f. tirtlru + 258 p.
BRV, II, nr. 644; (1] f. + 258 p.
forzaţ: însemnaTe cu caractere chirilice, datată 1805, i[a]nuar, 4 ooată că
atunce au fost diacu Toderu I şi fătu Popu Matei/ în Badoc.
p. 2-9: însemnare cu caractere chirilice, aceeaşi dată, autor, popa Gheorghie din Badoc, arată că pentru carte s-au plătit 5 zloţi şi a fost dată
bisericii Badocului.
p. 10-13: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, aminteşte cele ·12
călrţi, oare erau atunci la biserica din Bădeşti.
LegătuTa
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Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Buru
56. Octoih, Rîmnic, 17 42
Legătura în piele maron apHoată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată mecanic, cotoru.il şi fNe •restaurate defectuos.
in-4° (18 X 14 cm); lipsă f . .titlu; 2 f. fragmentare + f. 23-254 (cu o
greşeală de numerotare) + 118 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 + 124 f.
coperta I: încercări de peniţă.
57. Evanghelie, Rîmnk, 1746
în piele maron apUoată pe lemn, scena răstignkii, evangheliştii
florale aUirite imprimate, două închizători.
Deterioirată meoanic.
in-2° (30,7 X 19,5 cm); f. titlu + [3] f. + 158 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 246; [4] f. + 164 f.
Legătu'J:a
şi motive

58. Cazanii, BucUJreşti, 1768
Legătura în piele neagră apli,cată pe lemn, o închizătoare şi urmele
celeilalte.
Conservată satisfăcător, file restaurate defectuos.
in-4° (25,5 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 429 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 356; [2] f. + 414 f.
f. 224r.-235r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1769, din care
se vede că această oairte S-'a cumpă,rat cu 17 fl.orinţi pentru biserica din
Bw-u, vîndută fiind de Davidu de la Făgăraşu.
coperta a II-a: însemnaire cu cairactere chiirtlice: ln anul 1849, după Paşti
I fiind mare răscoală întru / această ţară, mulţi oa- / -meni au trecut
prin lu- / -me, prin puşcă, prin / săbii şi prin lănci, / mulţi pe faţa
pămîntu-

I -lui au putrezit, ba mul- / -ţi au dat hrana cin- / -nilor şi
altor pa- / -sări zburătoare. lnsă / aceasta am scris ca să să / ştie, precum
şi aceast[ă] carte, I anume căzanie s-au adus de / la biserica Burului prin
/ jăfuitorii unguri, care au / risipit şi s. biserică acle- / -vărat în chiar zi
de 28 iunie 1849. I Parohul Petru Coar ... ? /
59. Apostol, Blaj, 1802
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente din motive geometri,ce şi o cruce, f:ragmente ,ale celor două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (35 X 21,3 cm); lipsă f. ti,tlu; p. 3-64 + p. 67-94 + p. 97-160
+ p. 169-256;
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 14 ianuarie, anul 1866, autor,
Ştef.an ... ? , ,mată că această car.rte a fost leg,ată a doua oară şi apairţine
biserkii din BlllfU .
.p. 120-125, 130-131, 136-137, 154-155, 172-181, 184-185: însemnări cu caractere chirilice, amintesc diverse persoane şi sumele de bani
pe ·care le-au dat.
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Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Cetan
60. Evanghelie, Bl~j, 1765
Legă,tura în pie,le maron aplicată pe lemn, o oruce şi motive geometrice
imprimate, două închizători.
Deteriorată mecanic, file pairţial restaurate.
in-2° (30,8 X 19,5 cm) f. titlu + [3] f. + 342 p. + [1] p.
BRV, II, nT. 342; [4] f. + 363 p.
p. 246-257: însemnaire cu caractere chi'li.Uce (p~ţial lizibilă, filele fiind
tăiate şi restaurate), autor, popa Cost.an din Cetan, a-rată că Pop Vasilie
şi jupîneasa dumisale au cumpărat carrtea.
Apostol, Blaj, 1767
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ur-me de
Deterio,rată mecanic.
in-2° (33,2 X 21 cm); f. titlu + 4 f. + f. 6-163.
BRV, II, m·. 348; [1] f. + 1-10 f. numerotate greşit.
61.

închizători.

62. Minologhion, Blaj, 1781
Legătu1ra in piele albă, fr.agmente ale celor două închizători.
LegătUJra deterior-ată, distrusă unitatea cărţii şi a blocului

de cade.
in-2° (33,2 X 21,7 cm); f. titlu + 156 p. + [6] f. + p. 157-1140 + 58 p.
+ p. 61, 62 + p. 59, 60 + p. 63.
BRV, II, rn:. 448; IV, nr. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
63. Octoih, Blaj, 1783
Legăturn în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente \"egetale
imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-4° (19,2 X 16,6 cm); f. titlu + 478 p. + [1] p. albă + [1] p. + ~24 p.
BRV, IV, nr. 179; [1] f. + 478 p. + 224 p.
64. Strustnic, Blaj, 1817
Legătura în piele maron, scena răstignirii şi ornamente aurite.
Legătuira dete11iorată mecanic, defo1mare liniară.
in-2° (33,2 X 21,1 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III. nir. 947; [1] f. + 217 p.
forzaţ: însemnare cu caractere chirilice, datată 1889, în 2 aprilie, :i!estă
cumpărarea cărţii de către Viela Gheorghe I cu fomeia sua, N(lstosie . ..
pe suma scmctii beserici a Cetanului.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Fodora
65. Chiriacoclromion, Bucuireşti, 1732
Legătura în piele roşie aplicată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată meoanic, atacată de anobiide.
in-2° (29 X 20,8 cm); f. titlu + [3] f. + 414 f.
BRV, II, nr. 205; [4] f. + 414 f.
f. titlu r. - f. 2r.: însemnaire cu caractere chirilice, parţial lizibHă,
cerncc>.la fiind stinsă sau fHele restaurate: Această carte fiind a lui .. . .? I
Gligorie ele la Morohocl? / şi moartea lui Muntean Şimon, diacul / de la
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şi un noatin şi
frăţeşte, această căzanie mi s-au

/ această căzanie, care
dat mie, lui Ioan ... /
lor nu le nu le [sic!] trăbuie căzanie ce ... şi aceasta s-rtu făcut în A. 1810
/ sfîrşitu lui noemvrie. / Bine să se înţeleagă, o oa[i]e în vreme să vinde /
cu şazăzeci de sloţi răi. I
Jula frate . .. / au adus doao oi

impărţindu-le

I

66. Littughii, Rîmnic, 1733
în pi,el,e maron aplicată pe lemn, Maria cu pruncul şi ornamente
florale imprimate, w:me de închizători.
Distrusă unitatea bloeului de oarle.
in-4° (20,9 X 15,2 cm): f. titlu + [1] f. + 269 p. + [lJ p. + [1] f.
manuscris.
BRV, II, nr. 208; [2] f. + 270 p.
(1] f. manuscris: însemnări cu caracter religios.
Legătura

67. Octoih, Bucureşti, 1746
Legătu(I'a în piele maron ,aplicată pe lemn, lllf!ll1e de închizători.
Deteriorată mecanic, lipseşte cotorul şi prima copertă.
in-4° (20,3 X 14,4 cm); lipsă f. tLt1u şi f. de la început; p. 19-398
401-464 + 166 p.; lipsă f. de la sfîTşit.
BRV, II, nr. 249; 464 p. + 200 p.
1

+

p.

68. Liturghii, Rîmnk, 1759
Legătura în piele mairon aplicată pe lemn, ornamente florale imprimate,
o închizătoare şi fragmente ,ale celeilalte.
in-4° (21 X 15,8 om); f. titlu + [1] f. + 39 f. + f. 48-129; lipsă f.
BRV, II, nr. 314; [2] f. + 132 f.
69. Triodion, Bl1aj, 1771
LegătU!ra în piele neagTă aplicată pe lemn, fragmente ale celor

două

închizători.

Deteriorată

mecanic, clistrr-usă unitatea ,cărţii şi a blocului de carte.
in-2° (32,7 X 20,5 cm); lipsă f. ti'tJLu; f. 1 + f. 3, 4 + f. 6-8 + f. 10,
11 + f. 13-245 (cu greşeli de nwnerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
coperta I şi f.194r.: însemniare cu caractere chirilice, datată 1902, arată
că ace.astă ,carte este proprietatea bisericii din Adalin.
70. Minologhion, Blaj, 1781
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, chenrair cu motive florale imprimate, o închizăt01are şi f,ragmente ale celei,1alte.
Deteriorată mecanic, file parţia,l irestaurate.
in-2° (34 X 22,9 cm); f. titlu + 156 p. + [6] f. + p. 157-1136 (cu
g,reş,eli de numerotare) + 63 p.
BRV, II, nr. 448; IV, Ilir. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
71. Octoih, Blaj, 1792
LegătJl.llra în piele mairon ,aplicată pe lemn, scena răstignirii şi moHve
florail.e imprimate, fragmente 1ale celor două închizători.
Deterioirată mecanic, atacată de anobiide.
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in-4 ° (21 X 17 cm); f. titlu + 424 p. + 196 p.
BRV, II, nr. 556; [2] f. + 424 p. + 196 p.

+

[1] p.

72. Triodion, Blaj, 1800
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi motive
florale imprimate, urme de închizăto1i.
in-2° (33,2 X 21,8 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
p. 2-15: însemnare cu caractere chiirHice, datată maiu, 30, 1808, atestă
cumpărarea cărţii cu 22 zloţi şi donarea ei bisericii din Fodora.
73. Apostol, Blaj, 1802
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi motive florale
imprimate.
Atacaită de anobidde.
in-2° (33,5 X 21,7 cm); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
f. ti,tlu r. - p. 13: însemnaire cu caractere chilrilice, autor, popa Costantin
din Fodora, privind donarea cărţii bise1icii din Fodora.
74. Stra~tnic, Blaj, 1804
Legăturn în
închizători.

piele

neagră

aplicată

pe lemn, fragmente ale celor

două

Legătura dete1iorată mecanic, distrusă uni•tatea cărţii.
in-2° (34 X 21,5 cm); f. titlu + 217 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nir. 674; [1] f. + 218 p.
p. 1-7: însemnare cu ro,ractere chiirilice, datată 1805, april, 23, autor,
popa Castan din Fodora, arată că această cairte a fost donată bisericii din
Fodorn.

75. Penticostarion, Sibiu, 1805
Legătura

în piele maron aplicată pe lemn, s.cerua. răstignirii şi motive
florale iml)!'imate, fragmente ale celor două închizători.
Deteriorată mecanic, lipseşte cotorul, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (35 X 22 cm); f. titlu + 362 p.
BRV, II, nr. 685; [1] f. + 362 p.
p. 3-13: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibi[ă, datată
1808, mai, 10 zile, autor, popa Constantin din Fodora.
76. Liturghii, Blaj, 1807
Legătura în piele maron aplicată pe cadon.
Lipseşte prima cope,rtă, distrusă unitatea blocului

de call1:e.
in-4° (20,7 X 17 cm); f. titlu+ [1] f. + 204 p.
BRV, II, nir. 721; [2] f. + peste 204 p.
f. titlu v. - p. 13: însemnare cu caractere latine, arată că în anul 1857
cartea a fost dăiruită bisericii din Fodora, de către Ioan Bubb, director de
/ cancelnrie a I Preturei / provinciale.
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77. Evanghelie, Blaj, 1817
Legătl.llra în piele ma1l'On aplicată pe lemn, scena răstignio:ii, evangheliştii
şi ornamente diin motive vegetale imprinmte, urmele celor două închizători.
Atacată

de a11Jobiide.
in-2° (33,2 X 21,7 om); f. titlu + [3] f. + 346 p. + [1] p.
BRV, III, nr. 940; [4] f. + 346 p. + [1] p.
forzaţ: însemrnaire în limba latină, cu caractere latine, datată 1838, atestînd
cwnpărarea cărrţii cu 20 florini pentru biseirioa din ărdog Kereszitur
(= Cristorel).
foirzat: însemnare cu oairactere chfo:Hice, datată 18 febr. 1838, autor,
Prunduş Pavel, paroh Ordog Krisztorului, airată că ia.ceastă carte a fost
cumpărriată de credincioşii cristoreni cu 20 zloţi pentru biserka Cristorului.
78. Evanghelie, Blaj, 1817
Legătura în piele Toşie aplicată pe lemn, cei patru evanghelişti, o cruce
şi motive f.loraJle imprimate, o închizătoaire metalică şi firagmente ale
celeilalte.
Conservată satisfăcător.

in-2° (32,3 X 20,9 cm); f. titlu + [3] f. + 346 p.
BRV, III, nT. 940; [4] f. + 346 p. + [1] p.
79. Octoih, Blaj, 1825
Legătura în pînză aiplioortă pe carton, cotorul

+

şi ,colţrnrile

Conservată satisfăcătoT, legăJt:u1ria resta.Uil·ată.

+

[1] p.

in-4° (21 X 17 cm); ltpsă f. titlu; 434 p.
200 p.
BRV, III, nr. 1242; [1] f. + 434 + 239 + [2] p.

+

în piele.

p. 205-238.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Juc-Herghelie
80. Apostol, Bucureşti, 1683
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Deteriorată mecanic, TestaU1raită defectuos.
in-2° (26,2 X 17,5 cm); f. titlu + 3 f. + [1] f. + 199 f.
BRV, I, nr. 76; [5] f. + 200 f.
f. 108r.-109r.: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibilă, cu
privilre La cumpălf.area cărrţili.
f. 120v. 124r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1826, 14
martie, aria.tă că această carte apairţine bisericii din Juicul de Jos.
81. Liturghii, BuCl..llfeşti, 1729
Legătura în piele maron aplicată pe carrton, scena ,răstignirii şi motive
florale imprimate.
File ·restaurate defectuos, ciupercă.
in-4° (20 X 14,5 cm); f. titlu + [1] f. + 212 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 65; [2] f. + 210 p.
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82. Octoih, Rîmnic, 17 42
unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-4" (20,5 X 15,5 cm); lipsă f. titlu; f. 13-143 + f. 147 + f. 149 + f.
165-235 (cu o greşeală de numerotare).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 + 124 f.
Lipseşte legătll!I'a, distrusă

83. Evanghelie, Blaj, 1765
în piele marnn aplicată pe lemn, un medalion cu scena răstig
nirii, fragmente ale celor două închizători.
Legătura deteriorată, distrusă unitatea cărţii.
in-2" (32 X 20,3 cm); f. titlu + [3] f. + 342 p. (cu greşeli de numerotare).
+ [1] p.
BRV, II, rnr. 342; [4] f. + 363 p.
f. [3] r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 17?6, prin care se arată
că Nicolae Răchieteanu, egumen al mănăstirii Nicula, a donat această
carte mănăstirii.
p. 43-57: însemnare cu caractere chirilice, arată că în anul 1811, martie,
întiie zi, cairtea a fost cumpărată de boie,rul Seki Ioan şi donată bisericii
din Jucul de Jos.
Legătura

84. Penticostarion, Blaj, 1768
în piele mairon aplicată pe lemn, scerna răstignirii şi ornamente
imprimate, o închizătoar-e metalică şi urmele celehlaJ.te.
Conservată satisfăcător, cîteva file parţial restaurate.
in-2° (31,7 X 19,5 cm); f. titlu + [1] f. + 192 f. (cu greşeli de numerotare).
URV, IV, 143; [2] f. + 202 f.
coperta I: însemnare cu caractere chlrilice, datată anul 1837, mai, întîi,
autor, Gabor VasiHe, arată că această carte aparţine bisericii din Jucul
de Jos.
forzaţ: o scrisoare cu caractere chirilice, nedatată.
f. 1 r.: - 5 r.: însemnare cu caractere chirilice, parţial lizibHă: Acest
Penticostarion s-au dat din I cereasca milă prin Iacob ... / ... Făgăraşu
lui pe seama bi[se]- / -ricii unite din Jucul de Jos / Blaj, febr., 12, 1772. /
Legătura

85. Triodion, Blaj, 1771
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente geometrice imprimate, faiagmente ale celor două închizători.
Dete1ior,ată mecanic, distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carrte, file
restaurate defectuos.
in-2° (32 X 19,2 cm); lipsă f. titlu; f. 1-3 + f. 6-234.
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau (1] f. + 236 f. + [1] f.
f. lr.-3T.: însemnare cu cairaotere chirhlice, parţi1al lizibilă, din care se
vede că Iacobb Aairon a dat cai:rtea bisericii ... ?
f. 229 r-.: însemniaire cu caractere chiiriUce: Acest sfînt Triod este anume
la biserica de la Jucul de Jos.
86. Strastnic, Blaj, 1773
Legătura în piele maron aplicată pe carton, ornamente geometrice.
Deteriocaită mecanic.
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in-2° (34,4 X 21,5 cm); f. titlu + 181 p.
BRV, II, Ilir. 382; [1] f. + 187 p.
coperta I: însemna11--e cu oauiactere chkilic'e, din ca11·e •reiese că Ion Bobb
a dăruit biselI'icii această carte.
f. titlu - p. 21: însemnare cu caractere chiirilice, din carre se vede că
această oairte a fost dăruită de Ioan Bobb, v1ădicul Făgălraşului, bisericii
din Jucul de Jos în anul 1804, aprilie, 9, în Blaj.
p. 119: însemnarre cu caractere chiriilice, atestă donarea căr-ţii de către
Ioan Bobb şi adUJCerea ei l.a biserica din Jucul de jos de către Gabor
Ştefan, dascălul satuu.llii, la 18 ,aprilie, 1804.
87. Triodion, Blaj, 1813
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urmele celar două închizători.
Lipseşte prima copertă, distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată
mecanic.
in-2° (30,8 X 20,8 cm); lipsă f. titlu; f. 5 + f. 8, 9 + f. 13-20 + f.
22-37 + f. 40 + f. 42, 43 + f. 45-258 + f. 260-574
f. 576-605.
BRV, III, nr. 836; [1] f.
630 p.

+

+

Cartea veche românească la biserica ortoclo:ră română Mihai Viteazu
88. Chiriacoclromion, Bălgirad, 1699
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Legătura fooirte deteri·arată.
in-4 ° (25,5 X 17 cm); f. titlu + [2] f. + 414 f.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 5fu.-6frr., 70r.-73v.: însemnare cu caractere chi,rilice, datată 1714,
fragmentar lizibilă, privind achiziţi1a că,rţii.
f. 73ir-75r.: însemnare cu caractere chirilce, datată 11 septembrie 1733,
arată că popa Onu din AgrHici a dat cairtea popii Gavrilă din Grind pentru 17 florinţi.
f. 84r.-941I'.: însemnare cu car,actere chb:ilice, datată 28 decembrie 1770,
arată că popa Gavril din Luna ,a dat ca1ie,a popii Nistoir din ... ?
f. 96·r.-106ir.: însemnaire cu caractere chirilice, datată 1784, mai, 26 de
zile, autor, Ion Crăciunovici, pirotopopul TUTzii, atestă cumpă:ra['ea cărţii
cu 15 florinţi de cătire Nastea şi donairea ei bisericii din Sînmihai. O
însemnare cu conţinut simil-ar, datată însă 9 mai 1783, se află între
i. 319v.-328v.
89. Octoih, Bucureşti, 1746
Legătura în piele marnn aplicată pe lemn, fragmente de închizători.
Deteriorată mecanic, filele au fost tăiate pentru noua legătull.'ă.
in-4° (18,8 X 13,2 cm); lipsă f. titlu; [1] f. ilustrată + [2] f. + 464 p. + 148
p. + p. 151, 152 + p. l<i-9, 150 + p. 155, 156 + p. 153, 154.
BRV, II, nr. 249; 464 p. + 200 p.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chirilice: Acesta Oftoihu estie a
besericii răsăritene / a samihaienilor / din sus I 1901. 9. 16 /
90. Evanghelie, BucU1:eşti, 1760
Legătura în pînză pe .cail:ton, cotoruJ şi colţurile în pie,le.
Deteriorată mecanic.
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in-2° (27 X 19 cm); lipsă f. ti.tlu; 178 f.
BRV, II, nr. 319; [4] f. + 180 f.

+ f.

180.

91. Molitvenic, Rîmnic, 1768
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată mecanic.
in-4° (19,2 X 14,2 cm); f. titlu + [2] f. + f. 340 + 339 f. + f. 341.
BRV. II, nr. 358; [4] f. + 340 f.
coperta 1 şi f. 46v-49r.: însemnări manusorise cu caiMcier religios.
f. 2r.: însemna,re cu caractere chirilke, arată că Gligor Paleo este proprietarul cărţii.
92. Euhologhion, Blaj. 1784
Legă-twa în hirtie aplicată pe carton, rotorul şi colţurile
Lipseşte coperta a II-a. deteriorată mecanic.

in-4° {17,8 X 14.7 cm); [1] f. ilustrată + f. titlu
+ f5] p.
BRV, II, n~. 475; [4] f. + 606 p. + [4] f.

+

[2] f.

în piele.

+

607 p. -!f>

93. Triodion, Blaj, 1800
Legătura în piele maron aplicată pe lemn.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32,7 X 21,2 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
p. 1-21: însemnare cu caractere chiriilice, datată 1810, în 16 mai, autor,
parohul satului Sinmihai, atestă cumpărarea cărţii cu 24 de zloţi şi
donarea ei bisericii.
94. Penticostarion, Sibiu. 1805
Legătura în piele marron aplicată pe lemn, urme de închizătoci.
Deteriorată mecanic.
in-2° (35 X 22,5 cm); f. titlu + 362 p.
BRV, II, ncr. 685; [1] f. + 362 p.
p. 1-23: însemnare cu caractere chkilice, datată anu 1810, luna lui
mai, în 16 zi[le], autor, Ignatie Caraveţ, arată că această carte s-a cumpărat cu 14 zloţi şi a fost dată bisericii din Sînmihai.
95. Octoih, Sibiu, 1808
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii
florale imprimate, fragmente a,le celor două închizători.
Distrusă unitatea cărtii.
in-8° (18 X 10,6 cm);· 351 p. cu f. titlu + [1] p.
BRV, II, nr. 745; IV, nrr. 745; 352 p.

şi

ornamente

96. Petru Maior, Prediche, Partea I-III, Buda, 1810-1811
Lipseşte legătura.
Defocm0lre liniocă.

in-4° (21,7 X 18 cm); Partea I: lipsă f. titlu; (1] f. + 54 p. + p. 57, 58 ~
+ p. 55, 56 + p. 61, 62 + p. 59, 60 + p. 63-237 [1] p. ailbă; Partea
II: 296 p. cu f. titlu; Partea III: 91 p. cu f. titlu.

+
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BRV, III, nr. 779; [5] f. + 237 p.; 296 p.; 92 p.
p. 1-19, partea I: însemnare cu c.aracteire chirilke, datată 1826, iunie,
20, autoT, popa Ioan din Sînmihai, prin ,care se arrată că această carte
apwrţine bisericirii din Sînmihai şi s-a cumpărat ou 10 zloţi (după cum
reiese şi din însemnarea de pe pagina albă).
f. titlu v., partea III: însemnare cu caT1actere chirilice, datată 1822, prin
care se a1rată că lov Ta1rca din Sînmihai este proprietarul cărţii.

Cartea veche românească la biserica
97. Octoih, Bucureşti, 1746

ortodoxă română

Morlaca

Lcgătu,r,a

în piele maron apli.cată pe '1emn, o cruce şi motive florale imprimate, u:rme de închizători.
Deteriorotă mecanic.
in-4° (20,2 X 14,5 cm); f. titlu + [1] f. + 464 p. + 199 p. + [1] p.
IJRV, II, nr. 249; 464 p + 200 p.
for;,..aţ: însemnaire cu caTactere chkilice, arrată că în anul 1828, Glogoş?
Gheorghie a plătit 2 zloţi pentru Tepairarea că,rţii.
p.
1-95: însemna-re cu caracteTe chiriHce, datată 1770 / mesiţa I
septe[m]vrie I 28 zile, autor, popa Gavril din Morlaca, atestă cumpărarea
c8.rţii cu 8 florinţi de către popa Gligă din Morlaca şi donarea ei mănăsti
rii din acelaşi sat.
p. 371-377: însemnare cu caractere chirilice, autor, lvanu, diac din Fildu
de Sus, aTată că această carte i-a fost dată de socrul său, care a cumpă
rc1t-o cu 13 florinţi.
98. Ev,wqhelie,

Bucrn:eşti,

1760

Legătura în piele mai:ron aplicată pe lemn, evangheliştii,
nirii şi ornamente Hocaile imprimate, UJrme de închizători.
Distrusă unitartea căirţii şi a blocului de carte.
in-'2° (29 X 21 cm); lipsă f. titlu; f. 2-180.

scena

BRV, II, nr. 319; [4] f. + 180 f.
f. 2;r.-31ir.: însemnaire cu caractere chirilice, prin care se arată
a lui Booa a cumpă,riat cartea şi a dat-o bisericii din Morlaoa.

răstig

că MăTie

99. Triodion, Rîmnic, 1761
Legătura

în piele mairon, o cruce şi motive Hor:ale auuite imprimate,
fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-2° (29,8 X 21,2 cm); f. titlu + 7 f. + f. 14-105 + f. 110-420 (cu
greşeli de numerotarre).
BRV, II, nrr. 326; [2] f. + 440 p.
f. 110r.-132r.: cu caractere chirilice sînt însemnate sumele cu care
diverse persoane aru contribuit la cumpărarea că,rţii.
f. 159v.-162r.: însemnare cu caractere chirilice, arată că această carte
a fost cumpăTată de muerea Onii I şi popa Gavril din Morlaca.
f. 236r.: însemnare cu caractere chirilice, spune că triodul i-a fost dat
popii Gavril din M orlaca de muerea Onii, că au dat / şi ei 14 florinţi pă

anu 1766, martie, 9 zile.
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100. Penticostarion,

Bucureşti,

1768

Legătura în piele mairon aplicată pe lemn, o cruce şi motive florale
all!rite imprimate, urme de închizători.
Deterio,rată mecanic.
~n-2° (30,5 X 21 cm); f. titlu + [1] f. + 218 f. (cu greşeli de numerot:.1,re).
BRV, II, nr. 359; [2] f. + 217 f.

101. Apostol,

Bucureşti,

1774

Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o oruce şi motive florale aU'rile
imprimate, fragmente ale r.elor două închizători.
Distrusă unitatea blocului de c:::Hie.
in-2° (27,5 X 19 cm); lipsă f. titlu; [1] f. + 8 f. + f. 10 + f. 9 + f. 12
f. 11 + f. 1~1-132 + f. 134-152 + f. 154 + f. 153 + f. 156, 155 +
+ f. 157-178 (cu greşelij.e numerotare).
BRV, II, nr. 384; [2] f. + 178 f.
forzaţ: în<;emnare cu cairactere chkHice, datată 1868, autor Ioanichie
Lucadu - cu cunţinut religios.

+

102. Minologhion, Blaj, 1781
Legătun·a în piele maron aplicată pe lemn, ornamente geometirice şi
florale impiimate, urme de închizăto1i.
Legătm,a deteriorată, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (35 X 23 cm); lÎJJ)Să f. titlu; p. 3-156 + [6] f. + p. 157-1136 (cu
g~eli de numerotare) + 63 p.
BRV, IV, nT. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 3-29: însemnare cu caractere chirrilice, atestă donarea cărţii bisericii
din Morlaca.
p. 33-65: însemnw-e cu caractere chirilice, privind donarea cărţii bisericii din Morlaoa şi cartea / o am adus eu, popa Ioan din / Molosig în
anii 1793, dechemvrie I in 6 zile, cînd am fost la săborul / cel mare de

la Blaj. Scris-am în anii / 1802, iunie, în 5 zile. Popa Ioan / de la Molosig7
1so2. /
103. Liturghie, Sibiu, 1798
Legătura

în piele matron, ornamente florale impiimate.
Legătura deteriorată, fi.le arse, distrusă unitatea cărţii.
in-4 ° (22 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 14 p. + p. 17-336.
BRV, II, :nrr-. 615; [2] f. + 336 p.
104. Strastnic, Blaj, 1817
Legătll["a în pînză pe carton.
Conservată satisfăcător.

in-2° (32,4 X 21,4 cm); f. ti1lu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
forza.t: însemnări cu caractere Latine, datate 1935, 1946, referitoaire la
vreme.
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Cartea veche românească la biserica
105. Evanghelie, Bucureşti, 1760

ortodoxă

română

Sinnicoară

Legătocă nouă în pînză rroşie a,plka1:ă pe carton.
File parţi-al restaurate.
in-2° (27,5 X 19,7 cm); f. titlu + [3] f. + 5 f. + f. 7, 6, 8, + f. 12 + f.
10, 11 + f. 9 + f. 13-101 + f. 103, 102 + f. 104-177 + f. 179, 178,
+ f. 180.
URV, II, nr. 319; [41 f. + 180 f.
forzaţ: însemna-re cu cair,actere fa.tine, datată 1967, referitoare la noua
compactare a că1rţii.

106. Pe11ticostarion, Rîmnk, 1767
Legătum în piele maron aplicată
şi ornamente florale imprimate,

pe lemn, evangheliştii, scena •răstigni11ii
f:r,agmente ale celor două în'C'hizătod.
Lipsă cotorul, dist1·usă unitate-a căirţii, deteriorată mecanic.
in-2° (30 X 19,5 cm); f. titlu fragmentară + f. 3-250 (cu grc~eli de
n umerotaire).
I3RV, II, rn:. 351; [1] f. + 253 f.
f. 120v. 127r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 20 iun. R1:>,
autor, Ioan PopoviC'i, a'l·a:tă că popa facob Conţu din Diug ,a ,cL1mpC~r:1b
oortea cu 9 ffodnţi şi a dat-o biselicii din acelaşi sat.
107. Strostnic, Blaj, 180-l
Legătura în hîrtie pe carton, cotmul în pînză.
Legătura deteli0irată, deforman·e lini,ară.
jn-2° (32,7 X 21,4 cm); f. titJlu + p. 1, 2 fragmentare + p. 3-217 (cu
greşeli de numerolc"l'l'e).
BRV, II. nr. 674; [1] f. + 253 p.
coperta I: însemnare cu caractere latine, datată 23/6. 861, autor, Ioanu
Szurszuka, arată că strastnicul aparţine bisericii Diugului şi a fost cumpărat în 8 aprilie, 1837.
108. Mineiul, luna lUii august, Buda, 1804
Legătura în piele maron aplicată pe carton.
Deteriorată mecanic, deforma,re liniară.
in-2° (36,2 X 23 cm); f. titlu + [3] f. + 146 f.
BRV, II, nr. 668 şi 681; [4] f. + 147 f. + [4] f.
forzaţ: însemnare cu calf'acte,re ,latine, în limba maghiia1.ră, datată 1806,
die 5 martije, a'l·ată că Niculai Haszi a plătit (probabil pentru ~egiarea
cărţii) un f101in şi 43 creiţia.Ti.
109. Mineiul, luna lui iianua'lie, Buda, 1805
LegătuTa în piele mwron aplicată pe oarton.
Deterioirată mecanic, defo1rmare lini,airă.
in-2° (36,5 X 23 cm); f. titlu + [3] f. + 226 f. (cu greşeli de nurnerntare).
I3RV, II, nr. 681; [4] f. + 221 f.
fOII'zaţ: însemnaTe cu oairaictere chi'lilke, din oare ,reiese că ForiClJ.<;, Gawilă
cu soţia au plătit legatul cărţii.

MUZEOLOGIE · Ril:•TAURARE · PATRIM:ON!ll

804

Cartea veche românească la biserica
110. Octoih, Rîmnic, 1742

ortodoxă română Someşu

Rece

Legătura

în piele maron aplioată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente
florale imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii, fi.le parţial restaurr,ate.
in-4° (19,5 X 14,2 cm); lipsă f. titlu; [3] f. + 245 f. + f. 248-254 (cu o
greşeală de numerotare) + 123 f. (cu greşeli de numerotaire).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 f. + 124 f.
f. 19v.-48v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1745, arată că
octoihul a fost cumpărat cu 10 florinţi de către Pleş Ivan din Someşu
Rece şi dat bisericii de aici.
f. 49r.: însemnare cu caractere latine, în limba maghiară, datată 1848,
autor, Teotelecan Pet-eq-, de unde reiese că această carte apaa."ţj.ne bisericii
din Someşu Rece.
111. Apostol, Bucureşti, 1743
Legătura

în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii
florale imprimate, fi:ragmente ale celor două închizători.

şi

motiYe

Conservată satisfăcător.

in-2° (27 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 25 f. + f. 28 + f. 26, 27 + [lJ
f. albă + f. 29-178.
BRV, II, nr. 229; [2] f. + 178 f.
f. 25r.-27r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 23 aprilie 178:l,
autor, popa Daniil Moldovan, referitoare la cumpă1,area cărţii şi don'.lJI-ea
ei de către săteni bisericii din Someşu Rece.
112. Triodion, Bucureşti, 1746
Legătuiia în piele ;roşie aplicată pe lemn, fragmente ale celor două îndtizători.
File pairţi.al

restaurate.
in-2° (31 X 20,5 c:m); f. titlu + [1] f. + 181 f. + f. 184-355.
BRV, II, nr. 262; IV, nir. 93; [2) f. + 355 f. + 119 f.
f. 62r. - 69r., 70r. - 72r.: însemnări cu caractere chirilice, parţial lizibile, referitoare la cumpărarea cărţii.
f. 355 v.: însemnaire ou cairactere chirilice, din cru:e reiese că această
carte aparţine bisericii din Someşu Rece.
113. Strastnic, Blaj, 1753
Legăttm-a în piele maron aplicată pe lemn, urrme de închizători.
Distrusă uni,tartea căirţiJi.
in-2° (30,7 X 20,5 cm); f. titlu + [1] f. + 187 p. (cu greşeli de numercotare).
BRV, IV, nr. 290; [2] f. X 179 f.
forzaţ: în.semnare cu caractere chirilice, privind donarea cărţii biserkii
din Someşu Rece.
p. 20-32: însemnare cu caractere chirilice, referitoare la achiziţia călrţii.
114. Catavasier, Rîmnic, 1759
Legătura în piele neagrr-ă aplicată pe lemn, ornamente din motive geometrice, 'U!I"I11e de închizători.

MUZ!tOLOGIE · RfSTAURARE · PATRIMONIU

805

coperta a II...a, deteriO!M.tă mecanire, file irestia.urate.
in-8° (14,1 X 9,2 cm); 127 f. cu f. titlu + f. 130-209 + f. 211, 212 + f.
214, 215.
BRV, IV, nrr. 118; 215 f.
f. 31r.--48'r.: însemnaire cu carnctere chirilice, datată 6 iunie 1762, cu
privire la cumpăraJrea că!rţili şi donocea ei bisericii din Someşu RePe.

Liipseşte

115. Antologhion, Rîmnic, 1766
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, motive florale imprimate,
fragmente ale celor două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (29,5 X 21 cm); f. tirtlu + [1] f. + 545 f. (cu greşeli de numerot:.crre).
BRV, II, rur. 345; [3] f. + peste 571 f.
f. 233v.-253ir.: însemnarr-e cu oairactere chirilice, datată 6 august, 1 770,
autor, diiacul Petre, carr-e aira:tă că sătenii din Someşu Rece c1u cumpărat
ca•rtea pentru biserică.
116. Cazanii, BucuJ"~ti, 1768
Legăturo în piele miaJI"on apli:eiată pe lemn, fmgmente ale celor

două

închizători.
Deteriorată

mecanic.
in-4° (25,6 X 17,5 cm); f. titlu + [1] f. + 3 f. + f. 133-414.
BRV, II, nr. 356; [2] f. + 414 f.
f. 273r.-296ir.: însemnare cu oairacterre chin.-i11iice, datată 1769, autor, popa
Martă Petre, arată că această cairte s-a cumpărat cu 16 florinţi pentru
biserica din Someşu Rece.
117. Octoih, Bucureşti, 1774
Legăturr-a în piele mairon aplicată pe lemn, scena Tăstignirii şi ornamente
florale imprimate, urme de închizători.
Cîteva fhle deteriorate mecaniic.
in-2° (30,5 X 20 cm); 14 f. cu f. titlu + 191 f. + f. 193-437.
BRV, II, rur. 388; 437 f.
for-zaţ: însemniare cu oairacteire chirill.i,ce, referitoaJ"e la compactairera C'ăirţii.
118. Evanghelie, Blaj, 1776
Legătura în piele maron pe ~emn, motive flor:ale imprimate, U1rme de
închizători.

Lipseşte cotorul, file deteriorate mecanic.
in-2° (33,5 X 20,2 cm); f. titlu + [3] f. + 344 p.
BRV, II, rur. 394; [4] f. + 344 p.
forzaţ: însemI1Ja1re cu oaractere chirilice, datată 4 martie, 1830, .auitor~
Ioan Stan, diiacu, prin carre se aTată că această oairte aparţine bisericii din
Someşu Rece.

119. Ceasoslov, Bliaj, 1778
Legătura în piele neagtră aplioată pe lemn, o cruce şi motive geometrice
imprimate, două închizători.
DetQ!riorată mecanic.
in-8° (15,5 X 9,2 cm); f. tilblru + 13 p. + p. 17-604.
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BRV, II, rnr. 413; [2] f. + peste 600 p.
forzat: însemnare cu cair,actere chirilice, prin care se arrotă că ceaslovul
e~te
pa:rohu,lui Simeon Teotelecan şi a fost legat în anul 1866.

al

120. Penticostarion, Bucureşti, 1782
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena 1răstignirii
~!orale imprimate. f,ragmente ale celor două închizători.

şi

ornamente

Conservată satisfăcător.

in-2° (30,4 X 19 cm); f. titlu + [1] f. + 217 f.
BRV, II, nr. 454; [2] f. + 217 f.
for0<1ţ: în..;;emn:i:re cu caractere chi,rilice, datată: 4 septembrie 1822. autor,
popa Ioan Teotelecan, unde se arată că această carte este a bic:;ericii din
· Someşu Rece şi s-a legat din nou.
121. Biblia, Blaj, 1795
Legătura în pînză nea~·ă pe lemn. cotorul şi colţuri,le în piele.
Lipseşte copei1a a II-a, distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată
m~anic.
in-2° (35.2 X 22,6 cm); f. titlu + 8 f. f.ragmentare + 894 p. + 225 p. +
+ p. 229, 2:rn + p. 243, 244.
Im.V, II, nr. 595; 10 f. + 891 p. + 2-16 p.
122. Strastnic, Blaj. 1817
carton, cotorul

Legătura în hirtie pe
File pătate de ceară.

şi colţurile

în piele.

in-2" (33, 7 X 21 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
p. 201-202: însemnare cu caracte,:e chi1J:ilice, prin caire se
~trastnicul este al bisericii din Someşu Rece.

arată

că

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Vîlcele
123. Evanghelie, Bucureşti, 1723
Leg[ttura în piele maron aplioată pe lemn, w·me de inchizăto1i.
Lipseşte prima copertă şi cotorul, deteriorată mecanic.
in-2° (29,2 X 21 cm); f. titlu + [3] f. + 180 f.
BRV, II, nr. 182; [4] f. + 180 f.
f. 134r.-162v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1730, autor, popa
To<ler din Silv·a.4;,, refe:itoare lia donarea cărţii popi1 Vasil,e din Hăş
m~,ş.

124. Evanghelie, Buc:ureşti, 1742
Legătura în piele maron, o oruce şi motive geometrice imprimate, tragmente ale celor două închizători.
Dbtrusă unirtatea cărţii şi a blocului de oairte.
in-2° (30 X 20 cm); f. titlu + [3] f. + 141 f.
BRV, II, nr. 224; [4] f. + 180 f.
125. Penticostarion,
piele maron
mecanic.

Legătura în
Deteriorată

Bucureşti,

aplicată

1743
pe lemn,

două închizători.
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in-2° (31 X 20 cm); f. titlu + [l] f. + 228 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, n:r. 232; [2] f. + 224 f.
forzaţ: însemnare cu oartaetere latine, datată: 14. 09. 1922, referitoare la
dona::rea cărţii bisericii din Banabic.
126. Strastnic, Blaj, 1753
Legătura

în piele marr-on aplicată pe lemn, o nruce şi ornamente florale
imprimate, urme de închizători.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32 X 21 cm); f. titlu + 187 p. (cu gn~şeli de numerotare).
BRV, II, nr. 290; IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
forzaţ: însemnare cu cair-actere chkHice, lizibilă fragmentar, datată 15
martie 1760, cu privke la crnnpă1rc1Jrea că·rţii.
p. 6-15: însemnare cu caractere chrilice, dataw 18--17, autor, popa Petr;:m
Ioan, cu privire l,a cumpă1ra,rea cărrţii.
127. Cazanii,

Bucureşti,

1768

Legătura în piele mw-on aplicată pe lemn, ornamente geometrice ~i- Porale imprimate.
Deteriorată mooanic, lipseşte coperta a II~a.
in-4° (28,2 X 19 cm); lipsă f. titlu; 4 f. + f. 9 + f. 21-:1:37 -1- J. 3-l0368 + f. 374-406 + f. 408, 40.9.
BRV, II, rur. 356; [2] f. + 414 f.
f. 361 r.: însemnare cu caractere latine, în limba maghiară, datat,\ 1795,
cu privire la citiirea că;:r:ţii.

128. Penticostarion, Blaj, 1768
Legătum în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi orniamente flora:le
imprimate.
Deteri01-ată mecanic.
in-2° (34,5 X 20 cm); f. titlu + [1] f. + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
coperta I: însemn.are cu cairactere chirilice, atestă că la 9 ma,rtie 1789
s-a cumpărat această carte pentru biserica din Baruabic.

129. Triodion, Blaj, 1771
Legătura

în piele mairon aplicată pe lemn, fragmente ale celo11· două

închizători.

Legăturo deteriorată mecanic, fi,le pătate de ceairă.
in-2° (35 X 21,5 cm); f. titlu + [1] f. + 247 f. (cu g,reşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f + [1] f.
f [1] v.: însemnraTe cu aair-acteire chirilice, datată 1789, cu privi.re La cumpărarea cărrţii peruru biseriJca din Banabic.
f. 1 r.-8 ,r.: însemna:re cu caractere chi.ri:lice, datată 1790, ghenarie, 16
zile, autor, Toma Chicinaşov?, dascăl în Mircuş, airată că triodul a fost
cumpă,rat de Moldovan Vasilie din Banabic şi donat ,apoi bise1icii din
BMabic.
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130. Minologhion, Blaj, 1781
in piele maron aplicată pe lemn, o închizătoare şi urmele
celeilalte.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32,2 X 21,5 cm); f. titlu fragmeniairă + 156 p. + [6] f. + p.
157-1140 + 62 p.
BRV, II, nr. 448; IV, m·. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 7-30: însemnare cu caractere chiu·ilice, datată 1790, aprilie, 14 zile,
cu privire la curnpă11-a.rea cărţii şi donarea ei bisericii din Banabic.
Legătura

131. Apostol, Blaj, 1814
în piele m.aa-on aplicată pe lemn, scena
f101ale imprimate, UTme de închizători.
Detedorată mecanic.
in-2" (34,1 X 22 cm); f. titlu + 262 p.
BRV, III, nr. 845; [1] f. + 264 p.
Legătura

răstignirii şi

OTnamente

132. Strastnic, Blaj, 1817
Legâtuim în piele verde aplicată pe caiion, ornamente tipografi.ce.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,1 X 21,5 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
GRAŢIANA

ALICU

DATE PRIVITOARE LA ORGANIZAREA BIBLIOTECII
DE SPECIALITATE A COLECTIEI DE NUMISMATICA
'
ŞI ANTICHITĂŢI A „MUZEUL Ul ARDELEAN"

Sec'()llul al XIX-lea a adlllS în întreagă Europa o optică noua m domenillll ocganizării şi funcţiei muzeelo,r; cabinetele de rairităţi şi colecţiile
nobHiloc dobîndesc un oairacter mai ştiinţific .şi în acelaşi timp mad. democratic, se înfiinţează mari muzee după principii moderne. Acest current
a pătruns .şi în T!ransilvania, unde în 1817 îşi deschide porţile muzeul
caire adăpostea colecţiile baronului Samuel Brukenthal1.
ln decenihle ,premergătoare J""evoluţiei de l,a 1848, cuTentele ideologice
l.filîilăreau nu numai tuiansforr-mări politice, economice, sociale, ci vizau
şi sfera culturii. Este bine cunoscut nivelul Sicăzut al instituţiilor C"ll.lturale din Transilvania; existau prea puţine şcoli, biblioteci.
Pă-tuTa intelectuia.ilă oare în maire parr-te îşi urmase studiiJe în stră
inătate devine conştientă de înapoierea în care se găsea patria sa şi
pe aioest p1an. Aşa se năştea, atît în ceircurile române, cit .şi în cele
maghiaire şi săseşti, ideea unoc societăţi care să aibă menirrea răspîndLrii
ştiinţelor .şi culturii. ln 1840 ia naşter-e asociaţia „Verein fi.ir Siebenburgische Landeskunde", i1a,r în 1842 George Barriţiu intenţionează să
organizeze o asociiaţie pentTu dezvolt..airea şi propagairea cultlllrii românB'?ti,
ln aceea.şi perioadă, Dieta Transilvaniei, la stăruinţele unoll" pe•rsonalităţi cu idei avansa.te, în frunte cu contele Mik6 Imre, adoce un proiect
de lege privind înfilinţiairea unui muzeu al Transilvaniei2. ln acest scop,
o parte a nobiJim:iti îşi făcea oferte,le în bani şi obiecte. Incă înaintea
deschiderii Di,eiei, contele Kemeny J6zsef din Lune.ani şi ruda sa S(1muel
şi-,au oferit biblioteca oaire însuma peste 15.000 de volume şi colecţia de
documente şi manusorise, subprefectul judeţului Solnoc-Dobîca 269
volume, contele Teleki J6zsef, guve;rnatolf'l.11 Tcriansilvaniei, co~ecţia sa
valoroasă compusă din mai multe sute de volume, printre care incunabule,
br. Otto Degenfeld 5-6000 de volume, în afara unor bogate colecţii
de diferite piese şi a uno;r importante sume de bani3. P•roiectul de lege
adus de di-etă în 1842 este supus aprobării împăratului. Pînă în 1847 însă
răspunsul Vienei nu soseşte, fax evenimentele revoluţiioniaire din 1848-49
spulberă aceste pl,anuri.
Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
1922, p. 16.
2
Erdelyi Muzeum (supliment al gazetei Kolozsvari Kozlony), nr. 1 din 3l
martie 1856, p. 1-2; 2 din 10 aprilie 1856, p. 9-16; ErdMiLz, 19:.11, nr. 4-6, p.
1

Bucureşti,

182-200.
~ ErdMuz, 1931, nr. 4-6, p. 187-191.
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După revoluţie, ideea constitukii Muzeului ardelean este 1reluiată în
publicistică a lui K6va.Ty Laszlo şi Mik6 Imre. Publicaţia
locală „Kolozsvări Kozlony" editează un supliment cu titlul semnificativ
„Erde1yi Muzeum", care miUtează susţinut în această dirrecţie. Printre
al tele se arată că o pairte din donaţiile intirate pînă în 184 7, mai ales un
număr mare de cărrţi, zac părăsite în clădm-ea Guberrniului. Totodată
există pericolul ca vestita bibliotecă din Luncani să se pia1rdă pentru

activirtatea

Transilvania, deoarece contele Kemeny a dispus prin testament depunerea
fondurilor ei la Academia Maghi.ară de Ştiinţe la Budapesta, în caz că
nu se organizează Muzeul ardelean pînă La moairtea sa 4 . Neexistînd altă
posibilitate pentru asigurorea spaţiului necesar colecţiilor oferite de donat.mi, contele Mik6 propunea Asociaţiei reşedinţa sa de vaTă, viila din
actuala Str. Cliniciilor (Cluj), cu parcul înconjurător. In vara anului 1857
este adusă biblioteca Kemeny de la Luncani, la început în casa contelui
Bethlen, împreună cu colecţiile de arheologie şi nwnismatică donaite5 • In
19 iunie soseşte aprobarea împă1•atului pentru organiz8.["ea Muzeului
ardelean. Conform statutelor iniţiale, Asociaţiia avea UTmătoairele secţii;
biblioteca, colecţia de numismatică şi antichităţi. colecţia de mineralogie
şi colecţia de ştiinţe naturale. In acel moment biblioteca avea 15.439 de
volume şi 108:3 manuscrise. Ea a constituit p1ima parte a donaţiilor intrate,
care a fost pusa în ordine de către biblioteoarul voluntar Mike Sandor
şi apoi de Szabo Karoly 5i calfe în iulie 1860 îşi deschide porţile pentru
publk6 • ln casa Bethlen biblioteca era adăpostită într-o sală, iaT într-o
altă încăpere Tezistentă la foc a fost depusă colecţiia de documente, dar
şi materialele arheologice şi de numismatică. Spaţillll fiind astfel strîmtorat, încă spre finele anului 1860 bibliotecarul atrage atenţia că nu mai
este loc nici pentru primkea donaţiilor anunţate şi propune totodată.
ca o primă necesitate, despărţirea bibliotecii de colecţia de antichităţi
şi numismatică 7 • Acest lucru se va putea realiza în anul următor, în 1861,
cind vHa Mik6 este gata pentru primirr'ea colecţiilor de ştiinţe naturale şi
antichităţi, i,ar biblioteca se putea extinde şi dezvolta în întregul spaţiiu
din casa Bethlen 8 • Peste cîţiva ani, bibliotecarul putea anunţa că fondurile ei „pot aduce foloase şi celor mai cultivaţi oameni de ştiinţă"!!.
In februarie 1861 se organizează secţiile Asociaţiei Muzeului Ardelean
cmespunzător colecţiilor existente, cu un conducător ştiinţific în frunte.
Scopul declarat era preluoraireia mateiialelor colecţiilor şi Tedaotarea
unor prelegeri ştiinţifice care să fie publicate şi în am.IJB.["ele Asodaţiei
Muzeului Ardelean. Aceste anuaire, ,,Evkonyv", apar din 1861, iair din
1867 şi cu Tezwnate ge.nnane, deoa,rece se făcea şi schimb de publicaţii
cu ele 10• Un alt scop urmă1it era sp01ri,rea continuă a colecţiMor. Aceste
obiective s-au lovit în.să de o serie de gTeutăţi, atît în privinţa cadrelor
Idem, p. 188.
Emlekkonyv az Erdelyi Muzeum-Egyesillet felszăzados ilnnepere, 1859-1909,
Kolozsvar, 1909-1942, p. 30.
6 Idem, p. 36.
7 Idem, p. 40.
8 Ibidem.
9 Idem, p. 42.
10 Idem, p. 46.
4

5
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de specialitate, cît şi a mijloacelor finandarre şi a locailu1rirlar necesare
rolecţi.ilor. Astfel, în 1872, cînd se o,rganizează universi:t,a,tea clujeană,
Asociaţia Muzeului Ardelean hotărăşte, în vederea asiglllfă•rii tuturor
acestor obiedive, •o apropi,ere oTgankă a acestor două instituţii.
Oonform contractului din 1872, Asociaţi.a Muzeului Airdelean preda
universităţii dreptul folosirii colecţiilor sale, primind 10.000 florini ranua:l,
iar universitatea trebuia să asigui"'e la 1indul ei cad1·ele de specialitate
şi localuri correspunzătoaire, precum şi mijloace finanaia,re penbru întreţinerea şi dezvolta1rea colecţiiloir. Şi colecţia de că-rţi oca 30000 volume
- şi manusorise este pusă l,a dispoziţia universităţii, ea fiind manipu}al{1,
cxmfO!rm contractului, de un bibliotecar ales şi remunerat de Asodaţia
Muzeului Ardelean. De local trebui,a să se îngrijea5că statul, fie în cl,'idirea universităţii, fie închiriind spaţiul necesar 11 •
în vederea impulsionării actiivităţii ştiinţifice, mai ales pentru cadrele
didactice aile universităţii, aflată încă '1a începuturile e.i, Asoci~ţira Muzeului Ardelean editează în 1874, sub redacţia lui Finaly Henrik. publicaţia
,,Erdelyi Muzeum", cu care se încerca, la fel, ~;chimb de publicaţii 12 •
Tot în 1874, arhiva fostului Guberniu este mutată la Budapesta.
Localul ei este închiriat de Asociaţia Muzeului Ardelean, pentru biblioteca ei, împreună cu fondul noii biblioteci universitare, 0c.1'l'e ajunsese şi
el - prin preluiairea colecţiei Academiei de Drept, prin donaţii şi achiziţii la cca 10.000 de voilume 13 • în noul sediu, complliS din 5 încăperi,
biblioteca cu cele două fonduri era pusă la dispoziţia tineretului univer~itar. In 1876 biblioteca este II'einventariată şi benefidază de 2000 florini
anual pentru achiziţii14, la care se încerca să se ţină seamă de nevoi le
secţiiloT.

