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STUDII

ClTEV A PROBLEME PRIVIND SFIRŞITUL NEOLITICULUI
TIMPURIU DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI

Cercetările şi săpăturile arheologice din ultimul deceniu, efectuate m.:u
cu scamă de muzeele din Zalău, Oradea şi Cluj, au dus la depistarea unor
noi staţiuni neolitice. aducînd noi date privind stratigrafia, evoluţia. legă
turile culturale şi cronologice ale civilizaţiilor respecti,'e.
Lipsa unor lucrări de sinteză sau monografii pentru această parte a ţării
se face cu atît mai simţită cu cît în zonele învecinate. din ţară şi de peste
hotare, cercetarea acestei perioade a făcut mari progrese.
Cele mai imponante staţiuni în care s-au Întreprins săpături sistematice
în ultimul deceniu sînt cele de la: Zăuan - Dîlma cimitirului. efectuate de
E. Lak6 1 ; din depresiunea Holodului, de la Tinca-Rîpa ( 1970)\ făcute de
S. Dumitraşcu; Suplacul de Barcău-Pe piatră şi Lapi1 (1973-1979)3; Fughiu';
Peşterile de la Vadul Crişului 5 , cercetia•te de D. Ignat; Cluj 6 şi Iclod 7 (între
.:rnjj 1973-1979), supravegheate şi cercetate de noi; ca şi alte numeroase descoperiri fortuite, din sondaje. sau apărute la cercetarea unor staţiuni din
alte perioade8 .
1

1:. La.k6, în ActaMP, I, 1977, p. 41-46; Idem, în ActaMP, II, 1978, p. 11-15.

S. Dumitraşcu, în L11crări 1tiinţi/ict, 1972, p. 49-67; referiri D. Ignat, În Crisia,
1973, p. 14; Idem, în ActaMN, XIV, 1977, p. 14; Idem, fo Crisi,2, 1978, p. 14, cat. 6.
3 Pt Piatră şi Lapi/, D. Ignat, în Crisia, 1978, p. 9-25; referiri D. Ignat, În Crisia,
1973, p. 15, ca.t. 22; Idem, în AcraMN, XIV, 1977, p. 13-21; Idem, în Mattrialt, Or.1dea, 1979, p. 45-54.
4 D. Ignat, :fo1 Crisia, 1973, p. 14, 16, cat. 3; Idem, în Crisia, 1979, p. 721-7.H.
1 N. Vlassa, în SC/V, XII, 1, 1961, p. 17-23; Idem, în
Neoliticul Transilvaniei,
Cluj, 1976, p. lll ş.a.; D. Ignat, în Ctnttnar Muual Orădtan, Oradea, 1972, p. 721 şi
urm.; Idem, fo Crisia, 1973, p. 17, cat. 26; Idem, În Crisia, 1974, p. 121, nr. 2; Idem, în
Crisio, 1978, p. 14, cat. 11 (PeŞtera 2).
1 Gh. Liz.a.rov•ci, în ActaMN, XIV, 1977, p. 23-28; pentru descoperiri ma:i vechi,
vc:.r.i N. Vlasu, în ActaMN, VII, 1970, p. 3 şi urm.; N. Vlassa - H. Daicoviciu, În Istoria Cl11j11l11i, Cluj, 1974, p. 7-16. Vezi "in aceste lucrări şi bibliografia mai veche.
7 Gh. Lazarovic:i, Das neolithischt Fritdho/ von lclod (rezumat), Nice, 1976, p. 346;
Idem, fo StComCaransebeş, II, 1977, p. 211-230; referiri: Idem, În ActaMN, XIV, 1977,
p. 23~28.
• N. Vlassa, în SC/V, XI, 1, 1960, p. 131 şi urm.; Idem, În SC/V, XII, 1, 1961, P·
17 şi ,urm.; Idem, în SC/V, XV, 3, 1964, p. 351 Ş! urm.; D. lgna•t, în Crisia, 1973, p. 18;
Idem, in Crisia, VIII, 1978, p. 14; Şt. Ferenczi, fo ActaMN, X, 1973, p. 550; E. Comşa Z. Nanasi, fo SC/V, XXII, 4, 1971, p. 633 şi urm.; Idem, 'in SC/V, XXIII, 1, 1972, p.
3 şi 'llml.; S. Dwnî,c.raşcu - N. Tăutu, în Crisia, I, 1971, p. 47 şi urm.; S. Dumitraşcu, în
Crisia, 1978, p. 807 şi urm.; M. Rusu, în Banatica, I, 1971, p. 77 şi urm.; D. Radu - N.
Feurdean, fo ActaMN, XIV, 1977, p. 29 şi urm.; N. Chidioşan, în Materiale, Ora.dea, 1979,
2

p. 85.
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Socotim necesară comentarea unor probleme rezultate din materialele
nou apărute sau din rezultatele noilor observaţii stratigrafice, deoarece sublinierea sau compararea lor pe spaţii mai largi contribuie la elucidarea unor
probleme de bază.

NEOLITICUL VECHI -

CULTURA

STARCEVO-CRIŞ

Denumirea preluată din lucrări mai vechi a fost cea de Criş 9 , punîndu-se semnul egalităţii cu Koros din Ungaria. D. Ignat foloseşte în ultimele
lucrări termenul de Starcevo-Criş 10 , dindu-i şi ea sensuri mai adînci, prezentînd analogii pe spaţii mai largi. Nu este o simplă problemă de terminologie - Criş sau Koros - , ci o anumită orientare a istoriografiei, care, în
dorinţa unei mai fine delimitări cronologice, zonale, sau în ambele sensuri,
încearcă a stabili „graniţe" între Koros şi Starcevo, pentru fenomene care
s-ar petrece pe teritoriul Banatului de vestll, iar observaţiile sînt extinse
asupra teritoriului T ransilvaniei 12 sau României 13.
Adeseori am analizat acest termen şi sensurile care i s-au dat". Milojcic
folosea termenul de Koros pentru definirea descoperirilor din Ungaria de
sud-est 16 , dar îi dădea, parţial, sensuri cronologice; mai ales accepta o diferenţiere tîrzie 18 , dar nu u deosebire evidentă. Alţii socoteau cultura Koros o
variantă locală a unui grup mai vast 17 • Noi făceam deosebiri .în privinţa evoluţiei Între zonele contaminate mai intens de sosirea culturii Vinca în sudul
Banatului ~i altele cu o evoluţia aparte, în nord 18 . Diferen\ierile noastre se
ref eră la ceea ce astăzi definim Starcevo-Criş IIIB - IV A.
Cea mai bună dovadă care există privitor la unitatea marelui complex
cultural al neoliticului vechi pentru care s-a folosit termenul de Starcevo-Criş
este evoluţia aproape identică a acestei civilizaţii în Banat, Oltenia, Moldova şi, cum se şue mai demult, în T ransilvania 18 a. Argumente ca: lipsa
• D. Ignat, în Crisia, 1973, p. 18; Idem, în .ActaMN, XIV, 1977: p. 13; Idem, în
Crisia, VIII, 1978, p. 9; Idem, În Crisia, IX, 1979, p. 721.
10 Ibidem.
11 B. Brukner, fo Praistorija Vojvodine, Belgrad-Novi Sad, 1974, p. 52-53; Idem,
Neolit u Vojvodini, Belgrad-Novi Sad, 1968, p. 6, 11, 49; St. Dmmitrijevic, În Materiali,
X, 1974, p. 93-94.
12 Criti.:a observaţiilor, la noi, în StComCaransebei-Tstorie, 1979, p. 27 şi urm'.; vc,i
şi bibliografo.
13 Sine unii CJ.re pun semnul egalităţii În-tre Koros şi Criş, alţii le separă, .da·r nici ·
unii şi nici :tlţii nu operează decît cu cercetări şi fenomene resfrînse, izolate, fără o imagine
mai largă, mai precisă. După părerea noastiră se fac iprea multe generailizări.
14 Gh. Lazarovici în Banatica, III, 1975, p. 9; Id.cm, ·În Ftstschrift fur Richard Pittioni. Viena, 1976, p. 204; Idem, Cornea, 1977, p. 32.
·
15 VI. M;lojăc, Chronologie ... , p. 3.
111 Idem, 'în BSA, 44, 1949, p. 264; Idem, Korăs-Starfrvo-Vinca, în Rtineckr Festschri/t, Mainz, 1950, p. 111, 113~ Idem, Die wichtigstrn Fragen de, Starcevo-Koros-Pr ·
riode, Heidelberg, 1967, p. 3 şi urm.
17 P. Raczy, în E.vkSzolnok, 1978, p. 16-17.
18 Gh. Lazarovici, În .ActaMN, VIII, 1971, p. 409 şi urm.
18a N. VI.ma, în .ActaMN, III, 1966, p. 9-48.
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barbotinei, a ceramicii pictate, a unor forme 19 care serveau ca bază pentru
precizarea diferenţierilor între Starcevo-Koros nu mai sînt valabile, deoarece
staţiunii de la Leţ socotită excepţie datorită prezenţei barbotinei ornamentate, a picturii, a formelor de vase 20 - i se adaugă noile descoperiri de
la Ocna Sibiului 21 , unde apare, deopotrivă, ceramică pictată, barbotină organizată şi neorganizată: aceleaşi
elemente există şi la Sebeş-Casa Jamp,l,
Sebeş-Lancrăm 22 , Hunedoara-Biserica Reformat,··F:i, sau numai barbotină, la
Gaida de Jos-Tibrişor 2 "'. care se adaugă altor descoperiri din T ransil vania 25 .
Deosebit de importante sînt descoperirile Starcevo-Criş din nord-vestul
Transilvaniei, de la Zăuan (fig. 1/9-13, 2/1-6, 3/2, 11), Suplacul de Barcău (fig. 1/1-3, 4/9) şi Tinca (fig. 1/4). Ceramică ornamentată cu harbntină apare în toate aceste trei staţiuni (fig. 1)26 .
La Zăuan, Fughiu şi Suplacul de Barcău În materialele apaqinînd etapei
a III-a a culturii Starcevo-Criş se constată, în partea superiooră a stratului
de cultură din cele trei staţiuni, apariţia unei ceramici roşii-portocalii, aYînd
ca degresant nisip şi pietriş 27 , fenomen sesizat la acelaşi orizont cronologic
şi în Banat, la Ostrovu Golu niv. III-IV 28 , la Gornea-Că,miţa de Sus 29 ,
Moldova Veche 30 , Dubova-Cuina Turrnlui niv. IIl 31 , Cîrcea-Haltă 32 , iar în
19 Diferenţierile sînt accentuatr în lucrări cJ: J. Korosec, în Atti V. C/SPP, I, Rom.1,
1962, p. 150; N. Kalicz, În Evolution und Revolution, Berlin, 1971, p. 14S-1 ◄ 7; N. K:ilicz - J. Makkay, în MittMuzSomogy. II. 1975, p. 25 ◄; N. K:ilicz, în r.-i;k}PM, XXll,
1978, p. 139-140.
20 E. Zaharia, 'in Dacia, N.S., VI, 1962, p. 41; Idem, în SC/V, XV, 1. I 96 ◄,
p. S
ş1 urm.
21 I. Paul, comun·icare la sesiunea Muzeului de istorie al Transi.Jvaniei, Cluj, 1979.
12 Materiale inedite la Şcoala generală Petre~ti. Inf. prof. Tecău Erich. Materialul studiat de noi aparţine culturii Star~evo-Criş, faza III.
23 Materiale .inedite în Muzeul din HuncdoarJ. Săpături I. Andriţoiu, 1977. Pcncr:.i
informaţii şi amabilitatea de a studi:1 o parte din a.ceste materile mulţumim şi pe această
cale colegilor I. Andriţoiu şi Marinescu Lazăr.
24 MateriaJe inedite În Muzeul Unirii, Alb.1 Iulia. Mulţumim pentru amabilitatcJ de
a ne fi pus la disipoziţie vasul descoperit aici, colegilor I. Al. Aldea, H. Ciugudean şi V.
Moga. Vasul aparţine fazei a III-a a culrurii Starcevo-Criş. Jn Muzeul de -istorie al Transilvaniei sînt descoperiri mai vechi apa.rţinînd acestei perioade,
inv. I. 7381-7383, I.
7385-7386, I. 7388-7389.
25 VI. Dumitrescu, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 402; I. Al. Aldea, în Apulum, X,
1972, fig. 2/1-3, 3/4-9; Gh. l.azarovici, Neoliticul Banati,[ui, Gluj, 1979, p. 25, n. 82.
28 S. Dumi,traşcu, tn Lucrări ~tiinţifice, 1972, pi. 1/3, 7; E.. Lak6, în ActaMP, II, 1978,
p. 11 şi ,urm. O mare cantitate de materia.le inedite sînt 'in muzeul din Zalău, inf. ,amabile
E.. Lak6.
27
D. Ignat, în Crisia, VIII, 1978, p. 10; Idem, în Crisia, IX, 1979, p. 722: t. LakLi,
în ActaMP, II, 1978, p. 12.
28 P. Roman, tn Drobeta, I, 1974, p. 126.
21 Gh. Lazarovici, Gornta, 1977, p. 65.
30
Săpături Gh. Laz.arovici Între anii 1975-1978. Materiale inedite.
31
Al. Păunescu, în Tibiscus, V, 1978, p. 42.
3111
Materiale ined~te .în· Muzeul Olteniei. Informaţii amabile M. Nica.
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Fig. 1 -

1-3, Suplacul de Barclu; 4, Tinca -

\

RJpa; 5-8, Pughiu; 9-13, Zluan.
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Transilvania la Iernut33 , Balomir34 şi altele 35 , situaţie care se pare ca se
petrece şi în zona extrem nordică a ariei, în Slovacia 36 .
Formele ceramice, În special cele de la Zăuan, sînt deosebit de caracteristice pentru precizarea cu mai multă exactitate a fenomenului şi orizontului cronologic. Intre materialele publicate (vezi E. Lak6, ActaMP, II, 1979)
unele forme, cum sînt străchinile bitronconice (fig. 2/1-6), se încadrează
în cîteva variante stabilite de noi la Gornea (tipurile B străchini: Vlllil,
VIIId, VIII el, VlllcJ, VIIIal, VIIIbJ, VIII/3, llc2). Formele publicate
(Lak.6, op. cit., pi. IV /2, V /1-2) au analogii la Gornea între formele Vinc.1
A 2 şi Al 7 , Între materialele din staţiunea Starcevo-Criş IVA de la Moldova Veche 38 , sau chiar mai timpurii, cum este cea de la Lornrile Lungi de
la Gornea (fig. 3/10), din etapa Starcevo-Criş IIIB/IVA. Spre aceleaşi nrizonturi cronologice ne îndreaptă şi alte materiale inedite, studiate de noi prin
bunăvoinţa colegei E. Lak6 (fig. 2/1-6), avînd analogii la Gornea (fig.
2/10) 39 , Ostrovu Golu (fig. 2/9, 11)~ 0 • Oszentivan Vlll 41 , Cleanov 42 , Vinca
(fie în complexe starceviene, fie vinciene) 4:1, la Banjica, în nivel apaqinînd
fazei A 44 , precum şi în alte păqi 45 . Acestea, alături de alte descoperiri din
Transilvania, Moldova, Oltenia, Serbia, Vojvodina, Ungaria, confirmă încă
odată contemporaneitatea Starcevo-Criş IV cu Vinca A 40 .
Plastica acestor zone, În neoliticul timpuriu, urmează aceea~i e,·nluţie cu
cea din aria culturii Starcevn-Criş. Cea mai mare bogăţie de idoli se constata
tocmai în aceste păqi, fiind, desigur, şi rezultatul săpăturilor sistematice.
Au fost descoperiţi idoli cu steatopigie, dintre care cel mai frumos exemplar
este „Venus de la Zăuan" (fig. 4/2)n. Asemenea figurine sînt cunoscute ~i
3
"
N. Vl.m,1, În Materiale, IX, 1970, p. 167-176; Idem, Neoliticul Tr,msih•t111iei, ClujN.1poca, 1976, p- lCS.
J.J Idem, 'rn Act,1MN, IV, 1967, p. 40.\ ~i urm.; Idem, Neoliticul ... , p. 109.
35
•
S. Morintz - Gh. Cantacuzino, În Studii iÎ referate, I, 1954, p. B8; E. Comş.1,
rn ActaArchCarp, I, 2, 1959, p. 176; D. Ikrciu, Contrib11ţii la prcblemele 11eoliticul1,i din
România, Bucureşti, 1961, p. 191.
36
J. Lichardus, în AR, XVI. 6, I 964. p. S6.\
7
~
Gh. Lazarovici, Cornea, pl. XLII/I I; XXXVIl/24.
38
Materiale inedite În MJR. Catalog Gh. Lazarovici I 1/11.
9
:' Gh. Lazarovici, Cornea, ~trăchini profilate tip:
Vllld În
8~ 1 inedite; în
B1-s, pi. XXXV/6; XLIV/10; Ll.\/4; Vlllel. în B1h ineditr; Vllla/, în 8!1, pi. XLl/8;
Vlllb3, în P 1 - inedit; VIIie I, 'ln B7- 8 , pi. XL/5.
40
Tip VIIIbJ inedit, catalog Gh. Lazarovici XX/3, 5; tip VIIie/ inedit, c.1talog Gh. Lazarovici XVIII/I.
1
~ J. Bannrr M. Parducz, în Archfrt, VII-IX, 1946-1948, pl. VI/6.
42
D. Berciu şi colab., in SCiV, II I, 1952, fig. 4/7.
43
M. M. Vasic, PV, IV, 1936, 72 (v' 10,CJ m), 16 (v' 9,2 m), 74 (
8,6 m); PV,
II, 1936, 28-29 (v 9,1 m).
44
După noi tip Vlllb. Analogii la J. Todoro"ic A. Cermanovic, B,1n1ica, 1% 1,
niv. IV-V, p. 29, pi. XIII/6.
•~ După noi tip VIIie/ analogii la Paradimi (M. Garasanin W. Dehn, în
Jhrb.RCZM, 10, 1963, fig. 1); tip Bll?c - analogii la Cornea (Gh. Lazaro,·ici, Corn~a.
pi. XL/Vj XXXV/11-12); Vinca (M. M. Vasic, în PV, IV, 1936, 85 ( ţ7 10,03), Paradimi
(M. Garasanin - W. Dehn, op. cit., fig. 6-7).
46 Gh. Lazarov~ci, Cornea, p. 69-81.
47
·
E. Lakl1, În ActaMP, I, 1977, p. 71, fig. 1-4, precum şi un exemplar fragmentar,
inedit, marcaj CC. 89/1977.
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Fig. 3 - 1, Cîrcea; 2, 11, Ziiuan; 3, Bicske; 4, rn, Beşenova Veche; 5, 12, Fnghiu; I>,
Gracle:rinica; 7, Medina; 8, Fajsz; 9, Oszentivan \'III; 10, Goruea - Locurile l1m;;i; 1:1,
Kopancs - Kovacs; 14, Kotacpart - 1·ata; 15, l\-lchtelek.
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la Homorod (fig. 4/10, 12, 14-1S)t 8 , în mai multe exemplare şi variante 49 ,
care au analogii în cele mai diferite zone ale civilizaţiei: în Cîmpia Alfoldului,
în zonele de est şi sud {la Tiszaugh-T6part5°, Kotacpart-Vata 51 , Szolnok 52 ,
H6dmezovasarhely 53 , Kopancs-Zsoldos şi altele 54 ; în Banat la Opoljenik 55 ,
Cenad 56 , Starcevo 57 ; în Vojvodina şi Serbia la Backi Monostor58 , Divostin 59 ,
Grabovac60 şi mai departe spre sud 61 ). Steatopigia idolului de la Zăuan, în
afară de stilizarea părţii superioare, are foarte bune analogii în exemplarele
de la Mehtelek (fig. 4/7) 62 , care au însă braţe; din acest motiv se apropie
mai mult de exemplarul din sud, de la Ludvar63 • Apariţia braţelor la figurine credem că este rezultatul influentei culturii Vinca, fenomen sesizat la
figurinele de la Ostrovu Golu 64 , dar şi mai spre nord, la Tinca-Rîpa (fig.
4/8) 65 şi Homorod (fig. 4/10, 14) 66 .
Influenţa celor mai timpurii elemente vinciene, de altfel, se constată şi
în alte staţiuni din zonele de care ne ocupăm. O fată asemănătoare cu
exemplarul de la Ripa are figurina de la Suplacul de Barcău-lapiş (fig.
4/9), care are picioarele schiţate 87 şi corpul aproape prismatic. De fapt,
exemplarele cele mai frumoase sînt cele de la Zăuan 66 şi Suplac69 ; cele cu corp
prismatic au foarte bune analogii în staţiunea de la Mehtclek 70 , iar prin
forma fetei la Nagykori.i (fig. 4/1). După cum arată descoperirile de la
Zăuan (forma şi moti,·ele decorati,·e ale ceramicii), acestea sînt apanţ11
tîrzii, la orizont Starcno-Criş IVA, orizont c.ue este presupus, de aseme48 T. B:i.dcr, în ActaM N. \'. 1968, tip C, fig. 2tti.
•• Ibidem, p. 382-383, tip. A. fig. 1/3-4; 2(1-J; 6.
50
t.. Lak1·,. op. cit., p. 41. pi. III; I. Kut7.ian. A Korăs k11l11ira. Budapl'st:i, 1944, pi.

\' lll !l.
~1
5 ?.

~3
54

ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

pi.
pi.
pi.
pi.

XLIIl/2, 4. 6.
XIII/7.
XLIII/.\.
XI; XLIII, 1, S; NJgykorii, P. Riczy, în f:"vk Szolnok. 197!1, p. 10,

fii;. ~ ·2:i-b.
55 I. Kutzian, op. cit„ pi. XIII/;, S.
56 Gh. Lazarovici, în Act,,A!N. VI, 1969, p. 19, nr. 5, fig. 10/9; Ic.ll'm, Neolitirnl
Banatului, Cluj. 1979, pi. X/21.
7
'•
H. Miillcr-Karpe, Handb"ch du V c,rgesch.:chte, II, f ungsteinzeit, 196!1, pi. 142/50.
~" 8. Brukncr, Neolit u Vojvodini, Belgrad-Novi Sa.d, 1968, p. 48, 63, pi. 111,13. ·
(,■ J. Nandriş, flu Preh,storic Archaeology of South East Europa with Special Refrrencc to Neolithic Figurznes, Phil. Di~s., Clmbridgc, 1968, s. v. Divostin.
60 N. Tasic •în ArhPregl, 10, 1968, pi. IV/6.
61 I. Kutzi:in, op. cit., pi. LXII/la; N. Petkov, în Archeologia, III, 3, 1961, p. 72,
fig. R/2; H. Miiller-Karpe, op. ât., pi. 137/3.
·
62 N. Ka·:icz J. Makkay, A mehteleki pgyagistenek, Nylregyhaza, 1974, p. 19, fig. 9.
CJ J. N.rndriş, op. cit., fig. 80.
64
Gh. Laz.arovici, în ActaMN, VI, 1969, p. 25,. fig. 11/4, 7, 10; Idem, în Pontica,
IV. 1974, p. 412; Idem, În Ban.itica. III, 197;, pi. V/2, 4 ş.a.
6
~ S. Dumitraşcu, În Lucrări ştiinţifice, 1972, fig. 1/2; Idem, în MCD, Cluj, 1974,
fig. ltl.
ce T. Bădcr, op. cit. f:~ 3 (cu. gîtul mai Înalt), p. 382, fi;;. 26 (cu bea~<! şi
sini).
67 Inedit. Informaţii amabi~c D. Ignat.
·
68 f:, Lak6, în ActaMP, II, 1978, pi._ VIl/3.
69 Inedit. Inform:iţii amabile D. Ignat.
70 N. Kalicz J. Makkay, op. cit,, p. 21, fig. 11-12.
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nea, şi pe baza analogiilor din orizontul Vinca A 2-A 3 de la Gorne.1 71 ,
Oszentivan VIIF 2 sau, din aceeaşi vreme, în aşezări Starcevo-Griş din nordul
Banatului, la Dudeştii Vechi (fost Beşenova Veche) 73 •
Asemănările precizate mai sus arată existenţa unui orizont cronologic
tîrziu pentru toate descoperirile, în vremea contactului cu Vinfa A, cînd
apar o serie de elemente comune. Analogiile demonstrează că drumul acestor
descoperiri poate fi pe la vest de Munţii Apuseni, prin Banat, sud-estul
Ungariei şi Crişana.
Aceasta apare ca o contradicţie cu opiniile colegilor maghiari, în special
J. Makkay şi N. Kalicz, atît în ceea ce priveşte orizontul cronologic, cit şi
drumul urmat. Numiţii precizează ca limită nordică a grupului Koros linia
Beretăului (Barcăul)7 4 • Descoperirile de la Mchtelek ei le socotesc ca rezultatul pătrunderii unui grup dinspre Transilvania, pe Someş, iar ca argumente
sînt amintite descoperirile de la Homorod şi Gura Baciului 76 •
ln afară de descoperirile de la Mehtelek, la nord de numita arie a culturii Koros apar încă elemente Starcevo-Criş, mai clare şi mai numeroase
decît .s-ar presupune la o primă vedere 76 . Unele din aceste elemente sînt
atribuite culturii Szatm.ir77 , dar asemenea elemente au apărut şi în aria grupului Medina78 şi, mai recent, la Bicske 79 , constatîndu-se relaţii între Starcevo-Criş şi ceramica liniară.
O imponanţă deosebită are precizarea exactă a ariei de răspîndire şi
momentul cronologic al contactelor culturale. Din lipsa unei periodizări mai
fine, este încă greu de precizat momentul cronologic al legăturilor şi deci
relatiire genetice pentru grupele liniare de genul Szatmar, Medina, Bicskc.
De aceea, o importanţă deosebită au noile descoperiri din nord-vestul Transilvaniei şi, mai ales, cele de la Zăuan. Precizarea poziţiei sale cronologice,
71

Gh. Lazarovici, În ActaMN, VII. 1970. p 486, fig. 10; Idem, Cornea, pi.
LXVll, 13.
72 J. Banner M. P.irducz, op. cit., fig. 4.
73
Gh. Lazarovici, În ActaMN, VI, 1969, fig. 10/5; Idem, În Banatica, III, 1975, pi.
IV /2; Idem, În Festschri/t fur Rfrhard Pittioni, Viena, 1976, fig. 4/1.
74
N. Kali-cz - J. Makkay, op. cit., harta; N. Kali.cz - J. Makkay, Die Linienbandkeramik în der Grossen Ungarischen Tie/ebene, Budapesta, 1977, harta 1 - idee întîlnită şi ,la E. Co~a. în SC/V, XI, 2, 1960, p. 21i-218.
76
Eronate ni se par opiniile lui Lichardus din AFB, Szekesfehervar, 1972, p. 119;
N. Kalicz - J. Makkay, A mehteleki .. ., p. 8.
78
La Ţaga-Mocirlă, materiale inedite, În MIT, inv. IN. 1506· 1495. 1n săpăturile lui
D. P~otase, din pun~tul La Hulube, În săpătura din 1967, au fo~t dcscoperiti.: fragmente
cerarmce Starlevo-Cnş, de fază IV A, cu foarte bune analogii la Zăuan. Materiale inedite ·,n
MIT, cedate nouă !Pentru publicare de autorul săpăturilor, căruia îi mulţumim şi pe această
cale pentru bunăvoinţă. Alte descoperiri la Ciumăfaia, Porolissum, Someşul Rece şi Homorod,
vezi N. Vlassa, În ActaMN, III, 1966, p. 15-16. Pentru descoperirile din Ungaria, cf_
N. Ka:licz - J. Makkay, în AFB, Szckesfehcrva.r, 1972, p. 79, fig. 2/9, 16, 18, 23-24;
3/8, 10, 14, 4/1-3, 5-6; la Nagykării, P. Raczy, în EvkSzolnok, 1978, p. 15-17.
77
N. Kalicz - J. Makkay, op. cit., p. 83, fig. 2/1, 20-21, 27, 31-34; 4/2-_\,
13-14; 5/12, 16, 18.
78
N. Kalicz, În MittMuzSomogy, III, 1975, p. 256, pi. XXIIl/1 - În decor elemente
comune şi linianlui. Mai s!nt şi alte elemente, cum ar fi: ba.rbotirua organizată, picioare
de cupe sau cupe - vezi mai jos notele 130-131.
7
' J. Makkay, tn Alba Regia, XVI, 1978, p. 36 şi urm., catalog 1, 3, 10, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 21, 22.
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1, Nagykorii; 2 -3, 11, Zăuau; 4, 7, l\Iehtelek; 5, Cîrcea - Hanuri II; ti, 10,
12, 14-15, Homorod; H, Tinca - Ripa; 9, Suplacul de Harcăn; 13, Medina.
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în raport cu evoluţia culturii Starcevo-Criş din faza IV A şi cu Vinca A:!
indică cu mai multă exactitate, după părerea noastră, cel mai apropiat jalon
de raportare a descoperirilor din estul Alfoldului şi din partea sa nordică.

NEOLITICUL DEZ\'OLT:\ T

ln zonele nord-vestice ale

tării, pentru Începutul acestei perioade lipsesc

cercetări, lucrurile fiind mai puţin clareiU.i din care cauză sîntem nevoiţi să raportăm descoperirile noastre la cele din zonele învecinate, din Ungaria ~i
Slovacia. In zona est-central europeană se formează un complex cultural, cel
al ceramicii liniare 80 . Originea acestei civilizaţii este dată de elementele sale

cele mai timpurii, de caracteristicile acestora. Elementele sesizate în cele mai
timpurii staţiuni sînt determinate de trăsăturile ceramicii şi ale uneltelor. In
funqie de acestea sînt semnalate influenţe sud-orientale 81 , în special ale culturii Starcevo-Criş 82 , şi influenţe mezolitice, în special în uneltele litice 83 . In
legătură cu prezenţa unor grupuri tardenoisiene, dorim să atragem atenţia
că adeseori asemenea unelte se constată b începutul neoliticului mijlociu ~i
79 a Cu excepţia precizărilor făcute de N. Vbssa în: ActaMN. I, 1964, p. 367-375;
SC/V, X, 2, 1959, p. 239-246; SC/V, XII. 1, 1%1, p. 17-24; M,irisia, VIII, 1978,
p. JO sqq.
tio Liniarul timpuriu cuprinde:, 'in diverse: wne, n1.1i multe: faze: şi grupe cultur.lle:
Ciumcşti, Săcuicni, Sza.tmar, Alfold, Bicskc, Medina, lini.irul est-slov 1c, Gemcr, Michalovcc
~i altele, vezi: I. Kutzian, în ActaArchBp, 9, 1958; H. Quitta, în PZ, XXXVIII, J-4, 1960,
p. l şi urm.; p. 153 şi umi.; E. Comşa, În SC/V, XI, 2, 1960, p. 217 şi urm.; E. Comş.1 Z. Nanasi, în SC/V, XXIII, I, 1972, p. J ~i urm.; B. Soud\k~, Actes Vil CISPP, Praga,
1966, p. 47; O. Trogmayer, în MFMf, 1%8, 2, p. 36; N. KaliC7 - J. Makkay, în AFB,
1972; Idem, Die Linienbandker.Jmik .. . ; ]. Lichardus, în AFB, 1972, p. 118-120; D. Ignat,
în Crisia, 1973, ,p. 19; Idem, în ActaMN, XIV, 1977, p. 14; J. Pavuk, ·;n Actes VIII CISPI',
Belgrad, 1973, II, p. 273; S. Si§ka, în AR, XXVI, l, 1974, p. J ~i urm.; Idem, În SlovArch,
XXIV, 1, 1976, p. 115; J. Makkay, În Alba Regia, XVI. 1978, p. Jl; N. Viam, în
Marisia, VIII, 1978, p. JO şi urm.
81 Gy. Ga2lda.pusztai, în MFMf., 1963, p. 46 şi urm.; J. Lichardu,, În AR, XVI, (,,
1964, p. 873; I. Kutzian, În ArchAustr, 40, 1966, p. 250 (generalităţi); B. Soudsky, '1n Actes
Vil CISPP, Praga, 1966, p. 47 (pentru Slovacia de est); R. Tichy, in Actes VII CISPP,
Praga, 1966, p. 64 (pentru Mohelnice); N. Kalicz, în 1:"volution und Revolution, Berlin,
1971, p. 150 (pentru plastică); A. Benac, În Godisnjak, XVI, 1 ◄, 1978, p. 17; B. Brukncr,
în Godisnjak, XVI, 14, 1978, p. 77.
82 I. Kutzian, în ArchAustr, 40, 1966, p. 252, 255; Idem, A Koros k11lt,ira, Bud:ipcst.1,
1944, p. 144-146; Fr. Schachermeyr, Die ăltesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart, I 955,
p. 97: E. Comşa, în ActaArchCarp, l, 2, 1959, p. 183; E. Comşa, în SC/V, XI, 2, 1960,
p. 218; J. Korek. în MFMf., 1960, p. SO; H. Quitta, op. cit., p. 157, 165-167, 171;
B. Soudsky, '1n L'Europe .. . , Praga, 1961, p. 277 şi urm.; Idem, în Actes Vil CISPP, 1966,
p. 281; P. Koroscc, în Atti VI C/SPP, I, Roma, 1962, p. 149; J. Li-chardus, în AR, XVI,
6, 1964, p. 873; Idem, în AFB, 1972, p. 118; N. Kalicz, în ActaArchSz, VIII, 1965, p. 33
şi urm.; Idem, În Evolution und Revolution, 1971, p. 146-148; N. Kalicz J. Makkay,
Die Linienbandkeramik .. ., p. 18, 19, 26-27; D. Bcrciu, Zorile civilizaţiei în Carpaţi şi
la Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 76; O. Trogmayer, în MFMf., 1967, p. JS-40; J. Pavuk,
În Actes VIII C/SPP, Belgrad, 1973, p. 277, notele 11-12, 16-17, p. 280; B. Brukner, în
Praistorija Vojvodine, 1974, p. 58; S. Marincscu-B'ilcu, în SC/VA, 26, 4, 1975, p. 497-498,
500; J. Makkay, în Alba Regia, XVI, 1978, p. Jl.
3
~ E. Comşa, În SC/V, XI,
2, 1960, ,p. 221: H. Quitta, op. cit., p. 184-185;
I. Kutzian, The Cop per Age Cemetery of Tiszapolgar-Basatanya. Budapesta, 1963, p. 33;
N. Kalicz, op. cit., p. 145; Al. Păunescu, În Dacia, N.S., VII, 1973, p. 467 şi urm.;
B. Brukner, în Godisnjak, XVI, 14, 1978, p. 77, 79; I. şi S. Kozlowski, în Godisnjak, XVI,
14. 1978, p. 95, 99, 100.

24

GH. LAZAP.OVICI

chiar la sfîrşitul lui, fără a fi vorba de dăinuirea unor comunităţi epipaleolitice sau mezolitice, ci izvorîte din natura preocupărilor, din caracteristicile
uneltelor şi ale materiei prime, care pot înşela şi pe cei mai buni specialişti 83 a.
Analizînd însă cele mai timpurii descoperiri se constată, în toate, un orizont înrudit cu complexul balcanic: barbotină, ciupituri şi apăsări cu unghia,
pliseuri, forme bitronconice; toate aceste elemente raportate fiind la complexele balcanice indică un orizont tîrziu Starcevo-Criş IIIB, IV A şi IVB,
ceea ce presupune, după părerea noastră, rezultatul presiunii celor mai timpurii elemente ale chalcolithicului balcano-anatolian, reprezentat de faza A, a
culturii Vinca, care se manifestă în mai toate staţiunile tîrzii ale culturii Starcevo-Criş din această vreme 84 .
Ca zone principale pentru geneza celor mai timpurii elemente liniare sînt
semnalate cele din Moravia de sud, Slovacia, nord-estul Ungariei şi Transdanubia85. Referiri pri,·ind elementele Starcevo-Oriş evoluate au fost semnalate în staţiunile de la Bfna 86 , Hurbanovo 87 , precum şi în staţiunile celei mai
Yechi faze a ceramicii liniare din cronologia lui Pavuk şi Lichardus (Ălteste
Linienbandkeramik sau Protoliniarbandkeramik)!lll. Printre cele mai timpurii
staţiuni sînt cele de la Michalowe-Hradok 89 , Barca-Svetla I I I şi Barca
!11 90 , ca şi altele 91 , care se încadrează în primele etape ale evoluţiei liniarului
timpuriu. Aceiaşi cercetători au arătat şi relaţiile cu Vinea A sau comunităţile
starceviene, ori ale neoliticului timpuriu influenţat de cele mai vechi elemente
vinciene, numite de cei mai mulţi Proto-Vinca92 .
Socotim necesară o analiză amănunţită a unor elemente ce fac parte din
trăsăturile caracteristice ale unor grupe culturale. Analizăm, în primul rînd,
descoperirile din nord-estul Ungariei, în bazinul inferior al Someşului şi în coltla Cum N. Vfassa prc-cizasc încă În ActaMN, I, 1964, p. 463-464 şi în ActaMN, IX,
1972, p. 9 şi 26-27. Vezi şi Vt Dumitrescu, În SC/V, 21, 1970, p. 187 sqq.
84 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 122 şi urm.
85
H. (Juitta, Of. cil., p. _187 ( Morava); Transdan~,bia,. N. K..ali.cz, 'in ActaArchSz, VII[,
1969, p. 33; Idem, in Ef.lolut1on .. ., p. 148; I Kutz1an, in ArchAustr, 40, 1966, p. 27C;
sud-ori~ntal,i, R: Tichy, în Actes VI _CIS_Pf!, p. 64; J. ~avuk, în Actes V/li CISPP, l 973,
p. 280, N. Kalicz - J. Makkay, D,e Limenbandkeram,k .. . , p. 18.
68 J. Pavuk, în Acces V/li CISPP, 1973, p. 275 şi urm.
87 H. Quitta, op. cit., p. 163; J. Pavuk, op. cit., p. 279.
88 Jn staţiunile de la Nit,a-Michalowe-Hradok, Dornica I şi Lucky, vezi J. Lichardus,
în AR, XVI, 6. 1964, p. 873; Idem, în AFB, p. 110, 120; idem, În Actes V/li CISPP,
p. 273-274.
81 R. Ti~hy, of. cit.:, p. 64; B. Soudsky, op. cit., p. 47; J. LicJ:iardus, .în AFB, p. 10?,
110, 117, 118, S. Si§ka, m AR, XXVI, 1, 1974, p. 5-6; N. Kalicz - J. Makkay, D,e
Linienbandkeramik . .. , P· 28.
00
J. Lichardus, m AR, XVI, 6, 1964, p. 941 şi urm.; Idem, În AFB, 1972, p.
107-108, 109, 110, 116; B. Soudsky, op. cit., p. 48-49; S. Saka, în AR, XXVI, 1, 1974,
p. 3, 12.
91 H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 117-118; tip Ackovy, H. Qu.i~ta, op. cit., p. 3,
178; Chabai-ovice, V. Kruta - E. Neustupn)', în Actes VII CISPP, Praga, 1966, p. 61-62;
Krumlov, H. Miiller-Karpe, op; cit., p. 117; Lucky, J. Lichardus, În AFB, 1972, p. 117;
Valolky, J. Lichardus, în AR, XVI, 6, 1964, p. 873; S. Dimitrijevit, Sopotsko-Lendelska
Kultura, Zagreb, 1968, p. 82.
•
·
12 B. Soudsky, op. cit., p. 49; N. Kali.cz J. Makkay, ,în AFB, 1972, p. 95;
Idem, Die Linienbandkeramik .. ., p. 27; J. Pavuk, în Actes VII/ C/SPP, p. 277, 279;
J. Makkay, în Alba Regia, XVI, 1978, p. 31-34, 38-39; J. Lkhardus, 'in AFB, 1972,
p. 120. Privind ,părerea noastră, vezi l..az.arovici, Neoliticul ... , p. 55, 70, 124, 125, 164,
222 - vezi aici şi alte referiri ale noastre.
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tul Tisei93 , în zonele imediat învecinate spaţiului de care se ocupă prezenn
lucrare, în cultura Szatmar, definită şi încadrată, mai ales, în ultimul dcccniu94.
Asemenea grupelor învecinate din Slovacia, cît şi celor de pe teritoriul
ţării - atribuite culturii Ciumeşti 115 în cultura Szatmar se constată elementi:
Starcevo-Criş, bine precizate şi cu largi analogii date de către N. Kaliu:,
J. Makkay şi alţii 98 •
In mod deosebit ne-a frapat prezenţa în număr mare, în staţiunile aparţinînd culturii Szatmar, a formelor de vase bitronconice cu Lippenrand (fig.
2/12), o buză scurtă, uşor răsfrîntă sau cu marginea schiţată printr-o linie
apăsată, incizată sau lustruită, care apare în staţiunile de la Tiszacsege-Sa11dgrnbe97, Retkozberencs-Paromdomb 98 şi Ebes-Lehmgrube", atribuite orizontului mai recent al grupului Szatmar, pe care bază sînt atribuite aceleia~i
etape şi descoperirile de la Ciumeşti 100 avînd asemenea forme 101 •
Cea de-a doua fază este paralelizată de Kalicz, Makkay şi alţii cu staţiunile de la Medina, Leţ III sau cele numite Proto-Vinca. Asemenea buze
mai apar la Kopcany 182 , într-un orizont cuprins între Proto-LBK (Linienbandkeramik) şi anterior culturii Biikk 10:J, ceea ce corespunde unui orizont mai
tîrziu, raportat la Vin ca, atît după părerea noastră 104 , cît şi a altor cercetători care au paralelizat Barca III cu Malo KorenoYo 105 sau Knpcany cu
Săcuieni 106 , Esztar 187 , Alfold 1011 şi Liniar IV 109 •
93 Fr. Schachermeyr, op. cit., p. 95; J. Korek P. Patay, în Fo/Arch, VIII, ICJS6,
p. 42; B. Soudsky, în L'Europe .. ., p. 280; J. Korek, în MFME, 2, 1962, p. 15; N. Kalicz,
în Evolution ... , p. 148; N. Kalicz - J. Makkay, în AFB, p. 78, 82, 87, 89, fig. 8; Idem,
Die Linienbandkeramik .. ., harta; D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1967, p. 14; Gh. Lazarovi(i,
Cornea, pl. XXXVl/14; în special XLII/9, 13; XLIV/14, 3, 1; XLVIl/25; XLVIll/1-4.
114 N. Kalicz J. Makkay, în AFB, 1972, p. 77 şi urm., 93 şi urm.; Idem, Die
Linienbandkeramik ... , p. 3 şi urm.
95 E. Corn.ş.a, °Io SCIV, XXIII, 1, 1972, p. 11 şi urm.; Idem, tn Dacia, N.S., VII,
1973, p. 477-484; Al. Păunescu, în Dacia, N.S., VII, 1973, p. 465-475; Idem, Dicţionar
IVR, Bucureşti, 1976, p. 164-166. Referiri la Lichardus, în AFB, 1972, p. 118; D. IgnJt,
în ActaMN, XIV, 1977, p. 14.
96 Cu referiri la Maroslele-Pian.a, Leţ 11-111, Star~evo, Mcdin.1. Starcevo IV, vezi:
N. Kalicz - J. M.tkkay, în AFB, 1972, p. 78, 87-89; Idem, Die Linienbandkeramik .. .,
p. 20, 26, 27; Gh. Lazarovici, În Banatica, III, 1975,
18-19.
97
N. Kalicz - J. Makkay, în AFB, 1972, p. 6/1-5, 7-10, 12, 14; N. Kali.:z J. Makkay, Die Linienbandkeramik .. ., pi. 168/1-3, 5-6, 10.
98 Ibidem, pi. 165/1-3, 5-6, 8; 165/10-16; 164/1-2.
99 Ibidem, pi. 15/8, 12; 16/3, 6-7.
100 Ibidem, p. 28; E. Comşa, op. cit., p. 3 şi urm.
101
N. K.llicz - J. Makkay, în AFB, 1972, p. 87-89; Idem, Die linienbandkeramik .. ., p. 28; Al. Păunescu, op. cit., p. 470, fig. 1/5, 3/2, 5-7; J. Pavuk, în Actes VIII
CISPP, Be'lgrad, 1973, p. 279.
102 S. Si~k.1, Î111 AR, XXVI, 1, 1974, p. 10, fo orizont Barca III, aceasta a arătat
legături între Szatmar - Barca III - Kopcany.
103
B. Sou.<fsky, în Actes Vll CISPP, Praga, 1966, p. 48-49; J. Lichardus, în AFB,
1972,
110, 116, 117.
04
Gh. Lazarovici, în Banatica, III, 1975, p. 18-19.
106
J. Li-chardus, fo AR, XVI, 6, 1964, p. 872.
106 S. Si~ka, op. cit., XXVI, 1, 1974, p. 8.
107 Ibidem, p. 4.
108 Ibidem.
109 J. Lichardus, în AFB, 1972, p. 117-121.
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Medina şi Alfold cu Vinca
acest orizont apar şi în alte
civilizaţii sudice asemenea tipuri de buze. ln grupa Dudeşti-Vinca din Oltenia şi în orizontul starcevian tîrziu - de la Cîrcea-Hanuri şi Cleanov se întîlnesc asemenea buze 111 , la fel în orizonturi contemporane din Bulgaria112. în Moldova, în fazele tîrzii ale culturii Starcevo-Criş, apar la Glă
văneştii Vechi (,·ezi Dacia, NS., XXII, 1978, p. 26-27, fig. 23/2, 25/1 ).
în faza A a culturii Vinca, buze de tip lippenrand apar la Vinca, la
adîn<.-imile de 8,7 - 7,6 (8,1) m 113 , dar au o altă evolutie, fiind caracteristice
fenomenului vincian, sesizate şi bine precizate În Banat la Gornea (fig. 2/10) 11 "'
şi Fra1elia 11 5, în fazele Vinca A 2 A:1, deci corespunzător şi observaţiilor de
la Vinca, pentru toate fiind largi analogii în sud 116 •
Asemenea forme apar în asociere cu altele, cum sînt străchinile bitronconice de la Ciume<jti-Beria [ X 117 , Nagyecsed-Peterzug 118 şi RetkozberencsParnmdomb119, forme care îşi găsesc analogii în aproape aceleaşi staţiuni şi
la aceleaşi orizonturi cronologice ca mai sus: Cleano,· în Oltenia 120 ; la Vinca
între adîncimile de 9,1 - 8,4 m 121 ; la Gornea (fig. 2/11) 122 şi Ostrovu Golu,
niv. III (fig. 2/9) 12 3, ambele de tip sau stil Starcevo [l/t:?-1, de acelaşi orizont
cu Maroslelc-Pana 125, avînd, deasemenea, largi analogii în sud, în orizonNoi
A 2 ~i A:i

paralelizăm Let III. OszentiYan VIII,
şi Starcevo-Criş IVA IVB 110 . La

110 Gh. Luuovici, În B,matica, III, 1975. p. lS; Idem, În Festschrift fiir Richard
Pittion1, Viena, 1976, p. 211; Idem, •jn Neoliticul .... p. 56-60, 124-125.
111 M. Nica, în SC/VA, 27, 4, 1976, p. 444, fig. 7/6, 8/19-20.
112 G. I. Georgiev, în Actes VIII CISPP, Be!grad, 1973, p. 22, fig. 8; T. Coljamo
Deltschevo I, vezi H. Todorova, în Actes VII/ CISPP, Belgrad, 1973, fig. 4/15; 5/11-JJ,
1;, 16; 6/5-7, 10; mai tîrzi: la Cornja Oriahovitsa, ,·rzi V. Nikolov, În Studentski prouiivanija, lll, Sofia, 1975, p. 23 şi unn., pi. I; 11/1-3, 5, 7; III/1-2, 4; IV/1-3, 6-7;
V/2, 5; Vl/1-2, 6; A. Radunceva, Prehistoric Art in Bulgaria, în BAR, SS, 13, 1976, fig. 22.
113 M. M. Vasic, în PV, II, 1936, 67 ('v 8,4 m); PV, III, 1936, 92 ('v 7,8/8,J m),
101 (v 8,65 m), 102 ('v 8,15/8,65 m), 104 ('v 7,6/8,3 m); PV, IV, 1936, 32a ('v 8,4 m),
32b ('v 8,4 m), He ('v 8,45/8,85 m), 73 ('v 8,6 m), 81 ('v 8,7 m); Gh. Lazarovici, Gornea, tipurile B li, B III, B VII, precum şi legăturile acestora, la p. 56-60, 69-80; Idem,
Neoliticul . .. , p. 122-132.
114 Idem, Cornea, tipul B VI/Ic, pi. XXXV= B , fig. 8; B1;., fig. 8; Idem, Neoliti13
cul .... pl. XVI/E 11-12 în B2 şi XV/B 18 în P 1 - orizont Vinta Aa115 Idem, pi. XV/F 13, 29 orizont Vinta A 3 .
111
Pentru relaţiile cu sudul, vezi Gh. Lazarovici, În Tibiscus, V, 1978, fig. 3, 5, l O,
18-19, 27, 30-31; S. S. Weinberg, Rem,zins from Prehistoric Corinth, În Hesperia, VI,
1937, p. 487-524, fig. 26 a-d.
117 Al. Păunescu, op. cit., p. 470, fig. J/14.
11
" N. Kalicz J. Makk.ar, Die linienbandkeramik .. ., fig. 162/6-7.
119
Ibidem, fig. 163/4.
·
120
E. Com~a. În Dacia, N.S., XIII, 1969, fig. 4/8; referiri la acest tip la Gh. Liz.uo,·ici, Corne.i, p. 72, n. 31 - orizont Vinta A 3 •
121
M. M. Va,ic, în PV, II, 1936, 29a-b ('v 9,1 m), 265 (6 8,5 m), 270 ( 'v 8,5 m);
P\!, IV, 1936, 16 ('v 9,2 m), 31a ('v 8,5 m); 35 ('v 8,4 m), 74 (6 8,6 m).
122
Gh. Lazarovici, Cornea, pi. XLIX/4; XXXV/16, XU/12, XLil/11 Vinca A 1 ;
XL/1, 15 - Vinca A~ - A3 ; Idem, Neoliticul ... , p. 108, tabel 9, cip B V/Ila, pi. VIII/B
12-13.
·
123
Ibidem, pi. VIII/A 16 - Starcevo-Criş IVA.
124 Pentru problemă, vezi Gh. Lazarov:ioi, în Banatica. III, 1975, fig. 5, p. 12; Idem,
Cornea, p. 65-66; Idem, Neoliticul.· .. , p. 36, 48, 50, 54, 55-56, 57, 65, 66, 69, 71,
78, 113, 180, 181, 218, 224.
125 O. Trogmayer, în· ArchErt, 91, 1964, gr. 3, fig. 4/6.
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turile care marchează începutul genezei fenomenului chalcholiticului':! 6 • Acela~i
orizont cronologic este sugerat şi de oalele bitronconice cu buza scurtă din
cultura Szattnar, de la Tiszabezded-Servapa 127 , de la Bina, din liniarul vechi
din Slovacia 128 , pentru care J. Pavuk a prezentat numeroase analogii în Ungaria, România, Iugoslavia, in orizonturi Starcevo-Criş tîrzii şi Vinca A.
1n Banat se întîLnesc la aceleaşi orizonturi cronologice, în Vinca A:1 ~i. mai
ales, în ceea ce noi numim Starcevo /V 1::' 9 , avînd analogii la Medina (fig. 3;
"4/4)130_

Acestea sînt doar cîteva din elemente; altele au Iost precizate mai dl!
timpuriu de alţi cercetători 131 , iar mai recent de J. Pavuk 13 :! pentru Bina (ornamente lustruite, barbotină canelată sau organizată, Puliwrmustcr, altare
etc.) şi de J. Makkay 133 , pentru Bicske.
Fenomenele din grupul Szatm;ir nu sînt izolate. La acela~i orizont cronologic se petrec fapte asemănătoare şi În alte zone de la marginea cercului vincian, În cultura Dudeşti, În fazele timpurii de la Cîrcea ~i Fărcaşelc
de Sus (fig. 2/7-8) 134 şi în grupe înrudite din Bulgaria, la Gradesnica (fig.
3/6) 13 5, precum şi în staţiuni în care se manifestă fenomenul de sinteză între
Starcevo-Criş şi Vinca: la Gornea, în complexe Starcevo IV, şi la Ostrovu
Golu, nivelele III şi IV 136 . Asemenea elemente apar în nord-vestul Alfăldului,
la Bicske 137 , şi în vest, în cultura Sopot-Lengyel1 3M. Pentru scurtă vreme pre126

Gh. Lazarovirl:i, În Tibiscus. V, 1978, fig. 21, 32-JJ; vezi ~i .rnalo~iile de l.l p.
63-64; ldem, Cornea, pi. XL/5, XLVI 12, XLV/I, 12, 17, 21 - Vinca A 1 şi XXXV/I Vinca A:1; la Banjic1.1, niv. 4-5, J. Todorovic - E. Cermanovic, Banjica, UclgraJ, 1%1,
p. 30, pl. XXIV/1, X VII/I; la Botos, M. Giric, În Starinar, VIII-IX, 1934, p. 55, fii.;.
28-29; la âszentiva11 VIII, J. Banner - M. Parducz, În ArchErt, VII-IX, 1946-1948,
pl. VI/2. 5 - VIII/S, după noi de orizont Vinfa A: 1; Trnov,1ck,1. D. Jovanovic, În Rad
VojvMuz, 14, 1965, pi. II/16, 111/10, 12; V/4, 9; Vl/7; pentru rcla\:iile rn sudul, vezi Gh.
Lazarovici, 'în Tibiscus, V, 1978, fig. 39.
127
N. Ka.licz - J. Makkay, Die Linienbandkeramik .. . , fig. 162/21.
128
J.
Pavuk, în Actes Vl/l CISPP, Belgrad, 1973, fig. 1/9, notele 11-15, 24.
129
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 15; vezi aici ~ analogiile din sud, la note; Idem, în
Banatica, IV, 1977, p. 31; Idem, Neoliticul ... , p. 107, fig. 9, tip C 5, pi. XVI/E 2-3; la
Ostrovu Golu, ldem, pi. IX/B 4-6; la Verbicioara, D. Berciu şi colab., În SC/V, III,
1952, p. 149, fig. 7/2.
130
N. Kalicz - J. Makkay, op. cit., p. 256, fig. 12/1, 3-4, cu clemente liniare În
decor.
131
Supra, nota 82; J. Lichardus, În AR, XVI, 6, 1964, p. 873; Idem, În AFB. 1972,
p. 117; H. Miiller-Karpe, op. cit., p. 117; N. Kalicz - J. Makkay, În AFB, 1972, p.
94-95; I. Kutzian, În ArchAustr, 40, 1966, p. 270; S. Dimitnijevic, Sopot-Lrndelska Kultttra, Zagreb, 1968, p. 82-83; N. Kalicz - J. Makkay, În FuzBAM, 10, 1972, p. 14-15;
E. Comşa, 'în SC/V, XXIII, 1, 1972, p. 11; S. Siska, În AR, XXVI, 1976, p. 4-6, 12.
132
J. Pavuk, în Actes V/li CISPP. Belgrad, 1973, n. 16-23.
133
J. Makkay, În Alba Regia, XVI, 1978, p. 28-31.
134
Cupe: M. Nica, În Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 38, fig. 19/1-2, S; IJem, În Dacia,
r-:r.s., XX, 1976, p. 4, niv. IB, fig. 4/13; ornamente: Idem, în SCIV A, 27, 4, 1976, p. 79,
f1g. 4/1-2, 4, 15, ce apar În orizont Star~evo-Cri-ş IV - Dudeşti I.
m B. N~ko'.ov, Cradesnica, Sofia, 1974, fig. 13(3.
136
Forme: Gh. Lazarovici, Neoliticul ... , p. 37, fig. 2, varianta B 2 - B 4; pi.
VII/C 4 (Cornea), VII/C 10 (Beşenova); ornamente: Idem, Cornea, pi. Ll/5, din R 7 __ " ;
LIV/B, 2, din B1,.; Idem, Neoliticul. .. , pi. VIII/B 9, lX/E 2, Vll/F 26, VIII/E 19-21,
IX/D 17-18, 27-29, 34; VIII/F 4 (Beşenova).
137
Forme: J. Mak.kay, în Alba Regia, XVI, 1978, gr. l, S III/1976, pi. IV/1, VIII/IJ,
XIV/8; ornamente: Ibidem, pi. XXIII/2, XVI/3-4, XVIII/17-18.
138
S. Dimitrijevic, Starcevacka Kultura, Vukovar, 1969, pi. 16/14-15; Idem, Sopot .. .,
pi. XV /3, XVI/I, 9, III/13; Idem, în Materiali, X, 1974, pi. XIX/3.
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domină unele elemente cum sînt: tăieturile scune, cupele plate, cupele semisferice, cupele bitronconice şi altele. In Banat asemenea manifestări se
petrec în Vin ca A 2 şi A 3 , dar mai ales în staţiunile sau În ni velele în care
se manifestă fenomenele de sinteză Vinca - Starcevo-Criş, de tip sau stii
Starcevo IV, care apar în liniar drept două din componentele genetice ale liniarului timpuriu.
Privind originea liniarului timpuriu din Pannonia, socotim că la formarea
bazei sale participă două componente sudice, care ar fi: elementele directe ale
.,şocului" vincian; elementele de sinteză Starcevo IV, precum şi două componente pannonice Yechi: un orizont Koros e,·oluat şi componenta mezolitică
tardenoisiană, - precizăm însă că n11 în genul celei pe care o precizează colegii ce au lucrat la Ciumeşti. Geneza acestei civilizaţii este cauzată de presiunea celor mai timpurii elemente "inciene (Vinca J\ 1 şi Starcevo-Criş IIIB),
iar momentul cronologic al celor mai timpurii descoperiri liniare propriu-zise
ar fi la orizont Starcevo-Criş IV A - Vinca A.,. vreme în care se constată
~i un proces invers, ca rezultat al presiunii sud{ce, manifestat prin pătrun
derea unor grupe liniare spre sud sau înmulţirea importurilor liniare în mediu Yincian 139 •
Prin prisma evoluţiei fenomenelor neolitice dintre Dunăre - Mureş Olt - Dunărea Yestică socotim că etapa Szatmâr I (Nagyecsed şi Tiszabe:t.ded) nu este anterioară etapei Starcevo-Criş IVA - Vinca A 2 . In schimb,
descoperirile din zona Bicske sînt mai timpurii, în special cele din groapa
1/5 3 din 1976, despre care credem că sînt mai vechi decît o văd colegii maghiari, plasîndu-se încă în orizontul de început al fazei a IV-a a culturii
Star~evo-Griş Vinca A2 . Cit de timpuriu începe, este însă încă greu de
precizat.
De altfel, lipsa unor descoperiri în zonele de nord-vest ale României,
înainte de Starcevo-Criş IV A - cazul staţiunii de la Zăuan - ori încă
discutabile pentru altele (Homorod şi Ţaga), socotim că pot fi argumente
în favoarea formării sau extinderii acestei civilizaţii liniare ceva mai tîrziu
cronologic. Cert este că după Starcevo-Criş IVA are loc extinderea şi ~eneralizarea fenomenelor liniarului timpuriu în zonele nord-vestice ale ţării.
În zonele de nord-vest ale României se impun noi cercetări, aprofundarea
descoperirilor existente, precum şi noi săpături sistematice în staţiunile· de la
Ciumeşti, Săcuieni, Oradea, Zăuan, Medieşul Aurit, Homorod şi altele, care
ar lămuri sfirşitul neoliticului vechi şi începutul neoliticului dezvoltat.
Elemente liniare timpurii sînt de presupus şi datorită descoperirilor de
la Cluj-Gura Baciului IV şi de la Şard, un<le un fragment este lucrat din
pastă cu amestec de materia,le organice, cu toartă pentru sfoară (tip Buckel),
care, prin tehnica de ardere şi grosimea pereţilor, arată clare elemente liniare
(fenomene care se petrec şi în alte păqi - Bina) 140 .
139
140

Gh. Laz.novici, Neolit~ul .. ., p.-163-164.
E. Comşa, în SC/V, XI, 2, 1960, p. 231-232; H. Quitta, op. cit., p. 157-162
(pentru Hurbanovo) şi p. 8, 10 (pentru Moravia şi Zopy), I. Kutzian, în ArchAustr, 40, 1966,
p. 254; N. Kalicz - J. Makkay î111 FuzBAM, 10, 1972, p. H; J. LidMrdus, în AFB, 1972,
p. 110 (în Slovacia de est); S. Si!ka, în SlovArch, XXIV, 1, 1976, p. 1115 (la $ari.I

Luky).
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Evoluţia fenomenelor mai sus analizate se încadrează, În raportare cronologică relativă cu zonele dunărene, între faza Starcevo--Criş 111B şi pîriă
la finele acestei civilizaţii, vreme în care se manifestă cele mai timpurii elemente Vinca A 1 - pînă la începutul fazei B 1 .
Importurile sudice, etnice şi culturale, încetarea evoluţiei unor comunităţi gau civilizaţii sau formarea altora noi, a unor grupe înrudite, se impun
în regiunea dunăreană, care, în vremea fazelor următoare, se va diferenţia m.1i

clar şi mai evident.

GIi. L.·11.•t/,:o~ ·,< J

EINIGE FRAGEN ZUM ENDE DES FROHNEOLITHIKUI\1S AUS
NORD-\'X'EST-RUM?\NIEN
(Zusammen f assung)
VoriLiegende Arbeit untersucht und bespricht cinigc Fragcn, wckhe vor .illcrn durcl1 J1c
Ausgmbungen aus dem lctztcn Jahrzehnt aufgcworfcn wurdcn, wclchc von dcn Musccn .lU~
KLawcnburg, Oradea und Zăla,u in Zăuan, Tinca-Rîpa, Supla.cui de B.m:ău, Y:ughiu, Kl.wsc·nburg und andern Ortschaften durchgefiihrt wurdcn.
Von den Fragen, dcr angewcndeten Terminologic und dcr Entwicklung dcr neolithischcn
Gemcinschaftcn- ausgchcnd, untcrstrcicht der Vcrfa~ser dic Einhcit de~ gro!len kulturcl'.cn
Komplexes des Friihneolithikums, welchcs durch die Starccvo-Criş Kultur vcr.1nschaulich wird,
deren Entwi.cklung auf dem Gebiet Rumănicns fast idenrisch ist.
Ah Bcweis dafiir gilt die Entwicklung cinigcr Elemente, wic dic Bc!YChaffenhcit dcr
Kc.ramik, das Vorhandensein der Barbotinc, BC'mahlung, cinigcr besondcrer Gcfăflformm, dic
Tonplastik u.a., wăhrend als strarigraphischc Bcobachtungen die Ausgrabungcn aus Oltenien:
Cîrcca, Slimnic; der Moldau: Trcstiana, Pericni, Glăvăncşti; Sicbcnbiirgen: Klausenburg-Gur .1
Baciului, Salzburg (Ocna Sibiului), Leţ; Banat: Dubova, Gornea, Moldova Veche und .rns
dcm Nordwcsten H.umăniens, Zău.1n, Fughiu, Suplac, Homorod u.a. aufschluflrcich sind.
The Untcrsuchung mehrercr Elemente crmoglichtc dic fcststcllung des Vorhandcnsl·in
einiger :JJusgcprăgtcn Vinca-Einfliissen, schon wahrcnd dcr zwcitcn Halftc dcr III. Ph.isc Jcr
Starcevo-Criş Kultur (bei uns III b).

Der Einfluss welchcn die Vinca-Kultur ausgciibt hattc bcwirkte das Auftrctcn cinii-;cr
Synthcsenerschcinungen oder ciniger Elemente dic aus dcm Zusammenlcbcn dcr Starcevo-Vinc.1
A Trăger hcrvorgingen, das Erscheinen einiger neuen Kulturgruppen und der Obergang zum
Hochncolithikum. Oiesc Erscheinung war auf ciner ausgedchntcn Frontlinic von Siidcn n.1ch
Nordcn wahrzunehmen und erfasste das Banat, Oltcnicn, dic Moldau, Sicbenbiirgen und Crişana. als auch westlich sich befindcnde Gcbiete. Ebenfalls sind die Elemente diescs Vinb
Vorstofien in samtlichen Ansiedlungen der IV. Starccvo-Criş Kultur als auch bei den ăltercn
Li.near-Funderu (Sza-tmar, Bicske, Medina), scic es als direkter Folgc, seic cs als das Ergcbnis
dcr Synthesc zwischen dcn Starcevo-Criş und Vinca Kultur.
Das Fehlen von Linear-Funden vor der III B Etappe der Starccvo-Criş Kultur, dic
Anwescnhei·t ciniger Synthcsenelementc aus dem Zusa,mmerukommen dcr Starcevo-Criş und
Vinca A Kulturen und der Linear-Importe aus dcn lctztcn Etappcn dcr Starcevo-Criş und
Vinca A sind die chronologischcn Beweismittcl dcr friihcn Lincar-Kultur. In der vodicgcn<lcn
Untersochung glaubt der Verfasser auch anderc Bestandteilc wahrgcnommen zu haben, welchc
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bei dcr Entwicklung der Linear-Kuhur sich beteiligt haben und zwar aus dem Siiden den
Vinca Vomoll und die Synthcsenelemente Starcevo IV und aus Pannonien die entw~ckelte
Koros-Kultur und cinen mezolichischen Bestandteil. Der Zeitpunkt der Entstehung der friihen
Linear-Kultur war wăhrcnd Starcevo-Criş III B und Vinca A 1 Entwickelte Gruppen gab
cs wăhrend der Starcevo IV - Vinca A, Vinca A~, wăhrend im Kuhurhorizont Starce,·oCriş IV B Vinca A 3 cine cntgegcngesetzte Erscheinung von Norden nach Siideri wahrzunchmen war, und zwar dii: Vi:rbreitung der Linear-Kuhur nach Norden, Wcsun, Siidcn und
Siid-Osten stattfand.

AŞEZAREA FORTIFICATĂ

DE LA CICEU -

DIN PRIMA VlRSTĂ A FIERULUI
CORABIA, JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD

La cca. 1 km est - nord-est de satul Ciceu-Corabia (corn. Petru Rare~)
se întinde un promontoriu numit de localnici „Măgura". De formă a.lungită
şi mărime apreciabilă, cu pante în general abrupte, pe multe porţiuni practic
inaccesibile, promontoriul (cota maximă 758 m) domină împrejurimile, oferind
un idea.I punct de observaţie, refugiu şi apărare (fig. 1). Singura pantă mai
domoală se află în partea de nord-,·est a Măgurii, dar aici a fost ridicat un
val de apărare care barează accesul pe platou. Spre sud, o şa îngustă desp.irte
Măgura de pintenul de deal stîncos ce păstrează rămăşiţele cetăţii medievale
a Ciceului, iar spre vest se află dealul Spînzul, pe care se poate ajunge prin
şaua care pleacă din colţul de nord al Măgurii, şa barată însă de ultima porţiune a valului amintit. Orientat pe direqia NNV-SSE, cu o uşoară prelungire spre est (astăzi împădurită), platoul Măgurii, cultivat în bună parte,
măsoară în lungime cca. 1100 m, lăţimea sa variind Între 380 şi 180 m (partea
cea mai îngustă se află la mijlocul platoului; vezi fig. 2). Platoul prezintă
o s.erie de denivelări, unele accentuate, dar există şi numeroase terase propice
pentru locuit, unele de dimensiuni apreciabile 1 • Existenţa unor izvoare în
partea centrală şi de sud-est a platoului a favorizat, fire~te, locuirea.
Săpăturile efectuate în anii 1976-1977 au vizat cercetarea sistemului
defensiv şi sondarea a cît mai multe puncte ale platoului, pentru a depista
întinderea zonei locuite, precum şi amploarea, caracterul şi limitele cronologice
ale aşe-zării.
înainte de a trece la prezentarea rezultatelor cercetărilor efectuate, trebuie să amintim aici că prima menţiune a fortificaţiei, respectiv a valului, datează chiar de la începutul secolului nostru:?.
ln anii 1969-1970, cu ocazia perieghezelor efectuate pentru lămurirea
sistemului defensiv al graniţei de nord-est a Daciei romane, Ştefan Ferenczi
face o recunoaştere a aşezării, afirmînd că „Pe marginea de vest-nord-vest
a piaroului ... se poate urmări, pe o distanţă de cîteva sute de metri, în formă de semicerc uriaş, un val impunător ridicat din bolovani ... legaţi între ei
cu pămînt calcinat". Sesizînd importanţa aşezării, Şt. Ferenczi consideră că ea
datează din prima vîrstă a fierului „mai degrabă în careva din fazele etapei
A", dar, precaut, adaugă, pe bună dreptate, că „perioada ei de utilizare,
precum şi o eventuală cronologie internă s-ar putea fixa numai prin studierea
1 Din păcate, nu dispunem de o ridicare topografică pentru platoul Măgurii, care să
redea cu exaotitate configuraţia terenului. Din acest motiv, planul pe care-l prezentăm în
fig. 2 este o simplă schiţă a contw,ului platoului, În ca·re .am căutat să marcăm, cit mai
exact ~ibr1, punctele, seqiunile şi supra.feţele cercetate.
· Vezi J. Kadar, în Szolnok-Dobokavarmegye monographiaja, 2, Dej, 1900, p. HI,
care .presupune că valul ţine de sistemul de apărare al cetăţii medievale.
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b

Fig. I. ~L"ignra Cicl·nlui pridt[1 dinspr~ n:st (a)

şi

snd-n·st (li).

detaliată

a depozitului de bronzuri (descoperit aici, incidental, în 196·8, n.n.),
precum şi prin efectuarea unor săpături de mai mare amploare" 3 • Deoa·rece
depozitul aflat este deja publicat (pentru locul descoperirii vezi fig, 2,
punctul VI. Zona depozitului de bronzuri), nu vom aminti aici decît faptul că
a fost găsit Într-un vas de lut, dar, datorită caracterului fortuit al descoperirii, fragmentele vasului nu au mai putut fi recuperate. După G. Marinescu,
care publică depozitul\ el constă din 42 de piese (.,cu rezerva nerecuperării
tuturor pieselor"). Deoarece printre ele există şi deşeuri de piese vechi, G. Marinescu apreciază că depozitul aparţinea, probabil, unui meşter. Constatînd că
3 Şt. ferenczi, în FI, 1; 1971, p. 77-SC. I. Marţian, În Urme din războaeie romanilor cu dacii, Cluj, 1921, p. 23-24, pare ·să se refere, Într-o menţiune vagă, şi J.a fortificaţi.1 din epoca fierului de la Ciceu-Corabia.
4 G. Marinescu, 'in ActaMP, 3, J-979, p. 38-41?. Menţionăm că majoritatea p~selor se
păstrează În Muz. Bistriţa.
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piesele cele mai recente din depozit, respectiv celtur~le şi barele torsionate,
se datează în Hallstatt B1 -B 2 , G. Marinescu consideră că depozitul a fost
ascuns în Hallstatt B 2 •
Fireşte, datele pe care le oferă depozitul de bronzuri (în stadiul actual
al cunoştinţelor privind cronologia unor categorii de acest fel) constituie un
element preliminar, mai exact un reper În ceea ce priveşte fixarea datării
aşezării. Apare însă o problemă la care va trebui să răspundem, şi anume care
este raportul cronologic dintre depozitul de bronzuri (respecti,· momentul
îngropării sau abandonării lui) şi fortificaţia de pe Măgura.
Am menţionat mai sus că săpăturile efectuate au vizat cercetarea sistemului de fortificaţie şi, în limita posibilităţilor, a cît mai mul,tor puncte (respectiv terase propice locuirii) de pe platoul Măgurii. În total au fost cercetate
12 puncte (I-XII). Unele din acestea poartă toponime proprii; altele au fost
denumite de noi în funqie de poziţia lor faţă de punctele-toponime. Menţionarea denumirilor în planul-schiţă (fig. 2) uşurează localizarea zonelor cercetate.

Sistemul de

fortificaţie

Prima cercetare a fost efectuată pe latura de nord-vest, pe unde accesul
este mai lesnicios şi unde se află, de altfel, singurul drum pe care se poate
ajunge pe platoul Măgurii. Pe această latură, numită de localnici „Coada
Măgurii", a fost ridicat valul de apărare, ce porneşte din locul unde se îndulceşte panta abruptă a laturii de vest şi unde limita platoului se curbează spre
nord. De aici, pînă la drumul de acces, utilizat fără îndoială şi în antichitate
(Hzi fig. 2 şi 3/d), valul (coborînd spre văioaga lîngă care se află drumul de
acces) măsoară 160 m. În continuare valul urmează un traect curbat, urcînd
pînă la colţul de nord al Măgurii (unde panta devine din nou abruptă) şi unde
el închide şi şaua de acces spre dealul Spînzul. Această a doua porţiune
a valului (adică de la drumul de acces la colţul de nord al Măgurii) măsoară
cca. 240 m. Din păcate, pe unele porţiuni, spre capătul de nord, traseul exact
al valului nu mai poate fi stabilit cu absolută certitudine, deoarece exploatarea
intensă (mai ales în epoca modernă) a rocii vulcanice (riolit, utilizat pentru
pietre de moară) a dus la răvăşirea profundă în această zonă a unor mari
suprafeţe de teren.
Exceptînd zonele răvăşite, valul este relativ bine păstrat (fig. 3). În unele
porţiuni, inclusiv pe traectul de la drumul de acces spre colţul de nord al Mă
gurii, înălţimea lui se Înscrie Între 4 şi 4,5 m, acestei înălţimi corespunzîndu-i
o pantă exterioară care, din vîr,ful şi pînă la poalele valului, măsoară, în
medie, 12-13 m. Pe toată lungimea valului, atît în faţă, cît şi spatele lui,
se observă o uşoară „albiere" a terenului. Albierea din faţă lasă impresia
unui şanţ, care cu timpul s-a umplut prin scurgerea pămîntului de pe val. ln
ceea ce priveşte aspectul actual al valului, un mare număr de bolovani, de dife3 -

Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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Fig. 3. Imagini ale Yalului: a) por ţiune d in val, situ ată la sud de drumul de acces, văzută de la exterior ; b) aceeaşi porţiune
hc.1 ~1 j[u;_>:~ iu t~d J~; c) i..u i_; iu?1 valului la nord de dru.mul d e acces; d ) valul in zona drumului de acces (marcat cu săgeată).
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rite mărimi, ce răzbat din mantaua lui, crează, la pnma vedere, impresia că
valul ar fi fost clădit chiar din piatră 5 •
Pentru cunoaşterea modului de construcţie, a elementelor componente, şi
pentru sesizarea unor eventuale etape, respectiv faze În construcţia sau refacerea valului, aspecte importante În încercarea de a stabili o cît mai strînsă
cronologie internă a aşezării fortificate (bineînţeles în corelare cu datele pe
care le oferă investigarea celorlalte zone ale platoului), a fost executată o
secţiune transversală prin val, în porţiunea aflată la sud-vest de drumul de
acces (fig. 2 şi 4). Secţiunea măsoară 26 m lungime şi 1,5 m lăţime, adîncimea maximă ajungînd, în dreptul coamei valului, pînă la 2, 1O m (în profil
între m 9-10; vezi fig. 4-5). Profilul peretelui de sud-vest al secţiunii indică
următoarea situaţie (fig. 5). Imediat deasupra rocii native (descompusă în
partea superioară), ce apare pe toată lungimea secţiunii (şi care, în dreptul
valului propriu-zis, a fost străpunsă pe o adîncime de 50 cm), apare un strat
compact de cărbune, strat care se întinde pe toată partea centrală a valului
(între m 6,50-14,60) şi care, pe alocuri, depăşeşte 12 cm grosime. Deasupra
acestui strat compact de cărbune urmează, dar numai Între metrii 7,40-1.3,30,
un strat de pămînt (gros pînă la 20 cm) de aspect bolovănos, ars, înroşit, pe
alocuri de consistenţa chirpicului. Urmează apoi un al treilea strat, sur-liliachiu,
din pămînt cu cenuşă (între m 7,70-14,40). Succesiunea celor trei straturi şi,
mai ales, stratul compact de cărbune, aflat chiar pe solul virgin, ca şi unnă
toarele două, par să indice destul de convingător faptul că în prima fază fortificaţia a constat dintr-un parapet casetat, construit din bîrne Între care s-a
tasat pămînt. Parapetul era, foarte probabil, supraînălţat printr-o palisadă
simplă din lemn 6 • Facem această presupunere În ceea ce priveşte modul de
construcţie al primei faze, deoarece succesiunea straturilor pe care le aflăm în
profil corespunde cel mai bine incendierii unei construcţii de acest fel. Scheletul de lemn al parapetului arde, se dezagregă şi se împrăştie primul pe cea mai
mare suprafaţă. După (sau concomitent cu) dezagregarea pereţilor laterali ai
parapetului se Împrăştie ~i pămîntul pe care l-a conţinui acesta, pămînt care
are aspect de chirpic. În partea superioară, combustia cea mai puternică, cca
a palisadei din lemn, dă naştere la cenuşa care, evident, se află deasupra resturilor arse ale parapetului de bîrne şi pămînt.
Rezultă deci că, după o perioadă de funqionare, a cărei durată este
dificil de precizat, acest sistem de fortificaţie a suferit un incendiu. Dacă
incendiul a distrus fortificaţia pe Întreaga sa lungime sau numai pe anumite
porţiuni, rămîne o chestiune pe care cercetarea (limitată numai la un singur
punct) nu a putut-o preciza În chip tranşant. Se pare însă că incendiul a
mistuit cel puţin o bună parte din fortificaţie, din moment ce, în faza a doua
de construcţie, locuitorii au adoptat un alt sistem de construcţie, care, în mod
5

Acestei impresii i-.a cedat şi Şt. Ferenczi ( op. cit., p. 78), determinfodu-1 sa aprecieze
„ridicat din bolovani mai mici sau mai mari, nefasonaţi, de origine focală
artificial, legaţi Între ci cu pămînt ,calcinat, de culoare roşie sau chiar

că valul a fost
(vukanică), arşi
v'Înătă•.

6
Un sistem constructiv de acest fel a fost pus în evi·deniţă de cercetă.rile de marc
amploare executate În a~zarea fortificată de la Biskupin (R. P. Polonă), dacînd din Hallstatt C-D, aşezare care îşi 1nchcie existenţa datorită raiduriilor scitice tn aria culturii lusaciene. Ve;d studiile lui Z. Rajewski, Z. Rajewski şi Z. Bukowski, W. Szafranski şi T. Malinowski, În volumul Fruhe polnische Burgen, Weimar, 1960, mai ales p. 16-17, pi. V
şi IX.
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Fig. 4. ~ccţiunca prin val. Săgeţ il e indică
„zid ul sec" şi bloc1trilc de piatră implantate la
l,aza laturii exterioare a mantalei.
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cert, avea avantajul de a nu fi afectat decish·, în Întregul lui, în cazul unui
nou incendiu. Nu se poate de asemenea preciza dacă incendiul a fost incidental
sau dacă a fost provocat în timpul unui atac al aşezării fortificate. Indiferent
de motivul incendierii, un fapt apare evident, cert, şi anume că incendiul c,ue
a dus la distrugerea prin foc a sistemului de apărare nu a afectat continui tatea de viaţă, de locuire, în acest punct, adică nu a scos din uz aşezarea fortificată. Căci, după o perioadă, poate chiar la scurt timp după incendiu, locuitorii. au trecut la refacerea fortificaţiei, adoptînd însă un sistem nou de c,rnstrucţie. Cu acest prilej fortificaţia a căpătat o amploare şi mai mare. Profilul
secţiunii ne arată că în această a doua fază de construcţie sau refacere, peste
resturile rezultate din incendierea parapetului (din lemn şi pămînt) şi a palisadei (din lemn) a fost ridicat un masiv şi impunător val de pămîm. Pentru
ridicarea acestui val a fost folosit pămîntul din spatele şi din fata sa (adică
din interior şi exterior), fapt indicat de albieri1e care se văd şi acum. Un
şanţ adevărat în faţa valului nu a fost însă săpat, datorită consistenţei r1)cii
native, care este foarte aproape de suprafaţa terenului şi care nu a permis
practicarea unui şanţ în maniera obişnuită.
Foarte probabil, baza valului de pămînt, în momentul terminării lui, ~e
afla cam în dreptul m 19, unde se constată o primă adîncitură, dar, ultcrinr,
scurgerea pămîntului din val (după abandonarea lui) s-a Întins pînă la metrul
22,30. Dacă considerăm că baza valului se afla în dreptul metrului 19, diferenţa de nivel actuală, faţă de coamă, este de 4,60 m, acestei diferenţe corespunzîndu-i o pantă care, de la coamă la bază, măsoară cca. 10 m. Deşi ~pre
baza valului nu s-a putut distinge un nivel care să indice scurgerea pămîntului
dinspre coamă spre bază (în cursul procesului de aplatizare datorat erodării),
totuşi un bolovan aflat la metrul 17,50-17,65 ar putea constitui un indiciu
al acestei scurgeri. Dacă luăm în considerare stratul cenuşos superior (rezultat
foarte probabil din arderea palisadei din lemn), în faza a doua, prin construcţia valului, s-a realizat o supraînălţare a botului terasei cu cca. 1,5 m (ne referim la locul cercetat, pentru că în alte zone ale valului supraînălţarea pare
şi mai mare).
Pentru a da consistenţă mantalei valului ridicat şi pentru a opri alunecarea pămîntului pe panta exterioară, la baza mantalei au fost a~ezaţi, oblic,
bolovani masivi (metrul 12,90-13,45), implantîndu-se totodată în solul virgin
din „buza" terasei şi un „zid sec" din bolovani (metrul 14,90-15,60), care are
înălţimea de cca. 0,60 m (vezi fig. 5). În partea superioară a umpluturii valului, sub solul vegetal, Între metrii 8,85-11,90 (corespunzînd crestei valului),
pe o grosime medie de 15 cm, a fost surprinsă o lentilă de pămînt cenuşos, ce
conţine destul de multe fragmente de chirpic. Această lentilă indică faptul că
palisada (eventual şi parapetul, dacă au existat amîndouă, căci ridicarea valului n-a mai făcut absolut necesară construcţia unui parapet) ţinînd de această
a doua fază de construqie a fortificaţiei a (sau au) suferit, la rîndul lor, un
incendiu Într-o perioadă care, ca şi în cazul primei faze, este greu de stabilit
cu precizie. Dar acest al doilea incendiu, ca şi cauza care l-a determinat, pare
să fi pus capăt funcţionalităţii acestui sistem defensiv.
Este, credem, momentu-I să menţionăm aici faptul că interpretarea prin
care stratul de cărbune şi ·arsură din mijlocul unor valuri de pămînt (care
~pără. mai ales aşezările din epoca fierului) a fost considerat ca un miez ars
mtenţ1onat, pentru a da o presupusă consistenţă mantalei, nu ni se pare .1 fi
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confirmată

de situaţia de la Ciceu-Corabia;. Afirmăm acest lucru deoarece nu
vedem cum un miez din bîrne groase, casetate, acoperite total cu un strat de
pămînt tasat, de regulă gros peste 1 m, poate fi aprins ulterior (deci după acoperirea cu pămînt) şi poate arde în asemenea măsură. De altfel, cum o dovec.le~te cercetarea de la Ciceu-Corabia, stratul compact de cărbune se interpune
- şi tocmai În zona centrală - între corpul valului şi solul virgin, pe9te care
e,te clădit. ln mod firesc deci se naşte întrebarea: cwn poate asigura acest
strat de cărbune (friabil şi alunecos) aderenţa mantalei valului la solul virgin
~i. deci, stabilitatea masei de pămînt? Fără să mai insistăm asupra acestui
aspect, menţionăm că interpretarea miezurilor arse - Schlackenwall-uri ca un „sistem constructiv" trebuie reconsiderată, deoarece nici În alte cazuri
nu se verifică 74 • Deoarece problema datării sistemului de fortificaţie nu poate
fi !>eparată de datarea în ansamblu a a5ezării pe care o apăra, ea va fi discutată în partea finală a lucrării.
Locuirea de pe platoul Măgura
Pentru a se obţine o imagine cit mai cuprinzătoare s-a Încercat sondarea
a cit mai multor zone şi terase propice locuirii, deschizîndu-se 34 secţiuni şi
5 ca!tete, concentrate În 12 punere ce acoperă aproape Întreaga suprafaţă a platoului (,·ezi fig. 2). Sondajele efectuate au arătat că locuirea s-a extins pe
aproape Întreg platoul Măgurii, excepţie făcînd doar zona de sud-est a platoului (punctele IX-X; vezi fig. 2), unde urmele de cultură materială surprinse prin seqiunile trasate apar sporadic. De altfel, aici se află o zonă
u~nr înmlă~tinită, datorită unui izvor, fapt care poate explica rămînerea ei În
afara perimetrului mai dens locuit. Două seqiuni trasate pe prelungirea de
est a platoului (acum acoperită de pădure; punctul XI din planul din fig. 2,
punct denumit de noi terasa din pădure) au indicat şi aici urme de 1-ocuire
sporadică.

Seqiunile practicate au indicat o situaţie ~tratigrafică cvasi-identică pe
Întreg platoul. Astfel, după stratul vegetal (humusul modern, de culoare cenuşie-negricioasă), destul de subţire de altfel, arareori mai gros de 10-12 cm,
urmează stratul de cultură (de culoare gălbuie-cenu5ie) care coboară, de regulă,
pînă la -0,40 m, rar sub această adîncime, dar în unele puncte el este şi
mai subţire. Trebuie menţionat faptul că platoul fiind cultivat (mai ales în
:t.ona centrală), o bună parte din stratul de cultură a fost răvăşit de lucrările
agricole. Imediat sub stratul de cultură urmează solul viu, respectiv roca nativă
de natură vulcanică (riolit), care în unele zone se manifestă mai întîi printr-un
\lra: superficial, descompus (menţionăm că întreg platoul Ciceului este- de
natură vulcanică). Datorită structurii solului şi subţirimii stratului de cultură,
care e şi răvăşit în mare parte prin arătură, observaţii stratigrafice nu sînt,
practic, posibile, iar Jocuinţele, toate de suprafaţă, sau foarte puţin adîncite,
sîm greu,, de depistat şi inai ales de delimitat cu exactitate. După cum s-a
arătat, aproape Întreg platoul Măgurii poartă urme de locuire. Dar aceste urme
nu sint excesiv de abundente. Această nu prea mare abundenţă de urme ma7
In acest sens pledează şi cercetările din anul 1979 de la Teleac.
ia Cf. N. Vlassa, În ActaMN, 10, 1973, p. 14.
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teriale (e xpl i ca bilă, credem, prin co ndiţiile climatice ce nu sînt cu totul prielnice unei locuiri permanente; a nu se uita că , fiind un promontoriu înah ş i
izol at - cota 758 m - Mă gura este aproape În permanenţ ă b ă tută de
\'Înturi), co rel a tă cu durata, co n s ider ă m, de 9tul de Întin să În timp a locuirii , pai"e să ofere indicii despre caracterul aceste i aşezări fort ificate. Foarte
probabil deci, prin avantajele straitegico-militare pe care le pre z int ă Măgura,
a vamaje amplificate ş i prin Yalul de pămîn t cu ca re a fo st bar a t ă la tura
Yuln erabil ă de nord-vest, ea a constituit un centru tribal de refugiu ş i apărare
mai ales, şi mai puţin un loc de locuire inten să şi permanentă 8 .
Cultura material ă (reprezentată aproape în excl usivitate prin ce rami că)
s urprinsă în secţiunile trasa te, deci în întreaga a şezare, are un aspect relati v
8

D in acest pun ct de vedere a~ezarca fortifica t ă de pe Măgura Cice ulu i se dcos.: -

beşte de cca de la Teleac, jud. Alba , und e avem de-a fac e cu o aşezare fo rt ificată a căre i
locu ire a fo st perm a nent ă ş i deosebit de inten să, fa pt p ro ba t d e g ros im ea st rncului dl' cultură- ş i d esi mc.1 locui nţelor , care ap a r În toate zo ncll' aşeză r i i fortifica te
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unitar, inclusi\· cea aflată în cele două locuinţe dezvelite, una spre colţul de
nord-vest al platoului (în punctul IV), cealaltă în zona centrală (punctul VIII;
vezi fig. 2). Înainte de a discuta problemele pe care le ridică materialele rezultate din cercetarea efectuată la Ciceu-Corabia, vom prezenta cele dnuă
locuinţe dezvelite.
Locuinţa nr. 1 a fost surprinsă în prima seqiune de pe terasa de la nord
de drumul de acces (punctul IV), între metrii 12,35 şi 15,80, fiind situată la
62 m de ,·alui de apărare (vezi fig. 2 şi fig. 6). Aici terenul prezintă o uşoară
pantă, ce coboară dinspre nord-est spre sud-vest. Primele fragmente de ceramică şi chirpic au apărut la -0, 15 m, depunerile în locuinţă aflîndu-se pînă
la adincimea de -0,40 m, care marchează fundul ei (vezi fig. 6-7). A vînd
În \·edere adîncimea la care s-au aflat ultimele fragmente ceramice, locuinţa
firebuie considerată de suprafaţă, în orice caz foarte puţin adîncită. Reamintim că stînca nativă, care apare cam la această adînc1me, nu permite o adîncire a locuinţelor. Cu toate strădaniile depuse, nu au putut fi sesizate urme de
pari care să-i marcheze exact limitele. Aceste limite au putut fi însă destul
de precis conturate, atic prin aglomerarea de ceramică, chirpic şi arsură, cît şi
prin delimitarea în unele porţiuni a fundului şi laturilor locuinţei prin depunerea de culoare neagră-cenuşie, fată de culoarea gălbuie-cenuşie a solului
din jur.
Locuinţa awa o formă aproximativ ovală, măsurînd pe diametrul maxim
cca. 4,40 m ~i. respectiv, .3,40 m. După fragmentele de chirpic şi cărbune,
răzle\ite pe aproape întreaga suprafaţă, rezultă că a fost construită dintr-un
~chelet lemno!I (bîrne şi nuiele Împletite), peste care a fost aplicat un strat de
muruială, din care, în urma arderii locuinţei, au rezultat fragmentele de chirpic aflate peste şi printre materialele din locuinţă. Intrarea în locuinţă pare
a fi fost pe partea de sud, unde ~ afla şi vatra de foc, destul de precis
con turată printr-un strat de pămînt ars, gros de circa 7-8 cm, peste care
erau urme compacte de cărbune de lemn, cenuşă şi fragmente ceramice răzleţe.
Inventarul aflat în locuinţă, fără a fi prea bogat şi variat, este totuşi suficient
de reprezentativ. El a constat mai ales din fragmente ceramice, din unele
rezultînd vase Întregibile, un fragment paralelipipedic de cute şi cîteva fragmente de oase de animale, toate de bovideu.
Cele mai multe fragmente ceramice provin de la străchini, mai ales cu
buza invazată, adesea canelată. Din fragmentele aflate în locuinţă s-au putut
întregi trei străchini de acest fel (fig. 10/.3-5), un vas miniatural (fig. 10/2)
de formă bitronconică, cu fundul profilat, buza dreaptă şi cu doua proeminenţe-apucători dispuse în partea superioară a diametrului maxim, şi o ceaşcă
cu buza uşor evazată, cu corpul profilat, cu fundul prevăzut cu umbo şi cu
t(),ută lată, supraînălţată (fig. 10/1). Tot din locuinţă provin fragmente de
străchini cu buza canelată în interior (fig. 11/1-5), precum şi cîteva fragmente de la vase mai mari, de formă bitronconică (fig. 11/1.3 şi 12/1.:..._4).
Unul este prevăzut cu caneluri late, dispuse oblic, pe şi sub diametrul maxim
(fig. 12/.3). Amintim aici şi un fragment de la un vas mic, probabil o cea5că,
cu caneluri dispuse în arcadă (fig .. 11/10), două fragmente (de căni?, ·vase
mici?) cu corpul profilat (fig. 11/12, 14) şi un fragment de vas sac (fig. 11/9).
Din fragmentele ceramice recoltate în locuinţă au putut fi Încropite şi
două porţiuni, anume un fragment de gît şi unul din zona diametrului max.im
a·l unui (?) vas mare, de formă bitronconică, confeqionat din pastă ·poroasă,
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dar relativ bine arsă, de culoare neagră cu luciu la exterior şi cărămizie-roşcată
la interior (fig. 12/1-2). Deoarece problemele pe care le ridică ceramica vor
fi discutate mai jos, ne limităm aici doar la următoarea remarcă: în formă,
tehnică de execuţie şi mărime, aceste fragmente indică un vas p·ractic identic
cu vasele bitronconice atît de caracteristice ultimei faze, D, a primei epoci
a fierului.
Lorni11ţa 11r. 2 a fost dezvelită în zona centrală a platoului, în punctul
V I II, denumit „locul Chintăşului" (\'ezi fig. 2). Partea sa de est - nord-est
a fo~t surprinsă în secţiunea nr. 1, Între metrii 15,55-18,90, fiind situată la
cca. 11 m spre sud-vest de drumul de cîmp ce străbate platoul. Aici terenul
fiind drept, terasa respectiYă a fost destul de intens locuită. lnainte de a trece
la descrierea acestei locuinţe menţionăm că în acest punct au fost trasrate cinci
seqiuni, două din ele, anume S~ şi Sj intersectînd fiecare cite o locuinţă, care
nu au fost dez\'elite. Caseta nr. 2 (din secţiunea nr. 3), unde am avut impresia
că s-ar afla o altă locuinţă, a dat un material foarte sărac, infirmînd presupunerea iniţială. Primele fragmente ceramice din locuinţa nr 2, nederanjate
de. plug, apar la -0,20 m, iar cele de pe fundul locuinţei se aflau la
-0,40-0,45 m (vezi fig. 8).
Urme de pari nu au putut fi sesizate nici aici, dar fragmentele de chirpic,
pigmentaţia de cărbune din lemn şi cenuşa aflată arată aceeaşi tehnică de
cnmtructie, adică un schelet de lemn (pari şi nuiele) acoperit cu un strat de
muruială, care prin ardere a dat chirpicul aflat pe mai toată suprafaţa locuinţei. ~1enţionăm că spre marginea de nord-,·est au fost aflate cîteva fragmente compacte de chirpic, de mai mari dimensiuni, pro,·enind probabil din
surparea peretelui de pe această latură.
Deşi pe uaele porţiuni conturul s-a putut delimita numai cu aproximaţie, locuinţa apare totuşi de formă ovală. Dimensiunile ei sînt de 3,95 m pe
lungime şi de 3,35 m pe lăţime. Intrarea era, ca şi în cazul locuinţei nr. 1, pe
partea de sud, unde s-au aflat şi resturile unei vetre de foc, constînd dintr-un
strat de pămînt ars, cenuşă, cărbune şi fragmente ceramice.
Inventarul aflat în locuinta nr. 2 este tipologic identic cu cel din locuinţa
nr. 1. Din fragmentele ceramice recuperate s-a putut Întregi o strachină cu
buza invazată şi caneluri oblice pe cantul buzei (fig. 15/14). Confeqionată
din pastă amestecată cu nisip, poroasă, dar bine arsă, strachina are culoarea
brun-cenuşie atît la interior, cît şi la exterior. Al doilea vas întregit are un
aspect de oală pîntecoasă, cu buza profilată spre exterior şi cu două caneluri
dispuse longitudinal pe umăr. Pasta este de bună calitate, iar ca degresant s-a
folosit nisip fin. Culoarea este negricioasă, cu luciu la exterior, iar arderea
bună (fig. 15/15). Restul fragmentelor ceramice provine de la străchini cu
buz.1 uşor sau mai accentuat invazată (fig. 16/1-2), străchini cu buza oblică
sau puţin e,·azată, uşor îngroşată la interior, anume în partea superioară (fig.
16/J), unele exemplare de acest tip fiind prevăzute cu caneluri pe zona îngroşată a buzei (fig. 16/4), sau străchini cu buza evazată (fig. 16/5). Cîteva fragmente provin de la vase de tip sac, cu butoni sub buză (fig. 16/6). Aceste vase
sînt de regulă din pastă poroasă, cu nisip şi pietricele, destul de slab arse, şi
au culoarea gălbuie sau cărămizie cu nuanţe cenuşii. Alte fragmente (fig. 16/9)
provin de la o ceaşcă cu toartă, precum şi de la vase bitronconice cu caneluri
sau cu butoni (fig. 16/7-8). în locuinţa nr. 2 sesizăm o formă de vas aparte,
anume oala pîntecoasă (fig. 15/15), nedocumentată în locuinţa nr. 1. Îi1. schimb,
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În locuin ţa nr. 1 apare vasul bi tronconic, anume tipul identic sau, în ori ce caz,
foarte asem ănător celor din Hall statt-ul tîrziu. Restul materialului cerami c di n
cele două locuinţe este însă cu totul identic. Analiz,a ceramicii ne va arata în
ce măsură apariţia în cele dou ă l ocuinţe a un or tipuri de vase diferite poate
avea şi o semnifi ca ţie cronologică.
O ahă zonă cercetată (prin cinci secţiuni succesive) a fo st cea În care
s-a aflat, incidental, în 1968, depozitul (sau atelierul) de bronzuri. Din pă cate ,
În zona .respecti vă au fost săpate cîteva şanţuri (trei după c uno ş tinţa noa s tră ) ,
care a u ră văş it În mare parte terenule astfel că ob serv aţiile noastre nu s-au
putut efectua în condiţiuni normale. Cele cinci secţiuni au fost trasate foarte
aproape una de alta (vezi fig. 2, punctul VI), cu scopul de a recupera, even tual, ş i alte obiecte din depozit (da că ar fi existat) ş i de a încerca să lămurim
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(în măsura în care era posibil după răYăşirea terenului prin şanţurile săpate
anterior) caracterul acestei descoperiri: depozit sau atelier.
Din toate secţiunile trasate a 1eş1t un fragment de brăţară (sau ac?) din
bronz (fig. 18/1), aflat în secţiunea nr. 3, metrul 2,65 şi adîncimea de
-0,42 m de nivelul actual al solului. În porţiunile nerăvăşite anterior stratigrafia este practic identică cu cea din alte zone ale aşezării, stratul de cultură
intact situîndu-se între -0,25 m şi -0,50 m, sub care urmează stratul superficial, descompus, al rocii native, amestecat cu pămînt galben-roşiatic. Seeţiu
nea nr. 1 s-a dovedit a fi practic ~terilă. ln seqiunea nr. 2 s-a aflat un lustruitor din piatră de formă ovală (fig. 15/13), fragmente dintr-o rîşniţă-frecătoare
şi fragmente ceramice. Secţiunile nr. 3-5 (mai ales 3-4) au traversat zona
cea mai r:frăşită din acest punct. Deşi fragmente ceramice au apărut Într-un
număr apreciabil, răvăşirea menţionată nu a făcut pnsibilă conturarea vreunei
locuinţe sau a unei alte construcţii.
Fragmentele ceramice descoperite în stratul de cultură pnn·in de la
străchini cu buza invazată, mai mult sau mai puţin arcuită (fig. 15/1; 17/21,
23-24 ), de la străchini cu buza oblică, unele avînd partea interioară a buzei
faţetată (fig. 15/4). Au fost aflate şi fragmente de străchini cu buza e,·azată
(fig. 15/5).
O altă categorie existentă şi în acest loc este cea a , . aselor de tip sac,

cu pereţii drepţi şi cu butoni în apropierea buzei (fig. 15/9). Menţionăm de
asemenea un fragment ornamentat cu incizii oblice, executate cu măturica
(fig. 15/12), un fragment de la un vas bitronconic, ornamentat pe corp cu
caneluri în triunghi, deasupra cărora se află mici alveole adîncite, prevăzut
şi cu o canelură orizontală adîncită, canelură care separă corpul vasului de
gît (fig. 15/8), precum şi un fragment de la o ceaşcă sau poate o strachină
mică, cu buza uşor evazată şi cu patru caneluri orizontale la exterior (fig.
15/11). Un fragment de toartă (fig. 15/10) şi un fragment dintr-un vas cu
buza uşor evazată, cu corpul bombat şi preYăzut cu caneluri oblice, vas ce-')i
află analogii la Teleac (fig. 15/7), completează repertoriul ceramicii din
punctul unde a fost aflat depozitul de bronzuri.
Spre est - nord-est de locul cu depozitul de bronzuri, în punctul numit
„Groapa lui Domanu", o secţiune (de 21X1,5 m) şi o casetă (5X5 m), au
arătat acelaşi strat de cultură haUstattiană ca şi în punctele menţionate pînă
acum. Au apărut aici, în seqiune şi casetă, fragmente ceramice de la vase
identice ca formă cu cele menţionate: străchini cu buza invazată (fig.
17 /5-9), unele cu caneluri pe cant, străchini cu buza evazată (fig. 17 /14, 16)
şi străchini cu profilul mai mult sau mai puţin conic, adesea cu pereţii îngroşaţi spre partea interioară a buzei, parte uneori canelată (fig. 17/10-11, 13,
15). S-au aflat fragmente de la vase de tip sac cu butoni, un fragment de
ceaşcă cu tortiţă (fig. 17 /17), fragment de vas de dimensiuni mici (ceaşcă?)
cu caneluri longitudinale şi în unghi (fig. 17 /20), un fragment de vas (bitronconic?) cu buton (fig. 17 /19) şi un fragment, probabil tot de vas bitronconic,
ornamentat cu segmente de cercuri concentrice (fig. 17/18). Tot aici s-a aflat
şi un fragment de cute din gresie. Terenul fiind în prezent uşor înmlăştinit,
nu s-a putut distinge conturul unei locuinţe. Dar, avînd în vedere cantitatea
destul de mare de material, recoltat din seqiWle şi casetă, este posibil ca în
acest punct să fi existat un sălaş. 1n orice caz, materialul ceramic, prin catego-
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riile de vase pe care le ilustrează, este În ansamblu identic cu cel din celelalte
zone cercetate.
În locul numit „Groapa Horlii" (punctul VII) se află o terasă de mici
dimensiuni, dar dispusă spre sud şi ferită de vînturi. Seeţiunea trasată aici
a sem la iveală cîteva fragmente provenind de la străchini cu buza invazată,
identice cu cele deja menţionate.
Spre nord-est de Groapa Horlii, pînă la drumul de ţară care străbate în
lung \1ăgura, se află o tera,ă destul de întinsă, propice pentru locuit. Pe
această tera,ă au fo~t trasate patru secţiuni (vezi fig. 2, punctul XII). Din
secţiuni a rezultat un destul de bogat material, mai ales străchini (fig.
16 18-19). :vlenţionăm şi două fragmente de rîşniţe primitive, din riolit local,
aflate în secţiunea nr. 1, anume la metrul 12, adîncimea de -0,27 m şi la
metrul 23,0S, la -0,18 m. Cîte,·a fragmente de vase bitronconice şi de la
va~e <le tip sac pun în e,·i<len\ă acelea~i tipuri de ,·a~ ca în celelalte zone.
L:n număr mai mare de fragmente ceramice s-au aflat Între metrii 17-23 ai
seL·ţiunii nr. 1, unde, probabil, ~cL·tiunea J. tăiat o locuinţă. Menţionăm însă
c,î nu au apărut fragmente de chirpic, iar în seeţiune nu s-a profilat cu claritate conturul neunei locuin\e. La nord-est de acest punct şi de drumul ele
pră ce străbate Măgura se află o tera,ă, mărginită spre pantă de o mică ridicătură a terenului, numită „Dîmbul lui Ionită" (vezi fig. 2, punctul III). Patru
seqiuni deschise aici au dat fragmente de la acelea)i categorii da vase, anume
străchini cu buza invazată (fig. 17 4), străchini cu buza evazată sau tronconice, unele cu caneluri pe fata interioară (fig. 17/1-3), fragmente de vase
n1.1ri hitronconice şi de vase ~ac.
Spre extremitatea de sud a platoului Măgurii, la ,·est de Pîrîul Morii,
\e află o terasă uşor înclinată, punct denumit de localnici „Căsoiul lui Porozeu" (fig. 2, punctul IX). Terasa a fost cercetată prin două seqiuni În care
:iu fo,t aflate puţine fragmente ceramice hallstattiene. Menţionăm un fragment
dintr-un vas bitronconic mai mic, prevăzut cu caneluri dispuse în ghirlandă,
precum şi un fragment de ulcică, prevăzut cu două caneluri longitudinale, sub
care se află caneluri dispuse vertical ( fig. 16/ 13 ).
La est de Pîrîul !\lorii, pe terasa cu „Fîntîna Doamnei" (fig. 2, punctul
X) au fost trasate trei secţiuni. Secţiunea nr. 1 s-a dovedit sterilă. În seeţiunea
nr. 2 s-au aflat cîteva mărunte fragmente ceramice hallstattiene. Urme ceva
mai numeroase s-au aflat în secţiunea nr. 3, din care menţionăm două fragmente: dintr-o strachină cu buza U)Or e,·azată (fig. 16/14) şi o strachină cu
buza puţin curbată şi îngroşată spre interior (fig. 16/15).
Ultimul punct cercetat e situat pe prelungirea dinspre est a platoului Mă
~ur a. Zona fiind îmfădurită, a fost denumită „Terasa din pădure" (fig. 2,
punctul XI). Terenu a fost sondat prin două secţiuni. în seeţiunea nr. 1,
între m 7-7 ,60, la adîncimea de -0,50 m, s-au aflat fragmente ceramice şi
cărbune de lemn, probabil de la o vatră de foc. Fragmentele ceramice provin
de la străchini evazate (fig. 16/17), din gîtul unui vas mare bitronconic şi
dintr-un vas sac cu butoni (fig. 16/16). Fără a se dovedi intens locuită, terasa
poartă totuşi urme de cultură materială contemporană cu cele din zona de
nord-vest şi centrală a Măgurii.
Cercetările indică deci o locuire relativ intensă a zonei de nord-vest şi
centrală a platoului, pe cînd urmele de cultură materială din cap~tul de sud-
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est şi de pe prelungirea spre est a platoului sînt În general reduse la număr.
deşi această zonă este cea mai bine apărată natural, prin pantele prăpăstioase
cu care se termină platoul în această parte. Datorită unui izvor, o fîşie a
acestei zone este uşor înmlăştinită şi, probabil, era şi în antichitate, fapt ce
ar putea explica rămînerea ei În afara perimetrului mai intens locuit.
Ceramica

Ceramica constituie majoritatea covîrşitoare a materialului descoperit. Dar,
faptului că stratul de cultură este în bună parte răvăşit de plug, s-au
putut Întregi doar puţine ,·ase. Apoi, condiţiile de la Ciceu-Corabia nu oferă
posibilitatea observaţiei stratigrafice.
După cum se ~tie, cercetările în aşezările din prima vîrstă a fierului din
Transilvania fiind reduse (iar materialele doar în mică măsură publicate).
pmibilităţile de comparaţie sînt limitate, mai ales sub aspectul certitudinilor
cronologice pe care le oferă. Nu trebuie uitat apoi faptul că unele datări,
fixate pe baza unor cercetări şi materiale reduse, au introdus nişte limite
cronologice, care, deşi devenite „clasice", În sensul utilizării lor ca un fapt
cîştigat, se cer bine verificate şi, cel puţin parţial, revizuite.
In atare condiţii, dificultă\ile ~inc evidente, ele derivînd şi din faptul că,
În cadrul cercetărilor efectuate, la Ciceu-Corabia nu s-au aflat - afară de
ceramică şi alte categorii de piese care să ofere indicii cronologice. În
fine, materialul ceramic fiind (cu puţine excepţii) fragmentar, posibilităţile de
clasificare tipologică sine dificile. Publicînd deci materialul, ne vom limiu la
enunţarea aspectelor esenţiale, evidente, cu speranţa că cercetările viitoare (cele
de la Teleac sînt în curs) vor oferi prilejul ur~or precizări ulterioare.
Ceramica descoperită tine de trei categorii. In majoritate e cea de uz
comun, din pastă grosolană, poroasă, insuficient frămîntată, avînd În compoziţie nisip, pietricele şi uneori ceramică neîndeajuns de bine pisată. Arderea
este în general slabă, iar culoarea variază de la gălbui la cărămiziu-brun.
Reprezentativ pentru această categorie este vasul de tip sac, cu pereţii
aproape drepţi, atestat în toate zonele cercetate (fig. 9/7, 16; 11/9; 13/6-10;
1.=i;9; 16 16; din păcate nu s-a putut Întregi nici un exemplar). Unele fragmente pun în evidenţă proeminenţe-apucători, dispuse în partea superioară a
vaselor, uneori chiar sub buză (fig. 9/7, 16; 11/9; 13/6; 15/9). Existenţa
,,asului de tip sac se întinde pe o perioadă foarte lungă. În epoca bronzului
se întîlne~te, de exemplu, în culturile Periam-Pecica (Mureş) 9 , Otomani 1°, Suciu
de Sus 11 , apoi în Noua 12 • La începutul epocii fierului este prezent în aria aşa
numitei culturi Gava 13 , apoi în aşezările întărite, de exemplu la Media~ 14 •
~cica Mică 1 ", Tcleac 16 • ln Hallstatt-ul tîrziu este bine reprezentat la Ferigilc 17 •
datorită

T. Soro.:e.111u, Ajezarc,1 din epoca bronzului de la Pecica, ms., planş.1 1S 2.
T. Bader, Epoca bronzului î11 nord-7.:estul Transih,aniei, Bu.:urcşti, 197S, p'.. 15 '16.
11 Idem, op. cit., p!. 46/9-10, 12 (uncie cu torţi).
12 A. C. Florescu, În ArhMold, p. 152, fig. 5; 7/7-11.
11
: K. Horedt, În StComSibiu, 13, 1967, p. 152; T. Bader, op. cit., pi. 61/1.
14
E. Z.1hari.1, în Dacia, N.S., IX, 1965, p, 96, fig. 9/4.
15
K. H:iredt, În SC/V, 15, 2, 1964, p. 198, fig 6/1-2. 4, toJte cu brîu ah·e.Jhr.
16 Două v.ise sac s-au aflat în locuinţ,a, nr. 12, dezvelită În I 979, locuinţă ce ai'aqine
!I
111

ultimului nivel de locuire de aici.
17
Vezi Al. Vulpe, Ferigile, p. 52-54, pi. 12.
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Continuă apoi în epoca Latene 18 , faptul fiind explicabil prin aceea că această
formă simplă nu se pretează, practic, unei evoluţii. Observăm totuşi că în
Latene butonii se aplică spre zona mediană şi nu sub (sau spre) buză. Pentru
exemplarele (reamintim, fragmentare) de la Ciceu-Corabia există analogii exce-

lente la Teleac, cît şi printre vasele sac, cu butoni, de la Ferigile (vezi n. 16
~i 17). Menţionăm că la Ciceu-Corabia nu au fost sesizate exemplare prevă
zute- cu brîu alveolat sau crestat, deşi acest element e utilizat în paralel cu
butonii-apucători.