În februairie 1878 se reorganizează şi reactivează secţiile Asociiatjej
Muzeului Ardelean, cea de istorie devenind Secţia pentru filozofie, filologie şi istorie. In anul u.rmător 1879, publicaţia Asociaţiei, ,,Erdelyi
Muzeum", devine numai publicaţia acestei secţii, ia.ir în 1906, după o
nouă ireorganiz,aire, şi a bibliotecii 15 . Fiind lipsită de rezumat în limbf1
străină de circulaţie, această publicaţie nu aduce prin schimb un aport
substanţial la sporiirea fonduTifor bib~iotecii Asodaţiei. Dealtfel fondmile
acesteia, orientate mai ales spre tematica transilvăneană, devin cunoscute
şi în afaira 'l'.ransihnaniei. Elle sînt citate şi diverse volume sînt solicitate
cu ·titlu de împrumut de institute din Budapesta, Graz, Leiden 16 •
Incă la sfîirşitul deceniului al nouălea se preconizează şi unele măsuri
de siguranţă, cum au fost asigurr,aTea colecţiiQor de cărţi şi documente în
contra focului şi montairea de gratii la toate ferest1rele 17 • La sfirşitul
secolului al XIX-lea spaţiul devine neîncăpător, este necesa.Tă închirierea
11

Idem, p. 50.
Idem, p. 54.
A kolozsvari M. Kir. Ferencz-J6zsef Tudoma.ny-Egyetem Tortenete es Statisztikiija, Kolozsvar, 1896, p. 53-56.
14
Erdelyi Muzeum-Egylet Evkănyvei, seria nouă, II, 1877, nr. 3, p. 78-81.
15
Az Erdelyi Muzeum-Egyesillet kiadvanyainak konyveszeti leirasa 18591934, f. 1., f. a., p. 10-11.
18
Az Erdelyi Muzeum Egylet, V, 1888, nr. 3, p. 157-161.
17
ErdMuz, XVII, nr. IV din 15 aprilie 1900, p. 229-243.
12
13
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unui depozit de cărţi în dădiJrea vechiului teatru naţiomrl, în vecinătatea
Intre 1893-1901 se construieşte noua clădire a universităţii în caire îşi va. găsi adăpost şi biblioteca, pînă în 1909, cînd, în anul
jubileului de 50 de am de la înfiinţarea Asociaţiei Muzeului AT<ielean, ea
se va muta în nou.ia clădirre edificată, unde număirull volumelor ei ajunge
în anul 1918 la peste 175.000 de volume 19 .
Spre finele secolului al XIX-lea se f,a,e simţite considerabile gireutăţi financiare ce recliamă ajutor din bugetul statului, oare întîrzie însă.
Biblioteca Asoci:i.ţiei Muzeului Ardelean începe să rămînă în urma bibliotecii universitare in dezvolt.airea sa; ea este nevoită să coniUI'acteze împrumuturi caire grevează, fiireşte, asupra posibilităţilor de dezvoltaire. Nu au
putut fi achiziţionate o serie de cărţi vechi transillvănene, care au luat
calea anticariatelor din străinătate.
In decuirsul existenţei sale, Biblioteca Asociaţiei Muzeului Ardelean
şi-a propus ca scop în primul Tind să alcătui.ască o colecţie centra.li:ootă
şi completă a mărtU1riilor livreşti pirivind cultura transilvăneană, în al
doilea Tind să colecţioneze liiteratUJră ştiinţifică de speciialitate cit mai
bogatu, pentru a servi astfel preocupările ştiinţifice ale Muzeului ardelean. Pentru aceasta, Biblioteca Asociaţiei şi-a propus să procure tot ce
avea nevoie fiecaTe secţie, respectiv colecţie, în vederea cultivării disciplinei sale ştiinţifice şi pentru determinarea şi prelucrarea sistematică
a materialelor sa1e20.
Aceste obiective nu au putut fi însă îndeplinite de Biblioteca CentTală a Asociaţiei Muzeului Ardelean, deşi încerca acest luoru. Pe de o
parte ii lipseau mijloacele financi&e necesare nnei asemenea intreprinderi complexe, iar schimbul de publicaţii era mult prea anemic, pe de
altă parte secţiile, organizate pe baza principiului colecţiiJ.oc şi legate
acum de viaţa ştiinţifică şi didactică a universităţii, au depăşit cadrul
iniţial, unitar al Asociaţiei, desfă.şurind o activitate ştiinţifică din ce în ce
mai intensă, oare rec·lama literatură de specialitate modernă, la nivel
european. 1n aceste condiţii se face simţită tot mai mult necesitatea unor
biblioteci proprii, de uz intern, de strictă specialitate şi la cel mai înalt
nivel al epocii.
*
in anul 1897, în urma modificării statutelor saile, Asociaţi,a Muzeului
Ardelean hotărăşte afilierea mai strînsă a colecţiei sale de ,antiichităţi şi
numismatică, Institutului cu acelaşi profrl şi denumire al Universităţii,
care funcţiona paralel cu semina,rul universităţii. Noul director ,al secţiei,
profesorul universitar de istorie Dr. Posta Bela, dorind să organizeze o
activitate ştiinţifică în strictul sens al cuvintului, milita neobosit pentru
obţinerea unOT localuri corespunzătoare, pentru angajairea cadrelor de
specialitate necesaire, penrbru spori,rea colecţiilor şi, pe lingă aceste obiective majore, şi pentru asigurarea mijloacelor „au.xiUare" necesare funcţio
nării Institutului, prinrtre oare avea în vedere mai ales organiz•airea unei
bune biblioteci interne de specialitate.

universirtăţii 18 •

18

19
20

ErdMuz, XVIII, nr. 5 din 15 mai 1901, p. 297.
Coriolan Petranu, op. cit., p. 48.
ErdMuz, XIX, nr. 6 din 15 iunie 1902, p. 295-301.
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Dacă
existentă

unele încercări s-iau. făcut şi înainte 21 , ea îşi începe :adevărata
abiia cu ajungerea în firuntea secţiei a lui Posta Bela, în 1898.
Acesta 'a fost nevoit să pornească aproape de J.a zero. Precum avea să
arate mai t1rziu, în unele memorii adresate ministrului culteloir- şi învăţă
mîntului, ~,a preluairea secţiei a găsit o singuiră ca-rte, şi aiceea pentru
învăţămîntul mediu: Lang,l, Denkma,ler der Kunst. Fi.irr Mittelschulen und
verwandten Lehranstalten 22 •
Prin donaţii, prea puţine cărţi s-au adăug,art. De l:a Biblioteca Universităţii şi a Muzeului ardelean, rareori au intrat publicaţii în biblioteca internă ia Secţiei de antiichirtăţi a MuzeUJlui, doar ca îndrepta1re a
unar erori sau, uneori, oa duplicate. Dintre acestea merită amintite doair
donaţia din lăsămîntuil Zs6fiei Torma, şi anume 15 volume tratînd în
majoritate teme leg,a.Jte de preistoriia şi istoria antică romană a Transilvaniei, precum şi dteva numere a,le unor ,reviste de istorie veche 23 . O
singură oairte este donată de Institutul de arheologie şi de Ministerul
austriac al învătămîntului 24 •
Cu multă bucurie a fost primi1tă doniaţia Academiei Române din 1904,
cerută de la bibliotecarul ei, prof. I. Bi1anu, ou ocazia vizitei siale la
Cluj, şi anume cartea lui Odobescu despre tezaurul de la Pietroasa şi
publiioaţiia lui Tociilescu despre iruscripţiille clasice ale Muzeului de ruitichităţi din BUJouireşti 25 .
In organiziairea fondului său de cărţi de specialitate, secţia de anti-chităţi era nevoită să recurgă pe scară largă la achiziţii şi comenzi. Prioritatea se acorda la început opeirefoir- celor mai noi, moderne, mai :ales
celorr cu oanaoter monogriafic, şi nu revi6telor unde ar fi fost necesară
procwairea volumelor din ,anii anteriori carre se numărau în une,le cazU11i
('U deceniile. Nici nu erau vizaite •La început unele lucrăTi de bază, mai
Yechi, care, deşi necesare, erau greu de procurat26 •
Tematic, în alegerea literaturii de spedalLtate, conducerea muzeului
se orienta iatît după specifiCUI]_ colecţiilorr MuzeUilui a rdelean, în primul
rînd al celor aflate in patriimonriul secţiei de antichităţi şi numfrsmati1că,
dt şi după .preocupărHe catedirei de istorie a universităţii, strîns legată de
institut şi la caire îşi desfăşma activitatea didactiică profesorul Posta Bela.
Aceasta viz,a domeniul preistoriei, ,al imperiilor antice orientaile, lumea
g1reco-romană, perioada mig.:riaţii[oc, :airheologi,a medievală, numismatka.
Prelucr,area •colecţiilor muzellllui necesită mai ailes bibliog,rafie de preiistor:e antică :romană, numismatică, dair, într-un context mai larg, şi istori•a
c:;rtelor, inclusiv a arhitectua:-ii şi a artelo:r decorative. Indispensabile erau,
fi,reşte, marile ediţii ,ale epocii din domeniul HteTaturii enciclopedice,
1

1

Rapo:J.rtele bibliotecii Asociaţiei din anii 1879-1881 amintesc cumpări:iri
pentru biblioteca internă a Secţiei de antichităţi şi numismatică. Se pare
acestea au ajuns tot în fondul centralizat al bibliotecii încă înainte de
1899. Vezi ErdMuz, nr. 4/1879, p. 113-115, nr. 4-5/1880, p. 136-137, nr. 4/1881,
p. 114-117.
22
Fond istoricul Muzeului de istorie (în continuare Fond Ist. Muz.); nr.
66/1912, 242/1913.
23
Fond. Ist. Muz., nr. 305/1903, C 1 564 (nr. inv. nou).
24
Fond. Ist. Muz. nr. C 1 153.
25 Idem, nr. C 749, C 82, C 750 din 1904.
1
1
1
26
Fond. Ist. Muz., nr. 66/1912, 242/1913.
~
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cataloagele unor mari muzee şi colecţii, revistele de arheologie. Spre
aceste domenii ave-a să se orienteze în mod foarte judicios conducerea
muzeului în organizarea bibliotecii sale interne.
Sursele erau citeva librării şi anticariate mari, de renume, bine
aprovizionate şi cu -reliaţii extinse, capabile să procua:-e de pe piaţa inteTnaţională de cărţi şi titlUTi l'are sau epuizarte în comerţul curent. Prima
firmi:'1 de acest gen cu care muzeul întreţinea relaţii permanente, era
Ubrăria şi editw·a universit-Mă J. Stein din Cluj.
De la ,~ceastă fi1rmă locală, muzeul a reuşit să-şi procure un nurnă1 i·
considerabil de cărţi valoroase de specialitate, majoii,tatea stră1ne, în
special germane şi franceze. Astfel pe listele şi facturile librăriei Stein
figurează începînd di!1 anul 1900 titlurile unor monografii ca: Anderson,
Spiers, Architektur in Griechenland und Rom; Lechat, La Sculpture
Attique avcmt Phidias; Michaelis, Archiiologische Entdeckungen; Ludov1cI, Stempelbilder rămischer Topfer; Kalinka, Antike Denkmaler
Bulgariens; Musil, Arabia petraea; Montelius, Ch1·onologie cler ăltesten
Bronzezeit; Furtwăngle!r, Die antiken Gemmen; P,remerstein u. Rutnr,
Rămische Strassen und Befestigungen şi altele. Deseori asemenea titluri
însumau mai multe volume, livrate consecutiv în cursul mai multor ani.
Acesta era şi cazul volumelor care aduceau r-ezultatele ma'l·ilor săpătuiri
arheologice intreprinse la sfirşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea în diferite ,C,-entre antice. Dintre acestea, lil:»·ăria Stein
furniza muzeului seri1c1: Homolle, Feuilles de Delphes, precum şi Wiegand,
Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen seit 1899. Firma clujeană Stei.n
livra şi n·atate de numismatică, cum a:u fost: Babelon, Traite des monnaies
grecques et romaines, sau Dannenberg, Die deutschen Munzen, ambele
în mai multe volume. Muzeul îşi procw·a pe acest plan lo<'al ~i tratnle
sau reviste de isto1ia artelor, cum au fost: Miche let, Histoire de l'art;
Havard, J-listoire de l'orfevrerie franţaise, precum şi oataloage sau rapoarte ale unor maii colecţii, ca cel al Muzeului Naţional din Atena sau
catalogul Bibliotecii Institutului German din Roma, cu ajutO'lul căiruia
institutul clujean căuta să se ţină la cwent cu ,literatura de specialitate
folosită de o instituţie de profil bine înzestrată. De lia librăria Stein
muzeul îşi procUTa şi unele titluri enciclopedice autohtone, şi numeroa:~·e
volume din colecţii şi reviste de airheologie importante, cum au fost
seriile Der Romische Limes in Osterrei_ch şi publicaţiile Institutuilui de
m·heologie austriac: Jahreshefte des Osterreichischen Archăologischen
Instituts şi Sonderschriften des Osterreichischen Archăologischen Instituts27.
Daică o serie de publicaţii valoroase au putut fi procurate pe plan
local, majoritatea ti.tiurifo1r de specialitate provene,au însă totuşi - cum
arată numeroasele comenzi şi facturi din arhiva Muzeului ardelean din afara Transilvaniei. Astfel, muzeul întreţinea relaţii foarte intense cu
librăria Ranschbuirg Gusztav din Budapesta. Vmietatea titluri'1or comandate de la această Ubrălrie este marr-e, ea cuprindea practic toate domeniile de interes ale muzeului. Majoriitatea cărţilor erau trimise de firma
RanschbUTg spre consultare; muzeul reţinea ce-l interesa şi restitU!iia
1

1

27

Fond. Ist. Muz., facturi Stein, anii 1900-1914.
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restul. De ,aici se procurau monografii şi serii complete, studii de istoria
arteJor, reviste.
Printre căirţile şi monogirafiHe comandate de la firma Hanschburg
figlllI"au tratate de preistorie, cum a fost Manuel de recherches prehistoriques, edi,tat de Societatea de preistorie a F,rianţed., sau Fonrer,
Uber steinzeitliche Hockergrăber; tratate de isto'rie antică şi arheologie
(ex. marele Cours d' Antiquites şi Manuel d'Archeologie), istoria antică a
Mesopotamiei (History of Sumer and Akkad, History of Assyria cmd
Babylonia), cărţi despre aThitectur,a Greciei antice (de ex. Mosso, Palace
of Crete; Delbriick, Hellenistische Bauten im Latium}, despre vasele greceşti; lucră-ri de bază din domeniul epigrafiei (Lodeld, Griechische Epigraphik, Evans, Scripta Minoa). ln număr mare se aduceau de la fi1rma
Ranschburg cărţi şi mcmogTafii tratind ,antichitartea romană, a:tît de necesare pentru preluoraire,a materialelor arheol'Ogke trnnsilvănene. Amintim
doar citeva titluri: Pais, Ancient ltaly; Schulten, Das rom;sche Afrika şi
mai ales mUJlte lum·ăii dedicate ceramicii romane şi în cadrul ei vaselor
romane de terra sigillata. Din actele firmei Ranschburg se desprinde
preocuparea cercetătorilor de la Muzeul ardelean pentru antichitatea tiracodacică, insistenţa în procu,rarea unor lucrări ca Petersen, Trajans da1cische
Kriege sau Kazarov, Beitrăge zur Kulturgeschichte der Thraker.
Un alt domeniu de cercetare, bine ,asigurat prin libră1 :ria Ranschburg,
era cel al istoriei ,arteloc. Aiai., pe lingă tratate cu caracter mai general
sd.u • dedicate aThitectua:ii ari picturii, remaircăm o preocupare deosebită
pen1.Jru literatura tratînd a•rtele la popoaTe1e antice, cw11 sînt seriile mairi
din Histoire de l'art dans l' Antiquite, din Denkmăler der ăgyptischen
Skulptw· şi Assyrian Sculptures; Gewerbe und Kilnste bei Griechen uncl
Ramer s,au seria Denkmăler der Malerei des Altertums. Multe di.rti
livrate de Ranschburg se ocupă de istori,a ,arteloir decoraitive; vom cit~
aki numa.!Î. seiia, de bază, Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes. De
aici se procurau şi cataloage ale unor mari colecţii şi muzee cum au fost
catalogul de sculptlllri de la Bir1tish Museum sau ,al unor 'renumite
colecţii din Ge1rrnarua.
Din sfe:ra numismaticii, dintre mai multe luorăiri imporbante, ,achiziţionate de la f:iirma Ranschbmg, •amintim doru: Repertorium zur AnWcen
Numismatik şi H. Cohen, Les monnaies romaines imperiales.
Vom aminti şi ediţiile endclopedice furniz;ate de ,acee,aişi firmă: noua
se~"ie din Nouveau Larousse lllustre şi din Realencyclopădie.
Dintre seriile mari furnizate de ffa-ma Ranschburg mai trebuie aminti te: Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft; Der obergermanische-răthische Limes des Romerreiches (1-34 vol.); Dechelette, Antiquites prehistoriques et gallo-romaines, precum şi Tevistele: Jahrbuch des
Kais. Deutschen Archăolo,9ischen Instituts, Bonner Jahrbilcher, Praehistorische Zeitschrift şi 11elanges de l' Archeologie et d' H ist oi re de
l'Ecole Franraise de Rome.
De l-a aceaistă librărie, muzeul se aproviziona şi cu lite['latmă din alte
diverse domenii: aronotogi,e, hera1dfucă, oriientali'Sti:că etc. 28
28

Idem, facturi Ranschburg şi corespondenţă Ranschburg, anii 1900-1914.
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Cu toarte că librăriile Stein şi Ranschburg aveau vaste relaţii internaţiona,le, Secţi,a de antichităţi şi numismatică a Muzeului ardelean a
stabilit şi întreţinut - cu scopul unei cit mai bune aprovizi1 onărj cu literatUTă de specialitate legături şi cu citeva din cele mai prestigioase
librării şi anticariate din EuTopa, in special cu piaţa de cărţi germană.
Aşa a fost finna Wasmuth din Ber,lin, specializată în literatura din domeniul istoriei ar:rhiteoturii, istoriei aTtelor plastice şi decorative şi a
arheologiei. Aceasta este şi tematica vdlumelOT comandiarte de La fiinna
Wasmuth. şi anwne, cu precădere, istoria construcţiilor de cetăţi şi oraşe,
apoi textile şi istoria costumului, pictură şi scuJptură. De lra firma
Wasmuth s-au procuTat seriHe mari liVTate în cursul a mai mu~ţi ani:
Uhde, Konstruktionen und Kunstformen; Bornniann, Mittelalterliche
\Vand- 11nd Deckenmalereien; Rosenberg, Geschichte des Kostums ş.a. 29 •
Cele mai intense legături însă muzeul le întreţinea cu fiirma Karl
W. Hiersemann din Leipzig. Aici el s-,a orientat judkios spre una din
cele mai mari şi vechi librării din centrul comerţului liwesc şi al Tîrrgului internaţional de cărţi din Leipzig. RelaţiHe cu aicea.stă firmă încep
în 1902 şi se menţin pînă la sfîrşirtrul primului ['ăzboi mondi,ail. Ele vizează
numeroase domenii de interes şi toate genuritle de publicaţii, în primul
rînd serii mm-i, cărţi, monografii, catialoage, diveirse periodice. Din prima
categorie trebuie amintite cele peste 60 de volume din Catalogue Genrral
des Antiquites Egyptiennes, Annales du Service des Antiquites de
l' Egypte, Archaeologia, Diluviale Vorzeit Deutschlands, Archaeologia or
Miscellaneous Tracts to Antiquity (începînd din 1770, peste 60 de volume),
Engel-Serrure, Traite de Numismatique. Acestor serii li se adaugă numeroase cărţi, monografii şi cataJoa.ge, dintre care amintim doair lucr[tti1e
consaarate templelor egiptene, epigraficii, luarare,a lui Durm, Baukunst
der Etrusker und Rămer, oatailoagele unor colecţi1i de arr-me şi ale celebrelor colecţii Botkine şi SoboUTow ş.a. 30 .
în afara pieţii de cărţi din Ungaria şi Germania, muzeul clujean a
~tabilit legături şi cu o fiTmă frranceză de bun ['enume: Librai rie Centrale
d'Art et d'ArrchitectuTe, Ch. Eggimann, sU1Ccesorul vechii oase Morel din
Paris. Literatura procurată de aici se înscria în specificul acestei firme,
constînd mai ailes în serii şi tratate de istoria artelor, istoFia marilor
stiluri euTopene, cum au fost seriile: Art decoratif de Rome, Art Romain
en !talie, Art Romain en France, Art Gothique en France, Renaissance
en France; sau cărţi şi cataloage din acelaşi domeniu 31 •
Au existat legături şi cu alte citeva libră['ii străine, ele iau îmbrăcat
însă un caracter cu totul sporadic şi întîmplător.
Fireşte, achiziţionarea unor asemenea fondurri de cărţi reclama cheltuieli mari, rare depăşeau posihilităţhle financiarre ale muzeului. Rreţul
căirţilor de speci.ialitate era foarte ridicat, mai ,ales în cazul titlurilor rare,
epuizate în comerţ, care erau greu de procUII"qi:. O asemenea carte: Henri
Cohen, Description historique des monnaief frappees sous l' Empire
Romain, depistată şi livrată de firma Ranschburg, a costat de exemplu
1

29
30
31

Idem, facturi Wasmuth, anii 1900-1914.
Idem, facturi Hiersemann, corespondenţă Hiersemann, anii 1900-1914.
Idem, facturi Egeimann, corespondenţă Eggimann, anii 1900-1914.
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1320 de coroane 32 • Preţul se ridica mai ales în cazul seriilor, care însumau
uneori zeci de vnLume. Nu este de mka!I"e că extrasele de cont cu poziţiHe
scadente însumau sute de coroane, !respectirv mă'OCi. De exemplu, un
singur an, 1912, a încăroart; ,contul muzeU1lui numai la librăda Ranschbu["g
cu 2287 coroane 33 • Aceste swne depăşean.I cu mult posibilităţi·le de plată
c1le Secţiei de antichităţi şi numismatică a Muzeului ardelean, respectiv
ale Institutului de antichităţi şi numismatică al universităţii caire avea în
custodie colecţiile secţiei şi onora obligaţiile ei financi,arr-e. Dotaţia anuală
integrală a acestuia, pen:bru. •'boaite cheltuie,)jJle sale, inclusiv achiziţii şi
săpături, nu depăşea suma de 3500 coroane, ea fiind ,la început, în 1901,
dom de 2000 cocoane, ajungînd pînă în 1913 la 3500 coroane 34 • In aceste
condiţii se puteau efectua doar plăţi parţiale pentru a satisface o parte
din datorii.le cele mai presante şi UJrgentate de librarii flllrnizo["i. Astfel
dartoriile pentru bibliotecă se cumulau pe mai mulţi ani, crescînd mereu
şi ducînd la o adevărată situaţie fără ieşiire. Deşi această srtare era generală şi croniică, o vom ilustira doar cu un singur exemplu: un extras de
cont de la K. Hierseanann din Leipzig, din 10 nov. 1909, aminteşte institutului existenţa a 52 poziţii neachitate, începînd din anul 1902, în
valoare de 3051,80 mărci. Ele se vor înmulţi în anul următor la 64
poziţii în vai1oaire de 3431,50 mărci 35 • Abia •aJClllll, spre fine,le anului 1910,
va interveni o plată considerată mai masivă, în sumă de 988 mărci:1 G, o
datorie covîrş~toaire ["ăm:înind însă pe mai departe.
FiTeşte, aceste situaţii au atras după sine numeroase urgentăli şi
presiuni din paTtea furnizoriilor. In mod uzual se iremiteau periodic facturile parţiaile, iair din cind în cînd exbrase de cont oare specificau -amă
nunţit titlul şi preţul căirţifor tiv.rate într-o anwni;tă perrioadă, de obicei
de mai mulţi ani, cu cererea de a se verifica şi confirma exactitatea situaţiei contului. Deoarece aceste atenţionări rămîneau mai întotdeauna fără
efect, din ,oauza situaţiei finiandarre precaTe a secţiei, librăriile fuTnizoaire desfăşurau o amplă corespondenţă în vederea înoasării ch-epturiJor
lor, corespondenţă care îmbrăca in cele din urmă un ton foarte categoric.
Uneori muzeul era nevoit să-şi dea în vileag în f,aţa furnizorilo[" greutăţile
financiare în oare se zbătea, solicitînd înţe,legerea şi răbdairea lorr". La
numeroasele urgentări ale fiTmei Hiersemann din Leipzig, conducătorul
institutului, Dr. Posta Bela, întotdeauna coirect şi sobru în toate irelaţiile
cu partenerii din străinătate, dezvăluie într-o sori.soare dispeTată toată
situaţi.a dTarrniartică în -oare se găseşte institutul şi el personal, în fruntea
acestuia. El arată lipsa mijloacelor băneşti, mai iales pe seama
bibliotecii, şi numeroasele sa1le inteirvenţii I.ia foruri.le suipe-rioore, rămase
toate f ăTă irezulbat37 •
IntJr„adevăr, problema bibliotecii este rid.irată de-a lungul anilor cu
deosebită insistenţă de către Posta Bea.a în memorii adresate ministrului
1

32
33
34

35
36
37

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

facturi Ranschburg, nr. 182/1912.
facturi Ranschburg, fără nr., din 21 nov. 1912.
doc. nr. 242/1913.
facturi Hiersemann, fără nr., din 23 sept. 1910.
din 26 nov. 1910.
corespondenţă Hiersemann, nr. 8/1901, nr. C1 147 (nr. inv. nou).
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cultelor şi învăţămîntului. Secţia de antichităţi şi numismatică a Muzeului ardelean, deservind cu colecţiHe ei activitatea didactică şi ştiinţifică
a universităţii, nutrea speranţia de a beneficia de mijlOOJCele financiare
necesare de la forul tutelar al acestei,a, ministerul învăţămîntului. De
cele mai multe ori însă, aceste demersurri rămineau făn·ă ecou, după cum
rezultă din memoriul deosebit de insistent al lui Posta de la începutul
anului 1912, cind datorii le bibliotecii nu mai permiteau nici o .a.minare.
în acest document, directornl Secţiei de antichităţi şi numismatică reaminteşte „nimicul" de la caTe s-a pm·nit, arătind că acesta ,reclama de la
înc~put o înzestrare substanţială pentru orearea fondului de bază bibliogl'a.fic şi apoi de fonduri anuale suficiente pentru procUTarea .apariţii,lor
curente 3 ~. Cwn nici biblioteca Universirtal·ă nu le putea pune la dispoziţie
toate publicaţiile necesare, s-au înglodat în datorii la comenzile externe
şi ceea ce au prevăzut cu ani în unnă, s--a şi intîmplat: nu mai pot ,achitia
conturile şi cer să facă ministerul acest lucru. ln anul următor, într-un
nou memoiiu, profesorul Posta aTată că, ţinînd cont de coliaborn.rea organică între Secţia de antichităţi şi numismatică a Muzeului şi Seminan.11
de acelaşi profil al Universităţii, a inceircat să maneweze într-un fel
lucrurile, şi anwne, în sensul ca Secţia de antichităţi şi numismatică,
respectiv Institutul, să procuire din fondll!rile saile cărţi şi monografii de
specialitate, ia,r Seminarul Universităţii să plătească abonamentele la
periodice, pentru a împă1·ţi în acest fel cheltuieUle. Dar aici se lovesc
mereu de lacunele mari din trecut. Neprimind la început un fond de
bază pentru înzestrare, lipsesc complet operele mai vechi şi anii ,anteriori din 1-eviste, la oare cele noi fac meireu trimiteri. Nici Biblioteca
Cenbrală a Universităţii şi a Muzeului ardelean nu posedau toate seriile,
iar mijloacele financiare ale Seminarului universităţii, din oare au in('e,rcat asiguraTea fondului de periodice, nu ajungeau pentru procurarea
anilor mai vechi din reviste; Oif', în arheologie, fără această continuitate,
nu se poate face cercetarre ştiinţifică. ln acest memoriu, directorul secţiei
~i al institutuJ.ui de antichităţi şi numismatkă, Dr. Posta Bela, ce-rea
10.000 coroane necesare pentru achitairea datoriilor şi pentru a putea
încheia cu o librfu;e o înţelegei·e de livrare a seriilor- vechi de periodice
şi lucrări de bază, cu scopul de a aduce biblioteca la nivelu1l de utHitate
optim şi a lichida perpetuai-ea cronică a lipsurilor şi datoriilo11~10 •
in unna acestor memorii, cind datoriile pentru cărrţi s-au ridicat
la mii de coroane, ministerul învăţămîntului şi cultelor a alocat un fond
extraordinar, cu oare au putut fi achitate însă numai cele mai airzăitoare
datOTii. In curînd însă e le s-,au ,acumulat din nou. Muzeul şi Institutul de
anticMtăţi şi numismatică practica în continlll3JI'e metoda împăirţirii notelor de plată ou seminarul universităţii, motivînd necesitatea ,achiziţio
nării cărţilor respective cu nevoile învăţămîntu1.ui superior. Reuşind să
achite preţui publicaţiilor, :acestea erau însă astfel pierdute pentru muzeu.
Dupii cum o indică facturile librăiriiilor, mU!lte, uneori majoritatea cărţi,lor
scumpe şi valoroase, a căror plată se toit amină, treceau pînă la urmă în
contul şi astfe,l implicirt în patrimoniul Seminarului de istorie veche şi
1

1

38
39

Idem, doc. nr. 66/1912.
Idem, doc. nr. 242/1913.
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al Universităţii. Unele librării cereau să se specifice întotdeauna, care cairte via fi achitată de institut şi care de Seminar şi ad1J:ese!,e
exacte ale acestora pentru a le deschide conturi sepairate 40 • Uneori, cînd
librarii urgentau plăţiile, unele căirţi au trebuit să fie achitate de cercel:tt01i personal.
Cu toate că se urmă,reau cu atenţie din catarloage posibilităţile de
achiziţionare cele mai aviantajoase, de multe ori muzeul trebuia S:t
renunţe_ la titlmi interesante. La un moment dat aru trebuit să cea,rZt
chi.arr de la librori sistare-a liwăirirlor de publicaţii, cu excepţia se1iiao1r ~i
periodicelor cUTente 41 , oa pînă la UTmă să fie nevoiţi să -renunţe La unele
şi din e:le, oum a fost de exemplu v,ailoroiasa publioaţie Mittheilungen des
Deutschen Archaologischen Instituts zu Rom 42 •
Situaţia se încr-ăutăţeşte şi mai mulrt odată cu izbucnrrea primului
război mondirail. Restningerea tuturoa: fondurilor pe de o parte, pe de aolLa
urgentările imperative ale libră'liilor fll'rnizoare mai ales ale celo1·
străine care se grăbeau să-şi încaseze creanţe-le au dus la situaţia în
care institutul a trebuit să-şi declare imposibilitatea de a face faţă obiigaţiirJ.or sale faţă de creditori. Starea se compliiCă în defavoarea muzeului
în 1917, cînd intervine o davalorizare a coroanei austro . . .ungare şi fkmele
străine nu mai acceptă plăţi la vechiul curs 4:i.
Avînd de înfruntat tot timpul greutăţi materiale marri în procurare~1
publioaţiilor de speciailitate, muzeul a încercat şi alte modaHtăţi pentru
a avea la dispoziţie literatura de specialitate necesaTă. Astfel, a recurs in
mod sistematÎJC la împrumurtmi de cărţi şi reviste. Ele sînt numai spomdice de la Biblioteoa Centrală Universitară şi cea a Muzeului arrdelean,
re7Jll.Il1'îndu-se mai mult 1a publicaţiile Asociaţiei Muzeului Ardelean. Li1teratura modernă de specialitate muzeul încerca să şi-o procure de la
biblioteci mai bine înzestrate, mai ailes din Budapesta. Trebuie să amintim
aici străduinţa cu oaire muzeu!l căuta, cu tiitlu de împrumut, bibliogrr-afie
privind antkhirtatea tuturrOlf :regiunilor Daciei romane, fără caTe nu !'.ie
puteau studia monumentele romane din TTansilvanira, de ex. Toc.iilescu,
Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie sau Cicho,rius, Die
romischen Denkmaler in der Dobrudscha 44 • Sistemul împrumutuailot·
prezenta însă fireşte multe inconveniente; în general termenul de împrumut - mai ales ail revistelor - era mult pTea scurt şi iretnimiterea
lor urgentată încontinuu.
O altă oale în care muzeul îşi punea mari speranţe de a-şi făUJri
acces la literatura internatională de specialitate, se deschidea odată cu
editarea publicaţiei proprii a Secţiei de numismatică şi antichităţi a
Muzeului iairdelean: Dolgozatok - Travaux şi era aceea a schirrnbului de
publicaţii.

Revista ll!rn1a să a,pară în votLume anuale compuse din cîte două
fascicole, de cite 10 coli de tipar fiecare. Ea avea să publi,ce comunicări
40
41

~
43

'4

Idem, corespondenţă Ranschburg, nr. C 1 489/1905, nr. C 1 1120.
Idem, corespondenţă Ranschburg, nr. 664/1912.
Idem, nr. 782/1911.
Idem, corespondenţă Hiersemann, nr. 37, 176, 185 din 1917.
Idem, nr. 676, 705, 707/1911.
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din domeniul arheologiei, istoriei artelor şi etnografiei, în primul rînd
din colecţia de antichităţi şi numismatică a Muzeului ardelean. V:rînd a
prezenrba prin intermediul noii publioaţii cercurifor ştiinţifice străine
rezultatele cercetărilor Cilujene, se urmărea în acelaşi timp şi cunoaşte
rea - prin publicaţihle acestora - a cercetăTifor străine 45 • Ar fi fost deci
o largă deschidere spre exterior şi totoda.tă o posibilitate de procurai:re
a literaturii străine de specialitate. Aceste obiective se urmăreau pe
două căi: în primul rind prin difuzarea revistei contTa cost de către o
firmă specializată din străinătate. Aceasta aT fi dus la informarea cerourilor interesate şi pe de altă parte ,air fi creat şi unele fonduri băneşti,
atit de necesa.Te pentru achiziţii de cărţi.
Pentru dif uziarea revistei se oferea firma Hiersemann din Leipzig,
care, conform înţelegerii perfectate, a preluat anual în comision 100 de
exemplare complete spre difuzare în străinătate, exceptînd Thanshlw.nia
şi Ungaria, precum şi întregul schimb direct de publicaţii caire răminea
la latitudinea Institutului. Preţul fiecărui volum (2 numere) era stipulat
1a 12 coroane = 1 O mărci, rabatul firmei Hiersemann de 500/o, iair desocotirea fiecărui ian fixată după tîirgul anual de căTţi, de primăvai:ră, de la
Leipzig 46 . In aceste condiţii se vor Hvra în comision volumele succesive,
în anii următo.ri, dar, cu excepţia volumului I, epuizat destul de repede,
~tocul nedifuzat al celorlalte volume era încă la sî'l.Xşitul anului 1918
considerabil, 80-90 exemplare în medie din fiecare an 47 • FiTeşte, nici
sumele modeste, intrate pe această c.ale, nu puteau echilibra bailanţa de
plăţi în favoarea institutului.
A doua cale era cea a schimbului diirect de publicaţii pe care Secţia
de numismatică şi antichităţi a Muzeului o putea începe acum. Aici
trebuie remaroat că în Transilvania şi Ungaria Institutul nu trimitea
revista în schimb, ci contra cost, prin abonamente. Muzeele provinciale
nu aveau de regulă o publicaţie corespunzătoare pentru schimb şi institutul era interesat de a încasa bani în UTma valorificării publicaţiei sale.
Excepţiile e:r,au puţine, prinvre ele a fost Muzeul Naţional din Budapesta
,'.'.are trimitea în schimb revista sa Archaeologiai Ertesit6 48 •
In T1·ansilvania, Banat, Crişana, revista Dolgozatok era difuzată
\:'ontra cost la 50 de şcoli - unele din ele avind muzee şcolare - şi la
11 muzee, şi anume, lra Muzeul Asociaţiei de istorie, airheofogie şi ştiinţe
naturale a comi,tatului Alba de Jos, Alba Iulia, Muzeul Asociaţiei de
arheologie şi istorie a comitatUJLui Bihor, Oradea, Muzeul Brukenthal,
Sibiu, Muzeul sud-ungar din Timişoara, Muzeul Naţional Secuiesc, Sf.
Gheorghe, Muzeul Asociaţiei de arheologie şi istorie a comttatuu.ui Hunedoara, Deva, Asociaţi 1 a Kolcsey, Arad, Colecţia de Antichităţi a episcopiei
din Alba Iulia, Muzeul comitatului Maramll!I"eş, Sighet, Muzeul oTaşului
Baia Mare, Colecţia de arme, Sibiu49 •
45
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtcircib6l; vezi Fond.
1st. Muz. nr. 84/1911.
46
Fond. Ist. Muz., nr. 298, 319, 333/1911.
47
Idem, nr. 171/1918.
48 Idem, nr. 739/1910, 194/1913.
49 Idem, nr. 739/1910.
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Accentul era pus pe schimbul cu străinătatea, în care muzeul îşi punea
la început mari speranţe. Publicaţia Dolgozatok-Travaux era difuzată în-cepînd cu primllll număr la cele mai presti,gioase insttlituţii ştiinţifice din
Elllropa, selecţionate după profil şi domeniu de interese pe baza catalogului Minerva al lui Trriibner 50 • S-au tipărit şi cărţi poştale de conffrmarre a primirii în limba franceză, oare însoţeau coletele şi se plllrta o
vastă corespondenţă cu propunerile de schimb ale muzeului. Număirul
instituţiilor la oare se va trimite publiicaţia clujeană în vede.rea schimbului va crreşrte de la 60 l,a 123 şi apoi la 165 51 . Reacţia cu caire a fost
primirtă rrevista Secţiei de antichităţi şi numismatică din Cluj în străină
tate este diferită. Ea meTge de La aprederi elogioase la indiferenţă şi
chiiar la refuzul de a stabili schimb de publi:oaţii.
!n UTma expedieriii. 1revistei sale, Secţia de antichităţi şi numismatică
.a Muzeului ardelean ,a re1Uşit să stabilească relaţii de schimb cu urmă
toarele muzee şi societăţi ştiinţifice din 23 de ţări şi să procurre pe
această cale pentru biblioteca sa internă publicaţiile de mai jos:
- Kais. Archaeologisches Institut, Romisch-Germanische Kommission.
FrankfUJrt a.M.: Berichte des K. Arch. Inst.;
Gene:raiverwaltung der kawerlichen Museen, Berlin: MitteUungen;
Romisch-Germanisches Zentrrailinuseum, M.ainz: Mainzer Zeitschrift;
Deutsches Archăologisches Institut zu Rom: Rămische Mitteilungen;
Stădtische Museen, Aachen: Aachener Kunstblătter;
Hh,torischer Verein der Pfalz, Speyer: MitteiJungen des HVPf.;
Ma:nnheiimer Altertumsverein: Mannheimeir Geschichtsblatterr;
- Stădtisches Historisches Museum, Firiankfurt a.M.: Zeitschrift „AltFriankfurrt";
- Berliner Geselischaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte:
Zeitschrift der B.G.f.A., E.u.U.;
Schlesischer Altertumsverein, Breslau: J ahrbuch Schlesiens Vorzeit;
Abteilung fur Vorgeschichte des Naturgeschichtlichen Hofmuseums,
Wien: Mitteilungen;
The Amer1oan School of C1assical Studies in Rome: Supplemenuirr-y
Papers;
- American Schoo~ at Athen: American Joum,ail of Archaeology;
- Brirtish Museum, Loncion: Cataloage (bronzuri romane);
- Cambridge Antiqua:riian Society: Publiioatiion:s;
- Royal Anthropologi oal Institute, London: publioaţia MAN;
- Royal Society of 1're1and, Dublin: Publi-oations;
Cork Histatri.cal and Archaeologioal Association: CHA Jol.llrnal;
Bibliotheque d'art et d'archeologie, Paris: Repertoire d'Art et
d' Archcologie;
Sodete Archeologique et Historique de la Chwente, Angouleme:
Bulletin de La Sodiete ... ;
- SociJte Archeologique Bordeaiux: BuHetin;
- Sociiete Areheologique de T()JU,r,aine, ToUTS: BuHetin şi Memokes ... ;
Sociiete d' Arricheologi,e de Bruxelles: Publioation;
1

50

51

Idem, nr. 702/1915.
Idem, nr. 739/1910.
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Societe d'Anthropologie de Bruxelles: Travaiux;
Academie Royale d'Archeologie, Belgique, Anvers: Annales, Bulletins;
Societe d'Archeologie et d'Histoiire de Gand: Publications ... ;
Cercle Archeologique de Mons, Belgia: Annales şi Bulletin des
Seances;
Institut A!Tcheologique de Liege: Bulletin;
Institut A,rcheologique du LuxemboUJrg, Arlen: Annales;
Musee Teyler, Harlem (Olanda); Archives;
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden: Oudheidkundige Mededelingen;
Societe Royale des Antiquaires dru Nord, K0benhavn: Memoires;
Goteborgs och Bochuslănds Fornmiunesforennig, prin Stadsbibliotek
Goteborg: Fornmiunesforennig;
Antiquarische GeseHschaft, prin Stadtbibliothek, Zi1rich: Mittei'lungen
Schweizerisches Landesmuseum, Zi.irich: Anzeige,r fi.ir schweizerische
Al tertumskunde;
Societe d'histoiTe et d'archeologie de Geneve: Bulletin;
Societe d'histoke et d'archeologie vaudoise, Lausanne: Annale5;
Istituto Italiano de Numismatica: Atti e Memorie;
- Museo civico di Storia ed Arte, Trieste: Atti d.M.c .... ; ·
Museo archeologico Spalato: BuJ1etino di Aircheologia e Storia Dalmata;
Muzeul Naţional de Antichităţi, Bucureşti: Publicaţiile MNA;
- Academia Română, Secţia Istorică: Publicaţiile A.R. Secţ. Ist.;
- Moravsky Archaeologicky K:lub, Kojetin: Pravek, Măhrens Alterthilmer;
- Editura E. Wende, Warszawa: Swiatowit;
Academie Bulgare de Sciences, Sofia: Antiquites d'Art Bulgares;
- Direction Generale des Musees Imperiaux Ottomans, Istambul: Catalogue des figurines grecques de terre cuite şi Catalogue des pote1ies byz:antines et aootoliennes du Musee de Constantinople;
- Di.Tection des Antiquites et Arts, Tunis: Notes et Documents;
- Impe!I"atorskaja Arheologiceskaja Kommissi,ja, St. Petersburg;
Gelehrte estnische Gesellschaft bei der kais. Universităt zu Dorpat,
Estonia: Sitrungsbe1ichte şi Verhandlungen;
- Suomen Muinaismuistoyhdistys (Societatea finlandeză de Antichităţi).
Helsinki: Suomen Museo (anuar) şi cărţi de preistorie;
- Suomalais Ugrilainen Seuna, Helsinki: Journal;
Finnisch-Ugrische Gesellschaft, Helsinki: Finnisch-Ugrische Forschungens2.
În corespondenţa acestor instituţii găsim aprecieri şi oalificatirve elogioase la adresa publicaţiei clujene, deseori se cer numere sau fascicole
lipsă; institutele străine urmăreau cu interes întreaga colecţie. Cu vie
plăcere este acceptat schimbul de publicaţii de Muzeul Naţional de Antichităţi clin BucUTeşti, cum rezultă din scrisoaire,a semnată de diirecto1rul său Vasile Pârvan 53 .
52

:.i

Idem, Corespondenţă referitoare la schimbul de
Idem, nr. 44/1911.

publicaţii,

1910-1911.
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Din păcate însă nu toate muzeele şi institutele ştiinţifice din străi
nătate acceptă rel,aţiile de schimb propuse de Secţia de antichităţi şi
n1l.II1ÎSmatkă ,a Muzeului a.'rdelean. Multe se mulţumesc să confiirme numai primi,rea f.ascicoleloir trimise sau să reclame eventuale numere nerecepţionate. Altele motivează hotăirîirea lor fie formal, eschivîndu-se
în regrete de ciircumstanţă, cum au procedat în primul rînd Institutul
austriac de Arheo1logie, de la oaire Muzeul clujean se aştepta la un sprijin efectiv, apoi Aoademi,a de Ştiinţe din Berlin, Institutul Arheologic
din Be1rlin, Koniglich-Săchsischer Altertumsverein, Dresden, Archăolo
gisches Institut der UniveTsităt Găttingen, Şcoala Engleză din Atena,
Ecole Franc;aise d'Athenes, Deutsches A1 rchăologisches Institut, tot din
Atena54 •
Cauza majorităţii refuzurHor de schimb - voalate sau mărturisite
direct - era neînţelegerea limbii maghime; rezumatele f,ranceze fiind
considerate de unii drept preia puţin s,au prea sumare pentru a justifica
trimiterea publioaţiHor loT. Astfel motivează de exemplu BrHish School
at Rome, Deutscher Verein zur Erforschung P,alăstinas, pe care nici conţinutul publicaţiei clujene nu-i interesa di,rect, Societa A~cheologka Comense, Museo Civico Como, Ecole Franc;aise de Rome 55 , care din acest
motiv nu-şi trimite publi1oaţia Melanges. M,ai multe instituite din Germania nu ,acceptă 1relaţia de schimb de publicaţii şi-~i expun deschis
animozitatea din oauza iredaictă,rii rezumate lor în limba franceză, cum
au procedat Brovinzialmuseum şi GeseUschaft fi.i,r nlitzliche Forschungen
Trier şi Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine"u.
Unele institute găsesc sfera preocupărilor revistei clujene prea îndepăr
tată de a lor, cum conside:ria iredactorul revistei Byzantinische Zeitschri.ft
şi Direction Generale du Service des Antiquites, Cairo, direcţionaţi tematic de guvernul egiptean la publicaţii de egiptologie 57 • Unele apreciau
publioaţia lor proprie drept prea vailoroasă şi scumpă, propunînd rniai
bine achiziţii ireciproce, pe bani, oa Institutul arheologic ,rus din Constantinopol58. Uneori, pentru a obţine anumite publicaţii, institutul este
nevoit să ade•re şi oa membru cotizant al societăţilor respective, cum
a fost cazul la Deutsche Gesellschaft fi.ir Vorgeschichte din Bedin sau
Deutscher Verein fi.ir Kunstwissenschaft59 •
În afara .acestor instituţii, pe listele de schimb aile Secţiei de antichităţi şi numismatică ,a Muzeului ardelean mai figurrează cca o sută de
adrese, căro,ra s-a trimis publicaţia clujeană, nu avem însă nici un document - .confirmairea de primh:e s,au scrisoare - din oare să rezulte
primirea publicaţiei lor în schimb. P rintre aceste institute figurează
Sodete Archeologique d' Athenes, Ameri-oan School of CLassioal Studies
at Rome, muzeeile de antkhităţi daske din Torino, Miilano, Fi1renze,
Parma, Napoli; Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn,
1

1

54
55

56
51
58
59

Idem, Corespondenţă referitoare la schimbul de publicaţii, 1910-1911.
Ibidem.
Fond. Ist. Muz., nr. 22/1910, 202/1915.
Idem, nr. 96/1911, 68/1911.
Idem, nr. 69/1911.
Idem, nr. 12, 770/1910, 176/1914.
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Bayerische Numismatische Gesellschaft, Miinchen, Historischer Verein
von Bayern, Mlinchen, Historisch-philosophischer Verein, Heidelberg, numeroase societăţi regionale şi muzee germane, toate muzeele vieneze,
cu excepţia unuia singur, şi instituţiile ştiinţifice austriece, în frunte
cu Kais. Akademie der Wissenschafte, Phiil. Hist. Classe, Archăologi&ch
epigraphisches Semin:arr der Universităt Wien, Zentrarlkommission flirr
Denkmalpflege, precum şi muzee provinciale din Austria. La feil, mari
societăţi franceze, oa Institut de France, Societe Narti.onaile des antiquaires de France, Societe franc;aise des fouilles archeologiques, Societe franc;aise de numismarti.que, muzee regionale şi din provinctile nord-ruricane.
Nu avem dovezi de irealizare a unui schimb efectiv de publicaţii cu
Royal Archaeological Institute, British Archaeologioail Association, Society 0f Antiquaries şi Royal Numismatic Society din London, Archaeological Society, Oxford, Societăţi de antichirtăţi egiptene şi orienta1le britanice, franceze şi gennane. Nu cunoaştem nici rezultatul demersurilor
la mai multe muzee, societăţi şi institute din Belgia şi din ţările nordice,
la cele mai importante societăţi de istorie şi aTheologie iruseşti, printre
care şi Ermitajul, Muzeul Naţional de Etnografie din Bucureşti şi muzeele spaniole şi portugheze60 •
In concluzie putem afirma că de--a lungul primelor decenii ale existenţei sale, atît Asociaţia Muzeului Ardelean, cit şi Secţia sa de antichităţi şi numismatică, OOJre păstra şi valorifica colecţiHe de arheologie~
numismatică, istorie şi arte decorative ale Muzeului aroelean ce aveau
să formeze nucleul actualului Muzeu de istorie al Transilvaniei, au depus
stăruinţe susţinute pentru organizarea unui fond bibliografic cit mai
bogat şi de înalt nivel, care să faciliteze prelucrarea ştiinţifică a rolecţiiloir sale. Ei au reuşit să stringă un fond valoros, multe lucrări de bază
şi reviste de renume care şi-au păstrat valabilitatea mult timp, în domeniul preistoriei, arl istoriei antice şi airheologiei, ail artelor decorative.
Trebuie subliniiate maci. ales strădaniile în acest sens în domeniul studiilor antichităţii şi aTheologiei provinciale romane, atît de necesarre pentru explOIT'area trecutului Transilvaniei, al Daciei romane.
In aceste preocupări, ei s-au lovit de greutăţi şi piedici foairte mari~
în primul rind de lipsa de înţelegere şi sprijin a autorităţiloT şi forurilo-r supe,rioo:re ale timpului care nu sprijineau în suficientă măsură
necesităţile ştiinţifice fundamentale ale acestei mari instituţii ştiinţi
fice şi culturale caire a fost Muzeul ardelean.
După 1918, startul român care va in1:Ira în foiJ.osinţa biblio,tecii de
istorie şi arheologie a muzeului, prin intermediuiJ. institutelor univeirsităţii
şi apoi ale Academiei, va dezvolta fonduirile sale, incit aceste colecţii
vorr ajunge adevărate focare iale ştiinţei şi culturii în care îşi vor găsi
acum locul cuvenit şi lucrărHe consaicra.te istoriei şi cU.iltuirii poporului
român.
MARIA MIREL 60

Idem, nr. ad 739/1910.

ANNA MARIA ARDOS
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ANGABEN DBER DIE ORGANISIERUNG DER FACHBIBLIOTHEK
DER NUMISMATISCH-HISTORISCHEN ABTEILUNG DES
,,SIEBENBURGER MUSEUMS"
J '::

(ZusillTimenf assung)
Die vorliegende Arbeit will die Anfange der Organisierung und Entwicklung
<ler Klausenburger Bibliothek des Siebenbi.irger Muscums in ihren wesentlichen
Zi.igen vorstellen.
Im ersten Teile sind die wichtigsten Angaben i.ibcr die allgemeine Bibliothek des Siebenbi.irger Museum-Vereins angegeben, welchc ihren Beginn im Jahrc
1859, gleichzeitig mit den ersten Samrnlungen des Sicbcnbi.irgcr Musewns verzcichnct. Ihren Kern bildeten mehrere grosse Schenkungen.
Fur die wissenschaftliche Tătigkeit im Rahmen der Abteilungcn des Siebenbiirgcr Musewns machte sich jedoch immer mehr die Notwendigkeit von moderncr Fachliteratur bemerkbar. Diese verstărkt sich noch als die Sammlungen des
Museums nach 1872 in die Nutzniessung und damit glcichzeitig in den wissenschaftlichen Tătigkeitsbereich der neuen Klausenburger Universităt kommen. So
legt die neue Leitung des Numismatisch-archăologischen Instituts der Univers.ităt,
welches dic Antiquităten- und Miinzsammlungen des Siebenbiirger Museums in
Vcrwahrung und Nutzung hatte, die Grundlagen der eigenen Fachbibliothck clieser
.Abteilung.
Es werden bedeutende Anstrengungen zur Einschaffung grundlegencler Wcrkc
und Reihen dcr Fachliteratur entfaltet, welche zur wisscnschartlichcn Verarbeitung
und Ausbeutung der bedeutenden archăologischen, historischen, kunstgeschichtlichen und numismatischen Sammlungen notig waren.
Zu diesem Zweck nimmt die Leitung des Instituts die Verbindung mit bckannten Firmen des Buchhandels im Inn- und Auslande auf, wie z.B. Ranschburg, Budapest, Hiersemann, Leipzig, Wasmuth, Berlin, Morel-Eggimann, Paris.
In diesen Beziehungen stosst das Museum jedoch fortwăhrend auf grosse finan-zielle Schwierigkeiten; es mangelt an gehorigen Verstăndnis und Unterstiitzung
seitens der hoheren Stellen.
Als die numismatisch-archăologische Abteilung des Museums in 1910 eine
eigene Veroffentlichung, Dolgozatok-Travaux, herausgibt, regt sie gleichzcitig weitgehende Tauschbeziehungen mit den wichtigsten Museen und wissenschaftlichen
Institutionen aus 23 Lăndern an. Obzwar ein Teil derselben nicht auf den vorgeschlagenen Schriftentausch eingeht, kommen doch auch auf diesem Wege wichtige Erscheinungen der damaligen Fachliteratur in die Klausenburger Museumsbibliothek.

COLECTIA
DIDACTICĂ BRASSAI SAMUEL
,
DIN CLUJ-NAPOCA

Cu ooazia contiroalelor efectuate la instituţiile cultural-educative din
Cluj în vederea depistă1ii unor noi bunUJri susceptibhle de ,a face
parr1;e din patrimoniul cultlllral naţional, în munidpul Cluj-Napoca, în
labor1atorul de fizică al Liceului „Brassai •·, s-a depistat colecţia „Bmssai". Colecţia, în marea sa majori.tarte, este formiată din aparate electrice,
.apwate şi instrumente optice, instrumente de măsuirnt şi de orientare şi
instrumente meoanice, folosite ,la V1remea lor în scopuri didaictiice. Cu
ajutorul conducerii Hceului, al profesoarei de fizică, ca măsură de p1imă
urgenţă, am sepamt toată colecţia de restul materialului didactic din
laborator, aşezind-o in două vitrine separate.
Deoarece majoritatea materialului se leagă în mod di1rect sau indirect de numele şi activitatea didactică a ultimului mare polihistor trn.nsiilvănean, Brass,ai Samuel, •colecţia prezintă o valoare documentară şi
istorică excepţională. Valoarea colecţiei este însă semnificativă şi din
punct· de vedere ~-l'l istoriei culturii şi, nu în ultimul IJ.ind, al istoriei
tehnicii.
Conside1răm însă că nu este lipsită de importanţă prezentarea în
prealabH a cîtorva aspecte esenţiale legate de ,activitatea lui Bi,assai
Samuel şi a uno,r date biografice mai importante.
Literatura de specialitate îl consideră în un animitate ultimul mare
polihistor trnnsiJvănean, nestor al oamenilor de ştiinţă din TransHvnnia
la sfîrşitul secolului ail XIX-lea.
S-a născut, probabH, în anul 1800, pe la mijlocul lunii iunie, în
comurua Colţeşti. Data naşterii nu ,a fost încă pe deplin elucidată de
către litemtura de speciailitate 1• El se trage dintr-o familie modestă de
tîmpliairi originari din Braşov, avînd nrumele de Welhness 2 , fapt caii:e
•explică şi iniţiala „W" pe care o poartă articolele semnate de el. Numele Brass,ai (în limba română însemnînd Braşoveanu) desemna localitatea s,a de baştină. Bunkul se stabileşte l,a Colţeşti, o comună mică,
actualmente în judeţul Alba, la poalele piscu1ui „Colţii Trascăului",
vesti,tă pentru minerit încă din evul mediu .. CUJltrura vastă a lui B:rassai
we Tădăcini fiamhliiare adinci; tatăl lui, preot unitaiian şi dascăl la ş.coala
confesională din comună, avea obiceiul să-şi comande cărţile ,,cu ,căruţa"
din Leipzig 3 • Pînă la vî1rstJa de 13 ani îşi petrece copilăria în satul său
n:atail, unde tatăl său îl introdUiCe în tainele ştiinţei. La vî:rsta de şase
judeţul

1

1

1 Kovari Laszlo, A szaz evet elt dr. Brassai Samuel palyafutasa es munkai,
în Kolozsv6.r, 1897, p. 74.
2 Fitz J6zsef, Brassai Samuel, Budapest, 1913, p. 17.
3 Idem, p. 22.
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ani primeşte un abecedair din oare desluşeşte secretul literelor. Prima
carte pe care o citeşte este Robinson Crusoe; din fragedă copilărie, citeşte cu mui'tă sete 4 •
La vi,rstJa de 13 ani, in 1813, ajunge la Colegiul unitarian din Cluj.
unde este primit în clasa a V-a, aşa-numita „clasă poetică". Via~a din
colegiu, unde era o „lume }a-tină" - folosi1rea limbii latine fiind obligatorie şi în afara şcolii - impune un nou mod de viaţă şi gînd1re tînă·I'll.rlui
Brassai. In anm şco.La.r 1814/15 a fost promovat în clasa „filozofică", devenind elev propriu-zis al colegiului5 • In vara anului 1816 este silit să-şi
întrerupă studiile din cauza foametei cumplite ce se abate asupra Transilvaniei şi se întoarce în satul său natal. Neputirid sta făiră ocupaţie,
aoceptă postul de supraveghetor la construirea drumului Turna-Cluj_
In această perioadă învaţă limbile engleză şi franceză, pe lingă genniana
şi latină, limbi pe care le ştia din familie; în ,acelaşi timp, studiază materiile care erau predate în rolegiu 6 • Tot acum învaţă să cin'te la pian,
dar într-un mod foarte ciudat: în casa părintească neavind pian, şi-a
desenat claviatura pianului pe masa din bucătărie, unde „a învăţat
muzica făiră muzică'n. Tot singuT a învăţat să cinte la vioară: ulterior a
mărturisit, cită plăcere i-a făcut ocazia de •a cinta pentru prima dată la
un pi,an adevărat.
Din anul 1818 pînă în anul 1844 a fost profesor pairticulair •la di.ferite familii de bogătaşi din Transi,lvania, ca, de exemplu, la familia
Makrai, la f amHia contelui Bethlen Karoly şi la familia contelui Bethlen
Janos. La aceste familii se ocupa de educaţi•a tinerilor conţi, învăţîndu-i
limbi străine, literatură şi muzică. In această perioadă, pe lingă germana„
~eaca şi latina ce cunoştea „in classice", mai preda franceza, engueza
şi italiana8 . Dair Brassai constată cu regret că în acea perioadă, în lumea
nobilimii maghiare din TransiJvania, cunoaşterea limbii materne nu elI'a
în concordanţă cu educaţia bună şi înceaTCă să-i înveţe totuşi puţin şi
limba lor maternă 9 • In perioada cit a fost profesor partiC'll'larr, ,a avut
şi marea şansă să citească mult în bibliotecile pairticu1are ale nobiliilo-r
carr-e puteau să-şi permită luxul de--a adun,a multe cărţi în bibliotecilelor. In 1821 are misiunea plăcută de a ireorganiza celebra bibliotecă a
contelui Wesselenyi din Jibou.
Tot în această perioadă, în 1832, scrie prima sa luc:raTe mai amplă,
în domeniul esteticii: ,,A gyonyorusegrol " 10 (Despre plăcere). Ideea debază a lucrării este că marea satisfacţie ,a omului este produsă de munca
bine făcută şi terminată cu succes. Această satisfacţie ,a fost faictorul
determinant în fonnairea sa ca om de ştiinţă. Brassai, ca savant, se aseamănă cu Aristotel sau Leibnitz, căci cunoştinţele sale vaste erau ooordonate şi conduse de o concepţie filozofică. Este adevărat că, la început„
4

5
6

Idem, p. 31.
Idem, p. 45.
Idem, p. 49.

7

Lakatos Istvan, Brassai Samuel es a muzsika, în Kereszteny Magvet5, nr_
37, 1941, p. 3.
8 Fitz J6zsef, op. cit., p. 55.
9
Kovari Laszlo, op. cit., p. 74.
1 Fitz J6zsef, op. cit., p. 60.
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concepţia sa fiilozofică era încă confuză, diarr- pe măsu,ră ce cunoaşte
mai bine pe Kian.t, Hegel, Voltaire şi Diderot, gîndi.irea sa filozofică se
limpezeşte şi el îndeamnă cu muilrt curaj lumea ştiinţifică: ,,ş.tiinţia să nu
mai speou'l.eze, ci să cerceteze caUZJalitatea fenomenelor" 11 • Tot în ace-astă
perioadă încep să apairă primele sale articole în ziairele cluj'ene, critici
de artă, critici literare sa.u articole legate de biologie, botanică, geografie şi multe aLte domenii. Adesea era învinuit ,eă este un om căruia îi
plac mUJlt controversele; da, o recun~tea el, dar controversele consm-uctive, care ajută mersul înainte ei! ştiinţei. Afirma cu mîndrie că a
combate o g.reşeailă este mai mult decit a descoperi adevărul, iiaT p1in
noţiunea „sincerttarte", deja iromanii înţelegeau cele mai nobile tră-<,ă
turi de caracter, ca: puritatea morală, corectitudinea, sinceritatea şi curăten:i..a sufletească 12 •

· In 1834 face o căilătorie în \Vi.irttemberg, iar în 1835 la Veneţia.
Iruainte de aceste călătorii, străbătuse întreaga Transilvanie, pătrunzîn
du-se de o mare dragoste pentru natură. ,,Nenea Brassrai" - cum scri,a
Kanitz de 75 de ani se ocupă de botanică, a stTăbă,tut Retezatul,
Munţii Bihon.vlui, Munţii Rodnei, dar a luorat practic în domeniul botanicii şi lia Pesta, Viena, Triest, în Salzkammerg,ut, lia Berlin şi Pari.s 1:i.
Aş,a se explică, de ce, în străinătate, este cunoscut mai mult ca botanist.
In semn de ,recunoştinţă, în 1839, marele bot·anist Johannes Endlireher,
descopeTind o specie de iederă, o denumeşte „Brassaia actin•phHa", iar
societatea ştiinţifică „Frr-eri.,es Deutsches Hochstift" din F,rankfuirt .am Main,
în 1878, cînd se sărbătareau 100 de ,ani de lia naşterea lui Linne, H alege
membru de onoair,e 14 • In 1839 scrie chis:1r o lucra.Te mai vastă în domeniul
botanicii, intitulată „A fuvesz aromei" (Satisfacţiile botanistu1ui).
In ,anul 1834 scoaite ziarul clujean .. ~asa:rnapi Ujsag", ,cu scopul de
a populrariza cultura în rîndul maselor 1aTgi - chiiau- şi ideile lui David
Ricardo şi Adiam Smith; rămîne lredactor pînă în am.ul 1848, oind este
întreruptă apariţia zi arului.
In anul 1837 are satisfacţia de a fi numit profesor la Colegiul unita;rian din Cluj, unde desfăşoară o activitate didaictică fructuoasă pîn[t
în anul 1848; în această perioadă a fost ales de două ori dirrector al susnumitului colegiu. Intenţiile sale inovatoaTe, de ,a ireforma învăţămintul
conservator şi de tip vechi al colegiului, sînt dovedite şi de faptul că
discw-sul pe rare îl rosteşte cu ooazia investirii siale ca profesOT îl ţine
în limba maghiiarră şi nu în limba latină, cum se obi~nru.ia pînă atunci'"·
Considerăm absolut necesară prezentairea activităţii oole didaiclice
deoarece este în strînsă legă,tuTă cu colecţia pe oaire dorim să o pre1

zentăm.

Ca o metodă foarr,te importantă de a ireforma învăţămîntul, Bnass,ai
introdu.ce materi~:ul didactic, pe care pune un accent mare în oadrul
însuşirii conştiente şi vizuale a materialului predat, combătind astfel
11
12
13
1-1

15

Idem, p. 84.

Farkas Lajos, Brassai Scimuelrol, în Erd. Muz. vol. XXVII, nr. 5, p. 2--19.
Mik6 Imre, Az utols6 erdelyi polihisztor, Bucureşti, 1971, p. 107.
Idem, p. 109.
Fitz J6zsef, op. cit., p. 119.
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metoda veche de memorare mecamca. La început, conf0trm iregulamentului şcolaT, predă în limba latină: geografia, fizica, chimia şi matematica. Scrie o carte cu titlUJl: ,,M6dszerrol" (Despre metodă) în rare încc~rcă să fundamenteze metodele eficiente în predare. După modelul
englez ,,lnteHectual Aiithmetic" scrie o carte de matematiieă cu titlul
.. Szamit6 Szokratesz" (Socrate calculînd) şi pe cheltui-alia sa proplie înfiinţează o editură pentru publicarea de manuale şco1'aTe, caire lipseau
in perioada respectivă 16 • La propune-rea lui Brassai, sinodul din 1841 de
la Corund înlocuieşte limba latină în predare cu cea maghiiară. Tot ca
merit al lui Brassai, amintim introducerea programei şcolme, ca•re fixa
materiile de predare şi numărrul de ore ce ,reveneau săptămînal fiecăreia.
Numărul acestor materii a fost fixat la 7, iar profesorul, pe lingă spedalitatea sa, avea dreptul sfi mai predea încă o singură materie înrudită.
Intre timp fa.ce mari sacrificii materiale pentru dotarea laboratorului
de fizică şi chimie al colegiului -cu apamte şi materiiale didactice din
~tirainătate sau chiar confecţiona'te de el. Oferă 600 de forinţi pentru
această acţiune 17 • Pune bazele unui ierbatr al şcolii şi începe să colecţio
neze roci şi minereUJri din Transilvania, tot pentru colegiu, oo apoi să
intJroducă mineralogia ca materie de studiu. La propunerea dui se moderni:~ează laboratorul de fizică-chimie, sînt puse bănci noi moderne. se
C'Omandă apamte optice, electrice, de chimie şi de măsuTat. In 1846 înfiinţează „Cercul educatorilor din Transilvania", unde, cu multă pasiune,
popularizează importanţa folosirii materialului didactic şi ,a metodei indu,c-tive şi deductive în predare.
Activitratea sa pedagogică este întreruptă de evenimentele din anul
l 848, cînd sentimentele sale patriotice îl înrolează în a1J.,n,ata revoluţio
n,a,ră a lui Kossurth. După înăbuşirea revoluţiei din 1848, este pus pe
lista persoanelor compromise politic şi este silit să se ascundă în munţi,
în Mairamuireş, unde devine cioban.
In 1851 îl întî lnim Ia Pesta, unde se ocupă de jurn.ialistică, iar în
anii 1852-1859 este profesor •l,a un gimnaziu particuliaT din Pes.ta18 .
Pe plan sentimental 1rămine însă legat de T.ransilvrania natală şi de
Clujul unde îşi desfăşurase activitatea. In 1859, cind colegiul unitari•an
î~i Tedeschide porţile, se 1·eîntoarce şi Brassai.
In acelaşi an se înfiinţează Societatea Muzeului Ardelean, în cadrul
căreia este ales bibliotecar şi custode, paralel continuind să deţină func1.ia de profesor la colegiul amintit, pînă în anul 1862, cind este ales director al Societăţii Muzeului Ardelean. Noua sa activitate în cadrul
muzeului este foarte Yastă, începînd cu colecţionarea materialului expoziţio.1al, pînă la obligaţiile de preparator. Redactează şi primele anuare ale muzeului. El afirma cu multă mîndrie _că, dacă la înfiinţarea
rnu:7.eului tot materialul încăpea într-o singură sală, în 1872, cind pă
dt-;ea muzeul, toată clădirea era plină d~ cxponatern.
1

1,;
17

Idem. p. 128.

Laszlo Tihamer, Adatok egy s:::ti::es::tendus fizilcai cszkăz
l\tuzeumi filzetek, Uj sorozat, nr. 2, 1944, p. 46.
IM Fitz Jozsef, op. cit., p. 193.
1
~ Boros Gyorgy, Dr. Brassai Samuel elete, Cluj, 1927, p. 207.
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ln 1872, cînd se înfiinţează Universitatea din Cluj, este numit proieso.r universitar. Cariera sa universitară este plină de satisfacţii şi 'rezultate vailoroase; în anul universitar 1879/80 este ales ·rector al Unive,rsiităţii; triaduce toate ope1reue lui Euclid şi predă elemente,le limbii
s.anscrite şi lingvistică comparată. ln 1879 pune bazele ,,Fundaţiei Bmssaiana", cu 400 de forinţi, pentru pregătirea doctoranzilor. In 1883 primeşte din pa1rtea ministrului instrucţiei publice, T,refort, ordinul de pensionare. ln semn de recunoştinţă însă, este recompensat cu titlul de
,.consilie,r :reg,al", cu o pensie egală cu salariul de profesor uni,versitar şi
cu titlul de „ne,tor al oamenilor de ştiinţă" 20 .
ln ceea ce priveşte activitatea sa în sinul Academiei, timpul şi
munca îi aduc satisfacţii depline şi pe acest tăiim. La început i s-a repro0at activitatea prea multilaterală, explicîndu-se astfel faptul că nu a
fost ales membru al Academiei, la nici o secţie:? 1 . Totuşi, munca sa pe
plan ştiinţific nu rămîne nerăsplătită; estfel, în 1837 este ales memhru
r-orespondent al Academiei la secţia de matematică şi ştiinţele natu,rii,
în 1865 devenind membru ,activ; în 1877 devine membru onorific 22 •
Marele ~avant nu poate 1 rămîne inactiv nici 0a pensionar: învaţc"1
Jimba aTabă, ~arie în rontinua:re studii şi articole, cîntă la violă cu multc"t
pasiune în cvartetul înfiinţat de el însuşi, kl.1· },a vî,rsta înaintată de 84
de ani face o ultimă dilătorie în Italia.
Spirit luminiart. Brass,ai iubeste cu pasiune noul, ceea ce nu-l deteirmină însă să ,renunţe cu nimic la modul său de viaţ[1 obişnuit. Ide:1,lul
său de om a fost Benjamin Fmnklin. Principiul său de viaţă şi de mu n,c.:-1
1-a rezwnat astfel: nu lăsa în seama altora ce poţi face tu însuţi.
Moare l,a Cluj, în vî,rs,tă de 97 de ani, lăsînd în u:r1111a sa o opert1
vastă, 269 de ,artiic-ole şi cărţi în diferi te domenii: ista,ria eul turii. filozofie.
filozofia Teligiei, fi,1ologie, matematică, ştiinţele natU1rii. geogiraJia, ştiin
te economice, teolia pedagogiei. oritică literară, teatrală şi muzicală 0 i
feminism. ln acek1.şi timp, a desfăşurat şi o bogată ac-tivitrlite de traducător.

Brassai este un reprezentant p1in excelenţă al istoriei culturale dujene, întreaga sa viaţă şi operă fiind închinată acestui oraş fransilvăneon.
Este semnificati,v foptul că întotdeauna a refuzat, fă'l·ă ezitare, postu/file
mai avantajoase din punct de vedere mate~·i,al, ofetite k1 Pesta ~au în
alte oraşe din Ung,a.ria. Ne-ar fi foarte greu să ne închipuim viaţa culturală din Cluju1l secolUilui al XIX-le-a fără vasta şi multilatemla s.a ope,rr1.
Colecţia didactică Brass,ai, moşteni-tă de către liceul dujean, poat~ ri
datată în funcţie de trei perioade mari:
I. 1799-1837: ia fiinţă primul nucleu al colecţiei, cu piese reduse
ca

număr;

II. 1837-1862: sub influenta si îndrmnairera dirertă a lui Brassai.
laboratoru1l colegiului este dotat ~:u piese noi;
III. 1862-1900: după plecarea de },a colegiu a lui Hrassai, se continuă dotarea labwatoruJui, completîndu-se colectia didactică a şcolii.
20
21

22

Idem, p. 241.
J6kai Mor, Eletembol, II, 1865, p. 307.
Boros Gyorgy, op. cit., p. 230.
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Tinem

să

subliniem

încă

o

dată că

valoarea acestei

colecţii constă

şi în· faptul că o bună parte din piese sînt confecţionate chiar de către

Brassai.

Insemnătatea

lOT este,

bineinţeles,

nu numai de

natură ştiinţi

fkă, ci şi didactică, sţudierea lor penniţînd valoroase completă1ri şi comparaţii privitoare la istoricul materialelor didactice folosite în secolul al
XIX-iea în şcolile din Transilvania.
Ordonarea şi însuşirea materiailului ce-l prezentăm se face în fw1cţie
de <Ti terii le enunţate în prima parte, materialul fiind împărţit în cinci
capitole: apairate electrice, aparate şi instrumente optice, instrumente

de

măsurat şi

de orientare, instrumente mecanice

şi

diverse.

I. Aparate electrice

l. Aparat electric după Faraday, nr. inv. B. 70; î = 30 cm, 0 =
l 7 cm. Aparatul a fost executat între anii 1860-1880, meşterul
nefiind identifioat. Are formă de potcoavă, avînd manşon de lemn cu
şanţ. Pe celă}a:lt pol al magnetului, un vas de zinc. Se folosea pentrr-u
demonstrar-ea rotaţiei unui conductor în jurr-ul unui magnet. Starea de
con'-.L'rvare a aparatului este satisfăcătoare (pl. I, fig. 1).
2. Element Volta, fără nr. inv.; 23 X 17,5 X 11 cm. Confecţionat
între anii 1880-1890, în fabrică, este format dintr-o cutie de lemn, in
interior izolată cu gutapercă. In cutie sînt aşezate plăcuţe de zinc şi
aramă. Starea de conservare a elementului este bună (pl. II, fig. 8).
3. Brichetă electrică, fără nr. inv.; î = 20 cm, 0 = 9 cm. Confecţionată în 1880, este un produs de fabrică. Este formartă dintr-o sticlă,
în care este pus un element Volta. In partea superioa:ră estie amplasat
dispozitivul de darre a scinteii, sticluţa cu lichidul inflamabil şi fitilul.
Starea de conservarre a brichetei este satisfăcătoa,re {pl. I, fig. 2).
4. Galvanometru, nr. inv. B. 16; î = 30 cm, 0 = 22 cm. Este cu ac,
confecţionat în 1800 de căt,re John M. Ekling; se compune dintr-un magnet mobil şi o bobină de inducţie. Deasupra bobinei este oadr.anul şi
acul arătător suspendat. Starea de conservare a galvanometrului este
bună (pl. I, fig. 3).
5. Modelul unui motor cu curent continuu, M. inv. B. 77; 1 = 12 cm,
0 = 9 cm. A fost confecţionat în anul 1880 de către un meşter necunoscut. FO!r'ffiat dintT-un electiromagnet potcoavă, aire o bobină cu miez
de fier, sub ea fiind modelul de comutator cu contact de mercuT. Starea
de conservare este bună (pl. I, fig. 4).
6. Aparat electric pentru demonstrarea cîmpului electrostatic, nrr.
inv. B. 67; î = 40 cm, 0 -= 18 cm. Aparatul, produs în fabrică, a fost
executat în anul 1880. Este fonna.rt dintr-o sticlă cu o tijă metalică, ce se
leagă în interior cu o plia.că metalică; tija cu plaoa sînt reglabiJ.e. Starea
de conservare a piesei este bună (pl. II, fig. 5).
7. Aparat pentru demonstrarea influenţei electrostatice, nr. inv. B.
75; î = 49 cm, suportul: 47 X 17 cm. A fost cornfecţionat în anul 1880 în
fabrică. Pe un suport de lemn sint trei baire de sticlă; pe cea cen,trală
este un glob din airarnă, iM pe cele două l,a,terale două emisfere tot din

PI. I

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

PI. II

Fig. 5

F ig. 6

F ig. 7

Fig. 8

PI. III

F ig . 9

F ig. 10

F ig. 11

Pl. ! V

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 1-l

F ig. 15

PI. V

Fig. 16

F ig. 17

Fig. 18

F ig. 19

Pl. VI

F ig. 2 1

Fig. 20

Fig. 22

Pl. VII

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26
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Bairele latera le sînt regl,abile. Starea de conservare este bună
(pl. II, fig. 6).
8. Aparat pentru producerea scînteii, nr. inv. B. 73; î = 16 cm,
suportul: 18 X 8 cm. Executat în 1840 de către Brassai Samuel, aparatul
se compune dintr-un suport de lemn pe oaire sînt aşezate două bare cu
punctele de contact ce, sub acţiunea cutrentului electric, produc scintei.
Starea de conservare este bună.
9. Element Volta, nr. inv. B. 61; L = 48 cm, 1 = 17 cm, g = 20 cm.
Co1ifecţionat în 1840 de către Brassai Samuel. elementul prezintă un
suport de lemn, pe oare, între trei baire de sticlă, cu şurub, sînt presaite
plăruţele de zinc şi cupru. Intre ele este postav îmbibat cu acid sulfuri c
diluat. Stairea de conservare este siatisfăcătoaire (pl. II, fig. 7).
1

1

II. Aparate

şi

1

instrumente optice

10. Aparat optic pentru demonstrarea interferenţei şi suprapunerii
fascicolului de lumină, nr. inv. B. 60; d = 43 X 28 X ~ cm. A fost confecţionat în anul 18·H, La Paris, de că1rre opticianul Soleil. Aparatul se
compune din 33 bucăţi de piese, ce se montează în funcţie de experienţa
dorită, putîndu-se luora şi cu lumină dispersată. Apaimtul a fost publi,cat
în Mitzeumi Filzetek - uj sorozat, nr. 2, 1944, p. 36-55 (pl. III, fig. 9).
11. Microscop, fărră nir. inv.; î=34 cm, baza: 24 X 14 cm. Este un
pro.dus de fabrică, fiind conf ecţiornat în anul 1880 din ail-amă, cu două
lentile, avînd la mijloc un levier zimţat. Este în stare bună (pl. III,
fig. 10).
12. Microscop cu oglindă, nrr. inv. B.3; î=28 cm, 0=5 cm. Confecţionat în anul 1840 de către un meşte.r neidentificat, din lemn, metal,
sticlă, bachelită şi cairton. Ocularul şi obiectivul sînt legate cu un tub
de oarton. Sub obiectirv este ,amplasată masa şi oglinda mobilă a microscopului. Este într-o staire de conse,rvare satisfăcătoaire (pl. III, fig. 11 ).
13. Microscop cu oglindă, rnr. inv. B.52; î =23 cm, baza: 6 X 6 cm.
Lucrat de către un meşter anonim în anul 1790, se compune dintr-o
cutie de lemn pe carre este amplasat mioroscopul, ocul,a,ru,l şi obiectivul
fiind leg,ate printr-un tub de lemn. Pirezintă o stare de conserv,a1·e s.atiiSJăcătoaire.

14. Caleidoscop cu prismă, nr. inv. B.56; L=13 cm, '0=4 cm. Confect,ionat în anul 1860 de către un meşter neidentificat, caleidoscopul
se compune dintr-un tub de lemn, cu un sis,tem de prisme ce se folosea
la demonstirarea 1refiracţiei luminii. Starea de conservarr-e es•te bună.
15. Caleidoscop, făiră nT. inv.; L=56 cm, 0=12 cm. Face pairte din
instrumentele confecţionate de către Brassiai Samue1, în anul 1840. Co,rpul
cilindric, din oarton, are capete•le fixate în cite un inel de lemn, unul
dintre e•le conţinînd oiOU!lairul de sticlă. La eaipătu11 opus, în inte,rior, sînt
introduse sticlele colo,rate de diferite forme geometrice. Stiairea de con~e,rvaire este bună.
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III. Instrumente de

măsurat şi

de orientare

16. Cîntar, rnr. inv. B.7; i=48 cm, L=42 om, suportul 32X 15 cm.
A fost confecţionat tot de către Ba.-assai Samuel, în anul 1840. Pe un
suport de lemn este amplasat vertical stîlpuil de susţinere al cîntairului
cu braţul orizontal; acesta se sprijină pe un arc metalic, ~ezat în faţ.a
unui carton gradat. Sta.ir-ea de conservaire este bună (pl. V, fig. 16).
17. Balanţă analitică, fără rur. inv.; î = 48 om, L = 52 cm, g =
24 cm. Este confecţionată în anul 1880, ca produs de fabrică. Ea se
compune dintr-o cutie de lemn combinată cu sticlă, în care este amplasat
cintaTul; jos are sertarul pentru greutăţi. Starea de conservare este bună.
18. Balanţă de farmacie, nr. inv. B. 13; î = 64 cm, L = 37 cm.
Execuţie de fabrică, din 1880, balanţa prezintă două talere de metal
suspendabile. Stan-ea de conservare este bună.
19. Etalon de măsurat, fărr·ă nr. inv.; se compune din două vase de
lemn, cu cite un inel met.a'lic la buză, standardizate. Unul este pentru.
măsurare-a unui litru: i = 11 cm, 0 = 11 cm; celă-laH pentru măsurnire,a
unui decilitru: î = 6,5 cm, 0 = 6,5 cm. Piesele au fost confecţionate de
către A. Robertson în anul 1890. Starea de conservare este bună.
20. Greutăţi de cîntar, rur. inv. B. 20; î = 3,8 cm, 0 = 5,4 cm. Sint
cxeeut,ate în anul 1792, de către un meşter neidentifioat din Viena. F...ste
vorba de;p.re opt unităţi, aşe1.ate una intr--alt.a, totalizind împreună 32
lotoni (1 loton = 17,50187 g). Lipseşte capacul.
21. Etalon de măsurat, fără nr. inv.; L = 16,5 cm, 1 = 1,9 cm, g =
0,4 cm. Confecţionat în anul 1795 de către meşterul Butterfield, etalonul
ronţine unităţile pentru lungime
„Demipied Roy" (1 pied Roy =
0,324839 m) şi unităţile penku lungime „Demipied du Rhin" (1 pied
Rhin = 0,31385 m). Starea de conserv,are ,a etalonlll1ui este bună.
2. Etalon pentru calcularea arcului de cerc, fără nr. inv.; L = 16,5 cm,
l = 3,1 cm, g = 0,48 om. Confecţionat în anul 1795 de către acelaşi
meşter Butterfield, etalonul, lUCI,at din alamă, se compune din două
bare, nituite la un capăt; se fixează pe cerc şi cu ajutorul lui se calcula
lungimea a1·cului. Este gravat cu semne-le unor metale folosite de alchimişti. Stairea de conserva,re este bună.
23. Fragment de goniometru, fărr·ă nr. inv.; î = 27 cm, 0 = 23 cm.
Execuţie de fabrică, din anul 1880, din goniometru se mai păstirează suportul de lemn cu trei picioaire mobile, pe rare este ampla::;ată masa 1lui,
cu diopt.Tul şi plăcuţa de sticlă în chenar metalic.
24. Suport sextant, rnr. inv. B. 41; L 1 = 39,5 cm, L 2 = 28 cm. Instrumentul datează din 1840, fiind luomt de meşterul Ebhard. Este foTmia.t
dintr-un suport triunghiular, cu o latw·ă în formă de semke;rc, avind
pe el vizor'lll şi obiectivul. Insbrwnentul s....,a păstrat f,ragmenta,r.
25. Piesă de la o masă de măsurat geodezică, fără nr. inv.; L = 76 cm,
l = 4,5 cm. Provenienţă de fabrică neidentificată, datînd din anuil 1880.
Se compune dintr-un linim cu gradaţie fină, cu diopteir şi cătare, ia,r
cu un alt linim· se fixa pe masă. Starea de conservare este bună (pl. V,
fig. 18).
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26. Ebulioscop, nir. inv. B. 40; i = 23 cm, L = 21 cm. Confecţionat
in fabrică, în anuJ 1890, din metal, ebulioscopul se compune dintr-un
suport pe care este amplasiat cilindrul. avind un termometru în inte1ioc.
Pe suport se găseşte uirmătoairea inscripţie: ,,Ebulioscope perfectionne E.
MaUigand FiJ.s a Paris brevete S.G.D.G.". Se folosea pentru măsurarea
punctului de fierbere al soluţiilor. Starea de conservarre este bună (pl.
V, fig. 17).
27. Termometru, Ilir. inv. B. 4; L = 49 cm. Datează dirr 18-10, fiind
prnducţie de fabrică. Este format dintr-un tub de sticlă, în carre este
amplasată hktfa giradată şi ţeava capilară cu rezervorul de mercur.
St:,111-ea de conservare este sa1.isfăcătoaire.
28. Barometru, fălră rur. inv.; L = 92 cm, 1 = 5 cm. Datînd din anul
1890, barometirul a,re o provenienţă de fabrică\ Se compune dintr-o cutie
de lemn în earre este ,amplasată ţeava carpiJ,airă cu rezeirvoruil de mercur.
ln partea superrioarră aire hîrrti,a gradată şi acul indicator ,reglabiL Starea
de conserva re este satisfăcătoare.
29. Termometru, fără nr. inv.; L = 23 cm, 1 = 8 cm. Produc-ţie de
fabrică, datînd din 1880, termometrul aire o placă de lemn pe c-cN"e emu
montate două ţevi capiila1re ce mă.c;oară temperatuu,a în grade Celsius şi
Hcaumur. Una din ţevile capilare lipseşte.
30. Termometru, rnr. inv. B. :38; L = 31 cm, baza 32 X 12 cm. Autol"ll•l este S. S. T,rappeler. datează din anul 1890. Este vorba despre un
ten,mometru dublu, cu spirt. fixat pe o pl,a,că metalică; poziţiia lui la un
capăt se poate ,regl,a. Starea de conserW11re este satisfăcătoare (pi. V,
fig. 19).
31. Glob terestru. fără nir. inv.; î = 58 cm, ,0 = 45 cm. A fost
confecţionat în 1840 de către meşterul Biller. lntr-un suport de lemn cu
patru picioarre este situat globul terestru. Lateral, suportul este ga-.ad~1t şi
apar .cele 12 zodii ale anului. Starea de conservare este bună (pi. IV,
fig. 12).
32. Busolă, nr. inv. B. 29; î = 2,5 cm, cutia: 8 X 8 cm. Datînrd din
~nul 1890, a fost confecţionată în fabrică, de către \Veidholt, la Viena.
Brnsola este din alamă, cu cadran de stidă, -lipsind acul arătător.
1

IV. Instrwnente mecanice
33. Roc1ta Segner, fără nr. inv., î === 24 cm, 0 = 8 cm. Meşte~·ul
neidentifiooot a confecţionat .roata în anul 1880. Ea se compune dintr-un
cilindru ce se termină în formă conică, peste care este pusă roata. Segner.
Încălzită odată cu formairea aburului, 1roaita se pW1e în mişcare. Starea
de -conservare este bună (pl. IV, fig. 13).
34. Pompă de vid, fără n:r. inv.; î = 57 cm, suportul 52 X 32 cm.
Datează din 1799, ,autorul fiind Josephus Pir~pini. Pe un suport sînt
amp1as-aite două pompe acţionate concomitent de un braţ, la mijloc avînd
robinetul de 1reglaire şi un presiometru. Starea de conserv,are este bună
(pl. IV, fig. 15).
35. Model - pompă hidraulică, nr. inv. M. 6; î = 27 cm, supo1iul
26 X 12 cm. Datează din 1860, meşteruJ fiind neidentifiioa:t. Se compune
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dintr-un suport de lemn, pe rare sînt amplasaţi doi cilindri de sticlă cu
pistoane din metal, acţionate de un braţ. Jos are robinetul de închidere.
Stall"ea de conserva'fe este satisfăcătoare (pl. IV, fig. 14).
36. Pompă aspiratoare, rur. inv. B. 79; î = 36 cm, '0 = 8 cm. Este
executată de către meşterul Liitter în 1860, fiind formată dintr-un suport
metalic, pe care este aşezat cilindrul de sticlă cu piston. J06 aire Tobinetul
de reglaire şi închidere. Starea de conserviarr-e este bună.
37. Pîrghie, rur. inv. B. 11; î = 35 cm, L = 64 cm. Este de producţie
manufacturieră, din 1860, meşte'ful fiind neidentificat. Ea se compune
dintr-un stativ de lemn, pe care este fixat braţul pîrghiei. Braţul este
gradat. Starea de conservare este bună.
38. Monocord, m. inv. B. 46; L = 59 cm, l = 5 cm, g = 3 cm. Este
executat de către Brassai Samuel, în anul 1840. Pe un lemn de formă
dreptunghiulară sînt întinse corrzile monocordului; monocoirdul este gradat. Este în staire de funcţionare.
39. Model - reglator pendul, nr. inv. B. 48; L = 27 cm, I = 5 cm.
Este executat în ,anul 1860 de către un meşter neidentificat; se compune
dintr-un suport de lemn pe care este amplasată o roată zimţată, deasupra
c-ă,reiia este fixat braţul pendulului cu sistemul de piedică. Este în sta.re
de funcţionare.
40. Şurub infinit, nr. inv. B. 22; i = 13 cm, 0 = 15 cm. Este de
producţie manufacturieră, din anul 1860. Este f01·mat dintr-un supod
pe care este pus un şurub în poziţie orizontală, sub el fiind o '.roată.
zimţată. Cu ajutorul unei manivele şurubul se poate invî,rti la infinit.
Este în stare de funcţionaire (pl. VI, fig. 22).
41. Aparat pentru demonstarea radiaţiei termice, nr. inv. B. :n;
î = 20 cm, L = 13 cm, g = 8 cm. Este de producţi,e manufacturr-ieră, din
anul 1860; meşterul neidentificat. Se compune dintr-o cutie de lemn c-u
bazin metalic, în apropierea căreia este fixat tennometrul. Jos se încăl
zea cu lampă de spirt. Stairea de conservare este bună (pl. VI, fig. 20).
42. Captator de gaze Dobereiner, nr. inv. B. 45; î = 52 cm, 0 °---=
6,5 cm. P.roduicţie de fabrică, datînd din anul 1880, instrumentul prezintă
un suport din lemn, pe c-.are este un ci'lindiru tot din lemn, dublat cu unul
din sticlă în inteTioc. Jos are ţeava de ir.acordaj. In partea super:iOO!ră este
amplasat rrobinetul de reglaire a gazelor. Instrumentul se păstrează fragmentar.
43. Gazometru, M. inv. B. 21; î = 32 cm, 0 = 18 cm. Datind din
1880, instrumentul este de fabrică; se compune dintr-n dlindru de sticlă
cu oapac metalic, deasupra căruia este un vas, tot metalic. Cele două
\'ac;e comunică printr-un robinet. In literatU1Ta de specialitate, instrumentul este cunoscut sub numele de „gazometru după Pepys". Se
păstrează foagmentair.
44. Aparat pentru producerea hidrogenului, fără nr. inv.; i = 19 ~m.
0 = 10 cm. Este producţie de fobrică din 1880. Se compune dintr-un
borcan cu capac metalic, în interiorul căruia un cilindru cu plăci de zinc.
Pe capac este amplasat dispozitivul de regliaire şi ardere a hidrogenului.
Starea de conservaa-e este bună (pl. VI, fig. 21).
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45. Tubul Melde, 111r. inv. nu aire, î = 56 cm, L = 67 ,cm. Este prode fabrică din 1890. Se compune dinbr-un suport de lemn pe care
este situat un semicerc gradat cu ac arătător. Orizontal este aşezat
tubul Melde. Instrumentul este fragmentar.
ducţie

V. Diverse
46. Suport de note muzicale, nrr. inv. B. 81. Cutia: 28 X 9 X 10 cm.
Este executat de Brrassa:i Samuel în anul 1860. într-o cutie de ~emn sint
puse patru supo["turi de note muzicale. Supo1J:turile sînt executate ingenios, numai din lemn şi sînt pliabile. A apa,rţinut rvairtetuhti Br.1ssai.
Starea de conse,rva["e este bună (,pl. VII, fig. 26).
47. Curiozitate de epocă, fără nr. inv. î = 29 cm, baza: 10 X 11 C'm.
Confecţionat de către Brassiai Samuel în anul 1840, acest „hobby" de
epocă se compune dintr-o sticlă de formă partriată, în gura ei fiind amplasate bucăţele de pinză şi lemn, reprezentînd figuiri umane întir-un pei·saj
de parc (pl. VII, fig. 24).
48. Gramofon, 111r. inv. A. 26/366; 29 X 19 X 14 cm. Gramofonul
datează din anul 1894, cu role cerate; este un produs de fabric:t. Se
compune dintr-o pîlnie, pe ea fiind montată membrana şi acul de cristal.
Starea de conservare este satisfăcătoare (pl. VII, fig. 2:3).
49. Cilindru pentru lichid, nir. inv. B. 21; î = 21 cm, ·0 = 3,5 ~i
9 cm. Este din alamă de fabrică, din ,anul 1880. Aire un SUip01it cu t1rei
piciooire pe caire este situat cHindru1 de a,pă cu 1robinet. Este în sta.re de
funcţiomu·e.

50. Potcoavă de magnet, nr. inv. B. 5; 12 X 12 X 8 cm. Este execude către Briassa.i Samuel în anul 1840 dintr-un magnetit de fier
prins prin nituiire între plăci de fieir (pl. VII, fig. 25).

tată

Aceste piese, oa.Jre formează astăzi colecţi,a Brassai, iniţial au fost
achiziţionate sau confecţionate cu scopuri didactice, dair cu timpul, pierzîndu-şi roihrl utili.ta[", au ajuns o valoroasă colecţie de instrumente şi
aparate, ce ilustrează şi nivelul tehnic al unei epoci date. Totodată însă,
trebuie să amintim viailoiatre,a lo:r deosebită, din punct de vedere al istoliei
tehnicii, fiind vorba despre piese ce pot fi folosite pentru unele comparaţii interes1ante, cu materriale,le dddadke folosite în zilele noastre. Sîntem
de părere că aoeastă colecţie oc putea fi ma,i temeinic cercetată şi din
acest punct de vedeire - al materi,aluilui didactic - putînd constitui în
acest caz subiectul unei lucrări mult mai ample.
Pentru valo1rificarrea şi punerea lui în circuit, materialul. necesită
următoairele măsuri de pdmă urgenţă: conse["varrea şi rrestauirarrea pieselor
în oadrul 1'aboratoare1orr specia11izate; expune,rea în vitrine confmm tuturor legiilo.r muzeografied. Din punct de vedere ral punerii lorr în ciircuitul
cult'U.Tal-istocic, un prim pas îl constituie stirădani1a noastră de identificare si ordonare a materi-aJurlui din colectie.
O atenţie deosebită merită piese:J.e ~onfecţionate de Brassa,i Samuel
însuşi, ce sînt unicate, pe lingă valoci1le lor enun~ate mai sus avînd ~i o
valoare documentairă deosebită. In al doilea rrînd, subliniem importanţa
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aparatelor de măsurat, ca.re, pe lingă utilitatea lor didactică, ilustrează
dezvoltairea, de-a lungul secolului trecut, a acestui gen de !instrumente şi
aparate. In sfîrşit, dorim să at1iagem în mod deosebit atenţia asupra
pi~elor ,achiziţionate sau confecţionate cu scop exclusiv didactic, ce pot
da o imagine clară asupra dotă!rili de caire se bucura laboratorul unei şcoli
de vază din Clujul secolului trecut.
Astăzi, colecţia nu mai ,reflectă absolut fidel întreg materialul didactic folosit pe vremea lui Brassai şi mai tkziu, în cadrul a:cestl.UÎ colegiu.
In primul deceniu al secolului al XX-lea chia:r, materialul era mult mai
bogat, dair cele două războaie mondiale şi, poate, neglijenţa personalului
şcolii au contribuit la distJrugerea unei părţi.
Acest exemplu este încă un argument convingător că legea ocrotirii
patrimoniului poate şi trebuie să salveze bunmile culturaole de importanţă deosebită, pentru a se împiedka dispariţira sau rărnînerea în anolllimat ştiinţific a loir.
ALEXANDRU A.RDOS

DIE

SAMMLUNG DIDAKTISCHER ANSCHAUUNGSMATERIALIEN
VON BRASSAI SAMUEL AUS KLAUSENBURG
(Zusammenfa"sung)

Das alte bPruhmte klausenburger Brassai Lyzeum beherbergt auch cine rciche
Sarnmlung, diP noch vom Stifter dieser J\nstalt angelegt wurde. Sie besteht aus
<'i1•ktrisclwn und nwchanisclwn Apparaten, Mess- und Orientierungsinstrumentc, die
sc•inf'rzcit fur diclaktische Vorfuhrungen gedient hatten. Die grosse Zahl dieser
Instrumente steht clirekt ocler inclirekt im Zusammenhang mit dem Namen und
dn Tătigkeit des letzten siebenburgischen Polyhistors, Brassai Samuel. Die SammJung ist folgedcssen Yum tcchnischen und kulturhistorischen Standpunkt sehr
W!'rt voll und fur dic Gc>schichte der Schulanschauungsunterlagen sogar einzigartig.
Dic Sammlung kann nach ihrcm Eniwicklungsetappen in ::1 Kathegorien
cingetcilt werden: l. - 1790-18:l7; II. - 1837-1862; III. - 1862-1900. Aul3er dem
hcrvorgchobencn \\iert dieser Sammlung bietet sie auch andere Vergleichsmoglichkeitcn fur die Entwicklung der Lehrunterlagen cler <;iebenbi.irgiscl10::1 Schulen vom
Endc> des XVIII. und bis in clas XIX. Jahrhundert.
Innerhalb der Samrnlung mussen besonders die vun Brassai Samuel selbst
hergcstellten Exemplare hervurgehoben werden, welche Unikate darstcllen und
einPn hcsonders grossen clokumcntăren Wert aufweisen.
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Janos Makkay, Die Linienbandkeramik in der
Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1976, 234 p. plus 47 fotografii, 189 plianşe, 8 hărţi.
Nandor Kalicz -