A vînd în Yedere perioada lungă de existenţă, ,·asele de tip sac nu oferă,
prin ele însele, un criteriu de datare. Totuşi, se cu,·ine a fi făcută o remarcă în
acnt sens. Deşi, în genere, se menţionează caracterul atipic al acestei categorii
d:.: vas, totu~i. în problemele de ordin cronologic există tendinţa de a se evidc'l \ia şi accentua ,·cchimea ,a în timp (din epoca bronzului), uitîndu-se că,
de fapt, el continuă (practic nc~chimbat), ca o formă comună şi în Hallstattul tîrziu şi în l.atene. Tendinţa de a accentua vechimea, respectiv etapa de
Întcput sau faza mai veche a unei categorii, îngrădeşte adesea artificial posibilitatea de a nbsen·a durata ~a reală În timp. Cu alte cuvinte, există,
implicit, pericolul ca, în asemenea carnri, o formă întîlnită în epoci mai tîrzii
s:1 fie considerată uneori „reminiscenţă" din epocile anterioare; de fapt, ea
c,tc la fel de comună - avînd o lungă durată de folosire - şi epocilor
ultaioare.
O altă categorie o constituie vasele mari, de formă apropiată de cca
bitronconică, confeqionate dintr-o pastă mai îngrijit lucrată, avînd ca degre~.un cioburi pisate ~i nisip fin. Arderea este şi ea mai bună, iar culoarea
v.uiază de la galben-cărămiziu la brun-cenuşiu. Cîteva fragmente, mai ales
de la exemplare mai mici (fig. 9/ 18), au culoarea neagră la exterior şi căr.î
m ;,,ie sau brun-cenu~ie la interior. ln privin\a tipologiei, starea fragmentară
.1 materialului nu permite decît consideraţii sumare. Fragmentele descoperite
p11ri în evidenţă tipul de vas „bitronconic" cu gît Înalt şi corpul bombat. Zona
de îmbinare a corpului cu gîtul e marcată adesea printr-o şănţuire (fig. 12/4;
14/3). Pe o serie de fragmente provenind din corpul unor vase de acest fel
apar caneluri dispuse în ghirlandă (fig. 16/11), dar mai ales caneluri dispuse
oblic (fig. 12/.'; 14/3).
Acest tip de vas este binecunoscut În aşezările hallstattiene, fiind, de
regulă, considerat caracteristic fazelor mai vechi ale primei epoci a fierului
şi precursor al tipului bitronconic propriu-zis, obişnuit Hallstatt-ulrui tîrz1u 19 .
E de menţionat şi reţinut totuşi faptul că, printre vasele de mari dimensiuni
de la Ferigile 20 , se află unul de formă identică sau, în orice caz, foarte apropia tă de tipul discutat aici.
In ceea ce priveşte motivele ornamentale, în speţă canelurile (cu toate
variantele de dispunere), ele sînt îndeobşte considerate ca fiind caracteristice
Hallstatt-ului timpuriu. Nu trebuie uitat însă faptul că motivele întîlnite la
Ciceu-Gorabia (dar şi în alte aşe-zări hallstattiene) apar şi în Hallstatt-ul tîrziu. La Ferigile, spre exemplu, canelarea oblică a părtii bombate e bine repre18
I. H. Cri~an, Materiale dacice din necropola fi afezare.l de la
!\lare, 1966, p. 30, fig. 13.
19 Vezi E. Zaharia, op. cit., p. 9;_
20 Al. Vulpe, op. cit., pi. X/U.
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zentată pe unele categorii de vase 21 , şi tot la Ferigile mai apare şi canelarea
în ghirlandă 22 • Semnalăm de asemenea şi descoperirea unor fragmente de vase
bitronconice prevăzute cu butoni-apucători dispuşi în zona diametrului maxim
(pJ. 14/4 şi 16/8).
Pe lingă tipul arhaic de vas „bi tronconic", cu pîntecul bombat, în locuinţa nr. 1 au fost descoperite fragmente din corpul unui vas mare (fig. 12/2),
care prezintă bitronconicitatea caracteristică tipului de vase mari din
Hallstatt-ul tîrziu. Confecţionat din pastă poroasă, dar bine ars, vasul are
culnarea neagră-mată la exterior, şi nu este prevăzut cu caneluri. Desigur,
fragmentul este relativ mic pentru a permite consideraţii mai largi. Totuşi un
fapt este evident, şi anume că el îşi află analogii strînse În vasele bitronconice caracteri~tice Hallstatt-ului tîrziu (D) şi nu printre cele ţinînd de fazele

ha II\lattiene an terioare 23 •
În categoria ceramicii semifine se includ numeroase fragmente provenind
de la vase de dimemiuni mici, majoritatea nedeterminabile ca formă. Cîteva
fragmente pun însă în e,·idenţă existenta unui tip de ulcică cu corpul profilat,
prevăzut cu caneluri oblice şi patru proeminente (fig. 15/7), formă atestată
-;-i în aşezarea de la Teleac. ln ceea ce priveşte moti,·ele ornamentale, sînt de
menţionat fragmentele ceramice pe care apar segmente de cercuri concentrice
t·xecutatc prin ~triere (fig. 9117; 13/13). ln fine, atragem atenţia asupra
mnti,·ului redind unghiuri executate prin incizie (fig. 14/6Y', precum şi asupra
tirnJ.mentului reprezentat printr-un şir de ah·eole. Menţionăm că şirul de
alveole apare pe vase aflate şi În alte aşezări hall~tattiene, de exemplu la
Media4> 25 şi T eleac, dar e atestat şi la Ferigile 26 •
Din materialul aflat în locuinţa nr. 1 s-a întregit o ceaşcă cu toartă supraînăltată, buza uşor evazată, cu prag Între corp şi buză şi cu umbo (!ig. 10/1)
-:,i un vas miniatural de formă bitronconică, prevăzut cu două apucatori (fig.
10/2). Ceaşca, ca tip, este foarte apropiată de una din ceştile descoperite în
~ălaşul apartinînd culturii Basarabi de la Novaci 27 . După cum se ştie, descoperirea de la Novaci datează din secolul VII î.e.n.
Un al doilea tip de ceaşcă a fost atestat, prin două fragmente, În locuinta nr. 2 (fig. 16/9) şi în punctul ,,Groapa lui Domanu" (fig. 17 /17). Acest
tip are corpul uşor bombat, buza puţin înclinată spre exterior şi o tortiţă
aplicată în zona de îmbinare a gîtului cu cor_pul. Amin~;m, ca analogie, un
exemplar asemănător aflat la Teleac. Menţionam faptul că la Ciceu-Corabia
nu a apărut tipul de ceaşcă considerat caracteristic fazelor vechi ale Hall5tattului, cum sînt, de pildă, exemplarele descoperite în nivelul I de la Mediaş 28 .
Un tip de vas puţin obişnuit îl constituie cel aflat în locuinţa nr. 2
(fig. 15/15). Pasta şi arderea este bună, iar culoarea e cenuşie-negricioasă la
interior şi exterior. Lipsa unor analogii nu estompează totuşi impresia că forma
21

Idem, op. cit., pi. VII; VIII/2, 4, 6.
Idem, op. cit., pi. IX/2; X/15.
23 Prin ductul profilului, acest vas Îşi află analogii atît 1ă Ferigile (vezi pi. XI), clt
şi in morminte scitice din Transilvania.
24 Pcn-tr.u un motiv identic, vezi Al. Vulpe, op. cit., pl. XIl/3 şi E. Zaharia, op. cit.,
fig. 8/5.
26 E. Zaharia, op. cit., fig. 5/10.
241 Al. Vulpe, op. cit., pi. XIl/26; XIV/5; XXVIII/6, 11, 17-18.
27 Al. Vulpe, în Materiale, 8, 1962, p. 365, fig. 6/11.
28 Pentru acest tip de ceaşcă, vezi E. Zaharia, op. cit., p. 91, fig. 6/1.
22
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57

AŞEZAREA HALLSTATTIANĂ DE LA CICEU--CORAl:IIA

... ,,,,,,.,.11.- - . 07·
---:i'.i.lţ'1

:--:-

.,,.

1•1" "~~.

•

_

. :'::-'fJ.-.,,,\ J

-~,'/
. . . (_ -

: -~

'._1

,,,,.",·gj--~

1,:...:-:;'
"··':•11,;;1
... ---_:;::.

·,.

-

I -~-

/ --=-

Q

r'I·--,
//

// /.

1!

//

f1
----(/
,..______,, .!i., \I , '
J

Fig. 17. Fragmente de vase: 1-4, dJn secţiunile de pe „Dtmbul lui Ioniţl"; 5-20, din
.,Groapa lui Dom.anu"; 21-24, fragmente de străchini de la „Locul cu depozitul de bronzuri".

V. VASILIEV

58
pronunţat bitronconică

îi dă un aspect e,·oluat ş1 necaractenst1c pentru fazele
timpurii ale Hallstatt-ului.
O categorie masi,· reprezentată În cadrul materialului ceramic o consU•
tuie străchinile. CantitatiY, predomină cele din pastă semifină, de culoare
gălbui-cărămizie sau brun-cenuşie. Străchinile din pastă fină au, aproape fără
excepţie, culoarea neagră, mai ales la exterior.
Ca tip, marea majoritate n formează străchinile cu buza inYazată, uneori
uşor îngroşată. Notăm că fragmente cu un diferit grad de invazare se găsesc
uneori împreună. S-a putut totuşi remarca faptul că exemplarele cu o invazare
mai pronunţată aparţin, în mare parte, speciei de ceramică fină, neagră, care
apare mai ales în partea de jos a stratului de cultură. In cadrul acestui tip
se disting două ,·ariante: cu buza necanelată (fig. 9/1-2, 4, 11; 13/1; 15/1;
17 /4-5, 9) şi cu caneluri oblice pe cantul buzei (fig. 10/3-6; 16/1), caneluri
care doar Într-un singur caz coboară spre corpul străchinii (fig. 16/2).
Al doilea tip, mult mai puţin numeros, îl formează străchinile de formă
aproximatiY tronconică. Cu puţine excepţii (fig. 13 '4), acest tip de strachină
are zona interioară a corpului, anume partea spre buză, pronunţat îngroşată.
In general, străchinile de acest tip sînt confeqionate din pastă fină. Se disting
şi aici două variante principale: cu partea Îngroşată necanelată (fig. 9/5, 14;
13/5; 16/3; 17 /11, 15) şi cu caneluri În zona îngroşată a corpului (fig.
11/1-5; 16/4; 17/2-3).
1n fine, al treilea tip de strachină, şi cel mai redus numeric, este cel cu
buza evazată. Calitativ ele se încadrează în ceramica semifină. In gem:ral,
evazarea este foarte puţin pronunţată, iar canelurile lipsesc (fig. 11/6-8;
15/5; 16/5, 14, 17; 17/14).
In legătură cu străchinile aflate la Ciceu-Corabia sînt de reţinut două
aspecte ce ni se par semnificative: 1) la Ciceu-Corabia numărul străchinilor
cu buza evazată pare a fi mult mai mare decît în aşezarea de la Mediaş
(spunem: pare a fi, deoarece materialul de la Mediaş, fiind parţial publicat, nu
cunoaştem situaţia exactă); 2) toate cele patru străchini întregite de la CiceuCorabia sînt fără umbo; dimpotrivă, la Mediaş toate exemplarele întregite
au umbo 29 •
Fără să repetăm cele menţionate mai sus, trebuie totuşi să subliniem
faptul că o seamă de elemente, rezultînd din analiza ceramicii, pun în evidenţă
o ~atare sensibil mai tţrzi~ pentru aşezarea de la Ciceu-Corabia, în comparaţie cu datarea preconizata pentru aşezarea de la Mediaş.
În încheierea prezentării materialului descoperit în cadrul cercetărilor
efectuate menţionăm trei fragmente din obiecte de bronz, nedeterminabile. Cel
ilustrat În fig. 18/3 a fost aflat În pămîntul de umplutură al valului, la
~etrul 8,90, a~. -~,40 m. Fragmentul de brăţară (sau ac?; fig. 18/1) s-a aflat
rn zona depoz1tulm de bronzuri (S 3 , m 2,65, ad. -0,42 m), iar plăcuţa (fig.
18/2) pe „Dîmbul lui Ioniţă" (S 1 , m 3,45, ad. -0,38 m).
29

Vezi E. Zaharia, op. cit., p. 86, fig. 3/1, 3, 11, 17; 4/6, 8.
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CONCLUZII
Deşi în mare parte fragmentar, materialul ceramic oferă totuşi suficiente
elemente pentru încadrarea cronologică a aşezării de pe Măgura.
Referitor la momentul de început al locuirii, deosebit de important ni se
pare faptul că la Ciceu-Corabia nu s-a aflat nici un element tipic Gava, atribuibil subfazelor vechi ale Hallstatt-ului timpuriu. Fireşte, avem în vedere mai
ales proeminenţele „corn" hipertrofiate, care nu au apărut nicăieri în aşez.are.
Şi acest fapt apare cu atît mai semnificativ cu cît Ciceu-Corabia se află la
numai circa 40-4j km (în linie dreaptă) de Lăpuş.
Utili-z:area În proporţie redusă a canelurii (ca element decorativ) constituie de asemenea un aspect care trebuie avut în vedere. In privinţa canelurilor, trebuie reamintit însă faptul că ele se perpetuează şi în Hallstatt-ul
tîrziu (şi chiar la începutul Latene-ului). La Ferigile, spre exemplu, apar destul
de frecvent străchini cu buza canelată (faţetată) sau vase cu caneluri oblice
pe corp. Canelura în ghirlandă, evident Într-o formă care anunţă ultima sa
fază de existenţă, este de asemenea sesizată la Ferigile. Fireşte, prin sublinierea
acestor aspecte nu afirmăm, cîtuşi de puţin, că aşezarea de la Ciceu-Corabia
ar fi contemporană cu necropola de la Ferigile. Totuşi, se impune a fi reţinut
faptul că unele elemente, mai ales de decor, continuă şi în Hallstatt-ul tîrziu. Deci, canelarea în sine, cînd apare şi pe un număr rdativ redus de vase
(ca la Ciceu-Corabia), nu poate constitui un argument pe baza căruia o descoperire sau un complex să fie automat atribuit subfazelor vechi ale Hallstattului timpuriu, mai ales atunci cînd lipsesc elemente tipice acestor subfaze.
Referitor la străchinile cu buza canelată oblic, facem o observaţie, cu
titlul de ipoteză ce se cere verificată. In locuinţele ţinînd de nivelul superior
de la Teleac astfel de străchini sînt frecvente. Ele lipsesc însă în locuinţele
nivelului inferior, unde apar străchini avînd caneluri verticale în interior.
Consultînd planşele prin care A. Laszlo ilustrează ceramica specifică pentru
cultura Gava30 , constatăm că nici una din străchinile prezentate nu are caneluri oblice pe buză. Intrebarea apare firească: sînt oare străchinile cu buza
canelată oblic caracteristice pentru subfazele cele mai vechi ale Hallstatt-ului
timpuriu?
Apariţia tipului de vas bitronconic, caracteristic Hallstatt-ului tîrziu, este
un alt element important pentru datare. Desigur, este un singur exemplar
(fragmentar şi el), dar faptul are totuşi o semnificaţie ce nu poate fi negată,
anume că locuinţa în care s-a aflat a depăşit stadiul Hallstatt-ului timpuriu.
Menţionăm că un vas identic, avînd butoni-apucători sub diametrul maxim,
cu analogii foarte bune În Hallstatt-ul tîrziu, a fost aflat în locuinţa nr. 12,
ţinînd de ultimul nivel de la Teleac.
în cadrul aşezării de la Ciceu-Corabia nu au fost aflate elemente caracteristice culturii Basarabi, dar faptul este explicabil şi nu impietează asupra
datării, deoarece în zona Someşurilor şi, în general, în nordul Transilvaniei
nu există pînă acum descoperiri care să poată fi atribuite acestei cuLturi.
30

A. Laszlo, în SC/V, 24, 4, 1973, p. 592, fig. 6/2-3, 8-10.
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Fig. 18. 1-3, fragmente din obiecte de bronz, nedeterminabile, descoperite, în online, în
.,Locul cu depozitul de bronzuri", pe „Dîmbul lui Ioniţă" şi în secţiunea prin vui.

Proporţia redusă a ceramicii negre canelate, preponderenţa materialului
nedecorat, mai ales în partea superioară a stratului de cultură, apariţia tipului
de vas bitronconic ce devine caracteristic Hallstatt-ului tîrziu, precum şi
constatarea că unele elemente de decor se perpetuează şi le regăsim inclusiv
în faza finală, D, a primei epoci a fierului, arată că aşezarea de la CiccuCorabia depăşeşte în existenţa sa ultima subfază ţinînd de Hallstatt-ul timpuriu - Ha.B 3 - şi că ea se prelungeşte şi în Hallstatt-ul mijlociu31 . Materialul descoperit indică deci faptul că datarea aşezării se plasează în H.B 3
31 De altfel, observaţiile noastre cu privire la caracteristicile ceramicii de la CiceuCorabia şi datarea ei, concordă cu observaţiile lui M. Gumă făcute 'în legătură cu cercetări1e din aşezarea hallstattiană de la Valea Timişului. Vezi Banatica, 4, 1977, p. 66.
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şi în Ha.C, eventual pînă la sfîqitul acestei perioade. Nu excludem însă ca o
vieţu.ire sporadică să fi început cu ceva mai devreme.
Datarea pe care o indică materialul ceramic face necesară precizarea rJ.ponului cronologic dintre aşezare şi depozitul de bronzuri arlat incidental
aici. Cum am menţionat deja, piesele cele mai tîrzii - celturile - se datează în Ha.B 2 (vezi lucrarea citată în n.4). Îngroparea sau abandonarea depozitului se plasează deci în cadrul acestei etape, dar este posibil ca ea să fi

avut loc la începutul Ha.B 3 . Nu este deci exclus, dimpotri\'ă p,ue foarte posibil, ca tocmai motivul sau cauza care a determinat ascunderea (sau abandonarea) depozitului de bronzuri (desigur lupte intertribale) să fi arătat necesitatea ridicării fortificaţiei (pe latura vulnerabilă a Măgurii), aşa cum
arăta ea în prima fază. Construqia primei faze a fortificaţiei, care trebuie
să fi corespuns cu momentul în care Măgura începe să fie utilizată intens ~i
permanent, ca loc de apărare şi refugiu al unei comunităţi tribale, este de
plasat undeva pe parcursul Ha.B 3 , adică este mai tîrzie decît datarea depozitului de bronzuri.
Cît timp a durat fortificaţia din prima fază, e greu de apreciat cu exactitate. În orice caz, faza a doua, cînd botul terasei a fost supraînălţat printr-un
val de pămînt, pare să fi fost ridicată nu mai devreme de sfîrşitul Ha.B: 1,
dar mai probabil în Ha.C. În sprijinul datării valului în Ha.C ar veni ~i
faptul că fragmentele ceramice aflate În mantaua lui provin, l·u u singură
excepţie, din vase necanelate (vezi fig. 9/1-7).
Fortificaţia de pe Măgura apare deci ca unul din centrele tribale, de
refugiu şi apărare, din valea Someşurilor, asemenea celor de la Dej şi Sărătel,
cu acesta din urmă existînd şi un sincronism cronologic. Limitele în care
se datează aşezarea de la Ciceu-Corabia, respcL'tÎ\' sccnlele VIII-VII î.e.n.,
o situează astfel în perioada cînd procesul de separare a tracilor nordici de
tracii sud-dunăreni, şi, deci, de constituire a daco-geţilor se consideră (\;HI
se poate considera) a fi intrat în faza finală.
Prezentarea rezultatelor cercetărilor de la Ciceu-Corabia oferă prilejul
pentru cîteva, foarte sumare, consideraţii privind mai ales începutul epocii
hallstattiene.
Este binecunoscut faptul că În deceniile trecute s-a susţinut continuarea
culturii Wietenberg şi În bronzul tîrziu (B.D) 32 , dar ideea nu a fost acceptată
de unii cercetători. Descoperirile recente facute de T. Soroceanu În necropola de la Dumbrăviţa (jud. Bistriţa-Năsăud) 33 evidenţiază însă un aspect al
culturii Wietenberg, care, în orice caz, se datează mai tîrziu decît materialele Wietenberg III (Bronz C) cunoscute pînă acum. Necropola de la Dumbrăviţa repune deci În actualitate, cu argumente materiale, problema prelungirii culturii Wietenberg şi în bronz D. Rămîne ca cercetările viitoare să
precizeze şi durata în timp a acestei prelungiri.
După cum se ştie, încercările de a surprinde şi a afirma o întrepătrun
dere _Între culturile Wietenberg şi cea Noua, pătrunsă în Transilvania, nu
şi

32
De exemplu K. Horedt, În Materiale, 1, 195'3, p. 807-808· I. Nestor, în lstRom,
I, 1960, p. 113; M. Rusu, în ArhMold, 2-3, 1964, p. 246.
'
33
Mulţumim colegului T. Soroceanu pentru permisiunea de a ne referi la această
descoperire recentă şi inedită.
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au dat, pînă acum, rezultate concludente 34 • Or, În condiţiile în care descoperirea necropolei de la Dumbrăviţa confirmă astăzi prelungirea culturii Wietenberg şi în BD, se pune în mod firesc întrebarea dacă cultura Noua (care
prin numărul mare de descoperiri apare foarte viguroasă în Transilvania)
mai poate fi limitată cronologic (chiar şi în cazul unei întrepătrunderi cu
\"X'ietenberg tîrziu) numai la faza finală a epocii bronzului, şi dacă nu cumva
trebuie re,·enit la ideea mai veche a prelungirii culturii Noua şi în Ha.A,?
1n acest sens pledează şi depozitul de bronzuri recent descoperit la Vîlcele
(jud. Cluj), aflat într-un Yas de tip Noua. T. Soroceanu, care publică depozitul, îl datează în Ha.Ai, afirmînd că posibilitatea Îngropării lui în Ha.A:!
nu e\te deloc exclusă 30 •
Referitor la cultura Noua, se consideră că În Transilvania peste ea se
suprapune cultura hallstattiană, deosebită ca factură, în speţă aşa numita cultură Gava, care s-ar fi extins aici Încă din secolul XII î.e.n. 36 Avînd în vedere
faptul că la geneza culturii Gava se apreciază a fi contribuit, printre altele,
~i culturile Otomani şi Suciu de Sus, ambele datînd şi în bronzul tîrziu 37 , nu
vedem cum cultura Ga va a putut să se formeze ~i să se răspîndească, pe n
arie atît de vastă, încă din Ha.Ai, cum se apreciază adesea, din moment ce
culturile care au contribuit la formarea ei durează 5i În bronz D. Fără îndoială, cultura Gava
este un fenomen interesant, dar, cum a observat A.
Laszlo, deşi materialele cunoscute sînt puţine, în legătură cu originea şi evoluţia ei s-au emis multe păreri am zice prea multe - fără ,,să fi fost
totdeauna însoţite de argumentaţia ştiinţifică cu,·enită" 38 • De altfel, şi în ciuda
faptului că ştim încă puţine lucruri exacte despre cultura Gava, există tendinţa ca orice descoperire tinînd de Hallstatt-ul timpuriu din Transilvania să
fie atribuită automat acestei culturi.
Jn privinţa Hallstau-ului timpuriu există deci cîteva incertitudini, precum şi unele puncte de vedere insuficient documentate, care nu par a fi msţi
nute de noile descoperiri. In orice caz, neclarităţile privesc mai ales etapa de
cristalizare a culturii hallstattiene (deci inclusiv a culturii Gava), etapă căreia
i se acordă, după părerea noastră, un interval cronologic prea redus. (De
exemplu, dacă etapele finale ale culturilor Otomani şi Suciu se plasează în
B.D., iar despre cultura Gava se afirmă că e gat.i formată şi se răspîndeşte
în Ha.A 1 , cînd s-a putut forma această cultură?).
Prin cele cîteva sumare consideraţii am dorit doar să atragem atenţia
asupra unor aspecte pe care cercetarea arheologică nu a reuşit încă să le elucideze în măsură mulţumitoare. Pentru a lămuri problemele în suspensie se
Vezi, de exemplu, T. Soroceanu, în ActaMN, 10, 1973, p. 495 ş1 urm.
T. Soroccanu, Studiul asupra depozitului este în curs de apariţie În PZ,
2/1980. In sprijinul celor de mai sus vine şi un depozit de bronzuri descoperit recent, într-o
aşezare Noua, la Ţigău, corn. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud. Depozitul se datează în HaA1,
cu posibilitate de Îngropare În HaA 2 • Informaţia o deţinem de fa G. Marinescu, ;tudiul
său fiind În curs de apariţie, în Marisia, 9, 1979.
38
S. Morintz, În Revista de istorie, 30, 8, 1977, p. 1481.
37
A. Laszlo, op. cit., p. 595-596.
38 Idem, op. cit., p. 575.
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cer săpături de amploare. Numai în acest fel se va putea verifica în ce mă
sură imaginea de astăzi corespunde unor realităţi istorice din trecut şi unde
Yor trebui aduse corective.

VALENTIN VASILJEV -

C. GAIU

DIE BEFESTIGTE HALLSTATTSIEDLUNG VON CICEU-CORABIA
(KREIS BISTRIŢA-NASAUD)
(Z usammen f as sun g)
Dic Arbrit berichtrt iibrr dic Ergebnissc dcr Gr.1bungt·n 111 der Sicdlung auf dcr Mă
gura genanntcn Hohc, die 1 Km ONO \"Om Dorf Ciccu-Corabia gclegen ist. Dic Măgur.\
Hohc {758 M) hat cine lăngliche form und bctră-:htlichc Grosse, ist zu bcidcn Scitcn von
Stei-lhangcn bcgrcnzt und bcherrscht dic Umgebung, ist .\Iso cin idcalcr Beobachtungs-, Zufluchts- und Vcrteidigungsort. Dic Gr.1bungcn solltcn das Vertridigungssystcm und dic Tcrassen des Plateaus erforschcn, um Ausdchnung, Grossc, Ch.uakter und Zcitlid1e Einordnung
der Sicdlung festzu!egcn.
Das Befestigungssystcm bcsteht aus einem cc.1. 400 M langcn und 4-4.5 M ,hohcn
Erdwall, der auf dcr NW-Seite, der i.:inzigt·n Seitc dec Măgura auf dcr der Zugang lc•it:l1ter
war, aufgcworfcn wurdc. Es konnlcn zwci B.rnphascn ausgcm:i.cht wcrden: in der crsten
bestand die Befestigung aus cincm mit Erdc .1usgdiillten Holzvcrband (Kastcnbau). D.uiibcr
befanden sich w:i.hrschcinlich Holzp.1lisadcn. N.1ch dcr Zcrstorung des Holzverbands durch
eincn Brand wurde iibcr dessen Brandrcstc ein Erdwall aufgcschiittct, der die zweitc Phase
des Vcrteidigungssystcms d.ustellt. Um ein Abrutschcn zu vcrhindern und dcn Wali zu
vastărken wurden a~ scine Basis măchtige Steinblocke bzw. Stcinmauern cingefiigt.
Die Forschungen haben erwiescn, class das gesamte Măgur:i.-Platcau bcsiedclt war,
doch siind die Spurcn nicht bcsondcrs zahlreich. Es wurdcn auch zwci Wohnbauten ausgegrabcn: beidc hatten cine ovale Form, vcrfiigtrn iiber cine Hcrdstellc und waren in schr
'deine Vertiefungen gebaut wordm (dcr Vu!kanfelsen, der gewohnlich nicht tiefer als -0,400,50 M liegt, erlaubte keine besondere Vertiefung dcr Wohnungen).
Das fundmatcrial
besteht zu grosstem Tei·! aus Keramik. Die sclten angetroffcnc k:i.nellicrtc Schwarzkeramik,
d.1s Oberwiegcn unverzierten Materials sowie d;1s Auftauchcn kcgclstumpfformiger Gefăsse,
die dcr letzten Phasc des Hallstatt eigcn sind, bcwcisen, dass dic Siedlung von Ciceu-Corabia
zeitlich dem Ha.B 3 und Ha.C zugeordnet werdcn kann.
D-urch ihre Eigenhciten erwcist sich die Siedlung als Zufluchts- und Vertcidigungsstăttc
eines einheimischen Stammesverbands am Endc dcr friihen und in der mittlerm Hallstattzeit.
Schlicsslich werden cinigc Betrachtungen iibcr dic Anfange der Hallstattzeit (einschlicsslich dcr Gava-Kultur) angcstcllt. Den Anlass dazu bietm einige ncuc Funde, die auf die
Mogliohkeit einer Fortsetzung der Wictenberg-Kultur bis Bronzc D und dcr Noua-Kultur
bis HaHstatt A 1 hinweisen.

LE SANCTUAIRE A DE SARl\tIIZEGETUSA REGIA

Dans le secteur sud-est de la XF 111 e terrasse de Dealul Grădiştii se trnuve
le sanctuaire le plus ancien decouven jusqu'a present dans 'l'aire (ou „enceinte")
~acree de Sarmizegetusa regia 1 . Dans la litterature archeologique on l'appelle
generalement „le sanctuaire ancien"; toutefois, puisqu'il n'est pas exclu qu'on
decouvre
l'avenir d'autres sanctuaires contemporains et meme plus anciens,
j'ai propose le nom de „sanctuaire quadrilatere A":! (ou, plus simplemcnt, de
,,sanctuaire A") que j'utiliserai dans cette etude.
Sur l'emplacement du sanctuaire A l'on a trouve Ies traces de trois phases
de construction. La derniere, appartenant
l'epnque romaine, ne presente
aucun interct pour le theme aborde ici. Le sanctuaire A appartient
la premiere phase, tandis que la deuxieme est representee par un autre sanctuaire
quadrilatere, le sanctuaire C.
Le sanctuaire A est oriente NE-SO, comme on peut le voir sur le plan
(fig. 1). Toutefois, pour en simpli fier la deKription, on appelera dans ce qui
suit les câtes courts - cotes nord et sud, et Ies cotes longs - cotes est et
ouest. Je precise que le cote est regarde vers la ,·allee et le câte ouest vers
le sommet de la colline.
Le sanctuaire a ete bâti sur une terrasse artificielle. Une large section
pratiquee le long du câte sud a montre que la cnuche inferieure de remplissage
etait formee de terre glaise jaunâtre dom la surface, sans etre horizontale,
adoucissait la pente naturelle de la colline. Sur cette couche on a jete une
autre, toujours en pente assez douce, formee de morceaux de micachiste local.
Enfin, la troisieme couche, horizontale celle-ci, etait composee de micachiste
et de terre brune. C'est sur cette derniere couche qu'on a erige jadis le sanctuaire.
L'inconsistance de ces couches de remplissage a obligie Ies constructeurs
d'entourer le sanctuaire de trois cotes (nord, est et sud) d'un mur puissant en
blocs fa!ronnes de calcaire (opus quadratum). Comme presque tous Ies murs
daces de ce type, celui-ci est forme de deux parements en blocs de calcaire,
entre lesquels on a jete un emplecton de terre et de grosses pierres brutes.
Beaucoup de blocs opposes etaient relies par de grosses poutres, dont Ies extremites s'encastraient dans Ies mortaises pratiquees sur la face superieure des
blocs.

a

a

a

1 Les resultats des fouilles ont ete
publies dans Materiale, V, 1959, I?· 395-399;
VI, 1959, p. 337-341; VII, 1961, p. 304-305. S'agissant de rapports prehminaires, ii~
ne -contiennent toutes Ies observations faites pendant les travaux et qui se trouvent seulemcnr
dans le journal de chaque campag.ne. J'ajoute enfin que certains des resultats obtcnus cn
1956-1958 ont ete confirmes et quelquc peu completes pendant la campagnc de 1979,
inedite.
2 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 207.
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Fig. 2 -

Le mur sud du sanctuaire

et l 'escali r .

Le mur du cote sud, long de 12 m, est forme en 1i alite de deux murs
juxtaposes. Le mur initial avait une largeur de 2,30-2,50 m; on l ui en a
adosse un autre, large de 1,30 m, la largeur totale devenant ainsi de 3,603,80 m. Le second mur devait augmenter la solidite du premier, mais il
jouait aussi un allltre role: celui de Hanquer un escalier en dalles de calcaire
(fig. 2). Cet escalier, qui montait vers l'extnemite ou~st du mur sud du
sanctuaire, ayant l'aspect d'une plate-forme (fig. 3), est mal conserve; on a
retrouve seulement 10 daHes, dont la longueur varie entre 62 et 108 cm et la
largeur entre 46 et 60 cm. L'inegalite de La longueur des dalles prouve qu'elle·
ne represente pas la largeur reelle de l'escalier; celle-ci devait etre plus grande.
ce qui semble confirme par les fouiUes de 1979. En effet,
2,55 m du mur
sud du sanctuaire, on en a trouve un autre, lar,ge de 1,08 m, qui devai,t flanquer (et peut-etre soutenir) l'autre câte (le cote sud) de l'escalier; on peut
clonc raisonniablement supposer pour l'escalier une largeur tonale -de 2,55 m
(s'il •s 'adossait au second mur) ou plus (s'il s'appuyait sur celui-ci).
Le mur du câte est, lonig de 40 m et large de 2,70 m, ,est soigneusemen t
travaillie. On coninaît a~sez mal, en revanche, le mur du cote nord, dont seule

a
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L.1 p late- f11r111 i: <p1i clb. n :rs l'<111e.~ l k 11111r s uri du sa 11 c l11aire A.

la i ace int ' rieure scmble s'c tre con ser ee; b p a reme n t exte rîeur a ere, paraîc-il,
de t ruit par un re tît ru i~scau. Cene circo nsta nce fait que la longueur du
san tu a ire n puisse ctre mesuree avec precision. L'e p ace entre le mur nord
ct le mur ~ud est de 38,60 m ; si l'o n ajoute la largeur moyenne du mur sud
(J,
m ), la large u r min ime de l'esca lier (2,5 5 m) et une largeur „ standard"
supposee du mur nord (3 m), on arrive
unc long ueur totale de 47,85 m 3 .
La largeur du sanctu.aire (en comptant l'epai sse ur du mur est) est de 18,30 m .
De meme, ii est impossible d'indiquer avec precision la hauteur de murs,
ct cela p o ur deux rai sons. D'abord, on ne sait pas si Ies murs s'elevaient ou
non a u-dess us du ni veau du sa nctuaire . II est vrai que l'extremite ouest du
mur sur le cote sud s'eleve
e1w iron 1 m au-dessu du niveau des „plinthes"
du ~anctuaire , ma is dan s ce cas ii s'agit d'une plate-forme qui pouvait ecre
. , ur elevee. E nsuite, Ies so n.dages pratiques sur Ie s faces i.nterieures des murs
nord et sud sont alle en profondeur jusqu'a 11 rangee s de blocs (5-5,50 rn)
sam arriver
la base; ii a fallu Ies arreter pa r crainte de glissernents du terrain. Le parement exterieur du mur sud, qu'on a degage sur tome sa longueur,
~emble avoi r ete construit „en escalier", sui vant la pente naturelle de la colline;
m ais dan s ce cas non plus on n'est pas arrive
la profondeur maximale.

a

a

a

a

3 La lo ngueur d 'environ 41 m que j'ai donnc e autrefois (loc. cit.) tienit comptc seulerne nt d e l' cspace occupc par Ies bases de colonnes (o u plinthes) ct par le mur sud.
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La surf ace du sanctuaire
, d ' gagee par le fouille (fig. 4 ), pr n te
aujourd'hui un aspect tres different par rapport â la ituation originaire. E n
effet, on peut voir, â 2,85 m ou le ni eau a tuel, quatre ra1T1g e de di que
(bases de colonnes ou plinthe ) de al aire, a 1 ant hacune 13 di que de 1,J 1,50 m en diametre et de 20-25 cm d' ' pai eur. La di tan e entre d ux
rangees mesure 1,90-2,10 m, tandi que la di tan e qui ep re le. di q ue
de la meme rangee est de 1,10-1,25 m. ur quelque di que
n a laire me n t
observe au cours de la fouille le trace arboni ' e de pilier (c l nne ) en
bois, ciont le diametre me urait entre 50 et 80 cm . Beauco up de di que presentent au centre un trou i iblement creu ' par l'action de l'eau, do n t le
diametre correspond plus u moin â elui de
l nne . En re a,n he, m me
sur les disques les mieux con er e il n'y a pa de trace ( rifi e p ur de
crampons metalliques) de fixati n de ol nne en b i .
La conclusion qu'on a affaire
un an tuaire a e 52 col nne di p o ' e
en quatre rangees ega.le erait t utefoi err nee. Entre Ie rangee 2 et 3,
mai â un niveau plus haut de quelque 60- 80 cm, e tr u e une au tre rang' e
de 7 disques absol~ment sembl, ble (fig. 5). ur le premier de
di que (cn
comptant du nord ver le ud) n a b en e le trace d'un pilier ma si f de
bois, carbonise; clan l'e pace !ai e par la brulure on a tr LI\ ' piu d 75
clous de fer de dimen i n di ver e .
En outre, â 1,50 m en iron au-de u du ni eau du • n tu aire A, ['0 11
a decou vert, sur le câtes ue t, nord et est, de pilier d' ande ite (hau ur:
20-40 cm; largeur: 19-20 cm; epais eur: 21 cm) bri e , idenitique aux p ilie r
qui entouraient d'autres san ctuaire ur la XJ eme terras e de D ealul Grăd i ii.
Ces piliers appartiennent de toute evidence â un anctuaire p terieur (le .1 c1

a

Fig. 4 -

Vue generale du sanctuaire A.
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tuaire quadrilatere C); ils s'appuyaient sur un fondement massif en pierres
non fa~onrnees, liees avec de la terre glaise, qui delimite une surface de
30 X 15,60 m. Les câres nord et sud de ce fon dement recouvraient Ies premiers
et Ies derniers disques du sanctuaire A.
II faut encore signaler l'existence d'une plate-forme qui part du mur nord
et s'avance vers le fondement du core nord du sanctuaire C. La plate-forme
est elle-meme un mur de blocs de calcaire
deux pa:rements, long de 5,40 m
et large de 1,60 m; la basc se trouve 60 cm au-dessus du niveau du sanctuaire
A, c'est-a-dire
la hauteur approximative des 7 disques de calcaire de la
rangee supplementaire. De toute evidence, cette plate-forme appanient au
sanctuaire C.
J'ajoute enfin qu'au niveau du sanctuaire A, sur Ies câtes longs de celui-ci,
sous le fondement massif des pilliers d'andesite, on a decouvert .Ies traces carbonisees de 9 piliers de bois (7 sur le câte ouest et 2 sur le câte est), mesurant
en diametre 50-80 cm.
La situation decrite amene inevitablement la conclusion que Ies constructcurs du sanctuaire C ont reemploye 7 disques du sanctuaire A. Dans ce cas,
ii faut admettre que le sanctuaire A ait eu au total 60 disques repanis en
quatre rangees de 15 disques chacune. Cette hypothese est d'autant plus
vraisemblable que la distance entre le mur nord du sanctuaire et les disques
conserves i,z situ permet tres bien (on pourrait meme dire: tres exactement)
l'emplacement de deux disques supplementaires sur chaque rangee.
Apres la desaff ectation du sanctuaire A, la terrasse a ete elevee de 1,50 m
en vue de la construction du sanctuaire C. La masse de terre qui a servi au
remplissage a ete ceinte par une espece de mur en pierres brutes liees avec
de la terre glaise, qui devait lui assurer la stabilite et, en mcme temps, sen·ir
de fondement aux piliers d'anrfesite. Dans la terre de remplissage on a place
sept disques pris au sanctuaire A, qui devaient soutenir sept piliers de bois
appartenant au nouveau sanctuaire et Ies empecher de s'enfouir dans le sol
peu homogene de la terrasse surelevee; on ne peut pas savoir quelle fin a fait
le huitieme disque.
Le sanctuaire C a ete trop detruit au moment de la prise de Sarmizegetusa
par Ies Romains pour essayer d'en proposer une reconstitution. Tout ce qu'on
peut dire, c'est qu'il etait entoure par des piliers d'andesite assez bas et qu'il
presentait le long de son axe longitudinale une rangee de piliers (ou de colonnes) en bois. Cette rangee unique n'a guere d'analogies dans Ies sanctuaires
daces connus. 11 est possible que le sanctuaire C ait eu une porte massive en
bois dans le tiers sud de son cote est, car on y a decouven cinq pointes
tres
grainde tete (30 cm en diametre), richement decoree de palmettes, rosettes, un
carre legerement ernile, une bande circulaire en arete de poisson et, au centre,
de trois cercles concentriques et d'un petit bouton (fig. 6); de telles pointes
omementaient d'habitude Ies portes.
Bien que mieux conserve, le sanctuaire A ne laisse pas deviner aisement
son aspect originaire. Entour:ee par l'imposante muraiUe decrite plus haut, la
terrasse artificielle sur laquelle le sanctuaire etait bâ ti devait apparaître de la
vallee comme un gigantesque bloc de calcaire accroche au flanc de la mon-

a

a

a
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T<:ll- , k ]" ,i 11 li: , ,rm:111t·11 tale tn 111n::e d a n s il: sa 11 c tu ai re A.

ugne. Un en tier Yenanr d'en ba ) o u qui sui v ait peut-e tre une des cou r bes de
ni,·e,1U, men;iit Ye rs l' escal ier lo ngeant le mur sud du sa n c tuaire 4 .
li est su r q ue le sa nctuaire A lui - m em e deY a it avo ir !'a pec t d'un „ f,)rc t "
de co lon ne ~ repa rties par 1 s en 4 rangee s, mai s rien ne permet d' eta bl ir la
ha ureur de es co lon ne s cn boi o u !'asp ec t de la superstruc ture du sa nc tua ire .
li e t leg itime de supp oser en re\'an ch e qu'une cloîture de h auteur egaleme nt
in co nnue, repre sentee par Ies tra ce s d e piliers en b o is deco u v ene s sur Ies co tes
o uest et est, pro tegeait le san c ruaire .
4

D eux dalle s de cakai rc t ro uvccs dans le petit ru isscau qui a d etruir Ic mu r no rtl
font penser
l'existence d' un aut re escailier de ce cote, m:1is i:l chos= n'eq
auc u nc menr certa in e.
c..!11 ~:1nctuaire

a
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On a ess .iye clan une etude .1 ez recente de p rop o er une re co n t1 tu r1 n n
du an c ruaire A-;,_ En partant de l'exi sten ce de l'e calier le lo ng du m ur , ud
et du ni\'eau plus haut de la plate-fo rme qui con titue l' extremire oue,t de
celui-ci, on a suppose que le ni veau du sanctuaire etait
la. m cme luutc ur
que la fa ce superieure de la plate-forme. De cette far;on, l'aire de s di squc \ en
calcaire deYient un som- ol. Cela expliquera it le so in qu' o n a\'ait mis .\ trav ailler Ies murs no rd et sud et le parement inte rieur du mur est, car es murs
auraient ete Ies paroi s du dit ous-so l. On uppo e en uite que sur le di sque
(plinthes) se dres aient des colo nnes ba es en calca ire, qui n utenai ent un
plan cher en bois (le plancher du rez- de-cha ussee, au niveau de la fa ce <, up erieure de la plate-forme). C'est ur ce pl a ncher que e dres aient Ic colonne<i
du temple proprement-dit, clonc on croit qu'elle et aient au nombre d e huit
dan s chacune de s quatre rangees (fig. 7). Ces co lonnes avaient probabl ement
9 metres en hauceur; elles a uraienc so ucenu un to it en ec hando lles (fig. 8). Le
sanctuaire aurait eu egalement une cella, d ont le paroi s en boi s ou la po rte
aura ient ere decores de gran des pointes ornementa le . On conclut 0 que le
sanctuaire A n'etait autre cho se qu'un temple du type grec legeremenc
modifie.
Cec essa i a le merite de so ule\·er un cePcain nombre de problemes d n nt
l'exame;1 pourrait aider
une meilleure comprehen sion de Ia scructure du
sanctua1re.
Premiere question: l.e sanctuaire avaic-il un sous-sol? Les arguments que
Ies auteurs de la recon stinnio n pen sent pou\·oir etayer en faveur d'une r eponse
affirmatÎYe sont Ies suiva.nts7 :

a

a

.5 I. H. Crjşa n M. Moldovan , Influ enţe greceşt i Î'n arhitectura sac rii a dacilor, dans
Tibisrns, IV, I sto rie-arheologie, 1975, p. 91-106.
G Iidem , op. cit., p. 102.
7
L<lem, op. cit. , p. 99-102.
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Fig. 8 -

E le,·ation rccons titu ee du :,anctu,ti rc A (d 'a pre;; I. II .

Cr i şa n
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;\l. ;\foldc>\·a n) .

a) l'ab sen ce d'un pa viment en pierre o u en bois au niveau des di sques de
ca lcaire;
b) le fait que „to utes les constructions daces que nous connaissons dans les
Monrs d'Oră ş tie, erigees en bois, pierre ou briques, Ont une chambre inferieure,
une espece de so us-so l";
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c) la plate-forme qui dât vers l'ouest le mur sud du sanctuaire;
d) l'execution soignee tant des murs nord et sud du sanctuaire que du
parement interieur du mur est; si ces murs etaient simplement destines
soutenir la terrasse, ils auraient ete travailles moins soigneusement, mais ii
representaient Ies parois du sous-sol.
Dans ces conditions, on considere que le sous-sol s'impose, ma1s un
reconnaît que ,l'absence des colonnes en cakaire - Ies colonnes qui auraient
du se dresser sur Ies plinthes conservees jusqu'a ce jour - en constitue un
obstacle serieux. Les fragments de colonnes en calcaire trouves au cnurs des
fouilles sont trop peu nombreux. T outefois, Ies colon nes en calea irc lln du
exister et leur existence est prouvee indirectement par Ies rnlonnes d'andesite
du sanctuaire bâti sur la Xeme terrasse (le sanctuaire H), car celui-ci dev.1it.
avec ses 60 colonnes, remplacer le sanctuaire A.
Ces arguments ne resistent pas !'examen. En effet:
a) l'absence du paviment n'est guere specifique au sanctuaire A. II n'y
a de traces de paviment dans aucun des sanctuaires fouilles dans Ies Monts

a

a

d'OrăŞtie;

b) ii n'est pas vrai que Ies constructions daces des Monts d'Orăştie a,·aient
un sous-sol. Les maisons en bois et Ies autres sanctuaires n'ont jamais rien de
semblable; quant aux tours-habitations, elles avaient un rez-de-chaussee et un
etage, mais pas de sous-sol; la meme situation se constate dans Ies bastions de
combat;
c) _rien n'empeche que la plate-forme ait depasse en hauteur Ic nivcau du
~anctuaire;
d) Ies murs qui ceignent le sanctuaire ne semblent pas s'etre clevcs
au-dessus du niveau des disques en calcaire. En tout cas, Ies blocs soigneusemen t
travaiHes qu'on a observes au cours des fouilles se trouvent au-dessous de ce
niveau, qui etait celui du paviment du sous-sol suppose. On a clonc la preuve
qu'on travaillait avec soin meme Ies blocs qu'on ne pouvait pas voir (Ies
blocs du parement interieur, car ceux du parement exterieur etaient visibles sur
Ies trois câtes du sanctuaire). La chose me semble absolument normale, car on
travaillait Ies blocs dans la carriere et Ies artisans ne pouvaient pas savoir
oi'1 seront places exactement Ies blocs qu'ils avaient tailles.
11 n'y a clonc aucune preuve de l'existence d'un sous-sol. Bien au contraire, un tel espace souterrain est hautement improbable; autrement, on aurait
du trouver dans le sous-sol (c'est-a-dire au niveau des quatre rangees de disques
en calcaire) Ies vesriges de la destruction du rez-de-chaussee: Ies 32 plinthes
en calcaire de celui-ci, les restes calcines des colonnes en bois, du mobilier etc.
Rien de tout cela n'a ete decouven.
Ensuite et surtout, ii faut remarquer que Ies murs ceignent le sanctuaire
(la terrasse) de trois câtes seulement: aucune tmce de mur n'a pas ete decouvene sur le cote ouest (vers la colline). Cette situation est normale dam le cas
d'u~ mur de soutenement, mais un sous-sol trois parois, avec un cote ouvert,
sera1t assez surprenant.
Deuxieme question: le sanctuaire avait-il des colonnes en calcaire?
Dans l'hypothese d'un sous-sol, ii est diffici,le
admettre que le rez-dechaussee et toute la superstructure du sanctuaire reposaient sur des colonnes
en bois. 11 serait clonc raisonnable de penser - comme Ies auteurs de la reconstitution l'ont fait - que Ies colonnes qui se dressaient sur les disques

a

a
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(plimhes) du suus-sol devaient etre en calcaire. Mais aucune trace n'en subsiste:
ni dans Ies rapports preliminaires, ni dans Ies journaux de fouilles il n'y
a aucune mention des colonnes ou des fragments de colonnes en calcaire. Certes,
ces colonnes hypoth<etiques 0nt pu etre reemployees ou bien
transponees
ailleun'\ mais alors pourquoi a-t-on laisse sur place la grande majorite des
(faques (52 sur 60) et comment se fait-il qu'on a retrouve, reutilises, 7 des 8
disques enleYes et pas un seul fragment de colonne? Si Ies colonnes du sous-sol
etaiem en cakaire, pourquoi a-t-on trouve sur Ies disques des traces de
colonnes en bnis carbonisees? La reponse
la deuxieme question est clonc
negative et cette reponse rend encore plus difficile a admettre l'hypothese d'un
wus-sol.
T roisiemc question: le sanctuairc a,·ait-il un rez-de-chaussee avcc des
wlonnes di,·ersemem ordonnees? Pour Ies raisons deja exposees ci-dessus, on
doit repondre negativement. N'ayant pas de sous-sol, Ies quatre rangees de 15
colonnes chacune representaiem le rez-de-chaussee qui etait le ni,·eau unique
du ~anctuaire.
Quatrieme question: le sanctuaire a,·ait-il un toit?
Theoriquement, on dewait repondre par l'affirmative, car il est assez
difficile
concevoir un sanctuaire ou,·en dans Ies conditions climatiques des
Monts d'Oră~tic 9 • Mais, en admettant pour !'instant l'existence d'un toit, on
ne peut admetcre la reconstitution proposee de celui-ci, car:
a) on manque completcment d'elements concretes;
b) si Ies colonnes soutenaient un 10it, on ne comprend pas le role des
pilicn cn bois trouves sur Ies câtes ouest et est du sanctuaire;
c) en l'absence des traces de fixation des hautes colonnes sur Ies disques,
ii faudrait supposer un systeme des poutres de liaison a la partie superieure
des colonnes, cc que la reconstitution ne montre pas.
Bien que contraire
la logique moderne, l'hypothese d'un temple a ciel
ouvert ne doit pas ctre ecanee la legere. II y a plusieurs raisons qui semblent
etayer celle hypothese; elles ne regardent pas exclusivement le sanctuaire A,
mais tous Ies sanctuaires rectangulaires decouverts dans Ies Monts d'Oră~tie.
II faut mentionner tout d'abord que Ies sanctuaires de Sarmizegetusa et
de Costeşti 0nt ete incendies au moment de la conquete romaine. Dans
l'hypothese d'un toit en bois (echandolles), on aurait du trouver une immense
quantite de charbon et de cendres, ce qui n'est pas le cas. De meme, on n'a
pas trouve de tuiles. Ces arguments pourraient ne pas etre valables dans le
cas du sanctuaire A, qui n'existait plus
l'arrivee des armees romaines, mais
ih restent valables pour Ies autres sanctuaires de Sarmizegetusa ct de
Cnste~1:i.
L'hypothese d'un toit suppose des colonnes hautes 10 • Encore une fois, on
ne peut rien dire sur le sanctuaire A, mais Ies observations faites dans d'autres
sanctuaires de Sarmizegetusa, dont Ies colonne9 eraient en andesite, infirment
cette supposition.

a

a

a

a

a

Iidem, op. cit., p. 103.
Iidem, op. cit., p. 93. Cest logique, mais ii faut souvent se mefier de Ia logique moderne appliquee aux monuments anciens, surtout aux mon-uments de culte.
10 Les auteurs de la rcconscitution discutec (op. cit., p. 104) supposent que la 11'.luteur
8

9

des co]onnes du sanctuaire A atteig.nait 9 mCtres.
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Les futs des colones du gr.and sanctuairc rectangulaire d\111d~site (le
sanctuaire H) mesurent un metre en longueur. Puisque le sanctuaire avait 6J
colonnes 11 , si l'on suppose une hauteur totale de 5,60 m (60 cm etant Li
haut.eur des bases de colonnes), on arrive
la conclusion que chaque colonnc
etait formee de 5 futs, le nombre des futs dans le sa,nctuaire etant d~ 300. On
cn a trouve moins de 20, repandus sur le che:nin qui menait vers l'enceinte
sacree, tombes sur les pentes de la montagne ou encastres par Ies Romaim
dans le mur de la forteresse; ou sont Ies autres?
On pourrait objecter que le sanctuaire H n'etait pas termine au moment
de ],a chute de Sarmizegetusa 1 :!, mais meme dans ce cas ii est difficile
admettre une hauteur considerable des colonnes. En effet, Ies futs trouves snnt
parfaitement cylindriques (81-82 cm en diametre), ce qui n'est pas normaJl:t_
L'objection mentionnee ne regarde pas le ,;;anctuaire E, qui avait 18 c< 1 kinnes et qui devait fonctionner
l'arrivee des Romains 1-'. Dans ce cas, ii n'v
avait pas de plinthes, Ies colon nes etant enfouies dans le sol; la part ic qui
en rnrtait ne depassait guere 50-60 cm en hauteur. II aurait fallu beaucnup
de ftits longs de 50-60 cm pour arriver
une hauteur totale de 4 ou 5
rnctres; on n'en a trouve aucun. On n'a pas trouve non plus de futs plm
longs, mais de diametre correspondant (70-72 cm). D'ailleurs, Ies dimensionc;
du sanctuaire E sont si petites ( 12 X 9,20 rn) qu'on n'avait guere besoin de
18 colon nes d'andesite pour soutcnir un toit en echandolles (Ies tui Ies manquen ·
cornpletement).
Que signifie, dans ces conditinns, admettrc l'existence d'un tnit? Admettrc,
cn meme ternps, que- la oanie superieure des colonnes qui le soutenaient etait
en bois et, puisque Ies futs en pierre ne portent jarnais de traces de fixation
( crampons, trous pour des tiges en fer etc.), admettre que Ies colon nes etaient
reliees l'une
l'autre au sommet, par un systeme de poutres. Meme dans ce
ca~, le nombre des colonnes du ·sanctuaire E reste trop grand et on doit ajouter
qu'on -~•a pas remarque de traces de charbon sur Ies fttts d'andesitc de ce
sanctua1re.
Toutes Ies observations precedentes font douter de l'existence des toitc;
recouvrant Ies sanctuaires de Sarmizegetusa. Est-ii possible d'accepter l'hypothese contraire, c'est-a.-dire l'absence des toits? Les considerations d'ordre clirnatique semblent, certes, s'opposer, mais
part cela rien n'empeche de s'imaginer des sanctuaires
ciel ouvert. Dans ce cas, Ies piliers en bois des cote~

a

a

a

a

a

a

a

11 C. Daicoviciu et collaborateurs, Şantierul Grădiitea Muncelului, dan~ SC/V, IV,
1-2, 1953, p. 156-157.
12 Iidem, op. cit,, p. 159.
13 I. H. Crişan et M. Moldovan (op. cit., p. 92-93) a,ffirment que Ies diametre; de
certairu; futs de colonnes aippartenant au sanctuaire H v.arie considerablemcnt, decroissant
vers ,le sommet. Cei n'est pas vrai. Les au·teurs ont probablement confondu ccs fu-ts avec
Ies ffits du petit sanctuaire rectangulaire situe sur la XIeme terrassc (le sanctuaire E). Le
diametre de ceux-ci dans leur .pa·rtie inferieure est de 81-85 om, tandis que vers le sommet ii est de 70-72 cm (v. C. Daicoviciu et collaborateurs, dans SC/V, II, 1, 1951, p.
118; III, 1952, p. 288). Mais m~me dans ce cas le raironnement des .auteurs de ,la reconsti tution n'est pas valable, car ila variatiorn du diametre se produit seulement dam la partia
somma-irement travaillee de la colonne, enfouie dans le sol; la parti.e qui en sortait est
parfaitement cylindrique.
14
La meillC'Ure prcuve est que Jes Romains ont casSJe le sommet de 16 colonnes;
ii~ cn ont deterre deux, qui se trouvent maintenant en dehors du sanctuairc.
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ouest et est du sanctuaire A representeraient ies traces d'un enclos et on
pourrait expliquer le grand trou rond observe sur la surface de cenains disques, correspondant manifestement au diametre des colonnes en bois.
Les temples sans toit ne sont point inconnus dans l'antiquire. Les temples
hypethres, autrement dit a ciel ouven, formaient une des categories de la
classification antique des edifices de culte. Puisque Ies exemples en sont offens
non seulement par de tres larges vaisseaux (temple d'Apollon a Didymes,
Olympieion a Athenes), mais aussi par de relativement etroits (temple de
Phigalie), on ne saurait les expliquer par une impuissance constructive 15 .
Je me rends parfaitemem compte que la simple exis-tence des hypethres,
1uut comme certains des arguments exposes plus haut, ne suffisent pas a
prnu\·er d'une maniere peremptoire l'absence des toits dans Ies sanctuaires
quadrilatcres daces. Puisqu'on ne peut non plus prouver le contraire, ii faut
reconnaître qu'on n'a pas trouvi encore de reponse satisfaisante a la quatrieme
question posee ci-dessus.
Cinquieme question: le sanctuaire A est-ii un temple du type grec legi:rement modifie~ On doit repondre sans hesitation par la negative, car:
a) le sanctuaire A n'a pas de krepis;
b) ii n'a aucun des elements specifiques aux temples grecs (naos, pronaos,
perystile);
c) la colonnade occupe toute la surf ace du temple 10 ;
d) Ies proportions ne sont guere grecques 17 .

,.
L'etude du sanctuaire A permet d'arriver a un petit nombre de cerutudes, tout en laissant subsister beaucoup de signes d'interrogation.
II est certain que le sanctuaire consistait en quatre rangees de 15 colonnes en bois, appuyees sur des disques en calcaire. On ne sait pas si Ies colonnes avaient des bases en bois, comme on pourrait presumer d'apres -Ies
colonnes d'andesite du sanctuaire H; si oui, le nom de plinthes donne aux
disques en calcaire serait pleinement justifie, si non, ii faudrait appeler ces
disques „bases de colon nes".
On ne connaît pas la hauteur des colonnes en bois. Elles pouvaient s'elever, tout commc Ies colonnes du sanctuaire H, jusqu'a 1,50-1,60 m et, dans
ce cas, elles n'avaient pas besoin d'etre fixees d'une maniere quelconque. Une
hauteur plus grande supposerait un systeme de liaison (consolidation) au sommet des colonnes, a l'aide des poutres, qu'on ne peut guere oser reconstituer.
Le probleme de l'existence ou de l'absence d'un toit reste ouvert, bien
que l'hypothese d'un sanctuaire ciel ouvert reponde mieux aux donnees don,t

a

1

" Vitruve, III, 2, 15; Fr. Benoît, L'archiucture. Antiquite, Paris, 1911, p. 276; cf.
fig. 178/VI et 180/VI.
16 Les auteurs de la reconstitution voient une ressemblance entre le sanctuaire A cr
Ies temples grecs a double pbiibole du type dyptere ou pseudo~dyptere (op. cit., p. 102). II
n'cn est rien, car dans Ies sanctuaires d.aces c'est justement le peribole qui manque .(cf.
Vitruve, III, 2, 11-H).
17
L'affirmation que le: diametre des colonnes du saru:tuaire A arrive generalement
jusqu'a 1 m est erronee (d'apres Ies traces de bois carbonise, ce diametre etait compris entre
50 et 80 cm); elle a ere faite probablement afin de rapprocber Ies proportions observables
dans le sanctuaire A de proportions specifiques aux temples grecs.
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on dispose . Naturellement, ce ne signifie
pas qu'il n' y avait nulle part en Dacie
et meme l Sarmizegetusa de sanctuaire ·
couverts . Peut-etre que la rangee centrale
des colonnes de bois du
sanctuaire C
devait precisement soutenir le faîte d'un
m it .
Les co nstructeurs des sanctuaires dace~ rectangulaire s n'onr pa s imite le
temple grec. On pourrait pen se r plutot
une resurrection de vi eilles tradition
megali thiq ues 18 .
On ignore Ies fonction s exacte de
ces smctuaire s, Ies ceremon ie qui s'y
dero ulaient. Je serai s assez tente de Ies
rapprocher d'un texte de Jordanes 19 dan s
lequel il est quesrion de s offrande
u ··
Ll' 1111'.·daill u u en te rn: c ui t ~
J·' ig. 9
pendues aux troncs de s arbres en l'ho11 i\ l'image dt· ])iau l'- Bc n dis .
neur du dieu de la guerre;
Ies ,Joret
de colonnes" qu'eta ient Ies
sanctuaire s
q uadrilateres auraient pu representer la tran p o 1t1on architecton ique des
bo is sacres . Les nombreux clous trouves parfois autour des bases des colonnes
peuvent suggerer cette suspen sion d'off randes. 11 faut croire que cette ma ni ere
d'honorer Je dieu de la guerre ietait employee a l'egard d'autres div inites au ssi,
car il est imp ossible d'attribuer tous Ies sanctuaires
une seule divinite . E n
outre, dan s le cas du sanctuaire A, la deesse Bendis semble avo ir joue un role,
car sur un de ses disque s on a trouve un medaillon en terre cui te de 1O cm
en diametre reproduisarru l'image de Di ane (fig. 9), imi ree d'apres !'avers
d'un denier romain frappe en 80 av. n . ere par Ti . Claudius ero 20 .
Cette decouverte foit pen ser que le sanctuaire a ere con struit dan s la
p remiere moitie du Jer siecle av . n. ere, clonc au temps de Burebi sta. Quant
son remplacement par le sanoru aire G, ii semble ctre posue rieur a l'an 41 de
n . ere, car une monnaie romaine de bronze frappee cette annee-la a ete t ro uvee
sur le mur sud du sanctuaire A 21 . Toutefois, ce terminus post quem n'est p as
absolument certain; le sanctuaire C, plus petit, s'appuyait sur le fondement
massif en pierre s non fas:onrnees qui aurait pu laisser intact le mur de soutenement. Dans ce cas, la monnaie pouvait fort bien arriver sur celui-ci meme
apres la construction du sainctu aire C.
HADRI AN DAICOVICIU
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18

R. Flo.rescu , L'a rt d es Daces, Bucarest , 1968, p. 19.
Getica, 41: huic praede primordia vovebantur, huic truncis suspendebantur ex1tbiae.
20
C. Dai,coviiciu et I. H. Cri~an, Sanctuarul vechi de pe terasa X I, dans Materiale,
V, 1959, p. 396- 397.
21 C. Daicoviciu, Lucrările de la Grădiştea Muncelului, dans Materiale . VI, 1959, p. 341.
19

EPIGRAPHICA (XII)*

Eine im Jahre 1872 in Apulum (Alba Iulia -Par-clic zuerst nm O. Hirschfelcl
veroffentlicht:!,
kurz
naehher von Th. Mommsen 3 uncl zuletzt von A. v.
Domaszewski in CIL III, 7756 wiedergegeben wurcle.
CIL III, 7756:
Die Transkription der Inschrift im Corpus ist
folgencle: I(m.:i) o(ptimo) m(aximo) A11r(elius) Martinm
Basus (? cf. infra n. 7834) et Aur(elius) Castor pu(n-

temf') Lydi cirrnmstantcs •i.:ideru11t 111,mrn a[ q]1tilae
drscidise [id est descendissr, 11t cscidit similiaque sunt
in ac1is Arvalium p. 32 Henzen] monte supra clracones
tres 'lJa/ida •i.:i[i]. Supstrinxit a[qJuila.
Hi
s(uprn)
s(cripti) a[qJuila(m) de perirnlo libera•r..:cr,mt. V(oto)
l(ibentcs) m(erito) p(osuenmt).

o

I

tnşJ entcleckte Kalksăule 1 (Abb. 1 a) trug eine Inschrif t,
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Rein ăusserlich kann man folgendes feststellen
(Abb. 1 b): Die Trennzeichen, dort wo sie vorhanclen v
p
sind, haben eine dreizackige Form. In Z. 5 gibt es
zwischen PO uncl L YD kein Trennzeichen, sondern eine ganz zufallige Vertiefung im numulithischen Kalik. Die Ligi1tur în
Z. 2 ist I+ N und nicht T +I+ N. T existiert wecler in cler liga tur A+ N aus
Z. 5, noch în MON(1)E în Z. 8 oder in cler Ligatur R + I aus Z. 10. Fin
T bemerkt man nicht einmal În cler angenommcnen Ligatur T-t-R aus Z. 9; da
gibt es nur eine ungenLigende Verlăngerung des R nach links, wie auch de~
folgenclen E. In Z. 7, 10, 11 hat Q keinen Appendix. In Z. 13 ist T wie cin
I gcschrieben.
* l'pigraphica (I), Sargetia XI-XII, 1974-1975, S. 57-79; (li), Apulum XIII, 1975,
S. 677-682; (III}, ActaMN XII, 1975, S. 165-178; (IV), Apul11m XIV, 1976, S. 441-45.\;
(V), A/IA XIX, 1976, S. 259-265; (VI), StCI XVIII, S. 137-144; (VII), Apulum
XV, 1977. S. 643-657; (VIII), Apulum XVI, 1978, S. 189-197; (IX), A//A XXI, 1978,
S. 279-287; (X}, ActaMN XV, 1978, S. 179-187; (XI}, Potaissa II, 1980.
1 Das Stiick befindct sich im Lapidarium des Muscums in Cluj-Napoca, sichl' auch
Anrn. 3.
2 Sitzungsb. d. Wien. Akad. LXXVII, S. 386.
3 EphEp II, 1875, S. 307, Nr. 397. Der Genauigkcit halber muss bcmcrkt werdcn, d,lS',
auch D. Tudor in Magazin Nr. 806 vom 17 Mărz 1973 das Stiick bcsprochen hat, abcr ohnc
ctwas Niitz·!ichcs vorzubringcn. Lcider wurdcn die in latcinischcr Sprache vcrfasstcn Ank·itungm ad CIL III, 7756 von dcm Bukarcstcr Bistorikcr misvcrstanden. Fiir D. Tudor bcdcutct
columna male scripta ein in Kalk gemeisselter Altar, wăhrcnd .die schr richtig Ortshcstimmun.g nune Cla11senburgi (in Cluj also) in museo die Fcststellung leider ist dirser Altar aus
dem Museum von Alba Iulia verschwunden (unse.re Ohersetzung) zur foi)?<' \nr
6 - Actil Musei Napocensis voi. XVII.
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Was den ersten Widmer betrifft, so tragt dieser den Namen Aur(elius)
Marinus 4 Bas(s)us 5 • Er ist aus dem benachbarten Ampelum bekannt, wo er
unter dem Namen Marinus Marian(i) Bas(ms) und in der Eigenschaft eines
sacerdos l(ovis) O(ptimi) M(aximi) D(olicheni) eine Saule dem /. O. M. Commagenorum Aetemo (CIL III, 7834 = 1301 a) widmet. 1n demselben Ort
errichtet er, diesmal Aur(elius) Marinus genannt und gemeinsam mit Addt'
Harsemei 6 und Oceanus Socratis sacerdotes (CIL III, 7835 = 1301b = Dessau,
4299) dem /. O. Al. D. et Dea Commageno(rum)1 eine zweite Saule. Die
Vorliebe des Aurelius Marinus Bas(s)us fi.ir Kolumnen ist jedenfalls bemerkenswen.

Fi.ir PO•L YD/I CIRCVMSTANTES aus Z. 4-5, sei Mommsens Kommentar angefi.ihrtR: ,,quod proposui, ne cirrnmstantes absolute
proferatur,
quam sit incertum, non ignoro; nam fluvii nomen ta.le ignotum est. Praestat
fortasse po(pulu) Lydi, quamquam ita dicendum fuit non popu/o, sed natione".
Da es zwischen PO und LYD, wie schon oben bemerkt, kein Trennungszeichen
gibt, kann Polydi nichts anderes bedeuten als clas Patronymikon des Aurelius
Castor 9 , auf griechisch Ilo),ui:80~ = Ilo).,je:L8o~ . 10
\X'as die eigentliche Begebenheit betrifft, schien sich folgendes zugetragen
zu haben: Die Obengenannten standen, ohne class wir genau wissen wo (bloss
cirrnmstantes), wahrscheinlich im Feld, und sahen ,mmen aquilae, clas heisst
einen heiligen Adler, cler sich mit grosser Wucht vom Gebirge aus auf drei
Schlangen sti.irLte und diesc in scinen Krallen festhielt 11 • Wenn sich aber cler
Kampf, wie es scheint, zum Voneil des Adlers entwickelte, i.iberrascht es,
dass die zwei Zeugen diesen aus cler Gefahr retten mussten.
Die Inschrift kann auch auf eine andere Weise gelesen und gedeutet werden. Es ist, ,·or allem, nicht i.iblich, die Endung -s des Akkusativ plural (bei
Jracone) wegzula~sen, zum Unterschied zur Endung des Akkustativ singular,
welche, in cler Volkssprache nicht mehr ausgesprochen, sehr haufig in den
Inschriften fehlt. Diesem lttLten Fall begegnen wir in unserer lnschrift nicht
nur in Z. 11 - bi s(upra) s(cripti) aquila(m) de perirnlo liberaverunt, sondem
auch in Z. 10 - sups(t)rinxit aquila(m) und in Z. 8 - supra dracone(m).
4
Von S. Sanil' so gelcsen, AcraMN X, 1973, S. 1;6, Anm. 74; iibcr die syrische
Abst..ammung J.icses Namans s. f-r. Cumont, RE V, 1 [1903 ], 1281; P. Merlat, Jupiter
DolicherU1s. Essai d'interpretation et de synthese, Paris, 1960; S. Sanie, ebenda.
5
ln unsercm Fall ist Bas(s)us syrischcr Na.-nc, s. P. Merlat, ebenda; S. Sanie, ActaMN
X, 1973, S. 156-157. Dersclbc Namc wurde von A. v. Domaszcwski als Titel cines oricnralischen Priesters angenommen (Abha11dlungen zur romischen Rdigion, Leipzig-Berlin, 1909,
S. 21 I).
6
Fr. Cumont, ebenda; S. Sanie, Dacia XIV, 1970, 236; ders., ActaMN X, 1973,
S. l:d.
7
Sichc die ganzc Diskussion bei S. Sanie, Epigraphica. Travaux dedies au V/1 8
Cungri:s d' epigraphie grecque et latine, Buca rest, 1977, S. 138 f.
N EphEp II, 1875, S. 307, ad 397; ad CIL III, 7756.
1
Das Cognomen Castor stcht wahrscheinlich in Verbindung mit Castores Dolicheni,
s. P. Mcrlat, Repertoire de lnscriptions et Monuments figures du culte de Jupiter Dolichenus,
Rcnncs, 1951, Nr. 15; ders., Jupiter Dolichenus, S. 48, 88 ff.
1 CIL VI, 19043: P. Gessius Polydus; s. Suidas, s. v.; Bochtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle, 1917, S. 576.
11
Es steht bei dieser Deutung Nichts im Wege, valida vi mit supstrinxit aquila zu
vcrbindcn. Fiir draco s. Thes. l. l. V, 1: /ere i. q. serpens, anguis ( apud recentiores plerumque
magni serpentes hoc nomine signi/icantur ).
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Es ist weiterhin zu bemerken, class, da in Z. 9 die Ligatur T + R nicht vorkommt, RES zu lesen ist, und class cler letzte Buchstabe, geschrieben wie ein
I, in Wirklichkei ein T ist, so wie cler letzte Buchstabe des Wortes libera·vcnmt
(Z. 13). Folglich hat sich der Adler auf eine einzige Schlainge gesti.irzt supra dracone(m); i.ibrigens ist es ungewohnlich drei Schlangen auf einmal vorzufinden. Da aber die Schlange einen grosseren Widerstand lei stete, al s cler
Adler erwartet hatte, wurde cler Kampf erbittert res validavit 1 :!. Der
Bericht făhrt fort: sups(t)rinxit aquila(m). Wer? Ohne Zweifel draco. Diesmal
war -es ganz nati.irlich, class die beiden Zeugen eingriffen und den Adler
retteten.
Man hat keinen Grund zu glauben, class dieses Ereignis erfunden se1.
Wir konnen uns jedoch fragen, was es fi.ir Aurelius Marinus Basus und Au12
Das Verbum validare, abgeleitet vom Beiwort validus, ist nur ein einziges \bl
treffcn -und zwar in Cassiod., Pan. ad regin. 1, aber in transitivem Sinnc.

ZL1

I. PISO

84

relius Castor symbolisierte. Die Antwort scheint auf cler Hand zu liegen: da
cler Adler cler heilige Vogel des Zeus - Jupiter ist, haben die beiden clas
Begebnis als einen Kampf zwischen cler obersten Gottheit des Pantheons und
den Krăf ten, welche die kosmische Ordnung zu storen versuchten, gedeutet.
ln dies~m Falle konnte die Schlange die Giganten symboJ.isieren. Da diese
Sohne cler Erde waren 13, wurden sie scit cler hellenistischen Zeit schlangenfussig dargesteUt 14 • Das syrische Herkommen cler Widmer steht aber ausser
jcdc:m Z"·eifel; mehr noch, der erste nm ihnen ist als Priester des Dolichenus
bckannt. Im 3. Jahrhundert, in einer Zeit tiefen religiosen Synkretismus, ist
es wohl moglich class, wăhrend die Beiden die Kolumne dem I. O. M. widmeten, în Wirklichkeit an Jupiter Dolichenus, gleichfalls cine himmlische
G1,nheit, da.eh ten. Der Adler symbolisien gerade diese Eigenschaf t der erwăhn
tcn Gonheit und venrit in einem gewissen Sinn die Gottheit selbst 15 .
Wa ~ die Schlange betriff t, welche haufig in dolichenischen Darstellungen vork1,mm t, wird ihre Bedeutung verschieden und nicht sehr sicher gedeutet. 16 1n
un~rem Fall symbolisiert sie zweifellos die bosen Gewalten.
Die neue Lesung cler Inschrif t ist wie folgt:
f(,,i..·i) O(ptimo) M(aximo) / Aur(elius) Mari1111s / Bas(s)us et Aur(elius) /
<.,,,tor l'nlyd/i cirrnm.(tantcs / 't:idcnmt
1111men / aquilae
descidis(s)e /
1w11(t)c rnpra dranmc(m). / Rcs 'caficlai:it. / Sups(t)rinxit aquila(m). / Hi
s(,:f'ra) s(n·ipti) aq11ila(m) de / pcriculn / libcra'l:crunt. / V(oto) l(ibentes)
111lr ritn) p(muenmt).
2. - Kollege \'. Moga hat in Apulum XVII, 1980, S. 201-206 ein

hemerkemwenes epigraphisches und zugleich bildhauerisches Monument (Abb.
2 .1) veroffentlicht 17 . Dieses wurde zufallig in cler Zone, wo sich die colonia
A,nelia .·1p11/cmi.î erstreckte, in cler Nahe des hăutigen Teiches Tăuşor entdcckt. Na.eh Angaben des Verfassers misst clas Stiick 122 X 58(52) X 26 cm,
w:ihrend clas Feld cler Inschrift eine Oberflache von 56 X 48 cm umfasst;
die Buchst.iben zeigen in jeder Reihe eine Hohe von 3 cm. Die Behauptung,
clas~ clas StLick ein Al tar sei 111, ist aber unzutreffend. 1n Wirklichkeit haben
"·ir es mit einer Kalkplatte zu tun, welche auf cler Ri.ickseite mit Klammern
cingelassen war. Von besonderem lnteresse, wie V. Moga hervorhebt 19 , ist die
Dar\tellung im oberen Bereich, von links nach rechts, cler Gottheiten Diana,
Let1 1 und Apollo, denen in erster Reihe die Inschrift gewidmet ist.
\". \foga gibt folgende Lesung:
,1pnl[/Jini Dianae / et Leto c[e]terisquc / dis deab[usqu]e huius / loci
sd!r.ta{rilm]s ex / imperio n(ostri) Aug(usti) .... s C. Iul. / Frontoni[anus]
'Vrl(cramts) / leg(ionis) V M(acedonicac) P(iae) c[x bf. cos.?] / dec(ttrio)
( ,,/(,miac) .·1p11/(emis) pr[o se et?J / sui.~ p(crnnia) s(ua) pani e? / ex stp(endio)
.YXJ/f'
13

E. Kuhnert, Lex.Myth l, 2, 1641.
A. a. O., 1665 ff.
15 P. M.:rlat, Jupiter Do/ichenus, S. 40 ff, 108 ff. Mchrcre Pcrsoncn, wclche an Oolichcnus lnschr:ftcn widmcn, tragen sogar dcn Namcn Aquila (P. Mcrlat, a. a. O:,. S. 41,
Anrn. 10).
16 A. ,t. O., S. 47 ff.
17
Dis Stiick bcfindct sich im Lapidarium de, :Muscums in Albi lu'.ia.
1
" V. Moga, Apulum XVII, 1979, S. 201 ff.
14

19

Ebend.1.
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Gewisse Berichtigungen, wekhe ich Yornehmen werde, beei.mrăchtigen auf
keinen Fall die Verdienste des Autors, cler die Namen cler Gottheiten, des
Widmers, dessen Ămter, sowie die ParaUele cler Inschrift zu CIL III, 987
richtig bestimmt hatte. Meine Lesung unterscheidet sich von der des V. Moga
in foI.genden Stellen: 1n Z. 2 ist E aus ceterisque gut sichtbar. 1n Z. 3 ist
ein Teii von Q aus deab[us]q(ue) erhalten; cler letzte Buchstabe cler Z. 3 ist
gleichfaUs Q aus huiusq(ue). In salutar[ib ]us cler Z. 4, wo R und V teilweise
sichtbar sind, muss man die Ligatur R + I oder I+ B annehmen. ln Z. 5 steht
nicht N. AVG .... S, sondern numi[n]is, mit cler Ligatur N+V+M geschrieben. 1n Z. 6 sind A und S aus Frontonia[nu]s zu bemerken. 1n Z. 9 ist das
letzte Wort pontem, wo der linke Strich des M zu bemeflken ist, wăhrend
man in Z. 10 exstruxit liest, mut der Liga tur T + R + V. Man kann demnach
folgende Lesung vorschlagen:
Apol[l]ini, Dianae / et Leto ceterisque / dis deab[us]q(ue) huiusq(ue) /
loci salutar[iblus ex / imperio numi[n]is C(aius) Iul(ius) / Frontonia[nu]s
vet(eranus) / leg(ionis) V M(acedonicae) p(iae) e[x b(ene)/(iciario) co(n)s(ularis)J, / dec(urio) col(oniae) Apul(ensis) pr[ o se et] / suis p(ecunia) s(ua) pantem / exstruxit.
Nach V. Moga hat derselbe C. Iulius Frontonianus die Inschrift CIL III~
987 gewidmet, 20 nur class er dort als vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) co(n)s(ula2o

A. a. O., S. 204 f.
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ris) leg(ionis) V M(acedonicae) p(iae)2 1 bezeichnet ist und noch nicht, wie in
cler neuen Inschrift, Dekurio der colonia Aurelia Apulensis war. Da C. Iulius
Frontonianus mit gutem Wissen den griechischen Namen
A C:) 22 gebraucht,
ist e~ nicht ausgeschlossen, dass er aus dem griechischen Osten stammt. Die
\'erbindung Apollo - Diana - Leto 23 ist ohne Zweifel der Eigenschaft des
erstcn als Heilgott zuzuschreiben. Die Inschrift CIL III, 987, Aesculapio et
Hygiae ccterisq(ue) diis deabusq(ue) huiusq(ue) loci salutarib(us) gewidmet,
wurde an demselben Ort, wahrscheinlich in das epigraphisch gut belegte
Asklepieion~-' gestellt. Fur die Ortsbestimmtmg dieses
Kultkomplexes und
zuglcich Krankenhauses ist die Feststellung wichtig, dass in derselben Zone,
also in cler Năhe des T eiches Tă uşor, auch die dem Apollo Salutaris gewidmctc Inschrift 25 cntdeckt wurcle. Die von C. Iulius Frontonianus gebaute
Ilruche darf man sich nicht zu gross \'orstellen, wie z. B. eine uber den Fluss
Mure~. denn clas hătte die Moglichkeiten und Verpflichtungen eines Dekurio
uber.,chritten. Sie sollte den Obergang eines Baches beim Eingang oder im
Inncm de, Heiligttm1~ sichern, was, da wir uns in cler Năhe des obenerwahn!en Te:ches befinden, umso wahrscheinlicher ist. Aus einer auch nur
oherf l:ichlichen Untersuchung des Stuckes geht her\'or, dass wir es nicht mit
eincm Altar zu tun haben, sondern mit einem Architekturstuck, das mit Hilfe
von Klammern am Gelănder cler Brucke befestigt war 26 . Der Terminus post
<JW'111 for dic Errichtung cler Inschrif t ist die Erhebung, zur Zeit von Commo<lu,, de, m11mnp111m Aurelium Apuleme zur colonia Aurelia Apulensis 21 .
Dic Schrif t 1:isst kaum zu, die Herrschaft \'on Septimius Severus zu i.iberschreiten:!~.
j. Dic Laufbahn des P. Aclius Marcellus ist aus zwei Inschrif ten aus
Fulginiae (CIL XI, 5215~11 • 5216 - diese letz.te fragmentarisch) und aus einer
aus Apulum, CIL III, 7795 30 , bekannt, die nach einer Handschrift von Verant.ius veroffentlicht wurde. Im Jahre 1930 meldete C. Daicoviciu, class die
Inschrif t 7795 in der al ten Festung von Alba Iulia wiedergefunden wurde und
bemerkte, dass in Z. 7 der Buchstabe F aus F"lginiatium sichtbar sei 31 • Seit
21

P i,t nicht mchr p(ro). Mommscn, ad CIL III, 987, sundern p(iat} zu lcscn; fiir
dicscn Beinamcn s. E. Rittcrling, RE XII 2 [ 1925 ], I 580, I 585 f.
22 Sichc CIL III, 7233 (Delos): 'Ar.6A).wv1 'Ap(-rc)µ161 A1J-roi.
23
Leto erschcint als Latona, verbundcn jedoch mit Saturnus Ru: pater dtorum in cincr
von M. Bărbulcscu und A. Cătinaş vor kurzcm vcroffcntlichten lnschrifc ( Apulum XVII,
1979, S. 217 ff).
24 V. Moga, a. a. O., S. 204; I. H. Cri~an, Apulum IX. 1971, S. 341-346.
zr, V. Mo)-:a, a. a. O., S. 204; s. fi.ir dicsc lnschrifc I. Berciu, C. Băluţă, Apulum X,
I l)"." 2. S. 165-172 = Latomus XXXI, 1972, S. 1047-1052 = Akten des VI. lnttrnationalen
K uni;rc.<ses f iir Griechiiche und Latrin:sche Epigraphik. li iin.chen, 1972, 1973 (Vestigi.i 17),
S. 4 S I -484 = Annf.p, 1972, 456.
26
Siehc dazu M. Besnicr, DA IV, I, 567; G. Lugli, Fontts ad topographiam Veteris
Urbi.< Romae pertinentes II Roma, 1953, S. 103, 121.
27
CIL III, 986 = Il.S, 3848; C. Daicoviciu, TransAnt., S. 128 f; Anrn. 4; dcrs.,
SC/V I, 2, 1950, S. 227 f; A. Popa, Apulum XIV, 1976 ff.
2
~ Cf. V. Moga, a. a. O., S. 205 f.
29
= ILS, 2650 = Â. Dobo, lnscriptiones extr(l fines Pannoniat Daciatque repertae ad
res earundem provinciarum pertinentes 3 , Budapest, 1975, Nr. 847.
30
= CIL III, 1180 = Th. Mommsen, EphEp IV, 1881, S. 66, Nr. 154.
31
ACMIT II, 1929 p930), S. 3116 f. Die lnschrifc befindec sich seitdem im Lapidarium des Museums von Alba Iulia.
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Veraintius ist das rechte Ende der Z. 1-4 verschwunden; der i.ibrige Teii des
Bruchstuckes hat wăhrend der Zeit nicht gelitten (Abb. 3 a).
CIL XI, 5215:
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In Z. 8 der CIL III, 7795 sind jedoch die oberen Enden der Buchstaben
.\UN, welche ohne Zweifel von [ Foro/la]!min(iensium) stammen, erhalten.
Die graphische Wiederherstellung (Abb. 3 b) bezeugt die Einfugung in Z. 6-7
der Namen der drei italischen Gemeinden, deren Patron P. Aelius Marcellus
war, las st jedoch die Ergănzung sacer( doti) Lauren[ ti patr( ono) colo J/niae in
Z. 5-6 nicht zu. Vor dem angenommenen OOLO am Ende der Z. 5 hat kein
einziger Buchstabe Platz, um so weniger vier! Es ist eher anzunehmen, das~
man eine Zeile des Formuliars zu schreiben vergessen hat, gerade jene, in welcher, wie auch in CIL XI, 5215, die Ămter decurio et patronus der colonia
Apulensis genannt werden. Die vergessene Z. 5 bis - nat(ium) patr(ono) et
cLec(urioni) colo-, enthalt, wie auch notig, 16 Buchstaben. Nach (colo)niae war
cs in Apulum nicht mehr notwendig, den Namen der Colonia hinzuzufi.igen.
Die neue Lesung der Inscrift CIL III, 7795, wobei auch das verlorene
Bruchstiick beriicksichtigt wird, lautet folgendermassen:
P(ublio) Aelio P(ublii) f(ilio) P(a)p(iria) Marcel/o I v(iro) e(gregio),
p(rimi)p(ilo), ex praef(ecto) leg(ionum) V II I Cl(audiae) et I Adiut(ricis),
s[u]b prinlcipe peregr(inorum), (centurioni) /rum(entario), I sacer(doti) Lauren[t(ium) Lavi]lllnat(ium), praef(ecto) et dec(urioni) cololllniae, patr(ono)
[rerttm publi]lcar(um) Fu[lgin(iatium), Forofla]lmin(iensium) [itemq(ue lguvinor(um)] I . ........ .
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Abb. 3 b.