Cei doi ce.ocetători s-au ocupat, împreună şi separat, de probleme,le
culturii ceramicii liniare (Linienbandkeramik sau Bandkeramik) (N. Kalicz
- J. Makkiay, în ActaArchSz, 10, 1966, p. 35-47; Idem, Die Linienbandkeramik in Ungarn, în Fundamenta, Koln, 1969).
De la monografia lui Tompa, din 1929, aceasta este cea mai mare
şi mai cuprinzătoare operă despre ceiriamica liniaTă (Linienbandkerr·amik
sau LBK, prescurtat) din zona central-est europeană.
Lucra.Tea începe cu un 0uvînt înainte al autori,lor, în care se amtă
necesitatea unui asemenea studiu, scopul lui, metodologia de lucru, Urnitele luiorării şi ,colaboratorii. Urmează apoi istoricul ceircetăiriJ01r, care
p~rmite cunoaşterea investigaţiiloir pnivHoaTe la ,aria răsăriteană a LBK,
orientările şi p,rincipale,le staţiuni ceir:cetate. Luararr-ea tratează apoi evoluţia acestei dviHzaţiâ., pe g,rupe culturale.
Grupul Szatmar. Luorairea foloseşte aceeaşi metodologie pentru analiza şi prezentarea gTupeloir cuJturaile. Autorii tratează despire originea,
locul, ,ari,a de răsp[ndiire, staţiuni'le cultuirii respective. M,aiterialul arheologic: ceriamiica (formele, motivele şi factm,a) este prezentată pe faze, după
care urmează plastioa, uneltele, încadrarea cronologi:că şi legătuiri,le cultuirale. In ,a1 cel,aşi fe,l este prezentat girupul Alfold, oare este definit ca
o peirioadă apaTte (18 p.); urmează ,apoi etiapele tîirziti. ale g,rupului Alfăld
Lin.ienbandke1rnIIT1ik, în oaire sînt ,tifa1:Jate girupele Tiszad6b, Biikk, SzUmeg,
Esztair-E1rpayt (18 p.), după care vine, de ,asemenea, p["ezentairea obiectelor
de os, lurt, Teprezentări antniorpomorfe, pl,astica (cca. 12 p.). Complexele de
locuit, înmoirmîntă,rile, bordeie,le, vetirele, gropile, sînt descrise grupat,
cu schiţe, reconshltuiiri, tabe,le (18 p.).
Grupul Szakalhat este analizat ,apairte, dat fiind specifi:cu] său. La
început sînt tratate problemele generale, apoi materi,alu1 a rheo,logic, după
aceleaşi criteri~ oa mai sus: ce,ramica (foTme, oTnamente, facttl['ă) şi la
UJrmă obioctele (coa. 10 p.).
Q-onolog,ia relativă este })["ezentată pe zone geografice şi grup111ri
cultUJrale, în strînsă legătu:ră cu zonele învecinate. întreaga imagine
asupra neoliticului din Cîmpira Ung'cllră es,te concentr,ată întir-un tabel
cronologic, însoţirt de o hartă cu zonarea teiritoriului. La baza cronologiei
relative prn,pusă de autoiri stă metoda compair:ativ-oombinatorie, bazîndu-se pe stratigrafie orizontaJ.ă şi, uneori, pe cea verticală. Qr,onologi,a
1
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este prezentată pe g1rupe culturale, în strînsă relaţie cu civilizaţiile învecinate (18 p.). Cronologia 1refativă este sintetizată pe 2 p., la fe~ ocupaţiile, iar concluziilor li se irezervă cca. 4 p.
Catalogul descoperiirilor, deosebit de valoros şi concentrat, este prezentat în ordine alfabetică. Spaţiul rezervat staţiunilor fiind în funcţie
de datele existente, de observaţii şi de importanţa lor, uneori catalogul
este însoţit de planuri, schiţe. desene ori fotog,rafii cu detaliă. Catalogul are o anexă, un tabel, caire cuprinde natura descoperirhlor, stratigrafia, importuri,le, evoluţia pe faze a grupelo:r. Textul lucrării se termină cu presrurtărd, lista bibliografică (care cuprinde cca. 220 lucrări
sau articole), indice, tabelul cu corespondenţele dintre planşe, planşele
şi 8 hărţi, ca anexă.
Lucraa·ea este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională (în germană). Ilustraţia grafică este grupată oronologic, ia;r la sfîirşit se dau
reconstitun,ri de forme şi motive decorative. Condiţiile grruice ale luorării
sint foarte bune.
Privind legătuTile cronologice şi genetice prezentate în lucrare, dintre
Szatmarr, Alfold, Koros şi Vinca, dorim să facem citeva precizări:
1) Socotim că aria grupului Koros se întinde mai la nord de linia
Beretău Szolnok (aşa cum o văd autorii lucrării, p. 18-19, vezi şi
tabelul 2, prerum şi opinii mai vechi ale autorilor 1). Acest lucru îl
pre-:upun descoperiirHe din nordul Transi,lvaniei, de pe Someş (Guma
Baciului IV, Someşul Rece, Ciumăfaia, Porolissum 2 ), descoperirile, tot mai
numeroase, din nordul Crişanei (Biharea, Va lea lui Mihai3, Supl,acul de
Barcău 4 ), din judeţul Sălaj, de la Zăuan 5 , din judeţul Satu Mare (Homorodul de Sus 6 ), precum şi cele din nord, din Cehoslovada 7 şi Polornia 8 . De
altfel, şi alţi cercetători au precizat descoperiri Koros la nord de acea5tă
linie\ staţiuni care maă apoi au fost atribuite grupului Szatmarr- 10 •
2) La periferia culturrii Starcevo-Criş, după ce iau apărut cele mai
Yechi elemente vinciene. aire loc o evoluţie diferită în multe zone, dair
fenomenele de sinteză, nou apă•rute, adeseori au elemente comune. Astfel:
- ln aria de nord evoluţia merge spre un liniar - Szatmar recent,
lur.rn, de altfel, precizat de Kalicz şi Makkay şi în această lucrare. Acelaşi
fenomen a fost sesizat şi la Gura Baciuaud IV, de N. Vrlassa (materiiale
inedite. inf. N. Vlaissa), fondul la acestea pare însă să rămînă cel StarcevoCri~.
1

1

N. Kalicz -

J. Makkay, în Alba Regia, XII, 1972, p. 82, fig. 1;

aceiaşi,

în

AFB.
2

N. Vlassa, în ActaMN, III, 1976, p. 15-16.
D. Ignat, în Crisia, 1973, p. 7 şi urm. Idem, în Crisia, VI, 1967, p. 7 şi urm.
4
Idem, în Crisia, VIII, 1976, p. 9-25.
5
E. Lak6, în ActaMP, I, 1977, p. 41-46.
6 T. Bader, în ActaMN, V, 1968, p. 381 şi urm.
7 B. Brukner, in Praistoria Vojvodini, Belgrad Novi Sad, 1975, p. 43; J.
Liehardus, în AR, XVI, 6, 1964, p. 863 şi urm.
8 B. Brukner, Neolit u Vojvodini, Beograd Novi Sad, 1968, p. 33.
9 M. Nepper-Ibolya, în Deri Muzeum, Debreţin, 1970, p. 79 şi urm., fig. de la
p. 96/97, pentru Tiszacsege şi Nagyecsed.
10 J. Makkay N. Kalicz, op. cit., p. 82-85; Idem, Die Linienbandkeramik
in der Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1976, p. 19-20 şi urm.
3
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- In zonele sud-estice, în Oliteniia, în cultura Dudeşti, se dezvoltă
unele elemente oaire se întîlnesc şi în grupul Szatma,r re-cent, doar că aid
sînt mai multe elemente sudice.
In acest fel ne explicăm apairiţJ,a unor elemente zise „Tisa" sau
liniare, comune în formele de vase şi motivele docoo:ative 11 , atît în
Oltenia, cit şi în bazinul inferior ,aJ. Someşului şi al afluenţilorr' săi.
3) In zisul girup Szatma.r timpuriu, elementele liniia re sînt puţine; ele
pot fi, şi socotim că sînt, rezurltatutl unei evoluţii looale Koros, de earre
cultura Vinca nu este străină, drair elementele Starcevo-Oriş, în ace~te
zone, sînt anterioare. Elementele liniare nu schimbă însă aspectul cultural îri această fază, ci doo1r în etapa Utnnătoare, în g,rupul Szatm~1r
recent.
4) Care este 01rtlginea complexului cultural al ceramicii liniare, din
aceste motive, dair şi a altor elemente din acel zis Ăltestenlinienband
keiramik, nu este simplu de precizat - în această privinţă împărtăşim
opiniile ceocetătoriJor - , dair socomm că influenţa vinciană nu este
străină, în cele miad timpurii man!i:festăiri ale sale. In sprijinul ,acestei afi1rmaţii sînt formele de vase din 1a10esit foarte timpuiriu ori:izont lirnirarr 12 , prezenţa unm: elemente vinciene în zone caire depăşesc ari.a cultuilii StarcevoCriş1:l, formairea grupului Medina 14 şi poate alte elemente.
5) In zisa fază Smtmair timpuliu, mai ales în staţiunea de la
Nagyecsed-Peterzii.g, există foairte puţine elemente în ma!Illieră liniară i,;.
Formele cwamice presupun însă o influenţă vinciiană, elemente cărora
Makkay şi Kalicz le zic Protovinca 16 •
6) Incadrairea :rel,ativă a fazei S:oatma~· timpuo·iu depinde, în bună
măsură, de elementele sudice şi de o exactă precizaire a evoluţiei grupului Koros. Pentru partea nord:i:că, din estul Alfăldului, colegii maghicM·i
precizează -legături cu zonele învecinate, din nordul T.ransilvanieâ.. Aceste
descoperiri sînt atiribuite fazei Szatmar timpun·iu (tabel 2), or, tocmai în
acest or:rizont, se încadrează evoluţia staţiunii de ],a Zăuan, tipică penlru
etapa StaTcevo-Criş, faza IV A 17 , c-a de altfel şi plastioa de la Homo:rodul
de Sus. Descoperiirile socotite Szatm(1,r timpuriu se încadrează la aC'est
011izont, inclusiv acele „e-lemente liniare".
7) În legătură cu teirmenuil şi natura elemente-lor pe caire colegii
maghiari le numesc Prntovinoa, ne-am predzat opini,a 18 . Acest nume este
1

11
Ibidem, pl. 7/1-7, 9 11, de comparat cu Circea, cf. M. Nica, în Dacia, N.S.,
XX, 1976, p. 79. pl 4/1-2.
1
••
~ H. Quitta, în PZ, XXXVIII,
:3-4, 1968, p. 165, fig. 1 g, vezi aici :c;;i
Altestenbanclkeramik, după Pittioni; Fr. Schachermeyr,
Die ăltesten kulturen
Griechenlands, Stuttgart, 1955, p. 95.
13
..
R. Pittioni, Urgeschichte des ăsterreichischen Raumes, Wien, 1954, s.v.

Altestenbandkeramilc.
14
N. Kalicz - J. Makkay, în AFB, 1972, p. 9t-95; Idem, în Kăzlem.Somogy,
II, 1975, p. 253-258, pi. XVIII.
1
~ După părerea noastră, străine de cultura Starcevo-Criş sînt doar fragmentele de la N. Kalicz - J. Makkay, Die Linienbandkeramik .. ., p. 238, fig. 2/21,
3/1, aceleaşi la fig. 162/12-13, 15.
lG Ibidem, fig. 162/6-8, 21; Idem, în Alba Regia, XII, 1971, fig. 2-4; Idem,
în "1FB, 1972, fig. 2-4.
17
Pentru aceasta pledează analogiile citate de E. Lak6, dar şi alte elemente.
18
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, capitol Vinca, ms.
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dat unor descoperiri influenţate din Vinoa, unor fenomene de sinteză
exeirci tate de cele mai timpurii etape ale culturii Vinca, altele, mai
timpurii decît cele cunoscute prin descoperirile de la Oszentivan VIII şi
Fajsz 19 .
8) Descoperiirile de la Oszentivan VIII şi Fajsz apairţin, după noi,
unei etape Vinca Aa2°, în vireme ce descoperirile şi elementele din grupul
Smtmă.r recent şi chiarr- timpUJriu apa'l"ţin unU!i. orizont Vinca A 2 Starcevo-Criş IV A, după tenninologia noastră.
9) Elementele A1fold timpwrii Sla.U, poate, Szatmair recent sînt sem:rualate la Gornea în orizont Vinăa A 2 /A 3 , iair la Fratelira asemenea materiale,
din păoate nestratificate, apar împreună ou Vinca A/ 1 .
10) Elemente Alfold tirziu, d~i lucrurile nu sint prea cLare, sint în
nordul Banatului, 1a Firatelia, Parţa şi Bucovăţ. Oa urmaire însă a sintezei
Vinca - LBK se naşte un fenomen cultural numit grupul Bucovăţ. Faza
I a acestui grup cultural, pe baza raracteristicilor sale, corespunde descoperirilor Alfold tirzii sau Tisza.d6b timpUJrii2 2 •
GH. LAZAROVICI

Henrieta Todocova, Ovcarovo. Praistoriceska seliscina moghila,
Sofia, 1976, 33 pagini, 1 tabel, 5 schiţe, 135 fotografii alb-negru, 49 fotografii color.
Ovoa. rovo, o mică monogr:afie arheologică cu un bogat material
ih..:strativ a cunoscutei cercetătoare Herurieta Todorova, vine să completeze
imaginile unei lungi perioade de timp, într-o zonă ;restrînsă, bazîndu-se
pe cercetări recente, de mare amploare.
In textul concenb!'at pe ca1re îl prezintă luoraTea se atinge o problematică generală, menită să înfăţişeze cititorilor o imagine C'it mai
completă despre G staţiune preistorică.
După o scUJrtă introducere, în caire prezintă situaţia cercetărilor din
nord-estul Ba:loani1or, cercetătoarea analizează descoperi!I'ile din zona
deluroasă din jurul oraşului Tîrgoviste, unde au apărut primele descopeiili, făcute în urmă cu cîţiva ani (1972).
Cele mai timpUJrii descope,ri.ri provin din bordeie şi locuinţe semiadîncite, cu o ceramică apa1rţinînd orizontului la oare se manifestă primele
elemente .'.lile cha,lcolitkulrni balcano-anatoliian, după cum socotim noi.
De~crierile de materiale, deşi prea succinte, justifică înoadrări·le cercetătonrei (Ia orizont Staircevo-Criş III-IV), dair lipsa unui material ih.1strati v, din această v,reme, nu permite formarea unei imagini mai cLaire cu
privire l,a apa1rtenen~a grupului respectiv.
1

Gh. Lazarovici, Cornea, Reşiţa, 1977, p. 72.
Ibidem; Idem, în Festschrift filr Richard Pittioni, 1976, p. 207-208; Idem,
în Banatica, III, 1975, p. 13-14.
21 Idem, Cornea, Reşiţa, 1977, p. 71, 73.
22 Gb. Lazarovici, Neoliticul Banatului, ms., capitol III/3.
19

20
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AşezărHe în formă de tel1 încep din epoca neolitică timpurie şi
mijlocie în localităţile Ovoairovo, Rusec, Stiraza, Bajcevo, V. Levski,
Dolgac şi Kos.
In tellu!l de La Ovcairovo, H. Todorova a îniregistwat XIII ndvele, din
care nivelele I-IV aparţin eneoliticului timpuriu, culturii Polj,anica; nivelele V-VII sînt din eneoiliticllll mijlociu, de l,a sfîrşitu[ cultumii Poljanioa; orizontul al treiilea, nivelele VIII-X (incencHat), datează din eneoliticul tîirziu, din prima etapă a culturii Kodjadermen - Gumelniţa Karrianovo VI; ultimul orizont, nivelele XI-XIII (din rare XII incendiat)
aparţine aceletaqi civilizaţii.
In continUlalre, ceiricetătoarea prezintă: arhitectura staţiunii, pe cele
patTU oirizonturi de loruiire, fiecaire cu mai multe nivele, predzînd evoluţia plianur~lor aşezării şi locuinţel'Or (p. 34-37), principalel-e momente
de f O!rtificaţie (palisadă, v~l'l şi şanţ); ocupaţnile populaţiei -oaire locuia
te~lu1 de l,a Ovcarr-ovo, caire emu l,egate de agriicultură, creşteirea virte1lor
.:şi vînătoal!'e.

Mateiriailul al!'heologic este prezentat sumar, deoarece datele sînt
,cuprinse în oatalogul Hustiraţiei, deosebit de v,aJoiros. Sînt prezentate uneltele, airmele, obiectele de metal, după catre urmează ceramioa (factw:ra,
formele şi ornamentele) şi plastica.
Deosebit de interesantă este se.Dia celor 26 de obiecte din lut, miniatu1Dale (altwe, idoli, măsuţe de cUilt, scăunele şi aJtele), caire presupun anumite credinţe legate de cultul soarelui, al lunii, pe care autoal!'ea le pune
în legătură cu un oalendal!' preistoric.
In vecinătatea tellului de k1 Ovăarovo, autoairea aminteşte două
nenropole ,cu 9che•lete chi1rdte, aşezate pe pairtea stingă, cu capul spre est.
In staţiune sînt elemente care arată legături şi importuri culturale
,cu civilizaţiile Savia, Mairi,ţ,a, Oocuteni-Tripolie. Unele elemente se leagă
de eul tU1ra Boian, fia.za Viidr:a.
1nmdrările crono-logd1oe ,wbsolute ale stlaţiunii, făcute pe baZJa izotopului C 14 , a unor priobe făcute în lab0Taib{)lru1l din Berlin, din nivelul XII,
se datează la 3470
60, iiair din nivelul V la 3850
60, date neaalibrate,
a~a încît :autoaire,a înoad:rează descoperirile sale în a doua jumătate a
mileniului V î.e.n., după datele calibrate (p. 9), încadrări foarte. înalte
pentiru „eneoliticul" său.
1n cronologie 1relativă, ceircetătoairea leagă descoperiTi le sale de cultura Boi,an, din faza Vidir,a pînă în culturra Gumelniţ,a, iair spre sud, în
Tracia, de culturn M:ariţa (tabel, p. 33).
De altfel, rel1 aţii Boian tîrziu - Sava au fost precizate şi de D.
Beraiu1, relaţii Boi1an-Pet,ru RaJI"eş, după M. Gariasanin, sînt cu Mariţc1
~i Vinca C, iair faza Vidira. aire legături cu Tisa şi Vinca-Tu1rdaş IF; pentru Bokm şi Mairiţa aru. fost prectziate rel1aţii cu Vinca - Plocnik P; legă
trni Vinca C - Boian propune şi E. Oomş,a4, o datai:re tînie a culturrii
1

+

+

1

1

D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România, Bucureşti, 1961,

p. 75; E. Comşa, în MFME, 1969, 2, p. 245.
2

M. Garasanin, în Germania, 39, 1961, p. 146.
Ibidem; Idem, în Antiquity, 35, 1961, p. 278; Idem, în NCB, 1968, p. 16-18;
Idem - W. Dehn, în Jahrb.RGZM, 10, 1963, p. 276-280.
• Vl. Dumitrescu, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 45-46.
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Boi.an, la carre am subsoris şi noi5, bazîndu-ne pe dăinuiirea culturii
Dudeşti şi relaţiJHe acesteia cu Vine.a, concluzii La oare ajunge şi M. Ni~
pentiru orizontul HotăJrani II şi III A, privind legăturile Vădastra-Boiian 6 •
Relaţii Boian-Miariţa au fost precizate de E. Comşa, la un oirizont
mai timpuriu decît presupune Todorova, începind ,cu faza Boian-Giuleşti7
(la aceasta Miariţa I). O dataire timpwrie sugerează şi G. Georgiev, ra:-e
însă numeşte acest orizont Proto-MariţJa~. Legătoci între Mauiţa tîxzie
şi Vinca tî•rzie au fost precizate şi de alţi cercetători, ca: J. Deshaye;<;,
rare, pe baro observaţnilor stratigrafice de la Dikhli Tash, încadn~ază
Mariţa intre Vinca C şi Gumelniţa Galepsos 9 , paralel cu Karanovo
V. Dacă aa- fi să judecăm lucruri·le numai după datele C 14 , nivelele V-XII
de la Ov&urovo ar trebui paraleiliirzaite cu Sesklo tîlI'Ziu (3672
80) 10 , cu
neoliticul tirziu de la Argissa (3680
150), cu Photolivos II (Sitagroi II,
3770
100) şi altele-1 1 ; aceasta ah:~ge după sine o serue de neconcoroanţe
de stratigrafie compaa-ată, de importuri cllllturiale ducînd la oscilaţii de
cca. 400 pină la 600 de ani, fără a mai vorbi de datele recalibrate 12 • Socofan însă că, deşi mai gireoaie, metoda compar,ativ-stratigrafică of eiră du te
mai sigu.Te de cronologie relativă şi, în acelaşi timp, explică relaţii!le,
importurile cultll'rale, apartenenţa unei zone la un spaţiu mai lairg, permite o mai clairă explicare a fenomenelor etno-culturale din Balcani

+

+

+

GH. LAZAROVTCI
Pal Patay, Das kupferzeitliche Grăberfeld von Tiszavalk - Kcmder.fold, apărut in Fontes Archaeologici Hungariae, Budapesta 1978, GO
p., 55 figuri, XVII planşe.
Aut01rUl lucră,rii este un cunoscut spooi,alist care s-a ocupat şi cu
alte p1ilejrni ele cercetairea descoperiirilor aparţinind culturii Bodrogke,resztur (A bodrogkereszturi kultura temetoi Die Grăberfeld der
Bodrogkeresztur-Kultur, în RcgFiiz, II, 10, 1961; dar şi în alte lucrări
anterio"1rre: 1944, 1945, 1958, s,au posterioare: 1968, 1969, _1970, 1972, 1975
şi alte12).
În introducere, căreia îi rezervă 2 pagini, se descrie localizarea descoperkii, r~rncternl săpătudi (intervenţie de salvare) şi isbori,cul ceircetă
!·ilor.
5
6

Gh. Lazarovici, în Pontica, IV. 1971, p. 36-37.
M. Nica, în Comunicări, I, 1968, p. 16-18; Idem, în Historica, II, 1971,

p. 32.

; E. Comşa, în Atti del VI CJSPP, II, Roma, 1965, p. 224-225; pentru BoianGiulcjti ~i Vidra, la Bernabo-Brea, Poliochni, 1964, p. 696.
8
G. I. GPorgiev, în Studia Balcanica, V, Sofia, 1971, p. 31-32.
" J. Deshayes, în ZborNM, VI, 1970, p. 43, fig. 41.
10
Neoli!hic Greece, Atena, 1973, p. 119, P. 1671.
11
Ibidem, Bln. 776, vezi şi tabelul de la p. 119.
12
De comparat la C. Renfrew, în ZborNM, VI, 1970, p. 48-49; Vl. Milojcic,
în PZ, 52, 1, 1977, p. 154; Idem, în Actes VIII CISPP, Belgrad, II, 1973, p. 10; H.
Quitta, în PZ, 38, 3-4, 1960, p. 182; J. Deshayes, op. cit.; D. French, în AS, II,
1961, fig. 3; M. Garasanin, în NCB, 1968 (tabelul cronologic).
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Cea mai maire parte a ,lucrării (26 p.) o ocupă descrierea celor 54
plus 3 m01rminte descoperite. Pentru fieoaire mormînt se face o precizare
<l!măn.1lmţită privind mălrime:a, oriientarea, poziţfa şi descri,erea inventbacr-ul,uli
funerar. La pI,ezentarea obieote'lor de inventar sînt desorieri arrnărr1u.nţite
(dimensiuni. pastă, forme, nr. inventar). Pentru firoa1re sche1et s:e dă o
schiţă a g,ro,pii, sche1l,etuJutl, poziţiJa şi forma ·obiectelor de -inventar. Adeseori sînt fotog,rafii, cu detalii ale sche1'etelor sau fotografiilie unor obiec-te.
Capi'tolul ua.mătOQ·, ca1n..ui,a autorul i~a rezervat trei pagini, prezintă
datinHe de înmormîntaire, în funcţie de orientare, poziţi,a scheletelor, ~i
alte date privind obiceiurile de înmonnîntare ale pu1rtă,torFl:or culhnii
Bodrogkeresztuo:.
Partea a patria cuprinde tipologia şi desttl111aţia obiectelor de invent8Jr,
incepînd cu studiul uneltelor, podoabeilor şi cemmidi (în total 16 p.).
Partea a cincea tratează problemele oronologke. După o tirecere
în revistă sintetică, dar clară, a problemelor privind legăturile cronologice
~i cultu:rale, rnportuirile dintre faza timpurie şi tîrzie a cultuirii Bodrngkeresztur. pea:"Sistenţa unor elemente Tiszapolga1r în k1zele timpurii şi
~1pariţia unor elemente ale orizontului ceramicii cu toarte pastilate, grupul
Hunyadi Halom - Sălcuţa IV, precum şi legăturhle cu grupa Laznany
din Slovaaiia de est, .autorul monografiei ajunge la concluzia că cimitiiruJ
de la Tisz,avalk - Kenderfold ,aparţine ultimei faze a culturii Bodrogketresztur, sfîrşitului eneo1i'bi.1ouJ.ud timpurilll.
Ultima parte a lucră,rii cuprinde cîtev•a probleme de interpiretăr,l sodale: poziţi,a socială a moirtudui, ,relaţiile famHiare, Te1aţii social-economice
~i altele.
La sfirşitul lucră,rii, în cele 17 planşe, sînt prezentate cca. 140 de
Vcllie şi peste 70 de ·obiecte (unelte, podoabe). ln anexă se dă pl,anul cimitiru:J.ui.
Cu toate că textul lucrării este extrem de concentrat, lum,area atinge
o problematkă generală, :J.argă. Viziunea oomplexă şi competentă a autorului aduce noi şi impo:rtante contribuţii la cunoaşterea evoluţiei şi sfirşitului culturii Bodir,o,gkeiresztur, precum şi a eneoliticului timpuriu din
Ungaria.
Scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, germana, lucrarea se
adresează ceircetăt01i 1lor străini, prezent:ind o impoirtantă descoperi,re
arheologică, unul dintre marile cimitire Bodrogkeresztur. Condiţiile grafi,c,e deosebite ale lucrării permit o bună cuno~te:re a materialului.
GH. LAZAROVICI

Tiberiu Bader. Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura
in Nordwestsiebenbi.irgen), Editura
1978, 246 S. (= 151 S. Text und 9:3
Tafeln + 2 Tafeln im Anhang). P:reis 38 Lei.

pretracică şi tracică (Die Bronzezeit
ştiinţifică şi enciclopedică, BuCUJreşti,

Inhailt: Vo1rwoct (S. 5-6); I. Kap. Einleitung: a) geographische Lage
und nati.iT'liche Bedingungen (7-14); b) Geschkhte und ~genwărtiger
Stand der Forsichungen (14-17); II. Kap. Die bronzezei,tlichen Kulturen:
En<iie des Neoilithikums und Ubergang Z'llT Bron:zJe:zJeii (18-20); c:hle NirKultur (20-30); die Otomani-Kultur (30-62); die Suciu de Sus-Kultur
(62-77); die Gava-KultUJr (77-80); III. Kap. Die Bronzemetallu:rgie:
Fundumstănde, airchăologisches Miili-eu U'Illd Verbreitung de,r Bnmzegegenstande (81-83); di,e Bronzeverairbeitung (83-84); typologische und
<'hronologusche Bestimmilllg der Fundgegenstănde (85-108); IV. Kap.
Schh.illfolger,ungen: das Leben in der Bronzezeit (109-116); historische
Entwiicklung (116-118); Katalog (119-130); BeHagen (131-132);
Zusiammenfassung (133-142); Verzeichnis <leu- Abki.irr-zungen (143-146);
Tafelverzeichnis (147-151); T,afeln (152-243).
In letzter Zei,t kann man - mit Stolz auf die Brgebnisse und mit
T DaUJer um die veirloxenen Jahrzehnte - ein imme:r groBeires Interesse
fi.iii' das Studium der BTonzezeit in Rumanien wahrnehmen, einer Periode,
deren Bedeutung sie von der Notwendigkeit einer AJrgumentation
enthebt. Neben den auslăndischen Autoren hat auch die Zahl der
,rumănischen ADchăologen zugenommen, die skh duPch monoga:aphis.che,
gro.Bere odeir kleinere Arbeiten bekannt gemacht haben (D. Popescu, Vl.
Dumitrescu, K. Horedt, I. Nestor, V. Leahu, M. Petrescu-Dîmboviţa, Al.
Vulpe, P. I. Roman, S. Morintz, A. C. Florescu u.a.); sie behandelten
entwederr Gegenstănde ,a:H~meine,r Natll!r ader sokhe, die ein Einzelgebiet betireffen.
Zu den eirsteren gehort die AirbeiJt, mit der wir uns in den fo,lgenden
Seiten befassen weuiden. Da sie s,ehr gehraltvoll ist, viel unver-offentHchtes
- systematisiertes und interrpretie~tes - Mate·ri.al enthalt, gestatten wir
uns, die i.ibliche Bes.chreibung deir Kiapitel und Unterk,apitel zu libergehen
und sog,leich mit den Betiraichtungen zu beginnen. Diese sind selten
kritisreh, sondem zi-e~en besondeirs auf die Entwicklung von Ideen oder
die Durchfi.ihrung von Wechselbeziehungen, die, in den meisten Făllen
aus objektiven G:rlinden, vom Verfiasser nkht gemacht we,rden konnten.
1

.
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Einige kleine Versehen beiseitelassend 1 , wike die erste F!l"age, die
der Vedasser hătte vertiefen sollen, die relative Ch1xmologie. Zuerst die
graphi~che Seite: trotz allen Unzulănglichkeiten, besonders der einer
gewissen Schematisierung, glauben wfo:- doch. daB eine synthetische
T.abelle notig gewesen wăre, wekhe die Betrachtungsweise der (răumli
chcn und zeitlichen) Verbindungen zwischen den hier studierten und
den Nachbairku1turen hătte wideirspiegeln sollen. Hinweise .aiuf diese
T„1belle hătten den Verfasser vor vielen Wiederholungen bewahrt und
ihm vielleicht ermoglicht, die Kapitel liber die Verbindungen mit den
benachbarten Kuilturerscheinungen (aufgirund der Ein- aber auch der
Ausfuhr) durrch eine detai:lliertere Vorlage der entsprechenden Fundstucke
und der archăologischen Kontexte auszudehnen. Als ein treffendes
Beispiel sehen wi1r die Moglichkeit an, die Verbindungen der II. Pha<;e
der Otomani-Kultur (S. 61) auszudehnen, die (besonders fil!I· Metall)
durch den goldenen Lockendng von Sălacea und die Dolche von Săcuieni
und Tkeam veranschaulicht werden. Auch dank dieser Objekte kann
ziemlich sicher das Gleichheitszeichen zwischen Otomani II und Mucr-eş
I b gesetzt werden 2 , denn diese Fundgattungen sind fiirr Mok1in in den
Unterphasen II b--c gru.ppiert, sowie in Battonya und Periam ebenfalls
in den ji.ingeren Phasen (vgl PZ, 50, 1975, 165, Abb. 2; ActaMN, 15,
1978, 678 Abb. 1). Eine andere Ausdehnungsrichtung hătte zur Aunjetitzkttltur (Hurbanovo-Gruppe) gefi.ihrt, wo das Grăberfeld hinsichtliich der
Horizontalstratigrephie die g,leichen Ergebnisse reitigt (Dusek, M.,
Bronzezeitliche Grăberfelder in der Sildwestslowakei, Archaeologia
Slovaca, Catalogi 4, Nitra, 1969; M. Primas, BerRGK, 58, I, 1977; ActaMN,
l 5, 1978, ebd.). Eines der wichtigsten P,robleme scheint uns des der
Metallurgie. Der Verfasser legt eine geooue Untersuchung der Metailgegenstănde aus Nordwe6tsiebenbilrgen vor, bringt viele unveroffentlichte
Materia:lien, bestimmt die genaue Zm,ammensetzung anderer und versu1'ht
chronologische Abstufungen, hauptsachlich :aufgrund von Fundkombinationen.
Unsere Bemerkungen haben einen mehr aUgemeinen Chairakte1· und
zielen nicht auf eine sofortige Losung ab; sJe widerspiegeiln ,abe1:r die
Reiichhaltigkeit des Stoffes lllild de[" Ideen des Buches, das freigebig neue
Forschungsthemen liefert.
Beginnen wi•r mit dem Gold, das leider nicht gesondeirt behandelt
,vt.urde, weshaJ.b sich nicht genilgend deutliche SchluBfo1gerungen i.ibe,r
das Edelmetall in der Bronzezeit ziehen lassen. In dem betreffenden
Raum gibt es (niach Tiberiu Baders Statistik) neun Orte, wo 32 Goldge1

Z. B.: Im Text, wie auch auf den verschiedenen Karten erscheint sowohl

Jer wie auch Eriu fi.ir den gleichen geographischen Begriff, ohne daB die Gri.indc

dafi.ir erklărt werden; teilweise wiederholt sich die Geschichte der Forschung, da
sie sowohl im allgemeinen Teii als auch bei jeder einzelnen Kultur (oder im Kapitel
Bronzcvcrarbeitung) behandelt wird; im gleichen Kontext: ein kurzes Kapitel
i.iher die Metallgegenstănde der Otomani-Kultur (wie es eines fi.ir die Suciu-Kultur
gibt) wăre notig gewesen; in extenso werden sie im Kapitel Bronzeverarbeitung
behandel t; irgendein Wietenberg-Grabfeld in Vărghiş (S. 99) ist uns nicht bekannt.
2 Was nur die Meinung des Verfassers hinsichtlich der Gleichheit von Otomani
I - Periam I-IV - Socodor, untere Schichten - T6szeg A (S. 61) bekrăftigt
hătte.
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genstăntle gefunden wurden (Aciş ein massiver Airmring; Căuiaş vier gro.Bere Ringe und sechs .An:ma:inge; Adoni - ein HaJ.sa:ing und eine
Scheibe; Tîirgiu1;,or - drei Lockeruringe; Săcuieni - a,cht Scheiben un.d
ein A<rmring; Să~acea - ein Lockeruring; BătiaJrci - vier Ringe; Seini ein Ring; Lelei - ein girofieireir Ring). Unsere Bemerkung bezieht sich
aber auf die Tats ache, da.B sechs Fundorte (mit 26 Sti.ick = etwa 840/o
vom Ganzen) linkerhand des Cr.asnia-T.ails liegen, aber bloB d:rei (mit
m..1rr· 6 Stlic k = etwa 160/o vom Ganzen) rechterhand. Fligt man no r h
hinzu, daB die erste Gruippe vier AJ:r-ten von Objekten (Airm- u.nrl
Hailsiringte, Scheiben, klei1I1 We und giroBere Ringe) urrnfafit, die andere nur
ei.ne einzige · (Ringe von girofl:erem UJ11d klied:nerem Drn"\Chmesser), ist der
Unterschied ohne Schwierigkeit zu bemer ken (siehe Abb. 1).
1
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Abb. 1 - Verbreitung der Goldgegenstii n de in Nordwestsiebenbiirgen (nach T. B aders Angaben).

Erstaunhcheir noch ist die Verbreitung der G u.Bformen, a lso derrj enigen Objek1Je, die umniittelbair bei der Metalilverarbeitung ve:rwend et
wurden (siehe Abb. 2). In der er:sten Gruppe (links des Crasrna-Flusses
und ganz in d er Năhe ,am 11echten Ufer) wu,roen (glekhfia.11s },a ut T.
Baders Statis tik) 30 GuBformen an acht Orten gefunden (Moftinul Mic
- 1; Beirea - 6; Ciiumeşti - 16 ; Cehăluţ - 3; Pir - 1 ?; Otomani - 1 ?;
Domăneşti 1; Şimi1a111 - 1), demnach .armăhern d 930; 0 deir Ges,a mtheit,
wăhrend in Cu!ldu Miic und in Beltiug nur j-e eine GuBform (die letztere
verschoUen) aufgefunden wurden.

RECENZII

852

Â

•

•

~•
•

•

.
Abb. 2 - Verbreitung der Gullformen in Norctwestsiebenbiirgen (nach T. Baders Angaben).

Die Bronzegufifladen endlkh bieten eine ăhnliche Situa:tion. In die
erste Gruppe konnen d.ie Funde von Căuaş (wenigstens 4 Stilck),
Curtuiuşeni (10), Domăneşti (31), Dobra (1), Valea lui Mihai (21), Săcuieni
(2), in die zweite aber diejenigen von Bătarci (8), Prilog (4), und aus dem
KreL5 Satu Mare (unbestimmt) enngereiht werden. Das Ergebnis, das in
diesem Fall wegen der ungenauen, im Larufe der Jahrre durchgefi.ihrten
und weitergegebenen Zăhlung nU1r annăhernd sein kann, liefert etwa 70
Sti.ick vom Gebiet links und ganz in der Năhe vom ,rechten Ufer der
Orasna, wăhrend fi.iir den ilbrigen Raum bloB ungefăhr 13 Stlick angegeben werden, was die gleiche Verteilung wie fi.ir die zwei anderen Kategorien anzeigt (siehe Abb. 3). Selbst wenn eir die obigen Unterscheidungen
nicht bemerkt hat, so sei doch betont, da13 Tiberiu Badei]: die Trennung
der Otomani- von der Suciu de Sus-Kultuo: durch das Crasna-Tal
beobachtete 'UIIld da13 er •auch zugab, die 15 Otomani-F,undstel1len aus der
Satmarer Ebene konnten theoretiE,ch, im Lichte der Ausgrabungen von
Culciu Mic und Boineşti auch der Suciu de Sus-Kultur zugewiiesen
weifden (S. 76). Zieht man in Betracht, daB nicht ein Otomani-Grab da-;
Orasna-Tal gegen Osten und nicht ein Suciu-G:rab das Tal gegen Westen
ilberschreitet, so ist die Trennung noch augenfăliliger.
GewiB, es gibt viele P,robleme und Fragen zu einer Vielfalt von
Aspekten. Eine eirste Einwendung gegen die von uns obendaTgelegten
Beobachtungen konnten sich auf den gegenwărtigen Stand der FO!rSChung
·beziehen, in dem Sinne, daB di,e osilich des Cr:asna-Flusses ge'legene
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Verbreitung der Bronzegullfladen in Nordwestsicbenbiirgen (nach T. Badcrs Angaben).

Zone weniger untersucht oder im allgemeinen noch nicht seit so langer
Zeit von den A1rchăologen be,a,chtet wuirde. Ohne - aus Raummangel năher dair.:mf einzugehen, sei der geringe Unterschiied der a:rchăo1o
gischen Fundste1len zwischen den beiden Gebieten hervorgehoben, eine
Tatsache, die es uns, wie i.ibrigens auch dem Verfasser, ermoglichte,
hilben und dri.iben eine einheitli1che Bevolkeirungsdichte, ohne Anhău.fun
gen, aber auch
ohne besonders ausgedehnte unbewohnte Gebiete
f estzustellen.
Auch chronologis,che Probleme gibt es, denn selbstverstăndHch datieren nicht alle Goldgegenstănde und GuBformen in eine kurze Zeitspanne;
umso merkwi.irdigeir erscheint es, daB sie nur in den seltensten Făllen
die obgenannte „Grenze" i.iberschreiten. Aus diesem Grunde făllt es
.au.eh verhăltnismă.Big schwer, di'e Zugehorigkeit zu einer Kultur zu
bestimmen, indem man manche deir genannten Funde fi.ier die Otomani-,
die Suciu de Sus- oder die Gava-Kultur in Anspruch nehmen konnte,
ausgenommen die wenigen Fundverbănde Metall - Tonwarre, die aufgedeckt wurden. Etwas ist aber sicher, namliich die Tatsaiche, daB in dem
Raum westlich der Oi,asna, in einem der ostlichen Verbreitungsgebiete
der Otomaini-KuLtur siich weisientlich mehr Goldgegenstande, GuBformen
und Bronzeguflfladen hăufen, als in dem AireaJ der Suciu de SusKultur in Rumanien. Es wurde und wkd von dem Reichtum an
metallfilhrrenden (Kupfer und Gold) Lagerstătten in dem von den Suciu
de Sus-Stămmen bewohnten Gebiet gesprochen. Dies wiird teilweise
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dUITh genilgend viele Bronzehorte bestiitigt; was aber die Goldvorkommen
und die Metall verarbeitung im ,a,llgemeinen betrifft, so stehen die Daten,
liber die wilI" gegenwarttlg veiiilgen, nicht durchaus im Einklang mit den
geău.Berten Meinungen (siehe Abb. 1-3).
Nachdem wir sehr eingehend einen kleinen Abschnitt aus dem Buch
von T. Bader ootrachtet haben, ist es unbedingt notig, uns wieder dem
allgemeinen Uberblick liber die Arbeit ruzuwenden, 'llill uns der Wichtigkeit und des Ernstes der Leistung des Verfassers bewuf3t ZiU w,erden. Die
Anlage der Arrbeit ist dchtig entworfen und der Gedankengang klar, so
daf3 man das Buch mit Leichtigkeit und ohne unnotiges Herumblattern
gebmuchen kann. Die Genaudgkeit des kritischen Apparates. die Menge
der dargebotenen Entsprechrungen, die Vergleiche und Hinweise ges,mtben
es uns, das Buch vertrauensvoll in die Hand zu nehmen, ohne Zeit mit
unendlichen Nachpri.ifungen der Dokumentation zu verlieren. Dasselbe
lăfit sich auch liber den Kaitailog sagen, der ăufierst sorgfăltig und
aufg,rund von personlicher Nachpriifung der Fundstellen und des
g,1--oBten Teils des in den Taifeln gezeigten Fundstoffs zusammengestellt
wurde; dies verdient das hochste Lob in einer Zeit, die vom Gesichtspunkt
der Info1mation so ilberhăuft ist. Nicht zu vergessen, daf3 dieses gesamte
Materiwl systematisch unter Anwendung klassischer und moderner
Methoden be.a~·beitet wu.,rde und dafi die Arbeit sich nkht auf Vorlage
von Daten und Aufreihung von Meinungen anderer
Archăologen
beschrănkt. Die Ani des Verfassers, an die Probleme heranzugehen
weckt neue Ideen, Vorschlage ztllr Verbesserung der Typologie und
Chrono'log1e, sowie Airbeitshypothesen, von denen wohl nll[" wenige
gănzlich abgelehnt werden konnten.
Hăufig wi,rd die Tătigkeit an einem nicht sehr bedeutenden P.rovinzmuseum, die Enitfernung von der Athmosphăre und der Bibliotheken
der gro13en Universitiitszentren als Entschuldigung filir den Stillstand in
der Fo,rschungsaktivităt vorgebracht. Das Buch von T. Bader, wde aUlch
seine ilbrigen Veroffentlichungen und Arrbeiten zeigen aber wieder
einmal, da13 BiJdungsstand und Ernst eines Forschers nicht unbedingt
direkt proportionail mit der Bedeurtung seines Arbeitsplatzes sind und
daf3 die wahre Liebe zum Beruf das letzte Wort hat.
TUDOR SOROCEANU

Vera Bianco Peroni, Die Messer in ltalien - I coltelli nell'Italia
continentale, Prăhistorische Bronzefunde, VII, 2, hrr-sg. von Hermann
Milller-Karpe, C. H. Beck'sche Verl,agsbuchhandlung, Mi.inchen, 1976,
J 11 p. + 71 pl.
Lucrarea vine să se adauge volumului aceleiaşi autoare, privind
spadele (PBF, IV, 1, 1970), serie oal!"e va continua prin apariţia în curind
a cărţii ca.re tiratează bricele din Italia (PBF, VIII, 2, sub tipair) şi, mai
tiirziu, a pumnalelor din aceeaşi ţară (PBF, VI, 5, în luoru). Documentaţia
PBF pentru Italiia se îmbogăţeşte astfeil şi prin contribuţia arheologei
de la Roma.

855

RECENZII

Volumul prezentat se abate de la tiparul obişnuit, în sensul că
pairtea iniţială (pp. 1-11) prezintă traducerea în limba germană a esenţei concluziilor, mai exact a rezultatelor studierii cuţitelor, în vreme ce
restul textulllli propriu-zis e tipădt în ita,li,ană. Autoarrea examinează un
număr de 559 de cuţite, pe care le împarte în 65 de tiplllri, grupate totrn;i
ln citeva categorii principale: con manico a giorno: a lingua da presa; a
testa d'uccello; a manico pieno; con mani,co ad anello; ad ,antenne ,raicordate; con manico a T; con manico ad antenne; con manico gammato; a
cannone; a codolo; con codolo ad uncino; a codolo -rudiment ale; a base
sempJice. Funcţionailitatea şi semnificaţia cultUJrală (pp. 97-105) şi
indicii încheie volumul.
Toalte tipurile ,amintite mai sus sînt oairtate, da1r ,lipseşte o pl,anşă
tipologică cuprinzătooire, cu indioaţii 0ronologice, aşa cum există în alte
volume PBF, planşă care înlesneşte considerabil orientarea în conţinu
tul cărţii. E vorba de o observaţie măruntă care nu deranjează -utilizarea şi care nu ireduce din v,aloairea realizării.
1
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Jahresbericht des Instituts fur Vorgeschichte der Universităt Frankfurt a. M., 1977 (1978), he~ausgeg,eben von Hennann MU1ler-Karpe,
Verlag C. H. Beck, Mi.inchen
In primele

două

zile ale '1unii decembr"ie 1977 a avut loc l,a Institut

fi.k Vorgeschichte din Firankfurt pe Main un colocviu a<mpra istoriei

sec. al 16-lea î.e.n. la oaire au pairticipat aproximativ şaizeci de specialişti
de ,l,a univeirsităţHe şi institute:le de ,airheologie din Atena, Bei:rut, Bologna,
Bucureşti, Flflankfurt/M, Gie.Ben, Groningen, Hamburg, Heidelberg, Kiel,
Koln, Mainz, Marburg, Oxford, Roma, Ti.ibingen, Viena, Wiesbaden,
Wi.irzburg şi Zi.i,rich. Unsprezece ,referate (la oaire se adaug[t cel al lui
J. Bouzek, Pi:raga) sînt publicarte în volumul pirezentat aici.
Proporţional, numărul comunicăirilolf ca,re privesc Europa este mult
mai mare (10), <lecit cele care au ca subiect Orientul (2). Acestea, cu
-care se deschide dealtfel volumul, sînt Ăgypten und die Ăgăis im 16.
Jahrhundert v. Chr. Chronologisches und Archăologisches, a lui Wolfgang
Helck (pp. 7-20) şi Pferde und Streitwagen in Nuzi. Bemerkungen zur
Technologie, scrisă de OaTlo Zaccagnini (21-38). In prima dintre ele se
încea.ircă stabHi,rea mai precisă a. unoir date din sec. al 16-lea egiptean,
mai exact în legătură cu sfîrşitul domniei hicsoşilor. Sînt stabiJite apoi
legături (în speci,a,l cu carr-,acter comerdail) între Egipt şi lumea egeană,
mai ales Creta şi Micene, dindu-se numeroase exemple de piese exportate în ambele sensuri. Cea de-a doua comunicare tratează lucruri mult
mai concrete: utilizairea calului si a carelor de ilu,ptă la Nuzi, anticul
Tepe Yorgan din Mesopotamia superioară. Foairte bine documentat, studiul analizează sistematic subiectele amintite; în ce -priveşte ,caii, ,autoruJ
se ocupă de provenienţa loir, de pireţlllri, de descri,erea anima leilor în
textele anti,ce şi de oantităţile de nutreţ. Cairele de război sînt piivite în
1
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primul rînd din punct de vedere al înnoirilor pe care le aduce sec. al
16-lea în construcţia lor, înnoiri de mare importanţă pentru ducerea luptei,
şi abia pe urmă ca tehnică a construcţiei. Dotairea în vederea luptei este
analizată separat, luîndu-se în considerare izvoarele scrise oare amintesc
armura pentru om şi cal, arcurile şi săgeţile, tolbele, săbiile şi lăncile,
biciul şi hăţuirHe. Autoru,} subliniază cax-acterul sintetic ,al comunicării,
scoţînd în evidenţă faptul că arhivele din Nuzi conţin încă un material
extrem de bogat şi interesant în Jegătuiră cu terna tratată.
Importanta comunicaire a lui H. Milller-Karpe, Zur altbronzezeitlichen Geschichte Europas (39-64) încearcă o paircllirgere a tuturor fenomenelor bronzului vechi al întregului continent, începînd cu Micene
(inclusiv reliaţiile acesteia cu Orientul) şi continulînd cu toate descoperirile oarr-e a,r putea ajuita la sincronizarea cultu1rMor EUTopei, pînă în
Anglia şi Scandinavi-a. Bogatele inventaire de pe teritoriul culturi-lor
Wietenberg, Sărata Monteoiru (Ţufalău, Perşinari, Biia şi altele) sint
exploatate din punct de vedere cronologic, ceea ce demonstrează ămpor
tanţa bronzului românesc în context ell!ropean.
Altbronzezeitliche Pferdetrense. Ein Beitrag zur Geschichte des 16.
Jahrhunderts v. Chr. (65-86) cr-eprezintă, aşa cum ne aduce la cunoştinţă
H.-G. Hilttel, o parte din concluziile disertaţiei sale aflate sub tipar
(PBF, XVI, 2). Alături de cercetarea izvoareloc arheologice şi, implicit,
de cit mai buna cunoaştere a materialului, Hilttel ext,rage şi din izvoarele
sorise (Pindar, ViTgiliu, Eschil etc.) multe date oaire îi slujesc la examiniairea amănunţită a zăbalelor, atît în timp, cit şi în spaţiu. Inceroairea de
faţă este oprită de autoc la orizontul traco-cimerian (sec. al 8-:lea), cu
care începe un nou capitol al dezvoltării zăbalelor, marcat de contribuţia
nomazilor din ~•.epele eurasiatice.
B. Hănsel este şi el prezent cu un studiu de sinteză: Zur historischen
Bedeutung der Theij3zone um das 16. Jahrhundert v. Chr. (87-100),
în care îşi propune să rezume stadiul actual al cercetăruor şi să de-limiteze ce apa,rţine sec. •al 16-lea în bazinul Tisei Superioare. Elementul
de bază al discuţiei este Spiralbuckelke.ramik ( = Filzesabony, Otomani)
şi relaţiile comunităţilor de aiai cu lumea miceniană, pe diferite rute, a
cărnr probabHitate este analizată în prima pair,te, îndeosebi în legătucr-ă cu
produsele de metal. Examinairea celor amintite, în strinsă corelaţie cu
aşezările şi cimitiirele cu1t11I"ii, îl duce pe autor la o concluzie foaTte importantă, care conc01riciă şi cu rezultatele altocr- ceifcetări, şi anume inexistenţa unei ruptud între bronzul timplllriu şi cel mijlociu (după cronologia
lui Hănsel). E combătută astfel „teoiria nimicirii", care pretindea - fără
o suficientă documentaire - că toate tell-urile din bazinul Tisei (T6szeg,
Pecica, Socodocr-, Vărşand, Otomani etc.) au sfirşit în acelaşi chi:p, şi anume
sub presiunea mormintelor turnul.are.
Comurnioarea lui Al. Vulpe, Kritische Anmerkungen zu den karpatenlăndischen Kulturerzeugnissen der Altbronzezeit (101-111) îşi propune
~ă examineze critic toate descoperirile-cheie care ar putea ajuta la stabitl.1rea unoir paa,alelizări între lumea miceniană ,şi epoca bronzului de la
CaI'piaţi şi Dunăre. Cu'1tma Monteoru este aleasă de autoT ca prunet de
pleoare, fiind considerată ca ce,a mai cunoscută în dezvoltarea ei generală.
1
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Unul dintre monumentele impoirtanite aile culturii este cimiUrul nrr. 2 de
la Să.Tata Monteoru, aparţinînd fazei MonteOiru I a; într-unul din mo[·minte a fost descoperită o ps,aili,e ornamentată cu linie spia:-alată contdnuă,
în dolllă regist•re, foarte ,asemănătoare prin decor cu unele piese din mQIJ_'mîntul-puţ nr. IV. Sînt amintite printre altele şi analogiile de la Vinca,
Nitri,ansky Hradok din bazinul Dună,rii mijilocii. Pent,ru ornamentaire şi
plasare cronologică este de ajutor şi piesa găsită la Vatina (Childe, The
Minoan Jnfluence on the Danubian Bronze Age, Evans Festschrift,
Oxford, 1927). Importantă e definirea conţinutului fazelor I a - II a
prin piese de meta l, ceramică, piat1ră, precum şi datarea, cu ajutoirul
psaliei din cimi,ti,rul m. 2 de la Să,rata Monteuru ( = sec. 16) a fazelor
Monteoru II a - II b şi a fazei Balinteşti-Cioinagi în sec. 15-14, peste
care se suprapune cultma Noua (sec. 13).
În legătuTă cu ceircul miceni,an sînt pU.6e şi depozitele de la Ţufa·lău,
Pecica, Şmig, Perşinari, Tufra, probabiil şi cel de la Borodino, precum şi
patru psialii în formă de disc, ieşite la iveală lingă Sărata Monteoru, din
păcate în condiţii stratig;rafice nesigure. În continuare pavalelizările plive~(' culturile Tei, Wietenbe,rg, Otomani şi Suciu de Sus, stabilindu-se
o evoluţie comună, în special pe baza importurilor reciproce. Nu lipsite
de însemnătate sînt fragmentele ceramke Wietenbeirg din Moldova, cele
din oadrul cuHu1rii TelÎ., atît din Munteni,a, cit şi din Transilvania (Prox,
Mitt. Burz. Săchsischen Mus., 4, 1940, 93, 100, Taf. 8/94), pre.cum şi al
culturii Vatina (Soiroceanu, Radu, Tibiscus, 4, 1975, 38-39), oaTe permit
eg.alizairea fazei Wietenbe,rg III (cel puţin a începutului aicesteii:1) cu depozitul de v,ase din aşez1aireia de la Corneşti. jud. Timiş, şi, în sfirşit, sineronismele vestice ale cultmii din Podişul Tnansilvaniei (Pecica, Socodor,
Văr!;and, Girişu de Criş, Sălacea etc., cf. Chidioşan, Crisiu, 1974, 153 sqq.).
Legăturile stabi:lite pe o ,a,rie aşa de întinsă imprimă un caracter mai
solid arrgumentării, mai iales dacă ne gîndim că unele aşeză,ri au o stratigrafie bine stabilită. Interesantă este însă şi existenţa unor monumente
de sine stătătoa,re, mai ailes în cultura Wietenbeirg. Amintim frumos orrnamentata vatră de pe Wietenberg, considerată ca fiind o bună paralel,\
Micene - Wietenberg (Horedt, Dacia, 4, 1960, 134 cu bibliog,rafie, care
înclină şi el pentru o datare în sec. al 16-lea a acestor relaţii), precum
şi săbiHe de ti,p miieeni1an din 'DnansHvania (ibid. şi i:d., Apulum, 4, 1961,
9-18) şi din restul teritoriului României. Este subliniată şi însemnătatea
aşezăirii de la Derşida, oa,:re, deşi se găseşte la pe;riferi,a airiei de răspîn
di.r-e a culturii Wietenberg, oferă în schimb un e,lement deloc neglijabil
de dataire, dair ma'i •a,les de pairalelizărri: importuriile Otomani în diferitele
nivele de aid. Fiind un „punct de firontieră", înregistrează prnbabiil mai
exract şi mai prompt ceramica venită dinspre vest, pentru că ceramica
Otomani din centrul Trransilvaniei îşi pierde, în bună măsură, ,,acuitatea"
1

cronologică.

Aşez·wea de tip Otomani de La Sălacea f,urnizează, printre altele, şi
un inel de tîmplă din aur, care permite supoziţia că faza Otomani II
este contemporană cu Monteoru I-a, cel mult II a. Aşezarea de pe Dealul
Vida îngăduie însă şi o legătură directă cu lumea egeeană, datorită
templulud-megaron, dlatat în fae:a a doua a ouJ.turii (mai precis în penul-
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timul nivel de la Să.La.cea). ln acest context sînt importante şi cioburi~e
Wietenberg găsite în aşezarea mai sus menţionată, rare conţlin multe
elemente specifice (Chidioş,an, Crisia, 1974, 158-159, nr. 23).
Cultura Suciu de Sus este şi ea vail01i.fioată din punct de vedere al
legăturilor cu orizontul mormintelor-puţ, după oaire este ,reamintită împărţirea în trei faze, corespunzînd cimitirului de la Suciu de Sus,
aşezării de la Culciu Mare şi necropolei de la Lăpuş. Dezvoltarea remaroabilă a culturii este pusă şi pe seama extrem de bogatelor zăcăminte
de cupru şi aur din zonă. Dacă în legătlllră cu primele lucrul se verifică
prin existenţa a nenumărate depozite de bronzuri (chiar dacă deocamdată
mmele găsite nu ne indică o activitate metalt11rgică deosebit de intensă),
rămîne problema all!l1.1 lui, mai exact a eJGploatării acest.or zăcăminte în
epoca bronzului. Presu,punînd că pe teritoriHe aflate în stăpînirea purtă
torilor cultura Suciu de Sus (cel puţin porţiW1ea din România) se extră
gea aşa de mult aur, rezultatele sînt sub aşteptări. Depozitul de la
Bătarci (patru piese) şi două descoperiri izolate constituie tot ce s-a
găsit în zona românească a culturii Suciu de Sus, în timp ce numai
într-o parte a porţiunii româneşti a cultmii Otomani au ieşit la iveală
26 de piese de aur. Deşi această observaţie marginală se bazează pe o
diferenţă marcată a numărului şi categoriilor de obiecte (pentru amă
nunte, \'ezi în prezentul -vol. pp. 85 1 sqq. şi fig. 1-3), concluziile cronologice şi în legătură cu relaţiile culturale în epoca bronzului rămîn valabile. Contribuţia lui Al. Vulpe reprezintă o sinteză a datelor cunoscute
şi \'aloarea ei constă, în primul rînd, în punerea unei problematici deosebit de importante şi de acute: dezvoltarea comună a epocii· bronzului
de o parte şi de alta a Carpaţilor.
J. Bouzek, Zu den altbronzezeitlichen Goldfunden (112-118) ia în
discuţie mai multe descoperiri de aur (Ţufalău, Perşinari, Rillaton, Vâlcitron etc.) şi le compară ('11 pi-odu.-;ele similare din cercul micenian, ajungind la concluzia că şi pieşele de aur ajută la stabilirrea exbtenţei unui
impuls venit din sud-estuJ Europei.
Cea mai voluminoasă comunicare din publicaţia de faţă aparţine lui
W. Kubach, Zum Beginn der bronzezeitlichen Hilgelgrăberkultur in
Suddeutschland {119-163) şi tratează problemele începutului cuil.turii
mormintelor tumula1·e în Germania de sud, în speţă cele legate de fazele
Langquaid şi Lochham. O bună pairte a studiului e consacriată moştenfo:ii
Aunjetitz şi prezentării unor elemente danubiene descopelite în Germani-a de sud. Schimbările survenite în armament, începutul locufoii înălţi
mi<lor, sînt interp~·etate ca indicii aile unor transfo1mări sociale pe scairă
mai largă, deşi se constată şi evoluţii locale, cu anumite raracteristici.
Intensifkarea continuă a acestei evoluţii locale v,a conduce la apariţia
culturii mormintelor turnulare dezvoltate şi bine delimitate faţă de alte
fenomene.
Utilizarea metodelor moderne de investigare ştiinţifică cîştigă un
loc tot mai important în cercetăriJe airheologice. M. Primas face o comparaţie înke metodele da">ice de cartare şi anumite „modele" realizate cu
ajutorul
compiuteru1ui (Zur Jnformationsausbreitung im sildlichen
1
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îşi alege ca spaţiu de exemplificarre porţiu
nea cuprinsă întTe Oairpaţi şi Rinul superior, i.a,r ca obiecte cîteva categorii, considei!"a,te oa cele mai timpU1rii v,a:riante .ale lăocilor, seceri-lor şi
pandantivelor în formă de disc cu nervuri concentrice, reuşind m,a,i multe
nuanţări pentru dataire şi răspîndfre. Bineinţeles, metoda fiind de-abfo la
început, sînt necesare multe alte expe1imentă<ri.
Studiul lui Renato Per.oni, Kulturverhăltnisse auf der Apenninhalbinsel am Ende der Altbronzezeit (185-192) îşi propune să aducă
lămuriri pentru o perioadă dintre cele mai problematice a preistoriei
italiene şi anume trecerea de 11.ia ceea ce în mod obişnuit se numeşte
bronz timpuriu la bronzul mijlociu din peninsulă. Greutăţhle sînt sporite
diltorirtă foptuJui că, cu excepţia depozitului de ,Ia Cascina Ranza, Lipsesc
complexele închise în întreaga peninsulă. Autorul ia în discuţie în spedaJ descoperilile de Hngă Lacul Led,ro şi de la Bataglia, incercind să
~tabilească legături cronologice între culturile Pelada şi apeninică.
Chr. Hawkes, Zur Wessex-Kultur (193-199) atinge cîteva probleme
~1le •acestei cultUJri din Angliia de sud, definite ca atare de S. Piggott, încft
în 1938. P;reoruparea lui Chr. H. :a fost aceea de a alIB!liza inventarele
funerare de bărbaţi şi femei pentru o tentativă (cu ajutorul C-14 şi al
<malogiilor cu Mkene) de datare în oronologie absolută, cee:.i ce se soldează cu pla,'iairea fazei principale a culturii în sec. aJ 16-Jea. 1n încheie.re,
autorul face o apropiere între culturra Wessex şi monumentul de la
Stonehenge, pe aile că,rui pietre se găsesc uneo1i zgiriate contururile unor
pumrnale de tip Wessex.
Ultimul ao:ticol din volum, Zum Depot von Scilez (200-206) este
~emnat de J. Biill şi tratează istoricul descoperi,rii, uitădi şi revalorificării depozitului de la Sa.J.ez, de pe valea Rinului. Partea principală a
studiului e dedi,oată analize-lor fizico-chimice efectuate asupra bronzurilor de la Sailez, în labotr,atJorul de la Schweizerisches Landesmuseum, ceea
ce a permis stabi1irreia unorr compoziţii deosebit de interesante de bronz
şi atribuiu-ea anumitor piese de invent1air, cu indicaţii faJse de provenienţă, aceleliaşi descoperi:ri.
Raportul prof. Hermann Mii1ler-Karpe, în calitate de director, prezintă în încheiere rezuil,tatele obtinute în activitatea lor de către membrii
institutUJlui de la F1riankfurt/M, · că-lă,toriitle făcute de aceştia şi vizitele
pnimite de rolegii din străinătate. Sînt prezentate in extenso titlurile
volwnelor PBF, împărţite în patiru liste separate: ieşHe de sub tipa1J: în
perfoada sculr'Să de la apariţia precedentului Jahresbericht; aflate sub
tip.ar; în muncă 1redracţionailă; sprijinite pentru strîngerea materialului.
Dintre arheologii din România, întîlnim, în acest număr, următoarele
nume: M. Pebrescu-DîmborviţJa, Al. Vulpe şi C. Kacs6. Sîntem informaţi
şi de constiitui1rea, în cadrul Uniunii intern.aţionale de ştiinţe preistorice
şi protoistorice, a unei ComlÎ.sii pentru e-poci[e cuprulUJi şi bronzului (Preşedinte: H. MihlleT-Kax,pe; viceipireşedinte: E. N. Cerny,ch; secretarr: J.
Briaird; membri: M. Almagro Goirbea, W. Coblenz, M. Gedl, V. Milojcic,
P. Patay, R. Pereni, M. Primas, J. A. Sakeillairakis, H. Thmne).

Mitteleuropa, 164-184). Ea
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Mitteleuropăische Bronzezeit. Beitrage zur Archaologie und Geschichte. Im Auftrag der Historiker-Gesellschaft der DDR, hrsg. von
Weirner Coblenz und Fritz Hocst, Akademie Verlag, Berlin, 1978, 326 p.,.
cu 118 figuri în text.

In perioada 24-26 aprilie 1975, Fachgruppe filr Ur- und Frilhge_i;chichte a Societăţii istoricilor din ROG şi-a ţinut la Dresda - cu concursul Muzeului de preistorie din looaUtate - cea de-a VIII-a conferinţă centrală. La ea au participat aproximativ 130 de savanţi, profesori~
studenţi, activişti din domeniul CUil.tuiral-politic şi amatori; nu au lipsit
nici oaspeţi din Cehoslovacia şi Polonia.
Datorită spaţiuilud restrins nu vom putea să ne opiim, nici măcar
fugitiv, asupra celor douăzeci de comunică1ri, prezentate de optsprezece
autori. Ne vom măirgini, aşadar, să remaircăm că tematica se împarte, în
general, în două mari capitole: epoca bronzului în Europa centrală (de
fapt în ROG şi Polonia) şi pz·obleme ale teritoriilor est-mediteraneene~
evident în legătUiră cu spaţiile Europei de mijloc.
Articolele şi comunicările privesc diverse aspecte ale dezvoltării
societăţii în epooa bronzului. Unele, cum e Fritz Horst, Zum Stand der
Erf nrschung des jungbronzezeitlichen Siedlungswesen auf dem Gebiet der
DDR, pp. 231-238 şi Jan Dqbrowski, Feldforschungen im Siedlungskomple.r der Lausitzer Kultur bei Woryty, Wojewodschaft Olsztyn, 281288, tratează stadiul actual al cercetărHor sau prezintă rezultatele uno1·
periegheze arheologice. Tot astfel, Rolf Breddin, Die Ausgrabungen auf
dem bronzezeitlichen Hilgelgrăberfeld von Tornow, Kr. Calau. Ein
Beitrag zum Grabkult der Lausitzer Kultur, 299-306, Horst Geisl~r, Die
Opferschăchte von Frankfurt/O. Lossow, 307-314 şi Martin Albr-echt,
Anthropomorphe Darstellungen der jilngeren Bronzezeit cius dem
nărdlichen Mittel- und sildlichen Nordeuropa, 315-323 comunică mai
multe descoperiri, Jegate în bună măsură de probleme funeroire srau religioase.
Nu sînt neglijate nici problemele soai:ale şi social-economice (Hariry
Wilstemann, Zur Sozialentwicklung wăhrend der Bronzezeit im Norden
der DDR, 195-210; KJaus-Dieter Jager/Vojen Lozek, Umweltbedingungen und Landesausbau wăhrend der Urnenfelderbronzezeit in Mitteleuropa, 211-230); apropiate de acestea se află şi chestiuni:le demografice
ale epocii (R. Breddtin, Die mittel- und jungbronzezeitlichen Stămme im
sildlichen Teil der DDR ( Lausitzer Kultur), 71-86; Berthold Schmidt,
Die jungbronzezeitlichen Stămme im Elb-Saale-Gebiet,
121-136; F.
Horst, Die jungbronzezeitlichen Stămme im nărdlichen Teil der DDR;
Boge,.;iuw Geidiga, Forschungen zum brnnzezeitlichen Siedlungswesen im
westlichen Teil Polens, 289-294), precum şi apariţia, modu1 de consbruicţie şi răspîndiire,a aşezăriloc întărite şi ale cetăţilor (Werner Coblenz, Zu
den befestigten Siedlungen der Lausitzer Kultur in der DDR, 239-254;
Zbigniew Bukowski, Offene und befestigte bronzezeitliche Siedlungen
in Polen, 255-280; Mairek Gedl, Probleme des Burgenbaues bei den
Stămmen der Lausitzer Kultur in Sud-Polen, 295-298). Mai puţin reprezentate sînt 1refe-ratele de interpretare istorrică (K,ad-Heinz Otto, Die
1
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historische Bedeutung der mittleren und jilngeren Bronzezeit in Mitteleuropa, 57-70) şi oronologi,că (Kairl Peschel, Die Gliederung der jilngeren Bronzezeit in Thilringen, 87-120). In sfîrşit, articolele care îşi
propun să studieze Asia anterioairă, spaţiul egeic şi, bineînţ.eles, legăturile
cu EUJl'O,Pa centr.a1lă (uneori cu încercărrii de dlataa:e) sînt wmătoairele:
Horst Klengel, Vorderasien und Agăis. Ein Uberblick iiber den bronzczeitlichen Handel, 5-26; Hans Quitta, Radiokarbondaten unc1 die
Zeitstellung der „verbrannten Stadt" von Troja, 27-30; Gab1iele
Bocki~h, Sozialokonomische Probleme der ausgehenden Bronzezeit im
ăgăischen Raum, 31-46; Jan Bouzek, Ostlicher Mittelmeerraum und
Mitteleuropa. Die bronzezeitlichen Beziehungen auf Grund der archăolo
gischen Quellen, 4 7-56.
Cea de-,a opta conferinţă centrală a celor care se ocupă cu preistoria
din oadirul societătii istorri.ci~oc din RDG ne demonstrează cit de uti~e
sînt asemenea întîiniri - şi cu participarea oiaspeţHor străini interemţi
- şi că publicarea ocestor rezultate (comunicări, discuţii, intervenţii etc.)
nu e niciodată lipsită de interes.
TUDOR SOHOCEANU

Friedri,ch Laux, Die Nadel in Niedersachsen, Prăhistorische Bronzefunde, XIII, 4, hrrsg. von H. Miililer-Kairpe, C. H. Beck'sche Vei-lagsbuchhandlung, Miinchen, 1976, 159 p., 63 pl.
Autorul prelucrează acele de bronz din Sraxoniu Inferioară (,aidkă
teritoriul ,cuprins aproximativ între Ems şi cu1·sul inf.erior a,l Elibei), uce
oare se datează în epoca bronzului şi în prima viirstă a fierului.
Introducerea şi Critica izv01arelor (pp. 1-7) prezintă scopul cărţii şi
'-it.adiul actual al cey,cetării, care ouprinde, pe scU1rt, înşir,area efortu1rilor depuse de îna.!i.ntaşi pen1iru a aduna şi sistematiza acele chln ["egiunea
amintită ş_i prezentarea unoir taibe,le conţinînd cîteva din descoperiri pentru a ilustra faptu!]_ că m:aj0rritaitea pieselor ,au fost găsite sau achiziţio
nate în secolul trecut, ceea ce îngreunează cercetarea. Unele indicaţii
rnetodo'1ogi·ce privind împărţiirea pe sexe a utilizării acelor sînt cuprinse
şi ele în aceste prime pagini. Parrtea de introducere conţine şi cîteva observaţii cronologice pre,l.Jiminiare: arionologi1a mormintelor de femei din
perioada tumul,ară în Saxonira Inferioiairă; oronologi.a mormintefor de
bărbaţi în aceeaşi perioradă şi în aceeaşi iregiune; despre cronologia pe,rioadei cimpmHorr cu UJrne în Saxoni:a Inferioară.
Partea cea mai voluminoasă a cărţii - descrierea, sistematizarea şi
catalogul obiectelo:r (15-138) - s·e ocupă de 843 de ace, împărţite, în
mare, în trei categorii, corespunzînd celo,r trei enun~ate anterrior. Acele
din mormintele de femei din perioada tumulară se împart, l,a rindul lorr,
în ace ou oapul în formă de roată (Raidniardel), profi1aite pe iambele feţe
sau doar pe una, ace cu capul în formă de disc (Scheibenrnade,l) şi ace
cu oapul în formă de spi;rală. Din moirmintele de bărbaţi ale perioadei
tumula:re pirovin ace cu capul şi gîtul găurrite în diferite moduri, cele
cu oapul răsucit, în foirmă de pl.,a,că, dl'lig, disc, trompetă, sferă, butoiaş
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sau cu capul bitronconic, pentru a cita doar o parte din tipuri. Perioadele
cimpuri1ar cu urne şi hallstattiană oferă şi ele o cantitate impresionantă
de tipuri: cu capul în formă de ou, cu oapul răsucit, cu oapui în formă
de vas, de disc. de spinială sau de ceşcuţă. ace în formă de git de lebădă
şi altele de mai mică importanţă. Dealtfel, totalul acelor e clasificat în
pe~te 150 de variante şi subvaniiante, ceea ce air putea aduce imputarea
de exces de meticulozitate, dacă nu ar fi necesară o dt mau amănunţită
analiză în vede,rea ansamblului.
Valorifica.reia ( 139-143) încearcă, in1ir-o formă concisă, să lămUTea..<:Că
următoarele probleme: acele cu capul în formă de roată şi modu[ de a le
pt:irta; atelierele şi „sferele lor de influenţă"; spaţiile de c:iJrculaţie. Indicii
~i prescw·tările încheie text-al (145-159).
Fiind :reali.7,.at după schema PBF, nu e cazul să discutăm modul general de concepţie, ci doar să amintim că e vorba de un volum bine
rc,1lizat în cadrul impus, autorul nefiind, dealtfel, la prima colaborare
în cadrul colecţiei. In încheiere am dori să J:emaccăm o coincidenţă între
datele oferite de volum şi unele rezultate obţinute prin preluc:rarea
necropolei de la Tape (Dacia. 21, 1977, 55 sqq.). Avînd în vedere distanţa
1·e-!~1tiv ma.rre dintn·e zone, nu e oazul să tragem concluzii ferme, însă
inexistenţa acelor cu capul răsucit în faza timpurie şi grupaa-ea lor cronologică după epoca tumulară mijlocie (volumul recenzat, pl. 6:3) corespunde cu răspîndkea lor în partea de nord-e;t a necropolei de la Tape.
De asemenea, concordantă este şi utilizarea în ambele regiuni a acelor
('U capul Tăsucit lia costumul bărbătesc. Interesant va fi cind, prin apariţi._1 altor volume PBF, vom putea urmări drumul şi evoluţia acestui tip
de obiect, şi a altora c-a·e pot fi datate, pe teritorii mult mai întinse.
TUDOR SOROCEANU

Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii,
I. Epoca bronzului in spaţiul carpato-balcanic (Archaologlische Beitrage
zuir Ges.chichte de11: Frilhthraker. I. Die Bronzezeit im Karpaten-BalkanRaum), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Editura Academiei RSR, Bucureşti; 1978, 216 p. cu 110 ilusta,aţii şi un tabel cronologic în text. Preţ
27 de led.
Volumul I al că,rţii lui Seba~tian Molintz se poate diviza - e o p1irnă
impresie generală care se con~olidează pe măsUiră ce ne apropiem de
sfîr-şit în două părţi relativ distincte: probleme şi mate1iaJle pe oa•re
~iu•'oru.l le-a. văzut şi le cunoa5te şi cele pe care nu le--a văzut şi nu le
n1:-,oaşte. Af1irmaţiia pare categorică, însă discrepanţa între informaţia şi
f eh_;,l t'um sînt s01ise unele capitole. pe de o parte, şi amploarea şi seriozit,atea eeleilailte jumătăţi nu fac nimk pentru a o atenua.
Neiămuririle încep de la p. 5, unde avem sub ochi cuptinsul cărţii: ea
e îr.1părţită în cinci capitole, urmate de o încheiere. Plimele pat'lu privesc
fenomenele cultumle din spaţiul carpato-balcanic. şi aici citi ton.11 tirebuie
să se în1:irebe: oare e temeinicia concepţiei .aflate la baza înşiruirii şi tratării ('u,lturilor, de ce zonele luate în conside1·are în cap. I şi II se supt·a-
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pun în bună mă-suiră din punct de vedere geografic, de ce pentrru unele
regiuni e anali:zJată destul de amănunţit şi epooa timp1111ie a bronzu,Lu1i,
iia1r pentru altele nu, de ce ouJtun-a Wietenberg e alătu:r•ată celoc din
Moldova ş.a.m.d?
Din mai mrulte motive, lui Sehastiffil Morintz i--aa: fi fost de mare
folo.<; vizite ~au o şierlie1Pe mad pr-eltungită în muzeele T,.ransilrvaniei, unde
putea (chiar înainte de ianuarie 1976, data încheierii manuscrisului,
conform rezumatului german, p. 193) să cerceteze foarte mult material oare air fi avut, fără îndioiială, dailul de a-i schimba dteva cLinLre
opinii. E necesia1J:ă şi observaţia geneiială că bibliogirarfiia unor capitole e
departe de a fi completă şi la zi şi că lucră•ri mai importante, ~eşite dupci.
ian'll!arie 1976, puteau fi introduse fără prea miari dificultăţi în tirnpul
corectur1ii. Regretăm şi faptul - devenit un obicei al Editmii Academiei
- că ilustJraţi1a e, în general, slabă în ce priveşte ralitatea, iiar fotogr,afiile
de-a dreptul inutiilizabile.
Din păcate, nu putem ti·ere cu vede1re,a nici stHul în caire e scri:-;ă
cartea, pentru eă acest luaru se ,reHedă in înţelegerea textului şi, implidt, a ideilor. De multe oii propoziţiile sînt pre,a enunţi.Jative şi, în scu1-t1mea lor - lăsind lia o pade repetări,le şi monotonia - nu reu~esc să
evite confuzii ~u, în cel mai bun caz, nedumeliri ternpomire. fot[t un
exemplu (c-.1a-e nu e singurul), cules de pe p. 60: ,.Punînd problema odginii
c-u.ltu1rii Zimnieea-Plovdiv, A. D. Alexandrescu analizează principalele
forme cemmk-e. ATată că nu se poate predza originea va~uJui globuh1tr
cu două torţă suprn.înălţate. ln privinţa cănii cu buza obHcă, o consideră
u:nnaşa unei vechi focme balcano-anaboliene. Socoteşte cultu1'a ZimnkeoPlovdiv urmaşă di1rectă a variantei Tei III sud-dunărene, făcind însă precizc:trea că niciodată căni de tip Tei III n-au apărut împreună cu ceramică
de tip Z'imnicea-P1ovdiv. Apreciază că nu se cunosc exact nici o-rigini.le
~i nici data apariţiei culturii, dar o consideiră de origine balcanică". Ne
pare rău că trebuie s-o spunem, însă asemenea mostJre (care nu-şi au
locul nid la desmiere de material, şi cu .atît mai puţin într-un mpitol de
consideiriaţii) aduc mult cu tr01!lliorierea aproape meoankă a fişelor au to1·ului. Dăm, în continUJaJre, şi cîteva exemple pe 0c11re le lăsăm fără cornentJa11ii: ,, ... se ev1denţiază cănHe (amforete), descope11iiite într-un
eomplex (depozit?) (fig. 4) cu corpul bombat, cu picior mai mult sau mai
puţin înalt ... (p. 17)"; ,,Mai sînt de avut în vedere·; (expresie îndrăgi t[1.
repetată de mai multe ori, de ex. p. 21, 101); ,,Construcţia ... a ro~,t
distrusă print1r-un incendiu puternic" (p. 164), exprima1re oaire indil·[t
punerea focului, luoru nedocumentat ,a1rheologk; ,,O pătr!llndere efectiv,\
a mi.burilor culturii menţionate, în Orişana, nu este document,a,tă, sem!mlizîndu-se doar unele elemente iz,oLate" (p. 1G4).
Am do1i, în continuiru:e, să ne referim }!a cîteva probleme precise,
legiate de difelite 0ultuo.ii şi de tratarea lor. Prima remal!'că aduce în discuţie ~,bsenţa culturii Mureş (=Periam-Pecica); cu riscul de a fi acuzat
ae subieeUvism, îndrăznim să afirmăm că această lipsă îil prive,ază pe
autor de înţelegerea unuia dintre cele mai importante puncte de form~1re
a viitowrei civilizaţii de tip hiaJJstattiian din spaţiul oorpato-danuhiun.
Fără a socoti ma,telil3Jlul rezultat din săpătumile Crişan (1960-1964), ceea
ce este publicat şi ceea ce se află în Muzellll Arad, chiiar nestratigirafia t
1
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(forme, ornamente, bronzuri) ind.iică o evoluţie daxă spre elemente,le de
ale perioadei urrmătoare; se obţine astfel posibilitatea
de a demonstra cu argumente greu de combătut evoluţia bronz mijlociu-bronz tî1rziu-Hallstatt incipient. Lipsa unui capitol privitor la cultum Mureş grevează substanţiial şi înţelegerea fenomenelor Vatina şi
Otomani, precum şi a aspectelor bronzului tiirziu din Cîmpia Tisei. O
~lh1 îngreunaire a înţelegerii vine, după părerea noastră, de La faptul că
aşa-zi-sa rultură Verbicioai:ra nu a fost tmtată sistematic; deşi se împlinesc JO de ani de la descoperiirea ei (aniversairea ar obliga), nimeni nu
s-a învrednicit să publice o pl1anşă cu forme şi una cu ornamente absolut
c3ractcristice fenomenului (utilizîndu-se şi statistici). Credem că de aici
pornesc greutăţile de limpeziire, pentru că efortul de a-1 delimita de alte
fenomene ar conduce eventual la concluzii poate mai puţin optimiste în ce
priveşte originalitatea acestei ia.şa-zise culturi. Dacă se va menţine starea
de ,.incertitudine culturală" - nepublicarea de mateli.'al şi nepreluorarea
celui publioat - , posibilH:atea de a jongla cu această cultuo.·ă nu se va
izbi de dificultăţi ,.majore''; ea va putea fi purtată din zona Vatina-Vfo-~eţ pînă la Olt, de la sudul Dunării pînă la giraniţa de sud a culturii
Otomani, originea ei va fi „indicată din complexul Periam-Mokrin", dar
inrud:,:·ea puternică cu culturo Vatina (mergînd pînă l•a a le putea despărţi foarte g1reu într-o anumită fază) va îngădui supoziţia că drumul
comunităţilor Verbicioaira începe în zona Vatina şi se tennină pe Olt.
Predza rea poziţiei noastre e necesară: nu wem nid pe departe să desfiinţăm cultura Verbidoara, dar avem dreptul să pretindem de la specialiştii subiectului o analiză foarte rigw-oasă, mai ales sub aspect grafic. Cum aceasta nu există deocamdată, nu ne permitem să avansăm
alte ipoteze, oare şi aşa au devenit mai numeroase decit obieotivele de
tip Verbicioaira publicate pină acum.
Iată de ce reca,pitulînd - neluarea în considerare a culturii Mureş
şi nesistemiatizarea materialului Verbicioam conduc la concluzii confuze,
ipoteze nefondate pentru epooa mijlocie şi tirzie a bronzului din zona
dintre vărsarea Tisei şi vărsa1rea Oltului. In acest fel culturile Vatina,
Ve,rbicioora (despărţită în două capitole), Zuto-Brd:o, GÎlrla Mare, Oru.ceni-Belegis nu dobindesc limpezimea. corespunzătoare stadiului actual
al cunoştinţeloir. Un scurt exemplu: pentru necropola de la Cîrna sînt
făcute mereu aluzii la propuneri,le de cronologi~ ale lui Hachmann şi
ale Alexandrinei Alexandrescu, fără a se lua în considerare analiza fă
cută de Hănsel (cu ilustraţie), încă din 1968.
.
Merită să ne oprim citev;a momente şi asupra capitolelor rezervate
culturHor Wietenberg, Otomani, Suciu de Sus şi aspecteloc bronzului
Urziu din Cîmpia Tbei; nimeni nu se îndoieşte de utilitatea părţirloir
re<-pecti\·e în ansamblul cărţii şi nu ne permitem să ne legăm, de ex., de
<-curtimea lor în comparaţie cu altele, acesta nefiind un criteriu de
apreciere al calităţii. InrtrebaTea noastiră este: în ce măsl.liră aceste capitolaşe, avînd în subsol o brumă de bibhlog,rafie, reprezintă stHpi de susţinea:e, cit de cit solizi, pentru ideea de bază a căirţii? Să luăm un caz,
~i anume cel al CUJl.turii Otomani. Singur-a pagină de text oare îi este
rezervată se sprijină pe opt note, ca1re conţin citairea ,a cinci studii, a
cultură materiială
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unui ["ezumat de teză de doctomt şi a unei comunicăni, ambele fără
ilu~traţie şi, de f.aipt, inedite (toate şapte înseamnă tapTox. 5-100/o din
totalul bibliogriafiei; miai e de notat că ultimele două Teprezirntă conţi
nutul a cinci din cele opt note şi vom avea în faţă adevărul: autorul
a: luat notiţe după comurnicareia lui I. Ordentltch, a utilIBart cr:ezumatul
tezei ,lui de doctorat şi ,a 1,e.11lizat (cli două pagini de Husttraţie deja cunoscută) un scurt capitol de sinteză (cu citări corecte, dealtfel) pe care
~e bazează, ulterior, concluzii cîteodată de mare importanţă. E -regret3bil că iauto'.1.'liil nu se întreabă nici o clipă dacă, într-adevăr, corespondenta Otomani cu sistemul Reinecke e valabilă, dacă într-adevăr cerc1mica fazei Otomani II se dezvoltă organic din cea anterioa,ră, daică
intJr-,adevăr enclava Otomani din podişul T,ransHvaniei e formată în urni,1 presiunii triburilor „tumulare 1' ş.a. Calculul şi întrebările pentru
cultura Otomani se pot ,repeta (nu o facem din dorinţa de a scurta ~ungi.mile inutHe, dar faptutl e lesne controlabil) şi în oazu'l celoirlialte trei
fenomene cu:lturn,le ,amintite la începutul aliniatu[ui. Am putea fi acuz.c1ţi de contabiHtate măruntă, chlar de meschinărie şi de neînţelegere a
m·a'li,lOir probleme ale epocii bronzului, şi de aceea ne aducem aminte
de profesiunea de 0redinţă cu care se încheie introduceirea (p. 1-1): .,Avem
credinţa că lucrînd făiră teodi bazate pe alte teorii, ci pe o bog::it:t do<"Umentare aTheo,logică, în mare pwrte inedită, tabloul schiţat de noi va
consti,tui un oadiru utiil pentru ce•rcetările viitoare." Or, to·cmai acest
lu:cru nu-l face autoru•l, mai ales în cele patiru cazuri oaire constituie
elemente de prrim 01rdin în înţelegeTe,a filiia·ţiei bronz ti1rziu - Hallstatt
incipient, în contrast cu abundenţa de material şi de informaţie pe c\:Lre
se spri}ină cînd scirie, de ex., ca,pitohl!l despre cU1ltura Coslogeni. Luorînd
dese011i f01arte l,a suprnfaţă, sîntem datl{)IIi să ne întrebăm caire e validitatea concluziHorr şi ,autenrtkitatea tabloului schiţat, cu ,atit nmi mult
cu cit e vorba de unul din capitolele aş.a de impo;rtante din istm·ia ţării
noastre.
Subiectul cărţii (ne gîndim şi la voJwnul al II-lea) are, a~a cum
spuneam, o maximă însemnăt,ate. Dovada cea mai bună este şi faptul că
e!· a fost dej1a tratat de B. Hanse,} într-o sinteză temeinică (Beitrăge zur
regionalen und chronologischen Gliederung der ălteren Hallstattzeit an
der unteren Donau, Bonn, 1976), caire se sup:r,apune aproape în întregime - cronologic şi teritoni,al - cu -lum-iairea discutată în paginiJe de
fa_ţă. Nu vedem, dealtfel, nici un inconvenient în acest fapt: e bine şi
e fi,resc oa doi autori să trateze :aceleaşi chestiuni, pentru ca din optic..ia
lo.r diferită să se poată învă,ţJa şi progresa. Ne aşteptam însă l,a altcevia
de lia unul din wnmşii ,lui Pâ-rvan întrn a!rheologie, mai ales că numele
lui şi cartea sa, Getica, staru în f,runtea luarării Contribuţii arheologice
hr istoria tracilor timpurii, constituind un prim j1atl0111 important de la
ca,r-e Seba~tian Morintz iI1JCepe măsur:airea rrealizărill.or. Această prerenţă a lui Pârvian şi a Geticei (chim dacă - contrar ~teptăa"-Uor - e singura din tot volumul recenzat) însemna, după părerea noastră, un angajament 1a mai mult.
. TUDOR SOROCE..4.NU
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M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln in Rumanien, mit Corpus d-~1·
j"ung- und spătbronzezeitlichen Horte Rumăniens, Prăhistorische Bronzefunde, hrsg. von Hermann Miiller-Karpe, Abtehlung XVIII, Bd. 1,
C.H. Beck'sche Veflliagsbuchhandlung, Mtinchen, 1978, 189 S. + 300
Taf.
Kurl nach Erscheinen des Bandes Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, wirr'd die n.unănische Fachliteratur um ei.ne neue
Arbeit des g,leichen Verfassers und - in gewissem Mafie - gleicher
Art bereichert. In gewi.6sem Mafie deshalb, weil einerseits die letztere
Arbeit fur die von Pirofessor H. Mtiller-Kairpe, Frankfurrt/M., herauLSgegebene Reihe PBF angelegt und verwiirklicht wuirde. Fi.iir diese Reihe
hat P1"0fessor Mi.iller-Kaa:pe mem-ere Grundregeln der Vereinheitlichlllilg
aufgesteHt, was nur nati.ia·lich ist wenn man bedenkt, da13 vielerlei Sttle
und Arbeitsmethoden auf einen Nenner gebracht und die Uenuitzung
l'rleichtert werden mufite. Andererseits befafit sich der Verfasser in dem
hier besprochenen Band mit dem monogra.phischen Studium einer Fundgattung (die Sicheln in Rumănien) und erst nachher mit der Aufzăh
iung und Bebi1lderung der Bronzehorte Rumănien.s. Schlief3lich wiird un
1umănischen Band versucht, alle Bronzehorte vom 16. 6. Jh. v.u.Z.
einzubeziehen, wăh1·end der zweite Teil des in Deutschland veroffentlichten Bandes den Zeitu,aum auf das Ende der Bronze- und den Beginn
der Hallstattzeit beschrănkt.
De-r Verf.m;ser gliedert die Si-cheln aus Rumănien in fi.inf Kategorien
ein: A. Sicheln archaischer Form (Typ I - rebmesserairtige Sicheln mit
den Va!l:ianten Deva, Sighişoara und Căţelu Nou; Typ 2 - Skheln mit
Querwubt am Blattende, mit den Vairiianten Breaza und Şpălnaca IC
Typ 3 - Sicheln miit blatt-:;tăndigem Endknopf, mit den Vairi,anten Satu
Mare urrui Otomani); B. Knopfsicheln (Typ Panticeu, mit der Va•riantc
Ileanda; Typ FodOiNl, mit der Vrairiiante Constanţa-Pallias, die Typen
Pecica, Şpă.l.na.oa. II und Cenadu Mare - Şpălnaoa I, wie auch Sonderformen der Knopfsicheln: die Varianten Transsilvanien 1, Transsilvanien 2.
Ilişen.i, Ig1riş, Guşte1iţa, T,mnssilvanien 3, K,leinstformen der Knopfsiche,ln
und solche von unbestimmtem Typ); C. Griffzungensicheln (Typ Uioorn
1, mit der Variante Uioara 1 ia; Typ Uioara 2, mit der Variante Uioora
2 a; Typ Uioan,a 3, mit der V,a1riiante Uioaira 3 a; die Typen Uioara 4 und
5 und Typ Uioaira 6, mirt den Vairianten Uioara 6 a, Guştel'.iţa II, Band,
Şpălnaca I; der Typ Uioa1ra 7 mit V1airiante U1oora 7 a; Typ Uiaaim 8 Şpălruaoa 1, mit den Vau:i•anten Uioa-ra 8 a Sălard 1 und Uioara 8 b--c;
die Typen Uioar,a 9 - Săla.11-d 2., Cenadu Maire, Joseni I-II; Sonderv.airianten aus Siebenbi.iirgen: Uioarn 5 b-g; der Typ Heleşten.i und diejoo.igen unbestimmten TyJJ6). D. Hakensicheln (die Typen Mic.:ăsa.-;a Dmjna 1, Cristian - Driajna 2, Cătina - Doljeşti, Mociu, Miigă,mni Dmjoo 3, Ghermăneşti - Ruginoasa, Duda; die Hakenskheln ostlichen.
Ursprungs von Ulmi, Băleni, Mediaş, Constanţa-Pallas; die Sonderformen
von M~na, Şpălnooa II, linkshăndige Siche-ln und
Hakensicheln
unbestimmten Typs); E. Sicheln mit nicht abgeschlagenem Guf]zapfen
(knopfsichelbezogene Typen: S.m.G. vom Typ Constianţa-Palla.s; der Ty;l
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mit Variante Gura Dobrogei; hakensichelbezogene Typen:
~.m.G. vom Typ Drajna 1-4; S.m.G. von unbestimmbairem Typ); F.
Sicheln unbestimmbarer Form. Wir haben hier alle Sichelformen-Typen
und -v:arri.1ainten in extenso vorg,elegt, um die ,ausnehmend gen.aue K,atalogisien.mgs- und Systematisierungsiairbeit einer Gesamthei,t von (bis zu
:jenem Zeitpunkt) 3413 Skheln ins rechte Licht zu ri.icken; darin besteht
i."ibrigens aurch die Ni.itzlkhkeit des Buches: jede Neuentdeckung findet
mit Leiichtigkeit - zumindest vom typologischen Gesiichtspunkt - ihren
Vliatz in der Menge gleicher Objekte vom Gebiet Rumănien~ und der
Nachba'l·gebiete. Nach dern Schema der PBF hat jedes wi,chtigere K,apite1l
,tm Ende kurze SchluBfo,lgerungen
i.iber Funktion, Zeit:ste]hmg und
Verbreitung der betreffenden Gattung, wobei Abs,tufungen in Typen und
V.arianten tibenall dort gemarht WU'rden, wo schli.issige Angaben vorhanden wrn:en. Sind wir uns der Schwierigkei,t des hier unternommenen
\Verkes ,vohl bewuBt, so gliauben wiT doch, daf3 ein wichtiges P,roblem
nicht hătte e.uf3eriachtgelassen werden di.i,rfen. nămlirh g1ro8ere Vorsicht
bei Benennung der Tyoen und Vari1:rnten. damit ~ie sich nur irn Not f;11le
wiederhnlen. So sind Const,anţa-Palla,s. Şpălnac·a I und II. Cenadu :fi.fare,
Guşte1iţ,a u.a. Benennungen. deren wiede,rhoHe :\mvendung ffll' verschiedene Typen und Va1rianten hătte vermieden werden mi"1ssen: Venv0d1slungen werden nicht m1sbleiben, umsomehr, al" die Unterschicdc schr
hău.fig minim,a.] sind. Eine andere Bemerkung bezieht sid1 ,aur die TypenTafoln (1-17) und die Tabellen im Text (Ahb. l-2). die dem interessie'l'ten Leser die A,rbeit sehr erleichtern. Vielleicht wăre ~be,:· cine
engere \Vech:-;e]beziehung zwischen den Vari,anten einersei,ts und cler
J\nzahl von den, jeder Variante zugehărigen Exemplaren andererseits
notig gewesen: gw68ere Hăurfigkeit, gelingere Hăufigkeit, Einzebt i."wke
:-;,cheint uns zu aHgemein und sagt zuwenig aus. besonders weil fftr die
beiden eirsteren Kiategorien ni cht erklărt wi,rd, wieviel sie im Einzelfall
mengenrnăflig da1rstellen. Es scheint uns dll!r,chaw, nicht da.sselbe. wenn
z.B. auf S. 71 (vgL Abb. 2) ,,g~6Bere Hăufigkeit" sowohl fi.iii· die Hakensicheln vom Typ Mi,ca._9a.;;ia - Driajrna 1 (253 Stilck) als auch fi.i1r die vom
Typ Modu (20 Sti.ick) :angegeben wurde. Auch ist aus den Tabe]len nkht
er.si.chtliich, ob sich die A.:ngabe „vereinzelt" auf einen einzigen Fund, der
:1ber mehrere g-leicha,rtige Si,cheln entha]ten kann, bezieht oder aur ein
einzige-; Exemplair.
Au[ die Beairbeitung der Sicheln folgt im zwei<ten Teil des Buches
das Corpu~ der Bronzehorte iaus Rurnănien; das Werk w,air, wie wiir aus
deo: Ein,leiitung des Ban.des Depozitele de bronzuri din România erfahren,
hn Laufe des Jiahres 1972 beendet wOII'den. Auch im PBF-Band hat die
Einleitung eine Doppelrolle: als Vorwort, in dem der behandelte Gegen:-;tand und die Arbeitsmethode vorgelegt werden, sowie als Geschichte
detr Forschunge111 einschlieBli,ch den gegenwa,rtigen Stand unserer Kenntnisse. Es sei auch auf einen Unterschied hingewiesen: das diesmal angewandte c-hrono'logiische System ist dasjenige von M'Ul,ler-Kairpe, nkht das
von Reinecke; so weroen die Skheln wie iauch die Bronzehorte nach der
EinteHung in Alt-, Mittel-, Jung- und Spatbronzezeit studiiert, wobei auf
die beiden letzteren, jede mit drei Unteriabtei:lungen, besonderes Gewicht
gelegt wird. Der in Rumain.ien veroffe-ntlichte Band ist - in einem
1
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gewissen Sinne - reicher an Materiia!l als der in Deu1:Ecbliand herausgegebene, was wohl dem Umstand ZUZ'USChreibem ist, da.B der Jetztere
friiher fertiggesteH.t wid m.1ir spăter gedruckt worden ist. Mit Ausnahme
derr friihen (mittelbronzezeitlichen) und spaiteren (Ha C-D) Funde, d:ie
von aller Anfang an gar nicht in die Liste aufgenommen worden waren,
gibt es noch fast 30 Horte, die in der deutschen Ausgabe niicht erscheiinen.
ein!ige, weH sie erst spater entd.eckt oder gemeldet wuirden, 011dere aher,
weH sie in dem ungeheueren Material, das der Verfasser zu bewailtigen
hatte, einfach iibersehen worden wiaren. Damit ist iabe:r nicht gesiagt, daf3
ein Archăologe der Bronzezeit auf den PBF-Band verzichten kann:
dieser enthălt hăufig vollstăndiger und unter besseren graphischen
Bedingungen veroffentlichte Horte, was in einem Wissenszweig rucht z:u
verachten ist, în dem dias Billdmateriail so groBe Bedeutung hat. Bedauerlich nur, dafi eine ganze Reihe der wichtigsten Fundstilcke nicht nach
den Originalen, die dem Veriasser zum groBten TeH zur Verfilgung
standen, gezeichnet W'l.l.JI"den. Auch zeigen verhăltnismăilig viele, mwh
ălteren Veroffentlichungen kopierte Fundgegenstănde ziemlich g,rone
Unterschiede, Zugaben von Profilen, Querschnitten
usw. Hat der
Verfa.,-,eT" die Gegenstande gesehen und neu gezeichnet, sehen wilr den
Gnmd nicht ein, warum er angab: ,,nach ... "; h:at er sie aber; tartsăchUch
,,nach ... " wiedergegeben, so mufiten diese Zeichnungen, gliauben wir,
eine genaue Kopie nach der als Modell gewăhlten Veroffentlichung sein.
\Venn auch die PBF-Reihe nati.idich in e,rster Linie die Veroffent.lichung von Bronzegegenstănden veriolgt, haben wir doch bei beiden
Bănden erwan-tet, daB auch die Goldhorte vorgelegt wilrden; diese hătlen
nicht vie-l Pl:atz eingenommen, aber eine ganze Reihe von bedeutsamen
Betrachtungen archăologischer, sozialer, wirtschaftlicher und geistigc,·
Natuir ennăglicht. Unsere Erwartung wa,r auch dadurch berechti,gt, daf)
viele gemischte (Bronze + Gold) Horte ZUJr Gănze veroffentUicht .sind.
was - unserer Ansicht nach - bedeutet, dafi die .i\irbeit bereiit..c.; tei~webe
geleistet war. Hătte man das Verhăltnis von Edelmetall in der Gesamthcit
der Metiallurgie erwogen, so hătte man f estgestellt, welche Typen .sich
in Bronze und in Gold wiederholen, wie die Verbreitung von EdelmetaillHorten in Rumănien ist und hătte mru1 noch ande1·e, manchmia.l ianscheinen.d unbedeutende Einzelheiten herangezogen, so ware man vielleicht
zu einem tieferen V erstăndnis der Metialh.1rgie der bronzezeitlichen Horte
gelangt. Hatte Amalia Mozsolics diese Wechc;e1lbeziiehung in gewissem
MaBe schon durchgefi.ihrt, so hătte der Versuch von einer neuen
AU5gangslinie wiedeir unternommen werden mlissen, denn deT" letzte
Barul der ungarischen Archăologin ist 1973 erschienen und seither blieben
weder die Entdeckungen, noch die Fachliteiratuir stehen. Dazu sei nebenbei erwăhnt, dafi Z'llll" Brganzung der Karten die von V.A. Dergacev · in
Kisinew 1973 und 1975 veroffentlichten Biicher von groBem Nut/.en
gewesen waren; sie hătten (zumindest in der irt.llITlănischen Ausgiaibe) ein
tieferes Verstandnis der Beziehungen zwischen dem metaHverarbeitenden Zentrum im Kiaukasus und dem Gebiete Rumăniens verrnitleln
konnen, um nurr- eine Sei;te des PToblems alllfzuzei,gen.
Bleiben gewmse, den Depozitele de bronzuri din România gemachte
Einwendungen (ActaMN, 15, 1978, 688-689) iauch fiir den PBF-Band
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gil!tig, so darf andererseits das Lob nicht zurilckstehen. In den beiden
einander ell."gănzenden Bănden findet der Fiachmann ein, manchma!l dureh
seine Reich_haltigkeit, aber aiuch duirch Fleill, Genia,uigkedt, ViellfaH und
Gewissenhaiftigkeit bei Zusa-mmensteUung des Stoffs und der Litera.tur
iiberwăltigendes Materiail, da.s mit seltener Ausdtauer gesammelt wurde.
Am Ende dieses a'I"Chăologischen Miarathons ge,langt derjeruge, der siich
mit der Bronzezeit beochăftigen wiH, in den Besitz eines fruchtbwren
Te:rrnins zur wissenschaftlichen Forschung, deren Eirgebnisse von ver!-.chiedenen Gesichtswinkeln, begonnen von den rein technische:n bis zu
dem des Nachsinnens liber die Rolle der Epoche in deir historischen
Entwickilun,g Rumăniens, ausgewertet we'lxien konnten. Unsere DankbaTkei,t gegenilber dem, der eine de,rairtig schwierige, stetlll.enweL.:;e
undankbaire Alllfg,abe aurf sich genommen hat. ist selbstverstăndlilC'h
gro13, besonders wenn man bedenkt, dafi ihr Verwirklicher nicht in
einem der Forschungszentiren Siebenbilrgens aa:bei,tet, von wo ja die
meisten Funde stammen. Obgileich es unter dem Eindlruck des Augenbli.cks nicht immer leicht (und auch nicht angezeigt) ist, ein Werturteil
abzugeben, gliauben wi,r doch, da13 hier eine bleibende Leistung der
zeitgen66sischen •rumănischen Archăologie vorliegt, die eben in einem
Moment e['Schien, da eine deil'artige Veroffentlkhung ~o ilberau8 notwendig war. GewiB w0r1den, je mehir FoiI'Scher durrch lăngeire Zeit mit dem
Band airbeiten, sie noch Fehler, Versehen, Lilcken ernste,rer oder weniger ern.ster All--t entdecken und kritisieren; was uns aber ău.Berst wichtig
erscheint, ist der UmstJa.nd, cLa.13 wk von 111un an - und dies sa.gen wi,r
ohne einen Schatten von Ironie - etwas zum kritisieren haben, denn
eine gtroBe Likke wuroe nun bestens geschlossen. Dafi einer der Bănde
in deutscher Spr;ache, in der bekannten Reihe Prăhistorische Bronzefunâe,
veroffentlicht wuirde, tragt zu eine'l· besseren Kenntni,; eines Tei1s des
al!'chăologis,chen Fundgurts Rumaniens in der Welt bei. Dieses Beispiel
eine:r ZusammeTIJarbeit, die von Al. Vulpe begonnen wurde, sohlte befolgt
und noch e!I'We1tert werden.
TUDOR SOROCEAfv'U

Studien zur Lausitzer Kultur. Zeszyty Naukowe Uniweirsiitetu .Jiagiellonskiego, CCCLII, Pir-ace ar-cheologiczne, zeszyt 18, Tediak.i:.otr tomu
M. Gedl. Naklia.dem Uniwernytetu JagieUonskiego, Kriak6w, 1974, 18~ p.
cu numeroase figuri în text.
Miarele complex cultural, care e de fapt cultura Law:;itz, a devenit
în fapt un fel de „stat în stat", în cadrul epocii bronzului'. Simpozioane,
conferinţe, volume consacrate în general cultuirii sau doair unor aspecte
speciaile ale ed. dovedesc impoirtanţ•a ceircetărrii şi faptul că cei intere,,aţi
sint conştienţi de această importanţă. Iată contextul apariţiei volumului
de faţă, oare inmănunchiiază citeva studii traitînd une•le probleme ale f enome-nului Lausitz sau chiar ,aspecte cola.:terale, da!r legate de evoluţila luL
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Primul studiu aparţine lui M,a1·ek Gedl. coordonatorului volumului~
~e intitulează Anfănge der Lausitzer Kultur, pp. 7-56, şi are c.a subiect
ansamblul problemelor ,ref eritoa1·e la începutul rulturii Lausitz. Autoru{
parcwrge amănunţit păirerile celor ca-re s--aiu ocupat în spedal de genezia
culturii, consta tind că în ultimii ani s-a produs o schimbare notabilă: faţă
de vechea concepţie. ca1re sublinia naşterea culturii întir-un singu1r centru,
de unde prin mig,raţii sll(·cesive a ocupat o zonă mult mai maire, noirle
teorii susţin că, de la bun început, fenomenul Lausitz nu rreprezenta o
unitate. Studiul problemei e grupat apoi geografic: Silezia, Slovacia de
nord-ve~t. Saxoni.a de est, Oberlausitz, Pomerania. în cadrul fiecărei
zone discutindu-se amănunţit ceramica, obiectele de metal, liturile şi
I"itualu11ile fune,riao·e. felul de a <"Onstrui etc. Cîteva chestiuni ireforitoatre
la culturra Trzciniee (exi~tenţa g'rupelor Lubna şi Konstantyn6w) şi la
grupa T~rnobrzeg în<"heie articolul.
·
Cercetă1ri1 le de la Maszkowice prilejuiesc l'vfodei Cabalska, Die Prolilemctik der iiltesten, mit Buckelornamenten verzierten Keramik aus dem
Gebiete Kleinpolens, unter Berii..cksichtigung des Materials aus Maszkotdce, Kreis Novi Sqcz, 57-92, pe lingă descrierea amănunţită a !:iăpătu
ri.Jor şi pe cea a materialului ceramic (oa:le, străchini, ·amfore, ulcioare,
\·a:.;e mid, pahaire, toate cu stilul lor de ornamentare). Atenţia se conC"entirează asupra aşa-numitului Spiralbuckelornament, oare e şi unU!l
din elementele caraderistke complexului Otomani-Filzesabony.
Renaw Kisza e prezentă cu un articol masiv, Chronologie der Nadeln
in cler Frii..hphase der Lausitzer Kultur. 93-144, caire, pe bam llil1UÎ
substanţial material, contribuie din plin Ia lămlllrio:e,a cronologiei acelor
din peiioada timpunie a eul tudi Lausitz. Cele şaisprezece ti!pUJri stabiilite
~înt ~tudiate fiecare aparte, făcindu-se consideraţii tipologice şi cronologice
dintre cele mai preţioa-;e. La urmă sint stabilite trei etape de evoluţie a
acelor din cultura Lausitz timpurie: 1. Sfirşitul fazei Montelius II şi
începutul celei de-a III-a; 2. Tot restul perioadei a JII ....a; 3. Perioada
a IV-a.
Cu cao:acteo· mai mult antropologlc, airticoluJ Barbaire-i Bugajska,
Untersuchung der Struktur der Population in der Tarnobrzeg-Gruppe,
145-160, este un aprofundat studiu demografic despre o parrte din comunităţi-le cultuo·ii Lausitz. El se bazează, în mod firesc, pe examinarrea
cimitirelor, în cazul de faţă a celor de la Bach6rz-Chodor6wka, Knapy,
Mokrrzysz6w şi T,rzes6wka. Cele citev,a sute de morminte dau indicii de
mare folos pentru stabiliirea unor medii de virstă, a bolhlor de caire au
suferit indivizii şi penh·u trageo·ea unor concluzii cu cairacter de demografie preistorică.
\'olumul se încheie cu studiul lui Jan Chochorowski, Bem.erkungen
itber die Chronologie cler Pfeilspitzen skythischen Typs im Nordteil von
Mitteleuropa, 161-182, oa.1re schiţează un tablou al pătrunderii sciţilor
spre centrul Europei, în contact cu populaţiile întilnite, în cazul nostru,
diverse triburi Lausirtz.