E ist anz unehmen , clas nach Aufzăhlung cler militărischen Laufbahn und
ande rer ver chiedenen Ehren stellen, cler \Xlidmer und cler Grund cler Widm un g,
wie În
IL XI, 5215, folgen sollten . In CIL XI, 5215 und 5216 ist die
m ilitări che Laufbahn de P. Aeliu s Marcellu s in direkter, in CIL III, 7795
in umgekehrter Reihenfolge wiedergegeben, mit einer Ausnahme jedoch, mit
der wir un "\\'eiter unten befassen werden .
Der ri chtige usgangspunkt cler Lau fbahn de P . Aelius Marcell us 32 , clas
Amt eines centuria frum entariorum der cas tra peregrina aus Rom, stellt in der
Tat eine Srufe in cler Geheimpolizei dar3 8 • Ni.irzliche und vcrmutlich nicht
gera de loben swerte Eigenschaf ten 34 haben ihn, im Rahmen derselben Institu tion ,
32 A. Stcin, PIR 2 A 213; A. Kerenyi , Die Personennamen v on Dazien, Budapcst, 194 1,
. 11, Nr. 87; C. Dai.coviciu, ActaMN III , 1966, S. 156 = ders., Dacica, C luj, 1970, S.
389; L. Balia, ActaClDebr XIII, 1977, S. 52, Nr. 7; H. Devjjver, Prosopographia militiarum
equestrium qi,ae /ue runt ab Augusto ad Gallienum I, Leuven, 1976, S. 56, A 22 ; H. Daicoviciu, I. P iso, Epigraphica. Travaux dedies ai, V IJe Congres d'epigraphie grecque et latine,
Bucarcs t, 1977, S. 77 f; B. Dobson, Die Primipilares, Koln-Bonn, 1978, S. 318-319 .
33 A. V. D omaszewski, Die Ran gordni,ng des romischen Heeres2, Koln-Graz, 1967,
. 104 -105.
;ţJ Zu vergleichen mit der Laufbahn des M. Aquilius Felix, notus caedibus senatoriis
( V. Didii Iul. , 5, 8) bekanrut a.us CIL X, 6657 = ILS, 1387; Ann.Ep, 1945, 80; s.
Th. Mommsen, Ges. Schri/ten IlI , S. 102; A. v. Domaszewski, Rangordnung2 , S. 104 f:

Abb. t a.

Abb. 2 a.

Abb.

~
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in die Stelle eines subpri11ceps peregrinomm erhoben. Die Bedeutung solcher
,,Verdienste" im J. Jh. erlaubten ihm, die drei obersten Centurionate adstatus ( = hastaws) - princeps - primipi/11s 35 (es handelt sich wohl um den
einfachen Primipilat35 a) in der legio V li Gemi11a der Reihe nach zu bekleiden.
Es folgt die prae/ectura castrorum 36 in zwei Legionen, V I I Claudia und
I Adiutrix, die aufeinander foi gen. 1n CIL III, 7795 ist die Reihen folge prarJectus legionum - primipilus umgekehrt, was nicht bedeutet, dass man
mit dem zweiten Primipilat zu tun hătte. Dass die beiden Prăfekturen der
Legionen die wichtigsten Ămter waren, die P. Aelius Marcellus bekleidet hatte,
geht aus CIL III, 1181 und 1182 hervor, wo nur diese neben dem Epitheton
V. E erwăhnt werden. Obwohl man aus CIL XI, 5215 folgern konnte, dass
P. Aelius Marcellus erst nach den Prăfekturen den Ritterrang erhielt, ist es
normal, class diese Auszeichnung gleichzeitig mit dem Primipilat erfolgte 37 . Fi.ir
den apulensischen Ursprung des P. Aelius Marcellus 38 spricht sowohl die
Zugehorigkeit zur Tribus Papiria 39 , als auch die engen Beziehungen zur Familie des P. Aelius Antipater40 • Ausserdem, wăhrend P. Aelius Marcellus nur als
Patron von Fulginiae, Forum Flaminii und Iguvium erwăhnt wird, was aurh
Ehrendekurion bedeutet41 , ist er in Apulum patrunus et decuriu. Der Unterschied konnte darin bestanden haben, dass er auch tatsăchlich an den Sitzungen
des ordo in Apulum teilnahm. Die Verbindungen mit den drei italischen
Stadten stammen wahrscheinlich aus der Zeit, als P. Aelius Marcellus, als
Mitglied der Geheimpo'1izei, ihre lnteressen wa:hrnahm, oder ihnen nicht, wie
es in seiner Macht gestanden hatte, schadete42 .
IOAN P!SO

M. J. H. Oliver, A/Ph LXVII, 1946, S. 311-319 (non vidi); H. G. Pflaum, Les carrii:res
procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain II, Paris, 1960, s. '598-601.
36 Siehe Rangordnung2, S. 90 H, 104.
35a A. a. O., S. 112 f; B. Dobson, in Rangordnung 2, S. XXIX-XXX.
38 Rangordnung2, S. 119 f; 1Passerini, DizEp IV, 579-580, vgl. 582-583.
37
A. Stein, Der romische Ritterstand, Miinchen, 1927, S. 139 ff. 147; B. Dobson,
în Rangordnung2 , S. XXI; G. Alfoldy, Romische Sozialgeschichte, Wiesbaden, 1975, S. 110 f.
38 L. Balia, a. a. O., S. 55; vgJ. C. Diacoviciu, ebenda; B. Dobson, Die Primipi{ares,
s. 319.39
W. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum, Vindobona, 1889, S. 229 f,
271; G. Forni, OmD, S. 233 ff.
40
CIL III, 1181, 1182; H. Daicov.iciu, I. Piso, ebenda.
41
CIL IX, 338 (Canusium); s. G. Alfoldy, Romische Sozialgeschichte, S. 113.
'2 M. Aquilius Felix, der ebenfalls centurio frumentarius gewesen war (s. Anm. 34), wurdc
seinerseits von den Stadten Antium (CIL X, 6657 = 11.S, 1387), Lanuvium und Gannae
(Annl!p, 1945, 80) geehrt.
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Cu prilejul unor lucrări de drenare a solului, făcute în pnmavara anului 1978, în hotarul satului Vîlcele, (comuna Feleacu, jud. Cluj), am fost
informaţi că s-au descoperit: un fragment dintr-un monument de piatră şi n
cărămidă, ambele scrise1. Descoperirea s-a făcut în terenul arabil numit ,,Să
lişte", la aproximativ 1 km NV de sat şi 180 m de malul stîng al văii Vîlcelelor2 (fig. 1). Aici s-a dat, în timpul lucrărilor, de un zid făcut din lespezi
mici de rîu legate cu mortar, ce forma, după cîte s-a putut observa pe teren,
latura de nord-vest a două încăperi, situate la mică distanţă una de alta şi
pe aria cărora am aflat multe ţigle, cărămizi şi olane din epoca romană, precum şi cîteva cărămizi din epoca modernă 3 • In spaţiul dintre aceste două
încăperi, mecanicul buldozerist, care a efectuat aici lucrări de nivelare, ne-a
relatat, că în timpul lucrărilor, pe latura de ,sud-est a zidului mai sus amintit,
a obsen·at fragmentul de monument scris pe care l-a salvat, în timp ce
alte lespezi de piatră, împreună cu pămînt, au fost împinse în alveolările de
teren existente anterior aici.
Tot cu acest prilej, şi apoi în timpul perieghezelor făcute aici în mai
multe rînduri, am aflat 14 fragmente de ţigle şi cărămizi cu stampila legiunii
V Macedonica, stampile păstrate întregi sau numai fragmentar şi diferite ca
forme şi chiar ca text, în cîteva cazuri, unele d~ altele, precum şi un fragment din profilatura unui altar şi un fragment dintr-o arhitravă.
De asemenea, tot cu această împrejurare, la 90 m spre sud-vest de locul
descoperirii monumentului, pe o mică terasă de pe versantul nord-estic al
dealului ce străjuieŞte Valea Vîlcelelor, pe o suprafaţă de 90 X 24 m, am
aflat urmele unei construeţii cu cîteva anexe, se pare, un edificiu din epoca
medievală 4 •

Pe monumentul cu inscripţie descoperi t, şi care de fapt va face obiectul
aces·mi articol 5 , un fragment dintr-un altar masiv, din conglomerat fosilic,
1

1 Informaţia a fost transmisă la Muzeul de istoric al Transilvaniei de către ing. Sabin
Drăg:m de la O.1.F.P.C.A., iar materialele descoperite le-a.m aflat tran~rtate la sodiul,
ad-hoc, al sectorului. Atît aici, cit şi la locul descoperirii, ne-am bucurat de tot concursul.
aoh din partea ing. Sabin Drăgan, a tehnicianului topometrist Csaik6 Istvan, cit şi din
parte-a muncitorilor, fapt pentru care le aducem mulţumiri şi pe aaastă cale.
2 La faţa locului, În afară de semnatarul acestui articol, s-au depiasat şi ,colegii Petru
Iambor şi Dorin Alicu.
3 După spusele localnicilor, cu vreo 30 de ani În urmă ar mai fi fost Încă aici
o gospodărie.
4
Care îru viitor va fi studiată de Pet1rul Iambor, cu care am fălcut aici maii multe

pericg.heze.
5
Urmînd, ca dintre celcfalte descoperiri din epoca romană care mai sînt enumerate,
stampilele cu leg. V M.acedonica să fie prezentate, ,consideră:m, mai amănunţit, cu alt
prilej.
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din a că rui dimen iuni nu mai cunoaş tem dedt lăţimea, de 0,49 m, - spart
ş i refolosit ca material de con s trucţie Într-o perioadă nu prea îndepărtată - ,
sub o profilatură implă, ce desparte de fronton cîmpul inscripţiei foarte
î~_rijit fini sat, se păstrează inserat pe trei rînduri, Într-o grafie remarcabilă~
în limba greacă următorul text: ~w11oc.,/N.:µfo.:/wv (fig. 2), adică „Altar
al emeselor".
Descoperit în acest loc, după cum s-a arătat, incert pentru epoca romana
c.1 localizare ş i fără să avem certitudinea, după modul cum sînt ordonate
literele în cîmpuJ inscripţiei că ar mai fi urmat ceva, poate numele dedican tului sau al dedicanţiloi-6, monumentul, după cîte ne este cunoscut, se
însc rie printre puţinele epigrafe păstrate, dedicate dublei divinităţi Nemesis 7 ,
6
Cum fotî.lnim p c astfel de monum ente şi chiar pe cele d teva epigrafe Închin at e
acestora.
7
Cf. Corpus lnscriptionum Graecarum, II, 1893 , Nr. 2662, 2663 (Halicarruas), 3148,
3161, 3193 (Smyrna) şi Supplementum Epigraphicum G raecum, IV, 1929, Nr. 277 (Pan arnara). Pentru sugestiile date în stu diul unora dintre aceste texte mulţumim prof.
I. I. Rus-su şi I. Piso.
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fiind deocamdată singura descoperită în afara Asiei Mici8 şi, totodată, singura închinare făcută acestora în afara lumii greceşti 9 • Că acest monument
a fost dedicat dublei Nemesis şi nu mai muhora, după cum ar putea să
reiese din genitivul plural Neµfoe:wv, fără să se facă altă precizare, rezultă
nu numai din relatările scriitorilor antici 10 , din puterile atribuite ei ca suverană a justiţiei şi injustiţiei 11 , ci, şi mai ales, din reprezentările plastice, care
~i ele, exceptînd monedele 12 , sînt extrem de rare 13 .
Creată mai curînd dintr-o necesitate etică ~i amintită încă din epoca
homericăl-1 fără însă a fi definită, cu timpul, în lumea ionică, Nemesis,
a căpătat o consistenţă tot mai precisă 15 • Astfel la Smyrna, încă în secolul
VI î.e.n. i se consacrau sanctuare, iar în secolul IV î.e.n. i se ridicau chiar
statui ~i tot acum legate de evenimente petrecute În timpul campaniilor lui
Alexandru cel Mare în Orinern, după legendă, apare pe monede, pentru
prima dată aici, cele două Nemese geminate: una, cea a vechii şi alta, cea
a noii Smyrna 16 • Şi, deşi în epoca elenistică va deveni o exponentă dominantă
a pantheonului alexandrin, culrul ei nu se va răspîndi în Imperiu decît
foarte tîrt.iu, generalizîndu-se abia în secolele 11-111, cînd, el devine .~i
foarte complex, însumînd, sub impulsul curentelor magico-religioase din aceH
timp, o seamă de atribute întîlnite şi la alte divinităţi 17 •
ln Dacia, ca de altfel şi în celelalte provincii romane unde s-au aflat
monumente închinate Nemesei 18, printre adoratori, dacă ţinem seama de
locul unde s-au aflat sanctuare, de cine au dedicat monumente, trebuie că se
găseau luptători în arenă 19 , mulţi mil-itari 20 şi chiar unii demnitari, ca în
~ În textul bilingv scris pc bau ediculei aflat:i la Tomis (V. Barbu, Nemesis, În
Taaurul de sculpturi de f;, Tomis, 1963, p. 83-84 şi pi. 42), nu se specifică cui e dedicat
monumentul ci, doar, se subînţelege din reprezentarea figurată a celor două Nemese.
11 O aluzie, mai degrabă, tot la acestea s-ar putea desprinde şi din textui unri
inscripţii aflate tot În Dacia la Samus (Căşeiu). Vezi C. Daicoviciu, Severus Alexander ii
D.icia, în Act.iMN, III, 1966, p. 168-169 şi n. 58.
10 Strato, Anthologia Palatina, 12, 193; Antemedon, Anthologia Palatina, 11, 326;
P.1us.anias, VII, 5, 3.
11 Vezi şi V. Barbu, op. cit., p. 85.
12 Cunoscute ~i ele numai din localităţi din Asia Mică şi din cîteva din Tracia şi Mocsi.1
Inferior. Cf. Barklay V. Head, monedele cu Nemesis, În Historia Numorum, Oxford, 1911.
13 Vezi, Otto Rossbach, Nemesis, în Roscher's lexicon, III, I, c. 139; Adr. Leg-rand,
Nemesis, În DA, IV, I, p. 53-54; H. Herter, Nemesis, În RE, XVI, 2, c. 2352-2355 ~i
F. Paribeni, în EAA, c. 404.
u Homer, I/iada, III, 156, VI, 33;, 351, XIII, 121, XIV, 80; Odiseea, I, 350, II,
131, XX, 328.
15
Adr. Legrand, op cit., p. 52-;3; E. Paribeni, op. cit., p. 404.
16 Pausanias, VII, 5, 2-3.
17
Adr. Legrand, op. cit., p. 54; D. Tudor, / cavaleri danubiani, în EDR, VII, 1937,
p. 244; idem, Monuments de pierre au Musee Nation«l de Antiquites, în Dacia IX-X,
1941-1944, p. 417.
18
Vezi Otto Rossbach, op. cit., c. 139.
19
Cum pare să ne Întrevadă de pe o placă votivă, I. Piso, Epigraphica (I), tn
Sa,getia, XI-XII, 1974-1975, p. 67, nr. 18, şi dintr-o inscripţie, C. Daicovi,c-iu şi
H. Daicoviciu, Vipia Traiana, 1962, p. 80 şÎI din numărul mare, 19, de reliefuri votive
aflate în sanctuarul descoperit aproape de latura de est a amfiteatrului de '1a Sarmizegetusa,
cf. C. Daicoviciu, Fouilles et recherches a Sarmizegetusa, în Dacia, I, 1924, p. 231; idem,
Sarmizegetusa ( Vipia Traiana) în lumina săpăturilor, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 403;
O. Floc.a, Descoperiri arheologice în ţinutul Hunedoarei, în Sargetia, I, 1937, p. 70, n. 2;
D. Alicu, Templul zeiţei Nemesis de la Vipia Traiana Sarmizegetusa, 'in ActaMN, XV,
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cazul unor magistraţi de la Sarmizegetusa21 , fiind mult preţuită chiar şi în
uncie colegii, cum ar fi cel al utricularilor 22 . Şi aici, ca şi în alte păqi 23 , multe
monumente s-au aflat în preajma castrelor, ca de exemplu la Apulum 24 ,
Căşeiu 25 , Pons Augusti 26 , Sucidava 2; unde, de fapt, sînt amintite şi sanctuare
sau în vecinătatea amfiteatrelor ca la Sarmizegetusa 28 , ori în alte locuri, unde
asupra activi,tăţii indivizilor sau a colectivităţii plana incertitudinea 29 .
Prin descoperirea acestui monument, pe lîngă că apare ca deosebit de
semnificativ, după cum s-a arătat, În elucidarea unei iconografii destul de
slab reprezentată 30 , a crescut şi numărul dedicaţiilor făcute Nemeselor, fiind
prima dedicaţie de acest gen în Dacia şi, totoda·ta, cea mai îndepărtată descoperire de acest fel, cunoscute deocamdată numai din mediul grecesc.
Aflat în condiţiile arătate la început, monumentul pare să nu provină
dfo, locul unde a fost descoperit, - unde se pare că a ajuns în epoca f eudală, Într-o coleqie legată de edificiul medieval amintit 31 şi apoi refolosit
ca material de construqie în epoca modernă - , ci e mult mai probabil că
el să provină din unul din oraşele în,·ecinate Napoca sau mai degrabă Potaissa.
Pentru cel din urmă pledează cele 14 cărămizi şi ţigle cu stampila leg.
V. Macedonica descoperite în acelaşi loc cu monumentul, existenţa unei castru
de legiune precum şi mai ales, prezenţa unor adoratori a lui Nemesis printre
militarii acestei legiuni 32 •
După forma literelor oi, G şi E lunare, monumentul poate fi datat
Între a doua jumătate a secolului II şi prima parte a secolului III e.n., cînd
1978, •p. 173, 176; I. I. Russu, !DR, 111/2, 1980, nr. 308-.\09. 312-314, .HS-324, 326,
unde se ":truncau În joc sorţii că totuşi unele au fost pu~ de către ace~ti.1.
2 Cf. CIL, III, 902, 825, 826, 827 = 7633; I. I. Russu Materitl[e epigra/ice î11 Muzeul ra.i-onal Dej, În ActM11z, 1956, nr. 3-4, p. 125-128; A. Kercnyi. A daciai sumelynevek, •n-r. 2317; CIL, III, 14474.
21 CIL, III, 13780-13781, 13783.
·22 CIL, III, 1547, la Sarmizegetusa, CIL, III, 7767, 13779 a.par ca dedicrnţi doi
decurioni ai colegiului fabrilor, iar În CIL, III, 13790 un patron al colegiului fabrilor, vezi
şi I. I. Russu, IDR, III/3, Nr. 319, 322 şi 326.
23
D. Tudor, / cavaleri . .. , p. 243, n. 9; O. r-Ioca, op. cit., p. 77.
-24 CIL, III, 14474.
25 CIL, III, 825.
26
·
CIL, III, 1547; vezi I. Piso, Epigraphica (V), În Al/A, XIX, 1976, p. 261, care,
după Al Borza, Banatul în timpul romanilor, 194'3, p. 71-72 şi pe baza unor observaţii
mai noi, contrar celor În general susţinute, localizează anticul Pons Augusti la Voislova şi nu
la Marga. Vezi şi D. Alicu, Templul zeiţei Nemes~, În ActaMM XV, p. 176-177,
unde afirmă că inscripţia de mai sus a fost transportată la Marga de .Ja Ulpia Traiana,
l~ru -care, În afară de atribuirea ctitoriei templului de l'ingă amfiteatru colegiului utirculanlor şi care se mai poate discuta, ni se pare vero,imil dacă ţinem seama şi d.: faptul
că la Sa.rmizegetusa (vezi nota 22) s-au mai aflat inscripţii CIL, III, 7767, 13779, închinate
tot Nernesei de către decurioni ai colegiului fabrilor.
o2 7 D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, 1968, p. 327.
28
'
Vezi nota 19, deşi aici, vezi ş~ nota 26, ar fi putut fi chiar mai multe locuri de
Închinare .dedicate Nemesei.
-211 Cf. E. Paribeni, op. cit., c. 405; H. Herter, ibidem; D. Tudor, /. cav.fieri . .. ,
p. 244; I. I. Russu, Materiale ... , p. 126 şi C. Daicoviciu, op. cit., p. 168, vezi şi CIL, III,
827, Bn8.
30 Vezi nota 13.
-:n Pare-se o rezidenţă eclesiastică.
32
·
CIL, III, 902. Vezi şi CIL, III, 826; I. I. Rusu, op. cit., nr. -t, p. 127-128,
pe care 1i Înttlnim temporar detaşaţi la Samus.
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sînt caractensttce şi pe alte monumente acest tip de litere33 , perioadă în care
se încadrează şi alte dedicaţii făcute Nemesei în Dacia3 ~; în orice caz nu mai
înainte de aducerea legiunii a V-a Macedonica35 şi prin care avem acum
ate~tat la Potaissa un sacrari1m1 închinat Nemeselor.
I )edicantul sau dedicanţii, fără a fi, bănuim numai consemnaţi 63 cum· de
altfel mai sînt cazuri chiar pe unele monumente greceşti în Dacia37 erau buni
cunoscători şi ai cultului şi implicit, se pare şi a limbii. Spunem, se pare a
limbii, ccoarecc putea să fie şi o modă de-a scrie numele divinităţilor, în
speci.1!, cele specifice lumii orientale, în limba greacă 311, cum de exemplu
întîlnim pc un altar chiar la Potaissa 30 ; limbă ce pare de caracter mai mult
sacral 40 mai apropiată de lumea de mistere a acestui cult, iar dualitatea, acum
într-o epocâ de amestecH, de credinţe, de adînci prefaceri mistico-religioase 42
să nu transpună din caracterele primare ale cultului şi aşa de puţin distincte,
decît cele două laturi esenţiale ale acestuia cea de-a pedepsi răul şi cea de-a
răsplăti binele.
Oricum, acest monument, adăugindu-se celor peste 30 de monumente cu
texte greceşti aflate în Dacian, după cum rezultă din text, defineşte laconic
unele particularităţi ale cultului Nemeselor, magistral reliefat de către nişte
fervenţi adoratori, presupunem militari orientali, Hniţi cu noua legiune.

IOAN MITROFAN

UN AUTEL DtDit AUX NEMESIS
(Resume)
En 1978, a l'occasion des travaux Jc drcnage, on a dccouvcrt a l km NO de village
Vilcclc (dc-p. de Cluj), au lieu dit „Sili~teM, dans Ies substructions d'un edifice apparemcnt
moderne-, un fr.1gmcnt d'un monument i'.,pigraphiquc. Au mcmc !icu -ii sont a.pparus 14
:c Cf. I. I. Rusu, Inscripţiile grece1ti Ji11 D,1cia rom.ma. 111 StCom., 12, 1965, p. 78.
:,, Cit.'im în primul rînd inscripţia CIL, III, 902 a.flată tocmai la Potaissa apoi
CIL III, 137':'7, 13779 de la Sarmizcgetusa, CIL, III, 825, 826, 827, I. I. Rusu, Matenale
epigrJ/ice, nr. 3-4, p. 125-128 şi A. Karcnyi, op. cit., pentru Sa.mus şi CIL, III,• 8028
pentru Romula. Tot în această perioadă, vezi V. Barbu, op. cit., p. 84 e datată şi edicula
de la Tomis dedicată Ncmesclor şi tot acwn Întîlnim În Moesia Inifcrior, vezi Barklay
V. Head, op. cit., monede cu efigia Nemcsci, prntru Tomis vezi Pick, nr. cu Nemcsis.
3
• Adoratori se aflau ~i printre militarii celeilalte legiuni cu sediul la Apu!um. ·unde
dintr-o inscripţil', CIL, III, 14474 ne l'Ste cunoscut că s-a ,făcut un templu nou NEMESI
DEAE.
:i~ Nu ex.:'.udt"m cu totul ca totuşi ci să fi fost amintiţi poate În continuare, pc· partea
de· .1lt.1r ·pierdută.
:;; CIL, III, 3093; I. I. Rus~u, Inscripţii grcce1ti .. ., p. 62, nr. 20.
:iB Notăm că în secolele 11-111 limba greacă se bucura de marc trecere În Imperiu,
cf. P. Grimai, la civilisation romaine. 1965, p. 72.
39 I. I. Russu, op. cit., p. 71, nr. 32 şi pe un altul la Ampoiţa, p. 63, n.r. 23
şi p. 77.
40
Vezi I. I. Ru~su, op. cit., p. 76-77.
14
Adr. Legrand, op. cit., p. 54: C. Daicoviciu, Contribuţii la syncretismul religios În
Sarmiugetusa, În A/SC, I, 1928-1929, p. 84; V. Barbu, op. cit., p. 85.
42 Otto Rossbach, op. cit., c. 142; D. Tudor, Monuments .. ., p. 417; E. Pal'ibeni,
op. cit., c. 405 .
.:i I. I. Russu, op. cit., p. 76.
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fragments de tuilles et briqucs portant l'estampiHc de la Lcgio V Macedonica ct quclquei
fragments architectonique de l"epoque romainc. A 90 m vers S on a d&:ele Ies traces d'une
construction medievale.
Sur le monument epigraphique, qui est Ic fragment d"un autcl massif taille en conglomerat fossilif~re, casse et reutilise commc materiau de constriKtion, se conserve, sur trois
lignes, le texte suivant: ~wµoc;/NEµfoE/wv (fig. 2) c'est-a-dire, ,,autel aux Nemesides•.
Decouvert dans un point jncertain commc etablisscment de l'epoque romaine, sans savoir
si le texte continuait ou non, le fragment vient s'inscrire parmi Ies rarcs cpigraphcs dedies
au:: Nernesides, constituant la seule piecc de cc gcnrc trouvc en dehors de I" Asie Mineure
et, cn mernc temps, en dehors du mondc grec.
Quc l'epigraphe est dedie a la double Nemesis ct pas aux plusieurs (comme pour~it-on
croire d'aprcs Ic genetif pluriel NEµtcJEwv) ~a resuite des rclations des ocrivains ancique,
ct de quelqucs rcpresentations plastiques conscrvccs.
Le monument, arrive pendant le Moycn Âge ou ii fut dccouvcrt, provicnt d'une viile
antique de proximite - Napoca ou Potaissa -, plus probablcment de cettc dcrnihe. Pour
une te-lle conclusion plaidcnt aussi Ies cstampilles de Lcgio V Macedonica, ainsi que
l'attcstation des adorateurs de la deesse Nemesis a Potaissa.
D'apres l.i forme des lcttres et la chrono1ogie d'autres dedi-caces
Nemesis en Dacic,
not.re monument peut etre date entre la deuxieme moitie du IIe siecle et la premiere du
IJie siecle, cn tOUt cas apres l'arrivec de Legio V Macedonic.1 ;1 Potaissa - viile dans
laquelle nous avon-s maintenant atteste aussi un sacrarium.

a

7 - Acl.i Musei Napocensis voi. XVll.

STATUETE ROMANE DE BRONZ DIN TRANSILVANIA

In dorinţa alcătuirii unui corpus al bronzurilor figurate romane din
Dacia, în cele ce urmează mă voi ocupa de cîteva statuete descoperite în
diferite puncte ale Transilvaniei şi care aparţin coleqiei de antichităţi a Muzeului de istorie a.l Transilvaniei din Cluj-Napoca. Ele reprezintă divinităti
şi personaje neidentificate. In funqie de aceasta, cla-sificarea lor e-ste urmă
toarea:

I. DIVIN IT AŢI
1. Venut
a. Statuetă provenită, probabi1, din Transilvania, cu locul de descope-

rire neprecizat (fig. 1). Dimensiuni: înălţimea 9,2 cm, lăţimea maximă 2,6 cm,
înălţimea feţei 1,2 cm. Piesei îi lipsesc: braţul stîng, aMebraţul drept şi partea inferioară a picioarelor. Nr. de inventar 4218.
Zeiţa este înfăţişată nudă, cu centrul de greutate pe piciorul drept întins,
celălalt fiind îndoit. Capul este uşor îndreptat spre stînga. Figura, lucrată
destul de grosolan în comparaţie cu restul corpului, prezintă ochii cu irisul
punctat, locul unor pietricele colorate sau emailuri, a'stăzi căzute. Părul, lung,
este împletit în onduleuri, cu cărare la mijloc şi strîns ,la ceafă cu o taenia
într-un coc; cîte o cosiţă lungă îi atîrnă pe umeri. Pe creştet _poartă o diademă semicirculară, înaltă, specifică divinităţii. Această figurina are analogii
apropiate în toreutica an,tică în bronzurile păstrate I.a Vienat, în coleqia
Frossard 2 , Muzeul Louvre3 etc. Execuţia ei artistică esite destul de reuşită,
mai ales în ceea ce priveşte detaliile anatomice bine reliefate (sini mici pietroşi, ·triunghiul inghinal şi liniile pîntecului, ale spaitelui, marcate). Aceste
criterii permit o încadrare cronologică ,a piesei în secolul al II-iea e.n.
b. Statuetă aflată, pare-se, tot În Transilvania, cu provenienţă necunoscută (fig. 2). Dimensiuni: înălţimea 9,2 cm, lăţimea 2,7 cm, înălţimea feţei
1 cm. Starea de conservare este bună, dar det1aliile corpului, în special cele
fizionomice, sînt foarte şterse. Nr.
inventar 4219.
Şi această figurină reprezintă divini,tatea nudă. Cenitrul de greutate se
plasează pe piciorul stîng, celălalt relaxat. Capul este uşor Întors spre
dreapta. în mina stingă, ţinută în sus, braţul fiind îndoit, are un obiect
greu de precizat, posibil un măr. Braţul drept atîrnă. Aranjarea părului şi
diadema pur,tată pe creştet sînt oarecum asemănătoare cu cele ale figurinei

ere

1
2
3

S. Reinach, RepStat, II, 1, p. 364, nr. 4.
=Idem, op. cit., IV, p. 208, nr. 7.
Idem, op. cit., II, 1, p. 363, nr. 9.
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Fig. 3 -

\ .enus (Trausil vaui a) .

precedente. A nalogii: statuetele din \ ' ien ne- I sere\ Sofia5, Veljko\'0 6 , \' r.ic a 7
ş. a. Din cauza slabei conservări a detaliilo r corpului ş i a trăsăt u1i-1or feţe i nu
se poate face o încadrare cronologică mai preci să , datarea ei plasînd-o , deci,
În secolele II-III e.n.
c. Statuetă din Transil vania (fig. 3). Dimen siuni: înălţimea 9,7 cm, l ă ţi 
mea · 4 cm, înă1lţimea feţe,i 1,5 cm. Bine co n s er v ată . Nr . de in ven1:ar II. 4394.
Venus apare nudă; sprijinul se face pe piciorul drept, cel stîng u şor îndoi t _ şi puţin tras spre spate. Trăsăturile feţei sînt accentuate, ochii cu irisul

! Idem, o;. ci!·• IV, p. 210, nr . 1.
~

Idem, op . cit. , II, 2, p. 804, nr. 7.
M. Velickovic, Petits bron zes fi gu res rnmams au M11 see Natio nal, Il c.ogra d , 1972 ,
p. HS, nr. 61.
·7 L.
O gnenova-Marin ova, Statuettes en bronze du Musee National Archeolog ir1ut:
a Sofia ( Statucttt:s dt: culte) , Sofia, 1975, p. 139, nr. 154, fi g. 154.
6
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Fig.

:'lf1·rniriu-, (Cimpi .1 Trausih·;111Îl'ÎJ.

marcat. P ă rul are că rare la mijloc, strîn s la spate În tr-un mic coc, iar do u ă
Cl)\Î ţe împletite îi atîrn ă pe umeri (un:1 din ele este ţinută în mîna sting ă ).
Pe creştet p o artă o diadem ă emicir c ulară, de co rată cu trei protuberanţe,
pb~ate cî te una pe p ărţ ile latera,le ş i alta î n partea s uperioară a podoabei.
Pie ~.1 figurată constituie un exemplu tipi c de produs al artei pro vinciale
roma ne, remarcîndu-se în acest sens tratarea destul de neglijentă a. amă 
nu nt elor fizionomice sau a cano nului clasic în ceea ce priveşte corpul. Dat ată
la sf îrşitul secolului al II-iea
începutul celui următor, ea se înscrie în
gama de reprezentări alături de statuetele genului descoperite la Gabare 8
sa u Szalacska 9 .
8

1

Idem, op. cit., p. 149, nr . 169, fig. 169 .
S. Rcin ac h, RepStat, III , p. !OS , nr. l
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2. Mercurius
Statuetă provenită din Cîmpia Transilvaniei 10 (fig. 4). Dimensiuni:
înălţimea 12 cm, lăţimea 4,8 cm, înălţimea feţei 1,8 cm. Starea de conservare este bună, fiind distrusă doar o aripioară de pe petassus. Nr. do inven-

d.

tar 4234.
Protectorul comerţului şi mesagerul Olimpului es·te prezentat sub chipul
cunoscut în arta antică, şi anume, pe cap purtînd specifica pălărioară, petasms, înveşmîntat cu chlamys şi gleznele prinse cu aripioare. Cu mina
dreaptă (braţul este în jos) prinde punga cu bani, marmpium, iar braţul
celă1a.1t este îndoit; în căuşul mîinii stingi orificiul ce se observă explică
existenţa unui obiect lunguieţ, astăzi pierdut, desigur caracteristicul caduceus.
Punctul de sprijin al corpului se găseşte pe piciorul drept întins, stîngul,
relaxat, este adus înainte. Faţa priveşte uşor spre dreapta. Atît ca poziţie,
cît şi ca atribute, această statuetă se aseamănă mult cu alte piese de bronz,
printre care amintesc cele de la Meissen 11 , Madrid 12 , cea din colecţia Greau 13
ş.a. Figurina constituie o mică operă de artă. Execuţia este de o calitate
superioară. Figura zeului are trăsături marcante (ochii cu irisul punctat, nasul
drept, gura mică, părul scurt, buclat). Corpul este armonios proporţionat, i.1r
cutele hlamidei (care se prinde pe umărul drept) se mulează perfect pe trupul
personajului. Nici micile detalii (ca, de pildă, penele de pe aripioara pălă
rioarei) nu sînt neglijate. Toate aceste considerente datează piesa sculpturală,
desigur un import, în secolul al Ii-lea e.n., poate chiar la mijlocul acestui
veac.
f. Statuetă din Transih·ania, cu locul de găsire incert (fig. 5). Dimensiuni: înălţimea 12,1 cm, lăţimea 4,7 cm, înălţimea feţei 1,5 cm. StatuPta
are braţul şi piciorul stîng, precum şi o aripioară de pe cap rupte. Pe ~uprafaţa piesei se observă puternice urme de arsură şi zgură. Nr. de inventar 4222.
M~ri;urius este nud, cu piciorul drept întins, capul întors spre stînga ~i
braţul drept îndoit, în căuşul palmei păstrînd un rest ascuţit, pare-se din
caduceul care astăzi nu se mai păstrează. Pe creştet se observă o aripioară.
Ca gen, această figurină se încadrează în seria tipologică a bronzurilor dintre
care cel mai reuşit sînt de părere a fi cel păstrat în Muzeul Louvre 14 • Datare:
secolul al II-iea e.n., după considerente artistice de execuţie reuşită.
3. Mars

/. Statuetă din Transilvania, fără indicarea punctului de descoperire
(fig. 6). Dimensiuni: înălţimea 13,5 cm, lăţimea 5 cm, înălţimea feţei 1,5 cm.
Statueta a suferit fracturi peste gîtul şi bustul personajului, fiind lipită cu
ocazia restaurării. Lipsesc palma dreaptă, piciorul drept mai jos de genunchi
şi laba celui stîng. Nr. de inventar 4223.
Cîmpia Transilvaniei se Întinde pc o arie geografică delimitată de localităţile
Sic şi valea Mureşului. Mulţumesc pentru informaţie prof. Şt. Ferenczi, ?Cf de
secţie la Muzeul de istorie al Transilvaniei.
11 S. Rcinach, RepStat, III, p. 51, nr. 2
12 Idem, op. cit., II, 1, p. 165, nr. 1.
13 Idem, op. cit., II, 1, p. 16-4, nr. 10.
14 Idem, op. cit., II, 1, p. 156, nr. 3.
lO
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?-Iin en ·:i (T ra nsih·:m ia).

Zeul r ă zboiului apare sub înfă ţi ~a rea unui efeb, imberb, nud. P oz iţia
lui este staitică, capul îl are aplecat. Fizionomia se di stinge greu din cauza
e s tompării detaliilor, iar corpul prezint ă urme de martel are . Pe cap p o artă
specificul coif attic cu panaş înah, de sub care iese părul c îrl,i o nţat . Braţul
d rept îl ţine ridicat lateral, probabil ai ci existînd lancea, care s-a rupt. Ca
similitudini artistice citez micile lucrări toreutice de la Carnuntum 15 , Egipt 15
sau Dijon 17 . E9te un exemplu tipic de artă provincială, sugerată de schemat ismul ei. Datare: secolele II-III.
15

R. Fleischer, Die rămischen Bronzen aus <5sterreich , Main z, 1967, p. 54 , nr. 45,
pl. 29/45.
16 S. R eina.ch , RepStat, II , 1, p. 181 , nr. 9.
17 Idem , op. cit., IV, p. 106 , nr. 7.

C. POP

106

4. Minerva
g. Figurină din Transilvania (fig. 7). Dimensiuni: înălţimea 7,3 an, lăţi
mea 4 cm, înălţimea feţei 0,8 cm. Este bine păstrată. Pe suprafaţă prezintă
urme de vopsea albastră şi miniu. Nr. de inventar 4292.
Zeiţa înţelepciunii are pe cap coiful cu vizieră, de sub care părul bogat
cade pe spate, fiind înveşmîntată într-o armură decorată cu motive în volute,
pavăza terminată în lambrechiuri. Coapsele îi sînt acoperite de o piesă vestimentară pînă la genunchi, cu franjuri triunghiulare, de sub care se zăreşte
tunica, pînă la pămînt. Incălţămintea are vîrfurile a.reuite, În genul unor
saboţi. Personajul este surprins În momentul de suspensie, după alergare, premergător aruncării suliţei, poziţia corpului definind această mişcare: piciorul
drept Întins, tras înapoi, stîngul, uşor ridicat, în balans, pieptul înainte,
capul puţin înclinat spre spate, braţul stîn~ îndoit ridicat (aici în căuşul perforat al palmei se găsea arma, astăzi disparută), celălalt atîrnă. Acest bronz
~e asl!amănă cu cîteva piese ale genului, cum sînt, de exemplu, figurinele de
la Lyon 111 , Autun 19 etc. Datarea ei, în secolul al Ii-lea e.n., s-a făcut după
criterii pri,·ind detaliile destul de îngrijite ale confectionării.

5. AeJCulapius

h. figurină descoperită în T ran')ih·ania, fără nici o altă precizare (fig.
8). Dimensiuni: înălţimea 9 cm, lăţimea maximă 5,4 cm, înălţimea feţei
1,3 cm. Piesa este bine păstrată, dar suprafaţa ei a fost şlefuită, din care
motiv amănuntele corpului şi cele vestimentare se disting cu destulă greutate. Nr. de inventar IN. 2220.
Zeul medicinii apare sub ipostaza cunoscută, bărbos, cu părul strîns
rulou în jurul capului, bustul gol, înveşmântat cu o mantie, petrecută peste
umărul stîng, care atîrnă peste braţul respectiv, fiind îndoită în fată şi lungă
pînă la pămînt, de sub care ies vârfurile picioarelor. Centrul de greutate este
pe pic:iorul drept, celălalt uşor îndoit şi adus în faţă. Braţul drept, cu pumnul
strîns, este depănat lateral, cel stîng adus în spate şi în a cărui mină ţine
un obiect greu de precizat (sul de papirus?). Tipologic, statueta se înscrie în
gama obişnuită de reprezentări din care fac parte bronzurile de la Cracovia 20 ,
Reim:.; 21 ş.a. Deşi detaliile sînt şterse, aerul elegant pe care îl conferă această
figurină permite o datare a ei În secolul al II-iea e.n.
•·-:·<
6. Genius

i. Statuetă descoperită la Stremţ (jud. Alba, fig. 9). Dimensiuni: înăl
\Îmea 8,2 cm, lăţimea maximă 3,5 cm, înălţimea fetei 1,2 cm. Este destul
de bine păstrată, lipsind doar laba piciorului drept şi aripioara de pe umă
rul stîng al personajului. Nr. de inventar 4231.
Divinitatea este înfăţişată sub figura unui copil, constatare Întărită şi de
prezenta moţului 22 cu care este prins părul lung pe creştet. Ocrotitorul famiIdem, op. cit., IV, p. 168, nr. 10.
Idem, op. cit., IV, p. 169, nr. 8.
20 Idem, op. cit., II, 1, p. 35, nr. 2.
21 Ibidem, nr. 3.
22 Moţul este caracteristic numai pentru copii 1no unele reprezentan ale artei antice
(d. E. Pottier, M. Albert, E. Saglio, în DA, I, 2, p. 1358, fig. 1809).
18
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Fig. JO -

C: e11in,; (Turd a).

!iei este nud, a dnd centrul de greutat~ pe pi ciorul drept Întins. Capul este
u~or spre dreapta, parca privind la mîna ridicata, în al cărei căuş ţi nea un
atribut (rhyt on, făclie), a s tăzi pierdut. Braţul stîng, cu palma Întinsă şi degetele lipite, atîrna. Statueta ar putea indica ş i pe Somnus-Hypn os (?), a şa cum
.1p ..1re el în unele reprezentări ale artei amice, ca , bunăoară, bro nzuril e
descoperite în Serbia (locul de pro v enienţă necunoscut) 23 , Borak 24 şi Karatas:!5 . Execuţia arti s tică suferă datorita superficialităţii ei (remarca se re fer ă ,
În special, la braţele şi mîinile prea lungi). Datare: secolele II-III.
j. Figurină provenita de la Turda (fig. 10). Dimensiuni: înălţimea 12 cm,
lăţ imea maximă 6,8 cm, înălţimea feţei 1,5 cm . Se conservă destul de bine,
23
24
20

M. VeJickovic , op. cit ., p. 15 6-157, nr. 78.
Idem, op. cit., p. 157, nr . 79.
Ibidem , nr. 80.
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în afara labei piciorului stîng şi a vîrfului aripei drepte de pe spatele persona juluj, care s-au distrus. Nr. de inventar I. 49 34 26 •
Geniul ocrotitor este prezentat tînăr, liber, nud, Într-o vioaie mişcare de
dans sau de alergare. Piciorul drept este Întins (aici se află centrul de greutate), celălalt este adus mult înapoi şi îndoit. Bustul, împreună cu capul, este
lăsat pe spate, braţul drept fiind înainte, celălalt relaxat, înapoi. Aripile lungi
de pe umeri sînt strînse. Fizionomia este destul de ştearsă, totuşi se disting
ochii mari, nasul puternic şi gura largă. Pe creştet, peste părul lung, strîns,
acoperind urechile şi sugerat prin incizii, poartă o diademă semicirculară,
ornamentată prin linii radiale. In căuşele mîinilor divinitatea ţinea cite un
atribut, astăzi dispărute ambele. În arta antică se cunosc numeroase reprezentări de genii, mai toate muzeele, fie din ţară, fie din străinătate, păstrează
în coleeţiile lor multe figurine ale genului. Faptul este perfect explicabil,
cunoscîndu-se marea popularitate de care se bucurau aceste divinităţi ocrotitoare ale persoanelor, decedaţilor, căminului familial, proprietăţii etc. Execuţia artistică este mediocră, statueta purtînd accentuate amprente provinciale. Datare: secolele II-III.

ll. PERSONAJE NEIDENf!FICAfE
7. Eros sau copil

k. Statuetă găsită la Sînmărtinu de Cîmpie (jud. Mureş, fig. 11). Dimensiuni: înălţimea 8 cm, lăţimea maximă 4 cm, înălţimea feţei 1,5 cm. Figurinei îi lipsesc antebraţul drept şi minia stingă. Nr. de inventar 4227.
Piesa, înfăţişînd fie pe Eros, fie un copil mic, impresionează prin caiita tea execuţiei. Personajul, amintind de acei putti ai artei renascentiste, este
~urprim Într-o poziţie şezîndă şi aplecată spre stînga, sprijinit de braţul stîng.
înfăţişarea corpului este moletă, capul rotund, ochii mari cu pupilele reliefate
prin două protuberanţe, obrajii bucălaţi, gura deschisă, părul scurt, cîrlionţat
şi urechile mici. Formele pline ale acestuia se remarcă la piept, pîntece, pulpe,
fiind sugerată prin linii adînci moliciunea părţilor aniatomice. Figura este
îndreptată spre privitor, piciorul drept Întins, celălalt îndoit în unghi drept
şi tras lîngă trup. Această remarcabilă creaţie artistică, pe care o consider
un produs de import, are o foarte bună asemănare cu un bronz păstrat la
Torino 27 . Ea se încadrează cronologic mijlocului secolului al II-iea e.n.
8. Personaje în/ăţişînd efebi
Statuetă descoperită la Moigrad (jud. Sălaj, fig. 12). "Dimensiuni: înăl
6,8 cm, lăţimea maximă 3,5 cm, înălţimea feţei 1 cm. Antebraţul drept,
mîna stingă şi partea inferioară a ambelor picioare s-au rupt. Nr. de inventar li. 1149.
Este înfăţişat un tînăr imberb, nud, purtînd o hlamidă în falduri, aruncată pe umărul stîng şi care atîrnă de-a lungul corpului. Capul are trăsă
turi fine, irisul ochilor este puncta:t, părul lung, cu cărare la mijloc, strîns
Într-un rulou împletit, ce îi acoperă pavilioanele urechilor. Personajul pri-

l.

ţimea

26
La numărul respectiv din registrul de inventar al Muzeului de istorie a.I Transilvaniei fiesa f~gurează greşit, ca înfăţişînd un Silenius.
2 S. Rein:ich, RepStat, II, 2, p. -452, nr. 2.
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veşte uşor spre stînga. Piciorul drept este întins, celălalt, peste care se petrece
paroea inferioară a mantiei, fiind ridicat, cu genunchiul îndoit; braţul drept
atîrnă, cel stîng, cu cotul îndoit, în sus. Lipsa atributelor împiedică precizarea
celui înfăţişat. Poziţia, oarecum asemănătoare, a acestei piese cu a altor repre-zentări sculpturale, ca, de exemplu, cea de la Atena 28 sau un bronz de la
Sofia~, nu clarifică nici ea identitatea personajului. Pentru asitfel de statuete lucrările de specialitate vorbesc doar de „oameni" 30 . Tratarea artistică
a figurinei este reuşită, fapt care mă determină să o pl.asez în secolul al
11--lea e.n.
m. Statuetă provenită de la Sînpetru de Cîmpie (jud. Mureş, fig. 13 ).
Dimensiuni: înălţimea 11,5 cm, lăţimea 4,3 cm, înălţimea feţei 1,5 cm. Sînt
distruse braţele şi laba piciorului stîng. Pe toată suprafaţa figurinei se observă
urme de aurire. Nr. de inventar IN. 2195.
Nici acest personaj nu poate fi identificat, iar ipostaza în care a fost
surprins este curioasă, amintind poate de o poziţie călare (capul întors spre
stînga, picioarele desfăcute şi îndoite, braţul drept ridicat, celălalt în jos,
parcă sugerînd ţinerea hăţurilor în mîini). Piese asemănătoare s-au descoperit
multe în R. P. Bulgaria, la Sliven 31 , Klimentovo 3:?, Brestovec 33 ş.a. şi care
îl identifică pe Apollo în chip de „Cavaler trac" 34 • La acest personaj se mai
remarcă părul aranjat în rulou în jurul capului şi palia petrecută peste umă
rul stîng, ce îi acoperă parţial pieptul în diagonală şi pîntecde. Confecţio
narea suferă de un oarecare schematism. Datare: secolele 11-111.

9. Personaj

înveşmîntat

n. Figurină descoperită în Transilvania, cu locul de provenienţa incert
(fig. 14). Dimensiuni: înălţimea 8,3 cm, lăţimea maximă 3 cm, înălţimea
feţei 1,3 cm. Statueta este destul de bine păsitrată, lipsindu-i doar braţul
drept. Partea inferioară a fost fracturată, apoi restaurată. Nr. de inventar
4290.
Sculptura înfăţişează un personaj masculin, în poziţie statică, cu centrul
de greutate pe piciorul stîng îmins, celălalt relaxat şi puţin depărtat. Bratul
stîng atîrnă, celălalt braţ, deşi rupt, se poate observa că era ridicat la înălţi
mea umărului. Faţa are trăsături fine, cel reprezentat poartă o mică barbă
şi părul tuns scurt, în şuviţe. Este îmbrăcat într-un veşmînt lung pînă la
pămînt, de sub care ies labele picioarelor. Această piesă vestimentară are o
glugă ridicată care îmbracă ceafa personajului, fiind decorată în partea inferioară cu franjuri triunghiulare. Peste umărul stîng, prinsă cu o fibulă rotundă, se zăreşte o pelerină strînsă sul şi care încolăceşte trupul, în diagonală
peste piept, spate, pîntece, şi atîrnă, prinsă cu mina, de-a lungul părţii stingi
a corpului. Identificarea celui înfăţişat nu s-a putut face, iar vestimentaţia
lui (în special gluga) pare a fi inedită. In arta romană apar o sumedenie
de personaje înveşmîntate, dar fără o precizare iconografică. Ele sînt prezen28
29
30
31
32
33

34

Idem, op. cit., IV, p. 368, nr. 2.
Idem, op. cit., III, p. 183, nr. 6.
Vezi notele 28-29.
L. Og,nenova-Marinov,a, op. cit., p. 42, nr. 17, fig. 17.
Idem, op. cit., p. 43, nr. 19, fig. 19.
Ibidem, nr. 21, fig. 21.
Vezi notele 31-33.
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Fig. 13 -

Efeb (Sinpetru de Cîmpie) .

Fig. 1-! -

Personaj

ill\·eşmî n ta t

(Transil rnnia).
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tate sub denumirea generală şi vagă de „oameni togaţi, drapaţi, preoţi, genii",
cum, bunăoară, sînt reprezentările din coleqiile De Clercq 3 5, Briot 36 sau un
bronz din R. F. Germania, cu locul de descoperire necunoscut3i. Părul tăiat
scurt şi pieptănat în direqia creşterii sale naturale se conformează modei
soldăţeşti purtată la jumătatea secolului al Iii-lea e.n. 38 , fiind un indiciu de
datare a piesei, deşi aerul elegant pe care îl degajă ar pleda, mai degrabă,
pentru o Încadrare cronologică în veacul anterior.
Cele cîteva piese descrise şi interpretate în rîndurile de faţă au avut intenţia, sub fo1mă de mic repertoriu, să atragă încă o dată atenţia asupra
inepuizabilului număr şi a valorilor unor piese antice ce se înscriu în bogatul
patr;moniu cultural provincial al Daciei rnmane.

CONSTANTIN POP

STATUETTES ROMAINES DE BRONZE, DE TRANSYLVANIE
(Resume)
On dccrit Ct on interprete un nombre de 14 st.itucttes romaim·s de bronze dccouvcrte,
dans des diffcrcnts points de Transylvanic, qui sont conservccs dans Ic Muscc d'histoirc Jc
la Transylnnic. Ellcs sont: trois Veneres (fig. 1-3), dcux Mercurius (fig. 4-5), Mar,
{fig. 6), Minerva (fig. 7), Aesculapius (fig. 8), dcux genius (fig. 9-10). Eros ou l'nfan,
(fig. 11), dcux personagcs rcprescntant des ephcbes (fig. 12-13) et un pcrsonage VCIU
{fig. 14 ).

35

S. Reinach, RepStat, IV, p. 311, nr. 1.
Idem, op. cit., III, p. 177, nr. 7.
H. Mcnzel, Rheinisches Landesmuseum Bonn. Rămische Bronzen, Diissrldorf, 1969.
p. 64, nr. 43.
38
O. Floca, În Sargetia, VII, 1970, p. 82 şi nota 5.
~6
37
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ASPECTE ALE ARTEI PROVINCIALE ROMANE LA GILĂU

Antichităţile romane din raza comunei Gilău au atras atenţia cercetăto
rilor încă din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Reluarea săpăturilor
sistematice în zona castrului din localitate în anul 1976 a adus o serie de noi
date 1 , care impun o revalorificare a cunoştinţelor anterioare. Articolul de
faţă îşi propune discutarea unor aspecte legate de monumentele sculpturale
descoperite în castrul Alei Siliana sau în zona acestuia. O asemenea încercare urmează unui prim demers întreprins în acest sens, foarte recen·t, de
M. Rusu pe baza datelor cunoscute anterior anului 1976 2 . Înainte însă de
a trece la descrierea şi analiza pieselor care fac obiectul studiului de faţă,
dorim să facem cîteva precizări relativ la pro,·enienţa monumentelor sculpturale În discuţie.
Piesele inedite din repertoriul nostru au fost scoase la iveală în decursul
săpăturilor din anii 1976-1979, fiind, de altfel, singurele monumente despre
care există indicaţii certe referitor la condiţiile de descoperire. Majoritatea
monumentelor din coleeţia Muzeului de Istorie al Transilvaniei sînt donaţia
bisericii catolice din Gilău, restul fiind achiziţionate din raza comunei. Prezenţa unor atare monumente este semnalată încă din anul 1863 de către
K. Torma, care publică cîteva inscripţii funerare, nefăcînd însă suficiente
precizări referitor la piesele sculpturale3 • Probabil indus în eroare, ca mulţi
alţii, de existenţa în Gilău a unui castel medieval ce domina vîrf ul de pinten
din centrul comunei, ascunzînd unor priviri mai puţin atente valurile de pă
mînt ale castrului roman şi neglijînd adevărata semnificaţie a de-scoperirilor
epigrafice de la Gi,lău, el va plasa castrul Alei Siliana în hotarul comunei
Suceag, pe malul drept al Căpuşului. Cu această ocazie T orma semnalează
o gamă variată de monumente sculpturale, arhitectonice şi epigrafice ie5ite la
iveală la nord de rîul Căpuş, în punctul numit în secolul trecut „Veresmart"

D. hac, Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială, În Act.1M N,
XIV, 1977, p. 163-170; idem, A New Military Diploma /rom Gilău, ~n Epigraphica.
Tra'lhZUX Jedies au V /[e Congres d'epigraphie grecque et latine, Bucureşti, 1977, p. 69-73;
idem, Monede postaureliene de la Gilău, 'in ActaMN, XV, 1978, p. 251-254; idem,
Al.a Silir,na c.R. torquata et amullata în Dacia, în ActaMN, XVI, 1979, p. 39-67;
D. Isac - Al. Diaconescu - C. Oprea.nu, Săpăturile arheologice în castrul roman de la
Gilău. Campaniile 1976-1979, În Potaissa, II, 1980 (sub tipar).
"2 M. Rusu, Castrul roman de la Gilău, În Studii şi comunicări de istorie, Caransebeş,
1979,
153-191.
K. Torma, Adalek eszak-nyugoti Dacia fold- es helyiratahoz, în A.M. Tudom. Akademia Evkonyvei, XI, II drb., Pest, 1863 (1864), p. 7: ,,E varhegytol delnyugotra, a hcgylancz Gyaluval szemben, s mar ennek nataran •levo lejtossegen, az ugynevezett Vere,mart~an taavaszi vizmosasok alkalmaval koronkent tobb becses regiseget talalnak. Gya:luban tobb
111ne-n keriilt crdekes domborvesen'i rt)111ai cml~kek, oszlopok, oszlop-fok, es talpok ,tb.
,Jarhamk•.
1

r·
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(.,Ripa Roşie"). Cit priveşte semnificaţia acestor descoperiri fortuite, K. Torma se gîndea la un atelier de pietrari care să deservească „castrul" de la
Suceag, îndoindu-se, datorită distanţei, că ar putea fi vorba despre necropola
aceluiaşi presupus castru 4 • În timp ce monumentele semnalate de Torma au
un caracter Yariat, piesele repertoriului nostru sînt, cu o singură excepţie, de
caracter funerar, incit ne putem întreba pe drept cuvînt dacă acestea
corespund, cel puţin în parte, cu monumentele semnalate în 1863. Faptul că
u parte din inscripţiile publicate de Torma s-au pierdut nu exclude ipoteza ca
şi alte piese ~cmnalate de ci atunci să fi aYut o soartă similară 5 • De altfel,
astăzi localizarea cu precizie a punctului numit „Veresmart" (,.Ripa Roşie")
este dificilă, Întrucît localnicii folosesc acest nume pentru a desemna întreg
malul pîrîului Căpuş, Între Gilău şi Căpuş, datorită culorii specifice a solului,
conferită de oxizii de fier din componenta acestuia. Avînd în vedere nesiguranţa datelor referitoare la această localizare, am făcut abstracţie de punctul „Veresmart" în discutarea pieselor din Gilău. Deşi M. Rusu În recentul
~ău studiu exprima la un moment dat acelea~i îndoieli, în acelaşi context
re\ ine, considerînd că piesele achiziţionate de :Muzeul de Istorie al Transilvaniei prO\·in de la .,\"eresmart", şi întrucît acestea au un caracter funerar,
pla,ează În acest punct cimitirul ca~trului. Trebuie Însă făcută precizarea
potrivit căreia monumentele semnalate de K. Torma ca provenind de la
.,\"cresmart" nu sînt exclu-.iv funerare, fapt pentru care considerăm că nu
exi'ilă deocamdată suficiente ar~umente pentru identificarea în acest loc a
cimitirului castrului. Ca o ,implă ipoteză, putem considera, eventual, că piesele donate de biserica catolică din Gilău, care au un caracter exclusiv funerar, nu sînt identice cu monumentele \·ăzute de K. Torma (în mare parte
pierdute azi) ~i. în consecin\ă, ar putea pro,·eni din zona bisericii. Amintim
cu această ocazie că biserica respectivă se găseşte la baza promontoriului
pe care este a~ezat ca"1rul. în znna unde probabil via praetoria se unea cu
drumul Napoca-Gilău ~• unde este, mai curînd, de presupus o zonă
sepulcrală.

în Yederea analizei a\pectelor artei pnH"inciale romane ilustrate de monumentele sculpturale de la Gilău ,·om proceda la o descriere şi discutare
prealabilă a fiecărei piese În parte.
1. Medalion /1m<'rar lucrat aparte 0 ; 120X68X23 cm; calcar; stare de
conservare destul de bună; loc de descoperire neprecizat; MuzlstTrans, inv.
IN. 1322 (donaţia bisericii catolice din Gilău); fig. 1.
Piesa reprezintă un monument din categoria medalioanelor lucrate aparte,
cu nişa cochiliformă. In medalion sînt reprezentate busturile unui cuplu. în
dreJpta, bărbatul poartă o tu11ica tăiată rotund la gît şi un sagum prins· de
4
Idem, op. cit., p. 7: .,A Veresmart oldalaban igen j(, minosegu vercslo csigames2Jkovct
fojtrnek ma îs, s cbbol kovetkeztetni lehet, hogy a n'.maiaknak e helyen a szucsagi vâr
oltalma alatt hihctoleg kofarago muhelyei leteztek. Hogy tân a telcp necropolisa fokiidt
volna itt, a varnak e hclytol vaio tavolsaga miatt alig lehcc gondolnia.
5
Una din piesele care ar putea proveni d~n punctul „Veresmart" este o bază de
coloană pe care am identificat-o şi am putut-o recupera din curtea lui Ilulboa,eă Daniel din
Gilău, nr. 604. Jn schimb, piesele nr. 11 şi 12. semnalate de M. Rusu, op. cit., p. 186, ca
amndu-se În curtea Bisericii ortodoxe din Gi:lău, au dispărut Între timp.
6
C. Pop - I. Al. Aldea - I. Chifor - V. Lucăccl, 'in Apulum, VII/1, l96S, p.
415 sq., nr. 8, fig. 5; C. Pop - V. Moga - I. Al. Aldea, în ActaMN, IX, 1972, p. 509,
nr. 27; cf. D. Protase, În SC/V, XI, 2, 1960, p. 32'9, nr. 13, nota nr. 1.
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:\l etl ali ,m lu cra t ap a rte .

u m ă rul drept cu o f ibul ă rot und ă. P ă rul sa u este fo arte schem atic redat
p rintr-un ş ir de striuri para,lele. În stînga, femeia po a f't ă o tunica şi probabil
o palla deasupra. Cutele acesteia sînt foarte îngrijit redate, dar to tod ată
ex trem de stilizate. Ea are o coafură simplă, cu cărare la mijloc şi p ă rul strîns
la spate. Nişa este foarte aplatizată , lipsind nervuri-le cochiliei. Medalionul
este decorat pe margine cu o corona de frUJ1ze de laur-i, lipsită de o bişnui ta
taenia, dar ornată cu patru rozete. Acest ultim element este executat, cu deosebită gijă; într-un relief destul de pronunţat. La partea superi()lară a piesei
se găseşte un con de pin, fără solzi, înalt de 36 cm, iar la partea inferio ară .
sculptat de asemenea din acelaşi bloc, se află ciotul piciorului de impla,nta re .
P iesa a fost în Întregime vopsită cu un miniu roşu-portocaliu.
In Dacia Porolissensis ·s înt cunoscute încă trei medalioane cu n i ş a cochil iformă7. Toate, au nervurile cochiJiei puternic profilate, fiind de in spiraţie
7

C. Pop -

V. Moga -

I. Al. Al dea, op. cit. , p. 509, nr. 24, 28, 30.
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il i3

:,i, daliun

lu c rat .,p:11 te .

nord -itali ca )i databile în prima jumătate a !)ecolul ui al II -iea". Piesa de la
Cilău este mai îndepărtată însă de modelul o riginar. Exe <.. ·.1 \ ia , dc5i schematic ă, este foarte îngrijită ~i ne fa ce să punem stili zarea ac c :nt uată a tipul ui
de bază nu pe lip sa de exactitate ş i ateniie a artizanului, ci, mai degrab ă,
pc . eama realiz ă rii piesei la o dat ă ulterioară ce lor simil are ~i. acest fapt
inve<lerînd un stagiu în proYin cie a m od el ului cu nişă coch il;l, i rmă. Astfel,
Înclinăm ~ă datăm piesa în a d oua jumătate a seco lului al II l: .1, cîn d deja
medalionul pare a fi ie ş it din modă. (La Potaissa , de exemplu, '.J '1 de mate1
rialul se datează mai ales începînd abia cu a doua jumătate a sec.+: ui II, nu
exi tă deo c amdată nici un fel de medalion lucrat aparte, de~i p r- : l: '. _ :.-: ţia mediului militar pentru un atare gen de m onu mente este rec uno sc ut ă).
2. M edalion fun erar lucrat aparte 9 ; 72 X 66 X 25 cm; calcar; sta .~ C:e conservare proa s tă, spart la partea s uper ioară ~i infe rioa ră; loc de d : ,\.. peri re
nepre cizat; \iluz i stTrans, inv . I. 6908; fig. 2.
în tr-o niş ă simplă sînt reprezentate d o u ă persona je în bust, un bar: ,.1t la
dreapta ~i o femeie la stînga. Veşmintele sî nt redate prin cîteva incizii t\: , ndonate şi nefireşti. Părul bărbatului est sugerat printr-o serie de striuri i'.1 •.: ·
lele, în timp ce ure chile personajel or sînt deformate . Feţele ::iu fost put : :· ~ :,~
' L. Teposu-Marinl·K1..1, Monume111e f ,mera re romane din Dacia Sii perior (Tcz:i L' :
<ln·.: l"r at), Bu ureşti, 1977, p. 34 sq.
9
A. Scho ber, În Dolg, II, 1911, p. 276, fig. 2; Gr. Florescu, Îru EDR , IV, 19J :,
p. 128, nr. 88; D. Protase, În SC/V, XI, 2, 1960, p . 329, nr. 12; C. Pop - V. Mo~a l. Al. Aldea, op. cit. , p. 509, nr. 26.
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corodate, încît abia se mai disting conturu riJ.e ochilor sau nasul. În plu s, ulteri r, figurile au fost mutilate prin
practicarea unor orificii
rotunde în
drep tul ochilor ş i gurii. Medalionul este
orn at cu o corona de lauri, legat ă cu
o taenia, vi z ibilă mai ales în
partea
inferi oa ră a piesei . Pe anumite porţiun i monumentul mai p ăs trează urmele vopsirii cu roşu. Piesa aparţine tip ulu i de medalion lucrat aparte, cu
f un dalu l ni şei neted, monument de ori gin e n rico-p a nnonică ş i care ma i apare
în Dacia P oro lissen si la M ihai Viteaz u, Ilişua şi Porolissum 10 , putîndu -se
nentua l st ab ili aici o leg ă tură Între
prezen ţ a acest ui tip la Gil ă u ş i ven irea
llei Siliana din Pann onia. Dup ă ti p ul de mon ument, această pie să , destul
de rudi menta r ă, e poa te d a ta În secolul II e.n.

t

3 . Stel ă fim e rară cu in criptie 11 ;
135 X 94X 21 cm; calcar; stare de co nse r vare pre cară, spartă la partea super i oar ă; ,,Veresmart"; MuzlstTran s, in v .
IN . 13 24 (d ona ţi a biseri cii ca tolice di n
Gilău); fig . 3.
În partea s uperioară a piesei e mai
Fig. :l
~tl:l rl l' ll i11 scr ipţil' .
poate distinge o porţiune din coron a
care ornamenta medalionul cu portretele defunqilor. Acest mot1V apare des
În zona nori co- pannonică, fiind preferat, e pare, de ce rcurile militare 1~ .
D u pă gentiliciul titularilor in sc ripţiei, precum ~i dup ă forma literel or piesa
poate fi datat ă l.a mijlocul secolului al II-lea e.n .
4 . Stelă funerară cu insc ripţie 13 ; 155 X 89,5 X 23 cm; cailca r; fragment.a r ă ,
spart ă la partea superioară ş i În, c olţul din dreapta jos ; st a re de conservare
b un ă, a tît cît se păstrează; .,Veresmart" ; MuzlstTra·n s, in v. I. 6911; fi g. 4.
Piesa aparţine unei stele cu ni şa rec tangulară . Partea s up erioa r ă 1 monumentului lipsind, este greu de precizat dacă cîmpul reliefului nu fu sese cum v1
divizat În dou ă registre. Gr. Flore scu o publi că fără colţul din stînga !>US,
lipit ulterior. In cîmpul reliefului este redat ă scena banchetului funebru . Pe
10
Şt. D:inilă , În ActaMN , X, 1973, p. 605-609; C. P op
op. cit , p. 510, nr. 29; N. Gudea V. Lu căccl, Insc ripţii
Mu zeul de istorie şi a rtă Zalău , Z a lău , 1975, p. 41, nr. 135.
11 CIL Ill, 846= 7650; D.
hac, În ActaMN, XVI ,
fi g. 6-6 a.
12 A. Schobc r, D ie rumi schen Grabsteine von Noricum
p. 169 sq.
13 CIL HI, 847 a=7651 ; G r. Florescu, op. cit. , p. 86,
ActaMN, XV f, 1979, p. 62, nr . 5, fig. 7.
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V. Moga - I. Al. Al<lc a,
m om,mente srnlpt nr..i.le in

1979,

p.

60

sq.,

nr.

3,

und Panno11ien, Wi cn , 192.\

nr. 14 . fi g. 12 ; D. !sa -, în
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k lin e se gă s e sc
patru
personaJe
ma culine, îmbrăcate cu cîte o tunica m anica ta. Cel din dreapta, mai
mare decît celelalte trei,
ţin e în
mîna stîngă o cupă . Restul per s11 najelor, probabil băieţi judecînd după
dimen siuni, ţin cîte o cupă în mîna
dreaptă. Pe umărul stîng al bă iat u1ui din dreapta se vede mîna bă r
batulu i. imetric, de o parte şi de
a lta a m ensei tripes, pe două k athedrae, se gă esc alte d o u ă p er onaje. În stînga este red.1t ă o femeie
ni o tunica lungă , cu p ărul pi eptă
·na t simplu, peste cap ~i strîn s la
~pate, iar la gît cu un colie r . Î n
timp ce mîna tînga o are adu ă la
piept, cu dreapta ţi nc un rhy ton care c termină într-un
ca p uma n.
Pe ka thedra din dreapt a ~ta un per'.>unaj îmbră c a t ca ~i cele ~m ascul i~e
~i ca re \i ne în mîna stîn ga o cupa .
1\ l îinile personaje lo r cu cu p ă sîn t redate extrem de schemati c, asemenea
unor c leş ti . Putem
pre supune ca__:
initial, arti stul a intenţionat sa
sc ulpteze pe kathedra din dreap ta
to t un personaj feminin, ca În stînga, în tru cît ş i a tăzi se mai poate
Fig. -t
Stel.1 lu i .\ u r. (ari11us.
di tinge con turul
memb relo r inferi oare ale femeii cu tunica lungă,
pre ·um ') Î unul din pi cioa rele aces teia r ă ma s intact la baza mensei tripes. Î n
, p aiiul ini\i.11 p ro iecta t pentru aceas t ă reprezentare se pare că a rti stul s-a
decis (po ate la inter v enţi a cumpărătorului) să int roducă un camillus. Dimen~iunile . sale sînt normale, dar neîncăpîn d în ca dru el este redat doar în bu st,
tinînd cu mîna s tîngă un ul cior. L. Bian chi, consi derîn d că personajul ar fi
în întregime redat, apreciază drept „caricaturale" dimensiunile sale 14 . în realitate, liniile trasate pe relief probează unele ezitări ale lapicidului. Dealtfel,
acesta a omi s să mai redea picioarele de la kline. Relieful, foarte plat, era mai
adîncit în zona capetelor personajelor, autorul lui acuzînd o oarecare stîng ăcie
ş i inexactitate în execuţie. Piesa pă s trea ză aproape pe toată suprafaţa vopseaua
roş ie, iniţial ă. Stela a aparţ inut lui Aurelius Carinus, cornicularius în Ala Siliana. A vî nd în vedere unele ine x a c tităţi în grafia in scripţiei, ca şi gentilici ul
defunctului, piesa se poate data în secoilul III e.n .
14

L. Bia n-ch i, 'ln Apuh1m, X II , 1974, p. l 75 sq. , fig. 8.
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Std 1 nuepi grafi'\ .

5 . Stelă funerară 1 5 ; 122 X 87 X 25 cm; calcar; s part ă la p ă rţile superioa re
ş i inferioare; stare de conser V1are bun ă , re ta urată; loc de descop erire neprecizat; Muzl stTran s, inv. I. 6909; fig . 5.
Piesa aparţine unei stele cu ni ş a re c tangulară ş i cîmpul reliefului di vizat
În două registre. În partea ei superi oară se mai p oate di stin ge o p orţ iune
a acroterelor care încadrau fr ontonul. În cîmpul reliefului, În registrul superior, este redată scena banchetului fun ebru. De o parte ş i de alta a unei mese
cu un singur picior şi cu o tăblie patrulateră redată de sus, pe care alimentele, confuz s chiţate, nu pot fi individualizate, sînt înf ăţ işate două persona je
feminine, fiecare pe cîte o kathedra. îmbrăcămintea este greu de distin s, aşa
încît nu se poate preciza dac ă ele po.a rtă do,a r o tuni ca lung ă sa u au ş i o
palla deasupra. În mîna dreaptă şi, respectiv, în stînga ţin cîte un rh yton.
Deasupra mesei, plasate pe o kline neconturată de fapt, se află busturile la
fel de schematic redate a două personaje. Mîinile în oare, în mod normal,
trebuiau să ţină cupele, lipsesc de astă dată. Personajul din dreapta pare
a avea -aceeaşi coafură, cu cărare la mijloc, asemenea femeilor de p·e k athe15

Gr . Florescu, op . cit ., p. 88, nr. 18, fig . 15.
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drae şi pare deci a fi tot de sex feminin. Capul celuilalt personaj de pe
kline este foarte corodat.

1n registrul inferior este redat un călăreţ mergînd la pas spre dreapta,
cu o tunica ~i · un sagum ce flutură la spate, şi în taţa căruia apare un calo
într-o tunică scurtă, ţinînd în dreapta, probabil, o lance, iar în stînga ridicată un obiect greu de identificat. întreaga execuţie este foarte rudimentară
şi schematică, neglijînd detaliile.
Cîmpul inscripţiei a rămas anepigraf, deşi a fost liniat. Probabil că piesa
produsă nu a mai fost comercializată. Ea este vopsită cu miniu roşu, păstrat
pc toată rnprafap monumentului, fapt care ne-a îndemnat să conchidem că
piesa, în realitate, este foarte bine consen·ată, neclaritatea scenelor nedatorîndu-se în nici un caz aqiunii corozive a agenţilor externi. Monumentul este
neterminat, în măsura în care nu are inscripţie, vopsirea sa completă indicînd
însă faptul că relieful a fost considerat ca şi finit. Lucrarea pare a fi foane
tÎrLie. ln primul rînd tipul de stelă cu nişa rectangulară şi cîmpul reliefului
di,·izat în două registre, cu iconografie ,·ecină pereţilor posteriori de ediculă,
este o variantă tîn.ie 16 • Acelaşi lucru se poate afirma pentru scena banchetului I unebru cu mai multe personaje pe kl inc, care a servit de model artizanului piesei în discuţie. Acesta însă a operat o serie de simplificări ale tipului
de bază: kline nu mai este nici măcar schiţată, mîinile personajelor de pe ea,
redate în toate celelalte reprezentări ale scenei, lipsesc aici. Stîngăcia şi schematismul execuţiei este dublat de o simetrie exagerată a compoziţiei. Această
piesă neterminată, datorită lipsei inscripţiei, poate fi datată în secolul III e.n.,
părînd a fi, dealtfel, cel mai tîrziu monument provenit din Gilău.
6. Stelă funerară fragmentară; 65X60X18 cm; calcar; stare de conser,are mediocră; descoperită în castru (1979) pe via praetoria, între dărîmă
turile provenite de la o baracă de piatră; MuzistTrans, inv. V. 26.753;
fig. 6.
Avînd în vedere grosimea piesei (18 cm), nu este exclus ca ea să fi fost
un perete posterior de ediculă şi nu neapărat o stelă. Fragmentul înfăţişează
scena banchetului funebru. In stînga este reprezentată o femeie îmbrăcată cu
() tunica lungă, prinsă sub piept cu un cordon, şi aşezată pe o kathedra pe
a cărei parte laterală se disting cîteva incizii sugerînd structura sa lemnoasă.
In mina dreaptă, redată sub forma unui „cleşte", are un rbyton. De remarcat gîtul îngroşat şi capul supradimensionat, cu nişte ochi triunghiulari foarte
apropiaţi. Părul femeii este coafat în bucle: Este mai greu de precizat dacă
în urechi poartă cercei rotunzi sau acestea sînt deformat redate, asemenea
celor din piesa nr. 2. În dreapta, pe o kline din care se poate distinge salteaua
groasă, s-a mai păstrat partea inferioară a unui personaj, care ţine În mina
\tÎngă, redată în aceeaşi manieră de „cleşte", semnalată şi la piesa nr. 4, un
pahar. De remarcat modalitatea neglijentă de redare a cutelor tunicii acestui
personaj. Cele două figuri păstrate sînt extrem de înghesuite. Foane probabil
pe kline se găseau mai multe personaje, asemenea piesei nr. 4, cu care monumentul de faţă prezintă anumite similitudini. A vînd în vedere acest fapt, el
poate fi datat tot în secolul III, asemenea majorităţii scenelor de banchet
funebru cu mai multe personaje pe kline.
16

Ibidem, p. 14;

•
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7. Perete posterior de e di cu lă 17 ; 145 X 65 X 15 cm; ca lca r ; sp artă În d o u ă
bu că\i reun ite, stare de co nserva re bun ă; loc de descoperire neprecizat ; încastrat În pe retele nordi c al bisericii catolice din G il ă u; fi g. 7.
P iesa a fos t co nsid era tă o s tel ă neterminată , d a to rit ă lip sei in sc ripţ iei .
Descoperirea p ă rţii superi oare în care s-au p ăs tra t cele d o u ă orificii de f ixare
a pereţilo r laterali înlătur ă î n să orice d ubiu în p ri v in ţa tipului de mo numen t
căru ia i-a a parţinut fra gmentul. Î n cîmpul reliefului este red ată sce na ban chetului fu ne rar. P e kline se gă se ş t e un b ă rbat în v e şmîntat cu o tunica manicata ş i un sagum. Î n mîn a stî n gă acesta ţ ine o c up ă prelun gă, cu picior <;Curt .
17 A. Bodor, Un n ou monument funerar de la Gilău înfăţişînd banchctnl funcbrn , În
AmD, p . 41 sq q., f ig. 1. Es te p ublicat un fr:igment rcprezentînd cea mai mare parce a

reliefului ; u1terio r a fo st „ r egăsită" sub alta r ~i panea super i oară, so cotită dl: A. J3odor
astfel că 'in preze nt monumentu·'. reîntregit, se află Încastra t În zidul n urdi.:
interi-or al bi ser icii catolice din G i~fo, care a do nat, de altfel, M uzeu lui d e I ~tor il'. a l Tr :!.nsilv anici m :i i multe piese desco_?eri te 'in comună.
pierdută,
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În faţa sa, pe o kathedra, este reprezentată figura unei femei, care poartă
o tunică lungă, strînsă sub piept cu un cordon. Deasupra poartă o palia care-i
acoperă şi capul. În mina dreaptă ţine o patera. Kathedra pe care este a~ezat
acest personaj pare a fi alcătuită din nuiele. În extremitatea stingă a reliefului se află o camilla, care poartă o tunică lungă strînsă cu un cordon sub
piept şi care ţine în mina dreaptă un obiect prelung, probabil un simpulum.
În centrul scenei, pe mensa tripes, sînt înfăţişaţi, priviţi de sus, un pc'1te
Într-o tipsie ovală şi un panis quadratus. Pe partea superioară a monumentului recent! ,,redescoperit" se disting capetele celor trei personaje, dintre care
doar capul bărbatului s-a păstrat mai bine. Acesta are părul şi barh.1 scurt
tunse, redate într-o manieră oarecum particulară, prin incizii mărunte efectuate cu o daltă ascuţită. Dincolo de spătarul trapezoidal de la hli11c: se
găseşte un al patrulea personaj, care ţine un vefom. Se distinge capul acestuia,
cu un păr lung pieptănat cu cărare la mijloc, precum şi mina dreaptă care
ţine draperia, stînga fiind actualmente ruptă. Din Dacia Porolis\ensi~ mai
sînt cunoscute alte cîteYa asemenea reprezentări. Este vorba despre ~teb lui
Iulius Crescens de la Căşei 18 , partea superioară a unui perete postcrilir de
aedicula cu reprezentarea a două asemenea personaje, păstrat la Muzeul de
Istorie al TransilYaniei (inY. IN. 1590), precum şi un fragment din Napllca
sau Dej cu un personaj aproape identic cu cel de la Gilău, dar mult mai
elegant executat 19 .
Peştele şi panis quadratlls reda\i pe mema tripes l-au determinat pe
A. Bodor să afirme că acest „monument funerar ar aparţine ,·estigiilor
creştine timpurii din Dacia":! 0 • De altfel, simboluri identice, asociate tot cu
patera, se găsesc pe un fragment de stelă de la Potaissa:! 1, precum şi pe un
perete de ediculă din Gherla:! 2 • Nu credem că există dovezi peremptorii pentru a califica toate aceste monumente drept creştine 23 • Con·siderăm şi noi că
datele problemei creştinismului în Dacia romană înainte de a doua jumătate
a secolului III nu s-au modificat de cînd C. Daicoviciu a afirmat inexistenţa
acestuia 2 -'. De altfel, este greu de conceput că Într-o zonă în care cultura
latină este absolut dominantă, unde mentalitatea occidentală este caracteristica esenţială a romanităţii dacice, să se găsească trei monumente funerare
aparţinînd unei religii de limbă greacă şi inaccesibilă latinofonilor pînă după
mijlocul secuiului III, cînd limba latină pătrunde în textele liturgice
creştine 25 .

Şi acest perete posterior de ediculă a fost vopsit în antichitate cu mmm
roşu.:.portocaliu, care actualmente se păstrează la cutele veşmintelor şi în
18

Em. Panaitcscu, 'in ACM IT, 1929, p. 332-337, fig. 8. ·
L. Ţeposu-Marinescu, op. cit., p. 134, nr. 179.
20 A. Bodor, op. cit., p. 48 sq.
21
M. Jude - C. Pop, Monumente sculpturale romane în Muzeul de istorie Turda,
1972, p. 8, nr. 3, PI. 111/1.
22
,
O. Floca - W. Wolski, Aedicula funerară în Dacia romană, în BMI, III, 1973,
p. 24, nr. 70, fig. 88-89.
23
D. Protasc, Problema conti11uităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii,
Bucureşti, 1966, p. 143; cf. L. Bianchi, op. cit., p. 181, care pune la îndoială pînă şi
va..loarca simbolid a reprezentării.
24
C. Daicoviciu, în A/SC, III, 1933-1935, p. 191 sqq.
25
J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperi11lui, Bucureşti, 1979,
p. 148 ş~ '1n special nota nr. 34.
19
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J> rdc d · edi ul ii, fr a;.:111.:nta r .

păqile
păca te

mai adîncite ale reliefului. Execuţia piesei este foarte îngr : j it ă. D in
nu deţinem criterii ferme pentru o d a tare ma i preci să a mon umentului.
Analogiile de la P ora issa:? 6 ar putea indica jumătatea ecolului al II-iea ca termen d upă ca re ori ce datare e te p o s ibilă, pe durata epocii romane în D acia.

8. Pere te lateral stîng de aediculă 27 ; 79 X 62 X 10 cm; calcar; fr agmen tar,
tare de consen·are precară , lipit din d o u ă bucăţi; loc de descoperire neprecizat; Muz l stTran , În\'. IN. 1323 (V. 15810), d o naţie a bi sericii catolice din
G il ă u; fig. 8.
In partea s ting ă a monumentului, pe cant, e te redată o semicol oană
terminată la partea s uperioară printr-o î ngro ş are „decorată" cu cîteva neregularităţi, sugerînd un capitel compozit, fapt ca re indică apartenenţa la un
perete lateral stîng de edi c ul ă.
Cîmpul rel iefului, spart În două i cu lip uri, este di v izat printr- un
chenar simpl u în do u ă registre rectangulrue . În cel superior este reprezentat
un că lăreţ mergînd la pas spre stînga. Scena este rudimentar tratată , personaj ul fiind parcă lipsit de gît şi tors, iar tunica şi probabil sagumul său fi ind
redate prin cîte va incizii paralele. Piciorul că lăreţului atîrnă mult sub crupa
ca lului, fiind, de altfel, mai reu şită execuţia pi ciorului animalului, ridicat
26 Ve zi supra, nor.a nr. 21 , precum ş 1 M. Jude C. Pop, op . cit., p. 11 , ~1r. 12,
Pl. VII/1.
27
O . Floc.a - W. Wolski , op . cit., p. 24 , nr. 75, fig. 95.
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majestuos în unghi drept. In registrul inferior se distinge, în partea stingă J.
reliefului, bustul unui personaj masculin, iar la dreapta cel al unei femei,
ambele fiind realizate la fel de rudimentar.
Figura călăreţului în această ipostază apare aproape identic pe alţi patru
pereţi laterali de aedicula din Dacia Porolissensis, provenind din Gherla,
Potaissa şi Sutar (2 exemplare) 28 • O. Floca - W. Wolski consideră că aceJ.stă
scenă l-ar reprezenta. pe mortul eroizat29 , în timp ce Gr. Florescu o lea~ă de
figura călăreţului trac, oferind analogii pentru acest tip mai ales în zona
celor două Moesii 30 • I. I. Russu, considerînd că nu există elemente definitorii
pentru ideea eroizării în chip de cavaler trac (şarpe, copac, altar), găse~te
acestui tip, pe drept cuvînt, analogii în provinciile vestice 31 • Pe aceeaşi pnzitie,
a originii norico-pannonice a acestui motiv, se situa în 1968 şi V. VasiliC\":i:?_
Probabil că scena în cauză este legată într-un fel sau altul şi de profesia defunctului, reprezentările cu călăreţi şi uneori şi cu calo, asemenea piesei
nr. 5, fiind caracteristice gustului militarilor 33 • De altfel, în Pannonia acest tip
iconografic prezent la Gilău apare cu precădere în zona castrelor 34 • De remarcat că piesa din Gilău păstrează pe toată suprafaţa sa urmele vopsirii
cu miniu. Secolul 11-111 e.n.
9. Perete lateral drept de ediculă, fragmentar; 43 X 29 X 13 cm; calcar;
stare de conservare mediocră; descoperit în stratul de dărîmături din fJ"rta
Jecumana (1979); fig. 9.
Cantul este decorat cu vrejuri de viţă de vie, din care se mai pot distinge
două volute, precum şi jumătatea inferioară a unei frunze. Faţa interioară a
fragmentului poartă urme fine de daltă zimţată. ln partea superioară a peretelui se pot distinge două picioare. Dreptul este redat din profil, în timp
ce stîngul este văzut de sus şi din faţă, depăşind nivelul celuilalt picior. Poziţia picioarelor este caracteristică pentru aşa numiţii camilli de pe pere\ii
laterali de edicule, care sînt reprezentaţi cu întreaga greutate a corpului sprijinită pe un picior, într-un uşor contrapost, în timp ce celălalt membru este
flexat. Acest tip iconografic apare aproape identic pe un număr- de nu mai
puţin de 6 pereţi laterali de ediculă din Dacia Porolissensis (Aghireş, Cluj,
Gîrbău, Ilişua şi Sutar 2 piese) 35 • Evident, nu poate fi vorba despre un
atelier comun, ci despre un model, o modă vehiculată chiar şi dincolo de limitele Daciei Porolissensis 36 •

10. Perete lateral drept de ediculă, fragmentar; 53 X 40 X 10 cm; calcar; stare de conservare precară, corodat pe faţa interioară; găsit pe via
sag,-laris de pe latura de vest (S. IV, 1976); fig. 10.
Ibidem, p. 2-4, nr. 72, fig. 91; p. 18, nr. '46, fig. 60 şi p. 27 sq., nr. 83, fig. IC~.
Ibidem, p. 35.
Gr. Florescu, op. cit., p. Hl.
31 I. I. Russu, in ActaMN, IV, 1967, p. 101, nr. 30, fig. 8.
32 V. Vasiliev, Îlll ActaMN, V, 1968, p. '478.
33 L. Bianchi, op. cit., p. 17'5 sq.
:M A. Schober, op. cit., ip. 62 sq. şi 202.
3:. O. F,loca W. Wolski, op. cit., p. 30, nr. 94, fig. 115; p. 22, nr. 63_ fi~. 7S;
P 26, m. 81, fig. 99; p. 26, .nr. 82, fig. 101 şi p. 27 sq., nr. 83, fig. 102.
·38 Ibidem, p. 10, nr. 7, fig. 10.
28

29
30
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-a p ăs trat jum ă tate a inferi oa r ă a peretelui . Pe cant se p ăstrează o coloana em i îngro pat ă , cu fu sul neted '>i cu baza schem a tic redată. Pe · fa ta
interi ua ră, puterni c coro dat ă , pare a se di stinge piciorul unui p er ·onaJ, similar piesei nr. 9.
11 . Perete de edirnla, fragment; 29 X 23 X 10 cm; calcar; tare de con,en·are mediocră, cu urme de ar s ură; gă it, Împreună cu nr. 9, În d ă rîmătura
p o nii decuma ne; fig. 11.
Se di tinge partea s uperioară a capului unui bărbat, cu părul redat prin
in cizii paralele ş i ochii bine profilaţi.

12 . Acoperiş de ed irnl ă 3 7 ; înălţimea totală 45 cm, lungimea faţadei 105
cm; l ă ţimea 67 cm; calcar; stare de co nservare mediocră, cu lipsuri la partea
s uperi o ară; loc de desco perire neprecizat; MuzistTrans, inY. V. 2811; fig. 12.
:i ;

Ibidem, p. 24 , nr. 76, fig. % (de ~en) .
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Fragm en t <le pe re t e eh: cd ic 11l [1.

Monumentul reprez i n t ă un ac o peri ş boltit de aedio da, de o fo rm ă mai
s imp lificat ă, avînd cîteva analogii în D acia 83 . F ă r ă a avea fr ontonul decorat,
a cop eri şul prezint ă ca ac rotere ·doi lei culc aţi, muti lia ţi la partea lor super ioară . De asupra b o lţii exi s tă d o u ă orificii dreptunghiulare î-n care se fixau
conurile de pin în chip de corona.rneme, azi di sp ă rute 39 . Caracterul destul de
îngri jit al lucrării esre indicat de adîn cimea şi înolinaţi a muluri,lor p ă rţii in ferioiare. Piesa p ăstre ază În p orţiunile mai adîn cite µrmele vopselei roş11portooalii cu care fu sese ac operit ă iniţi al.

9 -

38

Ibidem , p. 8, nr . 3- 5.

39

C f. ediicula Întreagă de la M i-c ia , ibidem , p. 5, fi g. 1- 1 a, 1 b.

Acta Mu se i Nap ocen s is v o i. XVII .
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Frag m ent de

edi eul :1 ( ?).

13 . fr '!_g m ent .de ediculă (?); 26 X 18 X 13 cm ; calcar; stare c.le con serv are precara; provine din d ărî m ă turile unei bară c i de piatr ă din ca~trn (,,cLîdirea A". 1976); fig. 13.
Piesa, refolo s ită la con s trucţia unei clăd i r i, reprez int ă prob ab il un frag ment dintr-un perete posterior de edic ul ă , judecî nd dup ă l ă ţime a sa . Se ma i
păstr ează pieptul ş i umerii unui per onaj ca re poart ă o tunica t ă i ată d rept
la gît, iar deasupra o palla a le că rei cute sînt mai îngrijit redate .
14. Leu funera r aclosa r10 ; 64 X 56 X 25 cm; calca r; stare de conser va re
mediocră, fragmentar; loc de descoperire neprecizat; Muzl stTrans, in v . I. 6912;
fig. 14.
Monumentul reprezintă un leu funerar din categoria leilo r adosaţi, cu
rol de coronament (?), în a sociere cu un simbol funerar 41 . Animalul este reda t
spre stînga 1 cu labele din faţă adunate destul de nefiresc, remarcîndu-se Ln cizii,le lungi care reprezintă ghiare.Ie. Capul felinei are un aspect destul de
„umanizat", ochii mari ş i migdalaţi cu contur dublu, gura din care iese o
limbă ascuţită, încercînd s ă sugereze feroc itatea. Interesantă este maniera de
interpreuare a coamei: 1a partea superioară cîteva şanţurii puţin adînci, iar în
jurul gîtului cîteva şuviţe de păr În forma unor „pipe" . Lîngă hba p osterioară a animalului se distinge vîrful ascuţit al cozii.
M . Rusu, publicînd piesa, menţionează „ ca un fapt neobişnuit la leii funerari din Dacia, că cel de la Gilău poartă pe spate trupul unui b ărb at din
40

41

M. Rusu, op. cit., p. 186, nr. 5.
D. lsac - V. Wollmann - I. P. Albu, În Sargetia, X, 1973, p. 141 sq.
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t .:irc ~c n1.11 p nate ,·edca doar capul i mîna dreaptă , ia.r între mîini două rozete"42 . în -, tarea a c tual ă a pie ei nu se mai poate di stinge apui niciunui per~on<lj. ,.13 ă rba.tul" în ca uză nu se găseş te culcat pe spatele leului, ci este, de
fapt, un sim bol ad os::n acestuia. . In dreapta, jos, se distinge o rozetă, dar
cele două protuberanţe de deasupra ei sînt de fapt mamelele sfinxului cu care
era asociat leul. Perso najul respecti v este deci un sfinx, cu cîteva bune analogii Îll{ Dacia 43 . Acest anima'! fanta.~tic nu are, în cazul de faţă, între labe
o bi ~nuita ma scă , ci o rozetă . M . Renard co n s ideră ca important aportul trupelor auxiliare în vehicularea acestui motiv de origine vestică 44 . În cazul de
fa\ a de ci, o riginea pann o nică a alei Siliana ar putea fi un indiciu pentru
apa riţia to cmai la Gi.lău a acestui tip de m o nument de origine \'es tică . Se
remarc ă şi în cazul acestei piese unne de vopsire cu roşu . Datarea lui este mai
gre u de precizat.
15 . Relief votiv în form ă de ediculă 45 ; 91 X 63 X 25 cm; calcar; stare
<le co nser vare bună, part la partea inferi oară; loc de desco perire nepreci1a1·rn; l\1u·t.l c; tTran s, in v. I. 6910 ; fig . 15 .
.; 2 M. Rusu,

np. cit., p. 186, n r . 5.
M. Rcnard, În Apulum , V 11 / 1. 1968 , p . 273-305; cf. p. 292, nr. 4, fig. 25
(pi esă din Mu ze ul judeţean Deva).
44
Ibidem, p. 304 sq .
45 A. Iluda y, În DolgSzcged , II, 1926, p. 9 sq., fig. 2; I. I. Russ u, în A cta MN, IV ,
1 % 7, p. 101 , nr. 30, fi g 8; Civil ta, F. 18.
46
A. Buday, pub~icînd monumentul , informe ază la p. 9, not a nr. 20, asupra presupu neri i potrivit căreia acest a a r fi fosq d escoper it de fapt la GJ rbău, de unde ar fi fost
adus Împ.reun ă cu alte monumente (!) la G i l ă u. El îns~i publ ică piesa ca provenind din
Gilău, ceea cc ne determin a s ă acceptăm faptul ca a tare, întrucît nes iguranţa locului de
d escoperire nu este dovedit ă.
43
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n>ti,· in fo rn 1:1 de ed irnl:1.

Mo numentul, ca fo rm ă , imit ă o e di c ul ă pri v it ă din fa t ă , cu co loane le
terminate într-un capitel simplu pe care se aşeaz ă un fron ton triun ghiu l.u la
partea s uperioară ş i boltit în interi or . F rontonul a re c orni şa de corată cu dent icule şi cu o bordură dublă.
În cîmpul reliefului este reprezentat un că l ă reţ mergînd la pa s sp re
dreapt.:'l. El este în v eşmîntat cu o tunica sc urt ă ş i, deasupra, un sagum pr in s
pe umărul drept cu o fibulă rotundă, faldurile flturînd la spate . Calu l, redat cu destulă minuţiozitate, cu o coadă împletit ă ce atîrn ă la p ă mînt , es te
încins cu curele de care este prin să şaua, v izibi-l ă ş i ea, hăţuri-le fiind st run ite
de călăreţ . Sub picioarele anterioare ale calului pare a se di stinge, cu gre utate,
din cauza spargerii reliefului, un pe•rsonaj uman sau un ainimal ră pu s. Pe
mantia călăr,eţului este reprezenuată o pa s ăre, greu de identificat (un c rh,
eventual), iar deasupra capului calului se află sculptată o liră, pla s ată astfel
încît să sugereze că este ţinută cu mîna s tîngă a călăreţului . Asupra semnificaţiei acestei piese s-au emig mai multe păreri . A . Buday a identificat că 
lăreţul cu cavalerul trac·17 , aducînd în sprijinul acestei păreri ş i cîte va ana17

Ibid~m , p. 9 sq.
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logiittl_ El remarcă, într-adevăr, că lira constituie un atribut al zeului Apollo,
îmă asemenea contaminări exiscă 49 • O altă contaminare, de data aceasta cu
miuaismul, o reprezintă pasărea, probabil un corb. Nu este exclus ca în partea inferioară a acestei piese, acum deteriorată, să se găsească o inscripţie
nnivă. I. I. Russu, care discută monumentul, se întreabă dacă nu cumva
călăreţul îl înfăţişează pe defunctul eroizat, asimilat lui Apollo, piesa căpă
tînd astfel o semnificaţie funerară 50 .

•
Pentru a întreprinde o analiză a pieselor descrise şi comentate În repertoriul nostru credem că este necesar a porni de la definirea mediului social
căruia i s-au adresat şi care s-a folosit de aceste produqii artisitice. In cazul
a două dintre piese existenta inscriptiei face această sarcină relativ uşoară:
~tela cu medalion, nr. 3, databilă în secolul li. e.n. aparţine unui decurion
al alei locale, iar stela cu nişă rectangulară, nr. 4, databilă în secolul III.
.1partine unui cornicular al aceleiaşi trupe. Doi principales deci, oameni cu o
pozitie socială şi materială eminentă printre localnici, îşi permit luxul comandării unor stele. Nu cunoa~tem proprietarii celorlalte monumente funerare, dar nu credem că greşim prea mult dacă încercăm să stabi,lim o legă
tură între acestea ~i titularii inscriptiilor funerare găsite la Gilău, pentru
a pmea astfel contura o imagine cit mai coerentă despre cimitirul castrului
de aici. :\ureliu„ Fabius sig11i/er al trupei 51 , [ ••• NIVS] VERECVNDVS, un
fmt cl11plari11s;,'.!, precum ~i Ulpius Saturninus":1 şi Ulpius Te ... 5 4, ultimii doi
cq11ites, sînt cu toţii ,·eterani, doi dintre ei de asemenea cu o situaţie materială
pri, ilegiată. Devine evident faptul că persoanele care îşi pot permite cheltuiala unor monumente funerare de piatră de tipul stelelor, medalioanelor
sau ediculelor sînt soldaţi şi \'eterani° ai Alei Siliana. Avem prin urmare de-a
face cu un mediu social restrîns şi unitar, care comandă şi foloseşte piese de
tipul celor discutate în articolul de fată.
Pe de ahă parte, din analiza monumentelor funerare de la Gilău se poate
deduce existenţa unui gust unitar care a guvernat producerea pieselor respecti\'e. Astfel, din punct de ,·edere al tipologiei monumentelor, se poate constata
n relati d monotonie rezultată din opţiunea constantă pentru stele cu nişa
rectangulară, medalioane şi edicule. Comparativ cu Napoca, la Gilău lipseşte marea Yariecate a tipurilor de stele, altare şi coronamente de altare,
statui sau construqii funerare de mai mari dimensiuni. ln mod evident militarii de la Gilău preferă o gamă restrînsă de tipuri. Toc unitară se dovedeşte
.1 fi ~i decorat ia pieselor, moti\'ele şi scenele prezentate: corona, călăreţul,
banchetul funebru, apar în mod freC\·enc. O serie dintre aceste elemente au
fost deja recunoscute ca şi caracteristice gustului militar. Corona, reprezentată pe piesele nr. 1, 2, 3, care trimite cu gîndul la dona militaria, apare cu
8

Ibidem, p. 9, fig. 1; p. 11, fig. 3.
Archfrt, XXV, 1905, p. S, fig. 69: I. I. Russu, op. cit., p. 98, nr. 21.
50 I. I. Russu, op. cit., loc. cit.
51 CIL III, 847; D. lsac, în ActaMN, XVI, 1979, p. 62, nr. 4.
52
CIL III, 848; D. Isac, op. cit., p. 62, nr. 6.
r.:i CIL III, 849; Idem, op. cit., p. 62, nr. 7.
5
~ CIL III, 7801; Idem, op. cit., p. 62, nr. 8.
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şi pe mormintele soldaţilor din zona norico-pannonică 55 .
La o concluzie similară ne-a dus şi analiza figurii călăreţului Întreprinsă la
piesa nr. 856 , precum şi prezenţa motivului sfinxului, discutată la piesa nr.
14 57 . Există deci temeiuri pentru a folosi în cazul acestor produse guvernate de gustul militar termenul de „Soldatenkunst", utilizat de Furtwăngler încă
la începutul secolului 5 R. Aceeaşi unitate a gustului estetic, caracterizat uneori
în antichitate drept barbar, rezultă şi din faptul că majoritatea pieselor
(nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 şi 14) au fost vopsite în roşu 59 . Toţi autorii care s-au
ocupat de aceste piese au considerat în mod eronat că ele ar fi realizate dintr-un calcar roşiatic, în realitate fiind vorba despre o varietate de calcar grigălbui, vopsit însă conform preferinţelor unor provinoiali.

precădere, de

altfel,

Acestei unităţi culturale, probată de constanţa gustului estetic 1;0 , îi corespunde o unitate socială a celor care au comandat şi folosit piesele respective. Nu credem că exagerăm atunci cînd afirmăm că piesele În discuţie
sînt expresia unui orizont socio-cultural omogen, cînd unui anume spaţiu socialeconomic îi corelăm deci un anume gen de artă 61 .
O altă caracteristică a monumentelor sculpturale din Gilău este legătura,
atît a tipurilor, cît şi a motivelor, cu spaţiul norico-pannonic, legătură de
altfel relevată de noi la discutarea pieselor nr. 2, 8, 14 şi 15. Se pune astfel
din nou problema căilor de pătrundere a influentelor culturale sesizabile în
produqiile artistice ale atelierelor din Dacia. In 1960, D. Protase remarca
faptul că influenţele norico-pannonice nu pot fi explicate doar printr-o
colonizare din spaţiul respectiv, deoarece în acest caz ar trebui să găsim pe
monumentele din Dacia, pe lingă motive şi teme, şi elemente de port popular
din zonele respective 6:?. Dealtfel, în Dacia prezenţa coloniştilor norico-pannonici este departe de a fi masivă 6 :i. Trăsăturile populare ale costumelor devin
pregnante doar În zona Cristeşti şi Şeica Mică, unde atare elemente sînt
atestate64 . La Gilău, în schimb, caracterul pur roman al vestimentaţiei este
evident. Aici, deşi influenţele culturale norico-pannonice sînt prezente, conţinutul lor diferă de cele de la Şeica Mică, de exemplu, neavînd un caracter
popular autohton, ci unul general roman. De altfel, cu excepţia unui nume
celtic 65 , toate numele de pe inscripţiile funerare ale ostaşilor din Ala Silia11a
sînt pur romane. Credem că se poate stabili o legătură Între faptul că trupa
vine din Pannonia şi gustul artistic probat de piesele funerare din Gilău, unde
prezenţa motivelor norico-pannonice este frecventă. Deşi Ala Siliana, la sosiVezi supra, nota nr. 12. precum şi M. Rusu, op. cit .. p. 187, nota nr. 93.
Vezi supra, notele nr. 28-.34.
57 Vezi supra, nota nr. 44.
~8 R. Bianchi-Bandinelli, Rome, la fin de ['art antique, Paris, 1970, p. 106.
59 Vezi, de exemplu, la Plinius, Nat. Hist., XXXIII, 36.
60
ln opoziţie cu ideea aici exprimată de .noi, M. Rusu, op. cit., p. 187, consideră că
o serie de simboluri sînt .,atît de rar Întîlnite ,pe alte monumente funerare" şi d ele
,,ilustrează un sincretism religios În care sînt amestecate diverse regiuni ale imperiului•.
Acest raţionam~nt derivă din inexacta interpretare a pieselor nr. 7 şi 14, care, aşa cum am
arătat În descrierea lor, au numeroase analogii 'in Dacia şi în provinciile vestice.
61 Vezi părerea contrară recent exprimată de R. Brilliant, Arta romanii de la republică la Constantin, Bucureşti, 1979, p. 166.
62
D. Protase, în StCl, III, 1960, p. 140 sq.
6 3 TransAnt, p. 162.
84
O. Floca - W. Wolski, op. cit., p. 47, nr. 173.
tiS Vezi supra, nota nr. 52.
55

56
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rea sa, era alcătuită din elemente recrutate din zona respectivă, acestea erau
Într-un stadiu avansat de romanizare sau complet romanizate. Raliindu~ne
punctului de Yedere al lui H. Schoppa 66 , putem conchide că trăsăturiile pannonice sînt Yehiculate de clement1,1l militar stabilit la Gilău. Este însă vorba
de)pre aportul demografic al romanităţii pannonice, nu al unor elemente
populare, neromanizate, din zonă, fapt care explică caracterul general roman
a.I motiYelor plasticii funerare din Gilău.
Influenţele pannonice datorate Yenirii trupei se pot rezuma îns:Î la
această perio.1dă de început. Pe drept cuvînt R. B:anchi-Bandinelli preciza
că „acest criteriu pare juq din punct de Yedere metodologic, dar nu trebuie
uitat nici o clipă că Într-o perioadă imediat următoare se Yor forma în
pnwincie ateliere ale ani~tilor locali, cu aspecte şi soluţii artistice proprii"' 6 •.
Se impune deci a fi di\cutată eYentuala existenţă a unui atelier de pietr.ui
pe lingă castrnl de la Gilău. Existenţa unei atare oficine a fost deja afirmată
de M. Rusu, dar argumentaţi.1 sa nu ne poate ,atisface. Acest autor 68 , constatînd, alături de A. Bodor ~i. mai tîrziu, O. Floca - \X1 . Wolski, că o serie
de monumente din Napoca, Sutor ori Gîrbău sînt lucrate din acelaşi calcar
ca ~i piesele din Gilău, calcar provenit din carierele de lingă ultima localitate,
conchide că aici „a existat un atelier deosebit de activ" 69 . Nu vedem însă ce
ne-ar putea împiedica în acest caz să presupunem că oficina alimentată cu
calcar din carierele Gilăului sau Suceagului nu se găsea la Napoca, de unde
,ă satisfacă comenzi atît din municipiu, precum ~i din Gîrbău, Sutor ori
Gilău. Unitatea de gust artistic probată de piesele din Gilău s-ar fi putut
realiza şi în cazul în care atelierul se găsea la Napoca, ca urmare a unităţii
socio-culturale demonstrate de noi pentru comanditarii acestor monumente.
Urmînd acest raţionament, credem că nici observaţia lui Gr. Florescu privind
unele diferenţe dintre piesele din Napoca şi Gilău, pe baza cărora acesta
presupunea existenţa unui atelier pe lingă castrul alei Siliana 70 , nu poate
constitui o dovadă peremptorie. De altfel, şi cel de al doilea argument utilizat
de M. Rusu, cel al unui aşa numit „stil comun" al pieselor din Gilău, ni se
pare foarte imprecis. În primul rînd, accepţiunea dată de autorul respectiv
termenilor de „stil", ,.manieră", ,,factură", ,,tehnică de execuţie" este confuză,
autorul nesusţinînd prin nici un exemplu aserţiunile sale. De altfel, pentru
moment, ne scapă Înţelesul afirmaţiei după care atelierul ar fi probat atît de
existenţa „stilului comun'', cit şi de „nuanţele stilistice uneori discrepante
între tehnica şi maniera" de execuţie a pieselor 71 • Încercarea de a stabili eventuale ateliere pe baza unor criterii formale, vizînd execuţia artistică a pieselor, precede de altfel demersul lui M. Rusu. A. Bodor, cu ocazia publicării
piesei nr. 7, luînd ca şi criteriu operaţional modalitatea de redare a pici'oarelor femeii de pe katbedra, torsionate Într-un mod nenatural, stabilea unele
legături Între această piesă şi altele din Cluj şi Turda, presupunînd existenţa
66
H. Schoppa, În Le rayonneme11t des civilisations greque et romaine sur Ies rnltures
peripheriques, Paris, 196;, p. 167 sqq.
67
R. Bianchi-Bandinclli, op. cit., p. 107.
88 M. Rusu, op. cit., p. 187, nota nr. 94.
89
Ibidem, p. 187.
70
Gr. Florescu, în EDR, IV, 1930, p. 88
71
M. Rusu, op. cit., loc. cit.
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unui atelier comun care, de data aceasta, ,.nu putea fi decît la Napoca" 72 •
Trebuie însă să avem în vedere posibilitatea circulaţiei unor modele şi motive
adoptate de ateliere diferite, în funcţie de modă, lucru probat de faptul că
în mai multe localităţi apar piese identice sau foarte asemănătoare, cum ar
fi cazul nr. 8 şi 9. De aceea considerăm că criteriile de ordin compoziţional
şi stilistic devin inoperante în încercarea de a stabili, numai pe baza lor,
existenp. unor oficine.
In pofida acestor dificultăţi metodologice, considerăm că există o scrie
de indicii care fac ca oficina de la Gilău să fie posibilă şi chiar probabilă.
Pos-ibilă, ea este în măsura În care existenţa unor ateliere şi pietrari pe lîngă
diferite localităţi din Dacia romană a fost atestată prin inscripţii sau acceptată pe baza unor analize complexe 73 • Chiar în Dacia Porolissensis materialul
diferit din care sînt alcătuite piesele ar putea fi invocat În sprijinul ideii
existenţei mai multor ateliere. Oficinele din zona Napoca, Gilău, Gîrbău,
Sutar, se alimentau cu piatră din aceeaşi carieră 74 , cele din Potaissa cu calcar
moale de la Podeni 711 , iar cele din zona Că')ei, Gherla, Ilişua, cu tuf vulcanic
„de Dej" 76 . Deci, dacă posibilitatea existentei unui atelier de pietrari pe lingă
un castru nu este greu de acceptat, credem că există indicii care fac, din posibilă, chiar probabilă o asemenea oficină b Gilău. In primul rînd, în decursul
săpăturilor efectuate În perioada 1976-1979, au fost identificate o seric de
pietre atent fasonate care au fost folosite alături de fragmente de monumente
finite în reconstruirile tîrzii ale diferitelor edificii. Cel mai bun indiciu însă
pentru problema în discuţie este existenta pieselor neterminate. Astfel, piesa
nr. 5, despre care apreciam că este foarte tîrzie, nu are gravată pc ea
inscripţia, deşi spaţiul rezervat acesteia a fost liniat. Pentru o piesă similară, găsită la Napoca, C. Pl)p opina că ar fi vorba tot despre un produs
care-şi aştepta cumpărătoruF 7 • Atelierul de pietrari care funqiona, cu cea mai
mare probabilitate, la Gilău avea la dispoziţie cantităţi îndestulătoare de
piatră din imediata apropiere a castrului şi a aşezării civile, din cel puţin
două puncte unde şi astăzi se extrage un calcar gri-gălbui (punctele „La Budulău" şi pe malul nordic al Oăpuşului, în zona presupusului „Veresmart").
In concluzie, oficina presupusă de noi la Gilău, mai ales pe baza numă
rului mare de pietre lucrate cu diferite tipuri de daltă şi folosite în construcţia edificiilor din castru, deservea nevoi locale. In accepţiunea dată de noi
termenului de atelier nu este inclusă deci ideea unui centru artistic notabil,
cu un stil particular, la Gilău fiinţînd un atelier destinat satisfacerii gustului
militarilor ~i a.I veteranilor şi tributar modelelor vehiculate în diferite perioade
de timp.
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A. Bodor, op. cit., p. ◄ 7.
M. Rusu, op. cit., ,p, 188, nota nr. 96; cf. şi C. Pop, În ActaMP, I, 1977, p.
123-128.
74
Vezi supra, nota nr. 68; cf. C. Pop, 'În ActaMN, V, 1968, ,p. ◄ 86.
75
A. Cătinaş, în ActaMN, XV, 1978, p. 199.
78 Şt. Dănilă, în ActaMN, X, 1973, p. 605, nota nr. 3.
77 C. Pop, 'in ActaMN, V, 1968, p. 482.
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ASPEKTE ROMISCHER PROVINZIALKUNST IN GILAU
(Zusammenfassung)
Dic V crfasser erlăutern eine Reihe romigcher Skulpturmonumente die in Gilău (Kreis
Cluj) in n:rschiedenen Zeitabschnitten aufgefundcn wurden und auch cine Anzahl von
Denkrnă1ern dic wăhrend der achăologischcn Ausgrabungen im Lager (seit 1976) ans Licht
gcbracht wurden. Die rneisten Monumente sind Grabsteine, sie stammen vom Punkte ,,Vcresman• (,,La Ripă• oder „Ripa Roşie") wo abcr dic Existenz eines Lagerfriedhofes nicht
bewcisbar ist, und auch von anderen nicht bestimmten· Punkten der Ortschaft Gilău. Typologisch angcsehen, bcmerkt man die Ausbreitung einer klcinen Anzahl verschiedener Typen,
Stden mit vicreckigen Nischcn, freistehendcn Medaillons und .i\dikula, derer norisch-<pannonische Abstammung mit der Ankunft der Ala Siliana aug Pannonien (im Jahre 118/119)
in Zusammenhang gebracht wcrdcn kann, Die Aspckte der plastischen Kunst von Gilău
zeigi:n uns die Einhcit und den gcmeinschaftlichen Geschmack der Militărs und dcr Veteranen. betrc-ffend eincs bcstimmten Typus da Monumente den sie, dank. ~hrer sehr guten
matl·riel:en Lage. ~ich anschaffcn lasscn konn1en. Man kann iiber cine „Soldatcnkurrst• aus
Gilău sprechen, darum die Vorliebc fiir einige charakteristischc Simbole, wic z.B. die
corona und dcr Reiter. Eine andere Charakteristik der Mehrheit der Denkmalcr ist ihre
Bem.1'.ung mic rocer Farbe, wie c\ dcr Provinzialgeschmack darnals verlangte.
Die Verfasser glauben dass die Analyse der Skulpturdenkmăler von Gilău nur vom
s1ili~1is.:hcn Standpunkte aus, nicht .1usreichend ist um hier die Existenz eincs StcinmetzAtdicrs fcstzustellen. Im Gegensatz dazu. die Auffindung im Lager einer grossen Anzahl
\'On nicht vollcndetcn Denkmalern und von schon gemcisselten Steinen die spatcr bei
vcnchiedencn Konstruktionen wieder verwi:ndet wurden, sind gcniigc-nd Argumente um dic
Existenz cincs Stcinmetz-Atcliers in Gilău zu bewcisen. Oiesc Werkstatt stand auch unter
don Kunstcinfliissen des Zcitgeschm-Kks, sic versorgte aber nur die Notwcndigkeiten der
Militărs und der Leute von Gilău; man verwendete dazu den Kalkstein dcn es in grossen
Mengcn in dcn zwei Briichen nordlich des Lagers gab.
In dicscm Studium sind erstmalig die Kunstdenkmalcr von Gilău vcrreinigt beschrieben:
Abb. I Frl·istehendes Mcdail!on; Abb. 2 - Freistehendcs Medaillon; Abb. 3 Stele
mit ln~chri.ft; Abb. 4 Stele des Aurelius Carinus; Abb. 5 Anepigraphische Stele;
Abb. 6 - Stelcbruchstiick; Abb. 7 - J\dikulawand; Abb. 8 - }ldikulawand; Abb. 9 Xdikulawand-Brul.'hstiick; Abb. 1: - Adikulawan<l-Bruchstiick; Abb. 11 - }ldikulabruchs1iidt; Abb. 12 - 1\dikuladach; Abb. 13 - Grabsteinbruchstiick (Adikula ?); Abb. 14 Grabstcinlowc mit Sphinx; Abb. i; - Denkmal in Xdikulaform mit Reiter und Lyra.
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IM GEBIET

RUMĂNIENS
(3. -

9. Jahrhunden)

Eine moglichst wahrheitsgetreue und objektive Wiederherstellung cler
Beziehungen zwischen den Bodenstăndigen und Herumziehenden wurde und
wirq noch immer durch die li.ickenhafte Dokumentierung cler Schriftquellen,
bzw. archăologischen Spuren erschwen. Dennoch hat die Verbindung der
bekannten schriftlichen Nachrichten mit den in den letzten zwei Jahrzehntcn
immer reichhaltiger gewordenen archăologischen Beweisen tatsăchlich zu einem
realistischeren Verstehen und Auslegen ,·on historischen. Ereign issen
beigetragen, die im 3. - 9. Jahrhunden im Gebiete Rumăniens stattfandcn.
Lange Zeit wurde behaptet, daH die Răumung Dakiens durch clas Heer
und die Verwaltung Roms im Jahre 275 auf die Wanderung der Goten
zuruckzufohren ist und daG clie Provinz Dakien diesen abgetreten wurde 1 .
Eine aufmerksame Pri.ifung cler Schriftquellen, verbunden mit den Ergebnissen
der jiingsten archăologi~chen Forschungen gestatten aber auch eine andere
histnrische Auslegung, da nicht nur die Angriffe der Goten die Romcr
veranlaflten, eine an Naturschătzen so reiche und strategisch so wichtige Provinz aufzugeben. Es ist bekannt, cla5 zahlreiche Kaiser in cler zweiten Hălf te
des 3. und cler ersten Hălfte des 4. Jahrhunderts den Titel Carpirns Maximus,
D,icicus Maximus, Gothicus .Maximus, Sarmatirns Maximus".! fi.ihrten. Die
Kămpfe mit den Karpen und Goten in cler Moldau ader mit clen freien
Dakern und Sarmaten in cler Theigebene dauenen auch nach cler Răumung
Dakiens an. So zum Beispiel war Galerius sechsmal Carpicus .Maximus und
fonfmal Sarmatirns .Maximus, Constantin cler GroHe aber war zweimal
Carpicus Maxinms und Sarmatirns .Maxinms uncl dreimal Gothicus .Maximus.
Alle diese romischen Kămpf e und Siege fi.ihrten unausbleiblich zur Wiedereroberung au:;gedehnter Norclclonau-Gebiete, clie sich nicht nur auf einen
schmalen Streifen lăngs cler Donau beschrănkten, wie lange Zeit behauptet
wurde. Sowohl clie Mi.inzfunde als auch anclere archăologische Spuren sind
sprechencle Beweise clafi.ir, daH cler gesamte Banat uncl clie rumănische Ebene
1

.C. Daicoviciu, in AISC, III, 1936-1940, S. 246 f.; ders., La Transylvanic dans
Bu..:ureşti, 1945, S. 185 f.; ders., in Stud. Clas., 1965, S. 249 f.; M. Ma.crc.1, in
Istoria României, I, 1960, S. 459 f. mit der Bibliogra.phie von S. 475 f.; V. Iliescu, in
RRI, XV, 1970,S. 597 f.; ders., in SCIV, 22, 1971, S. 425 f.; K. Horedt, in SCIV, 18, 1967,
S. 575 f.; dcrs., SCIVA, 25, 1974, S. 555 f. Fiir andere Arbeiten bcziiglich der Gotcn vgl.
J. Banner, J. Jakabffy, A koz6p-dunamedencc rcgeszeti bibli!ografiaja, Budapest, I, 1954,
S. 418 f.; 11, 1961, S. 192 f.; III, 1968, p. 177 f.; Bibliografia istorică a Romanici,
Bucureşti, I, 1970, S. 99 f.; IV, 1975, S. 151 f.; R. Ha..chma.nn, Dic Goten und Ska.ndinavicn,
Berlin, 1970, S. 517 f.
2
E. Stein, in RE, III, Sp. 1610, s.v. Carpicus; ders., RE, IV, 2, Sp. 1976 f., s.v.
Dacicus; dcrs., RE, VII, 2, Sp. 1693 f., s.v. Gothicus; ders., RE, II, a, 1-2, Sp. 15 f., s.v.
Sarmaticus; L. Schmidt, Die Ostgermanen, Miinchen, 1934, S. 216 f., 220 f.; G. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, S. 179 f.
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bis zum „Brazda lui No\'ac" genannten Erdwall, der in Turnu Severin
beginnt und bis nahe zum Romerlager von Turris, jetzt Pietroasele, i:eicht,
von den Remers beherrscht wurde. Heute venritt die Mehrzahl der Fachwissenschaf tler die Ansicht, daB cler Erdwall „Brazda lui Novac" iiber 300 km
lang, zur Zeit Constantins des Grof3en aufgefiihn wurde3 • Nach seinen
wiederholten Siegen i.iber die Daker, Sarmaten und Goten versetzt dieser
cnergische Kaiser seine Legion nach Marisca-Daphne, um clas erobene Nordd-maugebeit zu ,·erteidigen und zu i.iberwachen, und nachdem diese Legion
der Belagerung cler Festung Widerstand geleistet und zum Sieg iiber dcn
Sarmatenkonig Rausimodus beigetragen und diesen 323 getotet hatte, wird sie
den Beinamen CONSTANTIANA DAPHNE erhalten, wie aus cler Insohrift
einer Gedenkmi.inze, bzw. den Notitia Dignitatum hervorgeht 4 • Constantin
verlegte Hilf struppen auch in andere Bef estigungen nordlich cler Donau und
328 eroffnete er die zwischen Oescus und Sucida,·a erbaute Steinbri.icke iiber
die Donau 5 . Nach den wiederholcen Siegen iiber die Goten und dem Friedens3 D. Tudor. Oltenia romană. 3. Aufl., Bucureşti, 1968, S. 251 f. und 363 f ( ◄. Aufl.,
1978, S. 244 und ◄ 22); ders., Podurile romane la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, S. 186;
R. Vulpi:, în Dacia, V. 1961, S. 391 f.; ders., in Actes du IXe Congres, Bucureşti, Koln,
197 ◄, S. 272 f.; B. Mitrea C. Preda, Necropolele din secolul al IV-iea în Muntentia, Bucureşti, I 966. S. l ;7 f.; G. Diaconu, in SCIVA, 1977, S. 4;3 f.; I. Bogdan Cătării ci, in
Limr.<, XI, Budapest,1977, S. 339 f.; M. Rusu, in AIIAC, XXI, 1978, S. 123, wo dic
Ortscha.fr Turris mit dem Romerlager von Pietroasele idi:ntifiziert wird.
V. Phvan, Getica, Bucureşti, 1926, S. 101 f. und 128 f.; K. Horedt, SCIV, 1965,
S. 27S f.; dm .. SCIV, 1967, S. 587 f.; dc-rs. K.HKM, 1968, S. 50; ders., Acces du IXe
Coni;r~s. I 97 ◄, S. 212 f. er nimmt an, daO die ,,Brazda lui Novac" (Furche des Novac)
im. I.Jh. u.Z. errichkt wurde bei der damaligen historischen Konjunktur ist es schwcr
anzunehmen, dal3 die Romcr cin ,;aUum von iiber 300 km Lange hattcn crrichten konnen,
vi;!. C. Daicoviciu, in Istoria României, I, l 960, S. 289 f.; F. Preda, Geto-dacii în izvoarele
.intice, Bucureşti, I 978, S. 230 f. Eben so schwcr war es damals, d.ie Wallc von der
TheiOebene zu bewerkstclligen, die unserer Amicht nach von Awaren aufgefiihrt wurden, vgl.
Bibl.Hist.Rom., XIV, 1975, S. 1 ◄ 8 f.
4 Dic Mehrzahl der Fachwissenschafcler lokalisicrt die Festung Daphne in di Gegend
von Olteniţa, also vor die Stadt Transmarisca (Tutrakan-Turtuca.ia), aber P. Diaconu, in
Pontica, I V, 1971, S. 31 O f. lokalisiert sic auf das rechtc Donauufer in Sucidava - Izvoarele.
Aus den Notitia Dignitatum. S. 25, Or., VIII, ◄◄-◄ 6 und S. 90, Or., XL, 17, crgibt es sich
abcr einwandfrei, daO die beiden Romerlagcr (Sucidava und Daphne) zur selbcn Zeit in
Betrieb warcn, so daO die beiden Ortschaften nicht identisch sein konnten. Weiter ergibt sich
aus dcm Bericht des Ammianus Man:cllinus, XXVII, 5. 2, nicht, daO Da.phne am rechten
Donauufer lag, wahrend Procopius De aedificiis, IV, 7, 7, erklart, warum Constantin dcr
Grolle diese Bcfestigung erbaute. Die Schriftquellen vermerken auch andere befcstigte Briickcnkopfc nordlich der Donau, vor den besten Furtcn, welche d.ie Strategie der Romer im. 4.-6.
Jahrhundcn widerspicgeln: Constancia Margum, Lederata Translederata, Alba Transalba, Dicrna - Transd.ierna, Drob~ta ...:.... Transdrobeta, Sucidava (Celei) Oe~cus
usw., fur andcrc Ortschaften vgl. C. Daicoviciu, in Ist.Rom, 1, 1960, S. 795.
Die offizielle Anderung der thrako-dakischen Benennung Mat-isca în Daphne (die
..Sicgrciche•) erfolgte wahrscheiruich erst nach dem Sieg iiber Rausimodus (vgl. Zosimos,
II, 22; Excerpta Valesiana, V, 21 ). Bis zur Durchfiihrung von archaologischen Forschungen,
die unsere Hypothese bestătigcn konnten, lokalisieren wir dic Festung Maruca Daphne in
Grădiştea, heute Cetatea Veche, Gemeinde Spanţov, da hier d.ie archăologisohen Spuren aus
verschiedcnen, Zeitraumen, ein.schlieOlich des thrako-dakischen und vormittelalterlichen
r-cichhaltig sind, und dieser Ort dem Platze eines Legionslagers und einer bliihenden
Ansiedlung entspricht, die mehrere Jahrhunderte besta.nd.
5
D. Tudor, Podurile, S. 161, f.; Notitia Dignitatum, S. 96, Or., XLIII, 16, 23, 24,
28, 29, 30, S. 97, 37, 39. A-Iso gab es nordlioh der Donau drei Legionen: die <;:onstantiana in
Daphne, die XIII-te Gemina in Dierna und die V-te Macedonica in Su.cidava-Celei, wozu
noch andere Hilfstruppen kommen, die das von den Romern beherrschte Gebiet nordlich
der Donau bis ins 5. Jh. verteidigten.
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schlufi mit ihnen, da sie Foderaten des Kaiserreichs wurden, folgte an cler
unteren Donau eine Periode der Ruhe, die bis zur Zeit des Valens dauerte.
Eine gleichartige Situation bestand auch an der mittleren Donau, wo die
freien Daker und Sarmaten der TheiBebene zu wiederholren Malen besiegt
wurden 6 . Das Epos dieser Kămpfe wird anschaulich und zusammenfassend
in elen Szenen am Triumpfbogen Constantins in Rom dargestellt, wobei die
Rolle der Daker bei diesen Ereignissen deutl.ich betont ist. Diese Szenen geben
cine zusammenhăngende, reale und den Schriftquellen gemăfie S1.:hilderung der
mehrfachen Siege des Kaisers i.iber die Daker, Goten und Sarmaten wieder,
und ihre dokumentarische Bedeutung erhoht sich durch den Umstand, daB
sie zu den wenigen figi.irlichen Darstellungen cler norddonaulăndischen
Volkerschaften im 4. Jahrhundert gehoren 7 • Es lăfit sich schwer bestimmen,
ob die romische Herrschaft sich auch auf den innerkarpatischen Raum
ausdehnte, dies wăre aber nicht ausgesohlossen, wenn wir dem Kaiser Julian
Glauben schenken wollen, der dem Constantin den fol,genden Satz aus einer
Rede zuschreibt: ,, ... durch die gegen die Usurpatoren vo,llbrachten Taten
stehe ich i.iber Traian und bin ihm zweifellos gleich durch die Wiedereroberung der Gebiete, die er fri.iher gewonnen hatte, wenn es nicht etwa wertvoller
ist, cine Sac he wiederzugewinnen, als sie zu gewinnen " 8 .
Mit cler Intensivierung cler archăologischen Forschungen oder der
zufălligen Entdeckung neuer und wichtiger archăologischer Spuren (Mi.inzhorte, Horte von Goldschmuck usw.), wozu eine neue Untersuchung der
ălteren Funde kommt, beginnt der a:llgemeine historische Rahmen neue
Umrisse zu bekommen, die immer klarer werden. So hat die archăologische
Untersuchung cler Siedlungen und Grabfelder cler Karpen in der Moldau
viel zur Klărung des Problems beigetragen, wo und wie sie wohnten. Ebenso
8 Eutropius, X, 7, 1; Excerpta Valesiana, VI, 31-35, Zosimos, II, 21; Oroîius, VII,
28---'29; Benjamin, RE, IV, 1, Sp. 1013 f.; L. Schmidt, a.a.O., S. 227 f.; E. Chirilă, SCIV,
II, 2, 1951, S. 183 f.; I. I. Russu, ActaMN, II, 1965, S. 301 f.; ders. Elemente traco-getice
În Imperiul roman şi Byzantium, 1976, S. 47 f., 51 f.; D. Tudor, Podurile, S. 190; C. Pred:1,
SCIVA, 26, 1975, S. 449 f.; R. Hairhoiu, a.a.O., S. 1030. Constantin scheint nicht genug
Vcr.traucn in dic Goten gehabt zu h::iben, daher f~nden wir seinen Ncffcn Flavius Dalmatius im Jahre 335 das Gotenufer bewachen (ripam Gothicam Dalmatius taubatur, vgl.
Excerpta V,alesiana, VI, 35). Es ist schwer zu bestimmen, wo ,dieses Gotenaufer an der un teren
Donau lag. Es scheint aber, dafl es in Richtung des Deltas, zwischen Măcin und Tulcea
lag, oder mit der ripa Danuvii der friiheren Jahrhundcrte .identisch war, vgl. Al. Suceveanu,
SCIVA, 30, 1979, S. 52 f.
7
Darcmberg-Saglio, a.a.O., I, S. 393 f., s.v. Arcus; Hiilsein, in RE, VI, 1, S. 961,
s.v. Constantini Arcus. Ausgehc·nd von einigelll Erwăgungen kiinstlerischer Natur nehmen
cinige Fachwissenschaftle.r an, dall e.in Fragment des Frieses, Medail!onc oder Statuen dcr
gefangenen Da:ker von ColllStantin aus dem Forum Traians, vor aliem aus dem „Porticus
porfiretica" geraubt und auf dcm Triumpbogen angebracht wurden. Es ist schwcr zu
glauben, dall zu jener Zeit Con!ltantin sich erlauben konnte, den Triumpf mit einem
derartigen Vorgehen zu feiern, da Traian sich noch eines grollen Ansehen"' erf.reutc und die
Biirger Roms ihn streng verurteilt hătten. Vielmehr bemiih-te sich Consta,ntin um da,
Wohlwollen Roms, inclem er eine umf.assende bauliche Tătigkeit entfaltete, cine Basi!ika,
eine Săulenhalle, Bacler, einen weiteren Toriumpfbogen usw. errichtete. Nicht ausgcs.chlossen
w~rc es aber, dall _einige Stiidke (evcntuell aus Traians Zeit) viei spater anlallLich cler
w1ederholten Restaunerung des Denkmals angebra,ch-t wurden. Uns geniigen a:ber die Szenen,
clic als authentisch aus Constantins Zeit angesehen werden, u,nd daher hailten wi,r es nicht
fiir au~geschlossen, dall auch andere Darstelhmgen cler Daker zeitgenossisch sind, vgl.
N. Sa.bau, Apulum, XIV, 1976, S. 483 f.
8
Iulian, Caesares, 24, vgl. FHDR, II, S. 31 und Eusebius, Vita Const., I, 8.
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umreifit sich immer deutlicher das Ausbreitungsgebiet und der klare Unterschied zwischen der materiellen Kultur und derjenigen der Karpen, Goten
und Sannaten, und gleichzeitig erklărt sich deren Biindnis im gemeinsamen
Kampf gegen die Romer. Heute ist man zur SchluBfolgerung gelangt, dafi
die kulturelle Synthese cler Spuren vom Typ Sîntana-Cerniahov eine Mischung
von Kulturelementen cler Goten, Daker und Sarmaten darstellen 9 • Auch in
cler Theifiebene tritt immer deutlicher die T rennungslinie zwischen den freien
Dakern und J.1zigen-Sarmaten, sowie die kulturellen und gebietsmăfiigen
lnterferenzen zwischen ihnen im Laufe des 3. - 4. Jahrhunderts hervor 10 .
Gleichfalls unterscheiden sich klar im Gebiete Siebenbi.irgens die Siedlung
und Grabfelder der romanisierten oder dako-romischen Bevolkerung des 4.
Jahrhundens nm denjenigen des Typs Sîntana-Cerniahov, die den Goten
zugeschrieben werden, oder von denen cler freien, aus cler Crişana oder Moldau gekommenen Daker 11 . Mit zuhnehmender Intensivierung cler Forschungen
wird cs immer cnichtlicher, daG urspri.inglich die erst im 4. Jahrhundert hier
cingedrnngenen Goten und freien Daker nicht dieselben Siedlungen und
Grabfelder mit dcn Daker-Romcrn beni.irzen, also nicht in deren Dorfgemeinschaft auf genommen waren. Die Herstellung und weitere Verwendung cler
roten Keramik provinzialromischer Machan oder cler Stempelkeramik auch
in diesem Zeitabschnitt, erschwene die Datierung einiger archăologischer
Komplcxe, obzwar dieses Phănomen in weiten Gebieten des spăten r~5mischen
Kaiserreichs hăufig ist 12 . Die dakisch-romische Bevolkerung hatte eine hohere
Zivilisation und sozial-okonomische Organisation als die freien Daker, Goten
und Sarmaten, daher i.ibte sie einen gi.instigen EinfluG i.iber die letzteren aus
und erzeugte fi.ir sie eine ganze Reihe von Gegenstănden aus MetaH oder
andercr An. In dem MaBe, als sich clas Zusammenleben mit diesen Volkerschaften verlăngerte, wurden die Einfliisse und Oberlagerungen gegensteitig,
und es kam zu einer gemeinsamen, iiber ein weites Gebiet verbreiteten kulturellen Synthese. Die \\;'iedereroberung von weiten Gebieten im Banat, Olte9
I. Ncstor, in Istoria Româ.nil-i, I, I 960, S. 862 f.; G. Diaconu, Tirguşor. Necropola
din se-colele III-IV c.n., Bucureşti, 1965, S. 112 f.; ders., Dacia, XIV, 1970, S. 243 f.;
dcrs., SCIVA, 1977, S. 431 f.; dcrs., SCIVA, 1978, S. 517 f.; B. Mitrea - C. Preda,
a.a.O., S. 148 und I 52 f.; I. Ioniţă, in Arch.Mold., IV, 1966, S. 189 f.; ders., in
Bibl.Hist.Rom., XVJ, 1975, S. 77 f.; K. Horedt SCIV, 1967, S. 575 f.; G. Bichir, a.a.O.,
S. 173 f.; C. Bloşiu, in Arh.Mold., VIII, 1975, S. 203 f.
10 M. Parducz, in, MEMF, I, 1956, S. 18 f.; N. Vlassa, in SCIV, 1965, S. 501 f.;
S. Dumitraşcu - T. Bader, Aşezarea dacilor liberj de la Medieşul Aurit, Satu~Mare, 1976,
S. 49 f.; E. Dorner, Urme ale culturii materiale dacice pc teritoriul arădean, Ara.ci, 1968,
S. 22; ders .. Apulum, IX, 1971, S. 681 f.; G. Bichir, in Acte du VIIie Congres, Beograd,
1971, S. 275 f.; ders., in Bibi. Hist. Rom., CVI, 1975, S. 55 .f.; I. S:z.abo, BMMK, V,
1979. S. 61 f.
11 D. Protase, Problema continuităţii ·111 Dacia, Bucureşti, 1966, S. 104 f.; Z. Szekely,
in Aluta, I, 1969, S. 7 f.; M. Marcu, Cumidava, IV, 1970, S. 639 f.; V, 1971, S. 45 f.;
dcrs., Materiale, X, 1973, S. 244 f.; F. C.OStea, Cu.miel.ava, V, 1971, S. 32 f.; I. Mitrofan,
in ActaMN, IX, 1972, S. 141 f.; A. Zrinyi, in Marisia, VI, 1976, S. 12'5 f.; G. und
Şt. Ferenczi, in ActaMN, XIII, 1976, S. 239 f.; I. Hica-Gîmpianu, Daci-a, XXI, 1977,
S. 395; K. Horedt, in, Sargetia, XIV, 1979, S. 203 f.; ders., in Marisia, IX, 1979, S. 48;
N. Gudca~ in Gornea, Reşiţa, 1977, S. 38 J.; N. Vlassa, i,n SCIV, III, 1979, S. 229 f.
12 Die Keramikwerkstatten von Cristeşti, Alba Iulia, Porolissum usw. erzeugen auch
wciterhin provinzielle rote oder gr-aue Keramik und im 4. Jh,, wie die Miinzen na.chweisen,
Fibe-ln mit Zwiebelkopf, fit denen sie zusammen erscheint.
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nien und Muntenien durch die Romer fohrte im Verlauf des 4. Jahrhunderts
zu einer Vereinheitlrichung cler materiellen Kultur.
Die Verstărkung des Miinzumlaufs im 4. Jahrhundert widerspiegelt sich
nicht nur in cler gro6en Anzahl von Funden, sondern auch in einigen Hnrten
aus dem Banat und Oltenien, mit einer groGen Menge von Mi.inzen, so dal:i
einige Horte 5000-6000 Miinzen enthalten. Die Mehrzahl cler Mi.inzhnne
aus Dakien zeigt, daG ihre Sammelperiode ohne Unterbrechung bis J::-.=i
andauert, erst nach diesem Datum macht sich eine Abnahme des Mi.inzumlaufs
bemerkbar, die am Anfang des 5. Jahrhunderts noch deutlicher wird. Dieses
Phanomen macht sich aber auch in anderen Provinzen des spăten romischen
Kaiserreichs bemerkbar, bis zur Steuerreform des Anastasius' (491-518) 1:1_
Mit zunehmender Intensivierung cler archăologisrhen Forschungen wird
festgestellt daB zwischen 275 und 37_.:i clas Leben im ganzen Gebiet Dakicns
seinen normalen Fortlauf nimmt, ohne daB eine Unterbrechung oder Aufgabe
der dakisch-romischen Siedlungen und Grabfelder, des Mi.inzuml.iuf s \,der
der Tătigkeit der handwerklichen \~'erkstătten zu bemerken w:ire 1 ~.
Erst der Hunneneinfall des Jahres 375 hat die Wanderung cler G\Hen
(Ostgoten, \X'estgoten) in verschiedene Richtungen ausgelost und sn bedeutende
Volksgruppen verlegt. Ich personlich nehme an, daB sowohl die Nekrop\,len
vom Typ Sîntana-Cerniahov aus Siebenbiirgen, als auch einige aus Muntenien
zeitlich eher zwischen 376 und die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhundens
einzureihen sind, wobei die aus Siebenbi.irger den Ostgoten, diejenigen aus
Muntenien aber den Westgoten zuzuschreiben sind. Diese Hypothese un terstiitzen die Berichte cler Schriftquellen, sowie auch die Datierung cler kcnnzeichnenclsten Sti.icke aus den Grabbeigaben. Im i.ibrigen ist eine Mas~en\·erlegung cler Goten vor 376 nicht clokumentarisch belegt, da die wiederhl,l ten
Einfalle ins romische Kaiser.reich, beginnend mit dem vom Jahre 269, nur
von Kriegern gemacht wurden. Erst zwischen 376 und 386 wurden clic
Goten an cler unteren Donau mit ihren FamiJien erwăhnt, und die Mehrzahl
cler zwischen dem oberen Becken des Dnjester und Kiew gelegenen Ansiedlungen und Nekropolen horen an diesem Datum auf, verwendet zu
werden 15 •
13 Im 4. Jahrhundcrt nimmt dcr Miinzumlauf zu und cm1gc Hortc aus dcm B.1n,1t
und Oltenicn enthalten zwischen 5000 und 6000 Miinzen, vgl. K. Horodt, Contribuţii \.1
istoria T.ransilvaniei, sec. IV-XIII, Bucureşti, 1958, S. 110 f.; D. Tudor, a.a.O., S. 126
und Aunage 1978 S. 117 f.; G. Iliescu, Cu0tura bizantină fo Romiruia, Bucureşti, 1971,
S. 179 f.: D. Protase, a.a.O., S. 158 f.; G. Poen,aru - Bordea, in 1Dacia, XIV, 19.7 0,
S. 251 f.; ders., SCN, VI, 1975, S. 69 f.; E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Miinzcnhorte
des 4. J.ahrhunderts aus dem Ba-nat, Lugoj, 1974, S. 5 f.; O. Toporu, Romanitatea tîrzic
şi străromânii În Dacia traiană sud-ca11patică (.sec. ILI-XII), Gr.aiova, 1976, S. 9S f.;
A. Păunescu, SCIV A, 29, 1978, S. 508 f.; B. Mitrea, in SCIV A, 30, 1979, S. 63 \ f.;
C. Preda, SCIVA, 1975, S. 441 f.; K. Horedt, Sargetia, 1979, S. 205 f.; Abb. 5.
14 Siehe Anm. 11 und 12.
16 Beziigliich der Grabedelder În der Ebene Munrteniens Jenkten schon sei•t 1966
B. Mitrea und C. Preda, a.a.O., S. 145 f. die AuFmerksamkeit auf den Umstand dal3
die Grabbeigaben der Nekropolen von Spanţov, Independenţa, usw. sich .chronol~gisch
vorzugsweise in die zweite Halfte des 4. Jhs. eimeihen und ihr Ende mit der Huruneninv.asion zusammenfallt. Fiir die Sied-lungen und Grăberfelder i-n cler Sowjetunjon vgl. V. D.
Bar.an, in ZfA, 7, 1973, S. 24 f.; M. V. Şukin, in Alrch.lSibornik, 20, 1979, S. 65 f.;
L. M. Rutkovskaia, i111 Slov.Arch., 1979, S. 317 f. und 362 f.; E. A. Sîmonovici, in Mogilniki cerniahovski cllllturî, Moskau, S. 63 f. und 111; T. C. Konduktorova, .a.a.O., S. 164,
Abb. 1. Die neuen Entdeckungen in -der Moldau, Munte111ien und Siebenhiirgen gestatten aber
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Urspriinglich siedeln sich die Hunnen im Norden cler Moldau an,
nordlich des Erdwalls, cler nach jiingsten Annahmen von Athanarich aufgefi.ihn wurde. Das hunnische Fiirstengrab von Conceşti wiirde ein hauptsăchliches Zentrum cler Hunnen dieser Gegend anzeigen 16 . Von hier gingen
die ersten Hunnenziige nach dem romischen Kaiserreich, sowie die Kriegsziigc
nach Muntenien und Oltenien aus, die zur sukzessiven Brandlegung von
Sucidava fi.ihnen. Gleichfalls in diesem Zeitraum, d.h. zwischen 376 und
427, konnen auch andere hunnischc Funde in cler Moldau und Muntenien
angesetzt werden: die Golddiademe von Buhăieni, Bălteni, Dulceanca, Gherăseni, oder die hunnischen Bronzekessel ,·on Desa, Hotărani, Boşneagu und
Sucidava, wie auch die Einzelgrăber mit kiinstlich deformatierten Schădeln 17 .
Anfangs hatte jeder hunnische Stamm je einen Befehlshaber, erst spater,
heginnend mit Rua, Bleda und Attila, werden oberste Befehls haber der
\"ereinigung hunnischer Stămme genannt, da auch ihr Zu~ in die TheiBebene
crfolgt.
Zwischen 376 und 381 gelingt cs den Hunnen die nordpontischen Volkerschaf ten: Alanen, Skyren, Sadager, Greutunger (Ostgoten), Karpodaker usw.
zu unterwerfen, die gute Verbiindete werden. So greifen 381 die Hunnen,
Skyren und Karpodaker clas romische Kaiserreich an, wurden aber von Theodosius zuriickgeschlagen 18 . Im Jahre 386, wahrscheintich auf Veranlassung cler
Hunnen, greift Odotheus, Fiihrer cler Greutunger ,. ... zusammen mit den
Vnlksstămmen, die lăngs cler Donau wohnen", neuerlich clas Kaiserreich an,
sic werden aber von Promotus besiegt, cler aber 391 seinerseits von den
Barbaren getotet wird 19 • Erst Arcadius wird die offizielle Anerkennung der
Hunnenherrschaft iiber das Gebiet nordlich der Donau durch den mit dem
Hunnenfiihrer Uldes 401 abgeschlossenen Venrag machen, nachdem der
letztere den romischen General gotischer Herkunf t Gainas, totet, cler sich mit
seiner Armee nordlich cler Donau, wahrscheinlich in die Gegend des Romerdie Datierung von Grăbern sogar bis Anfang des S. Jhs., vgl. K. Horedt, SCIV, 18, 1967,
5. S75 f.; G.Rau in APA, 3, 1972, S. 132 f.; S. 183 f.; C. Băluţă, in Apulum, XVII,
1979, S. 185 f.; E. und N. Zaharia, Da.cia, 1975, S. 224 f.; A. Păunescu, a.a.O., S. 505 f.;
C. Preda, SCIV, 1975, S. 449 f.; G. Diaconu, Dacia, 1976, S. 269; ders., SCIVA, 1978,
S. 517 f.; V. Paladc, a.a.O., S. 269.
18 Die Mchrz.a.hl der Fachwissenschaftler verlegen da.s Machtzentrum der Hunnen im
4.-5. Jh. in die nordponti9Chen Steppen, vgl. J. Werner, Beitrăge zur Archaologie des
Atcila-Reichcs, Miinchen, 1956, S. 86 f.; I. Nestor, a.a.O., S. 700 f.; T. Nagy, in Acta Ant.,
I S, 1967, S. l 59f., dcr angibt, <la.13 die Hunncn sich in Pannonien erst im Jahre 427
f cmctzten; L. Varady, Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476), Budapest, 1969,
S. 7 S f., 235 f.; I. Bona, Acta Arch. Hung., 1971, S. 276 f.; R. Harhoiu, a,a.O., S. 1032
f.; Oto Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen, Wien, 1978, S. 20 f. Die a.rchao1ogisschen
Funde deuten aber eher auf den Norden der Moldau und Nordwesten Sicbenbiirgens, vgl.
R. Harhoiu, a.a.O., S. 1045, Abb. 8; K. Horedt, Germania, 55, 1977, S. 11 f.; Abb. 4.,
A. Piunescu, SCIV A, 1978, S. 512, A-bb. 4.
17
A. Florescu, Dacia, II/IV, 1960, S. 561; I. T. Dragomir, SCIV, 17, 1966, S. 181 f.;
V. Dumitrescu, Daci,a, 1961, S. 537 f.; S. Dolinescu-Ferche, in Bihl.Hist.Rom., XVI, 1975,
S. 93 f.; O. Maenchen-Helfen, a.a.O., S. 216 f.
18
Zosimos, II/IV, H; O. Maenchen-Helfen, a.a.O., S. 27 f.
19
Zosimos, II/IV, 35, 38, 51; C·laudianus, III, 305, 320; L. Varady, a.a.O., S. 75 f.;
H.N. Roisl, Gainas, in MGFC, 3/4, 1976, S. 31; O. Maen,ohen-Helfen, a.a.O., S. 28 f.
und S. 35.
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lagers von Pietroasele gefliichtet hatte20 . Da diese Episode em1ge archăolo
gische Funde aus dieser Gegend (Chiojd, Băheni, Gherăseni, Cîlnău, Pîrsnw
und Pietroasele), insbesondere aber die Verbergung des Schatzes ,·on Pietroasele, erklăren konnte, wollen wir uns fliichtig bei ihr aufhahen 21 • Die
Ziergegenstănde des Schatzes von Pietroasele (Halsringe, Fibeln) entsprechen
cler Kleidung eines hohen Wi.irdentrăgers vom Kaiserhof des Arcadius und
Theodosius II, die sich vom gotischen Konigsgewand unterscheidet 22 . Da
Gainas sowohl Konsul als auch General war, schiene es nicht ausgeschlossen,
daf3 cler beri.ihmte Schatz ihm gehorte und daG er ihn in aller Sile verborgen
hatte, als er nach wiederholten Kămpf en mit Ul des sich Rechenschaft gab
dafi er diesem nicht mehr lange Widerstand leisten konne 2 :1. Fi.ir diese Hypothese ·sprechen auch die iibrigen Sti.icke (die Kanne, clas Tablett, die Patere
und die Korbchen). So konnte Gainas die Patere und die Korbchen vielleicht
sogar aus Antiochia erwerben, als er die Orientarmee befehligte, die i.ibrigcn,
mit roten Granaten aus Kleinasien verzierten Sti.icke (die Fibeln, cler Halsring
mit SchlieBe) wurden vielleicht in denselben Werkstătten auf Bestellung des
Gainas ausgefi.ihrt:?-'. Gleichfalls durch Gainas lieBe sich auch die Runeninschrif t vom Halsring erklăren, da er - vermutlich nur seit kurzem Ohri\t
geworden - noch an die heidnischen Gotter glaubte. Ftir diese Datierung
(Dezember 400, da Uldes dem Gainas den Kopf abschneidet, um ihn dem
Arcadius zu schicken) spricht auch die chronologische und stilistische Einreihung des Schatzes 25 . Der Helrn, clas Schild und clas Sesselchen (alles aus
Silber) und . anderes personliches Gut des Gainas nahm Ul des sehr wahrscheinlich als Beute, daher scheint die Anna:hrne als sehr glaubwi.irdig, daB
clas Fiirstengrab von Conceşti des Uldes wăre, und die i.ibrigen Sti.icke (die
Amphore, clas Kesselchen usw.), welche die Bcigaben des Grabes darstellen,
konnte Uldes als Belohnung fi.ir die Tătung des Gainas von Arcadius erhalten
haben 26 .
Die Einzelgrăber der Gegend (Chiojd, Bălteni usw.) konnen :iuch d:imals erklărt und datier werden, weil die Armeen des Gainas und des Uldes ,, ... nicht nur einmal, sondern oftmals aneinander gerieten", es also
20
Zosimos, IV, 26, 40. Fiir die Laufbahn des Gainas vgl. O. Seeck, in RE, VII, 1,
Sp. 480 f. s.v. Gainas und RE, II, 1. Sp. 1147 f. s.v. A!'kadios; H. N. Roisl, a.a.O., S.
27 f.; cler aber auf S. 42 die Kampfe zwischen Uldes und Gainas i11 dem Banat vcrlcgt, vgl.
au.eh Maenchcn-Helfen, S. 20 f., 37, 44 und 331.
21
C. Giu-rescu, RIR, 1935-6, S. 333 ,f.; I. Werner, a.a.O., S. 57 f., Taf. 71; I. Ncstor,
a.a.O., S. 703; G. Poenaru-Bordea, a.a.O.; S. 290; S. Dolinescu-Ferchc, a.a.O., S. 95;
R. Harhoiu, a.a.O., S. 1035; F. Mommsen, ZfN, CVI, 1888, S. 351 f.; K. Horcdt, Contribuţii, S. 31; ders., Germania, 1972, S. 219; ebda, 1977, S. 11 f.; O. Iliescu, Rev.Muz.,
1965{ Il/1, S. 9 f.; C. Bloşiu, .a.a.O., S. 61 f.; O. Maenchen-Hclfcn, S. 139 Anm. 119 und
217 .; I. P. Zassetzkaja, in SA, 1978/1, S. 53 f.
22
Vgl. F. Altheim, AISC, IV, 1941-1943, S. 148 f.
23 Zonaras, V, 22, 37; O. Seeck, a.a.O., Sp. 480 f.; H. N. Roisl, a.a.O., S. 29 f.
24
M. v. Helland, The Goldeni Bowl from Pie~roasa, in Acta Univ. Stockholm, 24,
1973; S.. 99 f. Ebenfalls fiir cine Werkstatt aus Kleinasien sprechen auch dic .roten Granatcn
oder ahd:rc Edelsteine und . Halbcdclsteine, die einige Stiicke des Schatzcs schmiicken; weil
sowohl ,d,e Herkunft aus d1eser Zone, als auch ihr Schnitt und S.chli.ff mit diesem Gcbict
in Vcrbindung gebracht werden konnen, vgl. V. Arrhenius, Granatschmuck und Gcmmcn aus
nor,dlichen Funde des friiheni Mittelalters, Stockholm, 1971, S. 6 f. dcrs., in UISPP XIe
Congres, Coloque, XXX, Nicc, 1976, S. 7 f.
25
R. Harhoiu. a.a.O., S. 1011 f.
26
·
C. Bloşiu, a.a.O., S. 78 f.
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nati.irlich war, daG die Getoteten, sowohl Goten als auch Hunnen und Alanen, in nachster Năhe des Ortes, wo sie starben, begraben wurden 27 , Der hier
angefi.ihrte historische Kontext scheint uns cler nati.irlichste und entsprechende~te zu sein zum \"erstăndnis und zur Erklărung der Frage, wem cler
beri.ihmte Schatz nm Pietroasele gehorte und warum er verborgen wurde,
\owie des \"orhandenseins cler zeitgeno~sischen Funde in dieser Gegend.
In cler ersten Hălf te des 5. Jahrhunderts hatten die Hunnen als treue
Bundesgeno~sen die Alanen, Ostgoten, Gepiden, Skyren usw. Die Anfi.ihrer
<lieser Volkerschaften (Ardarik, Valamer, Edika, Beuka, Babai) sind nahe
Ratgeber Anilas und nehmen an dessen Seite an verschiedenen organisierten
Kriegs-zi.igen, sei es in) wc'>tromische Kaiserreich, sei es si.idlich cler Donau,
teiJ:! 8 • Die Herrschaf t der Hunnen iiber clas Gebiet Siebenbi.irgens wird zwischen den Jahren 376 und 454 entweder direkt oder indirekt durch die
Ostgoten und Alanen ausgeiibt, was die Grabfelder vom Typ Sîntana-Cerniaho\·, oder die fi.irstlichen Grăber und Horte von Apahida,
Someşeni,
Şimleu Sih·aniei, Cepari, \1oigrad, Tăuteu beweisen 29 . Die hunnisch-alanisch~. Vgl. Anm. 2C und 21.
O. M.1cnchrn-Hclfcn, ,1..1.0., S.
29 \'on den ~cmidiskoidllcn hbcln .1u~gchend (vom Typ Sîntana Valea Strîrnbă
11.1ch J. Waner, Slov. Arch., 1'69, S. 423 f.) wics K. Horedt (SCIV, 1%7. S. 579 f.)
glaubhaft dokumentien nach, da0 dic Funde, die derartige Fibeln cnthalten, nach dem Jahre
.\79 datieren. Bei Neui.iberpri.ifung dcr historis-chcn La~e Sicbenbi.irgens kommt K. Horedt
.a.a.O., S. 587) :,.u dem SchluO, daB zwi'ill:hen 271 und 376 die provinzial romische
Bevolkerung mit zugcwandertcn freien Dakc.rn und Karpen, zwischen 376 ·und ±425 dic
Gotcn, zwi!.chcn 4H u. 675 die Gepidcn, um ± 70C abcr d:e Awaren dic po!itisch-militărischc Herrschaft ausi.ibten.
D.u A ufhorc:n dcr Bcni.itzung dcr Grăbc:rfoldcr des Typs Sintana gcgen 425 i~t
hi\torisch oder archăologisch nicht bcgri.indct (vgl. G. Diaconu, in Da.ci a, I 973, S. 264 f. ),
bcsondc:rs da der Verfasser dicsc Grăberfelder den Wcstgotcn zuschrcibt (vgl. I. Ncstor, in
Dacia, 197j, S. 1C f.). I. Nestor, der die von K. Horcdt vorgeschlagenc Datierung tt•ilwci~c
annimmt, rcchnct die Grăbcrfelder von Sîntana, Palatca usw. den fri.ihcn Gepidcn zu, dcn
Wcstgotcn aber die Funde: vom Typ Cernat (bzw. Sfîntul Gheorghe nach K. Horoot,
Mari~ia, 1979, Liste Nr. 2) im Gegensatz zu dcn Funden des Typs Bratei, dic: dc:n DakuRomc-rn zugl-schric:bcn werden (vgl. L. Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone În Transilvania În sec. IV-V. Bucurc:şti, 1973). Wc:nn wir ;:bcr dic: Nckropolcn vom Typ Slntana
dcn Ostgotcn zuschreibcn, konnen nati.irlich und logisch sowohl die Berichtc: der Schriftquellcn, als auch cinige zwischen 376 und 454 datit>rbarc sicbcnbi.irgische archăologische
Funde crklărt werden. Es ist bckannt, da0 cine Gruppc von Ostgoten, untc:r Fi.ihrung des
A!athcus und Safrax, sich nach 376 nach Wc:stcn zuri.ickzicht, bis na.eh dl"m Siidcn dcr
Donau kommt und zum Tode des Valens bc:itrăgt (vgl. Ammianus Marce'.linus, XXI, 3,
3; XXXI, 4, 12, 17). andcre aber, von Valamcr angefi.ihrt, bis zum Tode Anilas trcue
Bundesgcnossen dc:r Hunncn wurdcn (lordancs, Getica, S. 252 f., 268, 276, .Hl), nach 454
al, Foderatcn dc:r Romer (lordancs, Gcti.:a, S. 264; Priscus, S. 152), gcgen die sie s~ch
461 crhcben, in Pannonien angesicdelt werden und hierauf jăhrliohc: Hrlfsgeldcr von ic 300
Pfund Guld rrl1.1:1en. Es war nati.irlich, daB die Hunnen, die, nachdem sic dic: vc:rschiedcnc:n
nur<lpontischrn Volkc:rschaftcn (A1anen, Skyre, Ostgoten usw.) verlegt und s-ich zu trcucn
Vc:rbi.indetcn gc:macht hatten, diese in ihrem ncuen Reich ansiedelten, nach Ma0gabc dcr
ihrcm Urtcil c:ntsprcchcndc:n stratcgischen, Notwmdigkc:iten. Dic Vcrlegung der Ostgotrn in
dic Moldau und nach Siebcnbi.irgen crklărc auf nati.irliche Weise sowohl den starken
romischen Einflu0, als auch die Fortdauer der Funde des Typs Sîntana bei ins 5. Jh. (vgl.
obe-n Anm. 14), sowie das Vorkommen einzelner Afancngrăber mit ki.imtlich deformicrtc:n
Schaddn (Botoşani, Lechinţa, Moreşti-Podei, Unirea-Veresmort usw.). Dic Ansiedlungen des
◄ .-5. Jhs. im Si.idosten Siebenbi.irgens konncn vorzugsweise den Karpodak~rn zugerochnet
werdcn, da die Cerniahov-Einfli.isse sehr beschrănkt sind.
Wahrend die reichen Grăber und Horte von Cepari, Fîntînele, Moigrad, Tăuteu în die
erste Halfte des S. Jhs. angesetzt wc:rden konnen, gravitieren die Hortc von Apahida, Some2b

1

BOOENSTi\NDIGE UND \VANDERVOLKER

1-17

ostgotische Herrschaft hatte negative
Einfli.isse auf die Bodenstăndigen,
vielleicht sogar schwerere als die Răumung Dakiens durch die Armee und
Verwaltung Roms, weil erst jetzt f estzustellen ist, daB eine ga.nze Reihe von
c:frakisch- romischen, lăndlichen oder stădtischen Siedlungen oder Grabf eldern unvermittelt zu bestehen aufhoren, und die materielle Kultur sich stufenweise zu ăndern beginnt. So zum Beispiel arbeiten die Zentren fi.ir \"erarbeitung cler roten Keramik von povinzial-romischer Machart nicht mehr in
cler zweiten Hălf te des 5. Jahrhunderts. Die Stădte în Dakien und P.111110nien horen auf. die \\'Îrtschaftliche, handwerkliche und kulturelle
Rnlle
zu spielen, die sie \·orher hatten, und einige nm ihnen,
Sucidava zum
Beispiel, wurden sukzessiv durch heftige Brănde zerstort 30 • Die lăndlichcn
Ansiedlungen, gleichfalls mit den entsprechenden Grăberfeldern, verlegen ihr
\X'eichbild, so daB beginnend mit cler zweiten Hălfte des 5. Jahrhunderts
und besonders in den folgenden Jahrhunderten die betreffenden Ansiedlungen an a:nderen Orten gelegen sein werden:11 . N ach A ttilas Tode und der
Vertreibung seiner Sohne hon die Hunnenherrschaft
i.iber weite Gebiete
Europas auf. Die Ostgoten wandern 454 nach Pannonien, wo sie bis zum
Jahre 471 bleiben werden, da sie nach Thrakien und spăter nach Italien
abwandern, die Gepiden aber siedelten sich stăndig in cler TheiBebene an,
wo sie als Făderaten cler Ramer bis 567 wohnten, wann sie vnn den Aw.ucn
und Langobarden \·ernichtend geschlagen wurden:i:?_ Eine andere, bei dcm
heutigen Stand cler Forschung noch schwer zu losende Frage ist, ob zwischen
454 und 567 eine effektive Herrschaft cler Gepiden i.iber
Siebenbi.irgcn
bestand nder nicht, weil die Grabfunde \'lm Valea lui Mihai, Cluj-Some~eni,
Lechinţa, Slimnic, Fîntînele, Apahida II, hauptsăchlich aus Einzelgrăbern uder
kleinen Grăberfeldern bestehen:1:1_ Andererseits gehănen die Siedlungen vom
Typ Moreşti, Bratei usw. vorzugsweise der dakisch-romischen Bevolkerung an
und nur seit dem 6. Jahrhunden konnen einige germanische, bzw. gepidi,che
şeni uncl ŞimJeul Silvaniei um das Jahr 450 uncl wurd~n hi.khstwahrsi:heinlii:h im Lrnfe
der Ereignisse nach Attilas T ocl vcrborgen, glci.:hgidtig, ub sic einigen der A nfiihr.:r cler
Hunnen, Ostgoten, Gepidcn ader Alanen zugcschrieben werden Vgl. K. Horeclt, in Acu\tN,
7, 1970, S. 185 f. (Someşeni); dcrs., Germania, 55, 1977, S. 7 (Moigrad); K. Horcclt D. Protase, Germania, 50, 1972 f. (A,pahida); D. Protase, Dacia, IV, 1960, S. 569 (Cc?ui);
N. Fettich, Aroh.Hung., 8, 1932, S. 4'5 f.; R. Harhoiu, Tezaurul nr. 1 de la Şiml.:ul
Silvaniei (mss); S. Dumitraşcu, Tezaurul de la Tăuteu-Bihor, Oradea, 1877, S. 72 f.
30
Bcziiglich dcr sukzessiven Brandlegung von Sucidav,\ vgl. D. Tudor, a.a.O„ S.
454 f.; G. Poenaru - Bordca, Dacia, 197 a.a.O., p. 294 f.; dcrs., SCN, VI, 1975, a. ,5 f.
Es war .natiirlich, clall cler Angriff der Hunnen auf Sucidava aus Norclosten erfolgtc, vor
ih~·er Ansic<llung aus der Theillebene (427), wăhrend ihr Vordringen nach Siidcn dur..:h
die Hunnenfoncle in dcr Molclau und Muntcnien abgestcckt ist, vg,I. G. Poenaru - Bordea,
Dacia, 1970, S. 290 f.; Susana Dolinescu-Fcr,che, in Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975, S. 90 f.;
K. Horedt, Germania, 1977, S. 11 f.). Der Angriff Attilas im jahre 442 ader die Angriffc dcr
Jahre 447-449, die auch von Procopius, VI, 6, vcrzeichnet werdcn, waren gegen clic
siiddonaulanclischen Befestigungcn und Stădte gerichtet (vgl. Priscus Panites, S. 575).
31 M. Rusu, in Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975, S. 133 f. Abb. 1.
as D. Csallany. Archaologi~he Denkmaler der Gf1piden
im
Mittcldonaub:ckcn
(454-568), Budapest, 1961, S. 362 f. Fiir ancleren, neueren Literaturnachweis iibcr clic
Gepiden, Longobarden vgl I. Bona, a.a.O., S. 274 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 123 f.
aa K. Horedt, Untersuchungen zur Friihgeschichtc Siebenbiirgens, Bucureşti, 1958, S.
87 f.; .dcrs., Dacia, 21, 1977, S. 251 f. und 267; I. Glodariu, Germania, 52, 1974, S. 483.
Das von I.H. Crişan untersuchtc Graberfclcl des 5. Jhs. von F:1nclncle ist noch nicht
vcroffentlicht. Vgl. Dacia, 19, 1975, S. 285.
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Elemente festgestellt werden. Ebenso konnen die christlichen Skelettgraberfelder von Moreşti, Cipău, Căpuş, Tîrgu Mureş, Cluj usw. 34 zum gro.Bten Teii
der bodenstăndigen Bevolkerung zugeschrieben werden. Da clas Inventar,- die
\v'ohnungen und Siedlungen vom Typ Botoşana aus der Moldau, Snagov in
:\1untenien oder Ciumeşti in cler Crişana viele Ăhnlichkeiten mit den zeitgeno\si -,chen Siedlungen in Siebenbiirgen aufweisen, konnen sie den Bodenstandige:1 und nicht einem Wandervolk zugeschrieben werden 35 . Leider ist cler
Zcitraum zwischen den Jahren 450 und 550 noch verhăltnismă.Big wenig
archăologisch crforscht, in dem Mafie aber als die archaologische Dokumentation fortschreitet, ist festzustellen, daB die Bodenstăndigen sich ein Jahrhundert relativer Ruhe zu Nutze machen und als Folge des Zusammenlebens mit
den Wandervolkern eine spezifische lingvistische und kulturelle Synthese IJilden und zusammenfassen, die auf dem gesamten, friiher von freien Dakem
und Dakcr-Romern bewohnten Gebiet immer einheitlicher wird.
Dieser Prozefi wird sich fortdauernd bis zum Ende des 7. Jahrhunderts
wcitcrentwickeln, aber scit cler Hălfte des 6. Jahrhunderts, besonders nach
567, bcginncn andere Ost\'olkerschaften - Anten, Slaviner, Kuturguren,
llturguren und Awaren - Raubziige zu unternehmen oder, angezogen von
den Reichtumern des spăten romischen Kaiserreiches, nach dem Siidwesten
unJ Westen abzuwandern. Der erste Einbruch cler Slawen sudlich cler Donau
\,·irJ ,·011 den Quellen im Jahre 518 gemeldet, ahcr erst 546 schenkt Justinian
den Anten das Gebiet der Festung T urris, heute Pietroasele, zusammen mit
ciner grofien Geldsumme, damit diese als Foderaten cler Ramer die Hunnen,
bzw. Kuturguren hindern sollten, clas Kaiserreich anzugreifen 36 • Das groBe
Brandgrabcrfcld von Monteoru gehorte sehr wahrscheinlich einem Stamm. cler
im Gebiet de~ Romerlagers nm Pietroasele kolonisierten Anten, da es in
năchster Nahe des Lagers gelegen ist 37 . Im Jahre 559 aber gelingt es cler
Gruppe von Anten aus cler Siidmoldau nicht, den Kriegszug cler Kuturguren
und Slawiner an cler Beraubung des Kaiserreichs zu hindern und hierauf
venetzen sie in clas nordpontische Gebeit mehrere Zehntausende romischer
Kricgsgefangene. Es scheint, daB auch diese Anten sich mit den Slawinern,
ihren Volksgenossen, und mit den Kuturguren, einem Volk, clas eine Tiirksprache redete, Yerbundeten. Um die Kuturguren zu bestrafen, welche . die
An~tif cer dieses Raubzuges waren, verspricht Justinian den Uturguren die- bis
dahin den Kuturguren gewahnen Subsidien fiir den Fall, daB diese besiegt
:--i St. Kovacs, Dolg., Cluj, VI, 1915, S. 278 f. (Tg. Mureş), D. Popescu, SCIV, 3,
l'J'>.:', S..\23 (Le-chinµ); ders., Dacia, XVIII, 1974, S. 189 f. (Moreşti); K. Horedt, SCIV,
195~. S. .H5, S. 312 f. (Căpuşul Marc); Şt. Fcrcnczi, În Omagiu lui C. Daicoyiciu,
Bucureşti, 1960, S. 193 f. (Cluj); M. Rusu, Dacia, Ill, 1959, S. 486 f. {Cipău); dcrs.,
Bibl.Hist.Rom., 1973, S. 135 f.; N. Vlassa, SCIV, 1965, S. 221 f. (Cipău).
35
R. Harhoiu, a.a.O., S. 1025; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic În veacurile
V-XI e.n., laşi, 1978, S. 11 f. und 29 f. M. Rusu, AIIC, III, 1960, S. 22.
36 Procopius, III, 14, 2-7, 31-33; D. Teodor, a.a.O., S. 34 f. Fiir die Lokalrsicrung
dcr Fcstung Turris vgl. M. Rusu, AIIAC, 21, 1978, S. 123, Anm. 12.
37
!I. Ncstor, Dacia, 1, 1,957, S. 289 f; ders., Dacia, 1961, S. 433 f; I. 'N~tor E. Z.:1haria, Materiale, V, 1959, S. 511 f. und VI, 1960, S. 509 f. Fiir das Eindringen dcr
Omfowcn in das Gcbiet Rumănicns vgl. M. Comşa, in Balcanoslavica, I, 1972, S. 9 ff.;
D. Tudor, Balcanoslavica, I, 1972, S. 29 f.
··
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wi.irden. N achdem die Kuturguren schwer geschlagen wurden, Yerlangen 2000
Familien von Justinian die Erlaubnis, sich in Thrakien anzusiedeln 38 .
Die von irgendwo aus den Steppen si.idlich des Baikalsees ausgezogenen
Awaren kommen um clas Jahr 555 in die kaukasischen und nordpontischen
Gegenden und ihre erste Gesandschaft wurde im Jahre 558 unter dem Schutz
des alanischen Fi.irsten Sarosius nach Konstantinopel geschickt. Von diesem
Datum an und bis zum Jahre 562 gelingt es den von Justinian angestiftctcn
Awaren nach und nach die hauptsăchlichen Bewohner des nordpontischen
Gebietes: Alanen, Sabiren, Kuturguren, Uturguren, Bulgaren, Goten aus cler
Krim, Anten, Slawiner usw. zu unterwerfen. 1n den Jahren 562 und 566,
angestiftet von Justinian und Justin II, unternehmen die Awaren zwei schwicrige Kriegszi.ige gegen die Franken in Thiiringen, irgendwo am Mittellauf cler
Elbe, wo sie auf die Westslawen (Veneter, Obroditen) sto13en, die spăter treue
Bundesgenossen cler Awaren werden 39 .
In dem Wunsche, die Herrschaft cler Gepiden zu stiir2en, clic sie untcrdri.ickten, verlangen die Langobarden die Hilfe des Awarenkagans Baian, cler
- nach Oberschreitung cler Karpaten durch den Vereczke-Pag mit einer
Armee von 20 OOO Kriegern, von denen 10 OOO Kuturguren waren - die
Gepiden der Theiilebene vernichtend geschlagen hat, die hierauf den Aw Jrcn
unterworfen sind. Von diesem Datum, d.h. von 567 und bis zur Bcsiegung
cler Awaren durch Karl den Grol3en in den Feldziigen von 795-796, alsn
durch ungefăhr 250 Jahre, wird das awarische Kaganat eine hane polirisch-militărische Herrschaft i.iber ein weites Gebiet ausi.iben, da~ auch einen
bedeutenden Teii vom Territorium Rumăniens einschlo13 40 .
Die Beziehungen cler Bodenstăndigen mit den Slawen und Awaren mi.issen
unterschiedlich und gebietsmăl3ig analysiert werden, da sie verschiedcne Aspekte
aufweisen. Die Slawen - nachdem sie sich von ihren Stammesplătzen zwischen Dnjester und Dnjepr im Siiden, Weichsel und Pripet im Norden entfernten - trugen bald nach ihrer Ansiedlung an cler unteren Donau und
als Folge ihres Zusammenlebens mit den Bodenstăndigen zur Entstehung einer
neuen kulturellen Synrhese bei, welche clas Spezifikum dieser etnisch verschiedenen Volkerschaften einschloG. Zum bestehenden
dakisch-romischen
Grundstock kamen, wie sich aus den Berichten cler Schrif tquellen ergibt, noch
Zehntausende romischer Kriegsgefangener, herangefiihn vom Siiden der Donau, wodurch sich die Remanitat im Norden der Donau verstărkte 41 . Die
Anwesenheit von Zehntausenden romischer Kriegsgefangener neben cler dakisch-romischen bodenstăndigen Bevolkerung und den Slawen erklărt auch
den gemischten Chairakter cler materiellen Kultur des 6. - 7. Jahrhunderts.
In den bis jetzt untersuchten Ansiedlungen und Grăberfeldern findet sich
neben cler an der Schnellscheibe gearbeiteten Keramik romischer Oberlieferung
38 Procopius, Bell.Got., IV, 19, Obernetzung H. Mihăicscu, Bucureşti, 1973, S. 240 f.;
M. Rusu, Banatica, IV, 1977, S. 170.
38 M. Rusu, Bibl.His.t.Rom., loc. cit.; ders., AIIAC, 1978, S. 121 f.; A. Mohay, Acta
Anit., 1976, S. 125 f.
40 M. Rusu, a.a.O., S. 148 f.
41 D. Tudor, ,a.a.O., S. 4'55 f.; R. Florescu, Bui.Corn.Ist., XLI, 3, 1972, S. 23 f.;
G. Ştefan, Drobeta, I, 1974, S. 65 f.; M. Rusu, Apulum, 1971, S. 714 f.; ders., Banatica,
1977, s. 200 f.
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unc.l Machart auch handgearheit~ Tonware dakischer Oberlieferung oder
c.lcr friihen Slawen. Die Existenz orclicher \X1 erkstătten, die spezifische Erzeugnis~c cler by-zantinischen Kultur nachahmen, steht gleichfalls mit diesem Phă
n;,men in Verbindung (vgl. die G"flforme1J von Botoşani, Davideni, Olteni,
S1răule~ti usw.) 42 . Nach dem Abzug von starken Slawengruppen aus cler unteren
D,\naugegend und ihrer Umsiedlung in den Siiden cler Donau am Ende des 6.
Jahrhundert~. besonders aber nach ihrer Niederlage bei der Belagerung Konqa.minopols im Jahre 626, wurde cler AssimilationsprozeB der Slawen an cler
unteren Donau bedeutend erleichtenn.
Lange Zeit wurdc und es wird noch behauptet, daB cler Donau-Limes
von dcn Romern 602 ,·erslassen worden wăre, zur Unterstiitzung dieser Arheit~hypothese ist uns aber keine Schrif tquelle oder irgendein archăologischer
oc.ler numismati~cher Beweis bekannt. Hingegcn sprechen die Schriftquellen
odcr archăologische und numismatische Funde fiir eine Losfosung der Provinzcn ostlicher Romanitat (Moesia 1-11, Dacia 1-11, Pannonia II, Dardania,
Pranalitania und Dalmatia) nm1 byzantinischen Kaiserreich erst nach di:m
Tode des Hcraclius (610-641), h<.)ch'>twahrschcinlich zur Zeit des Constans II
(641-648) 11 . Jetzt konnen wir die,e histori\ch Sl) wichtigc Frage nicht priifen,
wir erwăhnen aber nebenbei, dai) clic .\lehrnhl cler archăologisch erforschten
siiddonaulăndischen Amiedlungen und Stadte nicht aufhonen,
bewohnt zu
sc::1, und cler Miinzumlauf dauerte ununt::rbrnchen bis zum Ende cler Herrschaf t des Heraclius an. Im iibrigen hat clas Abnehmen des Miinzumlaufs
andere Griinde und ist im ganzen byzantinischcn Kaiserreich allgemein 45 •
Gleichfalls zur Zeit des Heraclius erwăhnt die dem Nestor zugeschriebene
Chronik rn die norddonaulăndische romanische Bevolkerung unter cler Benennung
Wolohi, sowie deren Beziehungen zu den Slawen, weiBen Ugrern oder Unogunduren und Bulgaren. Gleichfalls Nestor sagt, mit Bezug auf ein anderes
historisches Ereignis, clas Eindringen cler Ungaro 896 durch den VereczkePaB in clas Karpaten-Donaubecken, daG die Ungaro ,, ... begannen, mit den
Wolohen und Slawen zu kămpfen, die hier wohnten"H. Der ăltere und neuere
Vcnuch, die \X'olohen am Nestors Chronik mit den Franken zu identifizieren,
cntspricht nicht cler historischen W'irklichkeit, da die Franken nicht zur Zeit
des Heraclius an die unter Donau gelangten, und im 9. Jahrhundert ihre
Hcrrschaf t nicht bis zu den Waldkarpaten ausdehnten 4 ll_
Auf dem Gebiete Siebenbiirgens sind die Slawen archaologisch besonders
vom Ende des 7. Jahrhundert~ an beglaubigt, wie die Brandgrăber von Mediaş,
·12

S

D. T.:uJor, llibl.Hi,t.Rom., XVI, 1875, S. 155 f.; M.

Comşa,

Bibl.Hist.Rom., 1975,

I~ I f.
',J

L

I hirnvic:u, hirsch.z. Volk.u.Landk., 1967, S. 5

f.;

M.

Rusu,

AIIAC,

1978,

S. 124 f.
44

M. Rusu, ActaMN, 1979, S. 189 f.
C. Preda, SCIV, 1972, S. 375 f.; VI. Popovic. MEFRA, 1, 1975, S. 194 f; P. Aur.:Ji.rn, Beroc I. Necropole dini sec. IV-Vll u1. de la Piatra Frccăţei, Bucureşti, 1975, S.
22 f. (dic Tabellc iiber dcn Miinzumlauf im 7. Jh.).
46 I. Ne~tor, Povcst vrcmcnnich .Iet; Obersctzung G. Popa Liseainu, in Izvoarele
istorici români'.or, VII, 1935, S. 38 und Ausgabc V. A. Androva-Peretz, 1950, I. S. 92.
47 Ebda, S. 34 und I, S. 52.
48
Gyula Kristof, in Szazadok, 4, 1978 mit alterem Literaturnachweis; M. Rusu,
AIJAC, 1978, S. 129 f; Jm., ActaMN, 1979, S. 192.
45
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Guşteriţa, Ocna Sibiului, Bratei usw. beweisen 49 . Die letzte, durch die Hugelbrandgrăberfelder von Nuşfalău, Someşeni und Apahida 50 \"ertretene Slawen-

gruppe siedelt sich hier erst um clas Jahr 800 an, so daB die Assimiliernng
der Slawen in Siebenbiirgen durch die bodenstăndige
Bevolkerung I:in~er
dauerte. Am Ende des 9. und Anfang des 1O. Jahrhunderts erwăhnt Anonymus51 die Slawen noch neben den Rumănen aus cler \\"ojewodschaft des Gelu.
\'vir \"erfi.igen uber wenige Schriftquellen und eine nnch
hickenhafte
archăologische Dokumentierung, um konkret die ,·erschiedenen wirtschaftlichen, sozialen, militărischen, sprachlichen usw. Aspek te, cler im Laufe Je~
6. 9. Jahrhunderts bestehenden Beziehungen zwischen den
rnmanischcn
llodenstăndigen und den Gepiden, Slawen und Awaren wiederherzustellen. Die
materielle Kultur cler Gepiden \"or ihrer Ansiedlung În cler TheiBebene ist
sehr wenig bekannt, so daE, es beim jetzigen Standc cler For~chung i.ibcraus
schwer wăre, konkret zu bestimmen, womit sie hergekommen sind und welche
<lcr archăologischen Funde ihnen mit GewiBheit zugeschrieben werden konncn52. Die Goldschătze von Moigrad, Şimleu! Silvaniei, Someşeni und Pietroasele, sowie die ungewohn,lich reichen Beigaben des Fi.irstengrabes von Apahida
II, enthalten verschiedene Sti.icke aus Gold, plattiert mit Edelsteinen und
Halbedelsteinen. Die Ausfi.ihrung sokher Sti.icke, wobei verschiedene Arbeitstechniken, einschliefilich clas Schleifen cler Steinc, angcwendet wurden, spricht
entschieden fi.ir die Annahme, da() sie nur in den \X'erkst:ittcn cler groGen
stădtischen Zentren mit alter Oberlieferung und nicht nm dcn wandernden
Meistern angefenigt wurden, die am Hofe eines hunnischen, gotischen, gepidischen usw. Anfi.ihrers arbeiteten. Nach ihrer Form und Machan stammen
sie vorzugswe1se aus den spătromischen Werkstătten nm Kerci, Kersones,
49 K. Horedt, Studina Zvestii, 16, 1968, S. 113 f. und 118; dcrs., Zf A, 10, 1976, S.
35 f.; T. Nagler, in Forsch.z.Volk.u.La•ndk. 1971, S. (6 f.; M. Rusu, Apulum, 1971, S.
716 f.; ders., Banatica, 1977, S. 189 und 205 f.; Z. Vasarova, Slavcn und Protobulgan:n,
Su.fi~ 1976. S. 9 f.; Abb. 1; S. Baraschi. SCIVA, 1977, S. 403 f.; E. Zaharia, Populaţia
românească În Trans,jlvania În sec. VII-VIII, Bucureşti, 1977, S. 15 f.; Z. Kurnatowska,
Slowianszczyzna. poludniova, Wroclaw, 1977, S. 180 f.; Abb. 68; H. Zoll-Adamikowa.,
Friihmittclaltc.rliche Brandgraber der Slawcn în Polen, II, Krakow, 1979, S. 271 f., Abb. 57.
50
M. Comşa, Daici a, 1959, S. 525 f. (N uşfalău); M. Macrea, Dacia, 1958, S. 351 f.;
dcrs Materiale, 1960, S. 515 f. (Someşeni); M. Rusu, Apulum, 1971, S. 7'!!2 (Apa.hida);
V. Budinsky-Krioka, Slawische Hiigdgraber în Skalica, B"ratisla va, 1959, S. 108 f.;
H. Zoll-Adamikowa, Acra. Arch.Carp., 1968, S. 141 f.; ebda, 1977, S. 73 f.; dcrs.,
Brandgraberfelder, II, 197.9, S. 227 f. Abb. 38. Einige Einii:elhciten des Bestattungsritu.,
zcigen .deutliche Beziehungen zu den nordkarpatischen Hiigclgraberfeldern des 3. Jh.u.Z.
(vgl. H. Zoll-Adamikowa, a.a.O., 1979, S. 208, Anm. 3-4) und sclb~t zu dcn H,tllstăttischen (vgl. G. I. Smirnova, Arch.Sbomik, 20, 1979, S. 39 f.) Wir bemerken, da.f3 în
eben diesem Gebiet die weif3ern Kroatcn von Constantin Porfirogenetus angesiedelt wurden
(<le Adm.imp,cap., 30, 31, Ausgabe V. Grecu, S. 49 f. und 52), sowic auch în der Chronik
dc.s Nestor (Ausga:be Popa-Liseanu, S. 34, 39, 49, 106).
51 Şt. Pascu, Voivodatul Tramilvaniei, I, Cluj, 1971, S. 28 f.; M. Rusu, Bibl.Hist.Rom.,
1975, s. 201 f.
62
Es wurden verschiedene Hypothesen iiber die Zuweisung von einigen ar,chaologischen
Spuren an die friihen Gepidm aufgesteJ.lt, aber die Frage wurde noch nicht zufriedenstellend
geklă·rt. Vgl. D. Csala-ny, Denkmaler, S. 303 f. mit dcn ,chronologischen Tafoln von S.
329 f.; ders., AE, 1967, S. 224; ders., Actes du Vile Congres UISPP, Prague, II, 1971,
S. 1008 f.; I. Bona, a.a.O., S. 274 f.; M. Lamiova-Schmiedlova, în Slov.Arh., XVII, 1969,
S. 403 f., 458 f. 467 f.; G. Diaicoruu, Dacia, 1970, S. 248; I. Nesror, Dacia, 1975, S.
10 f., K. Horedt, Untersuchungen, S. 71 f.; ders., Apulum, 1971, S. 705 f., ders., Dacia,
1977, s. 251 f.
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Konstantinopel, Antiohia usw. uncl sind charakteristische
Erzeugnisse cler
Zeitmode des 4. - 5. Jahrhunderts, konnten also von jeclem cler hunnischen,
alanischen, ostgotischen ocler gepiclischen Anfuhrer aus cler Umgebung Attilas
oder von anderen Personen in cler zweiten Half te des 5. Jahrhunderts getragen
werden. Die Beigaben cler Einzelgrăber von Valea lui Mihai, Oradea, Slimnic
usw. konnen gleichermal3en den Ostgoten, wie auch clen fruhen Gepiden
zugeschrieben werden 53 . Um anschaulich zu machen, wie willki.irlich uncl subjektiv einige ethnische Zuschreibungen von ganz.en Friedhofen sind, geni.igt es
zu erwăhnen, dai> zum Beispiel den V andalen, die in Pannonien etwa 60
Jahre ansăBig waren, oder den Ostgnten, die ebenfalls dort zwischen 454 und
471 wohnten, nur einige Grăber zugeschrieben wurden, den Langobarclen hingegen, die in Pannonien weniger als 40 Jahre wohnten, wurde eine gro13e
Anzahl von Friedhofen zugerechnet, ,·on clenen einige chronologisch vor deren
Ankunf t in Pannonien beginnen, und andere ihre Gebrauchszeit lange nach
deren Abzug nach Italien (568) endigen 5 ~. Eine gleiche Lage ergibt sich auch
in Siebenburgen, wo die in die zweite Hălfte des 5. Jahrhunclens uncl die
erste Hălfte des 6. Jahrhunderts datierbaren Friedhofe von Cipău, Moreşti,
Cluj, Tîrgu 1\lureş, Oradea, Socodor usw. den Gepiden zugeschrieben wurden.
Ebenfalls den Gepiden, diesmal in ihrer Eigenschaf t als Unterworfene cler
Awaren, wurden die Grăberfelder von Band, Noşlac, Bratei, Unirea-Vereş
mort, Şpălnaca usw. zugerechnet 55 , die erst nach dem Jahre 570 zu funktionieren beginnen und bis zum Ende des 7. Jahrhunderts (etwa 680) fortdauern,
also cler Herrschaftsperiode der Awaren angehorten, da die Macht der Gepiden und ihre Anzahl betrăchtlich sank. Auch in cler Theifiebene waren die
den Gepiden zugeschriebenen Friedhofe vor dem Jahre 454 im Gebrauch,
also vor deren donigen Niederlassung, und einige davon sind weiterhin im
Gcbrauch auch nach der letzten Beglaubigung cler Gepiden in dieser Gegend
durch die Schrif tquellen (602) 56 • Eine gleiche Sachlage zeigen clie grofien, clen
Awaren zugeschriebenen Grăberfelder (einige mit uber 1000 Grăbern). Die
a.nthropologischen Untersuchungen haben erwiesen, da13 clie Mehrzahl der
Grăber in diesen Nekropolen cler bodenstăncligen Bevolkerung angehorte und
blo13 eine verhăltnismăl3ig beschrankte Anzahl von Grăbern ist von sinidischen
mongoloidem oder gemischtem Typ, also cler Awaren oder Kuturguren. Noch
schlussiger, man konnte sogar sagen paradoxal, ist clie Lage in clen si.iddonaulăndischen Provinzen des romisch-byzantinischen Kaiserreichs, wo von Noricum
bis zur Scitia Minor die Mehrzahl der Friedhofe aus dem 5. - 9. Jahrhunden
den Wandervolkern zugeschrieben wurde, wăhrend die romanische Bevolkerung ubersehen oder sogar bestritten wird. Die SchriftqueUen aher beglaubi~en eine zahlreiche ortsansăl3ige romanisierte Bevolkerung, hauptsăchlich in
den srădtischen Zentren und cleren Bewohner uberstiegen zahlenmăfiig um
Vieles die Gesamtheit aller \Vanderstămme. So zum Beispiel bildeten selbst
53 M. Roska, AISC, I, 1928-1932, S. 69 f.; I. Nemeti, A<:taMN, 1967, S. '499 f.;
I. Glodariu, Germania, 52, 197'4, S. 483 f.
5-1 I. Bonra, a.a.O., S. 281 f.
55
M. Rusu, a.a.O., S. 133 f.; K. Horedt, Dacia, 1977, S. 253 f. Der Fried.hof von

Spălnaca wurde kiir:z.l:ich von D. Protase und M. Blăjan untersucht, denen wiir fiir ,di.e
Information danken.
66 A. Kollautz U. Miyakawa, Geschichte und Kultur eincs volkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkcs, Klagerufurt, 1970, I, S. 2'40 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 133 f, 139.
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wăhrend

cler gepidischen oder awarischen Herrschaf t i.iber die Stadt Sirmium,
die Romanen die Mehrzahl cler Bevolkerung, wăhrend die Fremden mit einem
verhăltnismăGig beschrănk ten Prozen tsa tz vertreten waren 57 . Die Werkstă tten
dieses groGen handwerklichen Zentrums verfertigten nach dem Geschmack cler
Gepiden und Awaren verschiedene Erzeugnisse, die în den Nekropolen des
5. - 8. Jahrhunderts vorkommen, da cler Grolheil cler Gegenstănde, welche
die Grabbeigaben cler den Gepiden und Awaren zugeschriebenen Grăber bilden,
in den Werkstătten cler groHen Stădte hergestellt waren, uncl cler christliche
Begrăbnistritus beweist, daG die Mehrzahl cler Grăber cler
ortlichen, untcr
awarischer Herrschaf t befindlichen Bevolkerung angehorte. N ur die Kriegergrăber, insbesondere die mit rituellen Pferdebestattungen, oder diejenigen mit
spezifischen Grabbeigaben (Săbel, Sti.icke des Pferdegeschirrs) konnen mit
Bestimmtheit den Awaren zugerechnet werclen 58 . Auch die clen Awaren ocler
Gepiden zugeschriebenen Skelettgrăberfelder in Siebenbi.irgen mi.issen mit aller
Aufmerksamkeit untersucht werden, um ersichtlich zu machen, welche die
germanischen und awarischen Elemente in deutlichem Kontrast zu clenen cler
romanischen Bevolkerung waren. Um dieses Phănomen, clas sich in einem viei
ausgedehnteren Gebiet abspielte, zu unterstreichen, woUen wir im Besond.:rcn
auf die Entsprechungen und Gleichartigkeiten hinweiscn, die zwischen clen ;m
Zeitraum 450-680 anzusetzenden siebenbi.irgischen und den zeitgleichen mcrowingischen Friedhofen, sowohl bezi.iglich des Begrăbnisritus als auch cler
Grabinventare besteht. Eine eingehendere Pri.ifung în chronologischen Abschnitten und eine gri.indliche Analyse cler gemeinsamen Merkmale wird unausbleiblich
zum Schlusse fi.ihren, daG die kulturelle und ethnische Symbiose, die aus dcm
Zusammenleben cler romanischen mit verschiedenen germanischen Volkerschaften entsreht, 1etzten Encles zu einer sehr ăhnlichen, fast identischen kulturellen
Synthese fiihrt und zwar trotz cler geographischen Entfernungen zwischen den
beiden Komplexen, oder cler Verschiedenheit des historischen und kulturellen
Rahmens 59 .
Nach cler Niederwerfung cler Gepiden durch die Awaren erlitten die
verschiedenartigen Volkerschaften Siebenbi.irgens (Romanen, Gepiden, Slawen,
Sarmaten) einen neuen StoG, cler sowohl bezi.iglich cler materiellen Kultur als
auch cler Gesellschaft zu strukturellen Umgestaltungen fiihrte. Die Umsiedlung
cler Bevolkerung nach MaBgabe cler wirtschaftlichen und ·strategischen Notwendigkeiten cler von den Awaren verfiigten Neuordnung wird durch die an
den Siedlungen und Friedhofen dieser Zeit durchgefiihnen archăologischen
Forschungen bestătigt. Die unmittelbare oder mittelbare Awarenherrschaft
ăuBerte sich eingreifend und wahrscheinlich despotisch durch berittene Krieger,
67

D. Csallany, Denkmaler, S. 329. f.
Aber iauch die Reiter cler ,romisch~byzantini!ilChen Heeres beni.itzten g.leichartigc
Waffen und Pferdegeschirre, vgl. Mauricius, Strategicon, I, 2, 1-10, Oberset:wng H. Mihăiescu, Scciptores Byz.anoini VI, Bucureşti, 1970, S. 51.
69 P. Reinecke, Germania, 1928, S. 96 f.; ders., Germania, 19-34, S. 218 f.; K. Horedr,
IKSA, III, 1973, S. 190 f.; ders. Dacia, 1977, S. 261 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 137; B. Schmidt,
Romer urud Germanen in Mitteleuropa, Berlin, 1975, S. 203 f.; Les relations entre l'Empire
Romain tardif, l'Empire F,r.anc et les voisins, IXe Congres UISPP, Coloque, XXX, Nke,
1976 (H. W. Bohme, S. 71 f.; P. A. Pevrier, S. 145 f.; R. JoHroy, S. 196 f; M. Martin,
S. 201 f.; K. Weide-mann, S. 21,1 f.; J. Werner, S. 228 f.; K. Horedt, S. 254 f.)
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die schnell grofie Entfernungen durchquenen und die entfernresten Gegenden
kontrollierten. Andererseits wurde eine langdauernde Ordnung eingefiihrt, die
den Unterworfenen eine lange Zeitspanne relativen Friedens gewăhrte, der
unausbleiblich zu \X'ohlstand und einem die fri.iheren Perioden weit iibersteigenden \X' achstum der l3e,·olkerung fohne 60 .
Der Umstand, d.1.H die Sarmaten, Gepiden und Awaren hauptsăchlich
\"iehzi.ichter waren, Yerlieh wahrscheinlich auch manchen Dorfgemeinschaften
der freien Daker einen gemischten Charakter, Yon Landwinen und Viehziichtern. Die Amiedlungcn lăngs cler Tăier, in der Ebene oder in den umbewaldeten Gegenden cler c;iebenbi.irgischen Ebene, waren fi.ir die Landwirtschaft,
aber auch fi.ir die \"iehzucht geeignet, was die archăologischen Funde und die
Untersuchung der entdeckten Tierknochen beweisen. 1n den abgelegeneren, fi.ir
die Landwinschaft ungeeigneten Gegenden nder im Gebirge war die Hauptbe,chăf tigung clas pendelnde Hirtenwesen. Die Hirten weideten die Schafund Ziegenherden, je nach der Jahreszcit, im Sommer auf den ausgedehnten
Bergwiesen, im \\:'inter aber in den T:ilern am FuB des Gebirges oder in der
Ebene, ohne ..1her auf die I.andwinschaft und die stabilen Siedlungen in den
·Lilcrn zu , erLichten. Die Hinengemeinschaften dauerten lange Zeit bei den
Rumanen und die Schăfer fi.ihrten nicht nur materielle Gi.iter iiber weite Entfernungen, sondern trugen auch maBgebend zur Einheit der Sprache und cler
Sachkultur bei. Nicht zufăllig beziehen sich viele in cler rumănischen Sprache
erhaltene Woner thrakisch-dakischen Ursprungs auf clas Hirtenwesen: baciu
(Senner), strungă (Melkhi.irde), ţarc (Hi.irde), cîrlan (Lamm), ţap (Bock), găl
bează (Egelsucht), căpuşă (Zecke), brînză (Kăse),
urdă
(Molkenkăse yom
Sc:haf), zăr (Molke), sarbăd (abgestanden) 61 .
Es ist wenig wahrscheinlich, dafi die Ortsbewohner, die clas Gold aus
den an goldhaltigem Sand reichen Tălern gewannen, oder Eisen, Kupfer und
Salz ausbeureten, in Bergwerkgemeinschaf ten organisiert waren; da diese Beschăftigungen saisongebunden waren. Viei wahrscheinlicher scheint die Annahme, dafi neben dem Bergbau die Bodenstăndigen sich auch mit Landwirtschaf t. Viehzucht der groGen Tiere und Hirtenwesen - je nach cler geographischen Zone - beschăf tigten. Zweifellos waren die Gelănde mit metallreichen Lagerungen, die Salzbergwerke und Salzgruben gemeinsames Eigentum
und die Abgabe von den Enrăgen an die herrschende Volkerschaf t wurde
gemeinsam entrichtet. Ebenso wurden andere Beschăftigungen oder Handwerke:
Schmiede, Zimmermannsarbeit, Topferei usw. im Rahmen cler Dorfgemeinschaf t ausgei.ibt, weil mangels von Stădten, der ganze Produktionsvorgang im
<lorflichen Rahmen vor sich ging. Die Anfertigung von verschiedenen Werkzeugcn und Ziersti.icken aus Metal!, sowie auch cler bei ihren hăufigen Kriegszi.igen rnn den Awaren benotigten Waffen durch die bodenstandige Bevolkerung ist cler schlagendste Beweis fi.ir die Kontinuităt cler Bodenstăndigen,
denn die \X'andervolker beschăftigten sich niemals mit dem Bergbau und cler
Erzverarbeirung, und die Metallverarbeitung war bei ihnen nur sporadisch
und wurde vorzi.iglich von fahrenden Meistern betrieben.