TUDOR SOROCEANU
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Studien zu siidpolnischen Wehranlagen. Zeszyty Naukowe Uniwersitetu Jagiellonskiego, CCCCXXIV, Prace archeologiczne, zeszyt 23, redaktor tomu: Marek Gedl, Warr'Smwa - Krak6w, 1976, 103 p., cu numeroase
figuri în text.
Fascicolul e constituit din cinci articole de diferite dimensiuni, privind aşezări[e întărite din sudul Poloniei. Prin conţinutul l011:, ele se
împarr-t în două grupe: cele caire se ocupă de a~ezădle întărite ale culturii
Lausitz şi cele caire watează problematioa cetăţilo,r medievale timpurii.
Din prima grupă fac parte uirmătoarrele studii: Marek Gedl, Burgen und
Hohensiedlungen der Lausitzer Kultur in Kleinpolen, 7-40; Mairia Cabalska, Wehrsiedlung u.nd Burg der Lausitzer Kultur în Maszkowice,
41-62; Jan Chochorowski, Burgen cler Lausitzer Kultur in Oberschlesien,
63-80, iar din cea de-a doua Michal Pairczewski, Frilhmittelalterliche
Burgen in der Hochebene Glubczyce, 81-96 Bairbarn Gedl, ErJorschung

der mittelalterlichen Wehranlagen im nordlichen Teil des schlesischkleinpolnischen Grenzgebietes, 97-103.
Studiul lui M01rek Gedl cuprinde şase capitole: istoricul cercetărilor
şi expunerea problemelor legate de cele 53 de cetăţi şi aşezc"lri situate
pe înălţimi din Polonia de sud; grupairea de pe valea Dunajee; gruparea
din partea de vest a Ca,rpaţilor; gl"llpa:rea din podi,şul Krak<'l\v-Czstochowa; gruparea din partea estică a Carpaţilor; concluzii. La capătul
acestei analize, autoirul exprimă cîteva opinii. care sînt şi call'acteristici
ale culturii în zona luată în considera/l"e şi ele pot fi rezumate astfel:
dezvoltarea bll!rguril0tr culturii Lausitz în partea de vest a Poloniei Mici
are un alt caroote;r decit în restul terHo.riilor ocupate de aceeaşi cultură;
începutul construirii cetăţiJoc şi ,a întă 1rituri1lor pe aşezăr-ile de înălţime
(locuite ca atare de mai înainte) poate fi plas,at în faza ti-rzie a culturii
(Hallstatt D - început de Latene), la acest lucru contiribuind şi nesiguranţa provocată de pătirunderea sciţilor;
această pe,rioadă <'Onstituie,
totuşi, o pe'l·ioadă de avînt economic, legat mai ales de exploatairea ocnelor de sa,re din ,regiune; te,riitoriile avute în vedere în studiul de faţă nu
au fost atinse de oul,tura pomeraniană, evoluţia continuînd pînă în Latene,
cînd (abia în faza Latene C) se constată contacte cu celţii.
M0fri,a Oabailska prezintă rezultatele săpăturilo,r din aşezarrea de la
Maszkowice. Aid au fost descoperite două faze de locui,re: una mai timpurie (.culitua.'ile Otomani şi Pi1liny) şi una mai tîrzie, leg,ată de purrtătorii
culturii Lausitz dintir-o etapă mai recentă. Intemeierea ,aşeză1rii de la
Maszkowice nu poate fi legată de cultura Puchow, negăsindu-se pînc"t
acum elemente caracteristice acesteia. Cauzele sfirsitului rămîn necunoscute şi putem fi siguri doar de faptul că nu a ·fost un sfîrşit prin
incendiu.
Jan Chochoo:owski discută problema burgurilor culturii La,w,;itz din
Si~ezi,a Superioarră, îndeosebi în legătuiră cu cetatea de lra Lubowice şi a
grupului de populaţii Lausitz din jurul ei. Sînt t,riatate şi chestii.uni de
construcţie, cronologie, economie, conjunctură politică, fără însă a se
intra în amănunte.
TUDOR SOROCEANU

OPPIDA: THE BEGINNINGS OF URBANISATION IN BARBAHIAN
EUROPE. Piaipers presented ,to a Conference art: Oxfoird, OctQber 1975,
editat de Barry Cunliffe şi Trevor Rowley, aipăirută în seiriia binecunoscută:
British Archaeological Reports, Supiplementm:y Sellies ii, f. 1., 1976; ediţie
rotaprintiată, cu 121 figuri în text şi 3 pl,anşe.
VolumuJ. conţine o
conferinţei internaţionale

se,f!ie de studii valoroa6e prezentate cu ocazia
de la Oxford, organizată în luna octombrie 1~)75.

între autorii volumului sînt :reprezentaţi eercetăto:Jii cei mai de seamă
ai problemei f enomeilluilui de U(rbani~m·e în amurgul epocii societăţii primitive pe teriitolfiUJl Eu["opei temperate, problemă urmăiriită, în spedal, în
va„teJe zone ale Europei de vest şi a celei centrale. In ,rindU!l iaceslora
trebuie ,amintit John Collis, de la Depa!f'tamentul de isto11ie antid1 al
Universităţii din Sheffield M•airea Britanie, Colin C. Haselgrove, rnembn! al Trinity College-ului de la Cambridge - Anglia, Eva F. Petres,
de ia Istvan-kiirâ[y Muzeum din Szekesfehervâr - R. P. Ungară, Jifi
Bt'en, din partea Muzeului Naţional din R. S. CehosloV1acă, Daphne Nash,
asistentă-custode Jia Heberden Coin Room, Ashmolean Museum, Oxford
- Anglia, B. Cunliffe, profesor de arheologie europeană •lia Institutul de
arheologie din oraşul Oxford - Marea Britanie, Jeffrey May de la Departamentu1 Studii~or dasice şi arheologice din oadrul Universităţii de ,la
Nottingham - Angiliia, Warwick Rodwell, di-rectorul GRAAGS din oraşul
Bristol - Barea Britanie, precum şi Trevor Rowley, profesor particular
în arheologie la Departamentul de Studii externe din Oxford - Anglia
Studiul lui J. Collis, cu caracter general, intitulat: ,,Town ond
Market in Iron Age Europe" (Oria.ş şi tîrg în Europa epocii de fier, p.
3-23, 13 fig.) se ocupă cu problema extirem de interesantă ,a or:aşeloi- şi
tîrgurilor din Europa temperată a vîrstei fierului. După o prezentare în
ansamblu a chestiunii, auJto1u l anializooză oiri,gineia O'I'aşefor, ~noeputul
prooesu!lui de U1rbanizaire fixirudu-1 în secolul al VI-le,a î.e.n., în anQLJllite
zone ale Franţei şi Germaniei (Mont Lassois, Heuneburg), aşezările de
aici prezentînd caracteristici urbane. In perioada Latene-ului mijlociu
procesul se extinde tireptat din punct de vedere dimensionai!, Slllprafaţia
unor astfel de aşeză,ri tiinzînd spre oairacteri.sticHe unei ~ezăiri uirbane.
CuJtuma materiială a Laitene-uuui este numită drept o C1.lltu,ră de
tip deja oppidWl. Intre aceste ~ezări putem aminti pe oele mai faimoase: Bibracte (Mont BeU!Vlf'ay) şi Alesia (Afa;e-Ste-Reine), pomenite
1
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C. Iulius OaeSlcllr în „Comentariile" lui, cu termenul latin oppidum.
această schemă cronologică, autorul prezintă continuiitartea procesului nu numai pe teritoriul Galliei, ci şi în sudul Insulei britanice,
precum şi pe teritoriul Europei de mijloc [se referă la teritoriul Republicii Austria, precum şi al R. S. Cehoslovace, amintind, între altele:
Hrazany, Zavist, Kempten (Cambodunum), Manching etc.].
După o scurtă, dar frapantă caa""acteirizare a acestor aşezări, caraoteIiza["e carre foloseşte şi cunoştinţele interdisciplinare, mai ales cu caracter
geografic, autorul frece la prezent.airea sumară a „industriei" (desigll["
primitive) de tip manufacturier, din diferite aşezări urbane, între oaire
Manching şi Sta.re Hradisko din Boemiia. In aceste centre se dezvoltă
manufaotUJrile de ceramică, de sticlă, bronz, fier etc. Dezvoltarea acestor
„industrii", cum le denumeşte autorul, se conturează deja în Latene-ul
de mijloc, dar o adevărată centralizare şi intensifi.oarre a producţiei se
poate observa în perioada Latene-ului C. Singura „industrie" în care se
poate constata o oarecare revoluţie este p.roducţia fierului. In cursul
acestei perioade fămadi din Europa centrală produc un oţel moale, oţel
,~a,re este superior oţelului contemporan din zona Mării Mediterane, ba
chialf' şi celui din secolul al II-lea e.n., fierul din Noricum fiind foarte
recomandat de Pliniu. Dintre produsele cele mai fine se pot, totuşi,
aminti spadele lucrate prin sudare la cald, prin ciocănire, oliginaire din
Elveţia. In Latene-ul tkziu fierul era un metal comun şi apărrea în caintităţi apreciabile în numeroase aşezăli.
In JXJ.•rtea următoaa""e a luorădi se vorbeşte de comerţul exterior. Se
constată că pe durata Latene-ului mijlociu exista un hlatus în ce priveşte vehicularea bunurilor din lumea clasică în Emopa temperată. La
sfîrşitul acestei perioade contactele „comerciale" se reînnoiesc şi în
Latene-ul tîrziu ating proporţii masive. Acest lucru se vede cel mai
elocvent în legătură cu vinul de origine italică. Cantităţi maori de fragmente de amfoce au fost descoperite, începînd din şudul F·ranţei spre
nord şi vest, pe valea riurUor Rhâne, Saâne şi Loire. Ele sint prezente
însă şi în pairtea centrală a văii Rinului, a rîului Moselle, ba chiair şi în
Masivul CentraL Aşezarea predecesoa1.ră actualului oraş Toulouse era un
adevărat antrepozit, în drumul Carcassone-Garonne. Pe cînd amforele
sînt relativ comune în ,aşezăii.Je Gi,ronde-ului, eie sînt prezente numai
sporadic în Normandi.1. şi în Britannia.
Mauia „oampaniană", lucioasă, •are aproape aceeaşi ar-ie de 1răspîndiire
ca şi amforele, dar într-o cantitate mult mai mică. Ambele felud de
cermică sînt destul de 1rare în descope.rkiJe din Eurnpa centrală, datorită - după toate probabilităţile greutăţilor de transpoirt prin pasri.J1J:ile
Alpilor. Vasele de bronz, legate de consumul vinului, păswaite în întregime sau fa,agmentaire, nu sînt neobişnuirte în a.şezări'le din Cehia, cum
este Stradonice, prezenţa lor fiind semnalată în Germani a de no["d,
Scandinavi,a, precum şi în Britannia.
In Austria, pe Magdalensbeirg, ,a existat o enclavă a negustoriilor
italici care au făcut comerţ, în special cu piese de fier, cum ar fi ulcioare,
străchini, inele, seceri etc. Activitatea „comercială" are loc nu numai cu
I talia, ci şi cu Mauretanra din Af.rioa de nord, monedele mauretane fiind
răspindite în Europa temperată începînd de la Mont Reuvrv, din Franţa,
1
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şi pînă

la Stmadonice în Boemia. Grafitti de la Magdalensbe,rg datează din
perioada lui Augustus Oobavianus, dar făiră îndoi1a..lă ,refilectă o aotivitate
mai timJ)'lllrie-, din serolul I î.e.n.
ln ce ·priveşte „comerţUJl" interior. mai există anumite dificultăţi
în urmărirea schimburilor interzonale, fapt care rezultă din relativa omogenitate a c"U'litu['ii materiale (tipu1ri1e de fibule, bronzurrile, ceiiamica
pictată), cu toaite că aceaistă omog,enitate îm,ă..';ii refleotă relaţiile stirînse
legate de dezvo1ltairea întregii a-rii.
Pentiru a uşuriia „comerţul··, începînd din Latene""'u1l mijlociu, în
Eunipa centrală începe baterea monedei, şi anume a unor serii de moned~
de maire valoare, din auir şi arrgint.
ln Latene-ul tîrrziu apa,r monede de o \'aloa,re mai scăzută, cu un
conţinut minim de a,rgint, monede de bronz sau de potin. (Este da:r cil
ace;te monede nu au funcţia ce o îndeplinesc în epoca contemporană).
Monedele cu o valoare ridicată apa r fo-ecvent în aşeză,rile mari şi
ele trebuie puse în legătUiră cu activHatea „comercială". Locul tî1rgului
(respectiv tî1rgul) începe a-şi contura trăsături·le unui m·aş roman, cu toate
că apariţia timpuirie a ,acestuia în Elliropa temperată nu este cunoscută.
Aşeză.rHe ll!rbane din secolele i_I-I î.e.n. apar înk-o vastă zonă,
începînd din Britannia de sud-est pînă în Slovacia, dar ele lipsesc din
Cîmpia norrd-europeană şi din Scandinavi a. InovaţiHe de o importanţă
majoră aile acestei pe1riorade au o la.rgă răspîndi:re în a9 eză,rHe urbane,
ceea ce a solicitat o reţea de „comerţ" extensiv, pentru spdjini~·ea
1

1

poprul1aţiei.

ln studLul său intitulat ,,External Trade as a Stimulus to Urbanisation" (Comerţul ext~ioir ca un stimulato;r a:l urbanizaţiei, p. 25-49, cu
o figură), C. C. Haselgrove ajunge la concluzia că începutu,ri,le uirbanizaţiei îşi au irădăiciniile în epoca preistorică, fenomenul deci, în fond, este
şi o problemă de oairacte[' preistoric, avînd rădăcini-le în sistemul social
şi economic preroman. ln studierea procesului de UJrbanizaire trebuie folosite şi rezul1tateile alto,r discipline, cum sînt, de pildă, geog,rafia .şi
ant:ropO'logia. La fel, peniuru expli•ca1rea comple,tă a fenomenului airheo1ogic, nu este destul să se demonstireze simiilitudinea apairentă între procesele oaire au loc în perioada preistorică şi acelea L'clire a,pair în contextul
unor societăţi muilt mai •recente, ci este de stabilit mecanismul actual prin
caire asemenea schimbăd sodale şi economice pot fi extrapoikllte în preistorie (cum ar fi urbanizarea) şi că aceste schimbări sînt rezultatul uno:·
procese, cum air fi „come1rţul"' exterior, de exemplu.
Studh..lil foa;rte interesant al lui Eva Petres. intituk1t „The Late PreRoman Age in Hungary with special reference to Oppida" (Perioada
tî,rzie pre-romană în Ungaa.ia, cu specială pr.ivi:re l a oppida, p. 51-80,
18 fig., 4 foito) se ocupă cu problem,a oppidum-urilor celţilor de ,răsărit.
Inainte de toate, autoarea creionează un tablou veridic asupra fondului
de civiHzra,ţie· şi istorie de •1'a oa,re ra pornit dezvoltarea. Dezvoltarea din
Latene-ul tîrziu, atît în ceea ce priv~te Unga,ria cţe nord, cit şi părţile
ei răsăititene, a fost determinată de componente puternice răsăriteine:
coexistenţa populaţiei băş,tinraşe preooitice cu gcr:upuri de popufaţie cel1
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din care a rezultat un g:rllip etnic de un caracter specific local.
Ambele teritorii, afectate puternic de e~pansiunea dacică, aveau, în
perioada preromană tiirzie, o cu totul altă dezvoltare în comparaţie cu
teritoriile wansdanubiene (este vorba de Ungaria de vest).
In păirţi.!.le următoare, Eva Petres îşi concentrează analiza ,asupra
acestui din urmă teritoriu, demairaatrea fiind motivată prin istoria mai
re('entă a acestei regiuni, cu alte cuvinte împreună cu ~>nele iadiiacente
ale Iugoslaviei şi Austriei: partea cea mai mare a viitoarei provincii
romane Pannoniia, ,a cărei dezvoltare urbană se poate compara, prin
antecedentele celtice, cu continuitatea din epoca romană.
Studiul se bazează pe cele mai diferite elemente. l11.1Straţii~e cu caracter istoric sînt fl.llrniziaire de ,rezuJtart:ele istoriog,rafdei vechi maghiirure, iar
săpăturile arheologi.ce, precum şi cercetădle de topografie arheologică, o
ajută în schiţarea ,aspectelor istorice ale ~ezărilor.
.
După o prezentaire succintă a procesului de aşezaire a diferitelor
t'l"ibuiri celtice - în linii mari - pe teritoriul viitoarei provincii Pia.nnonia, problemă în care toţi cercetătorii maghiari au căzut de acord,
autoarea trece la descrierea sumară, dair precisă, a aşezări,lor fortificate
care se grupează in patru unităţi distincte: 1) centru[, în apropierea
laeului Baliaton; 2) colţul de nord-est al Tegiunii transdanubiene (în aşa
zisul cot al Dunării); 3) împrejurimile lacului Fert6; 4) împrejurimile
masivului mic, insular. al Munţilor Mecsek. Aşezăirile fortificate ale
scordîschlor mari, situate intire riurile Drava şi Sava, în apropierea
rursului inferior al ia.cestora, fac pairte dintr-un g,rup apairte. (Menţionăm
că ~int foarte grăitoare cele 18 figuri, reprezentînd, în majoritatea lor,
planurile aşezărilor respective, completate cu unele planuri de locuinţe,
ba C"hiar cu unele modele de reconstituiri de locuinţe).
O trăsătură comună a acestor aşezări fortificate este constatarea că,
în majorita/te covil!'Şitoaire. ele au fost construite la mijlocul secoiluilui I
i.e.n .. cu excepţia uneia singUJre, refolosind aşezări întărite din intervalul
de timp &-onz D - Ha:btatt C. In anUIJilite aşeză1i din sudu1l teritoriului (Szaliacska, Regoly, Dunaszekcs6) apru-, sporadic. şi materiia:le mai
timpuriii, chiar monede, ronst.ataire oare suge,rează folosirea lol[" mai timpurie, începînd din Latene-ul timpuriu.
Aşezări1le fortificate
din cotul Dunării:
Eszte1rgom, Budapest,
Sz,1zhalombatta, aparţin teritoriului tribal al eravisci-lor, pe cind cele de
la Hegăly, Nagyberki, Szalacska, Ba.ta, Dunaszekcs6, precum şi cele cunoscute din valea riului Kapos, foarte probabil au fost în posesia tribului
Hercuniates. Aşezările întărite din vestul teritoriului indică teritoriul
tribal al boii-lor, mult restrîns cu timpul din cauza expediţiei militare
dadce, condusă de Burebistia.
În ce priveşte aşeză1nile fortificate ale scordisci...Joir, pirecum şi aria
recentelo,r oriaşe romane, ele, în egală măsură, au fost construite pe unele
teir,asamente preistorice.
Aceste staţiuni au fost populate ou ciţiva zeci de ani mai de vreme
decît cele din T:ransdanubiia., fiind vorba despre zorii secolului I î.e.n.
In ~ezarea de Ja Zidovair (Zsid6v,ălr), de pe malul nordtc a} Dunării
(în Banatul iugosJav), descopeirirHe indică o puternică influenţă dacică,
începîrud cam de ,la mijlocuJ. secolului I i.e.n., datorită, înainte de toate,
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apropierii nemi}locite a daaHoir, iar mai tÎII"ziu includerii în sf€11'a lor de
pµ;tece.
Aşezările fortificate, împreună cu teritoriile lor viitoarea provincie Pannonia - inrbrunesc ,a,t[t din plllllCt de vedere cronologic, dit şi etn.Jic,
toarte criteiriile unui oppidum.
Independent de faptul că întemeierea acestor oppida se datoreşte
uno:r motive istorice sia,u strategice, multe dintre ele puteal\.l funcţiona, în
urma noili regJementăiri şi consoHdări, ca unităţi economice, politice şi 01·.gar,tizatorice, tot aşa cum noua formă instituţională a fost derterminiată de
ceripţele economice ale perioadei.
în .oazruil ~ezăriJoir de lia Sziailacska, Regoly şi Velemszentvid oair0cte1·ul lor „industrial" este dincolo de orice dubiu. Alte centire, ca Eszteirgom,
~e poit conside,ra ca un oppidum înconj,UJrat de o concentraţie de tip agricol. Iiairăşi ailtele, oa Tihany, Baila.rt:onfoJdvâr, aveau, desigur, un rol sbrrategk. Centrele economice, mai mU1lt s.a,u mai puţin, s-au dezvolt.at în
~·oncordanţă cu diviziunile tribale; monetăria locală, .,barbară", a „apro.:izionat" cu precădere teritoriuJ tră.bal, în aşa fel îndt o monetărrie a
unui oppidum indică şi un oentriu •tribal. Oppidum-urile rtî.rzii -celtice se
pot considera oa oraşe, avînd Jegături nemi,j,locite, în cele ma1i mu[te
cazuiri, cu ornşele peirioadei următoa1re, cea TOmană, fiind integiriate în
aşezairea romană ,oa1re le UJim1ează. In aceste oppida se poarte obse,rva fără îndoi1rulă o continuitate nemijlocită între ce1e două pe:rioade. După
momentul cuceriir.ii unele centre importanrte decad, interesele miilitare,
economice, polirtice şi de ia:l,tă nartUJră, rromane, iavînd cu totU1l alt 0aracter.
Studiul remarcabil al lui J. Bfer1, care are titlul ,,Earliest Settle1nents with Urban Character in Central Europe" (AşezăTile cele mai timpudi cu caracter urban din Europa centrală, p. 81-94, 5 fig.), conţine o
serie de observaţii şi idei foarte importante în legătură cu problema în
cauză. Autorul precizează, de la bun început, că în literatura airheologică cehoslovacă oppidum-urile celtice deseori sînt pomenite ca „ora~ele noastre cele mai timpurii". Sub termenul tehnic de oppida celtice
se înţelege grupul aşezărilor fortificate, originare de la sfîirşitul secolului II î.e.n. (este vorba de cele mai timpurii), a căror fază principală de
locuire este datată în secolul I î.e.n. Folosirea lor se încheie, în majoritatea cazurilor, cam pe l-a începutul mileniului I e.n., existînd însă şi
cîteva excepţii, mai ales în ce priveşte cele din Slovacia. Oppidum-urile
nu fost centre economice, ale vieţii culturale şi politice, şi au avut o serie de trăsături tipice celor mai vechi oraşe. In primul rînd. ele au •reprezentat centre ale unor meşteşuguri, dintre care multe (ca metalurgia, confecţionarea ceramicii, manufactura de sticlă şi de email) au ajuns
la un nivel relativ înalt al perfecţionării şi gustului. Oppidum-urile au
fost deci focarele „comerţului" pe mari distanţe, în care schimbul materialelor brute, preţioase, ca chihlimbarul, a unor produse, ca vinul, şi a
vaselor de metal jucau un rol important, acest „comerţ" bazîndu-se, în
parte, deja pe circulaţia monetară. Manufactura, precum şi „comerţul",
presupun, în mod inevitabil, o stratificare complicată a societăţii.
Acest subiect a fost dezbătut în multe publicaţii, atît în Cehoslovacia, cit şi în afara acestei ţări, el fiind studiat nu numai de arheologi,
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ci şi de istorici, numismaţi, jurişti şi oameni de ştiinţă de alte specialităţi.
Problemele specifice includ, pe lingă alte laturi, întrebarea: incepînd de
cind oppidum-urile celtice pot fi interpretate ca centre de caracter urban? Unii învăţaţi asociază termenul de oraş numai cu oraşul medieval
sau, în cel mai bun caz, cu oraşele societăţii greceşti sau celei romane.
Folosind acest criteriu, ei refuză să atribuie un caracter urban acestor
oppida. Autorul studiului în discuţie consideră - după opinia noastră,
pe oună dreptate - că raţiunea acestei aserţiuni este incorectă, deoarece oraşul, ca fenomen social şi istoric, este supus unor dezvoltări specifice; o aşezare prebtorică nu se poate aprecia după criteriile care sint
valabile pentru societatea clasică sau cea medievală. Mulţi jurişti şi numeroşi istorici înclina să atribuie un caracter urban numai acelor aşe
zări în care un anumit sistem legal poate fi atestat prin documente scrise.
Toţi aceştia procedează conform acelui principiu după care nici un ora~
nl! poate exista fără vreun document care să cuprindă o serie de norme.
ln acest caz însă, termenul de „oraş·• s-ar limita numai la acele perioade ale dezvo1tă!.rii sociale care au documente scrise. Autorul este convins că lunga epocă de dezvoltare a societăţii preistorice, al cărei sistem
legislaţiona1 nu se poate documenta în detalii prin izvoare arheologice,
nu se poate trece cu vederea. Apariţia unui astlel de sistem esle consecinţa naturală a unei diferenţieri sociale complicate.
Centrele fortificate de manufactură şi de schimb de mărfuri, c-are, în
general, sînt considerate şi ca centre culturale şi polltice, reprezinta o
arie naturală, in care se constituie relaţii sociale şi juridice . .r·ortiiicarea
oppidum-urilor este frecventă, dar nu totdeauna este convingător
ju.-,tificat, dacă erau sau nu îndreptate numai impotriva unor
inamici din afară. Această necesitate apare însă ca rezultat al unei dezvoltări social-economice complicate. Ea demonstreaza nevoia de a prnteja o anumită pătură sociala, precum şi averea sa dobîndita. Autorul
este conştient de faptul că problema nu este demonstrarea sistemului
juridic, ci, mai degrabă, elucidarea detaliată a relaţiilor sociale din interiorul oppidum.-urilor. Izvoarele arheologice, in sine, nu pol dovedi
exbtenţa unui sistem ju1idic, dar pot răspunde cu claritate l!'eferitor la
situaţia economica în care se dezvoltă societatea şi în care cîteva fenomene nu sint numai probabile, ci inevitabile. Autorul este de parere
ca, similar celor din cadrul societăţii feudale sau clasice, aşezările urbane existau şi în societatea preistorică. Importanţa şi funcţia unor astfel de aşezăi:i a determinat caracterul lor urban, nu numai pentru societatea existentă, ci şi pentru dezvoltarea lor viitoa-re.
în ce priveşte oppidum-urile celtice, putem să trimitem la „Comentariile" lui C. Iulius Caesar, care ne sînt de mare ajutor, deoarece au fost
scrise de un autor posedînd o cunoaştere de primă mină despre ţinutul
helveţilor. Caesar scria: ,, ... Oppida sua omnia numero ad XII, vicos
ad CCCC, reliqua privata aedificia incendunt .. ." 1n această propoziţie Caesar a consemnat cit se poate de limpede ierarhia aşeză,rilor. 1n
primul rind sînt oppida, apoi viei, după aceea privata aedificia. Pare neîndoielnic faptul că Iulius Caesar a descris oppida din Gallia în termenii
pe care-i cunoştea din Italia, deoarece el nu intră în nici un fel de detalii
şi sper-ă ca vorbele sale să-i fie ,.familiare" cititorului italic. Este, dease-
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menea, bine ştiut că pentru aceleaşi oppida Caesar foloseşte ambii termeni: oppidum şi urbs. ln lumina acestor fapte, unele oppida celtice de
pe teritoriul cehoslovac pot fi considerate or a ş e pre ist o ir i ce, îndeosebi dacă comparăm culturile materiale, aproape identice, de la Bibracte din Franţa, spre ex., şi Stradonice în Boemia.
ln continuare, autorul prezintă sumar oppidum-urile cunoscute actualmente în Cehoslovacia, textul refeiritor la acestea fiind completat cu
mai multe hărţi, planuri de aşezări şi planuri de săpături foarte instructive, dînd, totodată (cu cele sigure şi cu cele mai puţin sigure), un total de 19. Majoritatea lor se află pe teritoriul fostei ţări a boii-lor (Boiohacmiwn> Boemia); mult mai puţine se cunosc de pe teritoriul Moraviei,
in timp ce de pe te,ritoriul Slovaciei nu sînt semnalate decît două, nesigure. Ar fi foarte interesantă prezentarea mai detaliată şi a diferitelor
!·ezultate, dar, din lipsă de spaţiu, ne mulţumim doar cu o scurtă informare asupra ca1racteristicilor urbane ale oppiclum-udlor din R.S. Cehoslovacă:

întîmplării, ci ele stau în legă
cu unele depozite de materiale brute, cum ar fi minereurile feroase (Stradonice, Tfisov, Stare Hradisko) şi neferoase (Hradiste Zavist - aur) 1 sau la intersecţiile unor rute principale de schimb.
Oppida din Boemia au fost întemeiate, în mare parte, de-a lungul drumului comercial care urma valea rîului Vltava. Amplasarea oppidum-urilor
celtice din Boemia este destul de uniformă, în sensul că partea centrală
:..1 aşezării e situată într-o vale flancată din două părţi de înălţimi, de aşa
zisele akropoleis. O t,răsătură caracteristică a oppidum-urilor celtice este
ci m e n a j are a art i fi ci a 1 ă a interi o r ului î n te rase,
cu
gîndul de a obţine maximumul de spaţiu orizontal, necesar ridicării unor
construcţii particulare.
ln cele ce urmează, autorul se ocupă de problema fortificaţiilor şi
a elementelor de fortificaţii, de planul proiectat al părţii interioare a
aşezării ,,cartierele orăşeneşti" - , de aranjarea clădirilor în inteiriorul oppidum-ului, de manufacturi, comerţ la mare distanţă, şi sistemul
,,administrativ".
ln \Teme ce studiile prezentate în rîndurile de mai sus au fost expuse mai pe lairg, deoarece au un caracter mai general sau, din punct de
vedere geografic şi al dezvoltării social-economice, ne interesează mai
mult, peste ultimele şase studii trecem mai repede, dei;,i au acelaşi nivel ridicat ştiinţific, nemaiavînd spaţiu pentru discutarea lor in c::rtenso.

1) Amplasarea lor nu este la voia

tură nemijlocită

Studiul extrem de interesant al lui D. Nash, intitulat „The Growth
of Urban Society in France" (Dezvoltarea societăţii urbane în Franţa,
p. 95-133, 14 fig.) abordează trei zone din centrul şi sudul Franţei, care
~e află în împrejurimile Masivului Central. Autoarea se ocupă cu ampla1 Menţionăm,

ordine de idei, că cu cîţiva ani în urmă şi subsemconcluzie în legătură cu Sarmizegetusa regia. (Cf. Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Munţii Orăştiei, în Studii şi comunicări
de etnografie-istorie Caransebeş, II, 1977, p. 299-309, precum şi Importanţa

natul a ajuns la

în

această

aceeaşi

unor metale neJeroase şi a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice
în Munţii Se1 zşului, în Sargetia, XIV, 1978, sub tipar).
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sarea oppidum-urilor (s î n t f o a r t e u t i 1 e a n u m i t e ·o b s e r v a ţ i i r e f e r i t o a r e 1 a g e o g r a f i a-g e o m o r f o 1 o g i a ş i g e o 1 o g i a
zone 1 or respective!). Apoi trece la problema oppidum-urilor, fă
cind distincţie netă, dar reuşită, intre aşezări cu caracter rural şi urban. Următorul subiect pe care-l atacă este cel al schimbului, documentîndu-1 chiar spre teritorii îndepărtate. După aceea tratează problema
populaţiei din oppida. Capitolul următor este destinat a analiza problema
cronologiei acestor aşezări. Creionează legăturile între baterea monedei
şi procesul de urbanizare, ca să discute, pe urmă, originile fenomenului de urbanizare.
B. Cunliffe, unul dintre redactorii volumului, se ocupă de „The Origins o.f Urbanisation in Britain" (Originile procesului de urbanizare în
Britannia, p. 135-161, 10 fig.). După o competentă introducere, tratează
procesul aşa-zisei „centralizări .. , făcînd distincţia între fortăJreţele timpurii de înălţimi (early hill-forts, dind ca exemplu Balksbury, care se
datează în secolele IX-VII i.e.n., refolosit în secolul al III-lea i.e.n.) ~i
cele dezvoltate (developed hill-forts). Mai departe, analizează funcţiile
social-economice şi de altă natură ale acestora, ca să treacă, pe urmă, la
discutarea unor variaţii zonale ale lor. Atacă, mai pe urmă, problema
dezi.'Oltării schimburilor pe distanţe mari, precizind că reţeaua comercială ia, din ce în ce mai mult, proporţii apreciabile, continentale. Se ocupă
în mod detaliat cu oppida din secolul I i.e.n. Ultimele capitole sînt
consacrate perioadei anilor 54 î.e.n. - 43 e.n. şi concluziilor.
Studiul lui J. May: ,,The Growth of Settlemens in the Later Tron
Age in Lincolnshire" (Dezvoltarea aşezărilor în a doua virstă a fierului
în Lincolnshire, p. 163-183, 8 fig.) se ocupă de problemele procesului
de urbanizare referitor la o zonă mai restrinsă şi mai puţin cercetată
a Angliei central-estice (East-Midland), cu formele caracteristice pentru
un district geografic întins, de cimpie, a Britaniei. Recentele cercetări
de teren, executate în special în Lincolnshiire, sugerează existenţa, odinioară, a unor comunităţi bogate, care infloreau aici pînă la sfirşitul
vîrstei fierului. Concentrarea populaţiei în diferite localităţi putea prefigura dezvoltarea centrelor urbane din perioada romano-britanică.

W. Rodwell, în a sa lucrare intitulată „Coinage, Oppida and the
Rise of Belgic Power in South-Eastern Britain" (Sistemul monetar, oppida şi creşterea puterii belgice în Britannia de sud-est, p. 181-366, 51
fig.) este studiul cel mai amplu, reprezentînd drca o jumătate din volumul întreg. Este un studiu foarte documentat, cu 4, respectiv 5 apendice, şi cu mai multe g,rafice.
După ce autorul trece în revistă o serie de probleme (ca cele ale
primelor aşezări timpurii belgice şi a monedelor, chestiunea primei faze
a aşezărilor belgice, faza a doua a acestora, efectul campaniilor militare
ale lui C. Iulius Caesar în Gallia, prezenţa lui Caesar în Britannia, problemele cimitirelor, ale ceramicii belgice, inclusiv a amforelor de origine
italică, problema monetăriei după plecarea lui Caesar, problema tribului Catuvellauni, emisiunile lui Tasciovanus şi Addedomaros, problema
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lui Dubnovellaunos, apoi cea a lui Cunobelinus şi a „imperiului" său),
monedele ca surse pentru delimitarea unor teritorii politice şi
economice, prezintă sistemul economic şi politic, ca pe urmă să trateze,
în strînsă legătuTă cu cele amintite mai înainte, problema cea mai importantă: cea a oppidum-urilor, aşezărilor şi tirgurilor, făcind şi o categorisire foarte interesantă a aşezărilor. Vorbeşte, în continuare, de schimb
şi de efectele acestuia asupra prosperităţii tribului belgic.
discută

1n concluzie, trebuie să spunem că volumul prezentat conţine o serie de studii foarte importante, atît din punct de vedere al materialului
în cauză, cit şi, mai ales, din punct de vedere metodologic. Seria de învăţăminte, foarte preţioase, va putea fi folosită din plin în legătură cu
năzuinţele noastre de a vedea în optică justă problema aşezărilor urbane
la daci, acele davae care ne sînt cunoscute, după nume mai ales, pe baza
datelor geografului antic Cl. Ptolemaeus. Considerăm studiile prezentate
mai sus cu totul fugitiv, ca servind nu numai la elucidarea unor probleme
cu caracter istoric şi arheologic, ci şi la cele de natură geografică şi antropogeografică, respectiv socio-geografică de la noi din ţară.
Avind în vedere calităţile sale, recomandăm cu căldură volumul tuturor celor care se interesează de aceste chestiuni complexe, dar foal'te
atrăgătoare: sociale, economice, politice, demogirafice etc.
ISTVAN FERENCZI

Laszlo Barkoczi, Andras Mocsy, Die romischen Inschriften Ungarns.
2. Li.eferung - Salla, Mogentiarw., Mursella, Brigetio (RIU II), Budapest.
Akademiai Kiad6, 1972. Cuprinde 358 p. de text in 16°, 211 fotografii ~i
trei hărţi.
La patru ani de la apariţia p;rimului volum de inscripţii latine ale
Ungciriei, L. Barkoczi şi A. Mocsy ne pun la dispoziţie un nou volum, care
cuprinde 350 de inscripţii din teritoriul municipiilor Salla, Mogentiana.
Mursella, coincizind în mare cu actualele comitate Zala şi Veszprem, .şi
din municipiul şi castrul de legiune Brigetio. Scurte, dar profunde observaţii asupra zonei cercetate şi asupra caracteristicilor generale ale pieselor epigrafice se fac în introducerile de la p. 13-19 şi 89-92. Puţine
inscripţii au un caracter oficial, puţine prezintă un interes pentru viaţa
municipală sau pentru religie. Deosebit de bogat este, în schimb, materialul onomastic. Pe de altă parte, deoarece un mare număr de piese nu
au fost executate în ateliere specializate, iar inscripţiile lot· au fost adesea zgîriate de persoane care ştiau cit de cit carte, se întîlnesc forme de
latină vulgară şi pot fi, în acelaşi timp, trase concluzii despre gradul de
romanizare a populaţiei.
În ce priveşte forma de prezentare a inscripţiilor, cei doi autori au
păstrat consecvent principiile aplicate în primul volum. Ei trebuie să fie
lăudaţi că în comentarii au folosit o limbă de circulaţie şi n-au pus colegilor lor din alte ţări pirobleme dificile şi inutile. Scurte observaţii asupra
pieselor şi bibliografia sînt trecute pe pagina de stînga, în timp ce în
dreapta aflăm desenele inscripţiilor sau reproducerea textului din CIL,
dacă ele fuseseră publicate aici şi s-au pierdut între timp. Fotografiile.
aparţinînd aproape tuturor pieselor păstrate, au fost trecute la sfîrşit.
Este fără îndoială preferabil să răsfoieşti pentru a găsi o fotografie reprodusă pe hîrtie cretată, <lecit să se afle, aşa cum ar fi ideal, lingă
comentar, dar prost reprodusă pe o hîrtie de calitate inferioară. Merită
a fi apreciat şi efortul de a oferi un desen cit mai exact al inscripţiei,_
dar s-ar fi cuvenit să se delimiteze printr-o linie cîmpul inscripţiei.
Principala obiecţie priveşte modul de redare a textelor. In precuvintare (p. 7) ni se spune că „die freundliche Kritik einiger Kollegen
(insbesondere die vom H. Lieb, L. Petersen, H. G. Pflaum und J. Sasei)
hat uns veiranlasst, von den Grundsatzen der 1. Lieferung in einer Hinsicht abzuweichen. Die Texte werden fortan nicht nur ausnahmsweise
aufgelost"'. Citind volumul, ne dăm însă seama că puţine dintre texteleinscripţiilor au fost dezvoltate. Trebuie spus că editorii unui corpus na-
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ţional nu au astăzi de înfruntat greutăţile pe care le avuseseră editorii
CIL-ului, astfel incit un comentariu oricît de concis, dar complet, în
care să fie cuprinsă şi lecttITa dezvoltată a inscripţiei, este o cerinţă legitimu. Nu ne gîndim aici neapărat la neepigrafişti, deşi c!_r trebui să ţi
nem seamă şi de aceştia. Lectura este adesea o problemă de interpretare
şi am dori să ştim la ce soluţii au ajuns autorii în cazul unor texte
dificile. Or, sumarele indicaţii pe care le întîlnim uneori sau bibliogTafia
citată nu pot suplini această lipsă. Mai trebuie să ne gîndim la faptul
că lectura oferită de autori pentru piesele inedite ar trebui să fie preluata în Annee Epigraphique şi că pe baza textelor dezvoltate se va face
indicele general al RIU. Fiindcă veni vorba de indice, nu ar fi fost rău
~ă fi existat cite unul la sfîrşitul fiecărui volum. Prin aceasta munca
autorilor ar fi mai uşor şi în mai mare măsură utilizată.
ln continuare cîteva sugestii de lectură: Nr. 306 - judecind după
fig. XVII, nu s-ar părea că după DN ar fi existat pe piatră numele, ulterior martelat, al \.Teunui împărat. Şi, din întreaga titulatură a împă
ratului să fi •rămas numai p{ater) p(atriae)? Mi se pare mai degrabă că
PP reprezintă iniţialele nomen-ului şi cognomen-ului dedicantului care
a săvirşit cu modestie, în intimitate, un act de loialitate faţă de împărat.
Nr. :n2 - în r. 5-6 în loc de misso / m(issione) h(onesta) aş citi miss(us)
{h)o(nesta) / m(issione), unde onesta este pronunţia vulgară. Nr. 382 pe partea dreaptă a altarului cele trei rinduri BARBAIO / ... ECVL /
.... pot fi citite Barbaro / [et Rjegul[o / cos.], ceea ce ar data piesa în
157. Nr 504 - propun lectura: ... mun[ic(ipii) / B]rig(etionensium), a

mi[li/t]i(i)s, qui e[is? / ajt templum I a fundame[n/t]is extru[end(um) /
..... solvit?J. Nr. 533 - r. 4-5 pare a fi vico Caian(i). Nr. 597 - primul
dedkant se numeşte Tit(ius) Quintus (v. nr. 586).

IOAN PISO

Jeno Fitz, Der Geldumlauf der rămischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts, Akademiai Kiad6, Budapest, Rudolf Habelt· Verlag, Bonn, 1978, 945 p.
Luararea este împărţită în două volume, cuprinde o prefaţă, şapte
capitole (divizate în mai multe subcapitole), o listă de prescurtăTi, hărţi
cu descoperirile monetare (fig. 1-4), cite două grafice pentru fiecare
tezaur monetar (fig. 5-82), planşe pe care sînt reproduse cele mai semnificative tipuri de revers (p. 863-881), seriile antoninianului emis la
Viminacium (p. 883-908), templum provinciae şi tezaurul de la Gorsium (p. 909-919), anexe şi indici.
Supunînd unei analize minuţioase descoperirile monetare ale unui
grup de provincii romane într-o perioadă să-racă în izvoare epigrafice, literare şi arheologice, monografia cunoscutului cercetător maghiar_ are,
pe lîngă calitatea noutăţii, meritul de a fi bazată pe un studiu complex,
competent al izvoarelor, ca şi al literaturii de specialitate. Aplicarea unui
,,index" i-a dat ·autorului posibilitatea de a compara descoperirile monetare din diferite o-raşe şi provincii şi de a stabili pe această bază intensitatea circulaţiei monetare în vederea precizării situaţiei economice a
fiecărei provincii în cadrul complexului dunărean. Din materialul prezentat rezultă că J. F. a luat în considerare un număr inegal de oraşe
din diferite provincii: din Noricum 3, din Pannonia Superior 5, din Pannonia Inferior 4, din Dacia 3 (mai precis 2, vezi p. 63 nota 1), din Moesia
Inferior 1 (p. 26 şi urm.). Decalajele se datoresc stadiului descoperirilor,
respectiv al publicării acestora la data încheierii lucrării. Insuficienţa
materialului numismatic, ca şi prelucrarea inegală a sa sînt relevate de
autor. Enumeirînd proporţia în care sînt publicate, exhaustiv, descoperirile din provincii (Noricum 1000/o, Pannonia 900/o, Moesia Superior 630/o,
Dacia 330/o, Moesia Inferior 100/o; p. 336), el precizeaeză că în asemenea
condiţii „confruntările nu pot fi considerate ca absolut reale" (p. 73). Dar
chiar în ipoteza că descoperiri ulterioare ar putea să infirme parţial
-concluziile lucrării, ea reprezintă, în stadiul actual al cercetărilor, o
contribuţie de reală valoare pentru cunoaşterea uneia dintre cele mai fră
mîntate perioade din istolfia imperiului -roman.
Este primul studiu în care sînt urmărite multiplele probleme ale circulaţiei monetare şi ale aprovizionării cu bani a provinciilor dunărene.
ln „Prefaţă", J. F. enunţă scopul lucrării, ca fiind încercarea de a
reconstitui ciirculaţia monetară şi oscilaţiile economiei băneşti pe la mijlocul secolului III e.n., pe baza confruntării descoperirilor monetare publi-
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cate din bazinul Dună1rii (p. 9). In studiul izvoarelor autorul a întimpinat greutăţi datorită faptului că la determinarea monedelor s-au folosit
manuale diferite (p. 10-11), aşa incit, pentru a aduce datele la un numitor comun, a devenit necesară o listă de concordanţe (p. 815-855),
deosebit de utilă pentru viitoare determinări şi studii asupra acestei
epoci.
In cap. II, Circulaţia monetară în oraşe la mijlocul secolului al
III-lea·' (p. 25-96), J. F. a sistematizat materialul, întocmind pentru fiecare centru urban cite trei tabele: în primul tabel sînt grupate, după
nominale, monedele emise începînd din epoca republicană pînă la Gallienus, calculîndu-se att:t media anuală pe întregul interval, media emisiunilor fiecărui împărat, cit şi indexul; al doilea tabel prezintă repartizarea materialului pe următoarele cinci perioade: 1. ante 14 e.n.;
2. 14-193; 3. 193-238; 4. 238-253; 5. 253-268. Ultimul tabel cuprinde calculul procentual, pe epoci, al nominalelor.
Aplicînd şi pentru provincia Dacia, ca şi pentru celelalte provincii,
procedeul de a considera ca punct de plecare pentru stabilirea indexului
prima monedă din epoca imperială descoperită pe teritoriul respectiv,
media anuală apare mult diminuată, deoarece Dacia s-a încadrat în circuitul economic al lumii romane numai după anul 106. Numărul descoperirilor fiind raportat la 25-1 de ani pentru Apulum şi la 200 de ani
pentru Porolissum şi Potaissa, în loc de 163 de ani, a rezultat un procenl
de 3,98 pentru Apulum, 1,93 pentru Porolissum, 3,05 pentru Potaissa,
faţă de 6,15, 2,37 şi 3,74 (calculate pe intervalul de 163 de ani). Aşa seexplică faptul că, urmărind mediile anuale ale emisiunilor diferiţilor împăraţi dintr-un oraş din Dacia, compairativ cu cele dintr-un oraş al unei
alte provincii, raportul dintre mediile anuale nu coincide cu raportul
dintre indexele corespunzătoare. Spre exemplificare, dăm un tabel comparativ între Aquincum şi Apulum.
Media
Aquincum
Traian ns
Hadrianus
Antoni.ims Pius
Marcus Aurelius
Commodus
8eptimins Severus217
8cverns Alexander
C~ordianus III
Philippus
Traianus Decius
<; allus-Aemilianus
Valerianus-Gallienus

anuală

I

Index

I

Apulum

Aquincum

4,32
6,10
4,87
4,89
1,54

1,79
2,24
3,70
2,95
1,08

111
157
126
126
40

45
56
93
74
27

3,46
6,77
12, 17
12,20
9,50
16,50
3,27

5,63
7,54
18, 17
26,80
30,50
28,00
6,07

89
174

141
189
457

314
314
245
322
84

Apulum

673
766
704
153

Discutabil pare de asemenea procedeul de a calcula, pentru fiecare
în parte, pe baza tabelului de nominale, procentul nominalului respectiv pe întregul interval dintre 14-268 e.n., deci şi pentru perioade
oraş
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în care nominalul respectiv nu a fost emis, cum este cazul antoninianului şi al monedelor coloniale bătute la Viminacium.
S-ar fi cerut mai bine argumentată afirmaţia că indexul foairte scă
zut (37) în Dacia pentru perioada 14-193 e.n. se explică numai parţial
(sublinierea noastră) prin faptul că „o circulaţie monetară continuă începe abia în timpul lui Traian" (p. 60), deoarece cuantumul mic de monede pare mai degrabă să se datoreze exclusiv acestui fapt, dat fiind
că nu se poate stabili pînă în prezent dacă monedele emise în sec. I î.e.n.
şi sec. I e.n. au circulat pe terito-riul unde s-a construit după 106 castrul
legiunii a XIII-a Gemina sau dacă - ceea ce este mai probabil - au
fost aduse numai după 106 e.n.
Confruntînd diferitele nominale descoperite în oraşele din provinciile dunărene, J. F. constată o preponderenţă a denarului în Dacia. Datele pe care se întemeiază autorul sînt însă modificate prin materialul din
Potaiissa (p. 65) şi cel din Sannizegetooa (Sargetiia, XI-XII, 1974-1975,
p. 117-136), publicate ulterior, acestea făcînd ca raportul dintre monedele de argint şi cele de bronz din perioada 14-193 e.n. să se apropie
de raportul constatat pentru celelalte provincii.
In cap. III, ,,Depozite monetare", care ocupă cea mai mare parte
a lucrării (p. 97-561), tezaurele monetare sînt prezentate cronologic grupate tot pe provincii cu cite două tabele pentru fiecare tezaur: unul cu
repartizarea nominalelor pe împăraţi, iar celălalt cu e~alonarea pe epoci.
Tabelele sînt urmate de observaţii privind compoziţia tezaurului, condiţiile de achiziţionare, precizîndu-se uneori anul şi împrejurările descoperirii.
Se cer relevate tabelele (I-V, p. 336-561) în care sînt cuprinse
emisiunile lui Decius (şi ale membrilo-r familiei), Trebonianus Gal.rus,
Volusianus, Aemilianus, Valerianus (şi ale membrilor familiei), Regalianus şi Dryantilla, grupate pe monetării, după seriile de emisiuni şi legenda reversului. Intocmite pe baza unui bogat material din literatura
de specialitate şi a unui mare număr de piese din tezaure, tabelele pot
fi utilizate în studiul comparativ al tezaurelor şi pentru dete1rminări de
monede, iar excelentele ilustraţii facilitează identificarea exemplarelor
tocite. Autorul a reuşit să dea prima clasificare completă a antoninianului
emis la Viminacium (cf. şi pl. I-XXVI, p. 883-908).
Din multiplele probleme discutate în acest capitol ne vom opri numai asupra unor păreri despre structura tezaurelor (p. 228-252) şi semnificaţia lor economică (p. 253 şi urm.).
Pe baza compoziţiei tez,aurelor, autorul stabileşte patru categorii: 1.
.averi anterioare anului 249; 2. sume curente; 3. sume formate din acumulări succesive, şi 4. te:z?aure neprecizabile.
Din prima categorie fac parte: a) tezaure în care 350/o din totalul
monedelor au fost emise înainte de anii 238 (p. 241); b) depozite în care
totalul sau cea mai mare parte a monedelor se datează înainte de 249 e.n.
Tezauirele formate prin acumulări se caracterizează printr-o ,relativă unitate în repartizarea cronologică a pieselor, fără fluctuaţii sensibile, precum şi prin faptul că pentru nici una din cele cinci perioade mai sus
amintite proporţia emisiunilor nu depăşeşte 400/o, indexul maxim se plasează fie în timpul domniei lui Decius, fie în al lui Trebonianus Gallus.
1
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Această tezaurizare echilibrată
venienţei dintr-un venit stabil,

este socotită de J. F'. ca indiciu al propoate solda (p. 296 şi urm.).
Stabilirea perioadei de formare a unora dintre tezaure este discutabilă; aşa, de exemplu, depozitele de la Teteven II, Sadina, Olteni, Bîrca I, Mikra şi Leurda J. F. le consideră ca fiind formate sub Septimius
Severus sau Severus Alexander. Datarea propusă de autor se întemeiază pe superioritatea cantitativă a emisiunilor dintre anii 193-238 faţă
de cele dintre 238-253, fără a ţine cont de faptul că raportul dintre cele
două intervale cu care operează este de aproape unu la trei. Media anuală a emisiunilor ce revin fiecărui împărat se prezintă după cum urmează:

Tt."teven
II

I

Sadina

I

Olteni

media
Septimius Severus
Severus Alexander
Gordianus III
Philippus
Traianus Decius
Trebonianus Gallus

11,50
8,15
43,50
59,80
35,50
--

(p. 223,

2,21

0,38
6,00
10,80
0,50

127,

0,88
4,77.
9,17
10,40
12,00
5,00
208,

I Bîrca I I

Mikra

I Leurda

anuală

o.os

0,42
1,00
3,17
1,60
2,00

2,38
1,38
4,33
3,20
6,50

-

3,00

-

102,

214,

106).

0,69
0,83
0,60
0,50

Mărimea mediei anuale indică, după cum se vede, pentru toate tezaurele de acest tip, ca perioadă de formare, domnia lui Gordianus, Philippus sau Tr. Dedus, iar ca dată postquem, anul căruia ii revine numă
rol cel mai mare de piese, deoarece monedele au putut ajunge în circulaţie şi citva timp după data emiterii lor. Pe de altă parte, pare puţin
probabil ca peste un sfert din tezaurele studiate (p. 255-276) să fi fost
ţinute nefructificate timp de 5-6 decenii, cu atît mai mult, cu cît este
atestată existenţ,a unor societăţi de credit unde se împrumutau şi sume
relativ mici (vezi CIL, III, cer. D. II-V, XIII-XIV; IDR, I, 32-35, 43„ 44).
iar prin dobînda de 120/o, într-o jumătate de secol, un capital putea să
ajungă de 50 de ori mai mare <lecit cel iniţia,L Caracteristicile economiei
romane şi relativ numeroasele atestări ale fenomenului tezaurizării nu
justifică o proporţie aşa de mare a unor depozite nefructificate pe o durată lungă de timp. Obţinerea unor date mai exacte cu privire la timpul
formării tezaurelor ar necesita un studiu amănunţit •asupra gradului de
conservare a fiecărei piese.
In problema valorii tezaurelor monetare pentru documentarea unor
evenimente isto1ice, J. F. acceptă teza lui J. Werner (,,Schatzfundhorizonte"'); faţă de părerea lui T. Peka,ry că tezaurele retrase din circulaţie
ar constitui doar izvoare de importanţă redusă pentru situaţia economică
a societă\ii (p. 226), autorul formulează rezerve, demonstrînd că
această constatare nu este valabilă decît pentru unele tezaure formate prin acumulări succesive (p. 226-227).
Dacă pe baza tezaurelor descoperite se poate realiza o imagine de
ansamblu a oscilaţiilor survenite în circulaţia monetară a provinciilor
dunărene şi se pot obţine totodată informaţii cu privire la monetăriile

RECENZII

889

în

care au fost emise monedele, compararea, sub raport cantitativ, a descoperirilor din diferitele provincii se dovedeşte o metodă mult mai puţin
eficientă, avînd în vedere deosebirile in extinderea teritorială, în densitatea populaţiei, în numărul legiunilor şi a:l trupelor auxiliare staţionate
în fiecare provincie şi, în consecinţă, în sumele de bani puse în circulaţie pentru plata soldei şi a aparatului administrativ, nemaivorbind
de intensitatea diferită a schimbului comercial, determinat în primul rînd
de gradul de dezvoltare a fiecărei provincii.
ln cap. IV, ,,Rolul monetăriilor în circulaţia monetară" (p. 563-610),
autorul, clasificînd denarul şi antoninianul după monetăria din care au
provenit, documentează rolul de prim ordin deţinut de monetăria din
Roma in aprovizionarea cu bani a provinciilor, cu excepţia perioadei de
doinnie a lui Trebonianus · Gallus, cînd procentul antoninianului emis la
Roma scade în Pannonia Inferior la 39,420/o, în Moesia Superior la
24,800/o, iar în Moesia Inferior lipseşte cu totul; în această perioadă monetăria din Viminacium ajunge principala furnizoare de numerar pentru
provinciile respective (p. 577-579). Datele de mai sus reflectă, credem,
şi _o sistare a relaţiilor comerciale cu provinciile apusene şi estice ale Imperiului, ceea ce concordă şi cu situaţia politică.
Monetăriei din Viminacium autorul i-a consacrat un capitol aparte
(V, p. 611-684). Pe baza unei analize minuţioase a tipurilor şi a ariei
loi· de ră~pîndire, el a reuşit să aducă argumente noi, ,concludente, în
sprijinul existenţei unor officine pentru emiterea antoninianului la Viminacium, încheind, după cît se poate aprecia, o discuţie lra care, începînd cu O. Voetter, au participat unii dintre cei mai de seamă numismaţi şi istorici (vezi p. 611 şi urm.). J. F. a dovedit provenienţa din
~hminacium a unor tipuri monetare atribuite în lucrările precedente altor monetării (p. 037 şi urm.), completînd astfel seri a acestor emisiuni.
Pare însă curios faptul -că autorul n-a analizat deosebirile stilistice
dintre monedele de bronz din anii I-III ai erei locale cu legenda PROVINCIA DACIA şi emisiunile contemporane cu legenda PMS COL VIM
(d. SCN, V, 1971. p. 156-160), ci s-a menţinut la afirmaţia generală
c;r „în urma situaţiei critice din Dacia se pare că aprovizionarea cu antoniniani ajunge deficitară şi că din această cauză sînt trimise aici monede coloniale emise la Vimin:acium, care altfel mergeau spre Pannonia
Inferior . . . «Orientarea ►► în acest caz trebuie înţeleasă în aşa fel, ca
monetăria din Viminacium a emis mari cantităţi de monede cu legenda
PROVINCIA DACIA" (p. 80; cf. şi p. 16, nota 6, trimiterea, în această
{'Ohexiune, la B. Pick, Die Antiken Milnzen von Dacien uncl Moesien,
Berlin 1898, p. 3 nu e justificată).
Pe lîngă argumentele aduse de noi cu altă ocazie - contrar tezei
emise de A. Alfoldi (în NumK, XXVI-XXVII, 1927-1928, p. 146) îri sprijinul părerii lui B. Pick că monetăria provinciei Dacia a funcţio
nat la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (op. cit., p. 2: ,,Locul de emitere nu
este indicat, potrivit regulii şi uzanţei în cazul emisiunilor provinciale,
el trebuie căutat în oapitală"), datele ce se desprind din analiza făcută
de J: F. ,referitor la proporţia prin care este ireprezentat în Dacia antoninianul emis la Viminacium furnizează de asemenea elemente ce trebuie luate în consideraţie: J. F. constată că în Dada antoninianul din
1
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Viminacium nu reprezintă decît un procent mic în averi anteiioare
(30 O/o) şi în sumele de bani rezultate din economii succesive (21,74 11/0)~
iar în sumele curente el lipseşte cu totul (p. 580-584). Sub domnia lui
Traianus Decius antoninianul se cifrează în total la numai 8,11 O/o (p. 579).
Numărul relativ mic de antoniniani emişi la Viminacium descoperiţi în.
Dacia constituie deci o dovadă suplimentară că monedele de bronz cu
legenda PROVINCIA DACIA n-au fost emise în acea monetărie.
Cap. VI al monografiei constituie, de fapt, o lucrare de sine stătă
toare: studiul amplu şi competent al tezaurului descoperit în timpul să
păturilor arheologice sub padimentul sanctuarului provinciei din Gorsium. Format din 3133 de monede, unic în felul său prin compoziţia lui,
ca şi prin locul unde a fost găsit (p. 685-800), valoarea documentară a
acestui depozit monetar creşte prin faptul că în el sînt reprezentate
monede cu numeroase variante, mai ales din Viminacium, nesemnalate
anterior.
ln cap. VII, ,,Trăsăturile de bază ale circulaţiei monetare din regiunea Dunării"' (p. 801-812), sint expuse concluziile desprinse de J. F.
din analiza aprofundată a unui material atît de vast. Relevăm cîteva
dintre acestea: faptul că unităţile teritoriale, puse începînd din 246/217
sub un comandament militar, au intrat în complexul provinciilor dun..irene cu un nivel diferit de dezvoltare; au existat deosebiri în tendinţele
economice ale diferitelor provincii dunărene după 246/2·-lÎ: astfel, de
exemplu, faptul că în Moesia Inferior predomină emisiunile locale (care
în celelalte provincii au un rol secundar), fapt care indică o situaţie
economică mai prosperă şi existenţa unui comerţ mai intens, ceea ce a
avut ca rezultat tezaurizări mai numeroase; depozitele monetare îngropate după Treb. Gallus răminînd în urma celor anterioare, indică
un regres în comerţ şi o sărăcire a populaţiei (p. 803). Cre~terea cantităţii monedelor în depozitele din toate provinciile după Gordian III
autorul o consideră în mod justificat drept efect al inflaţiei care a dus
la o devalorizare de 27 O/o într-o perioadă de numai două decenii (p. 809).
Pe lingă ob:-,ervaţiile referitoare la problemele de conţinut pe ca.re
le-am inserat în succinta analiză a diferitelor capitole, credem util, pentru ediţia viitoare, să atragem atenţia autorului asupra unor scăpărri (fărCl
pretenţia de a fi întreprins o verificare integrală în acest sens):
l. Au fost omise tezaurele de la Apoldul Mic (în In menwriwn Constantini Duicoviciu, Cluj, 1974, p. 421-428), Reşca (în A.nulele .1cademiei Uumâne, seria_ II, secţiunea I, VIII, 1885-1880, p. 232) şi Strîmptu
(în Drobeta, 1, 1974, p. 55-64) din Dacia; Isaccea (în Peuce, II, 1971,
p. 167-177), Măcin (în CNA, III, 1923, p. 66-70), Mangalia I (în SC/V,
XII/2, Hl61, p. 241-249) şi Mangalia II-III (în Peuce, II, 1971, p. 174)
din Moesia Inferior.
2. Nu exist.I în R.S.R. o localitate Coleti (p. 207-208); după numă
rul pieselor şi bibliografia indicată, este vorba de tezaurul descoperit
la Goleţ (Goletz). Pentru acesta nu corespund însă indicaţiile date de
autor cu - tezaurul nefiind prelucrat - nu se ştie nimic în afară de
faptul că era format din 165 de piese, deoarece la J. G. Seidl se găsesc
următoarele precizări. În 1841 a fost descoperit, în timpul aratului, un
tezaur de monede romane republicane şi imperiale. Dintre cele 165 de
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bucăţi care formau acest tezaur, 60 de monede au fost achiziţionate de
Cab. num. din Viena. Cele imperiale aparţin următorilor împăraţi: Vitellius, Vespasianus, Pupienus, Filip cel Tînăr, Herennia Etruscilla,
Traianus Decius şi Valerianus Pater.
3. La p. 107, nota 2, ar fi trebuit să se precizeze ca rn tabelul întocmit de D. Frotase, monedele împărătesei sint întotdeauna adăugate
la cele ale împăratului respectiv şi că deci nu au fost omise monedele
Otacilliei şi Etruscillei.
4. Nu este motivată afirmaţia lui J. F., p. 61, nota 1, cc:"'1 moneda
publicată de noi, pe baza detenninării făcute de M. Macrea, 1--ar reprezenta pe Nerva şi nu pe Nero, deoarece în B. V. Head, llistoria !\llmo-rum. A Manital of Greek Numismatic, Oxford, 1911, p. 656-657, se
precizează că în Sardes s-au emis monede de la Augustus pînc:"'1 la Va1erianus iun., iar la prezentarea tipurilor din Sardes, se face şi menţiu
nea: ,,Also Nike with title CEBACTH (Nero)''.
5. Denumirea unora dintire localităţi n-a fost transcrisă corect: aşa,
de exemplu: Bogsan (p. 229) = Bogşa Română (p. 23:J) şi Bocşa Romina
(p. 924), Rekaş; Singeorgiu de Cîmpie, în loc de: Bocşa Română, Recaş
~i Sîngeorgiu de Cîmpie.
Omisiuni şi scăpări ca acelea semnalate nu scad valoarea acestei
monografii, excepţională din punct de vedere al concepţiei, informaţiei
şi dimensiunilor.
Unele dintre concluzii şi ipotezele formulate vor suscita probabil
vii discuţii. care, la rîndul lor, vor stimula cercetăirile privind istoria economică a lumii romane. Prin metoda adoptată şi multiplele probleme
pe care le rezolvă sau numai le enunţă, ea poate servi ca model pentru
studii similare privind alte provincii şi alte epoci.

IUDITA 1-,VJNKLER

Sandor Soproni, Der spiitromische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystern der Provinz Valeria im 4. Jc1hrhunderts,
Akademiai kiad6, Budapest, 1978, 231 p. 95 planşe ilustrate.
Luc1·area pe care o supunem în această formă atenţiei c-ercurilor de
specia·litate reprezintă rezultatul unei îndelungate munci de cen-etaire
(aproximativ 20 de ani de săpături şi căutări), muncă pe care eercetă
torul maghiar Sandor Soproni a dus-o cu tenacitate şi răbdare mai ales
pentru cercetare~ unui anumit sector al frontierei romane tîrzii, dar
în acela.c:,i timp şi pentru lămwirea sistemului defensiv de tip nou inaugurat de epoca romană tîrzie în Pannonia. Este vorba de prezentarea monografică a sectorului de nord al frontierei provinciei Valeria, lung· de
aproximativ 45 km, care a fost cercetat am putea zice pas cu pas de
S. S. El a realizat astfel pentru prima dată în istoria studiului frontierelor
romane tîrzii o analiză detaliată a unui sector. Modul cercetării ~i rezultatele ei, la care se adaugă o serie de alte contribuţii privind istoria
epocii romane tîrzii în Pannonia, fac din S. S. unul din cei mai buni speciali~ti ai acestui domeniu.
Lucrarea este compartimentată în mai multe secţiuni (capitole). Capitolul I: Der romische Limes zwischen Esztergom und Szentendre, c-onstituie partea principală a căJrţii, ocupînd mai mult de jumătate din
economia ei (p. 15-112). Ea urmăreşte şi analizează toate cele aproape
50. de fortificaţii mici şi mari în înşiruirea lor de la vest spre est. Autorul a împărţit sectorul în cinci subsectoare şi a numerotat fortificaţiile,
alcătuind o bază sistematică de cunoaştere şi cercetare. Sînt prezentate
pent111 fiePare fortifioaţie: istoricul cercetărilor, stadiul cunoaşterii, situaţi-a înainte de secolul IV e.n.; pentru acest ultim secol sînt date toate
detaliile cu caracter tehnic, trupe, descoperi::r:i arheo1ogice, datări etc.
Luat în ans,amblu, prezentaTea şi analiza acestui sector oglindesc aproape
toate modificările de natură strategică şi tactică suferite în organizarea
militară la frontiere în epoca romană tîrzie.
Restul cărţii se prezintă în felul următor: Einleitung (p. 9-1 I); Capitolul 2: Die aussere Verteidigungssystem (p. 113-137) ce analizează
valurile din Cîmpia Tisei şi problema localizărilor mai exacte pentru
Contra Acincum şi Contra Bononi,a (p. 128-131); Capitolul 3: Das innere Verteidigungssystem Pannoniens (p. 138-155) are subcapitolele:
Die Festung von Als6heteny (Iovia); Die zwei innere Verteidigungss_vs-
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teme Transdanubiens; Die Festungen der Save; Die inneren Verteidigungssysteme das IV. Jhs. und ihre Bedeutung fi.ir Pannonien. Toate
aceste subpărţi încearcă să prezinte organizarea apărării din spatele frontierei pentru toată Pannonia. organizare care ţine deja de noul sistem
defensiv ,.inventat" de Gallienus şi aplicat de Constantinus I. Capitolul
4: Die Li~te der Provinz Valeria in der Notitia Dignitatum (p. 156-184)
1·u subcapitolele Die Giiltigkeit der Angaben; Die Namen der Limes.lager; Die Namen der Binnenfestungen. dă relaţii în legătură cu trupele
~i mai ales încearcă să racordeze datele din Notitia Dignitatum şi reali1~1tea arheologică pe teren. Capitolul 5: Zwei Gruppen von Ziegelstempel des 4. Jhs. mit Offiziernamen (p. 185-191) are două subcapitole:
OFARN Gruppe şi Die Ziegelstempel der Tribunen. In ambele se reanalizează şi se redatează mateii,alul tegular stampilat care a apărut în
fvrtificaţiile tîrzii. S. S. stabileşte că ambele grupe datează din timpul
lui Constantius II. Capitolul 6: Das Verteidigungssystem der Provinz Va-lt•ria im 4. Jh. (Zusammenfassung) (p. 192-211) rezumă concluziile capitolelor precedente. Autorul prezintă aici evolutiv şi cronologic istoria
organizării apărării romane în Pannonia de prin secolele II şi III e.n.
c u scopul de a scoate mai bine în evidenţă modificările şi concepţia din
.._er·olul IV e.n.
Lucrarea este însoţită de o serie de anexe: Abki.irzungen (p. 211122), (Sonstige Abki.irzungen, Zeitschriften, Literatur); Allgemeine Register (p. 222-229), un indice de localităţi, nume de persoane, popoare; Verzeichnis der antiken Auktoren (p. 231-232), o listă a izvoarelor
antice citate în text; Verzeichnis der Truppen (p. 230-231). o listă a
unităţilor militare. La sfîrşitul lucrăiii se află 95 de planşe (hărţi, planuri, profile şi materiale arheologic) de foarte bună calitate.
Aşa cum spuneam mai sus, capitolul 1 este partea cea mai in~emnată, originală a lucrării. Autorul reuşeşte să precizeze evoluţia
apărării în secolul IV e.n. şi mai ales locul reformelor lui Constantinus
în aceast,i. evoluţie. Refacerea fortificaţiilor pe graniţă şi crearea sistemului interior s-a deschis sub Constantinus, a continuat sub Constantius li. atingîndu-şi apogeul sub Valentinianus. S. S. a încercat să „lege"
fortificaţiile cu organizarea armatei. Datele mai puţine de caire dispune,
neditul prea mare acordat Notitiei Dignitatum l-au împiedecat să armonizeze aceste două capitole ale apărării. Cu toate aceste piedeci, S. S.
;: dat o serie de soluţii şi chiar metodă de lucru, ce se poate aplica la
(·..:.·rcetarea oricărui sector al frontierei romane. Dar şi celelalte capitole
prezintă rezultatele unor cercetări proprii: cercetările pe valuri şi daLl rea lor. prezentarea apă!rării în interior. Numai cîteva subcapitole sînt
reluări fie privind redatarea unor materiale arheologice, fie reaşezări topografice. Toate păstrează însă amprenta unor încercă,ri de analiză mai
;1dîncă, mai temeinică a istoriei militare. Trebuie să menţionăm că aproape toate părţile lucrării au fost în prealabil în întregime sau numai parţial publicate sub forma unor articole, care au constituit un fel de preludiu al cărţii de acum.
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O asemenea lucrare, deocamdată - am zice - unică prin modul nou
de analiză şi detaliere a cercetării, comportă desigur o serie de semne
de întrebare şi observaţii legate pe de o parte de desfăşura,rea proprie
a subiectului, iar pe de altă parte de analogiile sau referirile autorului
la zone care nu mai constituie un teren „sigur•; pentru el.
Intrebă-rile noastre se referă la probleme gene1,ale de i~torie: a) se
mai poate oare vorbi despre un limes în sensul propriu-zis în secolul
IV e.n.? b) în condiţiile noii strategii, cînd, de fapt, grosul forţelor militare s-a mutat în interior, se mai poate vorbi de o linie avansată de
apărare? c) de ce a numerotat S. S. fortificaţiHe de pe malul stîng al
Dunării la sfir~it şi nu le-a încadi-at in numerotare normal, aşa cum sint
ele aşezate faţă de cele de pe malul drept?
Cîteva observaţii sînt legate de probleme de datare: mi se pare greu
de acceptat datarea construirii castrului de la Pilismarot în epoca
tetriarhiei. Epoca aceasta prezintă oarncteristici bine determinate pentru
construcţiile militare, pe care la Pilismarot nu le găsim. Situaţia este
determinată de faptul că tetrarhii au construit mai ales în zonele unde
graniţele erau noi sau căzuseră înainte în desuetudine. Pannonia nu enl
în aceastf1 situaţie şi în general nu se pot recunoaşte construcţii de epol·:1
decît pentru sudul acestei provincii. De asemenea mi se pare greu de
acceptat datarea unităţilor de equites numai în epoca lui Valentinianus.
Logica lui S. S. nu are nici un cusur, dar analogiile cu zona Porţilo11: de
Fier nu sînt cele mai fericite. Deocamdată aici toate descoperirile legale
de equites datează din epoca tetrarhiei.
Dar dacă aceste probleme sînt discutabile şi încă nu se poate răspunde
clar la ele, sînt o serie de alte probleme faţă de care nu numai că avem
rezerve, dar sîntem cu totul de altă părere. Această părere o vom di..;cuta pe larg în altă parte, aici urmînd a prezenta numai sumarul ei. r11
pnmul rînd este vorba de relaţia pe care autorul S. S. o susţine de mcli
mult timp între fortificarea pe sectorul Esztergom - Szentendre - Vcllurile din Cîmpia Tisei - sectorul Porţile de Fier - valurile din Cîmpia
română. S. S. afirmă că tot acest „lanţ" este o realizare unitară datînd
cam din aceelli?i perioadă. Situaţia din sectorul Porţilor de Fier este .·u
totul alta din punct de vedere al perioadei de construcţie. Cercetarea
bibliografiei româneşti şi iugoslave mai recente l-ar fi
ferit P'--'
autor de această eroare. Planul fortificaţiilor, sistemul de construcţie.
trupele, circulaţia monetară sînt diferite. Între cele două sectoa1·e sint
aproape 50 de ani diferenţă în ce priveşte perioada de construcţie. ln
al doilea rînd nu credem că Banatul poate fi inclus în aceeaşi situaţie
politică cu teritoriile dintre Tisa-Dunăre şi valuri. lmpotriva unei asemenea categorisiri stau astăzi o serie de date istorico-arheologice cu v .lloare mult mai mare decît a rgumentele lui S. S.: caracterul aşezărilor,
descope1irile arheologice şi mai ales cantitatea şi structura circulaţiei
monetare. Argumentul bazat pe circulaţia monetară joacă în această fadt
a cunoa.<;,terii un rol mai mare din cauza lipsei aproape totale a cercetărilor arheologice.
1

1
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Desigur, pentru o lucrare de valoarea cărţii lui S. Soproni, care se
cu o perioadă a istoriei foarte puţin cunoscută şi studiată, exisunor semne de întrebare, observaţii şi chiar discuţii contradictorii
confirmă tocmai interesu~ stirnit de lucrare. Prin acest interes deosebit
2~ît in ce priveşte infarmarea, cit şi concepţia de lucru şi concluziile,
cartea lui S. Soproni se înscrie oa o contribuţie valoroasă la istoria miJ1tară a Imperiu'lui ,roman tîrziu.
ocupă
tenţa

NICOLAE GU DEA

·• i-•·

"!' '

,Ghristopher J. Young, The Romc;m :Pottery Industry i:!f. the Oxford
Regio_n (pe foaia de titlu); Oxfordshire Roman Pottery (pe copertăt· British Archaeological Reports, 43, Oxford,· 1977,. 391 p. cu. 14 tabele şi _84
ngu.r~ în

te~c

·

Lucrarea de faţă ne prezintă una dintre cele mai ,impoi~tante r,one
de fabricare a ceramicii romane din . provin~ia :Britannia, şi anume comi tatul Oxford. Monog,rafia este dfvlzată de către autor în două p::irţi
marj.; .6 primă pa,rt~ (pp. 3-_241) _tratează_ problemele tehnice legate de
confecţionarea .ceramicii -· · aprovizionare, cupto;,ire şi substr~~ţii · a~ia:-_
centţ,,.:rnodul de lucru propriµ-zis; tot. în această primă parte, este inc'.ţusă
şi tiwlogia materialului, ceram.ic prOd\l!'; în regiune. Cea de·-a doua .P<frţe
(pp. .i42-373) cupdnde anexele lucrării: catal9gul olăriej produse la
Oxfo,:r:d · şi în împrejurimi, după categorţile. cerâ~ice stabilite în Ptima
parte a lucrării.
.
. Fţecare- din cele dou~ părţi, se_ înch,eie cu . dt.e un indice. şi anume
pdm.a paITTte cu indicele localităţilor şi punctelor unde se gă~esc . ateliere,: ;iar cea _de-a doua _cu indicele puncte.lor arheologice în care .a .f(?st
de~QQPerită olăTie confecţionată în acest comitat. Lucrarea este însoţită
de un istoric ail industriei ceramice rom~ne în- regiunea Oxford (pp. 231-.
241)--.~i de 9, bogată -bi,bliografie (pp. 374.-. 391) adusă la ~L
· Deosebit de importante ni s-au pă,rut capitolele care ·preced· tipologi.a propriu...:zisă şi care trcrtează destul de detalitait problema, zonelor cu
cuptOâ;re: t.m prim capitol-referitor l,a distribuirea şi aşezarea··acestora şi
un al· doilea despre · structura şi organizarea lor. Arheologul şi mai· .ales
ce:mmistru.l. pot să găsească aici unele dintre ce1e mai utile informaţii ....:_· foarte bine documentate dealtfel privind procesul tehnologic
de fabricare a ceramicii, cu toate componentele. lui. Autorul începe prin
a -aTăta care sînt factorii de oare depinde dezvoltarea acestei. industrii:
a. cererea adecvată de produse; b. stabilirea locului mate1iilor prime; c.
disponibilitatea lor pentru exploatare, ţinîndu-se cont de o altă• posibilă
folosire a . terenului; d. accesul la drumuri .sau· Ia transportul ,pe apă,
spre: pieţele de desfacere. Sînt, în fond, factori de natură geologică, :topografică şi organizatorică, de caire depinde localizarea unei zone cu cuptoare .. ln continuare, Young ia pe rînd fiecare. din aceşti factori Jn cadrul.; ,::_elor trei mari zone în care se concentrează grupuri de cuptoare din
reg-iunea Oxford. Este traitată apoi problema materiilof prime, ~ stqcării
lor. şi, în sfîrşit, procesul de confecţionare a -olăriei cu referire 1~ · uneltele folosite, la tipurile de uscă•toaire pentru :recipiente~e deja .fabricate,

898

Rl!CENZII

la procesul propriu-zis de ardere şi tipurile de cuptoare; stocarea recipientelor finisate şi problema organizării interne a acestor ateliere de
olărie.
După

aceste considerente de ordin tehnic, autorul trece la clasifkarea ceramicii, precizind însă, pentru început, cîteva probleme de metodologie. El distinge, după materia primă folosită, o categorie de recipiente
de culoare ailbă sau alb-gălbuie, din argilă lipsită de oxizi de fier, car~
prin ardere dă această culoare, şi apoi o altă categorie, din argilă care
conţine fier şi care dă, la ardere, pe de o parte ceramica roşie (după
Young, oxidată) şi pe de altă parte cea cenuşie (după Young, redusă).
Fiecare din acest-e trei c.ategorii poate fi împăqită apoi, după temperatura
de ardere, după fineţea sau caracterul grobian al ceramicii şi alte tratări speciale ale recipientelor, cum este de pildă acoperirea cu un slip
colorat. Autorul speră însă că pe lingă aceste criterii de ordin vizuial, se
vor adăuga şi cele de ordin chimic, cu ajutorul cărora se va putea
stabili apartenenţa la un atelier sau altul.
ln cadrul fiecărui atelier, tipologia e irezultatul unei atente examinăli a formelor, luîndu-se în considerare modul de concepere a vasului,
buza acestuia şi aspecte distinctive ale profilului, precum şi tehnioa de
ornamentare folosită. După trecerea în revistă a tipurilor de ,recipiente.
autorul încheie prima parte a lucrării cu istoria industriei olăriei din ,regiunea Oxford, toate considerentele şi concluziHe din aceste cîteva p:igini fiind extrac;e pe ba.m materialului concret avut la dispoziţie. De
altfel, şi probleme-le de ordin tehnic şi tehnologic sînt sprijinite tot de
argumente palpabile, de descoperirile arheologice.
ln ceea ce priveşte tipologia, tratarea fiecărui ti.p de recipiente este
făcută după o anumită schemă: fabricare, clasifica.re şi cronologie, decor,
dezvoltare şi distribuire, la oare se adaugă corpusul vaselor din tipul
respectiv, însoţit de planşele şi hărţile de răspîndire corespunzMoare,
precum şi de un tabel cu existenţa în timp a iacestuia.
Se pare deci că industria ceramică din comitatu1 Oxford a avut o
viaţă relativ lungă: aproximativ din anii 50-100 e.n. pînă la începutul
sec. al V-lea, trecînd printr-o perioadă de dezvol1:Jarre {100-180), urmată
de un regres (180-240), apoi de o perioadă de regeneraire (240-300) şi
chiar de prosperitate {300-400). Se nasc însă numeroase întrebări, pe
care autorul şi le pune în mod firesc în încheierea lucrării: din moment
ce aceste olări au supravieţuit atita timp, desigur că erau rentabile;
în acest c.az, cine îşi insu.şea profituri~e; nu e exclus c.a o mare parte din
ele să fi mers spre stăpînii locului, care probabil permiteau olarilor accesul spre materiile prime. Se mai pune iapoi problema dacă aceşti stă
pini ai locului erau în acelaşi timp proprietarii şi controlorii indusllriei
ceramice din zonă. Sint toate chestiuni fireşti, pe care le ridică oogăţia
materialului, dar şi modul temeinic şi riguros în oare el este studiat de
către Young.
Dealtfel, după cum arată şi autorul, ceramica îşi are rolul ei bine
stabilit în ~-tudierea unui complex aTheologic; evident, trebuie luate în
considerare şi celelalte c.ategorii de izvoare (monede, inscripţii, obiecte
de metal ş.a.), modul ideal de lucru constind în corelarea tuturor acestor
surse; dar, încă o dată, mai ales în complexele airheologice cu mari can-
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tităţi de ceramică, ea trebuie să-şi dobîndească rolul şi locul ei, egal cu
al celorlalte. In acest scop, asemenea monografii, lucrate sistematic, logic, ordonat, sint tot mai necesare în studiul vieţii economice a Imperiului Roman, ele reprezentînd, oricind, un punct de pornire sau de referinţă concret.

ALINA SOROCEANU

Roman Pottery Studies in Britain and Beyond. Pape,rs presented to
.John GiUam. July 1977, edited by John Dore and Kevin Greene, British
Archaeoloqical Reports, Supplementary Series, 30, Oxford, 1977, 333 p.,
cuprinzînd în text 25 fig. Preţ 6,30 lire.
La aniversarea a 60 de ani de la naşterea hti John GiHam, precum şi
20. de ani de La apariţia cărţii sale „Types of Roman Coarse Pottery
Vessels in Northern Britain", Grupul de Studii pentru ceramică romanobritanică din Newcastle publkă o culegere de studii. cuprinzînd o mare
Yarietate de teme şi preocupăiri din domeniul olăriei romane. Peniru o
mai sistematică informiarr-e a cititorului, am împă·rţit cele douăzeci şi
cinci de studii pe categorii de probleme.
Începutul îl facem. evident. cu articolele care se refer[1 h ic;toricul
(·ercetăriilor privind ceramica romano-britanică: Eric Bi1·le:v. A Cerrrmic
Pilarim's Proqress: The 9rowth of Roman pottery studies in Northern
Britain, pp. 1-3 şi Graham Webster, Reflections on Romcmo-British
pottery studies, past. present and future, pp. 317-333. Atît scrisoarea de
la început. adresată lui Gi,11,am de către magistrul său E. Birley. dt şi
studiul de încheiere a volumului au ca punct de plecare me1itele deosebite, locul şi rolul lui Gililam în ia.ceste cercetări. Sînt trerute apoi în
revistă. succint. preocupărHe legate de cer.amica romană, de la începutul
secolului pînă în zilele noastre.
Un alt grup de studii se ocupă de probleme referitoare la fabrie.1rea
('eramicii: cuptoare (Michael Fulford, The location of Romano-British
pottery kilns: Institutional trade and the market, pp. 301-316), tipare
(Catherine Johns, A group of samian wasters from Les-Martres-de-Veyre,
pp. 235-243 şi George Rogers, A group o.f wasters from Central G<ml,
pp. 245-250) şi la cei care sînt direct implicaţi în acest proces, olarii
(B. R. Hartley, Some wandering potters, pp. 251-261).
Volumul nu prezintă însă doar chestiuni metodologice şi tehnice,
ci şi o publicare masivă de matedal, pe care l-am împărţit în material
din castre s,au legat de viaţa militară (Elisabeith Ettlinger, Cooking pots
at Vindonissa, pp. 47-56; M. J. Darling. Pottery from early militClry
sites in Western Britain, pp. 57-100; J. R. Penin, ,,Legionary" ware in
York, pp. 101-112; Kevin Greene, Legionary pottery and the significance
of Holt, pp. 113-132; David J. Breeze, The fort at Bearsden and the
supply of pottery to the Roman army, pp. 133-145; Peter Carrington,
Severo Valley ware and its place in the Roman pottery supply at Chester:
A preliminary assessement, pp. 147-162; Peter W. Webster, Severn
;::i
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Valley ware on the Antonine Frontier, pp. 163-176; Paul Bidwell, Ea.rly
black-burnished ware at Exeter, pp. 189-198; Chri<,;tq:h2r J, Young,
Oxford ware and the Roman army, pp. 289-2~4) ~i materi3l di.v-:?:>,,
aparţinînd mediului civil (K. F. Hartley, Two major potteries produci.ng
mortaria in the first century A. D., pp. 5-17; Alee Detsicas, First-century
pottery manufacture at Eccles, Kent, pp. 19-36; V. Rigby, The GalloBelgic pottery from Cirencester, pp. 37-45; R. A. H. Fa1Tar, A RomanoBritish black-burnished ware industry at Ower in the Isle of Purbeck,
Dorset, pp. 199-227; G. B. Dannell, The samian from Bagendon, pp.
229-23-1; Vivien G. Swan, Reliefdecorated imitation samian cups from
Wanborough, Wiltshire, pp. 263-268; Joanna Bird, African Red Slip
ware in Roman Britain, pp. 269-277; J. W. Hayes, North African
flanged bowls: · A problem in fifth-century chronology, pp. 279-287;
D. P. S. Peacock, Late Roman amphorae from Chalk, near Grave's'encl,
Kent, pp. 295-300), la care adăugăm un studiu (D. F. Williams, Blockburnished ware frnm Mumrills: A re-appraisal of sources by heavy mţne
ral analysis, pp. 177-187) în oare autorul încearcă, pe baza olăriei negre
lustruite de la Mumrills, o reevaluare a zăcămintelor .cu ajutorul anaiîzelor de minerale grele.
In legătură cu articolele caire se ocupă de ceramică din mediu mi-Jitar sau civil, trebuie să menţionăm că, în limita posibilităţilor, autorii
încearcă să facă o tipologie a materialului avut •la dispoziţie, o ordonare
a fonnelor, fie că e vorba de ceramică gaUo-belgică, de olărie roşie
africană din Britannia, sau de ceramică din castre.
Citind deci studiile din volumul închinat lui John Gillam, arheologul işi va putea face o imagine de ansamblu asupra industriei ceramicii din provincia romană Britannia, din sec. I e.n. pină în sec. al
V-lea, industrie încadrată în circuitul economic al Impe-riului, avînd particularităţile ei, dar şi trăsături comune, legate de procesul de vînzairecumpărare şi de circulaţia mărfurilor. Şi, nu în ultimul rind, volumul
aduce o bogată informaţie despre persona:li-tatea lui John Gillam, la
aceasta adăugindu-se şi publicarea unei liste complete ia lucraIIilor siale.
ALINA SOROCEANU

. · .Piroska Weiner, Zinngiessermarken in Ungarn." 16.-19. fahrhit"nclert
(Mărcile cositorarilor din Ungari1c1.· Sec. XVI-XIX), Akademiai Kiad6,

Budapest, 1978, 107 p. text cu 432 fig. în text

+

11 pl. alb-negru.

_.. C~w:tea cuprinde o scurtă introducere (pp. 7-lO) în care autoarea
schiţ~ză apariţia şi dezvoltarea meşteşugului legat d_e prelucrarea cuSito-

rului ·pe teritoriul Ungariei de odinioară, influenţele care au determinat
dez°y:ol~rea acestui meşteşug, caracteristici•le produselor, aliajul folosit
de turnătorii de cositor din · Ungaria, precum şi problemele legate de
mariarea produselor. După cum ne informe-ază autoarea, pe teritoriile
de odinioară ale Ungariei minereul de cositor se exploata în cantităţi
foarte reduse, metalul fiind importat pe două căi: din Austria, prin \-iena
şi Şratislava; pe de altă parte din Polonia, pe ruta Cracovia--Kosice.
Importul din Austria îşi are începuturile încă în secolul al XII-lea. iar
cel" din Polonia începe în secolul al XV-lea. Cositnrul introdus ·sub formă
de m._ţtal servea ca materie primă meşterilor 1ooali, turnătorifor de co.-,itor.
Cositorul pUT fiind însă greu de prelucrat, trebuia amestecat cu alte
metale, în general cu plumb (în proporţie de 10 : 1). Tot în cadrul introduceyţi autoarea îşi expune metodele de lucru, principiile care au stat
la b~za întocmirii listeloT cuprinzînd mărcile cositorarilor din Ungar-ia .
. . lq prima parte a că1rţii intitulată: Zusammenstellung cler ungarischen
Zinngiessermarken nach Stadten (pp. 15-9:3), autoarea prezintă, în ordine
alfabetică, centrele, oraşe1le de pe teritoriul Ung,ariei de odinioarf1 în
care·. în decursul secolelor XVI-XIX, chiar şi într-o perio•adă de mai
scui:tă durată, -activ,au meşteri cositorari, un scurt istoric al meşteşugului
din. oraşul respectiv, precum şi mărcile observate pe obiectele care provin
din aceste centre, indicînd locul de păstrare al obiectului pe caire a fost
obs~vată ma,rca, nr. de inventar al obiectului, precum şi bibliografia în
caz c~d acesta a fost deja publicat.
·
·; 1~ cadrul acestui capitol autoarea prezintă şi mărcile cositorarilor din
ur~ătoarele centre transilvănene: Bistriţa, Braşov, Cluj, Tîrgu-Mureş,
Medi-aş, Sibiu, Sighişoara, precum şi cele observate pe obiecte <:are provin d~ A.riad şi Baia Mare, cele mai bine reprezentate centre transilvă
nen~ . fiind oiraşele: Braşov, Sibiu şi Sighişoara. Autoarea prezintă 70 de
mărtj .. din Braşov, 57, respectiv 52 de mărci din Sibiu şi Sighişoara
(mav~, sigla meşterului, semnul or~ului, uneori şi marca de contro,} a
breslei). De fapt, aceste oraşe au fost principalele centre de prelucrare
în 'I\ransilvania. lnsemnată era, pe de o pa-J·te, faţă de alte centre, cantitatea produselor realizate, durata, existenţa în secole a meşteşugului.
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Obiectele realizate în atelierele centrelor amintite excelează prin cal'ită
ţile tehnico-artistice şi prin, diversitatea formelor.
Partea a doua, intitulată: U ngarische Zinngiessermarken ohne
Stădtebezeichn11nge11 (pp. 95-107), c-uprinde mărcHe observate pe d'i-ferite obiecte pă-stnate în colecţii publice şi particulare, dar în cazul cărora
autoarea nu a putut identifica oraşul, centrul meşteşugăresc în care au
fost realizate. Menţionăm că în cele două capitole separate sint redate
desenele, schiţele a 432 de mărci.
Carrea mai cuprinde şi un indice de oraşe (p. 11). Menţionăm faptul
r·ă denumirile oraşelor transilvănene sînt redate în limba maghiară,
română şi germană; lista prescmtărilor (p. 13); lista privind bibliografia
generală (p. 12). Dintre cele 11 planşe remarcăm pe cea cu nr. 4, reprezentind o c.ană de cositor din anul 1639, provenind dintr-un atelier din
Cluj. Obiectul original se află în <"olecţia ,.Landesmuseum Joanneum" din
Graz. Informaţiile documentare referitoare la trecutul acestui meşteşug
în Cluj sint în general lacunare, iar obiecte produse de turnătorii de
cositor clujeni. din nefe1icin~, nu s-au păstrat decit foarte puţine. Inforrnatia tran„misă de autoarea cărţii prin -acest obiect, ne mărturiseşte
despre practica1:ea acestui meşteşug la Cluj într-o perioadă referito1· la
r-are aproape ni nu dispunem de informaţii documentaire. Pe de alt.ă. pa;rte,
avem o mărtm"ie despre o înaltă pradkă meşteşugărească, atit din punct
de \'edere tehnic, cit şi artistic.
Mărcile reprnduse în cartea lui Weiner Piroska constituie rezultatele
cen-etădlor intreprinse în de(·urs de aproape două decenii. Cu totUJl apreciabile sint efortU1iJe autoarei, dacă avem în vede.re că întocmirea unei
asemenea lucrări. dincolo de greutăţile tehnice, necesită cunoaşterea şi
anali7,a a dtorva mii de obiecte dispersate în bună parte într-o seri-e de
localităţi (muzee. biserici. colecţii particulare etc.).
In întocmirea mărcilor de cositor autoarea s-0 folosit de obi-ectele
pă~t.rate în pdmuJ i-ind în C'OlecţiHe muzeelor din Ungaria şi a bisericilor
reformate din ţa1,a vecină. Printre acestea există desiglll' numeroase
obiecte de certă valoare muzeistică, de provenienţă transi!lvăneană. Determinarea acestora, introdu<'erea mărcilor aflate pe acestea în circuitul
ştiinţific însemnează o valoroasă ("Ontribuţie la cunoaşterea trecutului
acestui meşteşug. Menţionăm că lucrarea lui Weiner Piroska înseamnă şi
prima încerc-are de a cuprinde laolaltă mărcile tutU1-or centrelor transilvănene.

După cum am mai arătat, atenţia autoarei în cursul cercetărilor
inb-eprinse s-a concentrat în exclusivitate asupra acelor obiecte de provenienţă transUvăneană c,are se găsesc în colecţiile păstrate în Ungaria.
Autoarea cărţii nu ctmoa.şte colecţiile muzeelor din ţara noastră. Acest
fapt explic-ă de ce lista mărcilor cositorarilor transillvăneni e.-te inrompletă. Pe de altă parte, datele cuprinse în carte, referitoare l-a isto1·kul meşteşugului din centrele transilvănene, se bazează pe litemtutra de
spe<i.alitate apă.rută în bună parte încă la începutul secolului, autoarea
nefolosindu-se de lucrările de sinteză editate în ţara noastră în ultimele
două-trei decenii (de ex. Şt. Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pînă
in secolul al XVI-lea, Buclllre-Şti, 1954; S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI,
Bu(.'UTeşti, 1958 etc.).
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Cu toate acestea cartea lui Weinea:· Piiroska o considerăm ca o ducr·a-re
utilă pentru muzeografii din ţiara noastră, pentru cercetătorii din
domeniul artei decorartive. Tui colecţiile muzeale din ţara noastră se află
un număr relativ mare de obiecte de cositor care provin din diferi,te
centre europene, printre acestea mllllte executate pe teritoriul Ungariei
de odinioarră. Pentru muzeografii oare mînuiesc aceste colecţii cartea lui
Weiner Piroska serveşte de fapt ca un instrument de lucru în determin.area provenienţei pieselor.
fOcl'I'W

MAGDALENA BUNTA

Johann Filstich, lncercare de istorie românească. Studiu introdurtiv„
textului şi notele Adolf Annbruster. Traducere Radu Constantines-cu, Bucureşti, Editm·a ştiinţifică şi enciclopedică, 1979, 301 p.
ediţia

A. Armbruster confiirmă şi prin această apariţie continuitatea şi
unor substanţiale preocupări vizînd imaginea românilor în evul
mediu eU1ropean şi interferenţele culturale, îndeosebi istoriografice„
româno-săseşti, problematică în care s-a impus prin contribuţii fundamentale, reunind deopotJrivă o apreciată sinteză şi cîteva novatoare interpretări ale unor izvoare narative mai puţin sau superficial cunoscute Îl'l
istoriografia românească.
Temeinice premise renascentiste au contribuit la un progres (·onsiderabil al inte!resuJui pentru istoria românilor în istoriografia savantă
săsească, care prin cîteva realizări de certă valoare a fecundat cu deosebire cunoaşterea romanităţii carpato-dunărene, conta:ibuind la plămădirea.
unei renovate imagini a ,românilor în conştiinţa Occidentului. In veacul
al XVIII-lea „imagologiia săsească" a fenomenului ,românesc a atins
într-adevăr un ,apogeu (p. 7). Problematica româneasc[l devine o preocupare fundamenta,lă a istoricilor saşi, condiţionată fiind atit politic cit
şi istociografic. Un spio:it nou se constată la răspînti.a veacmi:lor al
XVII-lea şi al XVIII-lea în opet·a lui V. Franck von F,ranckenstein, caire
introduce în istoriografia săsească o atitudine critică faţă de tradiţie. Prin
el istoriografia săsească depăşeşte umanismul şi anticipează viitoarele
mutaţii în gîndire,a istorică. Abandonare.a treptată a concepţiei medievale, }ă['girea rnrizontului istoriogirafic, însuşirea unei metode istorice noi
sub influenţa isto!liografiei savante, reconsiderarea problematicii tradiţionale (desluşirii originilo[' i se asociază istoria insti tuţiona,lă) sînt elemente preHuministe prevestind metamorfoze structurale. Prin ope•ra lui
G. Haner, M. Schmeitzel şi G. Soterius noile valori istoriografice se impun.
definitiv, devin reprezentative şi normative.
Suflul înnoito,r este convingător ilustmt de opera braşoveanului
Job.arm Filstich (1684-1743), is.toric la care preocupările româneşti precumpănesc, devenind o „adevărată obsesie" (p. 8). Armbruster nu a
intenţionat să înnoiască ['adioal imaginea biografică a lui J. Filstich, dar
a ireuşit în bună măswră să completeze infonnaţia cuprinsă în lexiconul
lui Trausch 1 , să clarifice unele aspecte ignorate, aducînd între altele
constanţa

J. Trausch, Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literărische Denk-Blătter
der Siebenbilrger Deutschen, I. Kronstadt, 1868, p. 308-316.
1
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privitoare La cronologia operei sale. Filstich a studiat în perioada
1706-1712 la Halle, Leipzig şi Jena, fiind desemnat după întooircere
rector al gimnaziului din Braşov. A tratat istoria româniJor în scrieri
didactice şi a făcut-o cunoscută străinătăţii prin publicarea la Jena a
unei cuvîntări publice rostite la gimnaziul din Braşov 2 • A integrat istoriografiei săseşti - şi prin mediere săsească celei eU1ropene - achiziţii de
seamă ale istoriografiei româneşti de pînă la el, traducînd în limba germană Letopiseţul Cantacuzinesc şi prima parte a cronicii lui Radu Greceanu consacrată domniei lui Constantin Brâncoveanu şi în limba latină
prima pairte ,a / storiilor Domnilor Ţării Româneşti, opere rămase în
manuscris. S-a stTăduit în vederea unei cuno~teui nemijlocite şi a unei
documentări directe, nemediate, statornicind relaţii cu Nicolae şi Constantin Mavrocordat3.
Editorul întreprinde o detaliată descdere a caracteristicilor f onnaJe
ale manuscrisului Tentamen I-listoriae Vallachicae, lucrare Tedactată de
Filstich începind din anul 1728. Analiza concepţiei şi tehnicii istorice a
lui Filstich evidenţiază inovaţiile şi meritele operei acestuia: prioritatea
sm-:-;elor interne şi apelul la izvoare variate (narative, informaţii orale).
Desigur, Filstich nu oferă doar o ,,prezentare medievală" dominată de
spirit teologic (p. 17). Opinia exprimată de A. Airmbruster are in vedere
doar citeva elemente ale concepţiei social-politice, ignorind. cum adeseori
se intimplă, roncepţi.a. metodologia şi expresia istO'lică, definitorii pentru orice gindire istodcă structurată. Dar nici măcar „spilitul teologic"
al lui Filstich nu mai este acela al protestantismului ortodox, ci cel al
frondei pietiste, astfel incit nici Weltanschauung-ul său nu este rezultatul unui simplu transfer de valori de la o epocă la alta. Istodogirafia
săsească din vremea lui Filstich, aidoma celei româneşti, nu a rămas
ineriă la sugestiile celei ew-opene. Referinţele bibliografice sint rondudente pentru on·izontul istoriografic fi.ilstkhian: reperele sale sint Keller,
Spener sau del Chiarn, <'are practică o istoriografie cert şi conştient delimitc1tă de cronistica medievală. Inriuririle cele mai ferti,le i-au venit
neîndoielnic de la pietism. Frilhrrufklărung-ul german căruia i se subsume,.12ă mişcarea pietistă, mediul intelectual de la Halle cu binecunoscuta
sa apetenţă faţă de spaţiul sud-est european pe care-l deschide istoriografiei, vor fi hotărit opţiunea tematică şi concepţională a lui Filstich şi nu
trebuie ignorate în judecata operei acestuia. Filstich, la fel ca şi Schmeitzel
sau M. Bel, a primit impulsuri decisive din partea pietismului. Departe
să fie o cronică medievală, istoria sa este receptivă la noile orientări ale
acelei Staatskunde, inaugurată în istoriografia autohtonă de Cantemir.
In „închinarea" adusă cititorului Filstich menţionează dealtfel doi
reprezentanţi ai acestui gen istoriografic, J. F. Buddeus şi J. Hilbne.r, a
căror operă premerge 11:ealizărilor reprezentative ale iluminiştilor Bils.ching
şi Schlozer. Apelul la model este declarat fără ocol: Filstich îşi srn:ie
2 Schediasma Historicum de Valachorum Historia. Annalium Transilvanensium
multis in punctis magistra et ministra disserit Johannes Filstich, Jenae, 1743, 24 p.
3
A Armbruster, Historiographische Beziehungen zwischen der Moldau und
Kronstadt zur Zeit des Filrsten Constantin Maurocordatos (1742-1743), în RESEE,
13, 1975, 1, p, 51-75; 2, p. 20!}-229.
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istoria „mai cu seamă pentru ,a încerca să văd de nu cumva s-clif putea
întocmi în acelaşi chip ca şi pentiu celelatlte neamuri întîilnite în Europa"
(p. 23).
T1'8.ducătorul

Radu Constantinescu s-a străduit să stabilească un.
echilibru adecvat între textualitate şi literalitate, între -limbajul contemporan şi cel ail epocii. ln pofida unor licenţe discutabile. dştigul nespeciatl:istu1ui nu ~e o:ăzbună plintn:-o frustrare a cercetătorului.
I. WOLF

Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B.A.ll. 1-1600,
Bucureşti, Editurra ştHnţifkă şi encidopedid'I, 1978, 4 79 p.
Apmiţia primului volum al Catalogului mun11scriselor române.~ti
confi!Ilnă conştientizarea unei necesităţi de mult resimţite, ar-eea a elaborării unui „catalog descriptiv complet" s.au „C"orpus", menit a orient.a
o evidenţă atotcuprinzătoare a manuseri~elor (p. 6). Cele patru tomuri
apărute din 1907 încoace ronstituie dovada concludentă a enarmelor
dificultăţi pe oare le întîmpină o astfel de întreprindere.