60 I.
I. Rus.su, Limba
autohtone În limba română,

traco-daci.lor, Bucureşti, 1967, S. 203 f.; ders., Elemenle
1970, S. 101, 133, 135, 146, 163, 199, 206, 208.
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Die Wiederherstellung und konkrete Feststellung cler T ypen von Dorf gcmeinschaf ten, die im 3. - 9. Jahrhundert bestanden, ist schwierig, da in
einigcn Gegenden durch objektive Umstănde Oberbleibsel von Gentilgemeinschaften i.ibrigbleiben konnten, die unmittelbar von cler germanischen, slawischen oder sogar cler Nomadengemeinschaft beeinfluBt waren, În ancleren
Gegenden aber, wo die romische Oberlieferung stărker war, ging man clirekt
zu clcn Territorialgemeinschaf ten i.iber, die im romisch-byzantinischen Kaiserreich charakteristisch fiir die Obergangsperiode zum Feudalismus waren. Im
7. - 9. Jahrhunclert, nach clem Einclringen nm aufeinanderfolgenclen, aus
Yerschiedenen Richtungen kommenclen Slawengruppen, besonclers aber als
Folgc cler Symbiose cler Romanen mit Slawen uncl Awaren ocler anclercn
\'olkerschaften, kam es zu einer gemeinsamen kulturellen Synthesc, uncl cler
Yorgang cler ethnischen und sprachlichen As~imilierung clauerte rechr l111g, bi\
sieg!·cich cine neue, die rumănische Sprache zum \iorschein kam. Stufenweise,
infolge einer nati.irlichen Entwicklung, aber auch von objektiven historischen
Umstănden, wie zum Beispiel clie Abschaffung des awarischen Kaganats durch
die Franken, verwandelten sich clie Vereinigungen cler Gerneinschaften zu Knesaten, clie gegen Encle des 9. Jahrhunclens sich zu mehr oder weniger ausgedehnten \Vojewoclschaften vereinigten: clie Wojewodschaft des Glad im Banat, des Menumorunt in cler Crişana und des Gelu is Siebenbi.irgen 62 •
Ein anderes gleichfalls umfassendes uncl schwer wiederherzustellencles
Problem ist clas lingvistische uncl cler von clen \Vandervolkern au f clie Bodenstăndigen ausgei.ibten Einfli.isse. Ober den lingvistischen EinfluB cler germanischen Volkerschaften wurde viei gesprochen uncl man kam zu clem SchluB,
daB nur eine sehr beschrănkte Anzahl von Wortern germainischer Herkunft
noch in cler rumănischen Sprache blieben 63 . Den Slawen hingegen wurde ein
sehr becleutender Posten von W'ortern, besonders aber von Toponymen zugerechnet. Die Meinungen cler Lingvisten i.iber clas Datum des Einclringens cler
Mehrzahl cler W'orter silawischer Herkunft in die rumănische Sprache sind
geteilt. So behaupten O. Densuşeanu uncl E. Petrovici 64 , daB vor cler langsamen
Assimilierung cler Slawen (6. - 9. Jh.) von einer einheitlichen und dem ganzen
Volk gemeinsamen rumănischen Sprache, clie sich von dern Vulgăr-Latein
Jder unterscheidet, nicht die Rede sein kann. Ki.irzlich haben aber anclere Fachwissenschaftler bewiesen, daB die Anzahl von Wortern slawischer Herkunf t,
die im 6. - 7. Jh. in die rumănische Sprache eindrangen, sehr beschrănk t ist,
und claB cler slawische EinfluB sich besonclers mit Beginn des 9. Jahrhunderts
auswirkte. Die Slawisten behaupten auch, claB cler slawische EinfluB sich auch
in cler Toponymie und Namenskunde bemerkbar macht uncl unterstreichen
einstimmig den Beitrag cler Si.iclslawen, besonders cler Bulgaren 65 .
Die si.idslawische Toponymie, die sich klar von clerjenigen cler N orcl- oder
Ostslawen unterscheiclet, finclen wir in einem weiten Gebiet verbreitet, von
02 Şt.

Pa~cu. a.a.O., S. 24 f.
C. Diculescu, Die Gepidcn. Leipzig, 1922, S. 168 f.; 169 f. mit dcr Rezcn5ion von
V. Bogrea, in AIINC, II, 1923, S. 391 f.; C. Dicubcu, Z.f.rom.Phil., :XUX, 1929, S.
385 f.; P. Skok, Z.f.rom.Phil., L, 1930, S. 257 f.; A. Rosetti, Istoria limbii române,
Bucureşti, 1978, S. 242 f. mit ăherem Litcraturnachweis u11Jd kritischen Bemerkungen.
64 O. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, I, Paris, 1901, S. 327 f., 241 f.;
E. Pctrovici, in Istoria României, I, 1960, S. 797, 808.
GS I. Pătruţ, Studii de ,Jimba română şi slavistică, Cluj, 1974, S. 91
f., 101 f.;
A. Rosetti, a.a.O., S. 294 f. und 3'58 f.
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clen Karpaten bis zum Peloponnes, clas ganze Karpaten- Donau- und Balkanbecken, sowohl im Gebirge als auch in der Ebene umf assencl. Es ist cler
Raum, cler clurch mehr als ein Jahrtausencl von den thrako-clakischen Stammen bewohm wurcle. Die Lingvisten behaupten auch, cla6 die Thrakisch-clakische Sprache uncl clas Altslawische satem - Sprachen, also verwanclt waren.
Von clieser Verwanclschaft ausgehencl scheint nicht viei plausibler uncl logischer
die Hypothese, clafi ein Grofitei! cler Woner und Toponymen, clie als von
slawischer Herkunf t angesehen wurclen, tatsachlich thrakisch-clakischer Herkun f t sincl uncl sich in cler rumănischen Sprache als ein natiirliches Erbe erhalten haben, nachclem sie clurch alle Etappen uncl Prozesse der Romanisierung
gingen? Vielleicht, kouute so plausibler erklăn werclen, warum cler grofite
Teii cler Zeitworter slawischer Herkunft in cler .\foclulation clie Enclung -csc
crhalten. Gleichfalls sehr bezeichnencl ist clie Tatsache, cla6 fast alle rumăni
schen Haupt- uncl Eigenschaftsworter, alsa einschliefilich auch clie als ·von
slawischer Herkunf t angesehenen, einen Endkonsonanten haben, als eine Erbschaf t aus cler lateinischen Sprache 66 . Beziiglich cler thrakischen Anthroponymen und T oponymie ist aus clen Schriftquellen bekannt, cla6 sie bis zum 6.
Jahrhunclen erhalten blieben, obzwar clie grofie Menge cler Bevolkerung romanisiert war67 • Es scheint natiirlich, logisch uncl gleichzeitig historisch, clafi
die boclenstănclige thrakisch-clakische Bevolkerung, besonclers in den Gegenclen,
wo keine Slawen wohnten, im Gebirge zum Beispiel, die ortliche Toponyrnie
behalten hat, ohne „Anleihen" von clen Slawen. Es ist richtig, da.13 wir heute
eine verhăhnisrnăBig kleine Zahl Worter von thrakisch-dakischer Herkunft
kennen, die Fachwissenschaftler behaupten aber aufgrund von Schriftquellen,
daB die thrakische Sprache, bzw. diejenige der Bessen, sich bis ins 6. Jahrhunden erhalten hat 68 . Ebenso - da die freien Daker in den Schriftquellcn
bis zum Ende des 4. Jahrhunderts (381) beglaubigt sind - wăre anzunehmen,
daB sie sich einige spezifische Ziige sowohl der materiellen Kultur, als auch
cler Lingvistik bis ins 5. Jahrhundert bewahrt haben 69 . Wenn man clas Problem
unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, kommt den Lingvisten die Aufgabe
zu, clurch griindliche vergleichende Studien, im Rahmen der Moglichkeit, die
\'\'ortcr und Toponyme thrakisch dakischer Herkunft von den al'S slawisch
angesehcnen zu umerscheiden und zu trennen. Beziiglich des eigentlichen slawischen Einflusses, der zweifellos bestand, da archăologisch die Symbiose
zwischen Bodenstăndigen und Slawen festgestellt ist, glauben wir, da6 er unter
anderen Voraussetzungen neuerlich iiberpriift werden mufi .Es ist zweifellos
cin sehr schwieriges und umfassendes Problem, das aber voile Aufmerksamkeit
verdient, denn so konnen einige bis jetzt nicht geni.igend geklarte historische
und lingvistische Phănomene ihre Losung finden.
I. Pătruţ, a.a.O., S . .ţl f., 69 f.; A. Rosetti, a..a.O., S. 315 f.
Procopius, De aed., IV, 11, 20; I. I. Russu, Elementele traco-getice, S. 163 f.;
A. Rosetti, a.a.O., S. 20.ţ, 219 f., 333 f. Fiir Dierna, Berzovia vgl. A. Phi-lippide, Origine:i
rominilor, I, laşi, 1923, S. 322 f.
118 Oberhummer, in RE, III, 1, Sp. 330 f.; s.v. Bessoi, I. I. Russu, a.a.O., S. 161 f.;
A. Philippide, a.a.O., S. -.so ff.
119 Der letzte Bescheinigung der Ka·rpodaker
datiert aus 381 (Zosimos, IV, H),
archaologisch aber behielten dăe frejen Daker •i-n der Moldau, Crişania. l\lnd den Waldkarpaten ihre Ansiedlungen .und Friedhofe bis ins 5. Jh., obzwar sie zur Zeit der Hunnenherrschaft nicht mehr in den Schrif.tquellen bescheinigt sind.
66
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Die Absteckung und Umreil3ung einiger Aspekte, die uns bezeichnend fi.ir
die Beziehungen zwischen Bodenstăndigen und Wandervolkern schienen, ist
gewiB weit davon entfernt, die Vielzahl und die Vielfaltigkeit cler Fragen
auszuschopfen, welche clas Zusammenleben dieser Volkerschaf ten mit den Bndenstăndigen auf dem Gebiete Rumăniens durch ein halbes Millenium, gera<le
im Zeitraum cler Bildung und des Zusammenschlusses des rumănischen Vnlkes
und seiner Sprache, aufwirft. \X'ir hoffen, dal3 unsere Anregungen und die
am Rande dieser Probleme erfolgenden Erorterungen neue Beitr~ige zur Losung
cler noch nicht zufriedenstellend geklarten Fragen erbringen werden.

M!RCL·I RUSU

CONTRIBUŢII

DOCUMENTARE PRIVIND UNELE AŞEZARI
ROMÂNEŞTI DIN VESTUL ŢĂRII LA INCEPUTUL
FEUDALISMULUI

ln Regestele Vaticanului se păstrează două importante documente aprnape
identice, din 1216 şi 1218 (Reg. Vat. 9, foi. 10-11 epist. 12; foi. 206 epist.
834), prin care papa Honoriu al III-iea întărea o mulţime de posesiuni mă
năstirii Sf. Theodosie Cenobiarchul din Berria (Berhoe), printre care unele
în părţile apusene ale ţării noastre, fapt de o valoare fără echi\'oc în completarea relativ puţinelor ştiri scrise asupra legăturilor îndepărtate şi permanente, politice şi cultural-religioase, pe care românii le-au a\'ut În e\'ul
mediu cu lumea bizantină. 1 Actele de întărire a proprietăţilor şi libertăţilor
acestei mănăstiri onodoxe cu o existenţă seculară se încadrează în politica
generală a papalităţii de aducere la catolicism a popoarelor „schismatice" din
Orientul apropiat şi din estul şi sud-estul Europei, după ce, în timpul cruciadei a IV-a din 1204, însuşi centrul spiritual al lumii răsăritene, secole de-a
rîndul În\'inuit pentru dezbinarea religioasă, dar rÎ\'nit de apuseni pentru
comorile sale, Constantinopolul, a căzut - e,-eniment epocal consemnat pînă
şi În analele chinezeşti În mîinile latinilor. Visul unirii religioase părea să
se înfăptuiască. Peste tot, în teritoriile cucerite de apuseni şi În cele atrase
printr-o serie de concesii, s-a încercat înlocuirea -ierarhiei bisericeşti indigene
cu alta catolică. Mănăstirile bazilitane, ţinînd la vechile beneficii cu care le-au
înzestrat basileii ~i alţi potentaţi locali, au fost nevoite să recunoască supre1 Documentul din 29 iun. 121 S a fost publicu În .:ur~ul timpului În cokqii 1--:.:e~ibile (A. Theiner, Vetera monumfllta historica H1mg.iriam s.rcram i/lustrantia, I. Roma, I S:'>9,
p. 9; E. Hurmuzaki, Documente privito,ue la istoria românilor. I. Bucureşti, 1887, p.
61--63), fără să atragă atenţia istoriografici noastre. Varianta mai veche şi mai completă,
cca din 25 oct. 1216 a acelu,ia.şi a,ct, a fost publ,icată de către Aloisiu Tăutu ( Acta Honorii
li/ et Gregarii IX, col. Fontes, s. III, voi. III, Roma., 1950, p. t-5), cu un comenuriu
boga.t şi ,cu o reuşită Încercare de identificare a lo.:.llităţilor menţionate. Pc baza a..:cluiaşi
document, .:oroborat cu multe alte rtiri, Tăucu a elaborat şi un studiu, din păcate mai
puţin cunoscut, care aruncă o lumină nouă asupra unor teritorii sud-est europene la În.:cpucul feudalismului (Griechische Kloster im Mittelalterlicben Vngarn, În Acta Historica (Societas Academica Dacoromana), I V, Miinchcn, 1965, p. 43-46). Istoricul maghiar Gyorffy
Gy., analizînd cele două documente, privind posi:siunile din Ungaria medievală, ,pe care Ic-a
identificat (În afară de cele de pe teritoriile române~ti}, a Înicercat să demonstreze că to.He
acestea au aparţinut mănăstirii greceşti de pc Sava. (Sremska Mitrovica, în Iugoslavia), fiind
donate jprintr-un .act ,redactat În greceşte de către Bela al I Ii-lea, Între 1193-l l 96,
mănăstirii Sf. Thcodosie, iar partea respectivă din actele pa.paic este traducerea În btin:i
a prototipului grecesc (A Szavaszentdemeteri gărăg monostor XII. sz. birtokosszeirasa, în
MT AK, II, 1952, p. 325-365; III, 1953, p. 69-97; Das Giiterverzeichnis des griechischen
Klosters zu Sza•1Jaszentdemeter .ws dem 12. Jahrhundert, Î-n Studia Slavica, V, Bud:ipest,
I 959, nr. 1-2, p. 1-64 ). E drept că documentele specifică faptul ,că regele Bela a dat
călugărilor din Berhoe mănăstirea din Srem, da-r aceasta este menţionată .ca o entitate simi.lară celorlalte multe posesiuni. Călugării greci, ei 'inşişi păstrători ai actelor vechi, red.1ctate
În greceşte, printre care şi evencua,lul act pentru mănăstirea din Srcm (dacă a existat}, Ic-au
înfăţişat la Roma, spre a li se Întări toate posesiunile tntr-o unitate.
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maţ1a pontificală, mai ales că În Orient nu mat avea cme să le garanteze
securitatea în faţa ameninţărilor musulmane. Astfel o serie de acte papale
confirmă bunurile unor mănăstiri faimoase din Sinai (Sf. Ecaterina), de la

Athl,s, din Cipru, din Constantinopol, a celor greceşti din regatul Celor două
Sicilii etc., scutindu-le de dijmele cuvenite în schimbul acceptării unirii.
Ceea ce surprinde la documentele în discuţie conferite conventului Sf.
ThePdo~ic, e faptul că proprietăţile acestuia, mănăstiri, biserici, sate şi alte
bunuri, erau răspîndite pe o arie foarte vastă - În Palestina, Siria, Cipru,
Constantinopol, Thesalia, Macedonia, Croaţia, Slovenia, Sinniu, Ungaria (de-a
lungul Dunării şi Tisei, precum şi în fostele comitate Arad, Zărand şi Sătmar),
Galiţia - în teritorii unde cu mult înainte de emiterea lor şi de suprapunerea
organizării catolice, realităţile politice şi cultural-religioase se aflau nemijlocit influenţate de Bizanţ sau În contact permanent cu acesta. Odată cu ci;-eare:i qatului feudal ~i catolic maghiar, instituţiile ecleziastice mai vechi, de
rit răsăritean, au fost deposedate, desfiinţate sau transferate unora de rit latin
de către regalitate cu concursul papalităţii, aşa cum au procedat ducii_ şi
regii normanzi în Calabria şi Sicilia, cu numcroa~ele şi vechile mănăstiri grece~ti. Mănăstirea Sf. Theodosie Cenobiarchul 2 a fost fundată de către un că
lugăr capadochian, de la care hi trage numele (mort la 11 ian. 529), pe la
46C-465, în munţii Iudeii, pe malul răsăritean al Iordanului, între Bethleem
~i \Iar Saba (la 7 km sud-est de Ierusalim), pentru călugări greci, armeni
„i bessi (mai tîrziu pentru sla,·i din Peninsula balcanică), cu trei biserici în
c.1rc se oficiau <.I ujbele în aceste limbi:t. Ca anexe a,·ea trei hospitalia. ~entru
călugări, pentru pelerini laici şi pentru săraci, precum şi un azil de batrîni.
l n tot cursul e,·ului mediu timpuriu aici era un focar de viaţă cărturărească,
un :ideYărat centru de iradiere a culturii bizantino-orientale, mai ales prin
codicele copiate în faimosul scriptorium al mănăstirii. Locul atrăgea şi n:iulti
pclcr;ni datorită numeroaselor relicYe. Sînt cunoscuţi, printre alţi pelerini,
staretii ru~i. Danii!, Între 1111-1115 şi Eufrosina, fiica cneazului Jurii Vsesla,·ici de Pl)loţk, înmormîntată aici în 1173, apoi transferată În Lavra din
Kie,·. Lăcaşul n-a fost scutit de distrugeri în cursul timpului, mai ales cu
l'c,1zia in,·aziilor pers.me, arabe (în 809 şi 813) şi selgiucide. Fără îndoială
că în timpul ocupării de către cruciaţi a teritoriilor din Orientul apropiat şi
al fiinţării regatului de Ierusalim (Între 1099-1187 şi 1229-1244), diferitele lăcaşuri de rit l)riental s-au supus latinilor, pentru a obţine proteqia împotriva sarazinilor. Cînd „locurile sfinte" au fost recucerite de către aceştia,
nu numai ordinele călugăreşti latine, dar şi cele orientale unite s-au refugiat
în alte teritorii stăpînite de latini. Se pare - izvoare sigure nu există _: că
~ Scurtele d;1.te istorice asupra mănăstirii
or,· insoteşte documentul din 1216 (op. cit.,

au fost luate după comentariul lui A. Tăutu
p. 6-7) şi după Cabrol-Leclerq, Dictio11naire
d',ucheologie chretienne, II, Paris, 1924, p. 3163.
. .
3
După părerea unor specialişti aceştia ar putea fi originari din Peninsula balcanică
sau chiar din Dobrogea, care vorbeau limba tracă sau traco-romană, lucru nu Jipsit de. jntercs pentru relaţiile culturale dintre teritorii·le dunărene şi comunităţile •cenobitice din · Palestina şi Sinai. Discuţia ;1.supra provenienţei acestor obşti „bessice", la I. I. Russu, Elemente
traco-getice În Imperiul roman şi în Byzantium, Bucureşti, 1976, ,p. 161-162. N-ar fi
exclus ca anumite piese paleocreştine · descoperite pe teritoriul fostei provincii Daci;i (mai
ales În centre militare) să aibă legături cu aceste comunităţi monastice orientale care predicau sau în-creţineau rolaţii cu teritoriile „barbare", 'in sec. IV-VI (N. VlaS'Sa, în
ActaMN. XVI, 1979, p. 1S1-184).
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în 1187, cînd Saladin a ocupat Ierusalimul, călugării mănăstirii Sf. Theodusie
au plecat în Cipru, iar mai apoi la Berhoe (Berria, Laberia) în Macedonia de
sud, unde şi-au fixat reşedinţa şi unde sînt menţionaţi În 1216 şi 1218, cine.I
papa Honoriu al Iii-lea le Întăreşte privilegiile şi proprietăţile mai vechi.
Actul menţionează apartenenţa lor iniţială la ordinul bazilitan şi faptul că
în trecut s-au bucurat de donaţii neîntrerupte, cît şi trece-rea mai apoi sub
oblăduirea scaunului apostolic, care le recunoa5te cele a vute În stăpînire ~i pe
cele pe care le vor dobîndi, atît laice cît şi canonice, prin concesii pontificale
sau prin mărinimia unor monarhi, lor cît şi urmaşilor lur din re\pecti\"til n,,f, cr.1.

Documentul papal confirmă abatelui Nicolae şi fratilor din p1)mcnitul
convent următoarele posesiuni şi bunuri: În primul rînd locul unde se aflau
în ;:..cel moment, adică Berria, cu toate celelalte aparţinătoare. În Orientul
apropiat le sînt recunoscute o serie de bunuri: aşezări (casalia)J, spitaluri, depozite (apotbecae), cuptoare de redus minereu (fumi), vii, pămînturi, na\"e
(naves liberas per totum mare), mănăstiri, biserici şi multe altele, în lemsalim, Ramia, Ascalon (Scalona), }afta, Cabala (Zevel, Djebele), Acra (Accon).
În Ciprn sînt menţionate mănăstiri, mori, vii, pămînturi, porţiuni de litoral
şi de rîuri, pescării, păduri, livezi de măslini şi de alţi pomi fructiferi, aşezări
etc., în Tromachii, Perdica, Glifeo, Geratium, Pysso11ri (Bisur), Alectora, Ru,
Virsu, Moni (Pirgo), Corrigea, Caumate, PaLeopafo, Paracellis, Magnacumis,
Sf. Sava, PalemeJia, Limassol (Nemesus), Kirnsa (Kississa), Leotumbem, Nicosia (Leucosia), precum şi bisericile Sf. Cassian, Sf. Gheorghe, Sf. Mihail, Sf.
Alexandm, cu cele aparţinătoare. în Galiţia, călugării primeau o cantitate de
ceară ce le-a fost acordată de principii Vasilko şi han Vladimir, fiii cne..1zului Yladimir al Haliciului (refugiaţi pe la 1188 în Ungaria unde au murit).
În Co11 ..-ru11tinopol, .le aparţineau bisericile Sf. Iulian, Sf. Ionas şi aitele, precum şi case, magazii şi alte bunuri.
Şirul posesiunilor din Ungaria începe cu mănăstirea Sf. Dumitm de lîng)
1-îzt! Sava, asupra căreia respectivul convent avea drepturi, spune documentul, de la regele Bela (Apud Hungariam mrmasterium Sancti Domctrii iuxta
Flumen Savii . .. a Bela rege Ungariae vobis indultis)". Documentul men\ioncază şi o altă mănăstire cu acelaşi hram numită a grecilor
(M onasterimn
Sancti Demetrii Graecorum de Ungaria, iuxta fluvium), tot pe rîul Sava,
unde conventul beneficia de o serie de drepturi, de navigaţie, de trecere pe~te
vaduri, de pescuit, asupra pădurilor şi asupra altora aparţinătoare. Fără înc.loială, existau două lăcaşuri de rit oriental, din ţinutul Sir miu (Srem), unul
în mod sigur în actuala Sremska Mitrovica, celălalt în apropiere, tot pe Sava.
Ele apar şi în fragmentele unor scrisori păstrate din registrul papei Inocenţiu al
III-lea, adresate în vederea unirii cu biserica apuseană. 6 Cert este faptul că mă-

„

Casalia sau casella (sing. casale), erau micile ~ezări ţărăneşti, uneori satele, amintite
În documentele Orientului latin cruciat. Am adoptat termenul de aşezare.
5 Fără îndoială că este vorba de regele Bela al III-iea, ale cărui relaţii cu Bizanţul
sînt bine cunoscute, .atît din perioada cit a trăiit la curtea ,lui Manuel Comnenul, con vcrti t
la ortodoxie şi desemnat de Împărat ca ginere şi moştenitor la tron, dt şi ulterior, după
ce a ajuns rege a:1 Ungariei (Gy. Moravcsik, Studia Bizantina, Budapest, 1967, p. 305-313;
317-318).
6
A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia, Roma,
1863, p. 65-66.
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năstirea Sf. Dumi,tru din Srem este foarte veche şi ea a aparţinut iniţial teritoriului luat de unguri de la bizantini. Kinnamos relatează că în 1072, cînd
ungurii au atacat cetăţile şi oraşele bizantine de pe linia Dunării, ajungînd
pînă în centrul Peninsulei balcanice, au luat de la Niş nişte moaşte pe care
le-au dus la Srem în respectiva mănăstire 7 •
Rez;~tenţa la tendinţele de catolicizare a fost puternica in acea~tă regiune,
cu t•.Jate- efortu rile conjugate ale papalităţii şi ale regat11I.,; aposto:ic din nord.
Dca,1Jel ~cdaşi lucru s-a petrecut nu numai 'n teritcriil~ anexate de la „ia ,_.i
s.w h:Lantini, ci şi în regiunile locuite de romani. Abia :-pre mijlocul veacuiui
al XIV-iea mănăstirea ortodoxă a fost pusă sub ordinul benedictin. În scri•.uarea papei Clement al \'1-lea din 18 manie 1344 adresată lui Vitus episcop
de Nitra, se arată că această mănăstire de la graniţele „schismaticilor" din
Serbia, în care erau greci, unguri, slavi şi alte neamuri, ţinea nemijlocit de
patriarhul grecilor şi nu de Yreun prelat din Ungaria (abbas non obediebat in
regnu li ,mgariae alirni Praelatornm ). Dar după moartea ultimului abate, de
mai bine de zece ani, bunurile ei au fost Însuşite de laici, ceea ce îl determină
pe pontif să-i ceară lui Vitus punerea respectivei mănăstiri cu toate posesiunile şi drepturile sub obedienta benedictinilor8.
Între Sava şi Dunăre şi pe malul nordic al fluviului, conventul avea următoarele proprietăţi şi bunuri 9 : biserica Sf. Anastasia cu aşezarea grecilor
(probabil Gorogmezo, în comitatul Valko), a1ezarea din Tused (în comitatul
Srem) şi biserica Sf. Nicolae cu pămînturile, pădurile şi cele aparţinătoare; în
lunca /tlagna Judani şi lunca Parva ludani (Ivankovo, în comitatul Valko)
aşezările cu cele aparţinătoare; în Tepili (Tupal, pe Sava, aproape de Zagreb),
aşezarea cu pămînturile şi cele aparţinătoare; în 1"rco (Gjurgjovci, la vest de
I vankovo, în corn. Valko ), biserica Sf. Nicolae cu aşezarea şi cele aparţină
toare; în Ilicio (Ilk, aproape de Vinkovce şi Petrovaradin), aşezarea cu pă
mînturile, pădurile, biserica Sf. Dumitru şi toate cele aparţinătoare; în Chasmas (Chasrna, tîrg şi fost arhidiaconat în dieceza de Zagreb, sau Hagymas pe
malul nordic al Dunării), biserica Sf. Ştefan cu viile, pămînturile, pădurile,
două pescării şi insula de pe Dunăre; în Orbasio (Vrbas, reşedinţă a unui arhidiaconat, pe rîul cu acelaşi nume din nordul Bosniei), biserica Sf. Maria,
cu aşezările aparţinătoare, pămînturile, viile şi pădurile; în Cepla (Kaplan pe
Dunăre, după părerea lui Gyorffy Gy., sau mai degrabă insula Csepel pe
acelaşi fluviu, unde sînt amintite mai multe mănăstiri), două nave împreună
cu dreptul de navigaţie şi insula de pe Dunăre. Urmează menţionarea a două
aşezări, una după alta, cu bunurile lor: pămînturi, pescării, păduri, stufăriş
~i altele, care ne interesează direct, ele făcînd parte din ţinuturile locuite de
români şi în prezent ca şi la Începuturile evului mediu, şi anume Ciala şi
Miniş din păqile Aradului (Casale de Chalasa cum terris, nemoribus et piscariis. Casale de Minisi cum nemoribus, piscariis, terris, canneto et pertinentiis
7

K..innamos, ed. Bonn, 1836, p. 227.
A. Theiner, Vetera mon. hist. Hung. illustr., I, p. 667-668.
1
Identificările au fost fă.cute de către Gyorffy Gy. şi A. Tăutu, cu ocazia comentării actelor respective, fără prea mari deosebiri de la unul la celălalt (vezi nota 1), şi ca
atare am acceptat numele şi Împărţirea administntivă veche, medievală, o actualizare fiind
foarte dificilă, majoritatea localităţilor aflîndu-se în prezent pe teritoriul lugoslaviei, iar
multe din ele dispărînd În cursul timpului.
8
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sz,is) 10 • Legăturile politice şi culturale cu lumea sud-dunăreană, cea grecească
în -speţă, sînt binecunoscute, chiar şi numai din puţinele şi de aceea des citatele ştiri, privitoare la alcătuirile statale locale, incipiente, din Crişana ~i
Banat, de la cumpăna celor două milenii (ale lui Menumoruţ, Glad şi Achtum).
în Castellutium (probabil Segnia-Zengg, în Dalmaţia, pe malul mării), conventul din Berria avea case cu vii, pămînturi şi păduri; în Foc (Fuk-Si6, un
pîrîu din comitatul Somogy care izvoreşte din focul Balaton şi se varsă în
Kapos, care la rîndul său se varsă în Sarviz, afluent al Dunării), două pes~·:trii şi insula de pe Dunăre; în Nadudor (Nadudvar, pe Dunăre, în comitatul
Soit), biserica Sf. Nicolae cu aşezarea, insula, stufărişul şi pescăriile din Chcrip (Chereg-Cheric, ar putea să fie în aceeaşi regiune, sau undeva mai În
sud în comitatele Bacs sau Torontal) 11 şi altele aparţinătoare; În Gerinet (prnbabil Gyarmat în comitatul Somogy), aşezarea cu casele, pămînturile şi cele
aparţinătoare; în Sumigium (Somogy, centrul comitatului omonim), pămîn
turile şi pădurile cu cele ce le revin şi le aparţin. Nici în acest caz n-ar fi
imposibil ca mai înainte de întemeierea mănăstirii Sf. Aegidiu în 1091 de către
Ladislau I cu călugări benedictini aduşi din Franţa, să fi fost în Somogy o
alta grecească mai veche, mai ales că în regiunea respectivă sînt pomenite
aşezări cu nume de patroni ortodocşi (Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae), iar papa
Inocenţiu al Iii-lea îi scria la 14 septembrie 1204 regelui Emeric despre mulţimea grecilor din mănăstirea respectivă (nec novum est nec abrnrc!11m 11t i11
regno ttto diversarum nation11m conventus uni Domi,w .wb regulari 7.·ita Jamulentur, licet hoc ,mum sit ibi Latinorum coenobium, mm tam ibidem Iint
multa Graecorum ) 12 .
In continuare este menţionată o altă aşezare din păqile noastre. [\te
vorba de Mocrea (înglobată în prezent în oraşul Ineu, jud. Arad), unde s:âlugării aveau vii, pămînturi, păduri şi altele aparţinătoare (Apud castrum ele
Macra vineas cum terris, nemoribus et pertinentiis suis). Fiind amintită n
fortificaţie, aceasta nu putea fi decît a mănăstirii Sf. Duh de lingă Mocre,1
despre care un document din 1199 spune: ,,patronatum ecclesiae Sancti Spiritus, monasterii videlicet Dyenus comitis, quod supra ffovium Crisii i1txta
Macra situm est" .13 Se prea poate ca aşezămîntul să fi fost la început de rit
10

Gyorffy Gy. nu identifică cele două localităţi (în Studia Slavica, V, 1959, 1-.:?,

p. 44).
11
Tot ath de bine ar putea fi mai ve--chi - menţionata baltă de Ia Zcrep (usque ad
lutum Zerep) din teritoriul stăpinit de Menumorut (Anonymi [P. magisterj Cesta Hunr,arorum, în SRH, I, Buda.pest, 1937, cap. 28, p. 70; Jako Zs., Bihar megye a torok pusztitas elott, Budapest, 1940, p. 355).
12 Acta lnnocentii Il I ( Fontes, s. III, vol. II), Roma, 1944, p. 499.
13 Fejer G., Codex diplomatirns Hungariae ecclesiasticus et civilis, II, ,p. 373-375;
Documente privind istoria României, C. Transilvania, veac. XI-XIII, vol. I, p. 17-18).
R~inele mănăstirii _se ~,ai ve~eau _la Începutul sec. al XVI-iea p. Keresztury, Descriptiu
episcopatus et Capituli Varadinenszs, Oradea, 1806, p. 125 ). O rncer::are, ma,i mult după
conformaţia1 terenului, de a reface planul hiser~cii şi al fortifi,caţiei din j,ur, la Marki S.,
Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, I, Arad, 1892, p. 440. Un ca,p-ire.l
decorat cu o sirenă şi cu doi peşti, degcoperit printre ruinele cetăţii Ineu, provenind de l.1
auastă mănăstire, este datat În sec. XII-XrII (1Hrki S., op. cit., p. 441; Gerevich L.,
Magyarorszag romankori emlekei, Buda.pest, 1938, p. 145; V. Vâtăşianu Istoria artei feudale
rn ţările române, Bucureşti, 1959, p. 41-42).
'
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bizantin, transformat, prin donaţie regală, mai apoi Într-unul latin. Dealtfel,·
f .iimoasele podgorii din aceste părţi au fost inserate încă de la începutul cuceririi arpadiene în actele de danie. Chiar regele Ştefan I (1000-1038) a
întărit mănăstirii din Pannonhalma cîteva vii din dealul Mocrea (in Matra
lMacra] dedi 8 vineas mm totidem vinitoribus)H. In Alpar (localitate pe
fisa) călugării aveau pescării, pămînturi, stufăriş, păşuni, o corabie pe Tisa
~i altele; în Curta (Kun sau Kurca Szentgyorgy, mai la sud de Alpar), biserica
Sf. Gheorghe şi biserica Sf. Maria cu aşezările, li ,·ezi de pomi fructiferi, vii,
părnînturi, păduri, stufăriş, pescării ~i altele aparţinătoare. Asupra acestor
două aşezări c cazul să zăbo,·im puţin. Se ~tic din privilegiul regelui Geza I
din 10751.;_ că printre pose~iunile conferite mănăst:rii Sf. Benedict de lingă
Gn,n, figurează ~i ele. Dar a,·em ştiri mai Yechi, din pragul veacului al X-lea,
din cronica lui A1w11ymus, că cet.1tea de la Alpar era În stăpînirea lui Sa1.inus (ducem Sala,wm in ca.Hro O par LOl par] iuxta Tbysiam im.:cnernnt), ducele sla ,·ilor şi bulgarilor dintre Tisa şi Duna re, c.ire s-a sprijinit pe ajutorul
hiz.antinilor ~i bulgarilor în lupta cu ungurii lui Arpad (misit legatos suos ad
impcratorcm Grecornm ct ducem 811/garornm, et sibi auxilium darent causa
/J11 6 11e co1Jtr,i Arpad). Spre răsărit de Tisa, ~tăpînea în aceea5i vreme Menumorut ducele Bihorului, care înainte de a ced,i, a in\"ocat, ca pe o pavăză,
lcgiturile sale şi ale strămoşilor săi cu imperiul din sud, în fata pretenţiilor
de cucerire (Qui [ Atthila] etiam violenta manu rapuerat terram hanc ab atthu~ n mcn, sed tamen modo per gratiam domi1Ji mei imperatoris Constantin,,_. n/it.mi 11cmo pott'.(l a11/erre de ma11ib11s mcis). Amintirea luptei lui Sa1..inus .1jut.1t de bizantini cu ungurii o mai păstrează Vadul grecilor (Gorog.rev,
Între Alpar şi Kurca) de pe Tisa 10 , fapt menţionat şi în cronică (ubi Greci
nwrt11i /11cnmt, a dic illo 11sq11e nune portus Grecorum nuncupatur) 17 .
In Sadmar, aveau aşezarea, stufărişul, pescăriile, lacul, pămînturile şi
cele aparţinătoare, precum şi cealaltă parte a rîului Tisa. Se pare că nu ar
fi vorba, după cum opiniază A. Tăutu, editorul documentului, de oraşul Satu
Mare (Săunar), aşezat destul de departe de Tisa, deşi mănăstirea Sf. Theodosie
avea unele proprietăţi şi în acele părţi. Este mai degrabă o aşezare dispărută
de pe Tisa inferioară, la sud de Kanizsa, în fostul comitat Bodrog (azi În
Banatul iugoslav), aşezată deci Într-o zonă cu vechi tradiţii ortodoxe (în
apropierea mănăstirilor Aracs, Kanizsa, Oroslamos), menţionată în 1237 ca
apaqinînd mănăstirii Sf. Dumitru din Srem (populos viile Zotumart abbati
S. Demetrii de Sirmia) 18 • 1n Titel aveau aşezarea cu pescăriile, stufuri, pă
mînturi şi jumătate din muntele omonim. Acest oraş (azi în Iugoslavia), aşezat
aproape de vărsarea Tisei în Dunăre, făcea parte, după rela,tările lui Ano11ymus19, din teritoriul locuit de slavi şi bulgari, al ducelui Kean (proavus
,lu< is Sala1li, dux de Bulgaria egressus, auxilis et consilia imperatoris Grecomm preocupaverat terram ii/am) şi apoi al lui Salanus, care îşi avea centrul
14

A

p.innonhalmi

Szent

Brnedek-rend tortenete,

cd. Erdoly L., Soros P., VIII,

p. 590.

Fejer G., Codex, I, 123 şi urm.
Gy. Moravcsik, Byzantium and the Magyars, Bud:ipcst, 1970, p. 53.
SRH, I, cap. 16, 20, 38, 39.
18 A
pannonhalmi Szem Benedek-rend turtenete, I, p. 756. Pentru identifioa.re,
la lvanyi I., Băcs-Bodrog vm. foldrajzi es tortenelmi helynevtăra, V. Subotica, 1907, p. 113.
11 SRH, I, ca;p. 12, 19, 38.
15
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aici (primo miserat Salano duci Tytulensy; in illo loco, qui dicitur Tetei . .. in
curia ducis). După unele izvoare, prepozitura închinată Sf. lntelepciuni a fost
întemeiată ăe Ladislau I (1077-1095), care a Înzestrat-o cu o serie de bunuri. Desigur că ar putea fi Ynrba iarăşi de o transformare într-un lfraş
benedictin a ceea ce a fost înainte Haghia Sophia de rit grecesc. Într-un document din 1347 sînt confirmate posesiunile respectivei biserici, pe cari! le
avea probabil cu mult înainte de chiar sfîrşitul sec. al Xi-lea, nu în .iltă
parte, ci în comitatul Arad (quosdam possessiones et virns diete ecclesie Tytulensis videlicet Zeudy [ azi Frumuşeni ], Zabraan Magyar,
Tothzabr„rnn
[Zăbrani], Gyarrn [dispărut], Jva11haza [dispărut], Vadkerth [dispărut] vocatus in Orodiensi iuxta fhtmen Monts h,ibitas, in tenore privilegii sa1ictissimorum regis Ladislai et Jucis Lamperty cmztrntas)'2°. ln jurul oraşului Titcl
trăia o numeroasă populaţie ortodoxă şi, cu toate Încercările de convertire a
ei, pînă la începutul sec. al XVI-iea aceasta n-a dispărut, mulţimea „schismaticilor" fiind semnalată Într-o bulă a papei Leon al X-lea (pro maiori /urle
scismatici in dieto Tituliensi ct cirrnmi:ici11is locis i11habitari)2 1 •
i
ln Sulgabekin (probabil Bokeny, din comitatul Srem, sau o altă localit.1te
cu acest nume în corn. Zala din Croaţia), bisericile Sf. Nicolae şi Sf. M.iria,
cu pămînturile şi cele aparţinătoare. În Tosrm (poate Toxun, în comitatul
Pest, sau o altă localitate mai jos pe Dunăre şi nu Rozs din apropiere de
Visegrad), aveau pescăriile, lacul, insula Dunării, pădurile, pămînturile ~i ,11tele ce le reveneau şi le aparţineau, primite odinioară de la Ciad şi Ma11ucl
(redditibus et aliis pertinentiis suis a quondam C!ddo et Manuele monastaio
vestro collatis). Cele două nume sînt fără îndoială greceşti, primul în mod
surprinzător semănînd cu al lui Glad, ducele din Banat. În Poti (prob1bil
Pocs, în comitatul Bodrog), aşezarea cu pămînturile şi cele aparţinătoare. În
Dussunc (Gyorffy crede că numele ar veni de la un sat al d11,rnicilor pe ::are
nu-l localizează), aşezarea cu pămînturile, pădurile şi cele aparţinătoare. O
localitate cu acest nume este cunoscută pe Dunăre În comitatul Soit, iar .1lta,
Dusunkhoz, Dusunkzoch, în comitatul Zărand, ( dispărută, pe lîngă Soc,idor
în jud. Arad), amintită Într-un document din 1261 2:!. în Muc/id (Micula, în
comitaitul Sătmar, după părerea lui A. Tăutu), avea biserica Sf. Nicolae (de
la care probabil şi numele acesteia) cu aşezarea, pămînturile, pădurile, pe~că
riile şi cele aparţinătoare. N-ar surprinde ca această localitate sătmăreană să
fi avut legături cu mănăstirea grecească, ştiut fiind faptul că şi aici stăpînea
Menumorut, iar populaţia românească, cu vechile ei organizaţii teritoriale,
districtele, s-a păstrat şi după cucerirea şi suprapunerea feudalismului maghiar.
La .aceleaşi părţi sătmărene se referă cele cinci documente papale din 1377 23 ,
şi anume la cetatea Medieş cu satele aparţinătoare „dobîndite demult din
mîinile românilor schismatici", trecuţi mai apoi la catolicism cu concursul
regilor şi nobililor îns,tăpîniţi. Faptele s-au putut petrece, după cum este bine
Arhivele Statului' din Budapesta, Dl. 87218. Fotocopie la Muzeul judeţean AraJ.
Theiner A., Vetera mon. hist. Hung. illustr., II, p. 591.
Fejer G., Codex, IV, 3, p. 40; C. Suciu, Dieţionarul istoric al localitt1ţilor din
Transilvania, II, Bucure~ci, 1968, p. 319.
2
~ Theiner A., Vetera mail. Slavorum merid., I, Roma, 1863, p. 327-329; Hurmuza.kiDcnsuş1anu, Documente, I, 2, Bucureşti, 1890, p. 238-241; Acta Gregarii PP X I (,eol.
Fontes, s. III, voi. XII), Roma, 1966, p. 435-37; 439-441.
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-:,tiut, chiar în a doua jumătate a sec. al Xi-lea, la începutul ofensivei de cucerire spre răsărit, spre Transilvania, din panea regalităţii arpadiene2 4 •
În Camalacha (Zamlacha, în comitatul Varasd din Croaţia) aveau aşe
n:-ea, pămînturi, păduri şi alte bunuri aparţinătoare; în Moyssaca (probabil
\1nyscha din Slo\'enia) aYeau a5ezarea cu pămînturile şi cele aparţinătoare;
în Naradin (Nyarad, Narad, În Srem, aproape de Petrovaradin), aveau aşe
zarea, cu viile, pămînturile şi cele aparţinătoare. De reţinut că această localitate ar putea fi cea menţionată încă în anul 823 Într-un document al împăratului Ludo,·ic cel Pios al francilor:: 5 • În Santo/oia (poate Santova în Srem)
aveau aşezarea, pămînturi şi altele aparţinătoare2 6 • De asemenea li se mai
recunoşteau pămînturile şi alte posesiuni pe care odinioară le-au primit de la
preoţii Demetrius ~i Nikifor, precum şi cele cuvenite din ceea ce se numea
nbişnuit /rancheden (possessi011es q14011dam Demetrii presbyteri et Niki/ori et
reJditrH qui /rancheden vulgariter appellantur). 21 • În continuare documentul
,e ocupă de toate drepturile canonice de care con\'entul se bucura, aşa cum
~c nbi5nuia în cazul comunităţilor de rit oriental care acceptau supremaţia
Ror.1ei. Nu ne interesează, din această parte finală a documentului, decît in~er;:rea faptului că pentru toate pmesiunile şi bunurile avute şi dobîndite
în~~:nte de Co11cili11I general (1215Y\ conYentul era scutit de dijme.
E greu de stabilit data cînd cele menţionate în documentul analizat au
ajuns in posesia mănăstirii hrece~ti. Dar acest lucru trebuie să se fi întîmplat
cu mult timp Înainte de cucerirea maghiară. Legăturile Bizanţului cu aceste
teritorii au fost neîntrerupte, nu numai atunci cînd unele au intrat Între granitele sale, dar şi după ce a fost nenlit să le abandoneze noilor popoare stabilite aici. \lirajul politic, economic, cultural şi religios al acestui imperiu,
pa:itrător al unor \'echi traditii şi comori, inexistente în altă parte a Europei,
c.Jin acele nemuri, nu putea să nu atragă. Românii au menţinut permanent,
peste graniţele efemere impuse de popoarele în trecere, legăturile cu marele
imperiu din sud. Situaţia trebuie să fi fost mult mai complexă decît ne permit
puţinele ştiri scrise privind părţile noastre în cadrul transformărilor generale
din această parte a Europei, către sfîrşitul mileniului întîi. Organizaţiile sta~• h·nomrnul reiese destul de limpede din reanalizarea fiecăruia În parte din documc:,:clc respL·.:tive şi a tuturor În ansamblu şi în contextul altor surse, făcută cu o rară
co,.. pet<.:nţă de către Fr. Pa.li, Românii di11 părţile sătmărene (ţinutul Mediei) în lumina
u11,.r documente din 1.177, în A/IAC, XII, 1969, p. 7-33. Arheologic pare să se confirme
V<.:L;1ime.1 cetăţii de la Medirşul Aurit prin descoperirea sub fundaţiile incintei de piatră
din ~cc:. \:I\'-:\VI, a unei fortificaţii cu val de pămînt şi lemn, de formă rectangulari din
,c..:. X-XI (S. Dumitraşcu, În Crisia, IV, 1974, p. 101-lCS).
~:. l'ej~r G., Codex, I, p. 155.
6
~
Tn Lui anta din 1218 a documentului, referitor !., această locali•tate se menţio
ne •• , :i „ccclesia S. Mariae de Corusca cum casali de S,mtofola" (Theiner, Vetera mon.
l-lungariam illustr., I, p. 9). Corusca era un tÎrg Între Dunăr~ ~i Sava În die.:eza şi În apropie: La Zagrebului.
27 Ar putea să fie acei liberi denari din alte documente', după cum opini:iză Gyorffy
Gy .. în Studia Slavica; V, 1959, p. 33-34.
28 Conciliul al IV-iea de la Lateran din 1215, ţinut sub auspiciile lui Inocenţiu ~1
II 1-.lea, printre alte liotărîri menite să Întărească biserica apuseană, a încercat şi impunere.1
dijmelor eclesiastice asupra credincioşilor ortodocşi uniţi. 1n 1218, printr-un nou act, pa;,a
Honoriu al III-iea scuteşte Conventul Sf. Theodosie din Berria de dijme ( Acta Honorii I//
ct Gregarii I X, p. 40-41 ).
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tasle incipiente cu tendinţă de statornicie, bazate pe instituţii tradiţionale, şi-au
menţinut atît cît au putut echilibrul şi datorită legăturilor politice cu Bizanţul. Izvoarele vorbesc de astfel de legături, precum şi de cele religioase,
ale conducătorilor locali din Crişana, Banat şi Transilvania. Menumorut invoca
legăturile sale cu împăratul de la Constantinopol; Glad şi descendentul său
probabil de la începutul sec. al Xi-lea, Achtum, aveau relaţii cu importantul
centru spiritual greco-bulgăresc care era Vidinul, cel din urmă întemeind În
iit orisena o mănăstire cu călugări greci aduşi di.r. o; aşul sud-dunărean, iar
Gyla, botezat la Constantinopol, s-a întors probabil la Alba folia cu un episcop grec:? 9 • Descoperirile arheologice din cetăţi şi aşezări aduc an de an noi
dovezi de cultură materială nu numai autohtonă, dar şi de influenţă şi de
provenienţă bizantină. Contactele şi legăturile s-au menţinut şi după Înglobarea acestor teritorii În cadrul statului arpadian, aşa cum s-au menţinut
unele instituţii şi autonomii districtuale româneşti, mai numeroase şi neme mai
îndelungată în aceste părţi vestice, decît în alte zone. Nu putem contesta nici
legăturile maghiarilor cu Bizanţul, încă de la venirea lor. Se ştie că înainte
de adoptarea oficială a catolicismului, au oscilat o vreme Între cele două
centre bi~ericeşt;, Roma şi Constantinopolul, şi din raţiuni politice, pÎ.nă la
definitivarea a ceea ce a de,"enit regatul apostolic. Dar şi după aceea, în
cursul evului mediu, cu toate eforturile depuse pentru convertirea la catolicism, rn.ii ales în regiunile locuite de slavi şi de români, ortodoxismul s-a
menţinut:rn_

Teritoriul dintre Mureş şi Dunăre (Banatul) ţinea din punct de Yedere al
ierarhiei ecleziastice de un cenitru ortodox, la începutul sec. al XI-iea, înainte
de organizarea episcopiei catolice de la Cenad. După ocuparea în 1018 a ceea
ce mai rămăsese din teritoriul primului ţarat bulgar, de către bizantini, imperiul ajungînd din nou la Dunăre, Vasile al II-iea Bulgaroctonul, prin actele din 1019-1020, a organizat arhiepiscopia de Ohrida, care succeda în centrul şi nordul Peninsulei balcanice mai vechii Justiniana Prima. Enumerînd
episcopiile sufragane, Între cea de Niş şi cea de Belgrad, este amintită cea
de Branicevo despre care se spune: ,,Şi episcopul de Branitza trebuie sâ aibe
15 preoţi şi 15 jeleri la Branitza, Morobiskos, Spbenderemos, Grota, Bisiskos
(sau Dibisiskos), / straalaga şi Brodariskos". Mai mulţi istorici români şi
străini au împărtăşit părerea că Bisiskos-Dibisiskos-Tibisko era un centru din
nordul Dunării, pe lîngă rîul Timiş, În mijlocul populaţiei româneşti, care
ţinea din punct de vedere bisericesc în vremea aceea de o episcopie sud-dună29 Vezi tratarea amplă pe baza surselor istorice la îndcmînă a problemelor în dis.:uţie
a evoluţiei societăţii româneşti din Transilvania şi Banat h 'inceputurile feudali,mului,
la Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p. 28-88; R. Theodorescu, Bizanţ,
Balcani, Occident, la Îlzceputurile culturii medievale româneşti ( sec. X-X IV), Bucureşti,
1974,
74-80; 114-124.
0
Analiza fkută asupra numelor de localităţi din Ungaria derivate din nume de
patroni bisericeşti ortodocşi (Gheorghe, Dumitru, Nicolae, Panitclimon, Anastasie, Cosma şi
Da,mian etc.) demonstrează o densiitate vădită În părţile de apus şi de sud, Ulflde a exi,tat
o masivă populaţie slavă ortodoxă. Autorul, Întrezărind o situaţie similară şi pentru teritoriile româneşti, din lipsă de date, se limitează .la unele localităţi din Sătmar, Bihor, Arad
~i Banat (Mesterhazy K., Adatok a bizânci keresztenyseg elterjedesehez az Arpad-kori
Magyarorszl,[;,on, În Df:ri M,izeum tvkonyve 1968. Dcbrecen, 1970, p. 145-177).
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reană 31 • Şi mai tîrziu putem presupune că au existat În aceste părţi multe
a~zări monastice de rit răsăritean, deşi documentele oficiale n-o afirmă. Este
totuşi frapantă desimea mănăstirilor, ca nicăieri în alrt:ă parte, pe valea inferioară a Mureşului şi în regiunea imediat învecinată vărsării acestuia în Tisa,
amintite în documentele din sec. XII-XIII. În bună parte, însăşi principala
arteră comercială pe care o forma acest rîu, precum şi fertilitatea pămîntului,
au contribuit la o mai densă populare a acestor părti şi la o atraeţie din
partea călugărilor antrenaţi în felurite acti,·ităţi economice. Nu întîmplator,
printre cele mai Yechi şi mai consistente privilegii regale, se pot cita cele
privind veniturile din transportul s,"irii de apă concedate mai multor mănăstiri
ele pe Mureş (fireşte ale ordinelor benedictin şi cistercian, propoYăduitoare

ale catolicismului). Unele, ca cele de la Cenad, Bulci, Bistra-Bizere, Eperies
(Chelmac), Raonce, Itebe, Garap, Pîncota, Igriş au fost Întemeiate de ordine
apusene sau le-au fost transferate de către regalitate. Altele mai ,·echi, dispă
rute destul de timpuriu, amintirea lor păstrînd-o toponimia (monasterium,
munustor), au fost Întemeiate de conducători ieşiţi din rîndul populaţiei locale,
chiar cneji sau Yoievozi, după cum ne-o confirmă aceeaşi toponomie sau
traditiile familiare (Ahtummonostor, Galad, Kanizsa, Aracs, Pordeanu, Kemencse, Kenez, Izso, Hodos, Gelid, Szoreg, Zombor, Oroslamos, Szagyo, SâsDocuml.'ntclc lui Vasile a.I II-iea au ajuns pînă la noi În copii din sec. XVI-XVII
bula de ,mr din 1272 a lw Mihail al VIll-lca Palcologul şi au fost publicate de
E. Go!ubinski, În Kratkii ocerki pra,:osla'Vnihi rerkvei, Mo~ova, 1871, p. 2;9-263;
H. Gclzcr, în Byzantinische Zeitschri/t. li. 1893, p. 41-42; I. Ivanov, în B,ilgarski starini
iză Makedoni.i, Sofia, 1931, p. 547_;;0 (cu identificarea localităţilor la p. ;;o-562);
:\bthi.as Groni, rcluÎnd di5':utarea lor (În J.fagyar Nyrlv, 24, 1946, p. 43-49 şi În Revue
d'histoire comparee, XXV, 1947, p. 42--49) a arătat pentru prima oară că Bisiskos - Dibiskos - Tibisko era un c.istru episcopal la nordul Dunării, numele fiind legat de rîui
Timi..ş şi sugera ideea localizării acestuia la confluenţa Bistrci cu marele rîu bănăţe1n, pe
locul anticului Tibiscum (Jupa de azi). Rcpuutul bizantinolog Gy. Moravcsik avea aceeaşi
părere că pe riul Timiş a existat un centru al bisericii rasăritenc (Byzantium and the
Magyars, Bud:ipcst, 1970, p. 110). Aceleaşi opinii au fost împărtăşite şi de unii cercetători
români (Al. Elian, E. Stănescu, R. Thcodorcscu). fotr-un studiu mai recent, I. D. Suciu
(Revista de istorie, 7, 1976, p. 10;6 ~i urm.), pc baza mai multor argumente, ·1ncearcă locJli, .uc:i acestui crntru la Timiioara, ceea cc parc mai aproa.pc de realitate. Cercetările arheologice Întreprinse de atîta vreme la Jupa n-au scos la lumină urme care să aceste o aşe
zare de Li începuturile feudalismului. Cit despre toponimicele Tyvisk-Tyws-Thews-Tews
(Pcsty F., Szăreny, II, p. ;;2; idem, Krass6 vm., II, 2, p. 255-;6), indicînd În cîtcva <locumenti: din ~cc. XV-XVI aşc1:iri ulterior dispărute pc lingă Zăgujeni şi, Caranseb(!"Ş, nu
sine argumente suficiente că s-ar fi p:istrat 'in formă coruptă numele anticului oraş. Însăşi
denumirea uneia dintre localităţi în 1;32, terra Spin, pledează pentru similitudinea de nume
cu cca :i Teiuşului din Alba. In schimb Timişoara, unde era un castru fo jurul căruia J
!ost organiz.11 comit.1tul, amintit la 1177 (Documente, C. Transilvan,ia, veac XI-XIII,
voi. I, p. h), L'r.l un centru important cu mult înainte. Un izvor istoric nevalorificat, cel
pu1in În ccc:i cc priveşte datele asupra unor aşezări din Banat - lucrarea geografică a lui
Idrisi - mcnţioncaz:i printre alte centre importante (Csongrad, Cenad, Bacs, Branitevo,
Keve, Titcl, Panccvo etc.) la 11;3-11;4 şi Timişoara (În arabă Tantsbar), despre care
spune să era un oraş înfloritor şi populat, Î-n jurul căruia se află dmpii cu diferite culturi
(T. Lewicki, Polska i kraje sasiednie w swietle ,,Ksir,gi Rogera" geogra/a arabskiego z X I/
w. al-ldrisiego, I, Cracovia, 194;, p. 137). Ortodocşii din Ba-nat mai depindeau probabil
~i la Începutul sec. al XIII-iea de episcopia de Branicevo. Altfel nu ne-am putea exp1ica
de cc, În scrisoarea din 21 martie 1232, papa Grigore al IX-iea îl îndemna pe episcopul
Bulchu al Cenaclului să readucă la unirea cu Roma pe episcoJ>ii de Belgrad şi Branicevo,
iar în caz de refuz să-i supună episcopului de Sirmiu (Acta llonorii li I et Gregorii I X,
p. 231).
31

după
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var etc.) 32 . Mănăstirea de la Oroslamos (Banatsko Arangelovo, în Iugoslavia)
a fost întemeiată prin transferarea că-lugărilor greci din Morisena, după Înfrîngerea lui Achtum de către Cenadinus, ai cărui descendenţi o mai patronau şi în veacul al Xiii-lea (monasterium vero Oroslanus vncatum toti generationi eorum commzme esse asseruerzmt) 3 :1•
Se pare că la nord de Mureş, pe teritoriul Bihorului, s-au mai păstrat
nişte mănăstiri „greceşti" pînă la începutul sec. al Xiii-lea, cînd papa Inocenţiu al III-iea, în zelul său cunoscut pentru unirea bisericească, se referă la
ele. Imediat după căderea Constantinopolului sub cruciaţi, papa scrie la 16
aprilie 1204 episcopului de Oradea şi abatelui de Beliş:1 4 despre unele biserici
ale monahilor greci, ruinate din lipsa de grijă a episcopilor diecezani şi le
cere să îndrepte starea acestora, fie numind abaţi latini, fie înfiinţînd o episcopie, în frunte chiar cu unul din acei greci, care, însă, să stea sub ascultarea
scaunului apostolic. In ciuda faptului că actul nu precizează unde se aflau
respectivele lăcaşuri, deoarece papa nu se adresează şi altor prelaţi ca de
pildă arhiepiscopului de Calocea ca în alte cazuri similare - , considerat
cel mai învrednicit în problemele de organizare şi jurisdicţie asupra credincioşilor de rit ortodox 35 , ci episcopului de Oradea, ne întăreşte convingerea
că unele dintre acestea se aflau pe teritoriul diecezei sale. Ar putea fi vorba
de acea episcopie de pe teritoriul fiilor cneazului Bela (quidam episcnpaws
in terra filiornm Belekneze cnnstitit), de'>pre care acelaşi papă scrie În 1205 36 ,
de data aceasta prelatului din Calocea, cerîndu-i s-o aducă sub ascultarea
Romei şi jurisdicţia sa, dacă, în urma cercetării asupra stării ei, ar constata
că nu atîrnă de biserica din Constantinopol. Deşi unii autori consideră, nu
fără temei, că respectiva episcopie s-ar fi aflat în părţile Bihorului 37 , exi'ită ~i
indicii că ea putea fiinţa în părţile sudice, în preajma Dunării:JR_
32 Juhasz K., H.1jd,mi monostorok a csanadi cgyhazmegyeben, Budapcst, 1926; idem,
Dic Stifte der Tscban,1der Diiizese im Mittelalter, Miinster, 1927, p. 21-72; David K.,
Az arpadkori Csanad varmegye miiveszeti topografiaja, Budapcst, 1974, p. 17. La Aracs
pe Tisa (Franjevo, Iugoslavia), se presupune existenţa unei biserici Încă de la sfîrşitul secolului al X-lea, al ,cărei plan a fost stabilit după desenul executat pc faimoasa piatră sculptată cu imaginea donatorului, de indubitabilă influenţă sud-dunăreană (Cscmcgi J., in
Archl:rt, 85, 1958, nr. 2, p. 174-187). Cunoscutul tezaur de b Sînnicolaul Mare, atît de
discutat "1n literatura istorică mai ales sub aspectul atribuirii etnice, •cu tot eclectismul său
stilistic, a aparţinut fără îndoială unor şefi locali din zona Mureşului inferior de la
cumpăna celor două milenii, În strînsc legături politice şi religioase cu mediul sud-dunărc:in,
bizantino-bulgar.
33 Wenzel G., Arpadkori ,,j okmanytar, VII, Buda-pest, 1869, p. 431.
31 Hurmuzaki-Dcnsuşianu, Documente, I, 1, p. 39-40. Pentru citirea Beliş (car::: :ir
putea să fie Beiuşu-1 sau Sînnicolaul de Beiuş, unde s-a descoperit o mănăstire de pc la
Începutul sec. aJ XII-le,;,) În loc de Peliş sau Pctiş, vezi Fejcr G., Codex, II, p. 429.
35 E de remarcat faptul, poate nu Întîmplător, că Î,n diecezcle sufraganc arhiepiscopiei
de Calocea (C:1.locea, Ccnad, Oradea, Zagreb şi a Transilvaniei) trăia populaţie ortodoxă,

românească şi slavă.
36

Fejcr, Codex, II, p. 459; Documente, C. Transilvania, veac. XI-XIII, voi. I, p. 29.
Pe teritoriul diecczei de Oradea, În hotarele dtorva sate din partea nord-vestică a munţilor
Mes~ului au fost semnalate mai multe chilii săpate În stîncă, aparţinînd după toate probabilităţile unor comunităţi monastice de rit răsăritean (M. Rusu, Sub semnul lui Clio. Omagiu
Prof. St. Pascu, Cluj, 1974, p. 268 şi urm.)
7
:1 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p. 164.
38
J.n 1202 a. existat un schimb de scrisori Între Inocenţiu al III-iea şi uni oarecare
principe Bellota şi fiii acestuia, pentru unirea cu biserica romană, aflaţi pc lîngă Dunăre,
probabil În teritori·ile disputate de unguri şi de ţarul Ioniţă, core9pondenţa fă:eîndu-se prin
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Evenimentele de la începutul sec. al Xiii-lea din Peninsula balcanică
afirmarea imperiului româno-bulgar sub Ioniţă şi crearea imperiului latin
de răsărit în urma cruciadei a IV-a - au înrîurit direct şi indirect într-o
anumită măsură şi pe românii nord-dunăreni şi implicit teritoriul Banatului
de sud. încă înainte de căderea Constantinopolului sub latini, papa Inocenţiu
al Iii-lea i s-a adresat lui Ioniţă, promiţîndu-i protecţia şi coroana imperială, în flăcărîndu-l, În cunoscuta corespondenţă, cu descendenţa sa şi a
vlahilor din statul său, din anticii romani. Incercînd să aplaneze vechiul conflict pentru teritoriile limitrofe Dunării - generatoare de atîtea războaie
între Ungaria şi Bizanţ - aflate acum în stăpînirea lui Ioniţă, care se considera îndreptăţit moştenitor al basileilor, papa - ca fin diplomat şi dind
dovadă de un prozelitism conciliant îl sprijină pe neofit. Dă curs plîngerilor acestuia împotri,·a lui Emeric al Ungariei pentru ocuparea unor posesiuni (qu,miam V episcopatus Bulgariae . .. quos im.:asit et detinet rex Hun,r!_ariae)39, trimitînd un mijlocitor apostolic, pe care regele 1-a oprit la cetatea
Keve, nepermiţîndu-i cercetarea cazului. Lui Emeric, care la rîndu-i îl acuza
po Ioniţă că, în alianţă cu cumanii, a ocupat nu numai teritoriile sîrbeşti
dependente de coroana maghiară, dar şi pe cele primite de sora sa împă
răteasa Margareta a grecilor ca dotă de la Bela al III-iea, îi răspunde cu
dojană, invocînd mai vechile legături bulgaro-papale şi justificînd stăpînirea
Asăneştilor asupra acestora (dmzec 110',.-'Îssime duo /ratres Petrus videlicet
loa1111itius de priornm Regum prosnpia desce11de11tes, tcrram patrum suorum
11011

tam occupare quam rec11perare coepcnmt).

Se cuvine să zăbovim asupra posesiunilor innKate în documentele menasupra stăpînirii lor de către Margareta-Maria de Ungaria, fiica
regelui Bela al Iii-lea, deoarece unele dintre ele erau pe teritoriul Banatului.
Am mai arătat că printul Bela-Alexios a trăit la curtea Împăratului Manuel
Comnenul, care, desemnîndu-1 la un moment dat moştenitor la tron, nutrea
speranţa refacerii imperiului roman, înglobînd fireşte şi teritoriile nord-dună
rene. Intervenţiile bizantine din anii 1163-1167 împotriva lui Ştefan al
III-iea al Ungariei c;e Înc;criu În acest plan. Dar În 1169, după naşterea
printului Alexios şi după ce în 1172 Bela ajunge rege al Ungariei, proi-ectul
iniţial a fost abandonat. însă regele a rămas în continuare credincios basileului, trimiţînd, printre altele, un corp de oaste sub comanda banului Ompudin
şi a voievodului Lcustachius al Transih·aniei, care participă la nefericita
bătălie cu turcii selgiucizi de la Myriokephalon (17 sept. 1176). După 1180
regele Ungariei a susţinut drepturile legitime ale împărătesei regente Maria
Împotriva uzurpatorului Andronic Comnenul, anexînd la sud de Dunăre, prin
1181-1182, Sirmiu, Branicevo, Belgrad, Niş şi alte teritorii. Noul împărat
I ~aac al II-iea Anghel ul, instalat în 1185, după răsturnarea lui Andronic,
ţionate şi

---------

intermediul aceluiaşi prc.!at grec, Dcmctrio~ de Brindisi, trimisul papal În ţaratul românobulgar (A. Thcincr, Mon. hist. Slav. merid., I, p. 17, 18; Acta Inocenţii PP /li, col.
Fontes S. III, voi. II, Roma, t 944, p. 230, 600). Tot în părţile dunărene, un demn-itar al
coroanei, banul Belus (11-48-1163) a ridicat la Kew (Ku, Ko) o mănăstire, numită ulterior
M onasterium Bani (Ban-monostor, nume Împrumutat şi localităţii), în care au fost aşezaţi
mai tîrziu călugări din ordinul Sf. Abraam din valea Hebronului. După 1229 aici a fost
reşedinţa mitropolici unite de Srem, supusă arhiepiscopului de Calocea (Ortvay T., Magyarorszag egyhazi foldleirasa a X IV. sz. elejen, I. Budapest, 1892, p. 350, cu citarea
sur~lor documentare).
39 Acta lnnocentii PP, III (col. Fontes, s. III, voi. II), Roma, 1944, p. 30S-309, 381.
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i-a recunoscut posesiunile anexate în Dalmaţia, primind în schimb ca dotă a
:'lllţiei sale Margareta, fiica lui Bela al Iii-lea, teritoriile sud-dunărene menţionate şi sprijin în lupta cu româno-bulgarii răsculaţi Împotriva dominaţiei
bizantine. Nefericitul împărat a pierdut Întreg nordul peninsulei În favoarea
românilor şi bulgarilor conduşi de Petru şi Asan şi a sîrbilor, iar mai apoi
în 1195 a fost orbit şi detronat de către propriu-i frate, Alexios al III-iea.
în 1203, Isaac al Ii-lea şi fiul său Alexios al IV-lea au fost reaşezaţi pe tron
de către cruciaţii care au pătruns în capitală la cererea lor şi cărora li s-au
îndatorat peste puteri, stîrnind indignarea şi revolta grecilor, iar peste cîtev .1
luni şi-au pierdut tronul şi viaţa. La 12 aprilie 1204 cruciaţii au ocupat Constantinopolul, transformîndu-1 în capitala nou-creatului imperiu lati11. Împă
răteasa văduvă, în 1204, devine soţia lui Bonifaciu de Montferrat, căpetenia
cruciaţilor, ales rege al Salonicului. Foarte curînd, în 1207, a rămas din nou
văduvă, după pieirea lui Bonifaciu într-o luptă cu româno-bulgarii ~i cumanii ţarului Ioniţă, dar şi regentă pe lîngă fiul minor, Demetrins, căsătorindu-se
şi a treia nară în 1209 cu Nicolas de Saint-Omer, baron francez Înstăpînit în
Grecia. Cîteva scrisori papale care i se adresează, ne-o arată con venită b
catolicism. În 1217 este denumită Margarita clomi11a Berriae~ 11 , fapt nu lipsit
de importantă, avînd În vedere că în acest centru S:! afla conventul Sf. Theodosie, trecut - după cum am văzut - sub proteqia papală ~i nu ar fi
exclus ca şi principesa să fi contribuit la aceasta. În 1222 a fost alungată
clin Salonic de către despotul Theodor Anghelos-Comnen al Epirului ~i s-a
refogiat cu celălalt fiu Ioan, din prima căsătorie, în Ungaria, la fr:itelc <au
regele Andrei al Ii-lea, unde avea moşii. O parte a acestora, cele mai multe
la nord de Dunăre, i-au fost confirmate de către Honoriu al III-iea în

1223 41 . Cele de la sud de fluviu - cea mai mare parte din Sirmiu - , le-a
pierdut, teritoriul intrînd în componenta regatului de Ra;;ka (Serbi:1). Documentul papal îi Întăreşte stăpÎnirea asupra cetăţii Keve cu Întreg ţinutul~:? şi
cu toate veniturile, asupra moşiei regale J/idia 4:i cu toate veniturile şi roadele
~ale, precum şi asupra moşiilor Varod (Petrovaradin, Novi Sad), Perbc,z,
Camanc, 7i/zeng (Sziszek), Suya, Curth, Mirislrm, din comitatele Bacs ~i
Srem. În anul următor, acelaşi papă îi concede dreptul de patronat asupra
unei mănăstiri de rit grecesc, situată probabil tot în acele părţi, îndemnînd-o
s-o înzestreze ~i s-o aducă sub ascultarea bisericii romane prin mijloace proprii (mrmastcrium Pacenasiense graecarum m011ialium . . . ac moniales easdem
Ecclesiae Rnmanae, mi nullam exibebant oboedientiam, Jeceris obucdire) 44 .
Scaunul apostolic şi-a pus mari speranţe În prozelitismul principesei şi al
fiului ei Ioan, în conYertirea nu numai a „schismaticilor", ci şi în stîrpirea
40

Ac!,1

Honorii li/ ct Gregarii

/\I

(col.

Fontes,

s.

III,

voi.

III), Ronu,

1950,

p. 41.
41
Hurmuzaki-Densuşi:inu, Documente, I, 1, p. 81; Documente, C:. Transilv.wi:1, Ye.1c.
XI-XIII, voi. I, p. 197.
42
O p:trte o fostului comitat Keve cuprinde.1 aşezări din zona de su<l-Yest a actu:1lului
judeţ Cara'i-S.:verin.
43 Cercetările arheologice din cimitirele apaqinfod
aşezări·lor feudal-timpurii de la
Gornca, Pojcjcna şi Ilidia au scos În ev.idenţă un rit funerar deosebit, care parc să aparţină
unor comunităţi bogomilice sau patariene, frecvente În, această parte a Banatului, du,pă
cum se ".a ,putea vedea mai jos. Discuţiile şi rezultatele asupra obiectivelor menţionate, la
Şt. Matei, I. Uzum, În ActaMN, IX, 1972, p. 555-558; I. Uzum, în Tibiscus, III, 1974,
p. 162; idem, În Banatica, III, 1975, p. 142.
44
Acta Honorii li/ et Gregarii /.\:, p. 177.
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„ereticilor" (bogomilii numiţi şi kristiani) din acele părţi. În 1225 Honoriu
al Iii-lea îl îndeamnă pe arhiepiscopul de Calocea să cureţe erezia din Bosnia,
Soy şi Oznra, teritorii din dieceza sa (terras quasdam videlicet Bomam, Soy
et lflosora, in/ectas haeretica pravitate, tibi purgandas committens), iar în
1227, pe prinţul Ioan, să procedeze la fel în aceeaşi Bosnie (crucis te signacule
insig111sti contra haereticos de Bossnia pug11aturus)~ 5 • Tot în aceste părţi se
fac eforturi susţinute de organizare a unei episcopii sub jurisdiqia bisericii
din Calocea. Astfel, în 1229 papa îi scrie Margaretei ca pe domeniile ei
locuite de slavi şi greci (Sc/a't"i et Graeci, qui inhabitant terram illam) să
mute reşedin\a din Ulterior Sirmia şi să reorganizeze în Citerior Sirmia o
episcopie de rit grecesc unită (quae Graecornm ritum tenct et nondum Sedi
Apostolicae oboedivit)~ 6 • Sediul acesteia a fost la Kew (Ko, Banmonostor),
probabil pÎnă la invazia tătarilor. ln 1247, episcopul, motivînd distrugerile,
îi cere lui Inocenţiu al IV-lea mutare.i reşedinţei într-una din mănăstirile
diecezei sale 4 ;_ Poate că o mină de prelaţi au acceptat supremaţia romană,
poporul rămînînd la vechea credinţă, păstrîndu-şi În acelaşi timp integritatea
etnică. Strîngătorii de dijme din anii 1317-1320 constatau asupra acestor
locuri: ,,/n civitate et diocesi de Ku similiter nichil •z:aca't"Ît, quod ascenderet
ultra FI marcha.~, quia ipsa ci't"itas et diocesis eius sunt prope scismaticos
et sullt quasi destructae" 4 ~. Am insistat asupra unor fapte şi locuri din vecinătatea românilor, inserate în documente, procese similare petrecîndu-se prin
aceiaşi factori şi cu aceeaşi finalitate şi în cadrul comunităţilor acestora. în
Banat se constată o mare disproporţie între densitatea aşezărilor şi implicit
a populaţiei şi numărul foane mic al mănăstirilor şi parohiilor catolice,
slab populate, avînd în vedere sume.le modeste percepute de dijmuitorii papali
Între 1333-1337, din arhidiaconatele de la sud de Mureş ale diecezei de
Cenad 49 • După un calcul făcut pe baza aşezărilor menţionate în documente
pînă la sfîrşirul sec. al XV-lea 50 , în comitatul Timiş erau 30 de cetăţi, 22
tîrguri şi oraşe şi 990 sate, iar dijmuitorii au găsit doar 94 de parohii mici;
în Caraş erau 13 cetăţi, 1O oraşe şi peste 200 de sate în numar 22 parohii
catolice Între 1333-1334; În comitatul Keve (CU\·in) erau 3 cetăţi, 3 oraşe
şi 66 de sate, _numărul parohiilor catolice din acelaşi registru de dijme fiind
doar de 16 51 . Mai ales în sudul Banatului numărul parohiilor era extrem de
redus: în arhidiaconatul de Caraş erau 11, iar în cel de Sebeş doar 8. Desigur,
nu trebuie ignorat faptul că multe aşezări erau depopulate între 1333-1337,
iar multe au apărut în cursul secolelor XIV-XV, însă şi aşa, cifrele sînt
concludente, putîndu-se şi pe baza lor constata că majoritatea populaţiei din
aceste părţi era românească şi ortodoxă. Nu se poate vorbi în vremea aceea
de prezenţa unei masive populaţii sîrbeşti în Banat. Abia la începutul sec. al
c; Idem, p. 183, 201-202.
◄6

Idem, p. 214, 230.
Fcjer G., Codex, IV, 1, p. 475-476; Documente, C. Transilvania, veac. XI-XIII,
vol. I, p. 333-334.
◄ s Monumenta Vaticana hist. regni Hungariae illustrantia, I, p. 37; Ortvay T.,
op. cit., p. 3-36.
49
Documente, C. Transilvania, veac. XIV, vo1. III, p. 221-2-47.
60
Csanki D., Magyarorszag torteMti /oldrajza a Hunyadiak koraban, II, Budapesta,
1890 (comitatele Timiş, Caraş, Keve).
51 S. Dragomir, Vechimea elementului românesc şi coloniz,irile străine în Bănat, În
A/SC, III (1924-1925), Cluj, 1926, p. 278-279.
47
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!XV-lea au pătruns sporadic, iar În a doua jumătate a aceluiaşi veac, după
desfiinţarea statului sîrbesc de către turci, în masă mai ma.re, fiind colonizaţi
de. către Matia Corvin ul şi urmaşii săi. Partea ungurească a Banatului de
Severin nici nu figurează în menţionatul registru de dijme. Cu un veac
înainte, în acest teritoriu, nou dobîndit, acţiunile papalităţii prin călugării
predicatori şi ale regelui Bela al IV-lea de a organiza o episcopie pentru
convertirea „schismaticilor" şi ca un avanpost împotriva Bulgariei lui Ioan
i\san al Ii-lea, au eşuat foarte curînd 52 • Acel Gregoriits Episcopus Zeurinie,zsis
din 1246 5 :1, sin,gurul amintit, trebuie să fi fost mai mult in partibus, cum
dealtfel erau şi alţii din aceeaşi vreme, sau de mai tîrziu, din episcopia cumanilor sau a Milcoviei. Mai tîrziu, în aceleaşi părţi, alte eforturi \'or fi zădăr
nicite de afirmarea politică a românilor de dincolo de munţi, Banatul de
Severin intrînd în veacul al XIV-lea în componenţa noului stat independent
Tara Românească. După Încercările victorioase ale celor două principate
române de-a ieşi de sub atîrnarea politică a regatului angevin, nu fără multe
şi serioase implicaţii asupra ,românilor din interiorul regatului, participan\i
activi la tulburările generale din 1365-1366, Ludovic I, într-un moment pe
care îl considera favorabil de a-şi impune autoritatea (după ocuparea Vidinului şi după ce împăratul Ioan al V-lea Paleologul, căutînd ajutor împotriva
turcilor, la Buda, a promis unirea religioasă), a trecut la măsuri severe menite
nu numai de a stîrpi „schisma" românilor, ci vizînd chiar deznaţionalizarea.
Din seria de acte regale îl amintim pe acela din 20 iulie 1366 adresat comitatelor Caraş şi Cuvin (Keve), prin care cerea autorităţilor prinderea preo\ilor ortodocşi (mulţi slavi, refugiaţi din sud), confiscarea bunurilor şi alungarea lor din ţară, iar nobilii şi cnejii români care se împotriveau convertirii la
catolicism să fie deposedaţi de bunuri şi de funcţii 54 Acţiunile tradiţionale de
convertire ale popul,aţiei prin ordinele „cerşetoare" - franciscanii acum 55 - ,
tot mai asidue, inspiră şi însoţesc pe cele regale. În mai multe rînduri Grigore
al Xi-lea îndeamnă pe franciscanii din vicariatul Bosniei împotriva „schismaticilor" şi „ereticilor" din ţinuturile dependente, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Ţara
Românească (Basarat) şi din alte părţi vecine, construind în custodiile exis62

Acta Honorii III et Gregarii IX, p. 308-309, .\27.
Pesty Fr., Sziireny, II, p. 253.
54 Hurmuzaki-Densuşianu, Dornmente, I, 2, p. 132. Măsurile luate de Ludovi~ I.
prncum şi cele preconizate de minoriţi, pe baza unor surse ma,i recent descoperite, 'lntr-o
valoroasă, deşi succintă prezentare, Li Ş.
Papacostca, în RevRHist, XVII, 1978, 3,
p. 390-407.
55
Un izvor mai puţin cercetat, Viaţa s. Dominici fundatoris ordinis fratmm PraeJicatorum, scrisă de Theodoric de Apolda pe la 1292 (A. Gombos, Catalogus Fontium Historiae Hungaricae, III, Buda.pese, 1938, p. 2333-2339), se referă la prozelitismul dominicanilor (predicatorilor) atît 1a grainiţele şi În părţile Cumaniei ( in regno Ungariae, cui
Cumanorum gentilis populus conterminus), dt şi În Banat, unde sînt a,mintitc pc la 1221
cetatea, ţinutul şi mănăstfrca din Sumulu (Sumulow, Sumplio, Şemla.cul Mare, vezi C. Suciu,
op. cit., II, p. 170), ceta,tea Caraş (villa Pin,,;ir quae est sub castra Crassu), Titel (villa
7'ytulensis ecclesiae quidam Tequeren nomine), cit şi uncie sate din părţile Aradului (Rcseud,
Vrecha, Tyhca, Geneu), În, care călugării săvhşeau „minuni ... , desigur în faţa •locuitorilor
pc care '/ncercau să-i convertească. Sub dealul Şumigului din aceleaşi părţi ,ale Şemlacului
se află mănăstirea Săraca care pare - În urma unor sondaje arheologice şi a analizei planului asemăinător cu ,al cîtorva aşezăminte sud-dunărene - să-şi aibe înce,puturilc ,prin sec.
al XII-iea (Gh. Cantacuzino, În Mitropolia Banatului, XXIV, 1974, nr. 4-6, p. 299-309;
N. Secară, Tradiţia bizantină în arhitectura feudală din Banat, comunicare la Sesiunea Muzeului Banatului, Timişoara, 8-10 mai 1980).
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tente noi locuri pentru con,·ertirea lor (et alia novem loca in praedictis
Bosnae ac Ra(ciae et Basarat civitatibus et partibus . . . si nullarum diocesium, existant, in quibus sint haeretici vei schismatici), sau să creeze altele în
părţile Timişului, la Biserica Albă, Vrbas şi în regiunea Savei (al erroribus et
schismatibus conservatione in Jide catholica, in contradis seu partibus Timini
et lr'ii krike ac Verbas et Save, aliqua ecclesias et loca /undare ac construere
a/ Jectatis) 56 • Acelor români de la graniţele Ungariei dinspre tătari care au
fost convertiţi mai ales prin strădaniile regelui Ludovic, dar neavînd o organizare episcopală, nemulţumiţi fiind şi de slujbele preoţilor unguri, papa
dispunea în 1377 numirea în fruntea lor a lui Anton de Spalato, ca.re le
rnnoştea limba participînd la convertirea lor (qui linguam dictae nationis scire
asserit11r, et qui tempore dictae com:ersiunis multos ex dictis Wlachis co,ivertiHe, baptizasse etc.) 57 • O altă scrisoare din 1377 este adresată predicatorilor din regiunile în ca.re trăiau „eretici" (in quibm habitant christiani) şi
anume, din Sebe~ (Caransebeş) pînă la Vidin (Bidiguum), din Serbia pînă la
.Macena lmperatizza, din Nemze şi Jenche pînă la Gara, din Croatia, Sabatizza, Diaco, Rrezna Poglana, Vrbas, Vertricha, din Citina (probabil Cetinie), din Cliscia, precum şi din alte părţi (et omnibus villis qui eas partes
praedictas in tcrris Jidelium et schismaticornm consistentibus) 5 A, dindu-le
puteri depline pentru conYertirea sau stîrpirea acestora. Dar se pare că cele
mai muhe strădanii au rămas fără rezultate. Însuşi faptul că mereu se repetă
apelurile şi misiunile trimise în aceste părţi, dovedeşte că o prea mică pătură
a populatiei, numai YÎrfurile, au acceptat catolicismul, aceştia pierzîndu-şi
în curînd şi identitatea etnică, unii trecînd în rîndurile nobilimii maghiare,
după cum bine se ştie. Deocam·dată însă, în veacul al XIV-lea auconomiilc
vechi româneşti din aceste părţi se păstrează încă neştirbite, regalitatea acordîndu-le chiar privilegii.
Cele semnalate şi analizate lărgesc tabloul privind păstrarea unor vechi
instituţii şi rezistenţa populaţiei româneşti, nu numai dintr-un teritoriu limitat, la nenumăratele măsuri şi atacuri din partea autorităţilor încă de la
Începuturile feudalismului.
P. !AMBOR
URK.UNDLICHE BEITRĂGE ZUR
FROHMITTELALTERLICHEN GESCHICHTE EINIGER IM
WESTEN DES LANDES GELEGENEN RUMĂNISCHEN SIEDLUNGEN
(Zusammenfassung)
E~ wcrden zwci fast idcntische păpstliche Urkunden aus den Jahren 1216 und 1218
untcrsucht, durch die dem griechischen Kloster des Hlg. Theodosius Zenobiarchos zu Berria
(Berhoc, im heucigen Siidmazedonien) - untcr dcn Bedingungen der nach dem 4. Kreuz:wg
58

Acta Gregarii PP XI, (col. Fontes, s. III, voi. XII), Roma, 1966, p. 65, 154-155;
210-211; 214-21 5. Vicariatul Bosniei avea următoarele custodii: Dalmaţia, Greben, Bosnia,
Ma~va, Bulgaria (cu locurile sau măinăsririle pentru conve-rci,re la Orşova, Sebeş, Srcm,
Cuieşd) şi Cuvin (cu locurile, Armeniş, Keve-Cuvin, Horom), menţionate în scrisorile papale
din 1372 şi 1373.
67 Idem, p. 224-225.
68
Idem, p. 457.
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trfolgtcn. Untcrstellu"g des Klostcrs dcr romischcn Kirchc - die Besitze im Nahcn Ostcn,
Zypem, Griechenland, Konstantinopel, Kroaticn, Syrmium, Slowenien, Galiz.ien und Ungarn
(in Siidungarn, cntlang der Donau \JJTld Thciss, wic auch in den chemaligcn Komitaten
Arad, Zarand und Sathmar) bestătigt werden. Die Besitze in Ungarn liegen n~cht zufăllig
in massiv von Rumănen und Slawen bewohnten Gebieten, also dort wo vor der ungarischen „Landnahme" wie auch nach der Auf drăngung des AJ'\paden-Staates und des
Katholizismus dic politischen und sozioreligiosen Realitătcn die Vcrbindungen zum orthodoxen Byzanz aufrcchterhiltcn. Aufgrund weitcrcr, bisher wcniger bcachtctcn
An~.1bcn
wird dem Wiederstand gegen dic Katholizis.ierungsbestrcbungcn des Pa.psttums
und ,les
aposrolischen ungarischen Konigreichs nachgegangcn, der das Fortdaucrn einigcr politischen
und kirchlichen Einrichtungen der rumănischcn Bevolkerung im westlichcn Teii Rumanicns
his ins 14. Jahrhundrrt sichcrrc.

DONJOANE DIN TRANSILVANIA

Istoriografi a. Începuturile literaturii istorice despre cetăţile medievale se individualizează în TransilYania către mijlocul veacului al XIX-lea 1 .
Romantismul a dat descrieri şi multe date documentare pentru majoritatea
cetăţilor transilYane, chiar şi pentru unele care astăzi nu mai există. Demersurile istorice consacrate subiectului, împrăştiate mai ales În numeroase periodice, nu au creat încă, în acea epocă, o problematică a donjoanelor şi nu
le-au delimitat temporal sau funcţional din complexele monumentale în care
se integrau. Ceea ce este important şi merită subliniat, este faptul că descrierile secolului al XIX-lea au păstrat, în majoritatea exemplelor, o mare valo;:irc
documentară. Dar, din păcate, multe astfel de lucrări scapă atenţiei cercetă
torilor de astăzi din lipsa unor bibliografii exhaustive 2 •
Chiar dacă pozitiYismul a definit donjonul, descoperindu-l ~i În regiunile central-europene, analizele n-au coborît la realităţile provinciale datorită
şi scăderii simtitoare a interesului general fată de cetăţile medievale:i. În istoriografia românească, problematica acestor monumente de un caracter deosebit
este deschisă în anul 1907. În acel an, revista „ConYorbiri literare" a găzduit
în paginile ei o interesantă discuţie polemică purtată Între Tenhari Antonescu
şi Alexandru Tzigara-Samurcaş, pe tema culelor din Oltenia. Încercînd cu
orice preţ să le releve un specific local, primul dintre ei stabilea descendenţe
pînă în epoca dacică. Cel de-al doilea, mai informat, arăta just originile lor
balcanice-'. Cu toate acestea, T. Antonescu are meritul de a-şi fi argumentat
opiniile pe baza unor, numeroase, exemple de cetăţi medievale din Transilvania, asimilîndu-le pentru prima dată unui context general românesc. Din
corespondenţa unor intelectuali ardeleni cunoaştem faptul că Iulian Mar1 Vezi Adrian Andrei Rusu, L'etude des châteaHx en Transylvanie: la castellologie
roumaine ,r l'cpoque du romantisme, în Re7.,•RHist, 18, nr. 1, 1979, I?· 155-163.
2 O bibliografie există totuşi, cu toate lipsurile inerente şi specifice anului 1906 cînd
a fost elaborată. Din ea lipseşte ma•i cu seamă literatura istorică românească. Vezi Gereczc
Peter, A miiemlckek helyrajzi jegyzeke es irodalmµ, în Magyarorszag mi'iemlekei, II, Budapest, 1906, XVI
1412 col.
3 Lucrarea .lui Konyoki Jozsd ( A kăzepkori varak. Kiilănăs tekintettel Magyarorszagra,
Budapest, 190j) defineşte pentru prima dată donjonul în spaţiul regatului medieval maghiar
inspirîndu-se mult după lucrările lui Viollet le Duc (Dictionnaire raisonne de l' architecture
Jranraise du Sie au XV/e siecle. I-VI, Bence, 1858-1868) şi Otto Piper (Burgenkunde.
I-II. Miinchen, 1905 ). Despre acestea vezi şi Csorba Csaba, A magyarorszagi varkutatas
tărtenete, în A MTA filozofiai
tărtenettudomanyi osztalyanak kozlemenyei, Budapest,
23, nr. 2, 1974, p. 302.
4
Teohari Antonescu, Culele sînt sau nu naţionale? În: Conv. lit., 41, nr. 5, 1907,
p. 495-506, nr. 6, ,p. 578-586; idem, lar,işi originea culelor, loc. cit., nr. 12, p. 12041210. Al. Tzigara-Samurcaş, Art<t rn România, loc. cit., nr. 2, p. 88-95; idem, Pretinsele
cule ale d-lui T. Antonescu, loc. cit., nr. 7, p. 687-700.
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istoric autodidact, pasionat de arheologie ş1 istorie militară - a pregătit ~i el un studiu, rămas manuscris ~i nouă necunoscut, prin care Împărtăşea

paqial opiniile lui Antonescu 5 .
După acest moment preocupările româneşti a·J fost consecYent orientate
către alte problematici, considerate prioritare pentru istoria arhitecturii din
Transilvania. Fenomenul are cauzalităţi proprii epocii. Era de aşteptat ca istnri11grafia despre cetă\i ~ă păstreze un caracter destul de superficial';· Cu toate
.icestea, progresele generale ale cercetătorilor de medie,·istică şi de istoria
.1ntichităţii au a,·m efecte indirecte, de Yaloare, asupra investigaţiilor ce au
urmat. Interesul pentru donjon a fost cultiYat doar În cadrul unor lucrări
de istoria arhitecturii;_ ~erită e,·ocu aici cu deosebire Wal.ter Horvath, cel
care a încercat să delimiteze un turn-donjon (Berchfrit) în mai multe complexe
arhitectonice \ăseşti 11 • Concluziile lui au intrat puţin în atenţia cercetătorilor
<le după el. Oei care le-a folosit ')i inclus Într-o primă sinteză asupra arhitc<:turii militare transih·ane a fost Kun Horedt 9 .
Istoriografia ultimelor decenii, cu pri,·ire la cetaţ1 medievale, este fără
îndoială extrem de bogată. Nu putem să nu remarcăm spre pildă cercetările
de istoria arhitecturii militare Întreprinse de Nicolae Secară în Banat 10 ori
de către Alexandru A Ham în Bihor 11 . Cercetările arheologice mai valoroase
~Înt cele ale lui Thomas Năgler pentru sudul Transilvaniei 12 , Radu Popa
pentru Maramureş 13 şi, parţial, cele ale lui Gh. Anghel, pentru cetăţi cu
donj11ane din judeţul Alba 14 . Alături de ele, numeroase alte cercetări rămîn
de un nivel scăzut, nesistematice, cu multe lacune în prezentarea datelor tehnice. Cercetările arheologice sînt restituite parţial şi cu mari îmîrzieri, concluziile rămîn insuficient argumentate, tinzînd parcă să atingă nivelul istoriografiei secolului al XIX-lea 15 • Cu mare regret comtatăm că puţine studii au
reuşit să sintetizeze informaţia istorică cu cea arhitectonică şi arheologică.
~ Ion Rusu, Di,i corespo,idm/a /11i !,,/ian Al.îr/i,111, În Arhi-i.,'a some1an.i, I. 1972. p. 134,
141, IJS.
6 Vezi spre exemp!u Nico'.:1e Iorga, l.rs chj:e.1ux occidentaux rn Roumanie. În BCMI,
22, f ase. 68, l 929, p. 49-69.
' Am reţinut cu dco~cbire ~tudiul lui Ahorjai Csoboth Jano; (A torJt.l/ Balv.i11yos-var,
În Pasztortiiz, Cluj, 13, nr. 18, 1927, p. 421-423) pentru valoarea s.a de model ·de ccrcl"larc arhitectonică a unui don;on.
~ Vezi Drei ,.Berch/rite" am dem Burunlande, În KVSL, 47, nr. 11-12, 1924, p.
81-85; Der Fra11endorfer Berchfrit, În KVSL, 48, nr. 8-11, 1925, p. 90-91; Der Neppendâr/er Berchfrit, În KVSL, 49, nr. 4-5, 192c1, p. 48-49.
9
Zur siebmburgischm Burgenforschung, în Sudost-Forschungm, Munchcn, 6, 1941, p.
t,86-6CS.
10
Turnul medieval din Ciacova, În TibiscuJ, l, 1971, p. 157-172; Donjonul de la
T11mu Ruimi, În Ba11atica, 3, 1975, p. 383-309.
11
Fortificaţii medievale din Crişana, "in Biharea, 1973, p. I 91-225.
12 Cercetările din cetatea Breaza (Făgifraş), În StCom, 14, 1969, p. 89-121.
13 Şantiernl arbeologic Cuhea, un centru voievodal din secolul al X /V-le,1. Baia Marc,
1%6, p. 8-32 (În colaborare cu Mircea Zdroba).
14
Cetăţi medievale din md-vestul Transilvaniei. Bucureşti, 1968, 60 p.
15
La in,~eputul cercetări, noastre am intenţionat să oferim un repertoriu documentar
a: donjoanelor. Realizarea a fost împiedicată de calitatea ~i caracterul foarte inegal al informaţiei cuprinse În bibliografic. Ne-am limitat deci la o simplă listă de monumente. Vezi
anexa.
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În sfîrşit, două studii speciale, cărora le succedem prin cel de faţă în
mod direct, sînt cele semnate de Gh. Anghel 16 şi Radu Popa 1;. Ambele s-au
adresat unui cititor din afara istoriografiei româneşti. Primul, declarat ambiţios, sfîrşeşte prin a descrie succesiY o serie de donjoane, comunicînd lb:i
informaţii, fără să încerce prea mult să le şi prelucreze. Cel de-al doilea, mai
circumscris, este tot în situaţia de a. comunica o informaţie primordial ,uhitectonică, solicitată de specificul publicaţiei În care a fost cuprins.
Oprindu-ne asupra acestei categorii de monumente, ne-am propus s,i le
stabilim locul în societatea secolelor XIII-XIV, determinînd cauzalit..itilc
introducerii şi răspîndirii lor, raporturile feudale pe care le implică, semn1fic;1ţiile lor în cultura materială a timpului.
Iz\' o are le. Documentele nu dau decît cu totul excepţional rel,1tii
despre aceste monumente. Simpla lor atestare constituie un e\'eniment al iz,·oarelor scrise. Informaţiile documentare sînt lacunare şi stereotipe ')i at unei
cî_nd dorim să cunoaştem pe proprietari ori regimul juridic al satelor ,,~~rop1;1 te.
Analiza monumentelor păstrate a fost apanajul istoriei arhitecturii. Cu
toate că astăzi ar fi imposibil de desemnat un donjon care să nu fi ::.uferit
transformări şi reparaţii, după secolul al XIV-lea, cea mai bogată informatic
pnwine din această direcţie. Din păcate nu s-a ajuns Încă la o metodol11gie
de studiu bine pusă la punct ')i unitară, care să exploateze la maximum p11,ibilităţile oferite.
Arheologia medie,·ală Yine cu beneficiul completării de amănunt a reconstituirilor propuse, informează cu mai mare exactitate asupra detalii[or,
ambianţelor. Tot ea ne pune la îndemînă catego:ia donjoanelor dispărut.!.
Cele trei categorii de izYoare ne informează asupra unui număr impresionant de donjoane, atingînd cifra de 60 (fig. 1). Cu totul excepţional, întreaga informaţie posibilă se concentrează către un singur monument. Ca urmare directă a acestor constatări, cercetări Yiitoare vor aduce q1 sigunntiî.
multe noutăţi, corectînd în parte şi concluziile noastre rezultate din caLule
limitate de informaţia la zi.
Definire a donjon ul u i. Accepţiunea de donjon s-a răspîndit
şi stabilit la noi, venind dinspre istoriografia franceză. Definirea, intrat.i în
dicţionarul de artă medievală al lui Vasile Drăguţ, are aceeaşi inspiraţie. Ea
recunoaşte prin donjon „turnul principal al unui castel seniorial" 18 . În arhitectura militară transilvană definiţia respectivă trebuie totuşi nuanţată, ţi
nîndu-se seama de particularităţile provinciale.
Nu există în Transilvania decît foarte rare cazuri de cetăţi în care turnurtle, înălţate în epoca care ne stă În atenţie, să fie numeroase. Cele cu trei
turnuri sînt deja excepţii. Mărimile mici şi mijlocii ale turnurilor îngreunează
desemnarea celui cu atribute de donjon. Intervine apoi în discuţie o categorie
de cetăţi cu un singur turn, fără să fie turn de poartă, cu proprietari necu16 Les premieres donjons en pierre de Transylvanie, în Château Cai/lard. /:'tude, de
casteli-Ologie medievale. Bad Miinstcrcifel, 8, 1976, p. 7-20.
17 Tours d'habit.aio11 au commencement du Moyen Âge roumain, în Bulletin. Institut
intemational des châteaux historiques. Miinchen, 1978, 34, 1979, p. 115-126.
18 Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de .rrtă medieval,, româneascc'i, Bucureşti, 1976,
p. no.
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noscuţi (Racu, Firtoş, Ciceu-Ciuc, Tuşnad etc.). Din exemplele semnalate
observăm că este vorba despre cetăţi din estul Transilvaniei, în teritorii de
colonizare ale secuilor. Parte din ele au fost cetăţi nobiliare, de felul celor- de
la T uria sau Cerna tul de Sus, altele, mai multe, au fost însă ale regelui intermediat de comitele secuilor. Destinaţia acestor turnurj nu poate fi alta decît
aceea de locuinţe ale castelanilor.