Metoda de luciu a lui G. Şh·empel diferă de C"ea folosită de înainIon Bianu, bibliogmf de formaţie pozi ti vis.tă. Modifică·li,le aduse
metodei acestuia au fost impuse fie de normele constitui-te în practica
codicologică reprezentativă, fie de necesitatea unei deserieri simplificate,
operaţionale pentru cercetător şi probabiil convenabile editorului. Autorul
îşi structurează
descrierea în patTu p[u-ţi: (1) descrierea elementeloir
secundare şi cantitatii\Te (cotă, vechime, numărul de file, numerobaţia odginală şi coresp01I1dentul ei în nume1rotaţia mecanică, dimensiuni; (2)
conţinutul lucrării, la miscelanee fiind numerotate toate operele aparţinătoarre, inclusiv cele kagmentare; în folosul comprimă1·ii informaţiei
nu sînt redate capitolele, prefeţele şi epilogurile, abandonîndu-se în
acea.stă privinţă metoda claskă; (~3) însemnă1i semnificative redate în
întregime; (4) pairticularităţi de grafie, ilustnt1·e, o,rnamentare, legătură

taşul său

şi provenienţă.

Cum adeseori se întîmplă la preluc1J.·.a,rea unei cantităţi covîrşito-a·re
aici s-au strecurat erori, iar mici imperfecţiuni vor fi
ieşit la iveală abia în momentul apariţiei. Cu mai puţină atenţie s-a
procedat la întocmirea indicelui, mai ales la cuprinderea numeloT. Astfel,
dacă La pecr:sonalităţi cunoscute este suficientă dau: nu recomandabilă
- menţionarea doar a numelui (Mauliciu, Oxenstiern), ,la altele relevanţa numelui ar putea să soape cercetătorului, impunîndu-se menţiona
rea acestuia în înrtregime. De exemplu Bedeus (p. 386), autorul „Memoriului asupra J'eocg'.anizării To-ansiJvaniei, 1849" (p. 150, B.A.R. 600) este
Joo-ef Bedeus von Schairberg (1782-1858), funcţionar gubernia'} refugiat
în 1848-1849 în Ţara Românească. Imperfecţiuni şi inconsecvenţe ortografice se constatit în scrierea cîtorv.a nume: considerăm mai potrivită
şi corectă forr-ma Etienne-Bonnot Condillac dec..it Ştefan Condillac (p. 393),
din moment ee în general s-a optat în indice penh·u scrierea în limba

de

informaţie, şi
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de provenienţă, tot astfel Christoph Wiilhelm HufeiJ.and (!) şi nu Hristof
Wilhelm Hufland (p. 402); numele reformatorului ceh se scrie Jan· Hus
şi nu Huss (p. 402), iair cel al fifosofului, Christian Wolff nu Cristian
Wolf (p. 429); pe consilierul imperial austriac Joseph Anton Ignaz
Baumeister îl găsim menţionat sub numele de Iosif Waumeister (p. · 429).
Citeva scăpări, mai grave sau mai puţin însemnate, se înti'lnesc · şi 'la
numele de localităţi: Chişoda este grafia actuală a aşezării de la periferia
Timişoarei (p. 391) şi Sinandrei, nu Sint Andreeaş (p. 421) este denumi!rea
unei alte comune din judeţul Timiş. Ioan Droc era protopop în MiercureaSibiu şi nu în Miercurea-Ciuc (p. 20, B.A.R. 39; vezi Ioan Droc, Expoziţiunea de la Paris. Ingrijirea ediţiei, prefaţă, note şi glosar de Constantin
Hârlav, Cluj-Napoca, 1976), Udvarhelly (p. 425) nu
este Odoireu
(= Udvari, jud. Satu Mare) la ~e se face trimiterea (p. 413), 'ci. acel
arhidiacon Joannes Laszlo (p. 136) este din Odorheiu! Secuiesc (= Udvarhely; vezi Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvani o, II, Bucureşti, 1967, p. 8-9); Suzdal, nu Susdal (p. 422); ·szepviz
{p. 422; rom. Ciuc-Sepviz, Sipiz) este astăzi Fkumoasa (jud. Harghita).
Remarcăm că nici I. Dumitriu-Snagov nu s-a străduit, în Românii în
arhi i:ele Romei (Secolul XV III), Bucureşti, 1973, să localizeze aşezarea,
multumindu-se s-o înregistreze eronat în index (p. 564), greşită fiind
po~ibil şi tran-:;crierea c:u,•intului din document (p·. ~04; Szepriz).
Ignorat de multe ori, indicele unei lucrări de referinţă bibliografică
îndeplineşte adesea un rol hotăritor în căutarea sau regăskea informaţiei,
lui ,1dresîndu-i-se p1imul apel. Ar fi prin urmare de dorit ca în volumele
următoare să se perfecţioneze indicele general sau să fie chiar abandonat
în favoarea unui indice diferenţiat complex. De asemenea, bibliografia
privitoare la manuscrise suportă încă multe adăugiri in sensul unor contribuţii fundamentale şi t.rebuie extinsă.
Observaţiile de mai sus privesc însă în prea mică măsură ceea ce
autorul cu modestie a desemnat ca ,reale „imperfecţiuni ale volumului"
{p. 7). Rămîne ca autorul să continue lucrul cu „mină de ţăirînă", în beneficiul unor urmă1i cit mai grabnice. Deocamdată, în pofida demairajului,
cele şase decenii necesare pentru elaborarea şi apariţia a patru volume
{1907-1967) acţionează obsesiv şi provoacă neîncredere la cei aflaţi în
aşteptarea unui coirpus complet al manuscriselor româneşti. Sperăm însă
totodată ca acest fapt să nu-i inhibe pe cei în măsură şi în drept să ducă
munca la bun sfirşit.

I. WOLF
George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române
ardelene din secolul al XIX-lea, vol. II, Cluj-Napoca, Edi,tura Dacia, 1978,
335 p.
.
PaTcurgind volumllll ail II-lea al Studiilor lui G. Em. Marica şi
punindu-1 în legătură cu volumul anterior, se pot desprinde dovezi concludente ale constanţei preocupărilor autorului, pentru soluţionarea ·unei
problematici cert definite - cultura română transilvăneană din veacul
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trecut. Opţiunea pentru George Bariţ se datocează puterii exemplificatoaire a unei opere cu valoare de sinteză pentru o experienţă spirituală
colectivă. Pentru Marica, Bariţ este „unul din protagoniştii generaţiei
ardelene de ia 1848, ale cărei merite nu sînt încă suficient apreciate·· (p.
121). Bibliografia din păcate încă netipărită a scrierilor lui Ba,riţ publicate
in perioada 1835-1893 cuprinde .aproape 7000 de titluri, de la cărţi şi
studii, la recenzii şi note redacţionale, uimind deopotrivă prin numă[·,
cît şi prin diversitatea sa enciclopedică. Scrierile sale oglindesc reprezentativ problematica veacului şi au exercitat o imiurire substanţială asupra
vieţii spiirituaile a româniloir ardeleni.
Studiile lasă impresia generală a unui ciclu autonom. Primul dintre
el"e, Gazeta Transilvaniei 1838-1945 (p. 7-26), pledează pentru cunoaş
terea publicaţiilor politice transilvănene, autorul reuşind să „fixeze jaloane ale cercetă·rii viitoare" (p. 8). Se schiţează o posibilă monografie,
autorul îndreprtîndu-şi atenţia asupra orientării politice a ziarului braşo
vean, a tehnicii redacţionale şi a cauzelor persistenţei sale. U rmătorn:ele
şapte studii dezbat diverse aspecte ale gîndirii şi acţiunii lui G. Bariţ:
George Bariţiu şi revoluţia de la 1848 (p. 27-37), George Bariţ-iu, editor şi
redactor al „Călindariului pentru poporul românesc" 1852-1865 (p.
38-88), George Bariţiu, protagonist al Academiei Române (p. 89-119),
George Bariţiu şi literatura (p. 120-208), George Bariţiu, bibliograf şi
bibliolog (p. 209-269), Preocupări filozofice, psihologice şi sociologice la
George Bariţiu (p. 270-289), Notele de călătorie ale lui George Buriţiu
(p. 290-327). Remarcăm contribuţiile bibliografice anexate la două dintre
studii: Indicele Călindariului pentru poporul românesc (p. 78-88) şi
Bibliografie. Comunicările lui Bariţiu în cadrul Academiei Române (republicate şi în periodicele sale) (p. 115-118).
Contribuţia autorului nu constă în relevarea unor izbitoare noutăţi, căci el reexaminează în general luoruri cunoscute, într-o expune:re
elaborată cu o sobră minuţie, bine dozată şi concentrată. Este o cercetare
concepută după o concepţie monografică care mai mult adună şi oferă
informaţii. Deşi nu se disociază deloc de soluţiile
fa·adiţionale ale
excursului istoIT'ic, r-electurile sale reuşesc să contureze noi perspective.
Imaginea lui Bariţ, sumativ construită, tinde în cele din urmă spre o
sinteză renovată.

I. \VOLF

DAMASCHIN BOJINCA, Scrieri. De la idealul lu'fll,inării la idealul
Studiu introductiv, selecţie de texte şi note de Nicolae Bocşan,
Timişoara, Editura Facla, 1979, LXI 163 p., 14 ilustraţii.

naţional.

„StJudiul" lui Nicolae Bocşan vădeşte intenţii caire depăşesc cadrul
inevitabil Hmitat cu care ne-au obişnuit studiile introductive la volume1le
de acest gen. Deşi structuirait ,clasic - viaţă şi operă, biogirafie şi gîndire
- studiul trece dincolo de înşiTU.irea biografică sau de enumera,rea bibliografică pentru a reconstitui mediul cultural de geneză a operei iluministului bănăţean. Analiza se concentrează în primul rind asupra autoru-
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lui în specificitatea sa, S'Ulrprinsă pi;n mijlocirea biografiei intelectua:le
a climatului spiritual general al epocii. Fixarea cadrului în care se
înscrie opera lui D. Bojincă a solicitat astfel permanente referiri şi raportăTi la contextul românesc şi european, în general.
Opera lui Bojincă este semnificativă pentru o epocă de restructurare
a cadrului cultural, cum a fost cea care a premers revoluţiile, apărută la
interferenţa luminHor cu 1-omantismul. Din deceniul al treilea în Banat,
ca dea1tfel şi în TransHrvania, a început să se afirme o nouă generaţie
de căTtura1ri, continuînd opera marilor lor predecesori. Schimbul de generaţii impulsionează mişcarea naţională, care şi în Banat îşi elaborează.
„un program de revendicări predominant politic, de provenienţă şi de
oonţinut laic" (p. VII), culminînd cu activitatea lui Murgu. Sint urmărite
etapele deplasării ideologice romantice. ale cărei principale manifestălri
se situează în sfe1-a conştiinţei politice. Esenţială a fost dezagregarea conceptului de naţiune iliră, avindu~i temeiul într-o anacronică solidaritate
religioasă şi politică şi afirmarea conceptului modern de naţiune bazat
pe etnicitate în primul rînd. In plan cultural noua etapă a iluminismului bănăţean este şi ea subordonată „comandamentelor procesului
de formare a naţiunii şi a conştiinţei naţionale" (p. IX), fiind spre deosebire de primele două, caracterizate prin „receptare şi adaptare a unoL·
modele şi valmi ale culturii luminilor emopene", o etapă definită prioritar de cîştigul substanţial îmegistrat de „creaţia originală". Beneficiind
de o puternică emulaţie erudită şi de contactul cu mediul pestan care-i
înlesneşte cunoaşterea mai apropiată a unui alt orizont cultural, Bojin{'a
dobîndeşte „profilul unui intelectual format în spiritul şi ideile luminiloL·
româneşti şi europene .... Iniţiator al exodului de intelectuali peste munţi.
Bojincă se stabileşte în 1833 la la.şi, într-o vreme în care fadorii de
apropiere intre cele trei ţări române se multiplică, conoludente fiind
înseşi legăturile neîntrerupte pe rare Bojincă le cultivă cu semenii din
provinciile habsbtl'I"gice.
Analiza ope-rei este deopotrivă expozitivă şi explicativă. Scrierile Iui
Bojincă se îns('Iiu în „atmosfera preromantică a iluminismului tirziu 1~
(p. XXXIII), fiind reprezentative pentru evoluţia de la lumini la ,romantism. Elucidind tn:ăsătUJTile luminilor româneşti, autorul surplinde rema1·cabil tranziţia din perspectiva unui caz particulair cu potenţe generalizatoare. In procesul de restructurare cultura1lă se pare că Bojincă
este unul dintre aceia care fixează într-o posibilă sinteză mesajul predecesorilor, înscriind valorile Şcolii airdelene în dUJrată l-w1gă. Ideologi!.r.t
luminilor româneşti nu s-a cantonat în cadrul strîmt al unui sistem intelectual închis, ci a manifestat disponibilitate pentru achiziţii mereu noi.
ln deceniul al treilea iluminismul pelf'Sistă, fără a mai predomina exclusiv.
Romantismul nu se revarsă peste nişte canoane osificate. Funcţia sa
substituentă se asociază funcţiei integratoare a 'luminilor. Tocmai acum.
într-o epocă de „sincronimire" arescîndă cu EUII'Opa cărturarii români au
urmărit cu o intenţionalitate declarată o incadratre a culturii române în
cea europeană, originea latină constituind temeiul apartenenţei la civilizaţia eocopeană. ,,Polemica" ~ui Bojincă este edificatoare în acest sens.
Argumentarea originii şi continuităţii istorice a poporului român era
menită a întări conştiinţa naţională. Pentru a o întreţine Bojincă a
şi
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să impună acesteia convingător ideea specificităţii culturii roîn tenneni schimbaţi. Răspundere desgurzătoare la cîrtirea cea
în Hale (1828) şi Anticele romanilor (2 vol., 1832-1833) se înscriu predominant în concluziile făcute de predecesori, evidenţiind însă metamorfoza
conceptului de naţiune, de la expresia Supplex-ului la cea romantică.
Textele - după cum reiese şi din titlu - au fost subsumate
demonstrării unei idei: modalitatea de exprimare a unor transformări
plămăditoare a noi structuri cultu11:ale. Problematica complexă a primei
jumătăţi a veacului al XIX-lea, epocă a transfonnărilor, îndeamnă la
reconstituiri de genul celei propuse de N. Boc.şan. Meritul grupajului
~ău de texte pe o temă precisă este de a fi ridicat şi propus o problemă
demnă de a fi adîncită. O descriere integrală a fenomenului cultural
românesc din decenme premergînd revoluţia nu mai poate de aci înainte
ignora opera lui D. Bojincă, fără a se priva de o exemplificare dintre cele
mai adecvate. Volumul îngrijit cu cunoaşte1·e, competenţă şi ,responsabilitate de N. Bocşan îl impune pe Bojincă definitiv în galeria personalităţilor reprezentative iale iluminismului tirziu. Sinteză inedită în peisajul
cultural al vremii sale, în personalitatea şi opera lui D. Bojincă „surprindem un moment din istoria culturii române, un moment de răscruce"
(p. LII).

înce!f'Cat
mâneşti

I. WOLF

Charles and Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan
.Xational States, Seattle and London, University of Washington Press,
1977, 358 p. (= Peterr- F. Sug,air, Donald W. T,readgold, ed., A History of
East Central Europe, VIII).
Sinteza în unsprezece volume iniţiată şi îndrumată de profesorii P.
F. Sugar şi D. W. Treadgold indică deja prin titlu o semnificativă opţiune
a editorilor: O istorie a Europei centrale şi de est nu se wea un tratat
academic, ci mai de,grabă un compendiu posibil, menit să orienteze cercetăto1rii nespecialişti în istoria Europei centrale şi răsăritene şi să introducă
pe studenţi în problemele fundamentale ale acesteia. In pofida respon~a bilităţii interpretative a autori10rr se speră realizarea unei unităţi nu
numai formale a contJribuţiHoir individuale, darr şi de conţinut. Prin
1;:uropa centrală şi de est editorii responsabili înţeleg spaţiul cup6ns
între „frontiera lingvistică răsăriteană a popoarelor vorbind germană şi
italiană, în vest, şi frrontierele politice ale Rusiei/U.R.S.S., în est".
Desigur, orite:riile de delimitare sînt discutabile chiar dacă circumscriu
un spaţiu cu particularităţi istorice carracte.ristice şi unele componente
tipice fundamentale, evidenţiind totuşi mai mult o decupare arbitrară şi
contestabilă de civiilizaţie contemporană, întemeiată pe !realităţi politice
actuale. Consecinţele unei astfel de optici sînt însă minime pentru tematica fiecărui volum în parte, spaţiului sud-est european, de exemplu delimitînd o arie de civilizaţie într-adevăJr specifică - , consaorîndu-i-se
trei volume, pe epoci.
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Volumul lui Charles şi Barbara Jelavich mijloceşte o imagine coma unei epoci complexe, cea a constituirii statelor naţionale în
sud-estul european. O semnificativă precizare de concepţie istorică cuprinsă în Cancluzii este reprezentativă pentru principiile care au direcţionat
această scriere. Crezul exprimat respinge deopotrivă orice concepţie unică
şi îngustă despre evoluţia istorică a acestui spaţiu care air fi bazată pe
simple judecăţi de valoare doar, dar şi pe aceea care ignoră orice ierarhizare, înlocuind expliCMea printr-o sterilă procedură descriptivă. Asitfel
„în studierea istoriei oricărei ţări, indiferent de puterea şi prosperitatea
ei, lipsa de previziune şi o largă perspectivă istorică uşurează cla-rifica:rea
erm.;lor şi nereuşitelor evoluţiei naţionale. Privitor la statele balcanice.
marile împliniri ale veacului, ciştiguri1e pozitive rezultate din unificarea
naţională tTebuie să prevaleze în analiza finală asupra oricăJror rezerve
şi judecăţi negatfre" (p. 325). Autorii nu au intenţionat o reconstituiire a
tuturor aspectelor vieţii, ci doar problematizarea, evidenţierea direcţiilor
de evoluţie fundamentale. In reliefarea devenirii stiructurilor naţionale se
accentuează potrivit unui demers tradiţional în istoriografi.a americană
,,originile istorice". temelii,le evoluţiei politice moderne, dezvoltarea instituţională
şi
dinamica socială, toate plasate într-un cuprinzii tui·
background politic euTopean. Matricea teoretică de analiză se întemeiază
pe cîteva paradigme concepute ca perechi antinomice: Occident-Orient,
civilizaţie
(progres)-Tăminere în
urmă
(acel backwardness revenind
aproape obsesh-), tradiţie-inovaţie (ultimul termen rezumă circuitul
influentă-receptare), conservatorism-modernism. Remarci:'1.m efortul ct,_, :1
sublinia similitudini, asemănări, paralelisme în evoluţie şi influenţele
reciproce, reţinerea faţă de tipologizăiri forţate.
Cele nouăsprezece capitole se înşiruie în felul următor: 1. Cnclntl
[general/ otoman (p. 3-25), 2. Revoluţia sîrbă (p. 26-37), 3. Revolu/ia
greacă (p. 38-52), 4. Statul sîrb autonom (p. 53-67). 5. Regatul <1rr>c
(p. 68-83), 6. Ţara Românească şi Moldova înainte de 1853 (p. 84-97), 7.
Imperiul otoman pînă în 1876: reformele (p. 89-113), 8. PrincipG1.tele
unite pînă în 1876 (p. 114-127), 9. Mişcarea naţională bulgară pînă în
1876 (p. 128-140), 10. Criza anilor şaptezeci (p. 141-157), 11. Bulgaria
autonomă pînă în 1896 (p. 158-169), 12. Statele balcanice. Evoluţii politice interne pînă în 1914 (p. 170-206), 13. Alungarea Imperiului otoman
din Europa (p. 207-221), 14. Constituirea Albaniei (p. 222-234), 15.
Naţionalităţi balcanice în monarhia habsburgică (p. 235-265), 16. Evoluţia culturală balcanică (p. 266-283), 17. Primul război mondial (p.
284-297), 18. Reglementarea postbelică (p. 298-319) şi 19. Concluzii
(p. 320-328). O Schiţă bibliografică oferă date de maximă generalitate
despre studiile sud-est europene, menţionînd exclusiv literatura de limbă
engleză, indeosebi cea scrisă în S.U.A. (p. 329-344).
Pe lingă cele două capitole de referinţă exclusivă, elaborate probabil
de B. Jelavich, apreciată cunoscătoare a epocii Unirii de care s-a ocupat
în cîteva studii (Russia and the Rumanian National Cause, 1858-1859,
Harnden, Connecticut, 1959; Russia, the Great Powers and the Recognition of the Double Election of Alexander Cuza, în .,Ru.manian Studies"
(Champaign-Ur1bana, ILiinois) 1, 1970, p. 3-34; The Ottoman Empire, the
Great Powers and the Legislative and Administrative Union of the Prinprehensibilă
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cipalities, ibidem, 2, 1973, p. 48-83; Russia and the Reacquisition oJ
Southern Bessarabia, 1875-78, în „Si.idost-Forschungen" (Mi.inchen), 28,
1969, p. 199-237; Austria-Hungary, Rumania, and the Eastern Crisis,
1876-. 1878, ibidem, 30, 1971, p. 111-141), reţinem periodizarea miş
cării naţionale din principate: o primă perioadă pînă la izbucnirea Răz
boiului Orimeii, caracterizată prin înlăturarea „controlului fanari-ot",
progresul constituţional al perioadei regulamentare şi cristalizarea unui
program naţional, afirmat în revoluţia de la 1848, şi perioada 1853-1878,
în care s-a înfăptuit unirea şi s-a obţinut independenţa, iar „împreună
cu ea crearea unei situaţii în Balcani care a permis guvernului român sa
balanseze între ma1rile puteri" (p. 85). Atenţie se acm:dă de asemenea
a~pectelor poilitico-diplomatice ale intră1ii şi participăirii României la
primul război mondial (p. 292-294). In general interpretările nu se distanţează de cele afhmate şi acceptate în istoriog,rafia română contemporană.

Simplu concepută şi actuală, cartea lui Cha rles şi Barbara Jel<H'ich
îşi va îndeplini cu autoritate funcţionalitatea formativă pe care ~i-a
propus-o.
1

I. WOLF

Wi1liam Marin, Unirea din 1918
Editur~ Facla, 1978, 172 p.

şi poziţia şvabilor bănăţeni,

Timi-

şoara,

Cercetarea lui W. Marin se justifică înainte de orice prin lipsa unei
cuprinzătoare sinteze relative la participarea populaţiei germane din
România la evenimentele din toamna anului 1918 şi adeziunea ei la
actul Unirii. Pînă acum fenomenul a fost înregistrat evenimenţial, global şi nediferenţiat în istoriografie. Astfel se detaşează ab initio douc\
"nerite esenţiale ale unei lucrări oare nid ea nu-şi propune o tratare
exhaustivă a temei, ci doar scopul de a-i „releva aspectele fundamentale 1'
(p. 11): C'Ontribuţia la o necesară analiză globală şi îndeosebi introducerea
în circuitul informaţional românesc a unei problematici mai puţin ·şi
superficial cunoscute.
In Prefaţă autorul consideTă că factorii care au determinat fie o
poziţie favorabilă fa.ţă de Unire, fie chiar sprijinkea ei activă de către
şvabii bănăţeni, au fost îndelungata convieţuire, recunoaşterea justeţei
programului naţional românesc, existenţa unei mişcări naţionale proprii
şi perspectivele deschise de principiile democratice cuprinse în howdirile
de la Alba Iulia. Ca urmare, un capitol introductiv trece în revistă Trudiţiile luptei comune pentru emanciparea naţională şi socială (p. 1:3-41),
înfăţişînd colonizarea şvabilor, evoluţia lor politică şi culturală pînă în
pragul irăzboiului mondial, începuturile, dezvoltarea şi însemnătatea mişcă
rii muncitoreşti şi socialiste din Banat, relaţiile şvabilor cu popu laţi a
românească şi încercările de colaborare între cele două mişcări naţionale.
Capitolul II, Primul război mondial şi consecinţele sale. Lupta din-

tre diferitele curente politice existente în sînul populaţiei şvăbeşti în
anii 1918-1919 (p. 40-93) constituie realizarea de seamă a volumu'1ui,
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precizîndu-se tendinţele politice care s-au impus în viaţa politică a şva
bilor bănăţeni în momentul disoluţiei monarhiei dualiste. Autonomia
'iiU.Sţinută de unii lideri ai şvabilor era Hpsită de şanse de izbîndă, fiind
concepută mai mult ca o soluţie conjuncturală, motivată tactic şi menită
să ~u~ţină integritatea teritorială a Banatului. Astfel, la 31 octombrie
1918 la Timişoara nu s-a proclamat o ,.republică independentă", ci s-a
c-reat doar un organism regional autonom. Confuzia contemporanilor
reflectă incertitudinile momentului.
ln capitolul III, Marea adunare populară din august 1919 de la TimiJo<ira. Delegaţia şvabilor bănăţeni la Conferinţa de pace de la Paris
(p. 94-118), se insistă cu deosebire asupra misiunilor diplomatice şi militare româneşti în Banatul aflat sub ocupaţia trupelor Antantei şi a rolului gazetei „Deutsche Wacht", purtătoarea de cuvînt a unei precumpănitoare opinii publice fayorabile adeziunii la unirea Banatului cu România.
lncheierea (p. 119-130), în care autorul reliefează consecinţele pozitive ale adeziunii la Unire prin exemplificarea unor înfăptuiri a,le hotăririlor de la Alba Iulia parţiale în perioada interbelică, depline în
România de azi - , o anexă documentară bHingvă şi un indice de nume
şi periodice întregesc un volum de neîndoielnică utilitate, desigll[', susceptibil de nwneroase completări.
Rezerve s-a,r putea formula în primul rînd cu privire la documentaţia prima,ră folosită, care se ~educe aproape în exclusivitate la presă,
dar şi bibliografia, în pofida unei notabile străduinţe de actuaJizare,
prezintă lacune (spre exemplu aş menţiona bibliografia lui Alexander
Krischan, Dus Schicksal des Bmu1ts 1918/20 im Spiegel cler Litercitur
( Bibliugruphie), în „Sildostdeutsches Archiv" (Milnchen) 10, 1967, p. 21023:i, exegeza lui Ingomar Senz despre mişcarea naţională a şvabilor pînă
la izbucnirea războiului, Die „deutschnationale" Bewegung in Silclungarn
1 'or
1914, ibidem, 15/16, 1972-197:J, p. 115-190, cercetările rerente
cu privire la principalele personalităţi politice ale acestei perioade, cum
ar fi studiul lui Hans Beyer, Rudolf Brcmdsch und Hans-Otto Hoth, în
„Siidostdeubche Vierteljahresblătter" (Miinchen) 14, 1961, p. 223-228
sau cel al Evei Madaras, Die Tătigkeit Edmund Steinackers zur Hebung
cles nationalen Selbstbewusstseins des ungarlăndischen Deutschtums im
letzten Drittel des 19 Jahrhunderts, în „Acta Universitatis Debreceniensis. Series Historia" 3, 1964, p. 98-113, dar şi lucrările mai vechi, utile
sub raport informativ, apălrute în perioada interbelică în seria „Siidosteuropăische Arbeiten" (Mi.inchen), ale lui K. H. Ertl despre Eduard Glatz,
B. Groneweg despre E. Steinacker, J. Schmidt şi L. Schlereth despre
mi,şe<lreia poli1 tică a şv,abiilor. Autonul nu îndrăzneşte decît foarte rar
con~ideraţii fundamentale de mai largă .respiraţie asupra problemei sale.
---L";tfel aflăm prea puţin despre Telaţiile dintre consiliile naţionale,
despre activitatea celui şvăbesc la nivelul maselor, despre încercările vizînd o acţiune concertată a tuturor şvabilor, despre implicaţiile diplomatice ale problemei bănăţene. Oricum, sînt corectate erorile interpretative şi depăşite locurile comune de slabă ·priză argumentativă şi depreciate din volumul dedicat semicentenarului Unidi (William Marin, Ioan
Munteanu, Gheorghe Radulovici, Unirea Banatului cu România, Timi-
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şoara, Muzeul Banatului, 1968, 302 p.) Cele cîteva scăpări nu pot aLenua
autoritatea unei contribuţii care va intra în rîndul luCJ•ă,rilor de referinţă
cu privire la poziţia şvabilor bănăţeni faţă de Unire.

I. WOLF

Consiliul naţional român din Blaj (noiembrie 1918 - ianuarie 1919).
Prot~>coale şi acte. Vol. I. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indici şi
glosar de Viorica Lascu şi Ma!I'Cel Ştirban, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1978, 227 p., 16 planşe (colecţia „Testimonia")

Cartea celor doi universitaTi clujeni confirmă ş1 impune definitiv o
de cercetare menită a depăşi rutina ce se iru;talase în unele studii ,relative la o problematică istOTică fundamentală. Alături de prngresul în documentaţie, cercetarea istoriei locale a unirii de la HH8 constituie un profitabii efort de cercetare microstructurală, oferind în cele din
urmă temeiuri pentiu limpezirea sau chiar rescrierea unor aspecte mai
puţin cunoscute, dintr-o perspectivă globală. Mai multe lueJ·ări de acesL
gen ar putea contribui astfel la un real progres de cunoaştere.
Autorii şi-au propus publicarea în două volwne a documentelor n·1mase de la Consiliul naţional român comitatens din Blaj, ,,protocoalele
şi airhiva, parţial păstrată, alcătuită din corespondenţa primită, rapoarte
şi ordine 1' . Primul volum cuprinde trei secţiuni: (1) Protocolul şedinţelor
plenare (p. 45-53), întnmind procesele-verbale ale şedinţelor consiliului
comitatens, în care s-au stabilit tactica şi strategia acţiunilor la nivel
local şi s-au luat decizii, (2) Protocolul agendelor C.N.U. din Blaj (p. 55191), numit de contempomni „CTonica revoluţiei din Blaj", ce consemnează pe zile, ore şi minute toate întîmplările şi „problemele ivite într-o·
arie geografică ce a depăşit oraşul Blaj şi chiar comitatul Alba" (p. ·11)
în răstimpul noiembrie 1918 - ianuarie 1919 şi (3) Documente (p. 191213), (o chemare, ciirculare. scrisori) care completează informaţia din
,,protocoale". Volumul II va cuprinde arhiva propriu-zisă a C.N.R. din ·
Blaj.
În Introducere (p. 5-40), M. Ştirban întreprinde o temeinică analiză.
a activităţii Consiliului naţional comitatens, folosindu-se de matei-ial.ul
ambelor volume. Autorul îi reconstituie mecanismul de funcţionare ~i
îi fixează imaginea în conştiinţa contemporaneităţii, situîndu-i activitatea în „contextul evenimentelor generale în care şi-a desfăşurat-o" (p. 7),.
depăşindu-se astfel evenimenţialul printr-o alternare a perspectivelor,
printr-o continuă raportaTe şi conectare la consiliile vecine sau similare,
la evenimentele în plan transilvănean şi general i·omănesc. Consiliile comitatense, cercuale şi locale ireprezentau puterea politico-administrativă
instaurată în locul vechilor instituţii în urma revoluţiei burghezo-democratice din octombrie-noiembrie 1918. Menirea lor a fObt rezo,lva,rea
problemelor sociail-ec.onomice şi politice locale, să contribuie la pregăti
rea şi consolidarea Unirii. ,,Brotocoalele'' şi rapoartele întocmite de trimişii C.N.R. din Blaj întregesc şi îmbogăţesc informaţiile cunoscute din
presa vremii sau din lucrări memoTiale. Cîştigul principal constă însă
direcţie

916

RECENZII

în reconstituirea spiritului lui 1918, in sepa-r.airea şi alăturarea receptă,rii
evenimentului de contemporani, de interpreta-rea lui, oferindu-se o bază
empirică pentru înţelegerea lui adecvată, nu numai de către specialişti,
dar şi de public (un public într-adevăr receptiv, asigurind cărţii un
,.succes" de exempla1ră rnpiditate). Textele dovedesc răspunsul ferm şi
unitar al maselor populare la imperativele momentului. Unirea s-a ,realizat prin şi de către acestea într-un spirit de solidaritate şi unitate a
\'oinţei: voinţă de prefaceri revoluţiona~e într-un stat naţional unitar.
Remarcăm încă străduinţa de identificare a persoanelor, transcrierea responsabilă şi competentă, merituosul glosar. Lectura convinge de. ceea ce
ne încredinţează şi autorii: ,,Sînt toate la un loc, cele mai autentice
iz\'oare ce vor putea sta la baza unei reconstituiri de fapte şi acţiuni",
sînt „adevărate cronici" (p. 31-32).
I. WOLF

RETROSPECTIVA

ln ştiinţă nu este niciodată de prisos ·să arunci o privire înapoi. Nu
numai pentru a măsura drumul parcurs, ci şi pentru a situa cît mai
exact locul şi contribuţia înaintaşilor. Căci prea adesea se întîmplă, mai
ales în cazul cercetătorilor mai tineri, care n-au apuoat anumite etape
din dezvoltarea ştiinţei căreia i s-au consacflat, să uităm că adevărurile
care astăzi ni se par comune au fost cîndva descoperite de către un om.
Un om oare aire un nume şi pe care nu trebuie să-l dăm uitării.
Folosind prilejul celei de a 75--,a aniversări a profesorului Ion Berciu, cîndva fondator şi director al Muzeului din Alba Iulia, am socotit
potrivit să-i publicăm în Acta Musei Napocensis o bibliografie selectivă.

Nu voi spune mai mult: opera grăieşte de la sine. Cît despre om,
nici un text nu l-ar putea egala pe acela, rămas inedit pîn:l acum, pe care
l-a compus, în primăvao.ia anului 1970, Constantin Daicoviciu. il [·eproducem, de aceea, în continuare.

H. D.

LAURUS LAURO DIGNO
Pe profesorul Ion Berciu l-am cunoscut cu zeci de ani în urmă cînd,
recomandat de Nicolae Iorga, ca urmare a frumoaselor sale studii şi a
uceniciei arheologice făcute la Drobeta, sub îndrumarea regretatului
Alexandru Bărcăcilă, a preluat în anul 1938 conducerea Muzeului din
Alba Iulia, în fruntea căruia avea să-şi definească vocaţia majoră a vieţii
sale. La puţin timp după aceea, în momentele dramatice din toamna anului 1940, în săptămînile de popas intermediar la Alba Iulia al Universităţii din Cluj, în drum spre Sibiu, mi-a fost dat să-l cunosc mai de aproape: şi ca un bun coleg de meserie şi ca om de omenie, oferindu-şi casa
familiei mele ce se găsea în bejenie. Din aceste prime două contacte, s-a
conturat şi s-a afinnat în mine ,convingerea, că mă aflam în prezenţia
unui om şi a unui arheolog, devotat acestei discipline, care era şi a mea.
Pe acest fond moral şi din identitatea preocupărilor dintre noi s-a înfiripat, în mod firesc, o colaborare constantă, care s-a cimentat şi a
cîştigat în amploare concomitent cu înmulţirea şantierelor de cercetare
arheofogică, exploriate de dînsuJ. şi ·puse în exploataire ştiinţifică cu concursul înţelegător şi participarea eficientă a Institutului de Studii Cla-
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sice din Cluj, cu rezultate care, de fiecare dată, au constituit o contribuţie pozitivă la adincirea ~tinţelor noastre istorice privitoare la culturile preistorice, preromane şi la epoca daco-romană din alia centrală
a Daciei.
Integrîndu-se în programul, concepţia şi disciplina de metodă a şcolii
noastre arheologice, profesoruJ Ion Berciu a înscris la activul meritelor
sale, dezvelirea unor centre dacice noi, dintre care cele de la Căpîlna şi
Piatra Craivii sînt mai semnificative, şi a făcut săpătUlli la numeroase a..~eză1i preisto1ice, identificate de <linsul în regiunea Albei Iulia. O bună parte
din rezultatele acestei susţiJ.1.ute campanii de cercetări arheologi,ce sînt
publicate în buletinul „Apulum" întemeiat de dînsul: o iniţiativă temerară
la v1remea sa pentru un muzeu regional în reorganimre, cum era cel de la
Alba Iulia, neîncadrat cu personal ştiinţific şi nebuget.a.t în primii săi ani
de activitate. In ciuda acestor condiţii vitrege, ,,Apulum" s-a afirmat şi
s-a menţinut de la primul său volum, apărut în :anul 1942, la un nivel ştiin
ţific în continuă a5<.-ensiune şi se bucură azi de largă cirrculaţie şi frumoo..-;e
aprecieili în cercurile de specialitate din ţară şi de peste hotare. Preţuiirea
pe care o am pentru această publicaţie, fondată de prof. Ion Berciu, o
atestă concret colaborarea mea constantă, cu studii şi comunicări, alătw·i
de semnăturile prestigioase ale unui Jerome Caircopino, Ma:rcel Ren.ard
şi alţii al căror nume se întîlneşte în sumarele celor opt volume apă
rute pînă în prezent.
Profesorul Ion Bereiu a ştiui să strîngă, în jurul muzeului şi în jurul
publicaţiei ,,Apulum", o seamă de prieteni devotaţi, care l-au susţinut cu
însufleţire în munca sa, apreciindu-i irarele c.alităţi de omenie, de cinste
exemplară şi de tenacitate, în marile probleme de interes superior.
Imi amintesc, cu emoţie, de lungile noastre discuţii, de scrisorile
schimbate în anii de dictatură antonesciană şi de adînc simţitele sale
articole din „Gazeta Transilvaniei" în care, cu un curaj civic lăudabil.
folosind şi larga semnificaţie a mitmilor antice, a apărat interesele superioare ale patriei.
De altfel, activit:atea sa publicistică este cu totul remarcabilă, ca şi
aceea de profesor de limba latină şi de colaborator ştiinţific, fie la marile
lucrări, cum a fost Repertoriul Arheologic al României şi Istoria României,
fie, în mod permanent, la publicaţiile Centrului de Documentare Ştiinţi
fică al Academiei.
Nu sînt puţine nici studiile sale apărute în unele reviste de speci.alitate din străinătate, cum sînt: Latomus, Celticum, Acta Archaeologica
Carpnthica şi Fasti archaeologici.
In faţa unei a<;emenoo activităţi, evidentă, în aceeaşi măsură, şi sub
aspect organizatoric, pe c.are am urmărit-o cu atenţie în curs de mai bine
de trei decenii şi că,reia i-am dat sprijin diTect sau indirect atunci cînd s..,a
simţit nevoie, mă asociez cu totul la iniţiativa omagială a colectivului
Muzeului din Alba Iulia, care cinsteşte pe profesorul Ion Berciu şi-i
urez mulţi, mulţi ani de activitate bucurindu-se de roadele muzeului pe
care l-a ctitorit şi ale cărui sigure perspective de puternic centru ştiin
ţific izvorăsc din rodnicia operei unei vieţi, pusă în slujba istoriei neamului său, a patriei şi naţiunii române soci1aliste.
Cluj, 5 mai 1970
CONSTANTIN DAICOVICIU
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I, 1943, p. 110-202 (în colab. cu M. Macrea);
Noile săpături arheologice din Ardeal, în Transilvania, 75, I, 1944, 8 p.;
Les nouvelles fouilles archeologiques en Transylvanie, în Hevue de Trânsylvanie, X, 1944, 10 p.;
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Săpăturile

-

K. Horedt
Săpăturile

-

Grădiştea

Mun-

de la Teleac, în Materiale, VIII, 1963, p. 253-259 (în colab.
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cu Al. Popa);
-

La station hallstattienne fortifie de Drîmbar-Teleac (Transylvanie, Romnanie),
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Alba Julia. Mic îndreptar turistic, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1965, 70 p. -
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Un nou cimitir de tip Noua la Teiuş, în Apulum, V, 1965; p. 30-50 (în .colab.
cu Al. Popa);
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p. 71-91 (in colab. cu Al. Popa);
Monumente epigrafice din Apulum (IV), în Apulum, V, 1965, p. 167-202 (în
colab. c:u Al. Popa);
Cornelius Fuscus şi cenotaful de la Adamclisi, în Apulum, V, 1965, p. 259279;
Cetatea feudală de pe Piatra Crai vii, în Apulum, V, 1965, p. 309-322 (în colab.
cu Gh. Anghel);
Urme ale culturii Noua la Alba Julia, în Apulum, V, 1965, p. 5-17-550 (în colab. cu Al. Popa);
Contribuţie

la studiul chiupurilor de factură dacică din secolul al !V-lea e.n.~

în Apulum, V, 1965, p. 597-613;
-

Cetatea dacică de la Piatra Craivii, în RevMuz, Nr. special, 1965, p. 427-428(in colab. cu Al. Popa);
Cetatea feudală de la Tăuţi, în RevMuz, Nr. special, 1965, p. 452 (în colab. cu.
Gh. Anghel);
Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 19ti6, p. 46-56
(in colab. cu M. Macrea, O. Floca şi N. Lupu);
Trois monuments epigraphiques d'Ampelum, în Latomus, XXVl/4, 1,a1, p. 9961008 (În c:olab. cu Al. Popa);
Săpăturile arheologice de la Răhău şi Sebeş, în Apulum, VI, 1967, p. 11-27 (în.
colab. cu K. llorcdt, ~\l. Popa, I. Paul şi I. Raica);
Depozitele de bronzuri de la Zlatna şi Aurel Vlaicu, în Apulum, VI, 1967,.
p. 73-84 (în colab. cu Al. Popa);
Naţional

ele Arheologie din Madrid, în RevMuz, 2, 1967, p. 188-190;

-

Muzeul

-

Uomanii fumau cu pipa?, în RevMuz, 2, 1967, p. 190;

-

Muzeul arheologic şi etnografic din Lodz, în RevMuz, 4, 1967, p. 393-394;

-

Şcoala

internaţională

de

săpături

arheologice de la Mont-Joly, în RevMuz, 4..

1967, p. 39-1;
-

Cetdţi

medievale din sud-vestul Transilvaniei, Ed. Meridiane,
58 p. (în colab. cu Gh. Anghel);

Bucureşti,

1968,.
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Cetatea A·lba Iulia, ed. II, Ed. Meridiane, -Bucureşti, 1968, 58 p. (în colab. cu
Al. Popa şi H. Ursu);
- .contribuţia Muzeului Regional Alba Iulia, prin cercetări şi publicaţii, la progresul studiilor istorice din Transilvania, în Apulum, VII/I, 1968, p. 13-32;
Importanţa complexului neolitic „Lumea Nouă" în lumina noilor săpături (19611963), în Apulum, VII/I, 1968, p. 53--60;.
Trei monumente epigrafice de la Ampelum, în Apulum, VII/I, 1968, p. 401-402
(în colab. cu Al. Popa şi R. Pop);
- Expoziţia Henri Breuil, în RevMuz, 1, 1968, p. 93-94;
Monumenta epigraphica Apulensia, în Hommages a Marcel Renard, II, Coll.
Latomus, vol. 102, 1969, p. 74-82 (în colab. cu Al. Popa);
- Un nouveau type de tombe mis au. jour a Apulum et le probleme des sarcofages
a voute de l'Empire romain, în Latomus, XXIX/4, 1970, p. 1-45 (în colab. cu
W. Wolski);
- Alba Iulia. Mic îndreptar turistic, ed. II, Ed. Stadion, Bucureşti, 1970 (-în colab.
cu Gh. Anghel);
Nu.merus M. 1-Iisp. en Dacie, în Acta of the fifth Epigraphic Congress, London,
1970, p. 357.-~160 (în colab. cu Al. Popa);
Co.ntribution du. Musee regional d'Alba Iulia •a la connaissance de la culture
dace, în Actes du VIIe Congres lnternational des Sciences prehistoriques et
protohistoriques, Prague, 21-27 aout 1966, Praha, 1971, vol. II. p. 901-903;
- ,Un nou tip de . mormînt descoperit Za Apulum şi problema sarcofagelor cu
bqlt_ă di~ Imperiul roman, în Apulum, IX, 1971, p. 375-433 (în colab. cu
.W, Wols~);:
- Contribuţie la problema mormintelor romane cu. dispozitiv penl1·u lib.aţiile, fu.•
n~rare, în Apulum, X, 1972, p. 10.7-120 (în colab. cu W. Wolski);
~ Apollo . Salutaris la Apulum, în Apulum, .. X, 1972, p. 165-172 (în . colab .. cu
C. Băluţă);
- ln memoriam Enea Zefleanu, în Apulum, X, 1972, p. 881-883;
- 1n memoriam Alexandru Bărcăcilă, în Apulum, X, 1972, p. 884-888;
- Contribuţia Muzeului de Istorie din Alba Iulia la cunoaşterea culturii dacice,
în Crisia, 2, 1972, p. 65-78 (în colab. cu V. Moga);
- Apollon Salutaris a Apulum, în Vestigia. Akten des VI. Internationalen Kongress
Jur Griechische und Lateinische Epigraphik, Milnchen 1972, Bd. 17, p. 481-484
(în colab. cu C. Băluţă);
- Tezaurul de la Tibru. (II), în Apulum, XI, 1973, p. 99-114 (în colab. cu Al.
Popa şi V. Pavel);
- Notă la problema sarcofagelor cu boltă din Imperiul roman, în Apulum, XI,
1973, p. 763-770 (în colab. cu W. Wolski);
- Profesorul Jerome Carcopino, în Apulum, XI, 1973, p. 885-891;
- Profesorul Virgil Cucuiu., în Apulum, XI, 1973, p. 901-905;
- Ceramica pictată din cetatea dacică de la Piatra Craivii, în Apulum, XII, 1974,
p. 70-74 (în colab. cu V. Moga);
- O zeitate fluvială Za Apulum, în Apulum, XII, 1974, p. 583-586 (în colab. cu
C. Băluţă);
- ln memoriam Constantini Daicoviciu, în Apulum, XII, 1974, p. 652-659;
- Justin Sava, în Apulum, XII, 1974, p. 660-663;
- Divinităţi galatine în Dacia romană, în MemCD, Cluj, 1974, p. 315-324 (în
colab. cu Al. Popa);
-
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-

Monede romane descoperite Ia cetatea dacică de la Căpîlna, în StComBrukenthal, 18, 1974, p. 115-124 (în colab. cu V. Singeorzan);
Apulum, centru de iradiere a romanităţii în Dacia, in Apulum, XIII, 1975,
p. 643-650 (în colab. cu C. Băluţă);
La ceramique dace peinte de la citaăelle de Piatra Crait,ii (Roumanie}, în
ArhVest, XXVI. 1975, p. 77-81 (în colab. cu V. Moga);
Des bronzes daciques d'Apoulon, în A.nnales de l'Universite Jean Moulin.
Acte.ţ du JVe Coloque lnternational sur Ies bronzes antiques, Lyon 1976, p. 9,-12

(în colab. cu C.
-

Băluţă);

Les cultes orientaux dans la Dacie Meridionale, Leiden, 1976, 71 p. (în colab.

cu C. C. Pelolescu);
-

Cîteva obiecte de bronz şi argint de la Apulum, în .4pulum, XV, 1977, p. "217234 (în colab. cu Al. Popa);
ln memoriam Aureii Decei, in Apulum, XV, 1977, p. 769-772;
Apulum, centre d'irradiation de la romanite en Dacie, în Latomus, XXKVI/2.
1977, p. 512-518 (în colab. cu C. Băluţă);
Le culte de I. O. M. Cimistenus en Dacie romaine, în Hommage a Maarten J.
Vermaseren, voi. Ill, Leiden, 1978, p. 974-978 (în colab. cu Al. Popa);
Le <.-uite de Jupiter Dolichenus dans la Dacie romaine, Leiden, 1978, 72 p. (în
colab. cu Al. Popa).

In această bibliografie nu sint incluse numeroasele conferinţe publice, ru·ticole de popularizare, note ocazionale şi recenzii bibliografice,
publicate în diferite ziare şi reviste, al căror număr se ridică la cîteva
sute, precum şi miile de fişe ştiinţifice elaborate în calitate de colaborator permanent al Centrului de documentare ştiinţifică al Academiei de
ştiinţe sociale şi politice, după un mare număr de reviste străine de specialitate afl.ate in biblioteca Muzeului Unirii.
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