Din momentul apariţiei lor În Transilvania, turnurile cetăţilor au fost
capabile să îndeplinească scopuri locative. Dar, în majoritatea lor, intenţia
construirii nu a fost primordial locativă, ci una precumpănitor militară. S-a
pus în discuţie, foarte recent, un turn al cetăţii de la Slon, datat timpuriu,
Între secolele IX-XIl 19 . El se alătură altuia de la Dăbîca, de astă dată presupus donjon 20 . Nici într-un caz, nici în celălalt, nu cunoaştem amănunte de
natură să dateze construcţiile în raport cu incintele, să desluşească eventualele
elevaţii, funcţionalitatea militară posibilă. În situaţia de la Dăbîca, urma unei
scări la nivelul parterului restrînge mult suprafaţa locuibilă şi diminuează
independenţa din punct de , edere militar al construqiei. Locul său de aşezare
îndreptăţeşte presupunerea folosirii lui în scop de foişor de observaţie. Cetă\ile discutate, prin stilul de construcţie ~i datările timpurii, stau sub semnul
unei influen\c clare sud-dunărene. Or, după cum cunoaştem, pînă în secolul
al XII-iea această regiune iradiantă nu a, folosit donjonul ca tip de fortific1\ie. E\le deci de a~teptat c.1 cercetările ,·iito:irc să găsească alte definiţii
turnurilor în cauză, rămînîndu-ne totu~i ideea unor preliminarii arhitectonice
care sa pregătească asimilarea ~i răspîndirea donjoanelor în Transilvania.
Ni se pare că în Transilvania funqia de locuinţă a donjoanelor este perma:1entă. Adevărul acestei afirmaţii este demonstrat prin inexistenţa oricăror
clădiri auxili.ire cu valoare asemănătoare, surprinse prin cercetări arheologice
sau de istoria arhitecturii. Asimilarea lor unei categorii de construcţii ocazionale, de refugiu, pe temeiul existen\ei în vatra satelor a unor curţi nobiliare
mai comode de locuit 21 , nu ~-a verificat pe parcursul cercetărilor din ultimii
ani:• 2 .
Unele turnuri ~inguratice, cum ar fi Cri,·adia sau cele din pasul Turnu
Roşu, sînt tîrzii (sfîrşitul secolului al XV-iea începutul secolului al XVIiea). Scopul lor primordial a fost acela de observare şi control al unor importante căi de comunicaţie de la graniţe. Alături de ele, bănuim existenţa
altora, poate şi mai vechi, în diverse păqi ale voievodatului 23 • Prin destinatie şi forme arhitectonice, astfel de turnuri au fost şi mai pot fi confundate cu Yechile turnuri romane, ale limes-ului. Există cazuri în care se poate
ii, C.i. R.1Ju Pop.1, To11rs .. ., p. 117. Dcspri: ci:t.uc vezi Maria Comşa, Un k'riezat
10umai11 des Xe-.YJ/e siecles a Slon - Pr,1hov" (Etude preliminaire), în Dacia, 22, 1978,
p. 303-317.
20 Radu Hcitcl, ln legătură cu unele probleme .ile arheologiei cetăţilur de piatră, meJin·ale din Transilvania, în BMI, 39, nr. 2, 1970, p. 26, nota 1.
21 Radu Popa, Cetăţile din Ţara Haţegului, 'in BMI, 41, nr. 3, 1972, p. 64.
22 Constatarea noastră, pe baza cercetărilor arheologice de la Sălaşu de Sus (19771978), care au datat curtea după secolul al X V-lea, precum ~i a analogiilor rezultate din
această datari:, tot În zona Haţegului.
23
Este vorba de uncie toponimice săseşti, de tipul W art. Vcz•i Gustav Roslc-r, Zur
Geschichte der Stadt Săchsisch-Regen ( Reen) und ihrer săchsischen Umgebung bis zum
.AM~sterbw der Arpaden, în Siebenburgisches Archiv, Koln-Graz, 7, l 96S, p. 198.
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discuta o funcţie de donjon a unui astfel de turn, observat la teren, neînregistrat în documente şi necercetat airheologic 24 .
• î_n sfî~şit, c?iar şi ist?riografia noast~ă a făsut api:,01?,i~rea Între clopotniţe ş1 donJoane 2 a. Adeseori nu se pot lua m seama asemananle, datorate unor
principii constructive comune. Cu toate acestea valoarea de donjon nu poJte
fi contrazisă de unele panicula,rităţi constructive sau de documentele epocii
care recunosc fără echivoc utilitatea lor în afara funcţionalităţii monumentelor de cult 26 •
Ca urmare a acestor constatări, donionul transilvănean îl definim ca o
înălţare arhitectoniâ'i supraetaiată, cu caracteristici militare, destinat,1 unei
locuiri restrÎnse, fără să aibă iniţial alte rosturi auxiliare (turn de poartă, de
flancare a incintelor, de obseri:aţie, clopotniţă), În iuml căreia graviteaz,"i
toate celelalte componente ale cettzţii.
D atare a. Donjonul î~i face apariţia, destul de timid, către sfîrşitul
secolului al Xi-lea. In veacul următor se răspîndeşte cu repeziciune În tot
Occidentul şi În multe proYincii germane. In acelaşi veac atin~e deja caracteristici clasice, dar apare încă şi cu materiale de construeţ1e eterogene
(piatră şi Jemn).
Potrivit unor const1tări recente, donjoanele Boemiei s-au înălţat consecvent de la mijlocul secolului al XIII-iea, cu doar două excepţii, de către
regalitate şi de către principi 27 • In părţile Sileziei prezenţa lui este atestată În
aceeaşi p·erioadă 28 . Fată de acest reper, regatul feudal maghiar nu a fost
discordant. Receptarea donjonului s-a făcut în ritmul în care au fost receptate
majoritatea cuceririlor tehnicii arhitecturii militare ale Europei de vest, respectiv cu un decalaj cronologic mergînd pînă la cinci decenii 29 • Pentru Transilvania, epoca lui de pă~rundere şi rapidă răspîndire începe oda,tă cu debutul
deceniului al 7-lea al secolului al XIII-iea. Data menţionată este argumentabilă În primul rînd prin menţionările documentare ale cetăţilor de la Deva
şi Rodna. Important este faptul că pătrunderea donjonului în Transilvania
nu cunoaşte restricţiile din Boemia, ci se leagă de la început de un cerc mai
larg de proprietari.
Întregul secol al XIV-lea este cuprins în epoca sa de înflori1re. Dificultatea survine cînd este vorba de a stabili o limită superioară. Turnul rotund
al celei de-a doua incinte a cetăţii de la Pescari, căruia îi atribuim un rol de
donjon, este datat, pe baza unor cercetări arheologice, la sfîqitul secolului
al XIV-lea sau Începutul secolului al XV-lea 30 • Secolului al XV-iea îi aparţine
Spre exemplu Moigrad (Mircea Rusu, Cetatea Moigrad şi Porţile Meseşului, ,în Su&
semnul lui Clio, Cluj, 1974, p. 278), Racoşul de Sus (Szekely Zold.n, Contribuţii la problema fortificaţiilor şi formelor de locuire din sud-estul Transilvaniei, în Aluta, 8-9, 19761977, p. 63, fig. 21), Şumuleu II (AJ. Fercnczi, Cetăţi amice în judeţul Ciuc, în ACMIT.
4, 1938, p. 301, f,ig. 64) etc.
25 Gh. Anghel, Cetăţi medievale de la Alba Iulia (I), În Apulum, 13, 1975, p. 25 t.
Vezi pe larg Viollet le Duc, op. cit., III, p. 286-290.
26
22 februarie 1291. DI R.C. XIlI, II, nr. 397, p. 363.
27
Tomas Durdik, K chronologii obytnych vezi ceskeho stredovekeho bradu, în Archaeologia historica, Brno, 2, 1977, p. 221-228.
28
P. A. Rappoport, Karpataljai varak, în ArchErt, 92, nr. 1, 1965, p. 65.
29 Gera Laszlo, Magyarorszagi varepiteszet, Buda,pest, 1955, p. 133.
30
Ştefan Matei, Ilie Uzum, Cetatea de la Pescari, 'ln Banatica, 2, 1973, p. 154-155.
24
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~i 1 urnul Rn5u=ll. Pentru acela5i secol, respecti,· pentru ultima sa

jumătate,

pledează

cîte,·a turnuri-locuinţe din interiorul oraşului Sibiua2 • Apariţia lor
in.r-un mediu al noului ratriciat săsesc, provenit din meşteşugari şi negustori
bq:.1ţi, nu poate decît să însemne sfîrşitul epocii de viabilitate a donjonului.
Jn :ncinta de ziduri a ora~ului, turnul-locuinţă hi pierde sensibil rolul militar,
ori cel de locuinţă unică. Deja este dublat de alte clădiri, mai comode, mai
lurl.·ţionale. Rămîne, ca un reflex tîrziu, semnificaţia sa de construcţie a unei
persoane deosebite ca rang social. Pe baza acestor elemente considerăm mijlocul secolului al X\"-lea ca limită superioară a epocii de înălţare a donjoanelM în T ransih·ania.
PI ani metri a.
Dacă, din punct de ,·edere funqional, donjonul a
luat na~tere În Europa occidenta.lă, el s-a răspîndit mai apoi, pe parcursul
\ec,1lelor XI-XI\", pe o suprafa~ă geografică extrem de vastă. În secolele
XIII-XI\' el este deja prezent ~i la sud de Dunăre, În lumea slavo-bizantin.1. În ace~t mediu, categoria de cetate cu caracter privat nu fusese încur.1iată În nici un fel şi nu a a,·ut nici clmditii social-politice de dezvoltare.
Pc:-1ctra\ia sa Începe mai ales după cruciada a l\'-a, de pe teritoriul statelor
greco-latine. Atunci cînd donjonul i~i face prezen\a în Transilvania, el nu
mai nte o necunoscută a Peninsulei Balonice:i=•. Dimpotrivă, regiunea nici
nu mai poate fi considerată ca limită în răspîndirea sa, deoarece îl întîlnim
~i in împrejurimile Mării Caspice:i•_ Cu t 'ate ace'>tea, donjonul rămîne încă
departe de a fi cel mai reprezentati,· tip de fonifica\ie de piatră pentru regiunile în discuţie.
Din punct de vedere arhitectonic, originile planimetrice ale donjoanelor
au suscitat cele mai numeroase discuţii, cu ecouri şi în istoriJgrafia românească=1". Deoarece este vorba de un aspect tehnic exclusiv, studierea originilor unui tip sau altul dep;15eşte sfera donjoanelor. Ultimele cercetări infirmă
tot mai mult o origine teritorială exclusivă a turnurilor cu bază rectangulară
sau circulară 36 . O translaţie directă Între arhitectura de lemn şi cea de piatră
înlesneşte utilizarea turnurilor cu baze unghiulare. Dar acest lucru nu s-a
petrecut în T ransih·an ia, unde încercările şi experienţele proprii În arhitectura
de zid .rn fost nesemnificative şi limitate la o perioadă foarte restrînsă. Arhitectura militară s-a implantat în forme deja mature, dovadă fiind perenitatea
lcl0r ma: multe cetăţi ale T ransih·aniei. Adăugirile s-au datorat nu atît per1

:n Ion A:bc:~cu, Tl4rnu Rofu, llucurcşti, 1966, p. 11-14.
H. rabini. Turnuri de p.1tricieni În Sibi11 la s/ir1itul evului mediu, fo RevMuzMon,
\h.1:11. i,t. an.i. 4.•. nr. 1, 1974, p. 50.
La acc:c:a)i limit:i se opreşte şi Csorba Csa-ba,
, /' , . I., p. 2'1 I.
:u Cf. Gh. I. C.,n:.1.:uzir,o, Elemente de c.1racter bizantino-balcanic în fortificaţiile
p:, .. ·r,·.1'(' ,/i,1 Ţ,rra Rnmane,Hc,i, În BM /, 40, nr. 3, 1971, p. 29-30.
3 ~ llurch.ud Brc:ntjcs, Nordaserbaidschanische Architektur des 12. bis 15. /(1-hrhundn-ts,
În \î'issenschaftliche Zeitschrif t Martin-Luther Universităt, Gesellschafts- und Sprachwiss.,
H:illc-Wiuenb!r~. 26, nr. 3, 1977, p. 87-90.
35 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 27; R. Heitel, Tn legătură ... , p. 28; Bak6 Geza,
Elemente locale şi răsăritene în arhitectura militară a epocii feudale timpurii din Tran,i/...·,mia, În SAi, 3, 1961, p. 63.
36 De pildă, În secolul al XII-iea era deja obişnuit "ln Germania (Of. Hans Joachim
M ru~ck, Gestalt und. Entwicklung der feudalen Eigenbefestigung in Mittelalter, Berlin, 1973,
p. 163-166), În timp ce la sud de Dunăre planul cel mai utilizat pare să fie cel tr~pezoidal (Cf. D. Concev, Traits caracteristiques dans la construction des forteresses bulgares
el byzantines aux temps feodaux, În Byzantinoslavica, I 6. nr. 2, 1955, p. 268).
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f eqionării tehnicii de construqie, cît mai mult a celei de asediu sau a sporim
cerinţelor de confort. Arhitectura religioasă de zid, cu beneficiul unor experienţe locale mai bogate şi ~ai timpurii, a dezvoltat cu deosebire formele
rectangulare cînd a fost vorba de clopotnite. Dar epoca romanică a cunnscut,
chiar şi în Transilvania, rotonde baptisterii {Alba Iulia), abaţiale (Cluj-Mă
năştur) şi parohiale (Ilidia 3 i; Kerekyghaaz disp. jud. Bihor, Kerekygbaz, disp.
jud. CluP,'). Din cele expuse pînă acum se poate stabili că, cel puţin p(}tenţial, Transilvania era pregătită pentru a recepta în arhitectura turnurilor
sale atît pe cele cu planimetrie unghiulară cît ~i pe cele circulare.
Una dintre cele mai vechi constructii de piatră, datată la sfîr~itul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea, respecti,· cetatea Dăbîc.1,
are, numai turnuri rectangulare 3 !l. Din categoria numeroaselor cetăţi atribuite
tclllanilor, între 1211-1225, nici una nu are Heun turn cu bază circulară 40 . O
pr:mă concluzie se desprinde în sensul priorita\ii turnurilor cu bază rectangulară.

în afara acestor date, o statistic:i ne spune limpede despre inferioritatea
în care se găsesc turnurile cu bază circulară fată de acelea cu baze unghiulare. Luîndu-le pe rînd, vom constata că la Bologa, donjonul nu poate fi
mult mai ,·echi de anul 1319, cînd c~tatea este pentru prima oară menţionată
în documente 4 1; turnurile de la Breaza sînt datate arheologic la sfîrşitul secolului al XIII-lea 4 :?; cele de la Sibiel nu pot fi îndepărtate prea mult de
accl2şi moment-1:i; turnul de la Pescari aparţine sfîrşitului secolului al XIV-lea
şi începutului secolului al XV-leaH. Ceva mai timpurii au fost datate donjoanele de la Turnu Severin-castru şi Grăde\, respectiv către mijlocul veacului
al XIll-lea 4 ';. Toate exemplele inYocate sînt donjoane, nu simple turnuri. Dar
remarcăm că epoca de care sînt legate este aceea în care putem delimita sigur
donjoane şi Între turnurile rectangulare. Donjoanele cu plan circular şi unghiular ap,ir deci În Transilvania concomitent, după mijlornl vearnlui al
Xl/1-lea.
Gruparea celor mai multe dintre donjoanele cu bază circulară în preajma
graniţelor de sud ale Transilvaniei a fost principalul motiv pentru care li s-a
creat o filiaţie slavo-bizantină 46 . Neaşteptat, aceste planuri donjonale nu sînt
receptate cu predilecţie de către feudalitatea românească'. din zona menţionată
Ilic Uzum, Gh. Lazarovici, Aşezarea feudală llidia în lumina izvoare/o,· scrise şi a
arheologice, În Banatica, 1, 1971, p. 157-162.
38
C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilv:mia. II, Bucureşti, 1%6,
p. 351.
.
39 Şt. Pascu, Mircea Rusu şi colab., Cetatea Diibîca, în ActaMN, 5, 1968, p. 153-202.
4
Cu o bibliografie foarte bogată. Printre ultimele lucrări, cu numeroase trimiteri mai
vechi, Alfred Prox, Die Burgen des Burzenlandes, în Siebenbiirgisches Archiv, Dritte f-olgL',
Kiiln-Graz, 1, 1962, p. 31-40.
41 DIR.C. XIV, I, nr. 359, p. 319.
42 Thomas Nagler, op. cit., p. 99.
43
Gcrhardt Binder, OberlegunRen zur Lage einer ungarischen Grenzburg am Nordrarid
des Zibinsgebirges, În KVSL, III. Folge, Koln-Wien, 6, Heft 1-2, 1976, p. 18-23.
44 Şt. Matei, Ilje Uzum, op. cit.
45
M. Davidescu, Monumente medievale din Turnu Severin, Bucureşti, 1969, p. 20-23,
26-__32. ~cntru Grăd~t. v~z,i şi idem, Cetatea_ Grădeţului, În Drob~ta, 1978, p. 114-12_,.
Notam ca pentru fort1f.icaţ1a de la Turnu Sevenn-castru s-a propus ş1 o datare mai timpurie,
de secol VI. Nu există fosă nici un raport arheologi,c publicat care să poată fi Î!nvocat
În favoarea uneia sau alteia dintre datări.
48 Bak6 Geza, op. cit.
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decît Într-o proporţie restrînsă. Şi în Banat ş1 m Haţeg maJontare sînt donjoanele rectangulare 47 • Explicaţia ar putea fi mai simplă decît ne-ar place să
credem. La resursele feudalităţii româneşti, turnul cu bază unghiulară prezintă
cele mai multe facilităţi de natură tehnico-funcţională.
Prezenţa insolită a donjonului cu bază circulară de la Bologa nu poate
fi atribuită decît unei influenţe din nordul Ungariei sau din Slovacia 48 • Probabil sub influenţa sa, Într-o epocă care poate ieşi din aceea a utilizării donjoanelor, au fost manşonate, schimbîndu-şi astfel planul exterior, donjoanele de
la Finiş-19 şi Şoimi (jud. Bihor)5°.
Repertoriul planurilor se completează prin cel de la Cheresig (jud. Bihor).
Deşi s-a făcut deja o apropiere a sa cu un donjon din preajma vechii capitale a regatului medieval maghiar'i 1, credem că el îşi găseşte şi alte analogii,
mai apropiate, în chiar Cîmpia de vest. Pe lingă faptul că cetatea de la Adrian
(Sălard) a fost şi ea construită din cărămidă, constatăm că o bună parte a
monumentelor religioase apropiate folosesc un material identic 5 !?. Aşa cum
~olutia utilizării cărămizii a venit dinspre biserică, tot aşa era posibilă o
inspiraţie din construcţia unor clopotniţe. Dacă astăzi putem invoca doar un
\ingur exemplu apropiat, de clopotniţă poligonală (Uilacul Şimleului 53 ), este
torn5i suficient pentru a presupune că nu a fost unic.
Există în T ransih·ania trei turnuri cu bază hexagonală care au fost ori
ar putea fi considerate donjoane: Braşov-Şprenghi, Haţeg şi Mehadia. Singurul precis datat este primul. Ultimii săi cercetători l-au încadrat Într-o
perioadă de după prima treime a secolului al XV-lea54 • El s-a construit după
dezafectarea unei clădiri rectangulare, cu funcţie probabilă de donjon grevial,
asociat unei capele şi incinte 55 de felul altora cunoscute la Cîlnic sau Viscri.
Un alt donjon, cel de la Haţeg-Subcetate, păstrat doar fragmentar, a fost
plasat, pe baza primei date de menţionare a cetăţii, în preajma ultimului sfert
.11 veacului al XIII-lea 56 . Rezerve asupra formei sale s-au exprimat deja 57 •
La acestea adăugăm pe acelea ale noastre. Vechiul donjon de la Haţeg nu
putea fi decît rectangular, În acord cu alte construcţii de epocă, apropiate.
Numai un astfel de donjon era capabil să devină model pentru micile donjoane cneziale haţegane, de secol XIV. Dacă Într-adevăr cercetările arheologice viitoare vor confirma existenţa unui turn hexagonal, acesta se va data
47 R. Heitel (/11

legătură . .. , p. 28) observă acelaşi lucru.
Vezi pe larg Adrian Andrei Rusu, /nceputurile cet,iţii feudale de la Bo/oga, în
AcraMP. ◄, 1980, sub tipar.
19
·
Bunyitay Vincze, A -.,·dr.tdi piispokseg turtenete alapitasatol jelenkorig, 11. Oradea,
lS!U, p. 309-314.
50
Constatări personale din Yara anului 1972.
:,I Geru Liszl11, op. cit., p. 125.
~,2 Al. Avram, Arhitectura romanică din Crişana, Oradea, 1969, p. 49-50.
'.,J V. Văt~ianu, / storia artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959,
70.
:-.I A. D. Constantinescu, N. Constantinescu, Săpăturile de salvare de pe dealu Şprmghi,
în MCA, 6, 1959, p. 675-676.
55
Observate ,pe teren pînă În perioada interbelică (Vez,i G. Treiber, Die Burg auf
dem Gesprengberg, În Mitteilungen des Burzenlănder Săchsischen Museums, 2, Heft 1-4,
1937, p. 44-47) şi distruse apoi de o carieră.
56
Fiigedi Erik, Var
tarsadalom a 13-14. szâzad, Magyarorszagon, Budapest, 1977,
p. 140.
57
Vezi reconstituirea lui Radu Popa (Cetăţi ... , p. 55) bazată pe un cksen mai vechi
al cetăţii.
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tot în secolul al XV-lea, În nemurile de stăpînire ale Huniazilor. Turnul
Mehadiei are toate şansele de a se asocia aceluiaşi veac, avînd în vedere regimul de proprietate identic. Pentru existenţa turnurilor hexagonale, către
mijlocul sernlului al XV-iea, pledează şi unul dintre turnurile ridicate în
trecătoarea Turinu Roşu 58 .
Singurul donjon cu bază triunghiulară, cel din cetatea de la Hunedoara,
apare, deocamdată, ca o excepţie doar pen,tru T ransih-ania. Pe lîngă analogiile invocate deja 59 , dar destul de depărtate, se asociază altele, din Ungaria,
Austria şi Slovacia60 , care nu schimbă datările propuse. Pentru funcţia de
donjon este posibilă discutarea şi a celei de-a doua încăperi de la Hunedoara,
de formă trapezoidală (din care cunoaştem exact doar dimensiunile laturilor
paralele, de 18 şi 17 m). ConcentrareJ. mai multor deschideri, cu caracter de
ferestre, numai pe laturile acestei încăperi pledează pentru utilizarea ei intensă în scop locativ. Dealtfel, primul cercetător critic al fazelor de construcţie
ale cetăţii de la Hunedoara, Ştefan ?\Ioller, a considerat-o de la început încăpere, pronunţîndu-se în acelaşi timp şi pentru existenţa unui etaj 61 •
Part icu 1 ari tă ţi de construcţie. Deoarece nu există donjon păstrat în formele iniţiale, sub toate aspectele, reconstituirea unui model
transilvan întîmpină inerente greutăţi. Pentru aprecierea detaliilor arhitectonice
vom delimita extremele şi media, raportîndu-ne la cifra de 60 de monumente
(vezi anexa).
Materialul de construqie cel mai des folosit este neîndoios piatra. Fie
că este de rîu ori de carieră, În mod obişnuit nu se ecarisează. Se alege Însă
cu grijă şi răbdare pentru a da paramente aspectuoase înspre exterior mai
ales, şi pentru rostuirile succesive. Cînd piatra ecarisată este prezentă, se
foloseşte în locuri pretenţioase, cum ar fi ancadramentele, unghiurile, paramentele. O tehnică de cioplire primitivă determină căutarea deliberată a calcarului. Destul de des el provine din complexe de vechi monumente romane. Fără excepţie donjoanele au fost construite în tehnica lui opus incertum. Ceea ce se poate spune despre mortarele întrebuinţate se limitează doar
la calitatea lor superioară, realizată şi prin adaus de cărămidă pisată. Reţeta
îşi are originile în antichitatea romană.
Cîteva donjoane din cărămidă (Cheresig, Ciacova) sînt urmarea directă
a lipsei pietrei în zonele de construcţie. Deoarece nimeni nu a avut curiozitatea să stabilească o clasificare a dimensiunilor cărămi2iilor utilizate, ră
mînem lipsiţi de o posibilitate de stabilire a unor serii de monumente. Acolo
unde cărămida apare accidental, în completarea zidurilor de piatră, ea este fie
romană, fie, mai des, rodul unor reparaţii tîrzii.
Despre donjoanele construite din lemn cunoaştem extrem de puţine lucruri. Teoretic, existenţa lor este presupusă pe o arie geografică întinsă. Situaţia este însă identică cu aceea a arhitecturii ecleziastice contemporane, din
acelaşi material. Deocamdată, donjonul din Cuhea
(Bogdan Vodă) rămîne
58
59

foru Albescu, op. cit., p. 32-33.
Gh. Anghel, Castelul de la H1medoara (Noi puncte de vedere asupra fazelor de
construcţie), in Sargetia, 12-13, 1974-1975, p. 367.
6
·
K. Vegh Katalin, Boldogko varanpk feltarasa, în A Herman Otto Miîzeum Evkănyve, Miskolc, 6, 1966, p. 145, 147.
61
Moller I., A vajda-hunyadi var epitesi korai, Budapest, p. 8.
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singurul cu elevaţia de lemn, În timp ce fundaţiile îi sînt deja ~e piatră.
Exemplul este suficient de descurajator pentru a Întreţine În continuare un
optimism nestrămutat. Arheologia medievală românească mai are multe obliga,ii pentru a demonstra supoziţiile istoricilor de artă.
Lemnul a fost un auxiliar indispensabil al arhitecturii de piatră şi că
rămidă. Cu ocazia construirii cetăţii Bran, deci ">i a donjonului, s-au înregistrat nevoile importante de lemne pentru împlinirea proiectului6:?. A servit
statornic cu rol de tiranţi în masa de zidărie (Mehadia, Turnu Ruieni), la
planşeele dintre nivele, acoperişuri, poqi, scări sau ocazional la schele.
Rar fundaţiile s-au desprins de restul construcţiei. In numeroase situaţii
practic ele nici nu există (Colţeşti, Măiăe5ti, Rîu de Mori, Turia etc.). Grosimea la bază are valoarea medie de 2,27 m, calculată la 26,60/o din monumente63. Ea coboară uneori sub un metru (0,90 m), la donjonul de la Cuhea,
care a,·ea elevaţie de lemn, şi urcă dincolo de trei metri, la Turia. Consecvent
ea ,e restrînge, în favoarea spaţiului interior, către nivele superioare, fie treptat, insesizabil, fie prin retrageri în dreptul planşeelor dintre nivele. Nu se
nb-.en·ă nici un fel de relatie matematică dintre înăhimi şi grosimi.
înălţimile cele mai mari, ale donjoanelor Transih-aniei, le înregistrăm prin
Chcrcsig (26 m, dar initial mai mic, probabil 22-23 m) şi Ciaccwa (23,70 m).
Cele mai mici sînt de 12 m. Această cifră este foarte apropiată de înălţimea
medie, 12,40 m, apreciată la
350/o din totalul mentfonat. Constatăm că
înăhimile nu se raportează vizibil la situaţia social-politică a proprietarilor.
Chiar şi cotele maxime sînt modeste comparativ cu dimensiunile atinse de
donjoane în locurile lor de origine. lnăhimile acestea au avut în rare cazuri
nevoie de contraforturi. Le vom Întîlni mai mult în Banat (Turnu Ruieni,
Ciaccwa).
Coronamentul turnurilor a fost Într-atît modificat, incit cu greu reconstituim imaginea lor iniţială. Urme de creneluri s-au păstrat la un singur monument (Ciacova). Acestei forme de încheiere a elevaţiei i se asociază
o platformă deschisă, cu mari posibilităţi de vizibilitate asupra regiunii înconjurătoare. Acoperişurile piramidale ori În una sau două ape au fost utilizate în aceeaşi epocă. Iconografia secolului al XIV-iea ne dovedeşte lim~ede
acest lucru 64 . Nici unul nu s-a păstrat din cauza materialelor combusubile
din care au fost înălţate.
Procentul de 33,330/o cît reprezintă donjoanele la care intrarea este cunoscută sau presupusă se suprapune aproape întru totul cu acela a căror intrare
este situată la etaj. Cunoaştem doar trei excepţii, în care intrarea a funcţionat
la parter (Cheresig, Ciacova, Turnu Roşu). Dacă asociem în discuţie şi turnurile patricienilor din Sibiu, atunci se conturează ipoteza folosirii acestui
.,istem de acces către sfîrşitul epocii în cauză (sfîrşitul secolului al XIV-iea secolul al XV-iea). în cazul acesta, Cheresigul se detaşează din nou printr-o
datare mai timpurie.
62
63

DHR.D. I, nr. 67, p. 11::l.
Procentul nu reprez.intă posibilităţile oferite de monumente, do.ir pe cele oferite de
bibliografie.
64 Kepes kr6nika (Chromcon pictum), II, Buda.pest, 1964, passim; Paulus Sanctinus
Duccnsis, Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Ediţia I. Dumitriu-Snagov,
Bucureşti, 1979, passim.
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Cel mai obişnuit, intrarea se găseşte Li nivelul II al dnnjoanelnr, sigur
la 10, probabil la alte 4 monumente, din 20 analizate. Alegerea preferenţială a
etajului întîi se datorează unei nevoi a locuitorilor de a-şi asigura accesul
printr-un mijloc simplu sub aspect tehnic. El trebuia să împlinească condiţiile
de mobilitate, uşurinţă a manipulării şi cu posibilităţi de protejare În caz de
asediu. înălţimile prea mari, de la etajele doi şi trei, pun foarte serios .problema existenţei unui sistem auxiliar fix, c,·entual de lemn, care să înlesne-~v,că
funqionalitatea construqiei. Soluţia unor scări de frînghie ni se parc mult
prea incomodă pentru o utilizare Cllnsecnntă.
Ancadramentele originale s-au păstrat doar În cîteva donjoane. Unele
sînt perfect încadrabile stilului romanic, prin deschiderile semicirculare
(Codlea, Colţeşti, Viscri), altele unuia tranzitoriu
(Hunedoar.1) sau gotic
(Mehadia). Fnarte dificilă e,te o reconstituire a pllrţilor. lcnnografi.1 nu ne
oferă indicii. Ceea cc putem spune este că în nici un caz
nu s-au folosit
herse. Uşile cu balamale au fost, probabil, cele mai utilizate. De a~emcnea, din
analiza sistemului de închidere de la Mălăeşti, care ne este mai cunoscut,
constatăm folosirea simultană şi a unui pont le7.Jis. Lăsat, devene;i o p!atformă care înlesnea accesul, iar ridicat dubla uşa propriu-zisă.
Donjnancle construite după canoane romanice au toate ferestre care se
dispun Într-o succesiune bine stabilită, înmulţindu-se şi mărindu-şi deschiderile
odată cu creşterea înălţimii. ln secolul al XIV-iea, ferestrele se transformă
treptat în metereze, păstrînd în general repartizarea pe nivele stabilită în
secolul anterior. De regulă, nivelele de sub intrare nu au alte deschideri, ori,
cînd acestea există totuşi, sînt limitate la un număr minim, determinat de
necesitatea unor luminatoare ori guri de aerisire.
Prezenţa unor galerii exterioare, de lemn, este proprie unor donjoane
înalte. Cum, aşa cum am constatat, acestea nu sînt obişnuite în Transilvania,
le remarcăm doar în două monumente: Cheresig şi Colţeşti.
Compartimentarea interiorului se face cu preferinţă pentru
varianta
p + 3 (8 cazuri). Urmează apoi soluţia p + 2 (5 cazuri) şi, în sfîrşit, p + 4
sau mai multe nivele (4 cazuri). Obişnuit se utilizează planşeele de lemn, mai
uşoare şi construite fără deprinderi profesionale deosebite.
Bolţile închid
aproape Întotdeauna parterul. La numărul de donjoane păstrate În elevaţie,
sînt numeroase (Cheresig, Adrian, Axente Se,·er, Cernatul de Sus I, Ciacova,
Cîinic, Colţeşti, Daia, Turia etc.).
Circulaţia interioară era înlesnită de scări construite în gro~imca pereţilor
(Bologa, Cheresig, CiacoYa, Cîlnic, Viscri etc.), niciodată capabile să suporte
singure această sarcină. Obişnuit, lemnul este un auxiliar preţios, de neînlocuit chiar şi în construcţii pretenţioase, opere ale unor meşteri experimentaţi.
Relativ la organizarea interiorului nu
ne-ar rămîne decît să repetăm
:-chema propusă pentru astfel de constructii 6 ·;. Ceea ce merită relevat în plus,
sînt două aspecte. Întîi, în nici unul din donjoanele Transilvaniei nu a existat
vreo cisternă săpată la parter. Aprovizionarea cu apă constituia deci o mare
dificultate, dennind o condiţie-cheie a rezistenţei în eventualitatea unui ase65
Pierre Heliot, Les origines du do11jon rf:sidentiel et' Ies clonjons-p.ilais romans de
France et d'Angleterre, 1n Cah.civ.med., 17, nr. 3, 1974, p. 218; Gero L., op. cit., p. 119;
Gh. Anghel, Les premieres .. . , p. 11-12.
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diu. Probabil cel puţin cîteYa din improvizaţiile folosite în această situaţie
de către armata romano-bizantină 66 au fost cunoscute şi în ambianţa transilYană. In al doilea rînd, încălzirea construqiilor a necesitat de la începutul
edificării lor asimilarea unor soluţii cit mai practice. Donjoane ca cele de la
Bologa sau Cîlnic se înalţă de la început cu locul unor viitoare şeminee, bine
desemnat. Pe acelaşi sistem au funcţionat majoritatea donjoanelor secolului
al Xiii-lea. Din Yeacul următor, amenajările de reşofare cele mai proprii, cu
maxime posibilităţi de securitate contra incendiilor, au fost sobele de cahle.
Urme ale lor s-au descoperit şi în donjonul de lemn de la Cuhea 67 . Deocamdată, datările acestor instrumente preţioase de habitat coboară cel mai jos
în secolul al XIV-lea 68 . De regulă donjonul a presupus o singură astfel de
sobă, construită fie la niYelul bucătăriei, fie la acela al locuirii obişnuite. De
la acel ni\'el, sobele îşi înălţau hornuri înalte, care străbăteau etajele superioare, Încălzindu-le. La Cîlnic, hornurile au fost special construite În grosimea pereţilor, la Mălăeşti au urmat traseul unuia dintre colţuri.
Varietatea formelor constructive din arhitectura donjoanelor T ransil vanici ne determină să fim rezerYaţi în încercarea de a opera o tipologizare.
Fără îndoială vom descoperi serii mergînd pe elementele discutate. Dar, sinteza caracteristicilor particulare (planuri, înălţimi, amenajări) nu se Înmănun
chează cu suficientă fermitate pentru a da naştere unor grupe de monumente
dar personalizate unele de altele.
A m bi an ţ a m o n u m e n telor. Sîntem astăzi În măsură să afirmăm că donjoanele Transilvaniei s-au înălţat în ambianţe foarte diferite.
Există monumente, ca acelea de la Mălăeşti, Rîu de Mori, T uri a, la care
nu s-au adăugat nici un fel de alte elemente de fortificare. Sînt plasate în
regiuni submontane, pe înălţimi care de\'eneau ele însele obstacole naturale.
În alte cazuri, donjonul este înconjurat cu val şi şanţ (Bologa, Breaza, Cheresig, Cetatea de Baltă, Cuhea, Ciacova, Onceşti, Răchitova, Turnu Ruieni).
Adaptate terenului, aceste elemente se închid concentric sau se grupează doar
pe căile mai accesibile. Apropierea valului este atît de mare la Turnu Ruieni
(eYentual şi la Haţeg), încît incinta dispare cu totul, transformînd ansamblul
într-o fortificaţie foarte apropiată de cea cunoscută sub numele de „motte" 60 •
Valurile cunoscute din săpături arheologice (Onceşti, Răchitova, Turnu Ruieni)
sînt taluzări simple fără palisade de lemn.
De cele mai multe ori, incintele de piatră au fost ridicate după construeţia
donjoanelor (Bologa, Breaza, Cernatul de Sus, Cetatea de Baltă, Mălăieşti,
Piatra Craivii, Turia). Intr-un singur caz avem dovada anteriorităţii curtinei
faţă de donjon (Braşov-Şprenghi). Mai semnalăm apoi simultaneitatea construcţiilor la Cîlnic, Pescari, Tăuţi, Viscri.
66

Mauricius, Arta militară, Bucureşti, 1970, p. 259.
Radu Popa, O sobă de cahle-oală din secolul al XIV-iea la Cuhea-Maramure1,
în SC/V, 24, nr. 4, 1973, p. 678.
68
Radu Popa, Monica Mărgincanu-C.lrstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală românească, Bucureşti, 1979, p. 130.
69
Atestări directe ale a.cestui tip nu avem în Transilvan.ia. Chiar şi în Ungaria este
o raritate. Vezi Gyula Rosner, Judit Gabor, Nogradmarcal-Kerekdomb, lirl ArchErt, 94, nr.
2, 1967, p. 234.
67
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Clădiri civile adosate ori alăturate cunoaştem la Deva, Cîlnic, Rodna,
Tăuţi 70 • Capele contemporane sau de epocă sînt de semnalat mai mult la
complexele fortificate greviale (Braşov-Şprenghi, Viscri).
Majoritatea donjoanelor s-au construit în afara satelor, pe poziţii determinate de asigurarea unor condiţii suplimentare de apărare. Excepţiile se
găsesc tot la greavii saşi.

Constructorii. Întreaga arhitectură a secolelor XIII-XI\' î~i ascunde meşterii constructori sub vălul anonimatului. Dacă pentru arhitectura
religioasă se pot delimita, prin urmărirea elementelor de stil, sfere de în fluenţ~i.
interferenţe şi zone de activitate ale unor meşteri, acelaşi lucru este aproape
imposibil de urmărit în arhitectura militară. Cu toate acestea, cele mai multe
lucruri se pot spune despre meşterii donjoanelor.
Donjoanele secolului al XIII-leJ., bine Încadrate În qilul rnmanic, au
fost înălţate cu concursul unor meşteri din exteriorul Transih·aniei. Această
origine se explică pe de o parte datorită inexistenţei unei tradiţii de construcţie
în piatră, iar pe de altă parte datorită „importării" mudelului dinspre Eurnpa centrală. Meşterii au venit ca specialişti În construcţii de piatră, indiferent de caracterul acestora. Dealtfel, nici în ţările vecine nu Întîlnim încă o
specializare sau departajare a două categorii de constructori în funcţie de
destinaţia funqională a monumentelor. Arhitectura religioasă este mai pretenţioasă şi mai complicată decît cea militară şi de aceea trecerile meşterilor
de la o arhitectură la alta au fost posibile. Este mumentul să reamintim aici
LOntextul de construqie al donjonului de b Cheresig; prezenţa, În arhitectura
donjonului de la Cîlnic, a unei ferestre specifice şantierelor cÎ\terciene ale
Transih·aniei este o nouă dovadăi 1 ; în sfîrşit semne de pietrar, identice, apar
;:nÎt la catedrala din Alba Iulia, cît şi la cetatea de la Tăuţii:?_ S-a vorbit foarte
mult despre o renaştere a arhitecturii militare de piatră, după anul 1241, dar
puţini au observat că fenomenul se suprapune cronologic cu o
proliferare
Întru wtul remarcabilă a arhitecturii religioase de zid.
Numărul încă mic al monumentelor, posibilităţile financiare limitate ale
unor categorii sociale potenţial solicitatoare, au restrîns numărul meşterilor,
silindu-i să circule În căutare de lucru, în spaţii foarte întinse. O primă categorie de meşteri peregrini au fost aceia care au nnit chemaţi în mod special,
pentru a împlini nişte ne\"oi ale regalităţii ori ale ierarhiilor bisericii catolice.
O cronologie mai strînsă a unor donjoane aparţinînd acestor solicitanţi ne-ar
fi oferit poJ.te surpriza priorităţii bisericii în construqia donjoanelor Transilvaniein. După realizarea obiecti\·elor lor, meşterii primei categorii discutate
s-au Întors probabil rapid, lăsînd în urmă cîteva monumente de excepţie,
apariţii solitare şi cu puţine ecouri În peisajul arhitectonic transilvăneJ.n (Bologa spre exemplu). Alţi meşteri, mai puţin pricepuţi, au venit tot după 1241
cu prilejul ultimelor colonizări de hospites. Ei au trebuit să facă faţă noilor
La Rodn;i şi Deva informaţia provine din documente: 1268 (DIR.C. XIII, II, nr.
104, p. 115), 1309 (DIR.C. XIV, I, nr. 103, p. 121).
1
~ R. Hcitel, Cetatea din <;:îlnic, Bucureşti, 1968, p. 14.
2
'
Gh. Anghel, Ion Bemu, Cetatea feudală de la Tăuţi (jud. Alba), în Sesiunea de
comunicări a muzeelor de istorie 1964, II, Bucureşti, 1970, p. 196-208.
73
Supoziţia noastră se bazează pe o concluzie generală care conferă biser•icii catolice
privilegiul iniţiativelor În instituţiorualizarea feudafo.mului, precum şi pe analizele noastre
asupra c.istcbnilor cît şi a formării domeniilor cetăţilor.
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cerinţe ale societăţii transih·ane, resimţite
printre altele şi nu În primul
rînd - în urma dezastrului tătar. Ace~ti constructori au servit nevoi mai
modeste, dar mult mai numeroase. Realizările lor arhitectonice au fost po~ibile prin colaborarea cu alţi meşteri aurnhtoni, pricepuţi cu deosebire în
prelucrarea lemnului.
La sfîrşitul secolului al Xiii-lea 5i începutul secolului al XIV-lea, au
trăit în T ransih·ania primii me~teri constructori în piatră, autohtoni. Lor le
datorăm cea mai mare parte dintre donjoanele provinciei, strict utilitare, modeste ca dimensiuni, greu de încadrat unor stiluri ori curente componente ale
lor. Lacunele L"Unoştintelor tehnice au fost suplinite prin inventi\·itate. Dacă
ob~erdm demtl de de~ de\·iaţii de la un~hiurile drepte ale unor planuri
ce s-au nut rectangulare, dacă ele,·atiile suferă uşoare torsionări ori devieri
de la firul cu plumb, dacă schelele de construqie nu sînt a5ezate întotdeauna
cel mai potrivit, În schimb me5terul transih·an trece de la o soluţie la alta, în
f unqie de topografia locală, de posibilităţile proprietarilor, materialele de
construqie, mina de lucru necalificată. Practic nu există donjoane identice
În Întreaga arhitectură militară transilvană.
\1îna de lucru necalificată provine fără excepţie din satele cele mai apropiate. Pentru construcţia unui donjon erau suficienţi 20-30 de oameni. Gea
mai dificilă operaţie la care au luat parte a fost cea a transportului materialului de construcţie. În anumite situaţii transportul la punctele de lucru nu
~-a putut face decît pe tărgi sau cotigi de dimensiuni reduse. Din puţinele
monumente săpate exhaustiv, se deduce că mortarul se prepara în locuri mai
îndepărtate, din preajma unor vărării şi ape curgătoare, transportîndu-se apoi
~i el, către ~antierul de construcţie.
Pe baza rostruirilor ~uccesive nbsen·,.1te pe elevaţii - prernpunînd că
ele corespund unor etape de lucru zilnice - se poate estima că timpul minim
de înăltare al unui don ion era de cîteva săptămîni. Cum, sub aspect practic,
condiţiile de lucru ideale nu se realizau din m.:,tive diverse, termenul se lungea probabil la un sezon sau chiar mai multe.
Meşterii trebuie să fi fost cei care primeau o sumă de bani pentru munca
lor. Singura relaţie de epocă nu se referă la construcţia unei cetăţi, ci la
aceea a unei biserici, respectiv a aceleia de la Alba Iulia 74 . Mai cunoaştem că
înălţarea cetăţii de la Metithc1t (disp.), l-a costat pe proprietar o sumă importantă75, care în mare parte trebuie să-i fi privit pe meşteri. Puterea de
stat era singura în măsură să recompenseze munca constructorilor de cetăţi
prin danii de pămînturi 76 .
înăltarea donjoanelor demonstrează însă
raporturi de dependenţa ale
populaţiei satelor În\·ecinate, fată de proprietar. Caracterul construqiilor de
acest fel este mult prea personal pentru a implica un interes obştesc În mobilul înălţării. De aceea fenomenul de construire al donjoanelor se leagă direct de epoca în care relaţiile feudale au primit consistenţă.
Proprietari i. Prin structura sa arhitectonică, donjonul este propriu unei locuiri restrînse. Din acest motiv el este destinat numai claselor privilegiate.
74
75

76

p. 152.

1287, DIR.C. XIII, II, nr. 329, p. 288 şi 1291, Idem, nr. 407, p. 372-374.
1333, D/R.C. XIV, III, nr. 154, p. 306.
Aşa cum se ·1ntîmplă la 1255 cu meşterul Petroldus. Cf. Gero Liszlo, op. cit.,
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Donjoanele Transilvaniei aparţin în proporţie de 33,330/o regalităţii ~i nJievozilor, iar 56,490/o nobilimii. Diferenţa pînă la Întreg, minimă dealtfel, o
constituie donjoanele ai căror proprietari nu se pot nici măcar presupune.
Construirea de către stat a donjoanelor ţine de concepţiile constructive
generale ale secolelor XIII-XIV. Utile pentru folosinţa limitată a slujbaşilor oficiali, în primul rînd a castelanilor, donjoanele se vor construi în toată
epoca care ne stă în atenţie. Către sfîrşitul secolului al XIV-iea nu se mai
înalţă decît în complexe arhitectonice mai importante.
Donjoanele nobiliare panicubre sînt cele mai numeroase. Dacă defalcăm
cifra menţionată, pe categorii mai restrînse, constatăm lucruri extrem de interesante. Procentul cel mai mare, de 21,58°/o,
îl
formează
donjoanele
construite de către greavii saşi (Axente Sever, Braşov-Şprenghi, Cîlnic,
Codlea, Daia, Gîrbova, Hălchiu, Măieruş, Rodna, Slimnic, Turnişor, Viscriii).
Din această perspecti,·ă ni se explică în cea mai mare parte semnificatia
actului înfăptuit în 1309, de către comunităţile săseşti, atunci cînd „au dă
rîmat turnurile ~i întăriturile unor nobili din partea locului"iR_ Pînă În secolul al XV-iea, majoritatea lor \"Or fi distruse, ori preluate şi transformate,
ca urmare a victoriei ob~tilor libere asupra elementelor feudale reprezentate
prin greavi. Asociat cu incinte şi capele, donjonul şi-a regăsit aici cel mai
bine semnificaţiile originale din teritoriile sale de baştină.
Feudalitatea românească a Transih·aniei stăpîneşte 15 11 /o dintre donjoane:
În Banat (Turnu Ruieni), Haţeg (Mălăeşti, Răchitova, Rîu de Mori), Maramureş (Cuhea, Onceşti). Este una dintre cele mai concludente dO\·ezi ale
integrării cnezimii în structurile sociale provinciale, ca ~i la proieqia simbolică, monumentală, a acestora.
Nobilimea maghiară detine 11,58°/o din donjoane (Cernatul de Sus, C,lţe5ti, Diosig, Şoimi, Turia).
Dintre toţi detinătorii nobiliari Înşirati nu se remarcă nici unul printr-11
situaţie social-politică deosebită. Majoritatea Î'iÎ marchează tocmai prin mnnumente tendinţa de ascensiune. Se motivează Întrucîtva prezenta lor sporadică În documente. O parte vor apare În secolele următoare (XV-XVI).
În timp ce alţii se vor pierde definitiv din registrele nobilimii. Despre o nobilime ierarhizată în pături distincte nu se poate vorbi cu suficientă fermitate pentru secolele XIII-XIV. Adevărata mare posesoare de bunuri, a epocii, este biserica catolică. Episcopii de Alba Iulia ~i
Oradea stăpînesc 'ii
8,330/o dintre donjoane. Ceea ce am putea denumi o „mare nobilime" este
de fapt o subţire categorie nobiliară de slujbaşi. Ea provine în cea mai mare
parte din exteriorul voievodatului, revenind, uneori, în locurifo de origine.
în secolul al Xiii-lea, familia Borşa, singura care ar putea deţine atrihutul
grandorii, stăpîneşte donjoane. Dintre acestea, mai multe sînt uzurpate de la
rege (Cheresig, Adrian), o cetate nu ştim dacă a avut sau nu donjon
(Piatra Şoimilor, lîngă Aleşd) şi În sfîrşit, un alt donjon (Şoimi) este doar
presupus al lor. în secolul al XIV-iea, familii ca Himffy, Lackfi, Szeki nu au
avut donjoane particulare, aşa cum nici marii voievozi ai secolului (Doja de
Debreţin, Toma de Szecheny); dacă donjonul din
Ciacova a fost înălpt
înainte de 1395, atunci nici familia Csâki nu este constructoare;
cetatea
77
78

Ve7i şi altele la H. fabini, op. cit., p. 51, nota 28.
1309, Dl R.C. XIV, I, nr. 103, p. 142.
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Me11theu, a familiei Losonczi-Banffy, a dispărut fără să lase urme, iar ruinele cetăţii vechi a Şimleului nu lasă să se între,·adă nici un turn cu funqii
de donjon. Alături de originile externe ale acestei nobilimi, invocate ca moii,· al absenţei din Transilvania a donjoanelor ei, fenomenul are şi o altă
explicaţie. Cele mai multe slujbe ocupate de ea sînt legate de cetăţi (voievod, ,·icevoie,·od, comiţi ai secuilor, saşilor, Maramureşului, bani, comiţi de
comita te, castelani). Toate sînt beneficiare, în sensul că domeniile cetăţilor
sen-esc Întreţinerii oamenilor regelui. Din secolul al XIV-lea, marea nobilime
de slujbe prime~te de la regalitate danii de cetăţi deja constituite. 1n aceste
condiţii nu mai are nevoie de şantiere proprii pentru a-şi construi donjoane.
Pe teritoriul Transih·aniei, clonimml nu este un produs al 11nei evoluţii
.wciale de excepţii!. înălprea sa nu este stimulată primordial de eYoluţia domeniului feudal, este doar determinată de utilitatea sa restrînsă, ca mijloc de
apărare familiară sau indi,·iduală.
O problemă care î~i aşteaptă dezlegarea este aceea a dreptului de construc\ ie a acestor tipuri de fortificaţii. Se cunoaşte că autoritatea de stat interzicea
cumtruqiile de cetăţi pri,·ate, fără o îngăduinţă specială. Din păcate, puţinele
ane de acest fel, rămase pînă la noi, se referă fie la cetăţi dispărute, fie la
altele neidencificate 7Y_ Apoi, dat fiind numărul mare al donjoanelor în mediile wmâne~ti, ar trebui să ne Întrebăm în cc măsură se aplicau restriqiile speciale aplicate lumii ortodlixe locale. Fenomenul se explică şi prin multiplele po\ibilităţi de e,·aziune pe care le aHau feudalii români. Explicaţia ar rămîne
imuficientă, căci nici pentru cele 20-30 de donjoane construite de către- al\i
feudali, catolici, nu cunoa~tem \Teo autorizaţie de construqie, nici măcar
Heo tentati,·ă de a o obţine sau măcar neun abuz de drept constatat. le~ea
construcţia donjoanelor din accepţiunea de cetate (castmm) a epocii? Sigura
apropiere Între turri.f ~i c,istrum ~e face în cuprinsul unui singur document al
secolului al Xiii-lea, care, în mod semnificativ, nu este emanat de o autoritate de statM 0 • După toate semnele, regalitatea se sesizează de adevărata semnificatie a turnurilor la atenţionarea unora care sufereau direct de pe urma
lor. Un document regal din anul 1291 lasa, prin expresia sa, o impresie de
incertitudine atunci cînd ,·orbe~te despre t11rris sfr.:e castra super ecclesis edificala1,1. Conjunqia dintre noţiuni (sii:e) se poate traduce tot atît de bine
prin „sau" dar ~i prin .. ~i", modificînd înţelesul. În 13C9, fiind vorba tot de
regiunile locuite de sa~i. c,e utilizează un alt termen decît cel de castrum, anume cel de Jortalicium1,:!_ După aceste două momente, terminologia rămîne din
nou în umbră. folosirea lui castrum pentru donjoane regale-voievodale (Bologa, Deva, Hunedoara etc.) credem că rezultă din complexul de elemente de
fortificaţie în care donjonul a fost, nu piesă singulară, ci partea unui Întreg.
Oricum, pînă la contraargumente rezultate din cercetări noi, rămînem la
ideea potrivit căreia donjonul solitar nu era considerat cetate în concepţia
oficialităţii. Din acest motiv el s-a utilizat la scară largă.
Răspîndirea donjoanelor nobiliare lasă impresia proliferării lor în teritorii fără control voievodal (Bihor, Maramureş, Banat) sau În altele cu
~9

Vezi Fiigedi Erik, op. cit., p. 10-12.
1268, DIR.C. XIII, II, nr. 104, p. 115.
1
~ F. Zimmermann, C. Werner, Urkundenb11ch zur Gescbichte der Deutschen m Siebenbiir1.m, I, Sibiu, 1892, nr. 242, p. 174.
k2 Idrm, nr. 314, p. 277.
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regim de autonomii secuieşti (scaunul Arieş, estul Transilvaniei), săseşti (în
toate scaunele Universităţii) şi româneşti (Haţeg). De aici s-ar deduce că posibilitatea altor nobili de a-şi ridica astfel de construqii, existentă pe Întregul
teritoriu al Transilvaniei, era împiedica tă să se materializeze datorită restriqiilor impuse de că•tre voievozi. Ca reprezentanti ai puterii centrale, aceştia erau
mandatari ai dreptului de înălţare de fortific.1tii, iar măsura în care reuşeau ~ă transpună acest drept în realitate, le delimitează, chiar şi teritorial,
autoritatea.
Dimensiunile mici ale donjoanelor, încăpătnare pentru o locuire maximă
de zece persoane, depărtarea de Yatra unor sate, precum ~i lipsa anexelor
gmpodăreşti apropiate, generează o mulţime de necunoscute cu priYire la
viaţa proprietarilor şi la natura ~i cuantumul exact al raporturilor lor cu
obştea ţărănească. Ridicarea monumentelor de~emnează de fapt despâqirea
evidentă de obşte, izolarea faţă de calitate:.1 comună a membrilor ei. Odata
cu ;.c·eastă departajare se poate Yorbi deja de o mică Yia\ă de curte, În care
trebuie să descoperim s'1ugile şi CÎţi Ll oameni de .urne. Nucleul domeniului
feudal a fost desemnat prin înălţarea lor. Ipoteza dublării donjoanelor prin
curţi, înălţate în mijlocul satelor, ,·a trebui încă susţinută cu noi argumente,
rezultate din cercetări arheologice.
Donjoanele Transilvaniei au fost produsul Întîlnirii unei e\'oluţii sociale
interne cu un monument-simbol al Europei medievale. Înţelegerea lor ca fenomen de civilizaţie contribuie la stabilirea unor noi perspecti,·e asupra universului medieval românesc.

ANEXA
Lista donjoanelor din Transilvania
ADRIAN (lîngă Săla.rd, jud. Bihor)
AXENTE SEVER (jud. Sibiu)
ALMAŞ (jud. Cluj)
HOLOGA (jud. Cluj)
IlRAN (jud. Braşov)
BRAŞOV-ŞPRENGHI (jud. Braşov)
BREAZA I, II (jud. Sibiu)
CERNA TUL DE SUS I, II (jud. Harghita)
CETATEA DE BALTA (jud. Alba)
CHERESIG (jud. Bihor)
CIACOVA (jud. Timiş)
CICEU (jud. Bistriţa-Năsăud)
CILNIC (jud. Alba)
CODLEA (jud. Braşov)
COL ŢEŞTI (jud. Alba)
CUHEA (Bogdan-Vodă) jud. Maramureş)
OAIA (jud. Sibiu)
DEVA (jud. Hunedoara)
DIOSIG (iud. Bihor)
DRENCOV A (jud. Car~-Severin)
DROBETA-TURNU
SEVERIN (jud.
Mehedinţi)
FINIŞ (jud. Bihor)

)3 -

Acta Musei Napocensi, voi. XVII.

fLOREŞTI (jud. Cluj)
GIRBOV A (jud. Alba)
GRADEŢ (jud. Mehedinţi)
HĂLCHIU I, II (jud. Braşov)
HAŢEG (jud. Hunedoara)
HUNEDOARA (jud. Hunedoara)
JDIOARA (jud. Timiş)
LITA (jud. Cluj)
MĂIERUŞ (jud. Braşov)
MALAEŞTI (jud. Hunedoara)
MEHADIA (jud. Caraş-Severin)
ONCEŞTI (jud. Maramureş)
PESCARI (jud. Caraş-Severin)
PIATRA CRAIVII (jud. Alba)
RACHITOVA (jud. Hunedoara)
RIO DE MORI (jud. Hunedoara)
RODNA (jud. Bistriţa-Năsăud)
SIBIEL I, II (jud. Sibiu)
SLIMNIC (jud. Sibiu)
SVINIŢA I, II, III (jud. Mehedinţi)
ŞIRIA (jud. Arad)
ŞOIMI (jud. Bihor)
ŞOIMUŞ (jud. Arad)
TAUŢI (jud. Alba)
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TURIA (jud. Harghita)
TURNIŞOR (jud. Sibiu)
TURNU ROŞU (jud. Sibiu)

TURNU RUIENI (jud.
V ALCAU (jud. Sălaj)
VISCRI (jud. Braşov)

Car~-Severin)

ADRIAN ANDREI RUSU

DONJONS DE TRANSYL VANIE
(Resume)
L'ctude :inalrse l"historiographie, Ies sources de la recherchc, pu1s clle fixe unc dcfini1ion du type, en fonction de la rc.alitc provinciale.
Les donjon,; de la Transylvan,ie remontent a la septicme docennie du XIIIe siec;lc ct
sont prcsent5 jusqu·a Ja prcmil'rC moitie du XVe siccle. La partie concernant !es constructions proprt:'ment dill·s constate la predilection pour un plan quadrilatcre, l'elevation en
pierre, entre 12 et 23 m, rcparcie SUrtOUt en formule p
3. On enurnhe 1es situations
ou le donjon tra.nsylvain se trouvi: :is~ocie d" autres elements architectoniques. Les construc1eurs, d'origine ctrangere au commenccment, ont cree quelques monwnents pouva.nt ~tre
cncadrcs dans le stric romane. Plus tard, Ies constructeurs autochtones ont colporte le mod~le dans toute la province.
La reparcition des don;ons en fonction des proprietaires est la suivanre : 33,330;0 etant
cn propriete du roi ou des voivodes, 21,58•/o en celle des noble.s saxons, 15¾ en celle des
knezes roumains, 11,58•;1 cn celle des noblcs hongrois, 8,33•/o en celle des C'Veques et 10,8¼
ont cu de proprieta.ires inconnus. La construction des donjons era.it ,fa.ite en particu!ier ou
Ic controle des autorires des voivodes manquait et eJle souligne le commencement d'une
c:volution sociale part.
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Răspindirea

donjoanelor îu Transilvania.
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Fig . '.! - l>o 11joa11LC eu haze patrulatere. 1. Axente Se\·e r : 2. Bran : 3. Braşov; 4. Cetatea
el e Baltă; 5 . Ciacorn ; 6. Cilu ic ; 7 . Cod lea: 8. Cubea : 9. Colţcşti: 10. Deva ; 11. M o r eşti;
I'.! . Cirbo va ; I :ţ 1-L Hălchiu ; 15. :\Iăieruş; 16 . l\1ălă eşti. 17. Onceşti : 18. Piatra Crai vii;
1!1. H ,-i ..·hitov ,t ; :!O . Riu de :llori ; '.!I. Slimuic ; 22 - 23 , 25 . Svin iţ a; 2-L Tăuţi; '.!6. Turui,~Dr;
:!7 . Turnu Ruieni: 28 . \ "aldu: :.!9. \'iscri .
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Donjoane cu baze poligon a le şi circul a re. I. Braşov;
3. Mehadia ; .i . Bologa ; 5 - 6. Breaza ; 7 . Cern atu l
de Sus; 8 . Drobeta ; 9. Gddeţ; 10 . Pescari; 11 - 12. Sibiel.

Fig. 3 -

'2. Clieresig ;

APROVIZIONAREA ŞI POLITICA DE PREŢURI A UNOR
ORAŞE DIN TRANSILVANIA lN SECOLELE XVI-XVII

Ce reprezentau oraşele din Transilvania în secolele XVI-XVII? După
definiţia juristului Stephanus Werboczi, formulată la 1517 în cunoscutul său

Opus Tripartitum (Pa.rs 3, Titulus 8.§ 1): ,,Est aiitem civitas domorum et vicorum plHritas moeniis et praesidiis circumcincta necessariis", oraşul ar fi n
aşezare înconjurată de ziduri, spre deosebire de tîrgurile (oppida), deschise,
cu statutul lor instituţional şi funqional distinct, în care preocupările agricole jucau un rol preponderent. Deci, din punct de vedere juridic, zidurile.
incinta, constituiau elementul care distingea oraşul de tîrg sau de sat. Oraşul
era conceput ca antipod al satului, comunitatea urbană era - prin statutul
ei - opusă comunităţii rurale, căci ea practica, în majoritatea ei, alte ocupaţii
decît agricultura şi anexele ei. În realitate Însă, prin expansiunea lor teritorială, prin hinterlandul lor agricol, deci spaţiul lor rural, şi prin proprietăţile agricole ale orăşenilor, centrele urbane, închise şi supraaglomera te, Încadrau organic şi - într-o măsură indefinibilă - acti\·ităţi 3gricole, ponderea
căzînd însă asupra preocupărilor distincte de cele practicate cu precădere În
mediul rural, adică a meşteşugurilor organizate în bresle, a comerţului ~i. în
unele cazuri, a mineritului, ca ocupaţii de bază. Este vorba de cazul unor
oraşe ca Bra~lff şi Cluj, Sibiu şi Bistriţa, Sighişoara, Baia ~fare, Oradea, Mediaş şi al tele.
Factorul demografic a jucat un rol important în raporturile cu lumea
rurală, oraşul continuînd să exercite în permlnenţă asupra satelor o atraqie
specifică. La început, raportul populaţie-teritoriu era mai echilibrat şi problema densităţilor urbane nu era acută. Treptat însă, odată cu evoluţia demografică într-un spaţiu relativ fix, oraşul devine aglomerat. Perimetrul intra
muros trebuia să ofere condiţii de trai şi de muncă unui număr de locuitori
În creştere, prin spor natural sau migraţie din mediul rural, cu precădere, dar
şi din cel urban, înspre oraşe; sau în scădere, datorită efectelor factorilor militari, climatici sau poluării microbiene, care au jucat un rol important, deseori nefast, la sfîrşitul secolului XVI şi în secolul al XVII-iea.
Clujul număra circa 8.200 locuitori la 1593, iar în 1660 circa 10.000 de
locuitori intra şi extra muros. Populaţia Braşovului din cele patru cvartale
număra în anul 1510 circa 9.050 de suflete, circa 11.600 de suflete În anul
1580 şi circa 11.250 de suflete în anul 1679. Sibiul dispunea de 1.311 unităţi
impozabile în 1510, deci avea vreo 6.500 de locuitori, iar Bistriţa, circa 3.500
de suflete la 1510 şi circa 4.800 la 1586, în timp ce Sighişoara număra circa
3.200 de locuitori la 1567 şi vreo 5.000 la sfîrşitul secolului al XVIII-iea.
Cifre relativ reduse, ale unor centre urhane de dimensiuni medii pentru acele
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nemuri, care reflectă însă o relati,· mare densitate pe ha, dacă calculăm raportul dintre populaţie şi teritoriu.
Calcule aproximati,·e privind evaluarea spaţiilor interioare ale unor
oraşe din Transilvania În perioada studiată indică pentru Sibiu o suprafaţă
de circa 73 ha; pentru Cluj, de circa SO ha; pentru Braşov, de circa 42 ha,
iar pentru Bistrita, de circa 38 ha. Raportul dintre populaţie ~i teritoriu,
.ldică densităţile urbane au atins, în secolul al XVI-iea: la Braşov circa 270
de locuitori pe ha; la Cluj, circa 160 de locuitori pe ha; la Bistriţa peste
11 O locuitori pe ha şi la Sibiu, peste 80 de locuitori pe ha, populaţii urbane
îngrădite în spaţii limitate 1 •
Viaţa orăşenilor nu !>C de~făşura exclu,i,· În cadrul oraşului. Insularitatea
oraşelor era limitată: contactul productiv, cu mediul înconjurător natur1l, se
făcea În afara zidurilor, unde oraşul sau particularii dispuneau de pămînturi
arabile, de fîna\e, vii sau grădini - grădini existau şi în interiorul unor ora)e,
ca Braw,·, Cluj sau Bistriţa - , sau de eleştee şi păduri yăzite de rnstodes sau
tutores sili:ae. Preocupările agricole subsidiare ale unei parţi - şi nu neînsemnate - din populaţie obligau la un contact aproape cotidian cu zonele a~ricole externe, dobîndite pe măsura expansiunii teritoriale a oraşului, a extinderii
hotarului său prin danii, cumpărări, zălogiri, revizuiri de hotare sau violenţă
chiar ~i care, sprijinite de puterea centrală, au dus la lărgirea hotarului comunal În folosul populaţiei ce practica şi cre~terea vitelor sau viticultura. Două
exemple. Clujul dispunea în secolele XVI-XVII de ogoare, vii, păduri, păşuni,
muri, livezi, iazuri, fineţe. Pe pămînturi!e comunale păşteau vitele orăşeni
lor, pădurile ofereau lemne de foc, ghindă pentru porci şi material de con!>truqie; produsele viilor se vindeau în oraş. Oraşul poseda însă în perioada
\ludiată şi 11 sate, datoare cu rentă în bani şi produse, care erau vîndute şi
acopereau o parte din cheltuielile municipiului. Braşovul avea 9 sate, p'lus
2 (Tohan ~i Zărneşti) ce aparţineau unei biserici din oraş.
În acela~i timp, bunurile rurale formau o parte din avutul orăşenilor.
Numeroşi cetăţeni, mai ales meşteri bresla~i. sînt amintiţi în protocoalele· sau
registrele de conturi ale oraşelor, ca proprietari de hereditates campestrc.,· şi
allodia, deci de pămînturi arabile, apoi de vii, grădini, lucrate deseori de
jeleri (i11quili11i) plătiţi cu ziua, de ţărani români, unguri sau germani din
satele limitrofe sau de locuitorii pauperi ai oraşelor, care arendau mici loturi
de la proprietarii funciari urbani.
Utilizarea fondului funciar comunal era riguros reglementată de autorităţile municipale. Statute de drept municipal, norme de drept săseşti ş.a.m.d.
fixau pre,·ederi cu privire la utilizarea terenurilor agricole comunale. Statu1
S. Goldcnbcrg, Urb,.mization and environment. The case of medieval towns in Tran5y/i.·,mia, În vol. Urb,.mization 11ml human environment. Social and historical studirs, Bucureşti, 197.3, p. 16. Vezi şi P. Niedermayer, Dezvoltarea urbanistică şi arhitectonică a unor
orafe transilvănene din secolul al Xii-lea pin.1 în secolul al XVI-iea, în Studii de istorie
a na(ionalităţilor conlocuitoare din România . . . Naţionalitatea germană, Bucureşti, 1976,
p. 145, În care oferă următoarele cifre: pentru Sibiu - 73,4 ha; ,pentru Bistriţa - 39, 1 ha
şi pentru Braşov 42,9 ha. I ndoindu-,ne de posibi.Jit.atea de a stabili exactitatea absolută
a spaţiului urban, a perimetrului exact al oraşelor transilvănene în secolul al XVI-iea, am
utilizat, pentru uncie centre, cifre aprox,imative, apropiate de cele indicate În lucrare;,. lui
Niedcrmayer.
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tele din Sibiu (1547)2, ca dealtfel şi „Das Ei gen - Landrecht":I, stabileau
măsuri şi sanqiuni în legătură cu folosirea terenului agricol (f,mdus) sau a
fînaţelor, zălogite de către orăşeni, sau arendarea unor loturi; apoi, normele
de vînzare a unor gospodării, vii, grădini, ogoare, livezi sau eleştee-'. în statutele Clujului (1508) 5 se interzicea străinilor să-şi pască vitele pe teritoriul
rural al oraşului, se prevedeau sanqiuni pentru cei ai căror porci sau Yite
erau găsite în grădini sau vii 6 ; se aplicau sanqiuni severe (tăierea „mccliae
manus") pentru cei care îşi însuşeau finul neclădit pe cîmp 7 • Dealtfel, fînaţul
oraşului era divizat în cinci păqi, după cele 5 cYartale şi pus la dispoziţia
orăşenilor posesori de vite şi cai, în porţii proporţionale cu mărimea impozitului achitat. Şi statutele din Sighişoara ( 1608) 8 aplicau măsuri severe oră
şenilor ale căror capre erau găsite în grădini de fructe sau zarzavaturi 9 , ai
căror porci circulau prin livezi 10 şi preYedeau totodată pedeapsa cu închisoarea pentru acest delict. Situaţii ~imilare pnt fi Întîlnite şi în cazul alrnr
oraşe medievale ale Transilvaniei.
Este imposibilă, din cauza penuriei informaţiilor, stabilirea aportului în
aprovizionarea cu alimente sau materii prime a sectorului agricol comunal
şi a celui particular. În orice caz, ponderea produselor agricole furnizate de
terenurile rurale ale oraşelor sau ale orăşenilor pare (mai ales în domeniul
viticol, apoi în cel al aprovizionării cu zarzavaturi, cu lapte sau carne) relativ apreciabilă. Ele nu acopereau însă nici pe departe cerinţele unei populatii
ale căror ocupaţii erau meşteşugurile, comerţul, necesităţile celor care a,·eau
preocupări administrative sau intelectuale, pe cele ale plebei urbane. Dacă
tîrgurile reuşeau să acopere cu produse proprii o mare parte a nevoilor alimentare cotidiene, sau de altă natură, oraşele autonome, respublicae, erau
obligate să apeleze Într-o mare măsură, pentru asigurarea subzistenţei populaţiei, la lumea exterioară. Producţia agricolă proprie completa nevoile, dar
nu putea asigura o apro,·izionare ritmică integrală a orăşenilor. Lumea din
satele cu populaţia lor iobagă sau liberă, situate de regulă la o distanţă pînă
la cîteva zeci de km - numai în zilele de tîrg sau de bilei se venea şi de la
distanţe mai mari asigura hrana oraşului şi existenţa orăşenilor depindea
Într-o bună măsură de aceasta. Mărimea şi ponderea afluxului sînt însă imposibil de stabilit.
Satele, domeniile feudale, aprovizionau oraşul cu su/~lusurile lor, prezenţa lumii rurale ca factor economic, în cadrul relaţiilor de marfă-bani
se face, fără Întrerupere, simţită la oraş. Economiile lor se întrepătrund, se
completează sau se compensează deseori.
2
Statuta et constitutiones municipiorum Transylvaniae ab antiquissimis temporibus
usque ad finem saernli XVIII, În Corpus stallttorum Hungariae municipalium, t.I, Budapesta, 1885 (În ,continuare citat: C.S.).
3
Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sachsen, ediţie facsimihtă a celei din 15S3,
Miinchen, 1973, 3, IV, p. 123.
4 Das Eigen-Landrecht •. ., 3. V, p. 133.
6 C.S., p. 176-181, art. 10.
6 C.S., p. 176-181, art. 21.
7
C.S., p. 176-181, art. 42.
8
c.s., p. 551-556.
9 Ibidem, art. 35.
10 Ibidem, art. 37.
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Prin numeroasele sale branşe meşteşugăreşti oraşul a devenit totodată
şi debuşeul unor materii prime ale economiei agrare (piei, lînă, in, cînepă,
ceară, seu etc.), dar şi un punct de atraqie ca centru de schimb şi furnizor
de mărfuri. O mare varietate de sortimente de produse ale economiei agrare
sînt vehiculate, cumpărate, consumate. Nu ştim ce şi cît intra în consumul
individual, fiindcă nu s-au păstrat informaţii în acest sens. Registrele urbane
de ~ocoteli, registrele vamale şi alte sur.se oferă totuşi tabloul unei game largi
de prodL~e desfăcute pe pieţele oraşelor Transilvaniei, cu date extrem de
importante pentru studiul geografiei alimentaţiei: cereale şi alimente, adică
griu, ovăz, orz, arpacaş, slănină, mied şi produse de mied, miere, unt, brînză,
ca~. ouă, făină, pîine, cozonac, rachiu, ulei de in, untdelemn, diferite sorturi
de peşte proaspăt şi sărat, vin, cîrnaţ, castane; animale mici şi mari, fin,
materii prime (plante industriale, metale, seu, ceară etc.), produse meşteşugă
re)ti confeqionate de numeroasele bresle, cu peste 40 de specialităţi, produse
ale meşteşugarilor de la sate, ca şi cele de import: îmbrăcăminte şi încălţă
minte, zeci şi zeci de soiuri de posta\'uri, de ţesături şi pînzeturi, mătase ~i
fire de mătase, cămăşi, mănuşi, ciorapi, pieptari, căciuli, pinteni, curele,
chimicale (inclusiv coloranţi), plăpumi, saci, poloboace, unelte agricole, fier,
şindrilă, spiţe, ţesale, lacăte, osii, cuie, apă tare, sulf, pergament, hîrtie, mă
run\işuri; acce\orii pentru casă: geamuri, mese, scaune, oglinzi, sfeşnice, orolngii, ceasornice, cupe, pahare, farfurii în special din cositor, articole de
inclusiv săpun, medicamente, instrumente de scris, cărţi; mirodenii şi
~pi\erii, obiecte din metale pretioase, din alamă şi cositor, arcuri etc., solicitate de o numeroasă clientelă 11 • Vîndute şi cumpărate intra m1'ros, în pieţe
~pecializate, pe străzile ce ser\"eau şi ca loc de depozit pentru mărfurile aduse
din alte ţări, sau în numeroasele dughene şi ateliere.
Autorităţile municipale s-au văzut obligate să inten·ină în domeniul
schimbului fluctuant, pe care cataclismele naturale frecvente În secolele
X\'J-X\'11 (inundatii, secetă, foamete, cutremure etc.) sau războaiele endemice, ca ')i alţi factori puteau să-l buh·erseze. Un factor important însă în
politica comercială a municipalitătilor a fost pericolul unei privări a apro,·izionării păturii mai paupere de către intermediarii Înstăriţi, care puteau
achiziţiona cantităţi mari de produse, în special alimente, pentru a le vinde,
în momente dificije, la preţuri de speculă. ln consecinţă, conducerea oraşelor
a elaborat norme oe reglementare a circulaţiei mărfurilor, fixînd prin statute
şi ordonanţe cadrele comerţului intern urban, condiţiile de depozitare, de
cumpărare şi de YÎnzare. Cu scopul, Între altele, de a pune în contact direct
pe vînzătorul indigen sau străin, pe ţărani sau pe negustorii străini, cu clientela din cadrul oraşului.
Ne limităm la cîteva exemple pentru ilustrarea acestei politici vizînd
reglementarea aprovizionării populaţiei din oraşele transilvănene, Statutele
waletă

11 ListJ mărfurilor vehiculate ~i intrate În circuitul comcrcill, în aprovizionarea oraşelor. este mult prea marc pentru a putea fi redatii exhaustiv. Sortimentele se găsesc înre•
gistrate În socotelile nepublicate - ale oraşelor Cluj şi Bistriţa, în Socotelile oraşelor
Sibiu şi Braşov, publicate parţial în: Qudlen zur Geschichte Siebenbiirgens aus den

săchsischen

Archiven, voi. I., P.1 (1380-1516): Rechnungen aus dem Archiv der Stadt
Hermannstadt und der săchsischen Nation, Sibiu, 1880 şi Quellen zur Geschichte der
Stadt Kro11stadt in Siebenburgen, voi. I-III, Braşov, 1886, 1889 şi 1896; apoi În registrele
vamale, nepublicate, ale Clujului, Sibiului şi Braşovului dini secolele XVI-XVII, în testamente, inventare, ,,limitaţii•, registrele comerţului

cu

postavuri,

vectigale

etc.
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Olujului din 1584 12 interziceau negustorilor străini să vîndă la Cluj altora,
decît clujenilor; locuitorilor, să iasă în întimpinarea celor ce vindeau ~rîu,
ovăz, orz, păsări etc.; fixau „În faţa porţii" oraşului, locul în care sa se
vîndă lemne şi fîn; impuneau termenul de 3 zile pentru vînzarea fructelor
aduse cu căruţe sau sanii.
Şi în ordonanţele municipale din 1608 ale oraşului Sighişoara 1 :1 se interzicea să se meargă în întimpinarea carelor cu grîne, deci achiziţionarea lor
în afara oraşului 14 , sau să se cumpere, cu carul, griu, ovăz sau sare în ziua
de joi, dimineaţa 15 • Statutele din Braşov (1602) 111 ordonau ca nimeni să nu
poată vinde în acelaşi timp, în prăvălie şi pe piaţă, mărfurile s~1le, iar
ordonanţele anterioare, din anul 1577 17 , asigurau libertatea vînzării de peşte
sămt, ca şi de vite, numai în două zile de tîrg 1t1, interzicîndu-se wtodată
exportul de caş, brînză şi unt 19 , de piei de capră şi de berbec:! 0 , sau importul
de postav cenuşiu 21 , cu excepţia bîkiurilor, probabil pentru a sprijini pr,>duqia locală a acestui postav. Totodată se decidea ca tot ceea ce ~e aduce
în piaţă să poată fi cumpărat de locuitorii din Bra~o\·, după necesităţi, pînă
sîmbătă la 9 h. şi numai după aceea \'Înzarea să fie liberă şi pentru alţii:!::-_
Articolul VI al statutelor din 1606 2 :1 interzicea străinilor să cumpere fructe
în piaţă, obligîndu-i să le achiziţioneze numai de la orăşeni. În acelaşi timp
se interzicea celor din suburbii (Şchei, Blumăna) să aibă prăvălii în oraş. Statutele din Sibiu, din 1698 24 opreau aprovizionarea liberă, în exteriorul oraşu
lui, cu ceea ce se aducea pe piaţă.
Se fixa cu stricteţe deşi dispoziţiile autorităţilor urbane au fost,
uneori, ca orice dispoziţii, încălcate - statutul vînzătorilor şi al negmtorilor străini, de care depindea în mare măsură aprovizionarea oraşelor şi subzistenţa orăşenilor. La Braşov se stabileau normele de depozitare şi de vinzare ale mărfurilor negustorilor greci 25, se interziceau afacerile cu străinii, cu excepţia zilelor de bîlci:?r._ La insistenţele orăşenilor în legătură cu faptul
că negustorii greci şi alţi negustori străini desfăceau mărfurile lor numai trei
zile şi cu ridicata, astfel că cei săraci nu le puteau cumpăra, deşi aceştia le
vin.deau mai ieftin decît negustorii din oraş, magistratul a prelungit termenul
la 7 zile şi a extins ·vînzarea la toţi orăşenii:.!;_ Statutele din 1602 fixau
străzile (K/ 1Jster Gasz str. Mănăstirii şi Purze,igasz) unde puteau fi găz
duiţi negustorii din Ţara Românească şi Moldova şi un termen de 14 zile:? 8 ,
12
13

H
, 15
16
17
18
· 19
' 20
12
22
23
24

25
26
27
28

c.s ..
c.s.,

p. 197-199.
p. 551-556.
Ibidem, art. 11.
Ibidem, art. 10.
C.S., p. 548-550, art. 14.
c.s., p. 539-542.
Ibidem, art. 1.
Ibid.:m, art. 3.
Ibidem, art. 1O.
Ibidem, art. 5, 7, 9.
Ibidem, art. 3, 4.
c.s., p. 550.
C.S., p. 578-595, art. 13.
C.S., 1557, p. 539-542, art. 11.
Ibidem, art. 14.
c.s., 1597, p. 246.
c.s., p. 548-550.
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iar pe negustorii din Şchei îi obligau să depoziteze vinul adus din Ţara Româîn butoiaşe sau pe cai, în pivniţa oraşului şi acolo să-l vîndă. Şi la
Cluj (1584)29 negustorii din Braşov, Lugoj şi Caransebeş, care veneau cu peşte
în oraş, erau obligaţi să-l vîndă timp de 3 zile în butoaie deschise şi cu amă
nuntul. Juzii pieţii şi inspectorii controlau utilizarea unităţilor de măsuri şi
greutate puse la dispoziţia negustorilor străini de către autorităţile urbane.
I n oraşele săseşti s-a încercat chiar impunerea unor unităţi de măsură şi greutate uniforme (1mi/ormis mensura 11biarum et ponderum) 30 •
Ora)ul nu a renunţat, prin urmare, la măsuri care să permită un control
eficace asupra modului în care se realiza aprovizionarea locuitorilor cu mărfuri
aduse din altă parte. În unele cazuri, ca la Sighişoara în 1608 31 , desfacerea
cu amănuntul a vinului a fost preluată de către oraş, în vederea acoperirii
,,multelor şi grelelor datorii", fixîndu-se ~i 3 locuri, în care să se vîndă vin,
unul în Cetate, două în Oraşul de Jos. La Cluj:i:! se interzicea orice vînzare
În ziua de miercuri, la fel şi joi pînă la ora 8, iar dumineca şi de sărbători
nu se deschideau porţile oraşului şi prăvăliile rămîneau închise.
~lăsurile preconizate de municipalităţi, privind reglementarea aprovizionării oraşelor, dictate de circumstanţe obiective, de nemulţumirea populaţiei faţă de abuzuri şi de speculă, au generat spiritul de control al aprovizionării, al comerţului pe pieţile urbane şi le-au determinat să urmărească realizarea contactului direct, a vînzării neintermediate, dintre vînzători şi cumpă
rători. Acestea puteau fi aplicate Însă numai în zilele obişnuite. În timpul
bîlciurilor (nu,1dinae liberae), cînd comerţul era liber, ordonanţele şi prescripţiile autorităţilor municipale îşi pierdeau parţial eficacitatea sau încetau să
fie în vigoare. Marele negoţ, comerţul de import şi de tranzit nu putea fi
încorsetat în ordonanţele municipale, el scăpa adesea de sub controlul lor,
căci depăşea, prin însăşi natura sa, cadrele restricţiilor municipale.
După o relativă stabilitate a preţurilor în secolul !XV, aşa cum ea rezultă
din puţinele şi precarele informaţii documentare din acest veac, Transilvania
a cunoscut în secolele XVI-XVII o proliferare a semnelor monetare de o
valoare minoră şi o creştere vertiginoasă a preţurilor aproape la toate produsele. Intensitatea acestei dinamici ascendente nu a fost uniformă, ea a
cunoscut fluctuaţii, încadrată, dealtfel, cu trăsături specifice, în fenomenul
general al urcării preţurilor pe plan european. în secolul al XVI-iea, după
o relativă stabilitate a preţurilor în primele patru decenii, se poate constata
o urcare în anii 1550-1570, urmată de o ascensiune bruscă şi masivă în ultimele trei decenii ale veacului, continuată apoi în secolul următor, cu o uşoară
revenire în deceniul al treilea al secolului al XVII-iea datorată fără
îndoială politicii economice a lui Gabriel Bethlen - , şi apoi cu o tendinţă
constantă aproape, de urcare, pînă la sfîrşiml secolului, determinată dealtfel
şi de dificultăţile deosebite prin care trecea Transilvania în acea perioadă.
Cîteva exemple. La sfîrşitul secolului XVI preţul griului a crescut, faţă de
cel de la începutul secolului, de aproape 8-10 ori; cel al ovăzului a crescut
în a doua jumătate a secolului XVII aproape cu 3000/o. Urcarea a fost cornnească,

29
:IO

31
32

C.S., 1584, p. 197-199.
C.S., Sibiu, 1546, p. 516-517 şi 1557, p. 526.
C.S., p. 551-556, art. 12 şi 13.
c.s., 1584, p. 197-199.
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parativ mai reduse 1a vite, porci, păsări, la carne în general, dar sensibilă la
animale mici (200-2500/o), la grăsimi animale şi vegetale (200-3500/o în
1600 faţă de 1500). Paralel se desfăşoară procesul de urcare continuă a preţurilor unor produse meşteşugăreşti care, uneori probabil datorită urcării
preţului materiilor prime a Întrecut dinamica creşterii produselor agricole.
O triplă politică a preţurilor a încercat să stăvilească sau să dirijeze
mecanismul preţurilor. Rezultatele privite alongue terme au fost însă lipsite de
eficienţă. Este vorba despre politica de preţuri a breslelor, despre politica
de preţuri a administraţiilor municipale şi despre reglementarea dietală a preţului produselor meşteşugăreşti, a unor materii prime şi mai puţin a celor
agricole, ce impunea „plafonarea" lor prin acte numite „limitationes" (cele
mai complete datează din anii 1556, _1560, 1571, 1605, 1627 şi 1642 aceasta fiind de fapt ultima ,./imitaţie" din secolul XVII). Cea din 1556
include preţuri maximaJe la produsele a 17 meşteşuguri, cea din 1571 a 20 de meşteşuguri, iar cea din 1630 - a 30 de meşteşuguri 3 :J_
Autorităţile urbane nu au putut fi indiferente faţă de un fenomen economic care afecta viaţa cotidiană a orăşenilor. Imixtiunea lor în stabilirea
unor preţuri maximale la produsele meşteşugăreşti desfăcute în perimetrul
oraşului sau intrate în circuitul de schimb dintre oraş şi satele mai apropiate
sau mai indepărtate_ urmărea de obicei punerea de acord a preţului produselor artizanale cu cele ale materiilor prime şi produselor agricole, necesare
breslelor în special şi populaţiei în general, adică o apropiere a preţului de
valoare, de fapt, o încercare de menţinere, iluzorie, a preţurilor vechi. Astfel,
la Cluj, la plîngerea împotriva olarilor, care vînd prea scump cahlele şi
oalele, autorităţile urbane au decis ca olarii să vîndă produsele lor cu acelaşi
preţ ca înainte, ,,la fel pentru cei săraci, ca şi pentru cei bogaţi, fără vreo
păninire" 34 • Se interzicea butnarilor să ceară pentru legatul butoaielor un
preţ mai mare decît cel stabilit 35 . Întrucît brutarii au fost acuzaţi că nu fac
suficientă pîine şi că vînd pîinea cu preţ dublu, chiar „În perioade de ief tinătate"30, autorităţile urbane impun măsuri severe, ca şi în cazul cizmarilor
care încalcă preţurile maximale fixate de senatul oraşului şi vînd mai scump
produsele lor37 •
La protestul populaţiei împotriva cizmarilor şi a lăcătuşilor, consiliul
municipa.l ordonă ca ei să nu ceară pentru produsele lor „peste valoarea
justă şi potrivită" 38 , după ce cu cinci ani înainte, în 1564, ordonase cizmarilor, fierarilor, căruţarilor şi tăbăcarilor să-şi desfacă produsele „la un preţ
just- şi potrivit" 39 , ameninţîndu-i, în caz contrar, cu amenzi, iar pe cizmari,
cu abrogarea privilegiilor lor privind monopolul vînzării. Cînd asemenea
admonestări nu au ajutat şi cei implicaţi nu se declarau dispuşi să vîndă la
preţurile fixate, municipalitatea acţiona drastic, ca în cazul breslei măcelari
lor, anulînd, în 1598, privilegiul lor de a desface, în exclusivitate, carne şi
. 33

Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae,

voi. I-VII, Budaipesta, 1875-1881,

pass1m.
34 Hotărîrea

din 24 august 1561, În Decretum dominorum centumvirorum, ms., p. 133,
Arh.Stat. Cluj-Napoca.
35 Op. cit., p. 220 (1564)
36
Protocoalele oraşulll!Î Cluj, 1585-1605, p. 192 (26 iunie 1592), Arh.Stat. Cluj.
37
Decretum ... p. 113 (22 fobr. 1561 şi 13 aug. 1561).
38 Decretum .. ., p. 256 (1569).
39 Decretum ... , p. 226.
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permiţînd ca „oamenii de orice fel să vină din afară, în tÎ:rg şi să vîndă
carne duminica, potrivit cu nevoile pieţii" 40 • Dimpotrivă, atunci cînd concurenţa măcelarilor externi, în condiţiile unei desfaceri normale a cărnii de
către măcelarii braşoveni, la preţurile stabilite de municipalitate, depăşea
limitele, periclitînd interesele acestora, magistratul a impus în 1698, la cererea breslei, celor 25 de măcelari români (probabil din Şchei) să vîndă carne
numai duminica şi în cantităţi fixate de conducerea oraşului 41 .
Carnea, prin importanţa ei în alimentaţia cotidiană, era un obiect anual
de dispută Între autorităţile municipale şi măcelari. Unii dintre aceştia din
urmă erau şi negustori de vite, îngrăşau vite pentru export, realizînd în anii
buni, cînd hrana \"itelor era ieftină, beneficii mari. Ei urcau preţul la carne,
profitînd de reducerea numerică a disponibilului de vite. La Cluj, de pildă,
în loc să respecte preţu] de 1 dinar fontul (livra), ei cereau un dinar şi jumă
tate41d. Ameninţarea cu abrogarea monopolului lor de vînzare şi admiterea
nelimitată a vînzării de carne de către măcelari străini au fost măsuri care
trebuiau să-i determine pe măcelarii din oraş să se supună deciziilor magistratului urban. Creşterea generală a preţurilor a avut însă ca urmare şi o
urcare a preţului cărnii şi municipalitatea s-a văzut obligată să accepte
urcarea preţului, de la 1 dinar fontul, la 1 dinar şi jumătate trei sferturi de
font, pentru ca, în cele din urmă, la refuzul măcelarilor de a vinde carnea
la preţul stabilit, să aprobe ca „oamenii de orice fel să vină din afară la
tîrg şi să vîndă carne duminica, potrivit cu nevoile pieţii" 42 • La Sighişoara,
peste un veac, în anul 1690, magistratul constată mari fraude în desfacerea
cărnii, care este necomestibilă, provine de la vite bolnave şi se vinde cu
3 dinari în loc de 2 dinari fontul. Şi în acest caz se fixează preţuri maximale în raport cu calitatea cărnii şi se aplică sanqiuni severe43 •
Politica de preţuri a autorităţilor municipale se lovea de politica de
preţuri a breslelor şi de cea a dietei, care reflecta interesele nobilimii. Pe de
o parte, autorităţile urbane căutau să evite nemulţumirea populaţiei; pe de
altă parte ele trebuiau să ţină cont de postulatele meşteşugarilor, care în acelaşi timp nu doreau să stîrnească protestele nobilimii la dietă împotriva meş
teşugarilor orăşeni, în legătură cu nerespectarea ,.limitaţiilor" de către aceştia.
Autorităţile municipale îşi dădeau bine seama că se găseau într-un cerc vicios,
din care nu puteau ieşi, în condiţiile de concurenţă a trei categorii de interese
şi de preţuri: cele ale populaţiei urbane în general, cele ale lumii artizanale
urbane şi cele ale clasei nobiliare. Şi, erau conştiente de cauzele acestei situaţii: ţăranii nu vindeau produsele în conformitate cu „limitaţiile", meşteşu
garii nu-şi puteau procura materiile prime la preţurile fixate şi de aceea nu
respectau nici ei preţurile maximale, iar tendinţa generală de urcare a preţurilor lovea în populaţia urbană, prin preţurile sporite atît ale produselor
meşteşugăreşti, cit şi a celor ale economiei agrare.
Autorităţile orăşeneşti stabileau şi preţurile maximale la produsele aduse
de ţărani în oraş: preţurile la came de porc, de oaie, de berbec, la diferite
40

Protocoalele ... , p. 313 (1598 mai 3) .
Doc. din 1698 februarie 8, ·;n Verzeichnis der Kronstadter Zun/turkundtm, în
Festschri/t gelegentlich des Gewerbetages ... August 1886, Braşov, 1886, p. 9.
da Protocoalele ... , p. 61 (1588).
42 Protocoalele ... p. 313 (1598 mai 3).
4 3 c.s., 1690, p. 576-577.
.i

APROVIZIONAREA

ŞI

POLITICA DE

PREŢURI

207

sortimente de peşte, ,la mied, găini, cocoşi, gîşte, iepuri, purcei, potîrnichi,
ovăz, orz, arpacaş, ulei de in etc. Nu cunoaştem rezultatele acţiunii dispoziţiilor autorităţilor municipale asupra nivelului preţurilor produselor agricole;
insuccesul periodic în fixarea preţurilor maximale la produsele meşteşugăre~ti
ne face să presupunem că şi fixarea preţurilor maximale ale produselor agricole era de multe ori iluzorie, lipsită de eficienţă. Temporar, ea stăvilea urcarea preţurilor, inevitabilă în cadrul urcării lor generale şi aducea satisfaq ie
cerinţelor populaţiei urbane. Încercările repetate de a impune aşa-numitul
_iustum pretium rămîneau, în condiţiile structurii schimbului de atunci dintre
oraş şi sat, ale intereselor divergente dintre orăşenime şi feudalitate, cît ~i
ale realităţilor politico-economice, simple deziderate, neaplicabile în practică.
Succesele erau de durată efemeră, ca şi în cazurile de apărare a orăşeanului

de speculă şi fraudă, prin exercitarea controlului sau prin măsuri represive.
Condiţiile politice şi economice specifice îngreunau sau făceau imposibilă
realizarea teoreticului „bine obştesc" în domeniul aprovizionării populaţiei
urbane.
S. GOLDEN BERG

VERPFLEGUNG UND PREISPOLITIK EINIGER SIEBENBORGISCHER
STXDTE IM 16.-17. JAHRHUNDER T
(Zusammen fassung)
Die Erforschung cler Fragc cler Venpflegung und -Preispolitik em1ger sicbcnbiirgis..:hcr
Stadte im 16.-17. Jahrhundert setzt das Studium cler Beziehung zwischen cler Stadt und
dcm agraren HinterJand, cler Bedeutung des demographischen Faktors und des Gewichts dcr
landwirtschaftlichen Beschăfrigung der stădti&hen Bevolkerung voraus. Es werden dic
Vcrsorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen, die Rolle der Stadt als Absatzmarkt
landwirtschaftlicher Produkte, die Regelung des
Warenaustausches
in den
wichtigstcn
siebenbiirgiochen Stădten, das ,Gewicht cler Munizi.palver:fiigungen betreffend dic Versorgung
der Stădte, die stadtliche Preispolitik, die Massnahmen der Ziinfte und Stadtverwaltungen
sowie die Verfiigungen1 der Landtage analysiert.

ORIENTAREA CENTRAL-EUROPEANA A COMERŢULUI
CLUJEAN ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. XVII

Problematica şi stadiul cercetărilor. După centenara monografie a Clujului1, care integrează istoriei oraşului şi dezvoltarea comerţului său, în maniera pozitivist-factologică tipică istoriografiei din veacul trecut într-o anumită fază a sa evolutivă, abia în cel de al şaselea deceniu al secolului nostru
fu reluat sub formă monografică şi acest aspect al vieţii urbane. Binecunoscuta monografie a lui S. Goldenberg dedicată Clujului în sec. XVF, analizînd aprofundat documentaţia arhivală şi izvoarele narative ale istoriei producţiei şi schimbului de mărfuri la Cluj În perioada supusă studiului,
confruntîndu-le pe acestea cu surse analoage interne şi externe, trasează liniile
evoluţiei comerţului clujean şi în răstimpul istoric următor, al primelor cu
4 decenii ale sec. XVII, aceste linii rezultînd din schimbările politice şi economice care au avut loc în Transilvania în urma cuceririi unei părţi a regatului ungar de către imperiul otoman şi a creării principatului transilvănean.
Fireşte însă, fidelă temei ce-şi propusese, analiza pe bază documentară nu
depăşeşte limita cronologică a sfîrşitului sec. XVI.
De asemenea cu caracter monografic, cuprinzătoarea lucrare dedicată
istoriei Clujului, mai recent apărută, face, în limita spaţiului disponibil, doar
o succintă schiţă a trăsăturilor caracteristice ale comerţului clujean în sec.
XVI, iar pentru primele decenii ale sec. XVII, se mărgineşte la unele date
(cît:eva mărfuri de import şi export, cifre totalizatoare aproximative), pe
baza registrelor de tricesimă din anii 1599-1637 3 •
În afară de aceste lucrări ample, au apărut în ultimele cca două decenii
studii care publică rezultate ale unor cercetări în arhive străine, privind
relaţiile comerciale ale Clujului cu alte ţări sau oraşe în sec. XVI4. Nici ele
însă nu-şi propun să treacă de pragul sec. XVII în cercetarea comerţului
clujean. În ultimii ani, noi am abordat acest din urmă obiectiv, prelucrînd
integral materialul arhivistic de bază pentru studiul comerţului clujean în
primele patru decenii ale sec. XVII, registrele tricesimale clujene între anii
1599-1637. Bogata informaţie istorică pe care o conţin aceste registre a
permis stabilirea coordonatelor în care s-a desfăşurat comerţul intratransilvănean şi extern al unuia dintre cele mai importante centre economice ale
Transilvaniei în perioada corespunză toare 5 • Deşi, fireşte, materialul tricesimal
Jakab Elek, Kolozsvar tărtf:nete, I-II, Buda, 1870; III, Budapest, 1888.
S. Goldenberg, Clujul Î11 sec. XVI. Pro,lttcţia şi schimhul de mărfuri, [Bucureşti]
1958 (ln continuare: Clujul).
'
3
Istoria _Clujului, _sub redaqi1 acad. prof. Ştefan Pascu, [Cluj], 1974, p. 143, 152.
4
•
Jn special lucrăr,1 ale lui M. P. Dan, pe baza materialului arhivistic polonez, ceh
ş1 ~lovac cercetat de autor la faţa locului.
5
,
,
Vezi .mai ales articolele no1strc ap'irutc În ActaMN XI/1974, XII/1975, XIIJ/19;"(,,
XI\ /1977, XV/1978, XVI/1979, precum şi cel, sub tipar, în Tibiscus, VI.
1
·
2

14 -

Acta MusPi Naoocensis voi. X VII.
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nu epuizează mc1 măcar informaţia arhivală în materie
nemaivorbind de
aportul surselor narati,·e - , el constituie, totuşi, grosul acestei informaţii,
singurul compartiment compact al ei şi care a făcut posibilă închegarea unei
imagini coerente despre aspectul de viaţă economică în cauză 6 • Cu ajutorul
datelor referitoare la: suma tricesimei percepute, locurile de unde se aduceau
~i înspre care erau duse mărfuri, gama sortimentală şi costul mărfurilor,
penoana negustorilor, am putut stabili, printre altele, direqiile comeqului
clujean de aducere ~i scoatere de mărfuri, precizînd şi ponderea fiecăreia din
ele, astfel incit s-au conturat ~i liniile orientării comerciale a negustorilor
clujeni în anii 1599-1637. Aceste fapte au fost confruntate cu realităţile
economico-sociale ~i politice caracteristice vremii În Europa, oferind astfel
răspuns în probleme care în lipsa cercetării materialului documentar
integral - au rămas deschi-.e. Dintre aceste probleme, socotim mai importante (în contextul subiectului abordat):
1. locul ')i rolul Clujului În comerţul transi)\'ănean;
2. locul ')i ponderea diferitelor zone europene în comerţul clujean;
.,. cauzele care au dus la restructurarea orientării comerciale a clujenilor
in primele patru decenii ale sec. XVII.
Am prezentat într-o altă lucrare· relaţiile comerciale ale clujenilor cu
lara Românească şi Moldo\'a, precum ~i cu sud-estul balcano-otoman şi chiar
- puţine cîte au fost - cu lumea mediterană. In cele ce urmează - sintetizînd datele respective ale registrelor de tricesimă \'Om înfăţişa elementele principale ale comerţului desfăşurat cu Europa centrală, pentru ca,
comparîndu-le cu elementele analoage referitoare la comerţul clujean cu zona
sud-e_stică ')i mediterană a Europei, să formulăm răspunsul la problemele
men\10nace.
Date şi ci/re totalizat()are. După cum reiese din totalizarea informaţiilor
de percepere a tricesimei, clujenii au desfăşurat Între 1599 şi 1637 comerţ
de import (respectiv, din interiorul principatului transilvănean, de aducere)
de mărfuri cu un număr de 38 localităţi, zone geografice sau ţări (aşa cum
sînt ele specificate în înregistrări), iar comerţ de export (respectiv, înspre
locuri situate îr. interiorul principatului, de scoatere) de mărfuri cu 20
localităţi, zone sau ţări. Cum însă multe din locurile de provenienţă a mărfu
rilor sînt identice cu cele de destinaţie, totalul locurilor cu care se practicau
relaţii comerciale este de 44. Suma totală a tricesimei globale (import +export
de mărfuri) este de 72.068 florini 92 denari (la care se adaugă o sumă imprecizabilă, dată de poziţiile care specifică mărfuri fără a li se nota tricesima
percepută), din care tricesima percepută pentru import (aducere) de mărfuri
este de 38.415 florini 32 ½ denari, iar cea percepută pentru export (scoatere)
de mărfuri se ridică la 33.653 florini 59 ½ denari.
Scăzînd din aceste cifre suma tricesimei percepute pentru mărfurile de
pn)\'enienţă şi destinaţie neprecizată în înregistrări (sumă care, deci, nu poate
fi utilizată În calculele noastre), rămîn următoarele sume:
6 Vezi lucrarea no:iscră de doctorat, în m1nuscris, Comerţul Transilvaniei cu ţările
Europei centrale În sec. XV li. Comerţul clujean reflectat în registrele de triCf$im,i ( 1~9')-

1637 ).
7

Franci~c Pap, Direcţia ba/cano-otomană ~i mediteraniină În comerţul cluje.m (primtJ
a sec . .\"VII), sub tipar tn Tibiscus, VI.
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tricesima globală
import
export

= 47.786 florini 86 denari, din
= 33.303 florini 26 ½ denari.

=

care

14.483 florini 59 ½ denari.

Considerînd că locurile de proYenientă şi destinaţie se pot împărţi În trei
mari zone: A. Europa centrală (18 localităţi, zone sau ţări); B. principatul
Transilvaniei şi localităţi care, în răstimpul 1599-1637, au revenit, sub
diferite forme şi pe diverse durate de timp, principelui transilvănean (17 l\H.:alităţi sau zone); C. Europa de sud-est şi mediterană (8 localităţi sau menţiuni
generale sub forma numelui ţării), Yom găsi următoarea repartizare a menţionatelor sume pe cele trei zone:
Din car c:

Tot a I:
Zona

C

I

n

o

Suma (fi, <l)
94,27
:J,09
2,64

45.0-tn,56
1.479,26 1 2
1.261,03 ~/2

A
B

Total

l

Suma (fi, d)

I

47.786,R!i

Export

Import

100.00

I

33.303.26 %

o

95,15
1, 1 I
3,74

:H.688,87
:J67,88
1.24(i,5 l \ 2

I

I

O!

I

100.00

Suma (fi' d)

I

9'.!,~3
7,7S

1:1.357,69
1.111,38 1 ~
1-1,52

I

14.-ts:J.59 1.2

o

0,0:!

I

100.00

După cum se constată, din punct de vedere valoric, comerţul clujean
cu Europa centrală este preponderent în totalul sumei tricesimale înca,ate.
Comerţul intratransilvănean al Clujului întrece şi el, valoric, pe acela desfă
~urat cu sud-estul Europei şi zona mediteraniană. Situaţia defalcată pe import şi export de mărfuri dezvăluie însă o oarecare nuanţare a raportului
Yaloric între cele trei zone, Întrucît, la import, sud-estul şi Mediterana sînt
mai bine reprezentate decît centrele transilYănene din care Clujul se .1proviziona cu mărfuri, pe cînd în exportul clujean ponderea destinaţiei mdrfurilor În centre din Transilvania depăşeşte considerabil pe cea a destinaţiei
sud-estice. Acest fapt prezintă o certă însemnătate, căci, În ciuda indicilor
cantitativi reduşi, natura mărfurilor de import din sud-estul balcano-otoman
şi din sudul mediteranian denotă după cum vom vedea ponderea calitativă de loc neglijabilă a acestor zone în poziţia Clujului ca centru de tranzit comercial între Europa centrală şi sud-estul continentului.
Oarecari diferenţe de pondere reies din situaţia numărului de transporturi înscrise în registrele de tricesimă. Iată cum se repartizează acestea pe
amintitele trei zone (şi aici, abstraeţie făcînd de transporturile cu destinaţie
sau din· locuri de provenienţă neprecizate în înregistrări):
'fot a I
Zona

Nr.

I

Din care:

%

Import
Nr.

I

%

I

Export
Nr.

I

Ol
/0

C

2.596
805
88

74,41
23,07
2,52

1.589
200
85

84,79
10,67
4,54

1.007
605
3

62,35
37,46
0,19

Total

3.489

100,00

1.874

100,00

1.615

100,00

A
B

FR. PAP

212

în cadrul repartizării numărului de transporturi, constatăm o mica
descreştere a acestuia în comerţul clujean cu Europa centrală, în favoarea
comerţului desfăşurat cu alte centre transilvănene şi chiar în foarte mică
măsură în favoarea comerţului sud-estic şi sudic. Prin urmare, valoarea
vamală (deci, şi comercială) a mărfurilor schimbate cu zona A era ceva mai
mare, decît a acelora vehiculate în comerţul cu zonele B şi C (să ne gîndim
numai la preţul postavului central-european şi apusean importat masiv la
Cluj). Pe de altă parte, nici comerţul intratransilvănean al Clujului nu reprezenta un circuit închis; trebuie să admitem că măcar o parte din mărfurile
schimbate cu alte centre transilvane n,r fi urmat mai departe fie calea
central-europeană, fie cea În direcţie sudică sud-estică, aceasta din urmă
şi prin centrele comerciale transilvănene direct legate cu comerţul muntean
sau moldovean ce mijlocea, mai departe spre zona otomană, mărfurile venite
dimpre Cluj".
T ricesima percepută la Cluj pentru mărfurile aduse din Europa centrală,
respectiv pentru mărfurile destinate a fi vîndute în această zonă, se repartizează, în ordine descrescîndă, după cum urmează:
a)

.

Su11111 11rr1•rpuhi
Din care:

_,

:..,

Loealitalt:a, zona,

..:

ţara

Total (fi, ci)

Import

;.,:

1
2
:i
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I :i
I-l
IS
16
17
18

\'ilma

29.251,76~2-+
4.864,73 ~~ :3.268,43 !2 j2.485,65
2.087,33 + X
1.643,98
607,05
229,97
156,75
110,75
76,77
73,80
68,71 %
47,71
40,20
27,00
5,20
0,75

..

„ Ungaria
Prc!';o,·
Jaros}aw
.,Polonia"
(racoda
Lio\"
lHma \'Ska :-;ol,ota
Uarcll·ju\'
Lublin
Le\"oca
Bratisla,·a
„l\lorada
<:da1isk
\'ieua-Bratisla\'a
Kosice
,,Germania "
Robia,·a

..

Tot a I

I

6 Mai
amănun,ţit: F. Pap,
p. 238-240, 242-243, 245, 248.

45.046,56

tn

+x

2I.I25,8:i ·; X
300,92
3.022,05 % +
2.485,65
1.747,04 + X
1.610, 18
607,05
229,97
156,75
110,75
76,77
73,80
68,71 ½
47.71

X
X

X

-

8.125,931/2 -J4.563,81 ½ +
246,38

X
X

340,29
33,80

-

-

0,75

31.688,87

X

Export

40,20
2,07
5,20

24,93

I

I

+x

13.357,69

ActaMN, XI/1974, p. 177-178; idem, XII/1975,
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Numărul

trans11orlurilor

Din care

..__;

...u

Localitatea, zona,

..;

ţara

:,,;

1
2
3

\'iena
Ungaria
Presov
, , Polonia''
Jaroslaw
Cracovia
Liov
Lublin
Bratislava
Kosice
Bardejov
Levoca
Rimavska Sobuta
.. iioraYia"
Gdansk
\'iena-Ilratislava
, , Germania''
Rozu.ava

4

5
6

7
8
9

IO
11

12
13
14
15
16
17
18

Total

850
8-rn
367
18G
138
122
-11
7
7
7

Import

662
109

332
148

138
117
-li

7
7
G

Export

188
737
3~
3S
-

5
-----

-

I

G

H
{i

<,

-l

-I
:J

:{

2

2

2

--

I

-

I

I

.,
I

I
---

Tot al

2.59(i

1.589

1.007

Examinînd situaţia ordinii valorice şi de frecvenţă a cazuril11r de
transport, observăm mai întîi numărul mai marc al locurilor geografice de
unde clujenii importau mărfuri, faţă de numărul mult mai redus al locurilor spre care erau duse mărfuri. De asemenea, se remarcă lipsa de echilibru
(atît valoric, cît şi numeric) acolo unde una şi aceeaşi localitate (zonă, ţară)
este prezentă şi ca loc de provenienţă, şi ca loc de destinaţie a mărfurilor.
În afară de cazul Ungariei unde exportul clujean depăşeşte mult importul
de mărfuri, restul locurilor cu care se făcea comert prezintă o considerabilă
precumpănire a importului de mărfuri faţă de export. Aceas-tă schemă de
repartiţie valorică şi numerică este Însă valabilă pentru Întregul interval de
timp pentru care dispunem de înregistrări tricesirnale; or, dacă ne referim
la modul în care valoarea şi numărul transporturilor fluctuează În decurs
de patru decenii, descresc ori cresc, vom lăsa să se contureze o imagine
mai nuanţată a problemei. Mai Întîi, să remarcăm că relaţiile cu Viena
sînt cele mai continue de-a lungul perioadei în discuţie: cu excepţia anilor
1621-23 cînd nu s-au înregistrat cazuri de export de produse în Viena,
în întregul interval se continuă neîntrerupt atît importul, cît şi exportul de
mărfuri, cotele maxime înscriindu-se în deceniul al doilea al sec. XVII ( de
fapt, singurul deceniu complet reprezentat În înregistrări); acestora le urmează
cifrele deceniului al patrulea, În care importul continuă cu intensitate,
exportul spre Viena scade mult în frecvenţă, dar e departe de a înceta 9 .
Locul Vienei în ansamblul sumei tricesimale percepute este - după cum
0

Vezi lucrarea amintită 'in n. 6, p. 50, 60-61.

FR. PAP

lt:,ne 'C puate rcmarc.1 - mult mai impozant, dedt în ansamblul numă
rului cazurilor de transport, căci de la Viena s-a adus un şir de mărfuri
relati ,· scumpe, în primul rînd postavuri ~i textile, dar şi coloniale şi altele,
care trăgeau greu în cumpănă În totalul sumei taxelor vamale. Viena alcătuia,
<lcci, piaţa central-europeană cel mai intens frecventată de clujeni, care aduceau curent numeroase mărfuri, În schimb duceau acolo, deşi cu mai puţină
intrn,itate, dar de asemenea susţinut, mărfuri autohtone (în special vite şi
ceară) şi de tranzit (chimicale, piei, mercerie, covoare, tapeturi, blănuri ş.a.).
ln domeniul exportului, ,,Ungaria" (fără precizarea Heunei localităţi) oferă
- ~e pare - o piaţă de desfacere comodă pentru clujeni începînd cu al doilea
deceniu al sec. XVII 10 . Deşi prezentînd \·aiori mai reduse, rămîne o piaţă
comtantă de import intens, iar de expun mai puţin intens, Polonia (unde,
prin apariţia în registre, cînd concomitent, cînd alternati\', a menţiunilor „Polonia", Craco,·ia, Jaroslaw, mai puţin Liov, Lublin, Gdansk, se poate stabili
o cnntinuitate a importului şi a exportului 11 ). De asemenea, dar în proporţii
mai redu-.e ~i cu un hiatus În exp-irt pentru anii 1621-23, oraşul sl-ov::tc
Prc;n,· poate fi şi el considerat o pia\ă mult şi continuu frecventată de clujeni.~. Acestor considerente vine ,ă li ..,c mai adauge constatarea unei creş
teri henerale a exportului clujean în deceniul al patrulea al sec. XVII (in
lum;na situaţiei din regi..,trele vamale), semn al unei conjuncturi favorabile
mai ales pentru produsele naturale ,i vitele de jug transportate masiv spre
Europa centrală.
Schimb,fri intervc11 ·1c i11 reţeaua Jc drum mi intre Cluj şi Europa cc,ztrală. Imagine.1 rutelM comerciale frecventate de clujeni spre Europa centrala este - a~a cum se reflectă ca în documentaţia pe care ne bazăm - oarecum diferită în primele patru decenii ale sec. XVII, în raport cu situaţia
anterioara.
Faţă de oraşele săseşti, în speţă Braşo\'ul, Sibiul şi Bistriţa, angajate de
veacuri cu prioritate în comerţul sudic şi alimentîndu-se, prin urmare, esential din relaţiile cu Tara Românească (cazul, mai cu seamă, al Braşovului şi
Sibiului) şi Moldova (cazul Bistriţei) 13 , Clujul - pe lingă relaţiile sale, directe
mediate, cu Ţara Românească, Moldovau şi sudul Europei - Întreţinea
legături comerciale curente cu o serie de localităţi din Europa centrală. Printre ele, înainte de 1526, constante erau relaţiile cu oraşul Buda, atît ca punct
terminal, cit şi ca loc de tranzit în comerţul cu Viena. Pe această rutt un
punct important îl constituia Oradea, care mijlocea traficul Clujului cu Ungaria. În afară de ruta ce lega localităţile amintite, se practica şi comerţul

,.w

11
'

Idem, p. 61.
Vcz: ActaMI\', :\:IV/1977, p. 376-.378
12 Vezi ActaMN, X Vl/1979, p. 236-244.
D Pentru Bra~v, a se vcJc;,. mai ,a!es R. Manolescu, Comerţul Ţ,irii Româneşti iÎ
Moldovei cu Brafovul (secolelt: XIV-XV!), Bucureşti, 1965 (fo continulrc: Brafovul), pas~im; v. şi S. Goldcnherg, C/uj11!, p. 248; M. D:m-S. Goldenberg, Le commerce balkanolevantin de la Transylvanie au cours de la seconde moitie du XV/e sii:cle et au debut
drt XVl/e sii:cle, În RfSEE, 19t'-7, nr. 1-2, p. 87-101; S.
Goldenberg,
Der. Handel
Trans.,ilvaniens vom 14. bis z,,m 11. Jahrhundert, în Scripta mercatur4e, 11/1977, 1 {extras),
p. 8-9.
.
14
V., <le pildă, Manoll·,cu. Brafovul, p. 247, 272, 276, 279, 290, 295, 299, 304; S.
Goldenbcrg, Clujul, p. 244-251, 291.
11

ORIHH ARE.\

CO!\IERŢULUI

CLUJEAN

215

pe ruta de nord-vest, spre Polonia ~i îndeosebi spre Craco\'ia, trecînd prm
unele centre din actuala Slovacie 15 •
Faţă de această situaţie, examinarea localităţilor (locurilor) cu care clujenii Întreţineau relaţii comerciale directe Între anii 1599-1637 ne deZ\'ăluie
o modificare a reţelei de drumuri practicate în acest răstimp.
Cea mai remarcabilă schimbare pe care o constatăm este absenta tutală. a înregistrărilor referitoare la import şi export din respectiv înspre Unda. Prin urmare, În perioada discutată nu dispunem de mărturii documentare ale unor relaţii de schimb de mărfuri Între Cluj şi Buda, centrul
administrativ al paşalîcului cu acest nume. Că, totuşi, relaţiile comerciale
L'U Ungaria centrală ocupată de turci nu au încetat cu desăvîrşire, dovada
este prezenţa în înregistrări - e drept, sporadică, printr-un ~ingur ca:,. de
import, În anul 1635 - a oraşului Gyula, ocupat în anul 1566 şi făcîn<l
parte din paşalîcul de Timişoara. Dar - o demonstrează şi localităţile, respectiv zonele specificate În Înregistrările tricesimale - principala realitate se pare, impusă de situaţia creată după 1526 - care reiese indubitabil din
imaginea taxărilor vamale clujene este totuşi
A) găsirea unei noi rute spre Vie,za. Aceasta se îndrepta înspre capitala
imperială pornind spre nord-vest, ori vest şi apoi nord-\'est de Cluj, în
direqia unor localităţi cu caracter de tîrg sau de oraş comercial din principatul
transilvan, urma apoi, spre apus, linia unur oraşe din regatul Ungariei de sub
dominaţie habsburgică (or:işe aflate azi în Slovacia) şi ajungea la destinaţie
trecînd prin Bratislava w. Prin prisma în rcgistrărilor vamale ci u jene, putem
afirma că, ieşind din oraşul Cluj, cei c:ire transport:w mărfuri puteau :ilegc
Înspre Viena una din următoarele trei rute:
a) spre nord-vest, se urma linia văii Someşului, cu haltele Zalău Satu Mare sau Baia Mare, se trecea peste rîul Tisa, atingîndu-se localitatea
Ujhely din comitatul Zemplen şi se ajungea la Ko;;ice, de unde drumul continua deja pe teritoriul Ungariei regale, pe văi de rîuri mănoase cum sînt
cele ale Ipclului (Ipoly) şi Slamei (Saj6), prin Roznava, Rimavska Sobota,
mergînd apoi pe valea Dunării, prin Bratislava, pînă la punctul final al că
lătoriei;

b) de asemenea spre nord-vest, de la Zalău se străbătea calea, mai scurtă
<lecît precedenta, a văilor Almaşului şi Crasnei, unde se atingeau localităţile
Crasna, Tăşnad, Carei, Bator, apoi, dincolo de Kall6 (comitatul Szabolcs)
se urma valea Tisei, după care, prima dintre localităţile de pe teritoriul regatului, Rimavska Sobota şi în continuare linia specificată la pct. a);
c) părăsîndu-se Clujul spre vest, în direqia importantului centru economic-politic Oradea şi îndreptîndu-se apoi spre nord-vest, se călătorea spre
I )ebrecen, de unde drumul continua spre Kall6, iar de aici se unea cu ruta
de la pct. b).
B) Gea de a doua direqie importantă a comerţului clujean între 15991637 este aceea înspre Slovacia de azi şi Polonia pînă la Marea Baltică. în
acea.stă direqie, negustorii clujeni se puteau opri în unele centre din Slovacia de astăzi, conform intereselor lor de afaceri 17 . Din traficul direct cu
15

16
17

S. Goldenberg, Clujul, p. 247, 249, 265; Goldi:nberg, în Scripta mercaturae. p. 9.
Of. şi Goldcnberg, În Scripta mercaturae, p. 9.
Ibidem.
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aceste centre, se remarcă mai ales cel cu oraşul Preso,·, mai redus fiind acela
cu oraşele Bratislava, Kosice, Bardejov, Levoca, Rimavska Sabota, Roznava.
Dintre ele, pentru perioada anterioară înregistrărilor vamale în discuţie dispunem de informaţii referitoare la schimbul comercial cu Bratislava, Kosice 18 ,
dar şi alte localită\i apaqinînd actualei Slovacii, care făcuseră parte din
Ungaria medievală, se situau pe drumul comercial al Clujului spre zone ale
Europei centrale, ceea ce indică faptul că prezenţa lor documentară Între
anii 1599-1637, ca partenere de schimb, răspunde unei tradiţii mai vechi.
Dar, în afară de menţionata calitate de partenere comerciale directe,
aceste oraşe mijloceau şi legătura între Cluj şi centrele comerciale poloneze.
În sec. XVI, relaţiile comerciale ale Clujului cu Polonia erau concretizate în special În schimbul de mărfuri cu Cracovia 19 • În afară de acest prinL·ipal centru comercial din regiunea Poloniei Mici, se cunoşteau pînă acum,
în acelaşi secol, relaţiile directe de schimb de mărfuri ale Clujului cu „Polonia" ~i oraşul Liov (Lwow)2°. Menţionarea, pe lîngă cele amintite, a localităţi
lor Jaroslaw, Lublin şi Gdansk, în registre vamale întocmite în diverşi ani ai
\CC. XVII, denotă că aceste relatii directe de schimb din veacul anterior au
fost nu numai menţinute ~i culti,·ate, dar ~i considerabil extinse, prin implicarea nemijlocită a celui mai de seamă emporiu baltic, Gdansk, precum şi
prin angajarea Clujului În comerţul cu importantul centru comercial din
regiunea Poloniei Mari, oraşul Poznan, comerţ desfăşurat însă pe cale indirectă, prin mijlocirea oraşelor Jaroslaw şi Lublin 21 . Informaţiile privitoare
la comerţul Clujului cu Polonia între 1599-1636 reflectă, prin urmare, creş
terea reţelei comerciale care lega oraşul transilvan de Europa centrală în
prima jumătate a sec. XVII, de bună seamă nu prin multiplicarea punctelor
terminale poloneze, ci prin diversificarea căilor de acces. Pe lingă localită
ţile menţionate nominal, relaţii comerciale se vor fi purtat în mod oficial
(deci, taxate cu vama tricesimală) şi cu alte localităţi situate în calea spre
marile centre Cracovia, Poznan sau Gdansk, căci menţiunile de mărfuri aduse
din, sau duse înspre, ,.Polonia" pot ascunde transporturi în, ori din oricare
punct comercial polonez, atît marile centre, cît şi nodurile de legătură (cum
a fost şi oraşul Jaroslaw).
Din Înregistrările trecute în revistă, putem reconstitui reţeaua comerţului
clujean cu Polonia: marile centre economice cu care se Întreţineau relaţii
llllnerciale, precum şi rutele practicate de negustori.
Pînă la Kosice, drumul comercial al clujenilor spre localităţile poloneze
era identic în toate cazurile. Plecînd din Cluj, ei fie că urmau cursul Some'>ului Mic, trecînd apoi prin Dej-Satu Mare-Carei-Tokaj şi ajungînd la
Kosice, fie alegeau calea Oradea-Debrecen-Tokaj-Ko~ice2 2 , fie, trecînd
18
19

S. Goldenberg, Clujul, p. 244, 249, 265, 267. 273, 283.
Idem, p. 83, 253-255, 257-258, 26C-263, 265, 270, 291, 293-294, 319-320

n. 10
20

Idem, p. 253, 257-258, 260, 262-263, 265, 291, 293.
Pentru rolul de intermediare al acestor oraşe 1n orientarea sud-estică a comerţului
oraşului Poznan, vezi Marian Grvcz, Die Rolle der Stadt Poznafl. im lnnen- und Ausstnhandel bis Ende des XVII. Jahrhunderts, În Der A:menhandel, p. 114-115; cf. ~i F. Pap,
Comerţul Clujului cu Cracovia În registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII, în
ActaMN, XIII (1976), p. 356.
22 Vezi Mihail P. Dan, Schimbul de mărfuri i"ntre Cliij 1i · Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI, (I), în ActaMN, XI (1974), p. 160.
21
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prin Zalău, î~i continuau drumul prin Şimleu-Marghita 2 :1, iar apoi, prin
Kall6 şi Tokaj, intrau în drumul spre Kosice 2~. De la Kosice drumurile se
multiplicau. În direcţia oraşului Cracovia, erau urmate două rute: cea dintîi, atingînd oraşele Levoc:a şi Kezomarok, intra în Polonia trecînd prin Nowy
Targ-Wadowice, după care se ajungea la Cracovia; cea de a doua rută se
continua înspre nord, spre Preso,·, apoi, prin Bardejov
(SlovaciaJ-Stary
Sqcz (Polonia)-Nowy Sc}cz-Czchow--Boohnia-\Vieliczka, pătrundea în
emporiul malopolskan 25 • Rutele spre celelalte localităţi menţionate în înregistrările clujene se diversificau de la Presov. Spre Jaroslaw, se putea
trece prin Lupk6w-Chvr6w-Przemysl. Din acest ultim oraş, drumul negustorilor clujeni continua, mai spre răsărit, prin Mosciska-Grodek Jagiellonski, pînă la Lw6w. La Lw6w se putea ajunge însă şi pe ruta Kosice-PresovLupk6w-Chvr6w-Sambor-Komarno-Gr6dek Jagiellonski, ori pe valea
rîului Latorica, prin Mukacevo, apoi pe valea rîului Opor, prin Skole-StryjChodor6w-B6brka26. Mai lungă era ruta urmată pînă la oraşul Lublin, după
Bardejov ea atingînd localităţile Rzesz6w, Rozwad6w (pe rîul San), Krasnik.
Spre emporiul baltic Gdansk se puteau alege, iarăşi, mai multe rute: fie că
se urma aşa-numitul „drum prusac" (Kosice-Pre;;<w-Nowy S1 cz-Cracovia-Varşovia- Toruri.-Gdz.1'i.sk):!i, fie
linia
nord-vestică
SosnowiecCz~stochowa-L6dz-Torun--Gdansk.
Direct sau pe căi mijlocite, se poate afirma, a~adar, că rela\iile comerciale Între oraşul Cluj şi Polonia, departe de a se mărgini la o zonă restrînsă
a Poloniei Mici, cuprindeau toată aria în cuprinsul căreia se desfăşura via\ă
comercială în Polonia. Fiind vorba cu precumpănire după cum vom vedea - despre relaţii de import, aceasta însemnează, de exemplu, primirea
produselor meşteşugăreşti şi de altă natură sileziene, prin filieră cracoviană,
dar şi prin Jaroslaw, Lublin, Lw6w 28 , cît si mijlocirea produselor aduse pe
cale maritimă în marele centru baltic şi îndreptate de acolo În direcţie sudestică, prin Poznan (spre Cluj cu precădere via Jaroslaw), dar şi prin Cr.icovia29.
*

Ca punct de schimb al valorilor materiale Între Baltica şi Balcani, Între
inima continentului european ~i periferia sa sud-estică, oraşul Cluj, prin
constanţa în timp şi intensitatea de frecvenţă a circulaţiei comerciale, a reprezentat, în primele patru decenii ale veacului al XVII-iea, un centru de seamă al comerţului regional centra-răsăritean şi sud-estic al Europei şi, totodată
- o demonstrează originea mărfurilor importate prin diverse filiere - , o
piaţă de desfacere pentru produsele unor ramuri ale producţiei
capitaliste
23

Cf. IstRom, III, harta 1 (p. 50-51).
Magyarorszag tortenetr, I, Budapcst, 1%4, harta p. 268-269.
25 Cf. Goldcnberg, Clujul, p. 293.
26 Ibidem (,pentru această ultimă v.uiantă).
27 Cf. idem, p. 294; pentru ruta comercială urmată de clujeni în direqia Poloniei,
v. F. Pap, Schimbul de m,frfuri între Cluj şi Polonia în registrele vamale clujene ( 15991637), în ActaMN, XIV (1977), p. 373-374.
28 Vezi Marian Wolanski, Schlesiens Stell:mg im Osthandel vom /5. bis zum 17.
fahrhzmdert, în Der Aussenhandel, p. 129-131.
29 Vezi Miroslav Hroch, Die Rolle des zentraleuropăischen Handels im Ausgleich de,
Handelsbilanz zwischen Ost- und Westeuropa 1550-1650, ~!11 Der Aussenhandel, p. 12-13.
24
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timpurii din Occident (postavuri, textile). Creşterea, diversificarea şi rafinarea
de consum în sud-estul de ocupaţie otnmană şi în sudul - sudvestul mediteranian, ca şi a acelora din Europa centrală (produse meşteşu
găreşti levantine, mai puţin coloniale) a fost fa\"llrabilă comerţului efectuat
de negustorii clujeni, care preluau şi tranzitau produse cu o regie relativ redusă fată de cea la care, în cazul unor transporturi de cursă lungă, de la provenienţă pînă la destinaţie, s-ar fi văzut obligaţi comercianţii, sau casele
comerciale din apusul Europei. De aceea, utilizarea acestor intermediari era
nu numai bine văzută, dar chiar pre1.:i"'z211tă de factorii comerciali din apus.
Pe de altă parte, atare rol era con ,·enabil şi negustorilor clujeni: costul importului şi al tranzitului de mărfuri îl compensau atît prin cîştigul realizat
cu exportul de mărfuri, şi în primul rînd cu cel de animale şi produse naturale
autohtone, cît şi, reîntorcîndu-se, prin desfacerea pe piaţa clujeană a mărfu
rilor aduse, care se bucurau de cerere din partea unui public consumator
mai numeros şi mai exigent, decît în veacul anterior. Iată, deci, mobilul economic al diversificării reţelei comerciale a clujenilor şi în direeţia Europei
centrale.
FRANCISC PAP
necesităţilor

L'ORIENTATION CENTRO-EUROPf:ENNE DU COMMERCE DE LA
YILLE DE CLUJ DANS LA PREMIERE MOITii: DU XVII" SI!CLE
(Resumc)
Aprcs a voir passc cn rcvuc Ies rcchcrches antcrieures conccrnant Ies routes comm.:rciales pratiqucL-s par Ies m.irchands de Cluj vers !"Europe Centrale, l'auteur presentc la
valcur douanicre et l.i frequcnce des ca~ de transport des marchandises comme J"on
ressort des rcgistres de trenticme de Cluj (1599-1637) - , aussi que la repartition de cellcsci pour ch.ique lieu de provcn.mce et de destin uion, en Europ•: Centrale. On esquis:se Ies
changements dans Ies routcs commerciales cntre Cluj et Vienne, resp. la Mer Baltique, survenucs des Li fin du XVIe ~iecle et val~b:cs dans Ies prcmii:res
quatre
decennics du
XVIIc s.iccle. On exposc finalcmcnt Ies raisons pour lcsqueEes la viile de Cluj a etc un
convenablc centre de transit du commcrce regional centrc-e~t - ,ud-est de !'Europe.

CONTRIBUŢII

LA STUDIUL PRODUSELOR ARTISTICE ALE
GLAJERJEI DE LA PORUMBAC (SEC. XVII - XVIII)

Din lucrările apărute în ultimele d,111::Î decenii, referitoare la dezvoltarea
meşteşugurilor mediev:1le, rezultă că făuritul qiclei CLl cunoscut şi practicat
în T:-ansilvania încă în sl.!colele XV-XVI. În această perioadă sînt p0meni\i
meşteri \ticlari Într-o serie de lqcalităţi (Cluj, Bnşov, Sighişoara, Oradea),
care- produceau - conform părerii autorilor lucrărilor sus-amintitt> -- nu
numai sticlă pentru geamuri, dar şi obiecte de cristal1. Se menţionează
existenţa unor glăjerii începînd din secolul al XVI-iea, apoi din 1602 la făV
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•
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sau 111 1mpreJunm1-.
Prezenta lucrare nu îşi propune schiţarea evoluţiei
acestui meşteşug,
drumul acestei „arte" milenare spre, şi În Transilvania. Dorim doar să menţionăm că documentele, datele care atestă prezenţa sticlarilor
în secolele
XV-XYI (începutul acestuia) se referă - pare-se - la meşteşugarii sticlari
(wytripari, geamgii) 3 şi nu la m/Lătorii de sticlă, sau la meşterii care, din
diferite materii prime, alcătuiau compoziţia din topirea căreia rezulta masa
vîscoasă, fluidă a sticlei şi din care apoi fantezia, iscusinţa şi deprinderile
meşteşugăreşti ale suflătorului dăde1u naşter~ obiectului de sticlă.
Pentru
utilizarea sticlei dispunem în schimb de date documentare începînd din secolul al XIV-iea, fără ca din aceste informaţii să rezulte, dacă este vorba
de sticlă de produqie locală, sau ajunsă pe cale comercială În Transilvania".
1n diferite zone ale Transilvaniei existau condiţiile reclamate de pornirea acestui meşteşug: nisipul - chiar şi insuficient de curat - , pietri~ul
cuarţos, păduri Întinse pentru consumul excesiv de combustibil lemnos necesar cuptoarelor de topire, păduri de foioase din lemnul cărora rezulta prin
ardere cenuşa folosită la prepararea potasei; existau din belşug minereurile
din oxidul cărora se obţineau diverşi coloranţi. Inceputurile practicării sticlă
riei în secolele XIV-XVI trebuie căutate - credem - în centrele zonelor
geografice de extragere a metalelor preţioase. Pentru operaţiunea de separare
garaş,

1 Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pînă În secolul (-li .\ VI-le1.1., llucureşti,
1954, p. 119-120; Bujor Surdu, Contribuţii la problema naşterii manufacturilor din Transilvania î'n secolul al XVIII-iea, în A/IC, VII (196 ◄), p. 172-177.
2 Takacs Sandor, Magyar uveg, magyar iivegesek, în Szazadok, 41 (1907), p. 635-636.
3 S. Goldenberg, Clujul în sec. XV I, Bucure~ti, 1958, p. 164.
4 Hcrbcrt Hoffmann, Cuntribuţii la studiul glăjeriilor din sudul şi estul Transili:aniei,
În Aluta, 1970, p. 297. In legătură cu sticlăriile existente În Transilvania În secolele
XVII-XIX, cf. Hcrbert Hoffmann, Glashutter im sudostlichen Siebenburgen, în FVL,
Barnd 15, nr. 2 (1972), p. 88-101; Ernst Wagner, Ergănzungen zur Mitteilung Herbert
Hoffmanns „Glashutten im sudoHlichen Siebenburgen•, în FVL, Band 16, nr. 2 (1973),
p. 121-124; C. Popescu, File din istoricul ~ticl,iri~i românejti, în Industria uşoară, 8 (1964 ),
p. 422-430; V. Covaoi, Manufactura de sticlă din Beiiu în prima jumătate a secoutlui
al XV/11-lea, 1n Crisia, III (1973), p. 2-19-231; idem, Manufactura de sticlă din Beliu În
a doiea jumătate a secolului :il XVIII-iea, În Crisia, 6 (1976), p. 76-8'8.
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a metalelor preţioase (aur, argint) din minereuri erau, dacă nu indispensabile,
în orice caz necesare diferite vase, tigăi etc. de sticlă. Este deci verosimil că
primele hute de sticlă vor fi fost înfiinţate în apropierea aceqor centre şi că
produqia lor viza la început În exclusivitate satisfacerea necesităţilor amintite.
Cele mai vechi glăjerii despre existenţa şi funcţionarea cărora ne stau la
dispoziţie o serie de izvoare relativ bogate au fost înfiinţate în Ţara Făgă
r a~ului pe domeniul Porumbacului şi al Comanei 5 . Inventarele şi urbariile
acestor domenii, datate în 1 februarie 1632, dovedesc existenţa concomitentă
a două hute de sticlă în hotarul satului Porumbacu de Sus, respectiv la Camăna de SusG.
Din innntarul domeniului Comăna, datat din 28 octombrie 1633, reiese
că aici de curînd a fost ridicată o nouă hută, ore funcţionează în continuare, ajungînd - după mărturia urbariului din 3 iunie 1637 - la un personal lucrător de 11 persoane 7 . În schimb, în 1648 (19 decembrie) clădirile
şi instalaţiile aparţinătoare hutei se aflau deja Într-o stare deplorabilă 8 şi
presupunem că În anii următori lucrul Încetează aici definitiv, căci din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea nu mai avem ştiri despre funcţionarea hutei.
Referitor la domeniul Porumbac, din anul 1633 nu s-a mai păstrat vreun
innntar sau urbariu, deci nici despre huta de sticlă nu avem informaţii din
acest an. Urbariul din 1637 (31 iulie) relatează despre existenţa unei hute
de sticlă, dar construirea ei abi:i începuse în locul celei vechi 9 • În toate inventarele, urbariile domeniului Comana (1632, 1633, 1637) se specifică faptul
că în glăjerie se lucrează la data întocmirii documentelor amintite, ceea ce
lipseşte însă (poate din Întîmplare) din ambele documente citate referitoare
la Porumbac (1632, 1637). Personalul hutei din Camăna constă În 1637 din
11 persoane, dintre care 6-7 persoane sînt sticlari, deci implicaţi direct în
procesul de fabricare a ~ticlei. Concomitent, huta din Porumbac în 1637
funcţionează doar cu un număr de trei persoane, dintre care numai o persoană
era sticlar10 .
Literatura referitoare la studiul glăjeriilor din secolul al XVII-lea nu
menţionase pînă În prezent nici măcar existenţa de odinioară a hutei din
Camăna, toate referirile apărute raportîndu-se numai la existenţa hutei din
Porumbac începînd din primele decenii ale secolului al XVII-lea. Pe baza
informaţiilor extrase din documentele citate, pare-6e că între 1632-1637
activitate:i hutei de sticlă din Porumbac ~t1~nează. Revirimentul se va produce la începutul deceniului al cincilea (în 1637 începe construirea hutei
noi). În 1648 (19 februarie) huta funqionează cu două cuptoare, iar pe lingă sticlarii români (în document se specifică în limba maghiară: roman uvcgesek), aici activau la data aceea şi sticlari germani 11 .
Iniţierea producerii sticlei la Porumbac se datorează principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen {161 3-1629). Această afirmaţie nu prezintă o nou5 Urbariile Ţării Făgăra1ului, voi. I, 1601-1650 (editate de Acad. D. Prodan cu
Liviu Ursuţiu şi Mari:i Ursuţiu), BuC11re~ti. 1970 (În continuare: Urbariile Ţării Făgă
raşului ... ).
6
Urbariile Ţârii Făgăraşului ... , voi. I, p. 274, 283.
1
Idem, p. 315, 453, 455, 603.
8
Idem, p. 937.
9 Idem, p. 589.
10
Idem, p. 588.
11
Idem, p. 866, 903.

GLAJERIA DE LA PORUMBAC

221

tate în literatura de specialitate. Într-o lucrare apărută acum cîteva decenii,
R. Csallner pomeneşte de aducerea în anii 1625-1626 a unor sticlari din
Veneţi,a (Mur:ano) de către Gabriel Bethlen la Porumbacul de Sus 1:?. De fapt
primul care ne informează despre aducerea sticbrilor din Murano în Tran.
silvania este Georg Kraus. După cum reiese din ediţia apărută în ,limba rnmână a cărţii sale, cronicarul sas plasează acest eveniment în anii 1619-1620.
„În sfîrşit - scrie Kraus - trebuie spus că Gabriel Bethlen a poruncit să
fie aduşi din Veneţia, şi anume din Murano, iscusiţi meşteri sticlari italieni,
care au făcut cristal bun la Porumbacu, în ţara Făgăraşului. Deoarece după
moartea principelui <1629, 15 noiembrie> au fost prost ţinuţi, ei s-au întors
la Veneţia, unde ·am stat de vorbă, în anul 1630, adeseori eu însumi cu ei ... " 1:1.
Informaţia pe care ne-o transmite pasajul citat mai sus ne permite să
plasăm existenţa unei hute şi începuturile fabricării sticlei la Porumbac deja
în primii ani ai deceniului trei al secolului al XVII-iea, cel mai tîrziu l.1
1621-22, socotind necesar aproximativ doi ani pentru înc-!perea lucrului de
către sticlarii veniţi din Murano. Părere.1 ne-o confirmă o În<;emnare păstrată
in registrul de socoteli al oraşului Cluj, din .:are rezultă următoarele: la 1j
ianuarie 1624 sosesc la Cluj din Făgăraş trimişii lui Bethlen (două persoane),
„cu sticla Măriei sale, inten\ionînd să o ,·îndă" 1·1. Nu ni se pare verosimil
ca agenţii principelui să fi sosit la Cluj spre a vinde sticlă adusă de unde,·a
din străinătate, ci mai degrabă sticlă produsă deja la Porumb;:ic (\au la Comăna?). Or, dacă în ianuarie 1624 exista deja un stoc, pentru care renta de
efectuat drumul lung pînă la Cluj şi riscul transportului anernios al sticlei,
producţia - credem va fi fost începută cu cîţiv:.1 ani înainte de U ianuarie
1624 (cel puţin cu doi-trei ani). Vînzarea sticlei la Cluj de către trimişii
principelui ne indică şi faptul că înfiinţarea sticlăriei la Porumbac n-a urmărit în exclusivitate satisfacerea necesităţilor cuqii princiare. Dimpotri,·ă,
este vorba de înfiinţarea unui obiecti,· prin care se urmărea si valorificarea
posibilităţilor oferite de unele materii prime existente pe domeniul princiar
{!"iscai), în vederea realizării unui venit sporit de pe mma domeniului. Pe de
;iltă parte este vorba de dorinţa de Încetăţenire, sau impulsionare a unor
preocupări de pe bazele acelor traditii de excepţie pe care le reprezenta producţia sticlăriei din Veneţia. În acest caz, aducerea sticlarilor italieni, obiectivul sticlăriei de la Porumbac, se înscrie În cadrul planurilor de politică economică ale lui Gabriel Bethlen.
în faza actuală a cercetărilor nu ne putem pronunţa dacă ambele glă
jerii au fost puse în lunqiune deja În anii pe care ni-i sugerează însemnarea
cronicarului Georg Kraus, precum şi cea citată din socotelile ora~ului Cluj.
Sigur este însă - indiferent de anul înfiinţării glăjeriei din Camăna - că
aceasta funqionează şi după noiembrie 1629 (decesul lui Gabriel Bethlen).
Ridicarea unei hute în locul celei vechi poate Însemna mutarea locului
hutei dintr-o parte a hotarului în alta, sau pur şi simplu refacerea, repararea
clădirilor ei. În cazul hutei din Porumbac, izvoarele ne sugerează asemenea
12
13

R. Csallner, Quellenbuch zur vaterlcindischen Geschichte, Sibiu, 1922, p. 90.
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608-1665 (Traducere de G. Duzinchevici ş1
E. Reus-Mîrza), Bucureşti, 1965, p. 46.
14 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arhiva Oraşului Cluj, Socotelile oraşului C'Juj din
anul 1624 (13 ianuarie), 16, XXIV, p. 9 (În continuare: ASC, AOC, Socotelile ora~ului
Cluj ... ).
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modificări abia începînd din anul 16.37. Pe baza relatărilor cronicarului Georg
Kraus se poate presupune că stagnarea producţiei la Porumbac între anii
16.32-16.37 este în legătură cu reîntoarcerea sticlarilor italieni la Murano,
după moartea lui Gabriel Bethlen.
în registrele vamale (registrele de tricesimă) ale oraşului Cluj, păstrate
între anii 1599-16.37 (incompiete însă, sau cu lipsuri, pentru intervale de
cîţi,·a ani), destul de frecHnte sînt Îmemnările privind importul de obiecte
de sticlă aduse pe diferite rute, fie dinspre Viena, fie din Polonia 15 . Registrele
amintite conţin însemnări referitoare la importul unor mărfuri de sticlă aduse
la Cluj din Italia ~i direct din Veneţia 16 . Totodată însemnările ne conving
tlespre plecarea unor cantităţi de mărfuri de sticlă orientate în primul rînd
~pre Baia Mare, Oradea, în mai mică măsură spre Carei. FrecHnte sînt relatările despre cantităţi mai mari sau mai reduse de obiecte transportate spre
diferite centre din Ungaria 17 . Dintre însemnările pri,·ind exportul din anul
16.32, deosebit de interesantă ni se pare aceea care, la 22 ianuarie, relatează
despre plecarea spre Oradea a unui transport de sticlă pentru care tricesimatorul clujean foloseşte expresia de „sticlă transilvăneană" (în limba maghiară:
Erde/j \Y'ueg - Erdelyi i.iveg) 1". În anii următori deseori apare această specificare în cazul unor transporturi care pleacă din Cluj, sau spre Cluj, în
diferite direcţii. Din păcate Însemnările nu ne oferă indicii în privinţa formelor, a funcţionalităţii acestor obiecte de sticlă, ci se menţiona în general
că se duce „qiclă transih·ăneană". In cazul mărfurilor de sticlă care apar
sub această denumire, trebuie - credem - să presupunem produsele glăje
riilor transilvănene, şi pentru motivul că nu dispunem de surse documentare
care să indice funcţionarea în această perioadă a altor glăjerii, decît cele din
Tara Făgăraşului, produsele hutelor din Porumbac şi Comăna. Or, dacă tricesimatorul clujean face această diferenţiere Între mărfurile de sticlă în general, şi anumite mărfuri de sticlă pe care le denumeşte „transilvănene", o
face bănuim fiindcă produsele glăjeriilor amintite erau cunoscute la
vremea aceea. Acea~tă cunoaştere presupune totodată o funqionare deja relativ îndelungată a obiectivelor unde astfel de produse puteau fi realizate.
Important ni se pare şi faptul că transporturile de sticlă în cazul cărora
apare specificarea citată nu sînt îndreptate spre sudul Transilvaniei, ci fie
spre Oradea, Baia Mare, fie spre diferite centre din Ungaria. Din păcate,
în momentul de faţă nu dispunem încă de date similare referitoare la alte
l·entre urbane (Braşov, Sibiu), care să confirme generalizarea noţiunii de „sticlă transilvăneană". Cert este însă că nu avem de a face cu o apariţie întîmplătoare a expresiei, ea reapare între anii 16.32-16.36 în repetate rînduri,
şi anual în mai multe cazuri. De exemplu, În anul 16.36, din cele 1.3 transporturi de sticlă, în cazul tuturora s-a notat denumirea de „sticlă transilvănea
nă"19. Din anii enunţaţi (după 16.32) avem cazuri cînd, la intervale mici după notaţia aceluiaşi tricesimator - , o anumită persoană transporta sticlă,
15 Cf. Fran,oisc Pap, Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia În registrele vamale
clujene (1599-1637), în ActaMN, XIV (1977), p. 390-391.
18 ASC, AOC, Socotelile oraşului Cluj, 16. XI, p. 4 (29 ianuarie 1623).
17 Francisc Pap, Orientarea central-european,, a corner/ului clujean În prima jHmc'itate
a sec. XVII, supra, p. 214.
18 ASC, AOC, Socotelile oraşului Cluj, 19, VII, p. 1.
19 ASC, AOC, Socotelile oraşului Cluj, 20, VI, p. 3, 4, 7, 9, 13-14, 16.
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iar alta, ,,sticlă transih·ăneană", sau aceeaşi persoană, la un interval de ma1
de două luni, transportă sticlă, alteori „sticlă transilvăneană" 20 .
Din a doua jumătate a secolului al XVII-iea, referitor la huta din
Comăna nu aYem ştiri care să ateste funqionarea ei. Lipsesc dealtfel atît
urbariile, cit şi inventarele domeniului din această perioadă. Jurnalele economice păstrate de la principesa Bornemisza Anna, Întocmite Între 1667169021, de asemenea nu conţin referiri la produsele de sticlă provenite de la
Comăna. Presupunem deci Încetarea totală ,1 activităţii acestei glăjerii eventual la cîţiva ani după 1648.
Inventarele şi urbariile domeniului Porumbac, datînd din perioada 1664168022, ne transmit informaţii în continuare despre existenţa hutei situate în
hotarul Porumbacului. Jurnalele economice amintite mai sus conţin ~tiri despre
produsele ce se realizau aici pentru necesităţile curţii princiare şi fac posibilă
urmărirea activităţii hutei Între anii 1667-1688; ultima însemnare privind
expedierea unui transport de sticlă de la Porumbac datează din anul 1688.
Din însemnările principesei Bornemisza Anna reiese şi faptul că o parte
a sticlei produse la Porumbac era vîndută; jurnalele consemnează
sumele
administrate de provizorul domeniului, provenite din vînzarea sticlei, dar
însemnată era şi cantitatea de sticlă, adnd diferite forme şi funcţionalităţi,
trimise pentru uzul cuqii princiare, variind de la simple borcane sau recipiente pînă la pahare gravate, ~lefuite sau suflate, avînd de exemplu forma
,,de ·crin".
Din urbariul întocmit în anul 1674 deducem că între timp (după 1664)
huta: din Porumbac a fost arendată pentru o sumă anuală de 400 florini,
arendatorul fiind obligat să trimită sub formă de cadou anumite cantităti
de diferite feluri de produse cuqii princiare. Suma arendei se ridică în anul
1676 la 500 de florini. Documentele amintite anterior nu menţionează numele arendaşilor. Din urbariul datînd din 1680 aflăm doar că huta a fost
arendată unor polonezi:! 8 •
La începutul secolului al XVIII-iea, după stingerea din viaţă a prmupelui Mihail II Apa.fi, apoi a soţiei sale, fostele domenii ale familiei Apafi,
printre ele şi cel al Porumbacului, au devenit proprietăţi fiscale austriece.
Făurirea sticlei era o muncă anevoioasă, care necesita însuşiri, deprinderi deosebite. Aceste calităţi suflătorii de sticlă trebuiau să le pună în valoare în condiţii deosebit de grele, lucrînd ore În şir fără Întrerupere în
preajma căldurii cuptoarelor, cu masa de sticlă fluidă fierbinte şi Într-un anumit ritm pentru a nu risca răcirea masei de sticlă (deşi aceasta putea fi reîncălzită). Un rol foarte important în procesul de făurire îl avea meşterul de
hută (în limba maghiară: hutamester). El cunoştea de fapt „reţeta" pe baza
căreia era alcătuită compoziţia materiilor prime folosite,
raportul dintre
acestea. Reţetele erau adoptate corespunzător materiilor prime care se găseau
în apropierea hutei, în general pe domeniul unde funcţiona huta, sau de

puţin

·20 ASC, AOC, Socotelile oraşului Cluj, 19, XI, p. 7, 4 (1634), 19. VII, p. 75.
84 (1633).
:2t Cf. Szadeczky Bela, /. Apafi Mihaly
fejedelem udvartartasa. Bornemisza Anna
gazdasagi napl6i (1661-1690), Budapest, 1911.
'22 Urbariile Ţ;"irii F.igăraşului, voi. II, 1651-1680 (editate de Acad. D. Prodan),
Bucureşti, 1976.
23 Idem, p. 293, 615, 628, 973, 991.
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unde se apronz10na ea. Compoziţia Yaria în funcţie de sortimentul care se
realiza (sticlă transparentă albă, cristal, sticlă colorată, sticlă opal etc.).
Cercetătorul tradiţiilor acestui meşteşug, pe baza izYoarelor scrise, a
datelor ce îi stau la dispoziţie. adeseori nu reuşeşte să ajungă decît pînă la
per~oana fondatorilor glăjeriilor. Fără îndoială îşi au şi aceştia meritul lor.
După cum am arătat, pornirea sau impulsionarea făuririi sticlei din Ţara
Făgăra~ului se datoreşte lui Gabriel Bethlen, care prin aducerea unor sticlari
italieni reuşeşte să creeze bazele tradiţiei acestui meşteşug, sau - poate să reînnoiască, să reîmprospăteze nişte tradiţii mai ,·echi. Aceeaşi grijă o manifestau pentru glăjeriiie din această zonă principii Gheorghe I şi II Rakoczi, apoi soţia principelui Mihail I Apafi, Anna Bornemisza, pentru sticlă
ria din Porumbac. Venirea la Porumbac a sticlarilor germani are loc probabil încă în timpul domniei lui Gheorghe I Rakoczi. Cei cu merite efectiH,
făur~uii de sticlă, sînt În general nişte anonimi, deoarece, spre deosebire de
multe alte domenii de creaţie ale artei decoratiYe, făurarii sticlari nu-şi marcau obiectele create.
Literatura de specialitate care tratează problemele apariţiei industriei
premanufacturiere din sec. al XVII-iea, precum şi cele ale industriei manufacturiere din sec. al X\'III-lea, .rntorii diferitelor lucrări, au scos în evidenţă doar a~pectul că în aceste obiecti,·e, funqionînd pe domenii feudale,
foq.1 de muncă iobăgească ~e folosea exclusi,· la muncile auxiliare executate
În contul obligaţiilor fată de ~tăpînul feudal (cărăuşie, tăiatul lemnelor, zdrobitul pietrei etc.) 24 . Urbariile, inYentarele pe care le-am citat anterior ne
permit să afirmăm că pe lingă meşterii străini, deja în prima jumătate a
secolului al XVII-iea aici ~e formează o generaţie de sticlari, suflători de
~ticlă, recrutaţi şi ridicaţi din rîndul iobagilor domeniului, În general aYînd în ,·edere structura etnică a teritoriului - a iobagilor români.
Din urbariul domeniului Comăna, datat din 18 mai 1633, cunoaştem
numele următoarelor persoane în cazul cărora la Întocmirea urbariului s-a
menţionat că sînt sticlari: Opre Vode, Opra Plessa, Bonta Cikoria 25 .
În urbariul din 3 iunie 1637 figurează numele a şase sticlari: Dragiczy
Czaflan, Sz10yka Kirligh, Sztan Czijoban, Kriszte \'ode, Vlad Glesare (!),
Brote Mate. În anul 1648 huta din Camăna era condusă, în calitate de maistru
de hută(?), de către Eweges Mathe, iar despre un oarecare Flori[ an ?] Mathe aflăm că e „străin" (expresia se referă probabil la faptul că nu este de
prin părţile locului), şi nu e iobag 26 •
Dintre lucrătorii hutei din Porumbac în anul 1637, cunoaştem numele lui
Stan Oprian, originar însă din satul Cîqişoara. În 1648 sînt amintiţi: Opra
Kapas, Bukur Trejnem (?), luon Spotar, Radu Glisar (!) şi sticlarul Toma
Boncz, acesta din urmă însă din Sărata 2 i. în anul 1664 întîlnim numele sticlarilor: Radu! Glesarul, Juon Glesarul şi al lui Many Szpatar. Thoma Danez din
Sărata este amintit ca maistru de hută (?) 28 . Dintre cei care în anul 1674. slujesc la huta din Porumbac, probabil în calitate de sticla.ri, urbariul din acest
an consemnează numele lui Achim Badila, Opra Badila, Radu! Badila, Sztojka
24
25
26
27

28

Bu;.or Surdu, op. cit., p. 172-177.
Urbariile Ţării Făgăraiului, voi. I, p. 308.
Idem, p. 453, 951-952.
Idem, p. 695, 864-865, 875.
Idem, vui. II, p. 291-292, 294.
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Glesar, toţi patru din Porumbacul de Sus. Reîntîlnim numele lui Many Spatar.
Tot în acest an despre Komsa Turna se menţionează că este făurar de forme
de suflat sticlă, iar printre locuitorii Porumbacului de Jos întîlnim numele
sticlarului Sztan Musa alias Gle~ar 29 . Acesta din urmă este probabil identic
cu sticlarul Sztan Glesar amintit apoi În anul 1676, precum şi Thoma Dancs,
menţionat în acest an, va fi fost una şi aceeaşi persoană cu Thoma Dancl
Întîlnit deja în anul 1648 30 .
Persoanele despre care ne informează documentele proveneau din rîndul iobagilor domeniali; se şi specifică în urbarii că ei „slujesc prin meşte
şugul lor" la hută. în două cazuri (1648, 1664), numelui persoanei nu i se
adăugase pur şi simplu ocupaţia de „sticlar", ci apare specificarea de maistru,
meşter sticlar sau „meşter care făureşte sticlă " 31 . Presupunem că în cazul lor
avem de a face cu maiştri de hută, conducători de hută, spre deosebire de
ceilalţi care erau suflători de sticlă, sau făurari de forme. Desigur, pe lîngă
cei amintiţi, pe care-i considerăm ca făcînd parte din personalul calificat al
glăjeriilor, atît la Camăna cît şi la Porumbac documentele ne informează
despre o serie de persoane care slujeau pe lingă hută, îndeplinind însă diferite munci auxiliare. Lucrătorii sticlari ai hutelor fie că locuiau la Comă
na sau la Porumbacul de Sus, fie că proveneau din satele aparţinătoare celor două domenii.
Urbariul domeniului Comana datat din anul 1633 (28 octombrie) ne informează despre trei sticlari de prin părţile locului, iar inventarul despre o
hută înzestrată cu toate instrumentele şi instalaţiile necesare făuririi sticlei 32 ,
ceea ce ne întăreşte în convingerea că şi la Camăna începuturile produqiei
vor fi avut loc cu cîţiva ani înainte de 1633, poate încă în timpul domniei
lui Gabriel Bethlen. Cert este că înzestrarea hutei nu o puteau face decît
nişte persoane care cunoşteau „tainele" acestui meşteşug. Vor fi fost aceştia
italienii aduşi de Gabriel Bethlen, sau este vorba de tradiţii mai vechi În fău
rirea sticlei, în această zonă a Transilvaniei? Actuala fază a cercetărilor şi
datelor documentare care ne stau deocamdată la dispoziţie nu ne permite să
formulăm un răspuns demn de crezare.
în cazul hutei din Porumbac, pentru anul 1633 nu dispunem de informaţii referitoare la sticlari locali, ştim doar că huta există în anul 1632,
bazaţi şi pe relatările din cronica lui Georg Kraus despre aducerea sticlarilor
din Italia. Lipsa de documente nu exclude posibilitatea existenţei unor lucrători
localnici şi aici, deci procesul de formare, de ridicare din rîndul iobagilor
domeniali a unui personal calificat În producerea sticlei.
între 1637-1664 întîlnim mai multe persoane amintite cu numele de
familie de Glesar-e, Glisar, Glesarul, Glezar; găsim important şi acest lucru,
fiindcă ne arată transformarea numelui dat după meşteşug În nume de familie. înseamnă că meşteşugul se continuă din tată în fiu, or, în aceste cazuri,
trebuie să avem în vedere cel puţin două generaţii (dacă nu mai multe) în
familiile respective, avînd aceeaşi ocupaţie de suflător de sticlă.
în istoria meşteşugului, secolul al XVII-lea, mai cu seamă a doua jumă
tate a acestui secol, reprezintă o perioadă de vîrf. Colectiile muzeale şi cele
29
:io
31

32

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

p. 624, 626, 617.
p. 790, 805.
voi. I, p. 951; voi. II, p. 294.
vo1. I, p. 314.

] 5 - Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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particulare transilvănene (sau colecţii aflate peste graniţele ţaru noastre) 33
o serie de obiecte, mărturii ale măiestriei sticlarilor - poate şi a
unora dintre cei amintiţi - din această zonă. Cele arătate anterior nu diminuează nicidecum importanţa pe care o vor fi avut sticlarii italieni, sau
cei germani. Polonezii arendatori ai sticlăriei din Porumbac spre sfîrşitul secolului (1674, 1680), dacă nu erau de meserie, e de presupus că vor fi adus
şi ei meşteri străini. Prezenţa meşterilor străini la Porumbac şi Comăna, apoi
la Porumbac, practica lor meşteşugărească, vor fi influenţat cu siguranţă
atingerea acelei perioade de vîrf în Transilvania despre care aminteam anterior. Cercetătorul nu poate decît să regrete faptul că din cauza lipsei surselor documentare nu este capabil să scoată în evidenţă şi numele acestora.
Sticla realizară în Transilvania, în huta de la Porumbac, în secolul al
XVII-iea se încadrează În categoria sticlei suflate liber, sau suflate în formă
(tipar). Despre utilizarea formelor de suflat ne informează deja inYentarul
domeniului Comăna din 28 octlimbrie 1633 31 . Privind culoarea, ea este
translucidă, albă, cu o uşoară rentă gălbuie (de parcă ar fi murdară) sau
verzuie, albăstruie. Pie:;ele de sticlă albă, incoloră, bine decolorate, sînt rare
printre obiectele realizate în Transilvania, sau susceptibile de a fi realizate
aici. Explicaţia se găseşte printre altele în faptul că nisipul cuarţos sa~ _pietrişul cuarţos folosit În fabricarea Hiclei conţinea impurităţi, diferiţi ox1z1 cu
proprietăţi colorante, iar efectul acestora nu putea fi eliminat total. Dealtfel
Hrădania tuturor timpurilor de Ia descoperirea fabricării
a fost realizarea
sticlei incolore, albe. Acest lucru se va obţine doar prin realizarea cristalului
boemian şi a celui englezesc în secolele XVII-XVIII. Succese remarcabile au
atins în această direcţie sticlarii romani în antichitate, apoi sticlarii italieni
(Veneţia-Murano) în secolele XV-XVI3 5 .
Oauzelor sus-amintite se datorează - credem - preferinţa lucrătorilor
hutei din Porumbac pentru sticla colorată, transparentă: maro, galben-verzuie, albastru-verzuie, albastră etc. În documentele contemporane, în inventarele diferitelor bunuri, întocmite în a doua jumătate a sec. al XVII-iea, sticla
translucidă, incoloră apare în general sub denumirea de cristal3 6 . Dar nu sînt
rare nici acele cazuri cînd pentru obiectele realizate din sticlă colorată, de
exemplu sticla albastră, se foloseşte aceeaşi denumire. Termenul de cristal
înseamnă însă sticla obişnuită ca compoziţie şi nicidecum sticlă În accepţiunea
a ceea ce reprezintă cristalul boemian de la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi
din secolul al XVIII-lea.
Din punct de vedere al formelor, obiectele pe care am avut posibilitatea
să le studiem şi pe care, în actuala fază a cercetărilor, le considerăm ca realizări ale hutei din Porumbac, denotă o bogată varietate. Cele mai frecvente
sînt recipientele, flacoanele cu baza patrulateră sau dreptunghiulară (fig.

păstrează

Ne referim la coleqiile Muzeului de Artă Decorativă din Budapesta, care adă
poate cea mai bogată serje de obiecte de sciclă de provenienţă tran~ilvăneană.
34 Vezi nota 32.
35 M. Bucovală, Vase antice de sticlă de la Tomis, Constanţa, 1968, p. 5-19; Karel
Hette~, Bmatske sklo (Catalog, expozi9ie 1972, editat de Muzeul de Artă Decorativă din
Praga, f. an); Borsos Bela, A magyar iivegmuvesseg, Budapest, 1974, p. 39.
36 Cf. B. Nagy Margit, Varak, kastelyok, i,dvarhazak ahogy a regiek lattak, Bucureşti, 1973, passim.
33
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1, 11 )37 , mai rare cele hexagonale (fig. 2-3 ) 38 , flacoane cu corpul în formă de
sferă (fig. 4) 39 , uneori uşor turtită, cu gît înalt, îngust, prevăzut cu două
torţi sau fără. Cănile de diferite dimensiuni şi cu varietăţi de forme sînt
de asemenea frecvente. Corpul e în general în formă de sferă uşor turtită,
aplatizată la bază şi concavă în centrul ei. Astfel se asigura stabilitatea obiectului (fig. S)rn. Alteori baza este prevăzută cu inel circular (fig. 6) 41 , ondulat,
dar baza şi în aceste cazuri este concavă în centru. Gîtul cănilor este relativ
înalt, cu peretele abrupt, drept, îngustîndu-se uşor spre buză. T orţile subţiri,
arcuite, pornesc de sub buză, terminîndu-se pe partea superioară a corpului,
capătul fiind ondulat sau drept şi uneori răsucit spre exterior (fig. 6). forme
caracteristice hutei din Porumbac din categoria cănilor le considerăm pe
cele în formă de pară (fig. 7) 42 , avînd aplicată la buză o montură din cnsitor. Cronologic aceste obiecte se încadrează în perioada anilor 1650 (?) 1680. Lucrările de restaurare a cetăţii din Făgăraş au scos la iveală o cană,
parţial păstrată, de culoare maro. Fragmentul păstrat permite reconstituirea
dimensiunilor. Corpul cănii În formă de sferă are un diametru de apn,xima tiv
8-9 cm, baza e aplatizată, gîtul îngust (cu diametrul de aproximativ 4 cm),
înalt de 12-13 cm, care se lărgeşte spre buză (diam. buzei 6 cm). Toarta,
pe suprafaţa exterioară, a fost prevăzută cu caneluri verticale. Pe corpul
cănii, pornind de la înălţimea terminaţiei toartei, s-a aplicat un ~nur de
sticlă de culoare maro, care se subţiază treptat spre buza cănii. Forma,
proporţiile cănii, execuţia toartei, toate laolaltă denotă caracteristicile vaselor de sticlă renascentiste. Credem că În cazul acestui obiect avem de-a face
cu o lucrare executată în primele decenii ale secolului al XVII-lea (16301640?) şi, oricum, în prima jumătate a secolului 43 .
Pahare, cupe de provenienţă posibilă de la Porumbac s-.tu păstrat în
număr foarte redus în colecţiile muzeelor, deşi pe baza datelor documentare
avem temeiul să presupunem că utilizarea lor era relativ răspîndită în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea 44 • Paharele cunoscute de noi sînt înalte, zvelte, cu talpă circulară plată, cu picior înalt avînd un buton la mijloc, cu corpul conic în formă de pîlnie (fig. 8) 45 • Alte forme de pahare sînt cele tronconice, cu pereţii abrupţi, dar lărgindu-se puternic spre buză. O serie de astfel
de pahare se păstrează la Muzeul de Artă Decorativă din Budapesta, provenind
din colecţia lui Emil Sigerus (fig. 9). Fig. 10 reprezintă un pahar „uriaş",
cu dimensiuni considerabile (20 cm înălţime), cu pereţii groşi, talpa circulară
masivă. Piciorul este prevăzut cu un nod În formă de sferă uşor turtită. După
datină, paharul, cupa, i-a aparţinut odinioară cronicarului sas Georg Kraus,
şi s-a păstrat în proprietatea bisericii evanghelice din Sighişoara. Reprezentă
rile, elementele ornamentale de pe corpul paharului nu lasă să presupunem
Muzeul de Artă Decorativă Budapesta, nr. inv. 2812 a-b (,În continuare: Muzeul
... ); MuzlstTrans, nr. inv. F. 182.
38 Muzeul de Artă Decorativă, nr. inv. 3 882 a-b; Muzeul Brukenthal, Sibiu, nr. inv.
M. 1772.
39 MuzlstTrans, nr. inv. F. 3200.
48 Idem, nr. inv. F. 22.651.
41 Coleeţia particulară Carol Szocs (Făgăraş).
42 Muzeul de Artă Decorativă, nr. inv. 14.266.
43 Cana fragmentară se păstrează În Muzeul Cetăţii Făgăraşului.
44
B. Nagy Margit, op. cit., passim; Urbariile Ţării Făgăra1ului, inventarele cetătii
Făgăraşului, inventare.le domeniilor Porumbac şi Camăna, publicate în vol. 1-11.
45 Muz.eul Brukenthail, n,r. inv. M. 1763.
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obiectul a fost creat iniţial pentru a servi unor necesităţi de cult. Cronologic obiectul poate fi încadrat În perioada ultimului deceniu al secolului
al XVII-lea, începutul celui următor. A vînd în vedere că Georg Kraus decedează în anul 1679, iar vulturul bicefal executat prin şlefuire (pe unul din
medalioanele paharului) devine element ornamental obişnuit după 1691, nu
ni se pare verosimil ca paharul să-i fi aparţinut lui Georg Kraus.
După cum am mai arătat, sticla realizată la Porumbac se încadrează în
categoria sticlei suflate liber, sau în tipare, şi, ca atare, în privinţa decorării
suprafeţelor poartă toate caracteristicile modalităţilor de ornamentare la care
\e pretează sticla suflată, cu peretii subţiri.
Pe obiectele prezentate anterior se observă folosire-a benzilor ondulate,
a celor cu Încrustări paralele, verticale, realizate din masa de sticlă caldă şi
aplicată pc suprafaţa obiectului imediat după ce acesta şi-a căpătat forma
definitivă. Astfel de benzi au fost aplicate pe flaconul prezentat la fig. 4,
sub buză, pe gîtul flaconului şi în partea superioară a corpului. Apoi acesta,
prit~ aplicarea În dircqic ,·erticală a ~ase henzi ondulate, este împărţit în şase
registre.
Un mod de decorare prcf erat la huta din Porumbac considerăm a fi aplicarea şnururilor din sticlă, fie de aceeaşi culo-are ca şi vasu'l (fig. 6) 46 , fie de
altă culoare (de exemplu şnur albastru sau roşu pe sticlă albă, translucidă).
)nurul de sticlă se aplica pe de o parte pe suprafaţa corpului sferic al căni
l11r şi pe o poqiune a gîtului, pe de altă parte numai pe gîtul vasului, în
spirală, sau În rÎnduri paralele. Grosimea şnurului colorat expus în spirală
p()ate fi unif orn,ă, sau mai groasă fie la punctul de pornire, fie la terminaţie,
subţiindu-se pe parcurs. În cazul paharelor tronconice, firul roşu sau albastru
se aplica pe muchia buzei. la paharele cu talpă, în nodul piciorului, în ma~a
de sticlă compactă deseori observăm fire colorate (albastre sau roşii). Mai
rare ~Înt obiectele pe care sticla translucidă poartă ca decor şnur galbenYcrzm.
La obiectele suflate în formă se obsen·ă ca elemente de decorare a suprafeţei caneluri verticale, orizontale sau oblice, care, Întretăindu-se, formează
motive geometrice: dreptunghiuri, pătrate, romburi etc. Modelul propriuzis se realiza pe suprafaţa interioară a tiparului prin adîncire sau În relief.
Masa de sticlă extinzîndu-se, prin suflare, umplea locurile adîncite, sau, în
cazul moti\"elor în relief din interiorul tiparului, modelul presa suprafaţa
qiclei, în ambele cazuri motivele (uneori şi florale stilizate) se imprimau în
\uprafa\a încă moale a sticlei. De fapt se realiza o variere, o schimbare a
grosimii peretelui obiectului şi astfel se obţineau nişte efecte optice 47 .
Decorarea suprafeţelor obiectelor de sticlă prin pictarea unor elemente
ornamentale vegetale, florale, stilizate era de asemenea practicată. Coloranţii
se obţineau din diferiţi oxizi de metal şi se aplicau în strnturi subţiri, plate.
Pentru a realiza o aderenţă între coloranţi şi 'Suprafaţa sticlei, se recurgea la
ardere, 1a o temperatură tolerată de coloranţi. Prin procesul de ardere coloranţii dobîndeau de fapt nuanţe diferite. Motive ornamentale realizate prin
pictare se aplicau atît pe sticla albă, incoloră, translucidă, cît şi pe sticla
46
47

Vezi nota 41.
Bunta Magda-Katona lmre, Az erdelyi iivegmuvesseg tărtenete (Din istoria sticlăriei
tra.nSti'.v::iPene, sec. XVII-XIX), manuscris; cf. Borso~ Bela, op. cit., p. 57.
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colorată (fig. 11, fig. 7). Culoarea de preferinţă era cea albă, galbenă,
albastră, neagră, roz. Pe sticla pictată executată în a doua jumătate a seClllului al XVII-iea se obsen·ă influenţa manierei de decorare practicate de
ceramiştii habani de la Vinţul de Jos (fig. 3, 7, 11) 48 .
Pe lîngă modalităţile de decorare amintite anterior, apare şi cea de
gravare, şlefuire, deşi sticla suflată, realizată la Porumbac, cu pereţii ci
subţiri, în general nu se pretează la astfel de prelucrare. Cronologic, prim.1
manifestare a acestui procedeu se observă pe flaconul prezentat la fig. 4.
Corpul sferic al acestuia - după cum am mai arătat - este împărţit În şL1se
registre. In trei registre apare motivul de ciorchină de strugure cu creang:1,
frunze, vrejuri, realizate prin şlefuire. Pe celelalte trei registre o moară de
vînt, o corabie şi o pasăre în zbor, toate trei elementele de asemenea şlefuite.
Pe suprafaţa gîtului, ca dealtfel împrăştiate pe toată suprafaţa corpului
sferic, apar motive florale (petale de lalele?), vegetale stilizate, linii ondubt,:
şlefuite, sub buza vasului un brîu format din cercuri etc. Din cauza peretelui subţire motivele abia au fost adîncite, instrumentul de şlefuit nu putea
pătrunde adînc în masa de sticlă. Flaconul de fapt prezintă două tendin\e
de decorare folosite în arta sticlăriei. Benzile încrustate, ondulate etc.
corespund modului de decorare a sticlei suflate, iar şlefuirea prelucrării
cristalului.
Din ultimul deceniu al secolului al XVII-iea ni s-au păstrat cîteva ubiecte suflate în formă, cu pereţii groşi, confeqionaţi din sticlă translucidă, pe
care le considerăm realizări posibile ale hutei din Porumbac. Flaconul din
fig. 2 poartă pe una din laturile sale, într-un medalion, un Crist răstignit,
pe cealaltă latură motivul „Agnus Dei", precum şi elemente vegetale (lujeri,
ne juri), o viţă de vie (pe latura îngustă), gravate, incizate şi şlefuite. Motivele gravate au fost aurite, pe alocuri se mai păstrează urmele. Flaconul este
prevăzut la gură cu o montură şi un capac de argint. Pe acesta din urmă sînt
gravate două blazoane însoţite de inscripţii, pe baza cărora presupunem
că obiectul a fost executat la comanda lui Mikes Mihaly şi Bethlen Drusina
în anul 1693. Montura şi capacul de argint poarta sigla de meşter: MW, folosită de aurarul clujean Mathias Werner.
Flaconul din fig. 1 este prevăzut cu blazonul familiei Bethlen (din
Beclean), executat prin şlefuire. Sub blazon e gravat anul executării obiectului, 1695, iar deasupra blazonului iniţialele C. B. Obiectul - după datină a fost executat pentru Catarina Bethlen, soţia principelui Mihail II Apafi.
Corpul paharului „uriaş" (fig. 10) de asemenea a fost decorat prin şle
fuire. Pe suprafaţa acestuia sînt dispuse trei medalioane executate prin incizare, în cîmpul acestora trei elemente diferite: un vultur bicefal, diferite însemne militare şi instrumente de luptă (steaguri, o tobă de campanie, o ţeavă
de tun) şi în al treilea medalion apare viţa de vie reprezentată în manieră
asemănătoare celei pe care o cunoaştem din stema oraşului Mediaş. Corpul
paharului sub buză şi spre talpă este prevăzut cu motive în fonmă de cercuri
concave. Motivele şlefuite sînt executate mult adîncite, peretele extrem de
gros al paharului permitea o asemenea prelucrare. Interesant ni se pare faptul
că pe trei dintre obiectele prezentate anterior apare motivul viţei de vie, deşi
În variante diferite.
f.8

Katona lmre, Habaner Glăser, În Ars Decorativa, 2 (1974), p. 61-73.
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Dintre obiectele purtînd elemente realizate prin gravare, şlefuire se
<li~tinge paharul executat la comanda lui Valentinus Franck de Franckenstein
(1643-1697), istoric sas, jude regal, consilier imperial etc. Vasul de culoare
albă, translucidă, cu pereţi groşi, are o formă cilindrică şi în partea inferioară
c~te prevăzut cu protuberanţe verticale, paralele, imitînd parcă loburile vaselor de argint. Paharul se sprijină pe trei picioare în formă de bile turtite 49 .
Pe corpul vasului este reprezentat pe de o parte blazonul lui Valentinus
hanck de Franckenstein (fig. 12), apoi două busturi însoţite de inscripţiile:
FOR TITVDO şi IVSTITIA. Inscripţia gravată, în limba germană, se referă
la persoana comanditarului, înşiruind titlurile, funqiile dobîndite şi îndeplinite de acesta. Privind forma obiectului, există o serie de analogii atît din
\l idăria boemiană cit şi din cea germană executate spre sfîrşitul secolului al
X\'II-lea. Şlefuirea în sine a fost realizată însă cu o oarecare stîngăcie pe
.1lncuri. Credem că persoana care a realizat elementele şlefuite, ca dealtfel
În cazul celorlalte obiecte prezentate, trebuie căutată printre meşterii şlefui
wri, gravori străini, care vor fi activat în această perioadă la Porumbac, dar
nu un meşter şlefuitor de primă mînă. Atribuirea obiectului hutei din Porumbac la ora actuală ridică Încă o serie de probleme, o facem deci cu
re1..ervele care se impun din cauza documentaţiei insuficiente referitoare la
lunătorii care activau la Porumbac în ultimul deceniu al secolului al XVIIiea. Nicidecum nu putem însă exclude posibilitatea realizării obiectului în
l·auză la Porumbac. Documente contemporane stau mărturie pentru faptul
că aici se executau obiecte şlefuite, gravate. Printre însemnările păstrate în
jurnalele economice ale principesei Anna Bornemisza s-au păstrat referiri
înrepînd din 29 iulie 1681 despre paharele gravate, şlefuite care se trimiteau
de la Porumbac la curtea princiară 50 •
Dintre obiectele păstrate în coleqiile publice şi particulare, separarea
obiectelor executate la Porumbac în secolul al XVIII-iea constituie o problemă mult mai dificilă decît a celor databile în secolul al XVII-iea. Începînd
din primii ani ai secolului şi în a doua jumătate a acestuia în Transilvania
funqionau deja o seric de hute de sticlă. Pe baza datelor păstrate În arhiva
familiei Teleki putem afirma că în Ţara Făgăraşului însăşi, pe lingă cea din
Porumbac, în anul 1715, respectiv 1718, atît huta din Arpaşu! de Sus, cit şi
cea din Cîqişoara (Streja Cîqişoara) erau în funcţiune 51 • Despre huta din
Arpa5 ne informează şi conscripţia întocmită în anul 1721-1722, rezultînd
din aceasta înfiinţarea hutei înainte de anii din care dMează conscripţia 52 .
în sud-estul Transilvaniei, în Valea Zălanului (Zălanpătac, Zalanpatak)
huta de sticlă funqionează deja în ultimul deceniu al secolului precedent.
Fondatorul acesteia, Kalnoky Samuel, în anul 1694 (26 octombrie) oferă oraşului 1O.OOO de bucăţi de „farfurii de sticlă" (geamuri) necesare reparaţiilor
de la Biserica Neagră, arătînd în oferta amintită că înainte vreme în huta
sa au fost executate asemenea geamuri pentru Biserica Sf. Mihail din Cluj5 3 •
49

Muzeul Brukenthal, nr. inv. M. 1740.
V czi •nota 21.
51 Vezi nota 47.
52 Ştefan Meteş, Situaţia economică u români/o: d;n Tara F,igărafului, voi. I, Cluj,
19)5, p. 7.
61 Arhivele Statului Braşov, Arhiva Or~ului Braşov, Co'.eqia Stenner, Stria II,
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în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea huta executa obiecte de glăjerie
comune ( de uz casnic, borcane, butelii etc.), dar şi sticlă fină, chiar şi gravată, şlefuită. Anul 1750 marchează începuturile hutei din Bicsad; la 1760
huta din Gurghiu funcţionează dejaM.
Despre existenţa unei hute de sticlă lîngă Orăştie (la Sibişelul Vechi?) ne
informează o scrisoare datată din 13 mai 1728. Data nu reprezintă anul înfiinţării, ci este vorba de schimbarea arendatorului. Reiese din scrisoare că
la data aceea (13 mai 1728) în huta de lîngă Orăştie nu se făcea sticlă aşa
de frumoasă şi albă ca anterior, pe vremea unui oarecare Kropf, precum şi
faptul că instalaţiile şi clădirile hutei necesitau o serie de reparaţii 55 . Deducem
din toate acestea că huta de lingă Orăştie şi-a început activitatea cu cîtă va
vreme înainte de 1728.
La 1722 în judeţul Bihor, la Săldăbagiu, începe fabricarea sticlei 58 ~i
funcţionează în acelaşi loc încă la începutul deceniului al cincilea; ultima
ştire referitoare la activitatea acesteia o avem din anul 1741 57 . Nu peste
mult timp locul este părăsit, huta familiei Karolyi mutindu-se pe domeniul
din Ardud, la Bicău, apoi concomitent începe să lucreze şi cea din Sălişte (înainte de 1767) 58 , predecesoare a fabricii de sticlă din Poiana Codrului. în
anul 1754 în districtul Chioarului, în hotarul satului Buteasa. în huta înfiinţată de Teleki Adam (senior) începe fabricarea sticlei 59 . Din 1742 pe domeniul din Beliu aparţinător episcopiei romano-catolice din Oradea, lingă
Hăşmaş, intră în funcţiune predecesoarea hutei din Beliu80 .
Pentru huta din Săldăbagiu, pentru hutele aceleiaşi familii Karolyi de pc
domeniul Ardudului, principalele locuri de desfacere nu le constituiau oraşele
şi tîrgurile din interiorul TransiJvaniei. Aceeaşi constatare se impune şi pentru
huta din Beliu. În schimb proprietarul hutei din Buteasa căuta să-şi desfacă
produsele în Transilvania, înfiinţînd depozite la Cluj, Tîrgu-Mureş, Gherla,
iar încercări în acest sens face T eleki Adam şi la Sibiu. In general produsele
realizate la Buteasa erau desfăcute la tîrguri, în satele unde familia Teleki
avea drept de tîrg. Din datele arhivistice, din socotelile care s-au păstrat,
referitoare la produsele hutei din Butea-;a, reiese că sticlă cristal se producea
În cantităţi reduse (cel puţin în anii pentru care avem informaţii), dar impresionantă era cantitatea de sticlă comună realizată aici (documentele întocmite
În limba maghiară pentru această categorie de produse folosesc denumirea de
,,paraszt iiveg"). În schimb reiese din documente că se realiza sticlă opal,
ceea ce nu mai poate fi considerat sticlă comună. Huta de lingă Hăşmaş, apoi
cea din Beliu, chiar dacă nu-şi aveau principalele locuri de desfacere în interiorul Transilvaniei, nu înseamnă că produsele lor nu puteau ajunge aici, mai
ales dacă ţinem cont de faptul că deja l,a Hăşmaş se realiza sticlă de bună
ca-litate. În anul 1748 ştim că în cadrul hutei exista şi un atelier de şlefuit
sticlă. Întreprinderea mutată între anii 1780-1783 la Beliu, de asemenea, pe
54 Vezi nota 47.
;;s Arhivele Statului Cluj, Arhiva familiei Bethlen (Beclean) din Criş, Mis!>.ilcs.
56 Takacs Sandor, op. cit., p. 642-647; Bujor Surdu, op. cit., J'· 174-175.
57 Esze Tamas, Adptok a nagybanyai penzverohaz szemelyzeter/51, m NumK, XLVIXL VII (1947-1948), p. 27.
68 Vezi nota 47.
59 Idem.
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lingă o serie de sortimente, producea şi cristal gravat, şlefuit. Din inventarul
hutei întocmit în anul 1789 reiese că huta era înzestrată cu „instrumenta
politoria" şi „fabrica scissoria cum rota" necesare pentru gravarea şi şlefuirea
sticlei 61 . Despre prezenţa unor gravori şi şlefuitori de sticlă atît la Arpaşu!
de Sus, cit şi la Cîqişoara, de asemenea avem date din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea 62 . Astfel de meşteri activau şi la Valea Zălanului. Cît
despre celelalte categorii de sticlă, opal de exemplu, se fabrica la Buteasa, la
\' alea Zălanului, la Arpaşu! de Sus, la Cîqişoara, la Bicsad şi probabil şi
la Gurghiu. Obiectele realizate din această categoric de sticlă erau extrem
de agreate În secolul al XVIII-iea.
Sticlă de lapte, opal se executa la Săldăbagiu în ultimele două decenii de funcţionare, în hutele familiei Karolyi, precum şi la Valea Zăla
nului. Sticlă albă, translucidă sau colorată, verde, albastră; toate hutele,
în tot decursul secolului al XVIII-iea şi în general realizau sortimente avînd
forme şi f unqionalităţi la modă În anumite perioade. Ne este deci foarte
dificil să distingem, să separăm cu siguranţă dintre obiectele păstrate, dacă
ele au fost realizate Într-o hută sau alta. Există puncte de reper în această
direcţie după care cercetătorul tradiţiilor sticlăriei artistice se poate ghida,
dar nu şi criterii ~igure de separare. Săpături arheologice executate în locurile de funcţionare a hutelor de odinioară, analize chimice, ar putea credem - să deschidă perspective noi în această direcţie.
Revenind la problema care constituie de fapt scopul lucrării de faţă,
menţionăm că despre activitatea care se desfăşoară în sticlăria din Porumbac
in prima jumătate a secolului al XVIII-iea dispunem de informaţii lacunare.
Domeniul Porumbacului, după stingerea ultimului membru al familiei Apafi
(1713), devine proprietatea Coroanei austriece (domeniu fisca'1 austriac)r. 3 •
Cert este însă că activitatea hutei din Porumhac nu încetează nici în prima
jumătate a secolului al !XVIII-iea. Asupra acestei realităţi ne edificăm din
inventarul hutei întocmit la data de 26 martie 1760 6 ". Din acest inventar
reies atît categoriile de sticlă produse la Porumbac, cît şi varietatea extrem
de bogată a sortimentelor în cadrul fiecărei categorii. La data aceea huta din
Porumbac producea: flacoane, căni din sticlă albă translucidă, pahare, cupe
cu capace, pahare cu talpă cu sau fără capac, în cadrul fiecărui sortiment
putîndu-se urmări o varietate extrem de bogată privind dimensiunile şi formele. Se realiza aici şi sticla opal, de asemenea cu bogate varietăţi de sortimente ~i sticlă colorată verde, de două categorii. Or, la asemenea rezultate nu
se putea ajunge în numai cîţiva ani. Inventarul reflectă deci activitatea
hutei pe o perioadă mai îndelungată înainte de 1760. La data întocmirii inventarului huta era înzestrată cu instrumentele necesare şlefuirii, gravării
61
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Idem, În Crisia, III (1973), p. 221, 232-233; VI, p. 77.
Vezi nota '47.
s:i Dintr-o conscripţie fotocmită în 1721-1722 reiese că la Porumbacul de Sus funcţionează o sticlărie „officina vitrearia", care este a domnului de ipămînt (?). Dintre iobagi
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sticlei (,,Pro poli tura seu sc1ss10ne Vi trorum" ). 1n ven tarul hu tei cuprinde S\)rtimentele de sticlă şlefuite şi gravate, precum şi preţurile acestora.
Din perioada anilor 1759-1764 dispunem de informaţii relativ bogate
despre huta din Porumbac. Aceste informaţii provin din arhiva familiei
Bethlen 65 • Incepînd din anul 1757 domeniul din Porumbac, datorită unei
tranzacţii financiare, devine proprietatea fraţilor Gabriel (1712 ?-1768) ~i
Nicolae Bethlen 66 . Dintr-o Înţelegere încheiată Între ei în anul 1759 reiese că,
deşi Gabriel cedează domeniul fratelui său, huta din Porumbac va deveni
proprietatea comună a celor doi fraţi, suportîndu-se în egală măsură cheltuielile, şi Împărţindu-se astfel veniturile realizate. Administrarea comună
a hutei are loc pînă în vara anului 1762, cînd Nicolae Bethlen, în schimbul
unei sume anuale de 1.500 de florini renani, cedează huta fratelui său Gabriel
Bethlen, de numele căruia se leagă o serie de modificări şi modernizări pet recute la Porumbac. Incă în anul 1761 (13 august), la Viena are loc încheierea
unui contract Între Bethlen şi un maistru de hută cu numele de Franz
Boschva, care se angajează să ,·ină În Transilvania împreună cu alţi şase
meşteri buni, printre aceştia un pictor şi un gravor, şlefuitor. Contractul
prevedea însă menţinerea în serviciul hutei a 5-6 dintre muncitorii buni,
vechi. La 11 ianuarie 1762 me5terii angajaţi la Viena au şi început să lucreze.
Din corespondenţa lui Bethlen cu administratorul domeniilor sale aflăm că
aceştia au întîmpinat o serie de greutăţi, şi nicicum nu puteau obţine o „c1impoziţic bună", deoarece, după spusele lor, ,,materiile prime accesibile în
Transilvania se deosebeau foarte mult de cele cu care se obişnuiseră În Boemia. Pînă la urmă, adăugind cioburi de sticlă în compoziţia obţinută de ci,
au reuşit să producă sticlă frumoasă". Administratorul îl informează pe
Bethlen că „maistrul de hută cere răbdare din partea contelui, deoarece trebuie să se obişnuiască cu materiile prime pe care le aYea la dispoziţie, căci
numai astfel va obţine sticlă frumoasă". Tot din corespondenţa mai sus amintită aflăm că la 17 ianuarie 1762 sose~te la Porumbac un nou grup de sticlari.
Dealtfel Bethlen de la bun început prevedea angajarea a 14 persoane la
Viena. Nu ştim dacă pînă la urmă wţi ace~tia a,·eau să sosească la Porumbac.
După cite se pare, în urma modernizărilor făcute de Bethlen, a ang,1jării specialiştilor străini şi menţinerii sticlarilor mai vechi, huta din Porumbac înregistrează o produqie Însemnată În anii 1759-1763. În acea~tă
perioadă sînt înfiinţate depozitele din Cluj şi Bra5ov, Alba Iulia, Sibiu. Se
încheie contracte cu negustori din Ţara Românească, se preconizează înfiinţarea unor depozite în Ţara Românească, urmînd ca sticla să fie transportată
pînă la Turnu Roşu şi de acolo pe Olt, cu ajutorul unor ambarcaţiuni, în
'Ţara Românească. In anul 1762 (7 septembrie) Bethlen încheie un contract cu
negustorul turc Mustafa Aga, în valoare de 10-12.000 de forinţi, iar contractul trebuia onorat în septembrie 1763, termen care pînă la urmă a fost
prelungit, pare-se, pînă în vara anului 1764 67 .
Din corespondenţa referitoare la cantitatea de sticlă solicitată de negustorul turc Mustafa, purtată între Bethlen şi administratorul său, aflăm că
acesta şi-a construit trei vapoare la Turnu Roşu şi tot pe calea Oltului inten65
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\Îona să transporte sticla şi în Ţara Românească. Nu dispunem de informaţii
din care să presupunem dacă sticla comandată de negustorul turc a fost
Yîndută în Ţara Românească, sau a fost transportată mai departe. Printre
cnmenzile lui Mustafa figurau însă diferite piese pe care acesta le comandase
pe baza unor desene, modele. În persoana lui Mustafa Aga - credem -avem de-a face cu un negustor specializat pe cnmerţul cu produse de sticlă
rie. Poate este Yorba de acelaşi Mustafa Aga care în 1758, 1759, comanda
sticlă de la huta din NoYe Hrady, apoi de la sticlăria din Miihlberg, în
Boemia68 .
In anii în care Gabriel Bethlen se ocupa personal de treburile legate de
funqionarea hutei - după cum am mai arătat - au avut loc o serie de
modificări, modernizări în vederea sporirii capacităţii de produqie. Acest
sL"op se urmărea pe de o parte prin sporirea numărului angajaţilor, pe de aha
prin ridicarea unor clădiri, încăperi noi. Se construieşte cuptorul de răcire,
,nînd altă „formă" decît cea Yeche, se construieşte un nou cuptor de topire.
În cursul acestor transformări apar o serie de dificultăţi; de exemplu, în
pereţii cuptorului nou construit, după numai cîteYa săptămîni de funcţionare,
Încep să apară crăpături, trebuind să fie dărîmat ~i reconstruit, iar cînd
toate sînt gata, sticlarii străini, adică meşterul care alcătuia compoziţia masei
de sticlă, necunoscînd proprietăţile materiilor prime, trebuie să facă o serie
de „probe". Sticlarii angajaţi la Viena de către Bethlen erau obişnuiţi să
I ucreze sticlă albă, dar din această categorie în depozitele hutei exista deja
un stoc apreciabil. În schimb nu dispuneau de produse realizate din sticlă
\ crde, care în anii aceia erau „foarte căutate" - după cum ne informează
un~ din scrisorile administratorului, adresate lui Bethlen.
Modernizările preconizate şi înfăptuite de Bethlen în anii 1764-65
dădeau însă roade deja, şi mai cu seamă sesizăm aceste schimbări pe produsele hutei, păstrate pînă în zilele noastre, databile În deceniile următoare.
După moartea lui Bethlen (1768), informaţiile de care dispunem sînt lacunare.
Se pare că în anul 1787 toate cele trei sticlării din Ţara Făgăraşului (Arpaşul
de Sus, Cîqişoara, Porumbac) sînt ţinute în arendă de către una şi aceeaşi
perrnană, Johann Băptist Fischer69 .
Analizînd obiectele păstrate, databile de pe la mijlocul şi mai cu seamă
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, marea lor majoritate se
înscrie în categoria sticlei suflate liber sau în formă. În privinţa culorii ele
~în1 albe (uneori cu tentă uşor gălbuie sau albăstruie), translucide, colorate
translucide spre roz-gălbui, albastru intens închis şi verde. Din deceniul al
8-lea cunoaştem o serie de obiecte realizate din sticlă translucidă fumuriei 0 .
O categorie aparte o constituie sticla opal.
In privinţa formelor, cele mai frecvente sînt paharele cu talpă circulară,
mare, cu picior scund, corp sferic (alungit sau turtit), cu g,Ît înalt, avfod
pereţii abrupţi, dar cu o deschizătură largă spre buză (fig. 13)71 • Această
88 Karcl Hettcs, Influences orientales sur l" verre de Boheme du XV II /e au X I xe
siecle, în Annales du Je Congres des ,,fournees ln:ernationales du Verre•, Liege, p. 17317-4.
89 Vezi nota 47.
78 Obiecte realizate din sticlă fumurie
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formă apare Într-o serie de variaţiuni, cu schimbări aproape de la un obiect
la altul. Uneori talpa este masivă, compactă, uşor bombată în exterior, alteori
concavă, înălţîndu-se spre picior, sau plată, subţire. Forma nu se realiza
exclusiv la Porumbac, ci astfel de produse erau confecţionate atît în sticlăria
de la Arpaş, cît şi la Cîrţişoara. A vînd în vedere că, cronologic, cel mai
vechi obiect cunoscut de noi provine de la Porumbac, credem că nu greşim
denumind această formă cană-pahar (?)de tip Porumbac. Dealtfel, varietăţi
ale formei realizau şi hutele din sud-estul Transih·aniei (de exemplu Valea
Zălanului, Bicsad).
Un alt tip de pahar aparte ca dimensiuni este cel de formă tronconică
(fig. 14), ajungînd de la o înălţime de 10 cm pînă la 18 cm (aproximativ
10 cm diametrul tălpii şi 14 cm diametrul gurii; cu variante fără talpă) 7 :!.
Astfel de pahare întîlnim executate atît din sticlă albă translucidă, cît şi fumurie. Ca funcţionalitate, ele serveau ca pahare de logodnă, de breaslă, de
vecinătate etc., databile (pe baza anului gravat sau pictat pe ele) între 1750179573. Forme răspîndite erau şi paharele cu talpă plată din centrul căreia se
înalţă paharul rotunjit în partea inferioară, lărgit spre buza evazată. Forma
prezintă o serie de varietăţi, ca dimensiuni alternînd de la 12-13 cm, ,eînă la
o înălţime de 19 cm. Printre pahare Întîlnim şi forme cu talpă circulara, uşor
bombată, picior scund şi pahar cilindric. Cunoaştem exem,elare care ajung
la o înălţime de 22 cm (aproximativ 10-11 cm diametrul talpii şi al gurii).
Mai puţin frecvente sînt cupele (fig. 15) 74 .
Flacoanele cu buză patrulateră, dreptunghiulară sau hexagonală ni s-au
păstrat în număr relativ mare. ln general muchiile laturilor sînt uşor rotunjite, umerii mai accentuaţi, gîtul scund, îngust, uneori e prevăzut cu montură din cositor, alteori este închis cu dop de ~ticlă (fig. 16, 17) 75 .
Cănile cunoscute de noi, atribuite hutei din Porumbac, sînt de mai multe
feluri: cu inel circular neted la bază, corp sferic (uşor turtit), gît înalt cu
pereţi abrupţi (fig. 18)i 6 , prevăzute la bază cu inel circular multilobat, corp
bitronconic, gît înalt, deschizîndu-se destul de puternic spre buză (fig. 19),
sau avînd acelaşi diametru la buză ca şi la bază 7 •. Printre obiectele păstrate
cunoaştem sfeşnice, ampolne, vase avînd formă de potir (fig. 20-21 )i 8 •
în privinţa decorării suprafeţelor Întîlnim aceleaşi procedee ca şi pe
vasele observate, datate în secolul al XVII-lea. în cazul obiectelor suflate în
formă, sînt, de obicei, .,motive optice" (fig. 19), caneluri verticale, orizontale, oblice, întretăindu-se, vase cu corpul lobat imitînd vasele de argint
lucrate cu loburi verticale, în relief, sau cu motive florale, vegetale, împrumutate din repertoriul ornamental al ceramicii populare. Decorarea suprafeţe
lor sticlei translucide în general cu fire de sticlă albastră este de asemenea
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Brukenthal, nr. inv. M.

5.524.

Cel mai vechi obiect cunoscut de autor avînd această formă, un pahar de loanul 1750, pictat, i.ar ultimul care cro1110logic se încadrează În această
1795.
74 Muzeul de Artă Decorativă, nr. inv. H.491.
76 Idem, nr. inv. 14.229, 20.687.
76 Idem, nr. inv. 14.252.
77 MuzistTrans, nr. inv. 22.658.
78 Fig. 20: colecţia particulară Carol Szocs (Făgăraş);
fig. 21: Muzeul de Artă
Decorativă, nr. inv. H.210.
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caractensuca ş1 rn a doua jumătate a secolului. Mai cu seamă pe paharele
de „tip Porumbac" se foloseşte această manieră de decorare. Deosebirea
constă în faptul că firele colora te sin t dispuse numai pe gîtul paharului.
Paharele tronconice din sticlă translucidă poartă deseori, ca singure ornamente, şnur din sticlă roşie sau albastră pe muchia buzei.
Atît în colecţiile particulare, cît şi În cele publice, s-au păstrat cîteva
exemplare de sfeşnice, avînd forme identice, realizate din combinarea sticlei
albe translucide cu sticla colorată albastră. Ele sînt prevăzute cu corpuri în
formă de inimă, realizate prin modelare liberă cu diferite instrumente. Pe
lingă cel al modelării, ef ecrul lor se accentuează prin introducerea firelor de
~ticlă de culoare roşie în interiorul acestor corpuri (fig. 20). In cazul sticlei
pictate motinle ornamentale nu mai prezintă varietatea elementelor decorati\·e Yegetale, florale pe care le Întîlnim pe obiectele executate în secolul
al XVII-iea. Coloraţia este mono-, bi- sau multicoloră. Printre flacoane se
distinge un grup pictat, cu reprezentări figurale, vegetale şi zoomorfe. Unele
au ca reprezentare centrală o figură de bărbat cu un pahar în mînă (fig. 16),
altele o figură feminină ţinînd o floare (fig. 22), sau o pereche (bărbat şi
femeie). S-au păstrat şi flacoane pictate reprezentînd doi porumbei pe o
inimă (fig. 23-24 ). Asemenea reprezentări ne sînt cunoscute şi pe paharele de logodnă. Flacoanele amintite, deşi costumaţia figurilor reprezentate
diferă, au unele elemente comune: motivele liniare ondulate executate în
general în culoare albă, maniera de dispunere, de executare a ghirlandelor care
înconjoară umerii rotunjiţi ai flacoanelor, nuanţa culorilor folosite etc. Aceste
flacoane serveau pentru păstrarea unor lichide (flacoane pentru rachiu).
Există păreri care susţin că ele au fo,t confecţionate anume pentru a se păstra
În ele „elixirul dragostei". Asemenea flacoane se păstrează în număr relativ
mare în colecţiile Muzeului de Artă Decorativă din Budapesta, considerate
de certă provenientă transilvăneană. Colecţia de istorie :.1 farmaciei care
f unqionează în cadrul Muzeului de istorie al Transilvaniei adăposteşte de
asemenea trei flacoane asemănătoare 79 • Maniera de executare a unor elemente
ornamentale pictate, dispunerea lor, precum şi culorile folosite, ne fac să prernpunem că ele sînt produse tr::tnsilvănene.
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, începînd din anul 1761
~i databile pînă la sfîrşitul secolului, cunoa5tem o serie de pahare, cupe, căni,
purtînd elemente decorative şlefuite, gravate: pahare de breaslă, obiecte de
uz casnic, cele care serveau unor necesităţi de cult etc. Tematica reprezentarilor şlcf uite este foarte variată, începînd cu reprezentările emblemelor unor
bresle, însoţite de elemente heraldice, pînă la reprezentări cu teme alegorice.
Dar nu sînt rare nici acele obiecte pe care motivul şlefuit constă din forme
geometrice şi vegetale stiliza te, sau din simple ghirlande de frunze, Iinii
ondulate etc.
Dintre obiectele purtînd ca decor elemente şlefuite, gravate, se distinge
paharul purtînd blazonul familiei Bethlen (din Beclean), avînd deasupra
gravate literele G. B. Blazonul, precum şi iniţialele ne fac să presupunem că
obiectul a fost executat pentru Gabriel Bethlen. După cum am arătat, din
materialul documentar ştim că Între anii 1759-1768 Gabriel Bethlen a fost
co-, apoi proprietarul hutei din Porumbac. Presupunem că obiectul a fost
79

Nr. inv. I F 1321, I F 1322, I F 1319.
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realizat înainte de 1768. In cazul acestui obiect ne aflăm în situaţia În care,
cu ajutorul datelor păstrate în arhiva familiei Bethlen, putem avea certitudinea că obiectul a fost realizat la sticlăria din Porumbac şi tot aceste informaţii
documentare ne ajută la încadrarea cronologică a obiectului 80 .
O categorie aparte o constituie obiectele realizate din sticlă opal. Obiectele cunoscute, în privinţa formelor, nu se deosebesc de cele întîlnite printre
reaEzările sticlăriei din Porumbac. Marea majoritate a acestor obiecte se
înscrie în categoria cănilor, avînd corpul sferic, alungit sau uşor turtit în
parte,1 superioară, cu gîtul înalt drept, cu toarta plată, canelată pe suprafaţa
cxtc-rioar.i, baza prevăzută, în general, cu inel circular multilobat (fig. 26 ).
Varietăţi ale formei prezintă cănile cu corpul aproape bitronconic, cu gîtul
care ~e l:irgeşte treptat spre buză, mai uşor, sau mai accentuat. Singurele
forme aparte pe care le cunoaştem le reprezintă un flacon cu corpul cilindric,
aplatiz..it la bază, cu gît îngust, înalt, cu buza lată, îndoită spre exterior,
precum ~i o cană cu corpul sferic (gîtul îngust, lărgit spre buză, cu toarta
subţire, arcuită. Dimensiunile cănilor variază de la 12 cm înălţime, pînă
la 24 cm.
Tehnologia sticlei de opal era cunoscută de meşterii sticlari veneţieni deja
în sec<)lul al XV-lea. După o descriere apărută la începutul secolului al
XVII-le,1K 1, sticla opal se realiza cu ajutorul cenuşei obţinute din corn de
cerb, prin ardere. Cenuşa se introducea În masa de sticlă fluidă, fierbinte şi
se amesteca cu aceasta. Din procesele chimice petrecute în cursul acestei operaţiuni rezulta opalul, avînd o culoare uşor rubinie. In cazul cînd, în sticla
fluidă, pe lîngă cenuşa de cerb se amesteca şi o anumită cantitate de oxid
de cositor, se obţinea sticla opacă, albă ca laptele {lattimo, latticino), ,,sticla
de lapte".
Sticla opal realizată în Transilvania, în documentele din secolul al
XVIII-le.1 apare sub denumirea de „csonti.iveg" în limba maghiară (sticlă
de os). Din ultimele decenii ale secolului al XVII-iea dispunem de însemnări82 care ne fac să presupunem că printre realizările hutei din Porumbac se
înscrie 5i fabricarea sticlei opal. In secolul al XVIII-iea aproape toate hutele
din Tr.111silvania cunoşteau tehnologia fabricării (Săldăbagiu, Porumbac, Buteasa, Arpaş, Cîrţişoara, precum şi hutele familiei Karolyi de pe domeniul
din Ardud). În schimb obiectele din sticlă de lapte devin ceva mai frecvente numai în a doua jumătate a ~ecolului al XVIII-iea. Sticla de lapte se
fabrica - presupunem - la Porumbac deja în prima jumătate a secolului,
iar săpăturile efectuate la locul de funeţionare a hutei din Valea Zălanului,
fragmentele rezultate din aceste săpături ne călăuzesc spre formularea părerii
că tehnologia se aplica şi aici. Aceasta constituie însă o constatare de moment, din cauza unor probe materiale, precum şi datorită documentaţiei insuficiente.
După cum am mai arătat, particularitatea obiectelor realizate din sticlă
opal nu constă în formele lor, ele sînt cele obişnuite ale cănilor executate
la Porumbac. În schimb la dernrarca supnfeţelor putem surprinde anumite
Muzeul de Artă Decorativă, nr. inv. 75.701.
n Antonio Neri, L'Arte vctraria, Firen'Zc, 1612.
82 Cf. B. Nagy Margit, op. cit., p. 174 (Inventarul castelului din Stnpetrul de c;mpie, 1679).
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procedee specifice. Obiectele realizate din sticlă opal poartă ca ornamente
fire de sticlă, de culoare roşie, sau roşie spre maro, rar albastră, care, spre
deosebire de exemplele prezentate anterior, după operaţiunea de fixare (lipire)
pe suprafaţa vasului, erau presate în masa moale, pînă cînd aceasta devenea
netedă. Dar după această operaţiune suflarea era reluată, capacitatea, dimensiunile vasului cresdnd, se lărgeau şi firele in traduse în stratul de opal. Repertoriul ornamental realizat astfel constă din motive liniare: paralele, frînte
(dar fără nici o reguiaritate), linii ondulate dispuse paralel, dar în direcţie
inversă, linii în spirală, sau într-o asemenea manieră, incit, privind obiectul,
ni se crează impresia de parcă corpul cănii ar fi lobat. Firul colorat porneşte
uneori de pe baza obiectului, alteori de pe corpul acestuia, formîndu-se prin
presare la locul de pornire o pată circulară (fig. 26). Cunoaştem cazuri
cînd presarea s-a realizat perfect, suprafaţa vasului devenind netedă,
alteori firul colorat rămînea uşor În relief, palpabil. Cunoaştem obiecte
păstrate În coleqii particulare în cazul cărora firul colorat albastru a fost
lipit pe suprafaţa corpului ,·asului din opal, fără ca să fie presat în stratul
de opal 83 .
Sticlă opal cu asemenea ornamentatie pare-se că a fost realizată dej.i
în secolul al XVII-iea. în inventarul castelului din Sînpetrul de Cîmpie
(jud. Mureş), datat din anul 1679, printre însemnările păstrate despre inventarul unei încăperi, s-a păstrat u menţiune referitoare la două flacoane, întocmitorul inventarului menţionînd că unul dintre acestea este „curat (neted?),
iar celălalt cu dungi" 84 • Flaconul cu dungi - poate va fi fost un vas opal
prevăzut cu fire de sticle colorate, presate, sau aplicate pe corpul vasului.
Obiectele realizate din opal, purtînd ornamentele descrise mai ~us, în
secolul al XVIII-iea, provin în parte Jin sticlăria de la Porumbac, dar asemenea obiecte au fost făurite de către toate hutele unde documentele ne
menţionează fabricarea opalului (sub denumirea de sticlă de os). Separarea
acestora pe hute de sticlă, stabilirea particularităţilor din mulţimea obiectelor păstrate, în cadrul cărora aproape că nu se găsesc două ormamentate
identic, ridică în momentul de faţă o serie de probleme.
Printre obiectele păstrate la Muzeul de istorie al Transilvaniei, aten\ia
ne-a fost atrasă de un flacon avînd baza c,ctogonală, realizată din sticlă
albă (cu uşoară tentă gălbuie), suflată în formă, cu pereţii groşi, înalt de
numai 11 cm (diametrul buzei 4,5 cm). Suprafaţa flaconului este presărată
cu motive ovoidale (concave), adîncite (fig. 25) 85 . Obiectul, ca formă şi din
punct de Hdere ornamental, nu este o realizare deosebită. Pe latura din
faţă poartă însă un medalion care prezintă unele particularităţi de realizare
în „tehnica Mildner" aplicată în secolul a,I XVIII-iea. Peretele laturii din
faţă a flaconului poartă o adîncitură de formă circulară avînd un diametru
de 2,3 cm, închis cu o placă de sticlă, avînd grosimea suprafeţei adîncite.
Pe dosul acestui disc pe circumferinţă se întinde o bandă circulară realizată
din folie de aur, în mijlocul medalionului conturat tot în folie de aur o
inimă, din care şi alături de care se înalţă nişte flăcări; reprezentarea este
83 Herbert .doffmann, Glasbutten im sudostlichen Siebenburgm .. ., (vezi
nota 4).
Printre ~lustraţiile care îmoţesc studiul, autorul publică o cană denotînd acest procedeu.
84 Vezi nota 82.
85 MuzlstTrans. nr. inv. F. 7088.
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timbrată de o coroană. Baza spaţiului scobit, sau reversul plăcii au fost tratate cu lac ,de culoare roşie. Obiectul proYine din coleqia Muzeului Ardelean
de odinioară, dar nu cunoaştem detalii privind provenienţa sa. Sticlarul
austriac Joseph Mildner (? -1808) începe să aplice această tehnică d t• pă
1764. Avînd în vedere prezenţa acelor sticlari străini pe care Gabriel Bethlen
îi angajează şi care sosesc la Porumbac în anul 1762, şi presupunînd - pe
baza contractului încheiat - o şedere mai îndelungată a acestora în Transilvania, credem că obiectul în cauză a fost realizat la Porumbac. In general
trebuie să ţinem seama de prezenta unur sticlari străini Ia Porumbac şi după
1768, în ultimele două-trei decenii ale secolului al XVIII-le;:i, ~i. oricum, ~,:i
care au adus tehnica în Transilvania - indiferent dacă obiectul în cauz:i .1
fost realizat la Porumbac sau în altă sticlărie, eventual de un meşter lncal

vor fi fost aceşti meşteri străini.
în încheiere dorim să subliniem că articolul de fată nu însumează rernltatele unor cercetări încheiate. Evidenţa obiectelor păstrate în coleqiile din
ţară (publice, sau particulare), precum şi a celor păstrate dincolo de graniţele
\ării, dar de certă provenienţă transilvăneană, constituie primul pas pe drumul care duce la evaluarea reală a tradiţiilor acestui meşteşug. In această
direcţie se înscrie şi articolul nostru. Dacă în cercetarea problemelor legate
de naşterea, funcţionarea etc. a manufacturilor de sticlărie avem rezultate, în
privinţa evaluării ~1 ceea cc rep,('; ,:-:11 :i. prrrl11qia acestora din punct de vedere artistic cercetările se îndrc~~tă spre L:il teren aproape ncex.elorat. Săpă
turile arheologice necesare la locul de funcţionare a hutelor, urmarirea şi evidenţa mărturiilor ieşite la suprafaţă cu ocazia acestor săpături (sistematice şi
de salvare etc.), pînă şi a cioburilor de sticlă în aparenţă nesemnificative, cercetarea izvoarelor scrise, cu siguranţă pot oferi în orice moment puncte de
reper care să modifice criteriile care au stat b baza selecţiei noastre în
articolul de faţă.

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

Actele conscripţiei czirâkyene, efectuată de autorităţile habsburgice în
1819-1820, relevă di\'erse aspecte ale vînzării foqei de muncă de către ţăranii
dependenţi din Transilvania la începutul veacului al XIX-iea. Aceste aspecte
se reflectă într-o formă interesantă, specifică perioadei de destrămare a feudalismului, nu numai în agricultură şi \'iticultură, ci şi în transpnrturi, în
manufacturi şi în exploatările miniere.
Transportul mărfurilor se efectua, în condiţiile de atunci, cu precădere,
pe „drumurile ţării", cum se numeau aici şoselele pietruite, Întreţinute destul
<le neglijent de stat cu ajutorul cor\'ezilor impuse ţăranilor. Din relatările
unor contemporani reiese ca şoselele pietruite aveau o orientare în general
inadecvată, trecînd „peste dealuri înalte şi printr-o serie de sate cu case
rele şi locuitori puţini". Ele ofereau totuşi o relativă funcţionalitate economică de-a lungul unui an calendaristic în comparaţie cu drumurile nepietruite, care pe vreme de ploaie deveneau impracticabile. De aceea, negustorii
preferau şoselele pietruite, chiar dacă pentru urcarea dealului Feleac de
la Turda pînă deasupra Clujului, de exemplu, un car cu mărfuri trebuia
tras, de dimineaţa pînă seara, de 12 perechi de boi:!.
Carele cu boi şi căruţele cu cai constituiau principalele mijloace de
transport rutier pentru majoritatea produselor destinate pieţii. Transporturile
fluviale, efectuate cu ajutorul plutelor şi bărcilor, jucau un rol secundar <;,i
se utilizau numai pentru cîte\'a categorii de mărfuri. Pe măsură cc va spori
ponderea produqiei agricole, meşrngăreşti şi miniere, care se va transforma
În marfă pentru piaţă, mijloacele de transport deţinute de marii producă
tori şi de negustori se vor dovedi insuficiente. Iată de ce aceştia vor apela
la carele cu boi şi la căruţele cu cai ale iobagilor.
Unul din cei mai mari producători de mărfuri a dcYenit, încă din secolul al XVIII-iea, statul sau fiscul. De pe întinsele lui domenii vor lua
drumul pieţii îndeosebi produse manufacturiere, forestiere şi miniere, pentru
a fi transformate în bani, de care vistieria habsburgică avea nevoie în permanenţă. Printre produsele miniere pe care fiscul austriac le-a aruncat în
cantităţi mari pe piaţă a fost şi sarea. Sarea va constitui şi acum monopol
de stat. Statul deţinea doar dreptul de proprietate exclusivă asupra celor
mai importante saline transilvănene. Fiscul austriac a avut astfel posibili1 Prima parte a acestui studiu, care tratează aspecte a.le vînzării forţei de muncă de
către ţăiranii dependenţi diru Transilvania, a ,lpirut 1n ActaMN, XVI, 1979, p. 337-.,55.
2
Fragment din volumul anonim: R~ise vor. Pressburg durch Măhren beide, Schlesic:n

und Ungam nach Siebenburgen und von da Zurich nach Pre;sburg, Frankfurt-Leipzig, 1793,
în Arhiva Someşană, 1929, nr. 11, p. 38-41; Koviry Laszlo, ErdelyorszJg statisztikaj",
voi. I, Cluj, 18-47, p. 258.
16 - Acld Musei N11pocensis voi. XVII.
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tatea să impună pe piaţă preţuri foarte ridicate cu caracter de monopol,
asupra acestui produs indispensabil pentru alimentaţia oamenilor şi animalelor. Veniturile considerabile pe care vistieria habsburgică le obţinea de
pe urma comercializării sării explică de ce producţia ei s-a menţinut la o
cotă înaltă şi chiar a sporit la salinele de la Ocna Sibiului, Ocna Mureşului,
Ocna Dejului, Cojocna şi Praid, situate în Marele Principat al Transilvaniei,
precum şi la cele de la Şugatag din Maramureş. Numai salina de la Turda
î5i va reduce activitatea, deoarece, din cauza unei prăbuşiri, a devenit în
parte nerentabilă.
Pentru a putea ajunge pe Întreaga piaţă a Transilvaniei şi chiar pe cea
a Partiumului, Banatului şi a Ungariei estice, sarea trebuia transportată de
la saline pînă la depozitele de stat, de unde era vîndută negustorilor şi
îndreptată înspre oraşe, tîrguri şi sate. Actele conscripţiei czirakyene consemnează atari depozite sau „poieţi" de sare cum le sfuneau iobagii români - la Partoş (de lîngă Alba Iulia) şi Vinţ (comitatu Alba de Jos), la
Şoimuş (comitatul Hunedoara), la Hălmagiu (comitatul Zarand), la Huedin
~i Cluj (comitatul Cluj), la Aleşd (comitatul Bihor), la Şimleu Silvaniei (comitatul Crasna), la Tîrgu-Mureş (scaunul Mureş) şi la Baia Mare (comitatul
Satu Mare) etc. La Parto) se depozita sarea extrasă la Ocna Mureşului. Din
relatările reprezentanţilor iobagilor, care locuiau În vecinătatea Ocnei Mureşului, reiese că pînă la sfîr~itul secolului al XVIII-iea fuseseră solicitaţi să
transporte sare pînă ia Partoş şi astfel avuseseră posibilitatea de a face rost
de hani. Dar, ca urmare a eforturilor de sporire a rentabilităţii produselor
tiscale, impulsionate de politica economică a lui Iosif al Ii-lea, administra\ia
salinelor de la Ocna Mureşului a renunţat aproape complet la angajarea
iobagilor şi şi-a procurat miiloace proprii de transport. Acestea au constat
pe de o parte din „care împarăteşti", iar pe de altă parte din bărci mari şi
din plute, care au ieftinit considerabil tr.rnsportul sării, deoarece au permis
efectuarea lui pe Mureş. Cu ajutorul bărcilor şi plutelor, sarea putea fi dusă
chiar pînă în Ungaria, îndeosebi toamna şi primăvara, cînd debitul apei
Mureşului era crescut. Referindu-se la aceste
transformări,
cu
prilejul
conscripţiei czirakyene, iobagii dintr-o serie de sate din comitatul Alba de
Jos s-au plîns că ele le-au redus posibilităţile de cîştiguri băneşti. Astfel vor
proceda, de pildă, cei din Turdaş, Loamnăş, Pauca şi Uioara de Sus. Sătenii
din Uioara de Sus precizează că anterior, ,,pînă nu s-au făcut carele împărăteşti, pînă atunci am putut face bani cu cărăuşia sării de la Ocna" 3 . La
rîndul lor, cei din Turdaş au relevat că „din vectura sării, bani a căpăta nu
putiem, fiindcă acuma să scoboară cu luntrii" 4 • Totuşi, pentru cărăuşia sării
în zona mai greu accesibilă a Munţilor Apuseni continuau să fie angajaţi
iobagii moţi cu carele lor. în acest sens cei din Bucium spun: ,,Ducem sare
de la Uioara pe sama la doi distractori de sare la Abrud ... pe plată" 5 • Chiar
Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică, a românilor din
contemporane, voi. III (lucrare î111 marluscris), fila 97.
4
Arhivele de Stat ale Republicii Populare Ungare,
Transilvaniei, Guberniwn Tra.nsylvanicum (in politicis), F.
satul Turdaş (În continuare, prescurtat: hh. Stat. R.P.U.
3

czira\yană).

Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică

contemporane, vol. I,

Bucureşti,

1921, p. 37.

Ardi?al şi Ungaria. Documente
Budapesta, Arhiiva Guberniului
52, conscru,pţia czirâkyană în
Budapestoa, F. 52, conscriipţia

a românilor din Ardeal

şi

Ungaria. Documente
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şi în regiuni mai uşor accesibile, ,,carele împărăteşti" nu le-au --putut înlocui
complet pe cele iobăgeşti. Aşa reiese din următoarea declaraţie a ţăranilor dependenţi din Inuri: ,,Fiind Partoşu aproape, cu căratu sării, dacă avem r}-gaz, putem serzui bani"u.
Dacă la Ocna Mureş fiscul a ajuns să se bazeze într-o mare mă~ură pc
mijloace de transport proprii, în schimb pentru ducerea sării de la celelalte
saline a fost nevoit să recurgă tot la angajarea carelor iobăgeşti în schimbul
unor retribuţii băneşti. De exemplu, pentru transportul sării de la Cojol·,u
pînă la depozitele de la Cluj şi Huedin, şi uneori pînă la cel din Aleşd, er.tu
antrenaţi iobagii dintr-o serie de sate din comitatul Cluj, printre care cei
din: Aghireş, Bica, Ticu, Nădăşelu, Suceag, Berindu, Deuşu, Feiurdeni, Coru,u,
Şardu, Măcica~u. Vechea (fosta Buda), Buteni, Dretea, Ardeova, Ciuleni, fin-ciu, Călăţele, Călata, Mărgău, Mănăştur, Mihăieşti, Popeşti ~i Aruncuta. LLff
li se adăugau şi cîteYa comune din comitatul Dăbîca, după cum rezultă din
cele declarate în 1820 de ţăranii din ~inteu. Cei din Mărgău afirmă unnătu,1-
rele în faţa conscriptorilor: .,Cămara ghie sare ieste la Hoghin, die la noi de
tri cias dieparte; drumu mai mult îi făcut; mergînd, încă putem duce sare
mai dinadins pînă-n Cluj"i. Mai expliciţi şi mai compleţi au fost în răspun surile lor iobagii din Şardu: ,,Bani putiem căpăta cu dusu sării din Cn~L>cna
pînă-n Hoioghin; de vrem a căpăta mai bine, putem duce la Aleşd m;:ii tnt
pe drum făcut" 8 . Din cele relatate de locuitorii comunei Aruncuta reiese că
ei aveau putinţa să transporte sare pe plată atît la Huedin, cît şi la Alha
Iulia. Relatarea lor este formulată astfel: ,,Sîntem tocmai vecini cu Cojocna,
unde se taie sare, şi de acolo putem căra pentru bani măcar la Hoghin, mă
car la Bălgrad, tot pe drum bun, heledzit cu piatră" 9 .
Pe scară tot atît de largă erau antrenaţi în cărăuşi:i sării de la Ocna
Dejului pînă la Şimleu Silvaniei ţăranii dependenţi din comitatele Crasna,
Dăbîca şi Solnocul Interior. Iobagii din Dragu (comitatul Dăbîca), Nire:,
Bobîlna, lleanda Mare, Vad, Ciumeni, Ceaca, O~oi, Băbdiu, Jichişu de Jnj,
Băiţa, Mintiul Gherlei (comitatul Solnocul Interior), Plopiş, Sîg, Stîrciu (comitatul Crasna) 10 au mărturisit, cu ocazia aceleiaşi conscripţii czidkyene,
că pentru a-şi procura banii necesari gospodăriilor lor şi plătirii impozitelor,
erau nevoiţi să accepte a duce sarea cu carele la depozitul de la Şimleu, dc~i
drumul era ,}ung şi prost Întreţinut. Cei rlin Ceaca au motivat că acceptau să
efectueze cărăuşii de sare în contul birului sau al dărilor către stat11 , iar cei
din Oşoi pentru a cîştiga bani 12 . Locuitorii din Sîg se exprimă lapidar: ,,Bani
putem face şi din căratu sării împărăteşti de la Ocna Dejului la Cămara cră
iască de la Şimlcu" 1 3.
6

Idem, p. 119.

Arh. Stat. R.P.U. Budapesta, F. 52, cons-cripţia czirakyană fo satul Mărgău.
Idem, satul Şardu.
9
Şt. Mete~, op. cit., vol. III, f.ila 137.
10
fn continuare cuvîntul comitat va fi redat într~ paranteze prescurtat cu litc:r.i.
c., districtul cu d., iar scaunul cu se.
11
Arhivele Statului din Dej. fondul Solnocul Interior. Tabela de impunere pe anul
1820, iniventar nr. 1258 decembrie 1819, anexa I, satul Ceaca.
12
Idem, Tabela de impunere pe anul 1820, inv. nr. 1041 din dec. 1819, anexa I,
satul Oşoi.
rn Şt. Meteş, op. cit., voi. III, filele 185-186.
7

~

L. BOTEZAN

'244

Spre deosebire de ţăranii dependenţi din Oşoi şi Ceaca, cei din Ileanda
Mari! au subliniat că obişnuiau să ducă sare de la „Ocna împărătească" a Dejului nu numai la Şimleu Silvaniei, ci şi la Baia Mare 14 • A tît la Şimleu Silvaniei, cît şi la Baia Mare au mai specificat că duceau „pentru plată" sare
de la Ocna Dejului şi sătenii din Lemniu, care făcea parte din districtul
Chioar 15 . În schimb iobagii din alte localităţi ale districtului Chioar au reliefat că preferau să transporte sarea de la Ocna Dejului numai la Baia Mare.
Astfel procedau cei din Mireşu Mare, Mesteacăn, Răstoci, Berinţa, Ciocmani,
r-inteşu Mare, Văleni, Cărpiniş şi din alte sate. Semnificativă poate fi considerată în această privinţă următoarea relatare a celor din Finteşu Mare:
,,Sare împărătească de la Ocna Dejului la Baia Mare purtăm pe bani" 16 . Locuitorii din Cărpiniş spun în plus că nu numai de la Ocna Dejului la Baia
Mare, ci „şi de la Şugatag la Ulia te (Tisza Ujlak) ducem [sare] pentru
plată" 17 .

La transportul

sării

extrase În saluiele de la Praid erau

angrenaţi

atît

ţărani liberi, cît şi iobagi din satele scaunului Mureş. Iobagii din Chibed au
e,·idenţiat în modul următor contribuţia acestor saline la întregirea veniturilor lor băneşti: .,Pentru a cîştiga bani cărăm îndeosebi sare de la Praid
la Tîrgu-Mureş, din care frumos folos avem" 18 . Referiri similare la rolul că
răuşiei sării de la Praid în completarea hugetelor lor familiare au făcut şi
locuitorii din Adrianu Mic, Sînzieni, Sărăţeni, Bereni, Măgherani, Vărgata,
Şiclod şi din alte sate ale scaunului Mureş.

ln sfîrşit, la transportul sării de la Ocna Sibiului înspre comitatele Hunedoara şi Zarand participau iobagi din aceste unităţi administrativ-teritoriale, dar şi din scaunele filiale Sălişte şi Tălmaciu. Sarea provenită În parte
de la Ocna Sibiului şi în parte de la Ocna Mureş avea ca principal depozit
În comitatul Hunedoara localitatea Şoimuş, iar în comitatul Zarand-Hălma
giu. Locuitorii din Şoimuş afirmă în acest sens: ,,Poieţi de sare fiind aici, putem căpăta bani cu cărătura sării totdeauna" 10 . La rîndul lor, cei din Brad
(c. Zarand) arată că „sătenii care au vite pot face cărăuşie de sare de la
Şnimuş la Hălmagiu" 20 .
Vecinătatea salinelor şi a depozitelor de sare reprezenta deci o incontestabilă importanţă economică pentru gospodăriile ţărăneşti. Reprezent.anţii
iobagilor din unele localităţi au reliefat că transportul sării reprezenta unica
sursă importantă, care-i ajuta să facă rost de bani. De aceea, atunci cÎnd
cărăuşia sării înceta dintr-un motiv sau altul, se resimţea în bugetul sără
câl ios al gospodăriilor ţărăneşti. Acest lucru se poate deduce din plîngerile formulate cu prilejul conscripţiei czirakyene de către iobagii din Galtiu (c. Alba
de Jos) şi din Luna Arieşului (c. Turda). Cei din prima localitate s-au referit
la sistarea solicitării lor de a cărăuşi sare de la Ocna Mureş, iar ceilalţi la
Idem, fila 139.
Idem, filele 119-120.
18 Idem, voi. I, p. 232.
17 Idem, p. 228.
18
Arhivele Statului din 1irgu-Murej, fondul conscripţii urhariale, conscripţia czid.kyană, dosar nr. 323.
19
Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică, a românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. II
(] u.:rarc ?n manusieris), fila 300.
20
Idem, fila 275.
H
16

VINZAREA FORŢEI DE MUNCĂ

245

închiderea salinelor de la Turda. Totodată ei au dat glas speranţei că se va
relua cărăuşia sării şi au recunoscut că ea le-ar aduce mari foloase 21 .
Declaraţiile reprezentanţilor ţăranilor demonstrează că nu numai închiderea unor saline sau procurarea de către fisc a unor mijloace proprii <le
transport i-a privat pe mulţi dintre ei de o sursă importantă de venituri bă
ne.şti. la aducerea lor în imposibilitatea de a mai face cărăuşii de sare a
contribuit într-o măsură însemnată foametea teribilă care a bîntuit în Transilvania între 1814-1817, datorită unor calamităţi naturale. Foametea prelungindu-se ani la rînd, majoritatea gospodăriilor ţărăneşti au fost obligate
fie să-şi vîndă animalele, inclusiv cele de tracţiune, pentru a cumpăra cartofi
şi cereale aduse din Moldova şi Ţara Românească, fie să le sacrifice pentru
alimentaţie. Conscripţia czirakyană consemnează sate care şi în 1820 erau
lipsite complet sau aproape total de boi de jug şi de cai de ham. Pierderea
animalelor de traqiune a adus gospodăriile iobăgeşti în imposibilitatea de a
mai face cărăuşii. într-o atare situaţie se aflau la 1820 sătenii din Chirileu,
Şăulia, Bord şi Bobohalma (c. Tîrnava), Maia şi Batin (c. Solnocul Interior).
Corneşti (c. Cluj) şi din alte localităţi. Piedeca prilejuită de pierderea animalelor de tracţiune este redată deosebit de sugestiv de ţăranii din Maia:
•.ln.ainte de aceasta, cînd încă nu ne-au pierit vitele din cauza foametei, fă
ceam cărăuşie cu sare de la Ocna Dejului la Şimleu. dar acum avînd vite
puţine nu facem" 22 • Tot a-tît de edificatoare este şi relatarea celor din Bobnhalma: .,Mai naintre nie mina la dusu sării şi căpătam cu aciasta bani; da
fiind ognele diepartie acum nu prea mergem; n-avem nici modru, că boii
ni s-au pustiit" 23 •
Spre deosebire de iobagii care şi-au pierdut animalele de traqiune, cei
ce şi le-au salvat în timpul foametei, şi locuiau în apropierea ocnelor de
sare, şi-au păstrat şanse de a putea face rost de bani, chiar şi în cazul cînd
nu mai erau solicitaţi la cărăuşii. Într-adevăr, salinele ofereau posibilităţi de
plată pentru diferite munci de suprafaţă şi anume: la aprovizionarea acestora
cu lemnele necesare susţinerii galeriilor; la cositul întinselor fînaţe ce aparţi
neau fiscului etc. Despre posibilităţile de a cîştiga bani prin atari servicii
aduse salinelor de la Ocna Mureş vorbesc în 1820 ţăranii dependen ţÎ din
Uioara de Sus, Nădlag, Oarda de Jos, Găbud şi Gheja. Mai expliciţi au fost
cînd s-au referit la acest gen de activităţi sătenii din Uioara de Sus. Ei au
arătat că deşi nu mai efectuau cărăuşii de sare în urma introducerii ,.carelt)r
Împărăteşti", totuşi erau angajaţi să aprovizioneze salinele cu „stînjini de
lemne" şi cu „pămînt galben". Erau folosiţi de asemenea „şi la alte feluri
de lucruri, care este la Cămară totdeauna vreme şi tot cu bani gata plă
tesc"24.
Aria de răspîndire a cărăuşiei de sare în schimbul unei retribuţii acoperea, prin urmare, teritorii Întinse, datorită situării salinelor în diferite regiuni ale Transilvaniei. Fără să fie vorba de o angajare cu caracter permanent, transportul sării reprezenta una din sursele cele mai importante de cîş21
22

Idem, filele 40 şi 235.
Arh. Stat. Dej, fond Solnoc lntc-rior, Tabcb de impunere pc 1820, inv. nr. 989'
din dec. 1819, anexa I, satul Maia.
23 Arh. Stat. R.P.U. Budapesta, F. 52, conscripfia czirakyană în satul Bobohalm.1_
24 Şt. Meteş, op. cit., voi. III, fila 97.
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1iguri băneşti pentru mii de gospodării ţărăneşti din zeci de sate, aflate În
aproape toate comit.atele, scaunele şi districtele transilvănene.
Cărăuşia sării nu era uşoară. Ea impunea în general drumuri lungi de
la saline pînă la depozitele de sare, care nu erau peste tot pietruite şi bine
întreţinute. Oamenii şi animalele lor lipseau zile la rînd de acasă. Împreună
\Upl1rtau privaţiuni şi depuneau eforturi deosebite, mai ales cînd trebuiau
urcate dealuri Înalte, cum er.1 cel al Feleacului sau Piatra Craiului înspre
Oradea. De aceea, nu de puţine ori, oamenii şi animalele se Întorceau acasă
cu sănătatea zdruncinată. Carele şi căruţele aveau şi ele de suferit de pe
urma poverilor şi drumurilor pniaste.
Cu toate acestea, ţăranii acceptau
cărăuşiile de sare, Întrucît În conditiile de atunci banii se procurau greu.
Banii erau indispensabili În primul rînd pentru plătirea impozitelor, dar şi
pentru satisfacerea unor necesităţi vitale bunului mers al gospodăriilor ţără
ne~ti. Indeosebi înlocuirea principalelor unelte agricole, cînd se uzau, ca şi
a animalelor de traqiune atunci cînd piereau din cauza unei epizootii ori se
Yindeau pentru a se face fată foametei, cereau mari eforturi financiare.
Cospodăriile ţărăne~ti le făceau faţă cu greu şi numai Într-un interval mai
îndelungat de timp. Apare deci explicabil regretul mărturisit de iobagi cu
11cazia conscripţiei czirakyene, că nu mai puteau face cărăuşii de sare dintr-un
mlltiv sau altul. La fel apare explicabilă şi angajarea ţăranilor din localităţile
.11 1ate în ,·eL'inătatea !-alinelor la diferite munci necesare desfăşurării normale
~1 procesului de producţie. De regulă, sătenii care deserveau într-un fel ori
altul salinele primeau sau hi procurau gratuit sare. Ei realizau în felul acesta
importante economii băneşti, deoarece după cum s-a mai specificat ,.1rea era foarte scumpă În condiţiile monopolizării ei de către fisc. Fiscul
er.1 interesat să scoată de la consumatori atît cheltuielile de extracţie ~i de
transport, cît şi cîştiguri substanţiale.
Necesităţile băneşti obligau iobagii să se angajeze şi la transportul pietrelor pentru construcţii sau a celor de moară, acolo unde acest lucru era
p, \ibil. La 1820 au declarat conscriptorilor că efectuau un astfel de transport
reprezentanţii ţăranilor dependenti din lghiu, Stremţ, Sohodol, Gîrbova de
Sus şi Aiudu de Sus (c. Alba de Jos), Araci şi Galaţi (c. Alba de Sus), Nireş
~i Jichişu de Jos (c. Solnocul Interior), Măgura (c. Hunedoara), Curteni (se.
Mureş) şi din alte sate. Cei din Măgura, de exemplu, precizează: ,,în vecini,
la Petreni, vestite băi de piatră sînt, unde cu mîinile şi cu boii putem căpăta
hani" 25 . Mai interesantă este următoarea relatare a iobagilor din Sohodol,
Întrucît rele,-ă venitul obţinut de pe urma transportului pietrei de construcţie:
„cînd este lipsă pe înnoitul epulaturilor de la Cîmpeni, stînjini de piatră
cărăm la epulaturile Cămării, pentru care pentru tot stînjinul plăteşte Că
mara 2 zloti" 26 .
Din păcate informaţia dată de iobagii din Sohodol nu indică în cît timp
st: căra un stînjin de piatră la Cîmpeni. În raport cu consumul de timp şi
de efort pe care-l pretindea, suma plătită era minimă. Într-adevăr, cu 2 florini se puteau cumpăra aproximativ două oi sau 2-3 mierţe de grîu. Plata
derizorie se explică prin aceea că locuitorii din Sohodol erau iobagi ai Că1"!'ării s;1u fiscului austriac, ei fiind nevoiţi s-o accepte, întrucît li se impunea
1

25
26

Idem, fila 266.
Idem, voi. I, p. 155 (1 zlot

=

1 florin renan sau 60 creiţari).
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prin contract colectiv. Pe piaţa muncii libere retribuţia pentru un stînjin de
piatră era în tot cazul ceva mai consistentă, dacă se ia în considerare că
o zi de lucru în agricultură se remunera în scaunele săseşti cu 1 florin 27 .
Aceeaşi nevoie de bani îi obliga pe ţărani să se angajeze şi la transporturi
ocazionale: de cereale şi fructe la tîrgurile mai apropiate pentru consătenii
care nu dispuneau de animale de tracţiune; de diferite mărfuri pentru negustori de la un oraş la altul; de vite, care veneau din Moldova şi Ţara
Românească şi se îndreptau spre pieţele de desfacere din centrul Europei; de
lemne 5i produse lemnoase destinate fie oraşelor, fie întreprinderilor miniere,
metalurgice şi manufacturiere.
Cărăuşile ocazionale de cereale, fructe şi alte produse ale gospodăriilor
ţărăneşti sînt menţionate în actele conscripţiei czidkyene în mod frecvent.
Printre satele unde iobagii au mărturisit conscriptorilor că cei cu vite obiş
nuiau să ducă produse ale celor lipsiţi de ele la piaţă pe plată, pot fi mentionate: Căpîlna de Sus, Păucea, Vidrasău, Lepindea şi Şmig (c. Tîrnava),
Cornăţel (c. Alba de Sus), Tohanu Nou şi Zărneşti (d. Braşov), Herseni (d.
Făgăraş), Surda (se. Mureş), Arpaşteu (c. Solnocul Interior), Feleac (c. Cluj),
Ticud (c. Turda), Brad (c. Zarand) etc. Deosebit de explicită este următoarea
declaraţie a celor din Vidrasău: ,,Gazdele acei care au jitele trăgătoare, duc
bucatele şi fînuri acestor care n-au marhe trăgătoare şi cu aceasta agonisesc
~i capătă bani" 28 • Spre deosebire de sătenii din Vidrasău, cei din Arpaşteu
relevă că vecinii din Cireşoaia „se tocmesc cu noi de le ducem poamele pe
plată, unde vreu a le duce" 20 • Locuitorii din satele districtului Braşov au
subliniat, în 1820, că una din ocupaţiile lor de bază era cărăuşia. În această
privinţă cei din Zărneşti au precizat: ,.cei mai mulţi dintre noi ne hrănim
01

cărăuşia" 30 .

Fireşte, în cazul celor
,ătenilor lor fără animale

din Zărneşti nu cărăuşiile ocazionale făcute conde tracţiune, ci acelea cu caracter permanent sau
semipermanent, la oare îi solicitau negustorii braşoveni, le asigurau cîstigurile
băneşti pentru procurarea celor necesare traiului. în afara iobagilor din
d;strictul Braşov au mai declarat că obişnuiau să efectueze cărăuşii pentru
n'egustori, şi cei din: Stremţ, Ţelna (c. Alba de Jos), Deda (c. Turda), Teliu
~i Stejereni (c. Alba de Sus), Băiţa şi Mintiu Gherlei (c. Solnocul Interior),
Valea Lungă, Alma între Vii, Dîrlos, Lunca şi Făget (c. Tîrnava) etc. De
pildă, cei din Băiţa, menţionînd că multi dintre ei făceau cărăuşii de sare de
b Ocna Dejului la Şimleu Silvaniei, au continuat: ,,Dară mai mare dobînd
au pro5tii (în sensul de ţărani n.n.) care ţin boi din purtarea armenilor
dintr-un tîrg într-altul tîrg de ţară cu negoţul lor" 31 . La rîndul lor, cei din
localitatea Alma Între Vii, după ce au scos în evidenţă că aveau posibilitatea
de a lucra cu palmele la Mediaş şi Dumbrăveni, au adăugat: ,,putem încă
27 L. Botezan, Aspecte ale vînzării /orţei de muncă de către iobagii transilvăneni la
începr,tul veacului al XIX-Zea oglindite de conscripţia czirakyană (!), Îll' ActaMN, XVI,
1979, p ..H6.
28
Arh. Stat. R.P.U., Budapesta, F. 52, conscriipţi:i. czirakyană În satul Vidrasău.
29 Şr. Met~, op. cit., vol. II, fila 228.
30 ldem, vol. III, fila 114.
31 Arh. Stat. Dej, fond Solnoc lniterior, Tabela de impunere pc 1820, inv. nr. 189
<lin dec. 181,9, anexa I, satul Băiţa.
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bani şi aici în loc, că fiind aici şezători 24 olari, lemnele lor pentru
bani le tăiem, le cărăm, şi vasele vînzătoare le ducem la tîrguri" 32 •
In comitatul Solnocul Interior jelerii şi iobagii sărăciţi din cîteva sate
au ajuns să fie preferaţi de negustorii de vite pentru a le însoţi cirezile cumpărate din Moldova şi Ţara Românească, peste teritoriul Transilvaniei, pînă
în Ungaria. Transportul vitelor pe drumurile transilvănene se făcea, bineînţeles, pe picioarele acestora. Fiindcă cei ce erau angajaţi să le însoţească
minau animalele cu bita, ei erau porecliţi „botari" sau „botaşi". Din deda.raţiile reprezentanţilor iobagilor făcute cu ocazia conscripţiei czirakyene rezultă că atari „botari" sau „botaşi" dădeau localităţile: Oşoi, Maia, Cremenea, Băbdiu, Bobîlna şi Arpaşteu. Relatarea celor din Oşoi sună astfel:
„lingă ciupoarele cele care vin din Ţara Românească ne alcăzuim botaşi ~i
lle] petrecem pînă în 'fara Ungurească pe bani" 33 . Şi cei din Bobîlna însoţeau pînă în Ungaria cirezile de vite cumpărate din Ţara Românească. Fa\ă
de cei din Oşoi, ei precizează în plus: .,noi care sîntem mai sărăcuţi lingă
ciupoarele acestea ne băgăm botari, uneori pînă la marginea hotarului [ Transilvaniei]; de alte ori ~i la Tara Ungurească o petrecem ciupoarele ~i pentru
osteneală elegendolegj îndestulător] ne piă tesc":1 4 _
Spre deosebire e „botarii" din Oşoi ~i Bobîlna, cei din Maia tin ~ă
~ublinieze: ,,cîştigăm bani şi din aceea, că atunci cînd cirezile de vite vin din
Moldova [şi] trec peste hotarul nostru, unii oameni mai săraci le însoţesc
pînă în lara Ungurească, şi pentru oboseala lor stăpînii acelora îi plătesc
cum se cuvine" 35 . Tot vite din Moldova Însoţeau pînă în Ungaria şi „botaşii"
din Cremenea. 36 . Cei din 13ăbdiu nu se referă la provenienţa animalelor, dar
menţionează că le duc „pînă Ia Pesta şi Vac" pentru bani 37 •
\"înzarea foqei de muncă de către ţăranii dependenţi în domeniul
transportului vitelor, mărfurilor negustorilor şi chiar al pietrei de construcţie
era totuşi limitată în raport cu utilizarea ei la cărăuşia sării. Sub aspectul
amplitudinii şi al ariei de răspîndire, vînzarea foqei de muncă din domeniul
transportului sării nu se poate compara decît cu aceea pe care o oferea exploatarea pădurilor şi valorificarea pe piaţă a materialului lemnos, brut ori prelucrat. Pădurile continuau să acopere suprafeţe întinse la începutul veacului
al XIX-iea şi se găseau Într-o proporţie mai mare sau mai redusă în aproape
toate unităţile administrativ-teritoriale ale Transilvaniei 38 . Sporirea eosibilităţilor de valorificare a lemnului brut ori prelucrat pe piaţa interna şi pe
cea externă a determinat o creştere a cererii mîinii de lucru la exploatarea
pădurilor. Intr-adevăr, pentru tăierea copacilor în pădure şi transformarea
lor în buşteni, pentru coborîrea acestora de pe coastele munţilor şi de pe
culmile dealurilor înalte, pentru transportarea buştenilor, fie pe apă, cu plutele, fie pe uscat cu carele, pînă la joagăre sau fierăstraie, pentru ducerea
Arh. Stat. R.P.U. Budapesta, F. S2, conscripţia czid.kyană fo satul Alma Între Vii.
Arh. Stat. Dej, fond Solnoc Interior, Tabela de impunere pe 1820, inv. nr. 1041
din dec. 1819, anexa I, satul Oşoi.
34 Şt. Metcş, op. cit., voi. II, fi.lele 149-1S0.
35 Arh. Stat. Dej, fond Solnoc Interior. Tabela de impunere pc 1820, inv. nr. 989 din
dec. 1819, anexa I, satul Maia.
311 Idem, inv. nr. 923 din dec. 1819, anex.a I, satul Cremenea.
37 Idem, inv. nr. 782 di-n dec. 1819, anexa I, satul Băbcliu.
38 L. Botezan Posesiuni oh1tefti ale iobagilor din Transilvania în perioada 1785-1820
(I), fo Al/A, XVIII, 197S, p. 143-1S1.
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lemnelor prelucrate ori în formă brută pînă la piaţă, trebuiau antrenate importante forţe de traqiune animală şi braţe de muncă umană. In consecinţă,
pentru ţărani se lărgesc modalităţile de a-şi vinde forţa de muncă în schimbul unei retribuţii băneşti. Cu prilejul conscripţiei czirakyene au relevat că
obişnuiau să lucreze pe bani la tăiatul copacilor din pădure ţăranii dependcn\i
din: Finteşu Mare (d. Chioar), Ungureni (c. Solnocul Interior), Muntele Rece,
Mărişel, Buteni, Berindu, Stoboru, Ciuleni, Finciu, Dîmb, Mărgău, Căl.:ita
~i Călăţele (c. Cluj), Topliţa, Deda, Stînceni (c. Turda), Teliu (c. Alba de
Sus); la fel dintr-o serie de sate din comitatele Hunedoara, Zarand şi Alba
de Jos, precum şi din scaunele secuieşti şi din cele săseşti. Cei din Teliu subliniază că „oamenii săraci prime\C plată multă pentru tăiatul lemnelor" 39 . Gc,·a
mai expliciţi au fost iobagii din Mărişelu; .,Fiindcă talienii fac stînjini domnesc lingă Someş, nu departe de noi, cine are nen)ie să-şi facă bani la \lÎnjini aceia, are calea a-şi face".j 0 .
Ţăranii dependenţi mai săraci din astfel de sate, situate În general în
zone muntoase, se angajau pe plată şi la transportul lemnelor, îndeosebi ru
ajutorul plutelor. Cei din Buteni, de exemplu, înşirînd mijloacele de a face
rost de bani, dedară conscriptorilor: ,.unii dintre noi umblă pe valea Săcuie
nilor şi cu plutie" 41 • într-un mod asemănător s-au exprimat şi sătenii din Calata, Călăţele, Mărgău şi din alte sate aflate în jurul Huedin ului. Dealtf ci,
tot secolul al XVIII-iea şi prima jumătate a veacului al XIX-iea, lucrul la
pădure şi transp-1rtJI lemn~lor pc , 3.i:c ~acuenilor, Drăgan ului şi Cri5urilor
pînă la Oradea au constituit importante surse de venituri băneşti pentru locuitorii din această regiune 42 •
Relatările iobagilor din Li vezeni ilustrează că şi ţăranii de pe cursul su perior al Jiului continuau să fie antrenaţi în primele două decenii ale veacului al XIX-iea la tăiatul lemnelor din pădure şi la transportul lor cu plutele43.
Actele conscripţiei czid.kyene reflectă o antrenare pe o arie mult mai
Întinsă la plutărit a iobagilor din satele situate de o parte şi de alta a Mureşului Superior pînă înspre Luduş. în afară de cei din zona muntoasă, care
se întinde de la Topliţa pînă la Deda, au declarat că aveau putinţa să se
angajeze la plutărit, pe plată, locuitorii din Săcalu de Pădure, Ideciu de Sus,
Ideciu de Jos, Brîncoveneşti, Glodeni, Cuieşd, Dumbrăvioara, Sîntioana de
Mureş, Lunca, Dămieni, Corbeşti, Curteni, Drojdie, Dumitreşti, Valea, I ~la,
Vadu, Vidrasău, Chirileu, Sînpaul, Ogra, Cipău, Iernut, Oarba de Mureş,
Lechinţa de Mureş etc. Declaraţia celor din Dumitreşti are următoaroo formulare: .,La Tîrgu-Mureş şi la Reghin curge Mureşul, unde oamenii se pot
1ngaja pe plute şi au posibilitatea să facă rost de bani în fiecare zi pentru
diferite munci prestate" 44 . La fel de expliciţi au fost şi cei din Lunca: ,.Fiind
39

nr. 255.
40

Arh. Stat. Tg. Mureş,
Şt. Meteş,

fond

conscripţii

urbariale,

conscnipţia

czid.kyană,

dosar

op. cit., voi. III, filele 159-160.
R.P.U. B,udapesta, F. 52, conscripţia czirakyană în satul Butcni.
Unele aspecte ale procesului acumulării primitive a capitalului în cormtatul Cluj (1796-1848), În Studii, 1962, nr. 1, p. 143-148.
43
Şt. Meteş, op. cit., voi. III, fila 260.
44
Arh. Stat. Tg. Mureş, fond con90ripţii urbarjale, conscripţia czirakyană, dosar
nr. 335.
41
Arh. Stat.
42 Şt. Imreh,
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apa Mureşului aproape die noi, lingă plutie batăr c101e se poate băga pe
lingă plata bună" 45 . Afirmaţiile de acest gen trebuie Înţelese în sensul că
tăranii mai înstăriţi din zona munttia~ă, liberi ori dependenţi, s-au antrenat
în , omerţul cu plute. Aceştia îi tocmeau pe consătenii lor mai săraci pentru
a-i ajuta să ducă plutele pe Mure~ în jos. De regulă, plutele nu coborau goale,
ci erau pline cu scînduri, leţe, ~indrile, draniţe, grinzi şi căpriori pentru construqii, linei de car, grindee de plug etc. În afara celor tocmiţi pentru transportul plutelor, stăpînii acestora trebuiau să angajeze lucrători, atît pentru
a le scoate din apă, cit şi pentru a le duce la tîrg, acolo unde voiau să le
comercializeze împreună cu încărcăturile lor 46 .
Unde nu era posibil transportul lemnelor pe apă, el se făcea pe uscat cu
ajutorul carelor şi căruţelor tra\e de boi şi respectiv de cai. În comitatul
Crasna, iobagii din Srîrciu precizează în l 820: .,De la Hodin aici în Sălaj şi
mai afară În Ţara Ungurească, scîndurile de brad ducem pentru bani".
/\proape la fel s-au exprimat şi cei din Sî~ 17 .
Tăranii dependenţi, afbti În apropierea unor păduri care aparţineau
nră~enilor, erau solicitaţi, mai ales în pragul iernii, să transporte lemnele
acestora în schimbul unei retribuţii, atunci cînd nu li se putea impune
să le efectueze în contul robotelor. Astfel stăteau lucrurile cu cei din
satele aflate înspre Gilău ~i Huedin. care aproviz?onau Clujul cu lemne de
foc ~i de construcţii, ori cu iobagii din localităţile situate Între Alba şi Aiud
pe de o parte şi Munţii Apuseni pe de altă parte. Locuitorii din Majina dau
în această privinţă următoarea explicaţie la 1820: ,,Din pădurea cinstitului
Colegiu, la Aiud putem duce stînjini la dieci pe bani" 48 . Cei din Şugag arată
de asemenea că pot „serzui" bani „cu căratul stînjinilor", pe care îi „duc la
Bălgrad" 49 . Iobagii moţi indică suma pe care o primeau pentru transportul
unui stînjin pe seama gospodăriilor indi\'iduale ale funcţionarilor domeniului
fiscal Zlatna, care locuiau în Cîmpeni: 20 creiţari monedă-hînie 50 .
Se poate afirma, aşadar, că explo:narea lemnului din ţinuturile împădu
rite şi transportarea lui pentru a fi \·alorificat pe piaţă îi stimula pe ţărani
să-şi vîndă forţa de muncă pentru a face rost de bani. Exemplele de mai
sus se referă însă numai la angajări temporare în ~erviciul unor particulari,
fie ei proprietari de moşii, fie orăşeni, fie chiar ţărani antrenaţi în comerţul
cu materialul lemnos prelucrat într-o formă primară. Proprietarilor particulari li se adăugau Întreprinderile de stat forestiere şi miniere. O întreprindere
forestieră fiscală se găsea, de pildă, la Topliţa (c. Turda). Cu prilejul conscripţiei czirakyene, reprezentanţii iobagilor din această localitate scot în
eYidenţă că îndeosebi la „firezul Împărătesc", aflat în hotarul comunei, ,.În
tot timpul putem căpăta bani" 51 . Cei din Finteşu Mare (d. Chioar) ţin să
facă următoarea precizare, cu aceeaşi ocazie: ,,primăvara, vara, toamna şi
iarna ne ducem la fernerie, unde pentru tăiatul şi slobozitul lemnelor pe
45 Arhivele Statului Cluj-Napoca, fondul comitatului
Turda, conscripţii urbariale,
pachet 332/n.
48
L. Botezan, Aspecte ale antrenării gospodăriilor ţărăneşti din Transilvania în economia de mărfuri Între 1785-1820, în AllA, XIX, 1976. p. 160-161.
47 Şt. Meteş, op. cit., vol. III, filele 185-193.
48 Idem, fila 65.
• 9 Idem, voi. I, p. 165.
50 Idem, p. 155.
51 Idem, voi. II, fila 264.
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ap~. bani dobîndim" 52 • Spusele celor din Finteşu Mare sînt confirmate tot
atît de clar de sătenii din Săsciori (c. Alba de Jos): ,,Prin satul nostru curge
apa Sebeşului, prin care stînjinii împărăteşti se slobod în jos; pentru acest
lucru plătesc la oamenii cu bani gata şi dintru aceasta cîştigam bani pe traiul
nostru" 53 .
Întreprinderile miniere fiscale, care au oferit iobagilor posibilităţi de a-şi
Yinde forţa de muncă săptămîni şi chiar luni b rînd, au fost acelea de pe
domeniul Zlatnei. Domeniul Zlatnei cuprindea mai multe localităţi din comitatele Alba de Jos, Hunedoara şi Zarand. Fiind considerat proprietate a Cowanei habsburgice, autorităţile austriece au impulsionat pe teritoriul lui dezvoltarea întreprinderilor miniere şi siderurgice spre sfîrşitul veacului al
XVIII-lea şi b începutul celui următor. Întrucît statul austriac şi-a arogat
aici şi dreptul de proprietar feudal, funeţionarii domeniali au impus propriilor iobagi contracte colective pentru a asigura Întreprinderilor forţa de
lucru necesară mai ales muncilor de la suprafaţă. Contractele colective impuse satelor domeniului prevedeau plătirea zilelor de lucru consumate în serviciul exploatărilor miniere şi al topitoriilor, deoarece cele două zile de robotă
~ăptămînală, introduse prin reglementarea urbarială proYizorie din 1775, erau
răscumpărate de iobagi cu taxe băneşti. Prin contracte s-a realizat de fapt o
impletire a muncii libere salariate proprii capitalismului cu cea forţată spec;fică feudalismului. Contractele au permis funeţionarilor domeniului să-i
plătească pe iobagi cu o retribuţie mai redusă decît aceea de pe piaţa muncii
libere. Chiar şi prin acordul intervenit la sfîrşitul anului 1785 între autorită
\ile administrative ale domeniului Zlatnei şi reprezentanţii satelor iobăgite,
preţul unei zile de lucru cu braţele a fost fixat b 12 creiţari, iar al celei
cu vitele la 51 creiţari. Cu un an înainte, pe piaţa muncii libere, o zi de
lucru cu braţele fusese plătită cu 20 creiţari, iar cea cu animalele de tracţiune cu 60 creiţari sau 1 florin renan. Dar, în deceniile care vor urma, pe
măsură ce se va atenua teama de o nouă răscoală a moţilor, funqionarii domeniali vor reveni la vechile practici de a plăti salarii minime, mai mici
chiar decît cele prevăzute în contractul din 1785, reînnoit în 1789 54 .
Plîngerile iobagilor moţi din satele domeniului Zlatna, prilejuite de
efectuarea conscripţiei czirakyene, relevă: diferitele aspecte ale muncii pe
care ei erau obligaţi să le presteze, potrivit contractelor; povara şi durata
lucrului efectuat; salariile de mizerie cu care erau retribuiţi pentru munca
depusă; diminuarea retribuţiei pînă la 1820 în raport cu cea plătită în anii
imediat următori răscoalei conduse de Horea, Cloşca şi Crişan etc. Din cele
relatate de iobagii moţi din Albac, Bistra, Vidra de Sus, Cîmpeni şi Sohodol
~e desprinde că dacă o văduvă trebuia să taie în pădure un stînjin, bărbaţii,
În funeţie de potenţialul lor economic, erau datori să facă pînă la 10 şi chiar
12 stînjini. Tăiatul se efectua vara. Intrucît fiecare copac se impunea să fie
curăţat ele crengi şi coajă pentru a fi transformat în buştean şi a aluneca
pe jilip, realizarea unui stînjin consuma două şi uneori, cînd terenul era
accidentat, chiar trei zile. Dacă stînjinul era scurt, pentru efectuarea lui se
52 · Idem,
53 Idem,
54

T6th
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achita între 18-25 creiţari. Pentru un stînjin lung plata Yaria Între 30-68
creiţari monedă-hînie, ceea ce echivala cu 10-24 creiţari de argint. Cei din
Albac au precizat însă că înainte de 1800 pentru un stînjin scurt primeau
40 creiţari, iar pentru unul lung 80 creiţari în monedă-hînie.
După ce stînjinii erau tăiaţi în pădure, urma construirea jilipurilor pe
pantele sau versanţii munţilor pînă în apropierea durilor. Acestea trebuiau
terminate înainte de venirea iernii şi consumau de asemenea mult timp, după
cum reiese din cele spuse de iobagii din Vidra de Sus. Tot ei precizează că
la construirea jilipului primeau cite 6 creiţari pe zi.
Coborîtul buştenilor tăiaţi pe jilipuri nu se putea îndeplini decît iarna,
de obicei noaptea, cînd gerul era mai mare, deoarece numai astfel alunecau
uşor. Altfel era obligatorie inten·enţia oamenilor în condiţii de mare pericol,
mulţi schilodindu-se pentru toată viaţa. In tot cazul, coborîtul stînjinilor pe
jilipuri pretinde iarăşi zile la rînd de muncă încMdată. Munca depusă la cohoritul unui stînjin se plătea Între 7-15 creiţari monedă-hîrtie.
Cea de a treia operaţiune consta, pe de o parte, din tîrîrea buştenilor de
la poalele munţilor situaţi în hotarele comunelor Bistra şi Vidra de Sus pînă
la Valea Mare, iar pe de altă parte În închegarea lor în plute, care erau
coborîte pe acest rîu ~i apoi pe Arieş, pînă la stă vil arul de la Baia de Arieş.
Coborîtul plutelor pe Valea Mare şi Arieş nu era posibil decît primăvara cînd
se topeau zăpezile şi debitul apei ajungea suficient de mare pentru a permite
plutăritul. Plutăritul necesita una pînă la două săptămîni, fiind deosebit de
dificil şi de periculos. In contul lui iobagii primeau Între 10-30 creiţari
monedă-hîrtie sau Între 4-8 creiţari de argint.
Ultima operaţiune echivala cu scoaterea buştenilor îngrămădiţi În fata
stăvilarului de la Baia de Arieş şi stivuirea lor pentru a se usca înainte de
a fi duşi la mine ~i la furnale. Pentru scoaterea unui stînjin de buşteni de
brad, din apa rece ca ghiaţa şi depozitarea lui pe uscat plata varia Între
7-10 creiţari, şi Între 12-20 creiţari monedă-hînie atunci cînd era de fag.
Bineînţeles, şi cea de a patra operaţiune dura una pînă la două săptămîni,
uneori chiar mai mult, după cum reiese din spusele moţilor din Cîmpeni. Cei
din Bucium se plîng, b 1820, că de~i a ,·eau statut de mineri, erau trimişi
totuşi cîte 100-200 pentru a da ajutor iobagilor din celelalte localităţi la stă
,·ilarul de la Baia de Arieş.
Cantităţile de lemne pe care moţii erau obligaţi să le taie din păduri şi
~ă le coboare mai întîi pe jilipuri şi apoi pe plute pînă la Baia de Arieş ajungeau la cifre impresionante pe localităţi. Pe anul 1820, locuitorilor din cele
două Certeşuri, care formau împreună comuna Cîmpeni, li s-au impus 1276
stînjini; celor din Bistra 840; iar celor din Albac 1127 stînjini. Pentru ac:eşti
1127 stîn jini, moţii din Al bac au declarat că urmau să primească ceva mai
mult de 1500 florini monedă-Mrtie, după ce îi predau stivuiţi la Baia de
Arieş 55 .

La astfel de cantităţi de lemne s-a ajuns datorită construirii uzinei de la
Zlatna şi a unor noi furnale la Baia de Arieş şi la Hondol. Acestea au făcut
ca cererea de material lemnos să crească într-o măsură apreciabilă pînă la
1820, în comparaţie cu necesităţile din 1789, cînd s-a reînnoit contractul din
1785. Reprezentanţii iobagilor moţi din Cîmpeni redau cu următoarele cuvinte
65 Şt.

Meteş,

op. cit., vol. I, p. 19-45
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cauzele creşterii necesităţilor de material lemnos: ,,cînd s-a făcut contractul
prin biraiele satului [cu] cinstit[ ul] tist al domeniului nu s-a hotărît numă
rul stînjinilor, şi biraiele după lipsa ştiută de atunci au legat satul; dară după
aceea, scornindu-se cohurile şi în Zlagna şi în Offenbaia (Baia de Arieş n.n.),
precum şi la Hondol, suma stînjinilor s-a sporit şi lipsa stînjinilnr de lemne
. "56 .
tot s-a mmu lţ1t
Tot iobagii din Cîmpeni au reliefat că li s-a îngreuiat slujba ~i prin
introducerea obligaţiei de a confecţiona şindrile şi de a le transporta pe cai
pînă la Zlatna. Un cal putea duce odată pînă la 300 şindrile şi pentru ele se
plăteau 24 creiţari monedă-hîrtie. în cazul moţilor din Albac şi Vidra de
Sus pentru 300 de şindrile se achitau cîte 30 creiţari. Celor din Sohodol li se
dădeau chiar 36 creiţari. Aceştia completează informaţia cu precizarea ciî
pentru transportul a 300 şindrile cu un cal pierdeau trei zile. Iobagilor din
Bucium li s-a impus ca în locul şindrilelor să ducă la Zlatna scînduri. Întrucît
transportul acestora solicita şi atelaje, pentru fiecare scîndură primeau cîte
pa1ru jumătăţi de creiţari de argint 57 .
La 1820, reprezentanţii iobagilor moţi din toate satele domeniului fisl.'al
Zlatna s-au plîns pe bună dreptate, că plata primită era derizorie în raport
cu povara muncii prestate şi cu conditiile deosebit de dificile ale efectuării
ei, care le puneau viaţa şi sănătatea în primejdie. Cei din Bucium au scos
în evidenţă că „măcar unde ne mină în slujbă, nu ni se plăteşte, precum
plătesc alţi privatusuri" 5". Locuitorii din Brăzeşti, care au trecut de sub stă
pînirea grofului Mik6 sub cea a domeniului fiscal Zlatna în a doua jumătate
a veacului al XVIII-lea, se plîng În fata celor ce efectuau conscripţia czirâkyană: ,,pentru cărăuşie ne plătesc ughian că foarte puţin; că pentru că
ducem 1 stînjin, care 3 gazde în 2 zile pot aduce din pădure, numai 40 cr.,
căpătăm în ţidule ... Slujba pe lîngă ai de demult sporindu-se foarte tare,
toate plăţile a5a-s de puţine, de de multe ori nici gura nu ni-o putem
A

hrăni" 59 .
Obligaţiile

iobagilor moţi nu se rezumau do:.1r la aprnv1zwnarea întreprinderilor miniere şi siderurgice cu material lemnos. Pe baza aceloraşi contracte colective, administraţia domeniului Zlatna le-a impus şi sarcini privind
transportarea minereului de la gura minelor pînă la „furnalele imperiale".
Le:._a impus de asemenea şi obligaţia de a aproviziona minele şi topitoriile cu
fierul necesar, pe care trebuiau să-l aducă de la Hunedoara cu animalele de
tracţiune şi cu atelaj.ele proprii. Aceste munci erau tot atît de grele ca şi cele
legate de exploatarea şi transportarea lemnelor. Aceiaşi iobagi din Brăzeşti
se plîng la 1820 că poverile cu minereul adus de la „băile hele înpărăteşti",
de cîte două măji, trebuiau purtate de doi oameni pe mîini, încît mulţi dintre
e1 se „vatamau "60 .
Dar cu toată povara pe care o prezentau, nici aceste munci nu se plă
teau În mod corespunzăwr la nivelul pieţii muncii libere. De pildă, pentru
transportul unei măji de minereu de la Baia de Arieş pînă la uzinele de la
Zlatna, iobagii din Vidra de Sus au declarat la 1820 că primeau 26,2/3 erei•
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\ari de argint; cei din Albac 40 creiţari de arg10t; cei din Cîmpeni şi Soho<lol
cîte un zlot sau florin monedă-hînie. Cei din Bistra primiseră şi ei pînă în
1814 cîte 40 creiţari de argint. De atunci retribuţia li s-a „îndoit", dar în
monedă-hînie. Locuitorii din Albac cu cai erau datori să ducă împreună, pe
anul 1820, de la Baia de Arieş pînă la Zlatna, 42 măji de minereu, pentru
care urmau să primească 48 florini şi 36 creiţari. Cei din Bucium nu indică
sum~ _ce vtrebu~a săv li s~. a~hit~ pentru t~ansp~rt~lv unei ~ăil de ~inereu, în~ă
sublimaza: ,.din carauş11 ş1 d10 alte sluJbe capatam puţma plata de la Camară". Din cele relatate de reprezentanţii moţilor din Vidra de Sus, SohuJol ~i Cîmpeni reiese că transportul minereului îl efectuau cu caii. Cei din
ultimele două sate adaugă în plus că un transport de la Baia de Arieş la
Zlatna îl cf ectuau Yara în trei zile -.i iarna În patru zile 61 .
~lunca forţată impusă iobagilor domeniului fiscal Zlatna prin contracte
colective, chiar dacă nu era precizată, nu putea depăşi totuşi anumite limite.
Nevoilor mereu crescînde de braţe de muncă ale noilor furnale şi exploatări
miniere nu li S-! mai poate face faţă, b începutul veacului al XIX-lea, numai
prin contractele impuse propriilor iobagi. De aceea, funeţi(,narii domeniali
Yor re(urge la ang;,ijarea temporară sau chiar de-a lungul ur..ui an Întreg,
a unor iobagi din satele ce se înncinau cu domeniul Zlatnei, care apaqineau unor stăpîni feudali particulari. Actele conscripţiei czirakyene reliefe.uă
că mai ales ţăranii dependenţi dintr-o serie de sate hunedorene şi zărăndene
au profitat de împrt!jurări pentru a-~i ,·inde forp de muncă În schimbul
unui salariu. E \"orba de fapt de sate aflate în regiuni muntoase şi deluro.1se,
fără pămînturi alodiale întinse, ai căror locuitori îşi răscumpărau roblita
săptămînală cu taxe băneşti sau erau obligaţi la un număr limitat de zile
de slujbă iobăgească. Numai astfel de ţărani dependenţi dispuneau de timpul
liber necesar angajării la întreprinderile miniere şi siderurgice ca salariaţi
permanenţi sau sezonieri. La exploatările miniere aurifere de la Săcărîmb,
Hondol şi Băiţa, de exemplu, au declarat la 1820 că munceau, În schimbul
unei retribuţii băneşti, iobagii din Mintia, Ş0imuşu de Mureş, Chişcădaga,
Nevoieş, Săcămaş, Nojag şi din alte sate. Astfel, cei din Săcămaş relatează:
,.Locuri de băi ca Hondol, Săcărîmb şi Băiţa sînt de 9-10 ceasuri depăr
tare de satul nostru şi acolo putem face cărăuşii" 62 . Cei din Nojag ţin să
precizeze că ar avea posibilitate să se antreneze în transportul sării, deoarece
în comuna învecinată Şoimuşu de Mureş se găsea un depozit erarial. Cu toate
acestea „cu aia cărăuşie nu ne-am şucuit, fiindcă destul modru avem de a
cîştiga bani în băişagu Săcărîmbului, unde în toată Yremea destul lucru putem
căpăta pe plata bună, ori cu boii, ori cu palma".
Spre deosebire de ţăranii din satele de mai sus, cei din Silvaşu de Jos
şi Fărcădinu de Jos au arătat că puteau lucra pe bani la ,,Topliţa, Baia
crăiască, Franţ şi Ştaier". La rîndul lor, iobagii din Măgura obişnuiau să
transporte minereu de fier de la „băile Hinidoarei" pînă la Cugir şi Sibişel.
ln schimb, sătenii din Vălişoara informează că o modalitate principală de
a face rost de bani consta din cărăuşia minereului aurifer de la „băile Ruda",
Idem, voi. I, p. 19-45 şi 155-186; vol. II, fila 269.
Idem, voi. III, filele 283-284; L. Borezan, C. Enea, Antrenarea gospodăriilor
iobăfe/ti din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri la începutul veacului al XIX/ea, m Sargetia, VII, 1970, p. 152.
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aflate în apropierea satului lor, pînă la „şteampurile din Crhcior, pentru
care ne plătesc bine" 63
Dealtfel, iobagii din Crîşcior au confirmat În 1820 că în h~narul ~atului
lor existau mine şi şteampuri, care permiteau să cîştige „bani bunişori": celor
cu boi la cărăuşia minereului, iar celor fără animale cu braţele la şteampuri.
Cele spuse de sătenii din Crîşcior sînt confirmate de locuitorii din Brad"-'. În
hotarul comunei Hăqăgani funqionau de asemenea cîteva exploatări miniere
şi şteampuri. Deşi nu aparţineau fiscului, ci unor particulari, facilit.iu ~i
ele cîştiguri băneşti prin vînzarea fortei de muncă 65 . Interesantă din acest
punct de vedere apare relatarea celor din Abrudsat: ,.În vecinătatea noastră
sînt şteampuri la Roşia, la Săli~te, la Bucium ~i În alte locuiri de băişag, cu
noi învecinate, unde pot căpăta colonii [ În sensul de iobagi n.n.] pita cea de
toate zilele cu lucrul mînil0r" 1•1;_ O Întreprindere minieră particulară cxi~ta
şi la Hăţăgel. Din ea se extrăgea minereu de fier ~i aparţinea baronului
Nalatzi, la fel ca şi manufactura ck teracotă de la Batiz. La cărăuşia minereului de fier de la Hăţăgel au recunoscut în 1820 că se angajau „pe bani'',
sătenii din Densuş şi Fărcădinu de Jos(j 7 .
Fără a se putea compara Gl amploare cu Întreprinderile miniere )l
siderurgice, manufacturile, fie ele de stat, fie particulare, au determinat
totuşi un număr mai limitat de ţărani dependenţi să-şi vîndă forţa de
muncă, acolo unde au apărut. Pe domeniul fiscal din districtul Făgăraşului,
funeţiona încă din veacul al iX.VII-lea o manufactură de sticlă la Porumba<:u de Sus. Iobagii din această localitate arată că la 1820 ea continua să-şi
desfăşoare din plin activitatea. Cei mai săraci dintre ei erau solicitaţi să contribuie la aprovizionarea manufacturii cu lemne, pe care le tăiau din pădure
„pe bani" 68 . Tot la 1820, locuitorii din Eremitu şi Dămieni arată că pe
domeniul fiscal de la Gurghiu (se. Mureş) se aflau în plină activitate „o
hută de sticlărie, o fabrică de porţelan, şi o moară de hînie" 69 .
Referitor la contribuţia manufacturilor particulare la antrenarea ţărani
lor în cîmpul muncii sal~riate pot fi considerate edificatoare relatările celor
din Bicsad şi Micfalău (c. Alba de Sus). La 1820 ei au mărturisit că lucrau
cu toţii, inclusiv copiii, la „huta de sticlă" a grofului Mik6. Unii munceau
la tăiatul copacilor din pădure; alţii la transportul lemnelor de la pădure
pînă la „hută"; o a treia categorie la preparatul leşiei; o altă parte la pisatul
siliciului etc. In schimbul diferitelor operaţiuni prin care asigurau produqia
În flux continuu, obţineau „plată bună". Cu ajutorul ei îşi procurau hrana
şi îmbrăcămintea 70 • Manufacturi de sticlă funcţionau şi în alte părţi ale Tran83

Şt. Meteş, op. cit., voi. III, filele 158, 266-270 şi 293-308; L. Botczan, Contri-

buţia cercului minier Săcărîmb la antrenarea gospodăriilor iobăgeşti din comitatu[ Hu11edoara în economia de mărfuri între 1785-1820, Certej-Săcărimb, 1971, p. 3-4.

op cit., voi. II, fo,le.le 276 şi 296.
Idem, fi.La 314.
Arh. Stat. R.P.U. Budapesta, F. 52, conscripţia czid.kyană îni Abrudsat.
67
Şt. Meteş, op. cit., voi. III, fila 242; L. Botezan C. Enea, Antrenarea go;ţ,o
dăriilor iobăgeşti din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri .•. , p. 158.
68 Şt. Meteş, op. cit., voi. I, p. 2g,9_
63
Arh. Stat. Tg. Mureş, fond conscripţii urbariale, conscripţia czirakyană, dosar
nr. 32 şi 331.
70
Idem, dosar nr. 533; L. Botezan, Aspecte ale antrenării [!.ospodăriilor ţărăneşti din
Trlf.nsUvania în economia de mărfuri între 1785-1820, în AllA, XIX, 1976, p. 166.
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~ilvaniei, chiar dacă nu erau de proportiile celei de la Bicsad şi Micfalău. 1n
funcţie de mărimea lor, antrenau ţărani pc scara mai largă sau mai restrînsă
În cîmpul muncii salaria.te.
Un rol destul de important la antrenarea sătenilor în cîmpul munc11
salariate au jucat şi manufacturile de potasă. Conscripţia czirakyană evidentiază că un astfel de rol îndeplineau la 1820 manufacturile de potasă care
funqionau în hotarul comunei Ormeniş (c. Alba de Su~. la Aghireş (c. Cluj)
~i în Sălaj. Locuitorii din prima comună au specificat ca unii dintre ei puteau
obţine oarecari cîştiguri băne5ti din „fierberea potasei" 71 • Pe cea de la Aghireş au amintit-o în declaraţiile lor reprezentanţii iobagilor din Ticu, Ruginoasa, Dîncu, Arghiş ~i bineînţeles din A~hireş. Din spusele celor din Aghireş rezultă că ea a intrat în funcţiune În preajma ;inului 1820. Cei din Arghiş
ii recunosc importanţa, arătînd că o desen·esc prin diferite munci şi astfel
.,în toată ziua bani căpătăm" 72 .
Manufactura de potasă din Sălaj aparţinea familiei baronilor Banffy.
Din cele relatate de iobagii din Sîg se desprinde că ea hi desfăşura activit.11ea În apropierea satelor lor în „pădurea cea domnească, la care [îi] zic
Calin", cunoscută şi sub numele de „Codrii de aramă". Cei din Plopiş nu
prea profitau de pe urma activităţii ei, deoarece se plîng că ar „putea căpăta
bani" la producerea „materiei de cenuşă", dar nu prea au loc, fiindcă „amu
al\ii au cuprins munca toată". În schimb, cei din Sîg au afirmat că aveau
chtiguri din lucrul depus la tăierea copacilor ~i la arderea lemnelor, precum
'li din comercializarea potasei, dacă o duceau pînă „la DobrÎţÎn " 73 •
Manufacturi de hîrtie existau pe mai multe proprietăţi feudale particulare, dar numărul ţăranilor care se puteau angaja să le presteze diferite
munci, în ,chimbul unei retribuţii băneşti, era limitat. La cea din Bogata de
Olt (c. Alba de Sus), de exemplu, lucrau în 1820 doar 10-12 oameni, cărora
• ~,.,o cr. «~_.
I.1 \e p 1~ateau „pe z1· cite
' .
La Hăghig au fust înfiinţate, spre sfîrşitul secolului al XVIII-iea, de
Lătre negustorul braşovean Costa Demetru Geanli, două boiangerii sau manul act uri de vopsit firele textile, pe moşi 1. nemeşuh1i Blasius Dombi. Dovedindu-se renubile, pînă la 1820 numărul lor a crescut la şase. Cu ocazia conscripţiei czirakyene iobagii din acest sat au relatat că în schimbul lucrului
pe care-l prestau În atelierele manufacturiere puteau obţine pînă la 1 florin
pe zi 7!'i_
În ~fîrşit, în comuna Budila, conscripţia cziraky:.mă consemnează o
m.ue zalhana, care prepara pastramă destinată, se pare, exportului în Moldova şi Tara Românească. Locuitorii comunei i-au informat pe conscriptori
ca în fiecare toamnă se sacrificau o mulţime de oi şi capre. Totodată au rele71
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.,~ Arh. Stat. R.P.U. Budapesta, F. ;2, conscripţiJ. czirakyană 1n satele Aghireş, Ticu,
Dîncu, Ruginoasa şi Arghiş.
73 Şt. Meteş, op. cit., filele 176-177 şi lSS-186.
74 Arh. Stat. Tg. Mureş, fond
conscripţii urbariale, conscripţia czirakyană, dosar
nr. 536.
79 Idem, dosar nr. 554; B. Surdu, Contribuţii la problema naşterii manufacturilor din
Tramilvania În secolul al XVIII-iea, în A/IA, VII, 1964, p. 172.
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Yat că primeau „plată bună" de la negustori, care îi angajau la tăiatul şi
jupuitul animalelor sacrificate, la „fiertul" seului, la tăbăcilul pieilor şi bineînţeles la fierberea pastramei. In plus vindeau negustorilor lemnele necesare
b fierberea cărniiî 6 •
A~adar, din actele c~mscripţiei czirakycne reiese în mod con\'ingător, că
la începutul Hacului al XIX-iea ţăranii dependenţi din Tr::tnsil\'ania au fost
solicitaţi să-~i YÎndă forţa de m11ncă pe scară ce\'a m:i.i largă, în comparaţie
cu ultimele decenii ale secolului precedent, nu num:i.i În agricultură şi viticulturJ, ci ~i În transporturi, în manufacturi ~i mai ales la Întreprinderile forestiere, miniere şi metalurgice, care vor manifesta e,·idente tendinţe de dezvoltare şi progres. În domeniul transporturiior, o antrenare mai cuprinzătoare
a forţei de muncă iobăgeşti e atestată documentar la cărăuşia sării şi a materialului lemnos. Dintre întreprinJeriic miniere şi metalurgice, acelea de pe
domeniile fiscale ale Zlatnei şi Hunedoarei Vl'r favoriza Într-un grad mai
Înalt atragerea iobagilor şi jelerilor în cîmpul ml!ncii salariate. La aceste
Întreprinderi este mai evident progresul elementelor economiei capitaliste,
concretizat atît în tendinţele de modernizare a tehnicii, cît şi în utilizarea muncii salariate. Dar chiar şi În Întreprinderile mm1ere şi
metalurgice munca salariată, specifică or>înduirii capitaliste, se va
Împleti cu cea forţată caracteristică feudalism ului,
datori tă
contractelor
colective impuse propriilor iobagi de către autorităţile
administrative ale
domeniului fiscal. Munca salariată continua să îmbracţ un inveliş feudal şi
În manufacturile particulare şi în transporturi; deoarece ţăranii care se angajau să i!ucreze pe plată erau în covîrşitoarea lor majoritate iobagi şi jeleri.
Dealtfel, pe o perioadă mai îndelungată nu aveau putinţa să-şi vîndă forţa
de muncă decît jelerii fără pămînt arător, care nu erau forţaţi să presteze
decît cîteva zile de slujbă iobăgească pe an, iar dintre iobagi, cei ce-şi răscum
părau robotele cu t..txe băneşti. Ceilalţi ţărani dependenţi, obligaţi săptămî
nal la 2-3 zile de robotă, nu aveau posibilitatea să se angajeze pe plată
decît temporar, fie că era vorba de transporturi, fie de prestarea unor munci
la manufacturi. Dependenţa feudală continua, deci, să constituie şi în primele
două decenii ale veacului al XIX-iea principala frînă în calea antrenării pe
scară mai largă a iobagilor şi jelerilor în cîmpul muncii salariate. A fost
<le aceea firesc să se accentueze contradiqia dintre necesităţile în creştere de
braţe de muncă ale Întreprinderilor manufacturiere miniere şi metalurgice pe
de o parte şi frîna pe care o puneau relaţiile de produqie feudale în calea
tendinţelor de formare a pieţii muncii libere. În acelaşi timp au sporit şi
nemulţumirile ţăranilor împotriva dependenţei lor de stăpînii feudali, care-i
împiedeca să devină oameni liberi pentru a-şi vinde forţa de muncă în condiţii cit mai avantajoase. Aceste nemulţumiri şi contradicţii, împreună cu
altele caracteristice perioadei de tranziţie de la feudalism la capitalism, se vor
amplifica în deceniile de după 1820 şi vor determina declanşarea revoluţiei
burghezo-democraitice În primăvara anului 1848.
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WIE DIE CZIRAKYSCHE KONSKRIPTION DEN VERK.AUF DER
ARBEITSKRAFT DER LEIBEIGENEN TRANSSIL VANIENS ZU
BEGINN DES 19. JHS. WIDERSPIEGELT
(II)
(Z usammenf assung)
Dic Aktcn dcr Czirakyschcn Konskription von 1819-1820 widerspiegeln unter andcrem den erreichtcn Grad zu Bcginn des 19. Jhs. der Hcranzichung der bez2.hlten Arbeit dcr
abhăngigen Baucrn aus Trans~ilv:micn sowohl im Acker- wid Weinbau, als auch im
fuhrwcscn, in dcn Manufaktui·cn, l~ontbctri~brn, &rg- und Hiittcnwcrken. Auf dem Gebietc
des Fuhrwescns bczcugt dic Komkrapt.ion vor aliem fiir die Fiskaldomănen von Zlatna und
Hunedoara eincn umfangrcichcrcn Vcrkauf dcr lcibeigenen Arbeitskraft im Salz- und Holztransport und im Berg- und Hiittenwcsen sowic in dcn Fo.rstbctricbcn. Abcr selbst im
Berg- und Hiittenwcsen ist die dcr kapita.listischcn Gcscllscha.ftsordnung charaktcriscische
bczahltc Arbcit mit dcr crzwungcnen, dcm Fcudalismus cigcnon, uncntgeltlichcn Arbeit,
gemăll kollcktiven Kontraktcn, di.: von dcr Vcrwaltung dcr Fiskaldomănen den eigem.en
Lcibeigcncn aufcrlcgt wurden, verflochten. Die bcz:ihltl· Arbeit hattc auch im Bereiche der
Ma.nufakturen und des Fuhrwcsens feudale Ziigc, denn dic Ba.uern, dic siich gegen Bezahlunig
.1nstellen licOcn. warcn in ihrer iiberwăltigendcni Mehrheit Lcibeigen.e und lnquilLini. Au.f
cine lăngerc Periode iibr,igcns hatten nur die Sedler und armen Inquillin.i die jăhrli!ch nur
zu cin1igen Tagcn frondienst veripflichtet wa.n:n, die Moglichkeit, ihre Arbei·tskraft zu
verkaufcn; ebcnso auch die Leibeigcnen, die sich von ihnen Verpflichtungen, durch Geldtaxcn
fraikauftcn.
Die andcren
horigen Ba.uern, die wochontlich zu uncntgeltlichcn
Arbcitsnagen
vcrpflichtct warcn, hatten nicht dic Mol? ichkeit, oder nur zeitwcilig gegen Bezahlung
anstellen zu laOen. Die feudale Abhăngigkeit stoHte somit weiterhin, auch zµ Beginn des
19. Jahrhunderts das Haupthindcrnis im W cgc einer brei teren Heranziehung der Leibeigencn
und lnquillin,i in den Bereich der bezahlten Arbeit. Dieses Hindernis wiirdc nur nach dcm
Sieg der biirgcrlich-dcmokratischen Rcvolution, im Friihling des Jahres 1848 bescitigt, als clic
gewescnen und Inquillini unabhăngig wurden und cin breites Angcbot frcier bezahhcr Arbeit
ZUiStande ka.m.
1

DREPTUL LA ORGANIZARE lN TRANSILVANIA
(1849-1918)*

,,O caracteristtică esenţi,ală a mişcam munci tor eşti din ţara noastră o constituie faptul că, încă din
stadiul de Început al existenţei lui, proletariatul ~i-.,
pus problema organizării ca cLasă, Înţclegînd că
aceasta este o condiţie hotărîtoare pentru dcsfăşur .1rea cu succes a luptei politice '1mpotriva cla.selOT
e~ploatatoare, penDru real,1zarea ţelurilor sale ·revoluţ~onare, pentru eliberarea socială a tuturor celor
cc muncesc• (Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la adunarea festivii consacrată aniversării a 80 de ani de
la crearea partidului politic al clasei muncitoare din
România, JO martie 197J, Editura politică. Bucureşti, 1973, p. 10-11).

1. - Una din condiţiile sine qua non ale succesului luptei clasei muncitoare în condiţiile societăţii capitaliste o constituie temeinica ei organizare.
„Neputincios cînd este izolat, muncitorul devine o forţă atunci cînd se uneşte
cu tovarăşii săi, capătă posibilitatea să lupte împotri\'a capitalistului ş1 sa-1
opună rezistenţă.

Unirea devine o necesitate pentru muncitor, În fata căruia stă deja
marele capital" 1 .
In Transilvania, după înăbuşirea revoluţiei burghezo-democratice de la
1848, cu toate că politica economică a Austriei şi mai apoi a Imperiului
austro-ungar s-a caracterizat prin ridicarea numai a acelor ramuri ale industriei, care urmau să alimenteze cu materii priaie şi produse brute industria
din Viena, Budapesta şi din alte centre din afara Transilvaniei, procesul
obiectiv al dezvoltării capitalismului n-a putut fi oprit.
Naşterea şi dezvoltarea clasei muncitoare a dus şi în Transilvania la
luptă împotriva exploatării, împotriva condiţiilor inumane de viaţă şi <le
muncă. Şi aici, ca şi în România, s-a intuit de timpuriu, ca o condiţie obligatorie a succesului luptei, legătura obiectivă dintre lupta clasei muncitoare şi
organizarea ei profesională şi politică. La Început au fost înfiinţate asociaţiile
de ajutor reciproc 2 , şi este de subliniat că ·s-a manifestat de atunci tendinţa,
cu largul sprijin al statului, de a face din aceste asociaţii organizaţii patro,.. Cu referire specială la organiza.rea clasei munoitoare.
Lenin despre sindicate 1895-1923, Editura Consiliului General al Sindicatelor, Bucureşti, 1958, p. 26.
2
O astfel de asociaţie a fost 1nfiinţată la Braşov, În 1846, de către muncitorii tipografi, iar În 1851 a fost creată o alta la Tim4oara, sub denumirea „Ca•sa comună de
ajutor de boală şi călătorie a tipografilor" (Vezi Dornmmte privind începuturile mişcării
muncitoreşti şi socialiste din România ( 1821-1878 ), Editura politică, Bucureşti, 1971, p.
265-267).
1
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nale, autorităţile interzicînd desfăşurarea HCune1 activităţi politice în
cadrul lor.
Sfîrşitul deceniului al ~aptelea al secolului trecut a marcat crearea, în
1868, a Asociaţiei generale a muncitorilor din Timişoara, cea mai închegată
organizaţie din acea vreme, dar s-a cunoscut organizarea şi a altor asociaţii
muncitoreşti la: Oradea, Oraviţa, Reşiţa, Anina, Arad, Sibiu, Cluj, toate
dll\ cdind că mişcarea munciwrească din Transih·ania făcea paşi serio~i
înainte=1.
Cu toate ca rn 1871, aceste organizaţii au primit o puternică lovitură
din partea gu,·ernului burghezo-moşieresc ungar, care, arestînd o parte din
conducătorii de seamă ai mişcării muncitoreşti, a înscenat procesul de „infidelitate"\ iar prin măsurile represive ale aceluiaşi guvern s-a ajuns la o anumită stagnare a mişcării muncitoreşti din "! ransih-ania, înfiinţarea de „case
muncitoreşti" ~i chiar de uniuni profesionale a continuat.;.
De~i importante nu numai pentru faptul că ele au venit în ;prijinul
membrilor lor, l·i ~i prin aceea ca în cadrul lor au crescut elemente munci1urc~ti, ini\iatorii de mai tîrziu ai !>indicatelor, arncia\ille de ajutor reciproc
!,-au deosebit de a!>ocia\iile profesionale, în primul rind prin aceea că asociaţiile profesionale nu desfăşurau o acti,·itate de ajuwrare, ci de răspîndire
a ideii luptei pentru îmbunătă\irea situaţiei clasei muncitoare, iar apoi prin
aceea că asociaţiile prole!,ionale „rupeau cu iueea ,,rnJaoorării paşnice cu
burghezia«, idee specifica activită\ii a!,ocia\iilor de ajutor reciproc. De asemenea, ele au fost asociaţii independente de burghezie, cu o conducere aleasă
din rîndurile munciwrilor" 1;.
Pe linia organiză:·ii politice, în anul 1878 s-a făcut un prim pas: s-a
de~rhis la Budape!>ta primul „Congres socialist" la care au participat şi reprezcntan\i ai muncitorilor din Transilvania şi aici şi atunci s-a hotărît înfiin\area „Partidului celor fără drept de ,·01", care a fmt desfiinţat de autorităţi
la scurtă vreme. I-a urmat evenimentul din 1880, cînd s-a constituit, tot la
lludapesta, Partidul General Muncitoresc, la congres participînd şi o delegaţie a muncitorimii din Tran~ilvania•.
După aceea, timp de 10 ani a avut loc în mişcarea muncitorească din
Ungaria (deci şi din Transilvania, în 1867, împotriva voinţei şi aspiraţiilor
na\iunii române - cea mai numeroasă parte a populaţiei Transilvaniei, acest
străvechi teritoriu românesc a fost anexat Ungariei) un proces care a dus în
final la formarea Partidului Social-Democrat, în urma Congresului din 7-8
decembrie 1890.
--------3

Vezi A. Egyed, Istoricul asociaţiilor muncitorefti din Transilvania între anii 1868-

1812, În Studii, nr. 6/1956, p. 27-50.
4
V czi Documente p,·h·ind începuturile mijC.-irii muncitoreşti fi socialiste din Rom.inia, p. 627-631.
5
Idem, p. 603, 605, 633-637, 699-700, 703, 705-708 ş.a.; vez.i şi
A. Egyed,
Despre mişcarea muncitorească din Transilvania, între anii 1880-1890, În Studii, nr. 4/1957,
p. 33-54.
6
L. Fodor, lnceputurile mifcării sindicale din T ransilva11ia ( 1848-1900 ), în 50 de
ani de la crearea Comisiei Generale a Sindicatelor din România. 1906-19~6, Editura Consiliului Centr3'1 al Sindicatelor, Bucureşti, 1958, p. 113.
7 Vezi A. Egyed, Despre mişcareµ muncitorească din Transilvania între anii 1880-1890,
p. 37.
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După crearea P.S.D., la al cărui Congres de constituire, la punctul referitor la mişcarea sindicală s-a arătat necesitatea organizării economice a
muncitorilor, sindicatele find considerate ,, ... şcoli de educaţie politică !)i
economică a proletariatului", s-a trecut şi în Transilvania la organizarea, de
către muncitori, a sindicatelor. Amintim exemplificativ, că la 10 august 1892
a luat fiinţă, la Cluj, Asociaţia profesională a muncitorilor pantofari şi L·i1mari, că în perioada anilor 1891-1892 au mai fost create: sindicatul tîmplarilor, al pantofarilor, al croitorilor, al perierilor şi al dogarilor - la Arad;
sindicatul tîmplarilor şi cel al pantofarilor - la Timişoara; sindicatul cruitorilor şi cel al pantofarilor la Braşov, proces ce a continuat în anii
următoris. În 1892 a fost comtituit Con,;iliul sindicatelor, compus din delegaţii asociaţiilor profesionale, avînd drept sarcină îndrumarea activit:î\ii
sindicale.
In faţa amplificării acţiunilor În vederea creării de sindicate, Congre,ul
al III-lea al P.S.D. (1894) a propus următoarele:
„Avînd În vedere că sindicatele trebuie privite ca cele mai potrivite
organizaţii pentru trezirea interesului muncitorilor indiferenţi faţă de mi~carea politică;
avînd în vedere că în împrejurările de astăzi, în situaţia economică ~i
politică actuală şi în actuala stare a mişcării de partid, sindicatele constituie
baza unei organizaţii puternice şi active;
congresul obligă pe fiecare tovarăş să fie membru al sindicatului <lin
profesia sa, dacă nu-l Împiedecă împrejurări obiective;
obligă de asemenea conducerea partidului să sprIJme mişcarea sin<licală"9, ca în Statutul de organizare a P.S.D., elaborat în 1895, să se prevadă
~i formele de organizare a mişcării sindicale.
Venit la cîrma ţării În 1895, guvernul Banffy a inaugurat epoca unnr
crunte acţiuni de prigoană împotriYa mişcării muncitoreşti. Cu toate acestea,
activitatea în vederea organizării în sindicate s-a amplificat şi primul Congres
al sindicatelor, ţinut Între 21-22 mai 1899, a însemnat un mare pas înainte
pe linia organizării clasei muncitoare. S-a cerut la acest congres „recunoa~tcrea legală a drepturilor muncitorilor de a se organiza apărarea intereselor !nr
economice, pentru obţinerea condiţiilor mai bune de trai, prin Înţelegeri Între
ei, prin grevă sau boicot.
Interzicerile care stînjenesc organizarea şi sprIJmirea mişcărilor de acest
fel, fie sub formă de legi, fie prin decrete ministeriale, trebuie suspenda te
<le către guvern, fiind nedrepte 5i necorespunzătoare spiritului vremii 10 .
Primele două decenii ale secolului al XX-iea s-au caracteri7at pentru
Transih·ania prin accelerarea dezvoltării industriale şi, paralel, prin creştere,1
~ Vezi L. Fodor, Începuturile mifcării sindicale din Transilvania ( 1848-1900 ). p.
118; vezi şi A. Deac,Mişcarea muncitorească din Transilvania 1890-189 5, Editura ştiinţi
fică, Bucureşti, 1962, p. 142-143; A. Deac, Mişcarea muncitorească din Transilvanic1 Îr1
ultimul deceniu al secolului al XI X-lea, În Mişcare" muncitorească din România. J893- I 900,
Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 303-365.
9
Apud L. Fodor, lnceputurile mişcării sindicale di11 Transilvania (1848-1 ()00),
p. 119-120.
10 Idem, p. 122.
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destul de rapidă a proletariatului din marea industrie 11 • Condiţiile de muncă
'ii de viaţă ale proletariatului de aici nu s-au îmbunătăţit. Dimpotrivă. ,,Timp
de muncă nelimitat şi salariu infim", ne informează presa muncitorească,
la care s-au adăugat celelalte aspecte negative caracteristice politicii guvernului burghezo-moşieresc maghiar în raporturile sale cu clasa muncitoare:
asuprirea naţională, şomajul, asigurări sociale nesatisfăcătoare, teroarea autorităţilor ş.a.
Pînă în

preajma anului 1907, mişcarea sindicală din Transilvania s-a
L·aracterizat prin creşterea numărului organizaţiilor sindicale12 , print·r-o anumită grijă pentru buna lor organizare şi prin trecerea la aqiuni în vederea
centralizării ace~tei mişcări, pentru înfiinţarea de sindicate pe ţară. Scăderea
.l\ întului activităţii sindicale, care a avut loc după 1907, a fost vremelnică,
pentru că în preajma anului 1910 se cunoaşte o amploare apreciabilă a acestei
mi,cări în oraşele mari ale Transilvaniei. în 1910 erau concentraţi în 61 de
,i;,dicate ce fiinţau în ceie 7 oraşe mari ale Transilvaniei cca. 79,50/o din
muncitorii organizaţi, ca în 1912, în 64 de sindicate să fie concentraţi, tot
în aceste oraşe, 81,80/o din muncitorii organizaţi. ,,Muncitorimea celor 7 oraşe
a constituit principala foqă a mişcărilor muncitoreşti care au avut loc în
,1Cl')ti ani, iar învă\ămintele trase din succesele obţinute au redeşteptat ş1
.rn însufleţit Iupta maselor din celelalte centre munci to re şti" 13 •
în legătură cu mişcarea muncitorească din Transilvania se impun, la
consideraţiile de mai sus, unele precizări. în primul rînd, trebuie subliniat
!aptul că s-au organizat în sindicate puţini muncitori din marea industrie,
c.'i muncitorimea din această categorie s-a organizat mai tîrziu. Acest îapt
~i-a avut cauzele sale, la loc de frunte situîndu-se atitudinea aparatului
represiv şi măsurile luate de statul burghezo-moşieresc maghiar împotriva
organizaţiilor profesionale şi politice ale clasei muncitoare 14 •
11 Vezi L. Fodor ~i L. Vajd.1, Co11nib11ţii la istoria mişcării sindicale din Transilva11ia
( /848-1917), Edirur.1 Consiliului C:nrral al Sindicatelor, Bucureşti, 1957, p. Sl, unde se
.1r.11ă că: ,,Numai Într-un deceniu Între 1900 şi 1910 - numărul proletarilor industriali
.1 crescut de la LH.000 la 200.000. Este semnificativ faptul c:i numărul muncitorilor din
industria marc )i mijloci:! a sporit 'in acc:mă perioadă cu 40.000, astfel că În 1910, din
ror.1lul de aproape 200.C00 de muncitori industriali, 98.000 adică 49,2¾ erau con.:rntraţi În industria marc şi mijlocie.
Ritmul rapid de dCL.voltare a industriei este ilustrat şi de sporirea tot m.ii accentuată
a numărului muncitorilor din marile centre miniere şi metalurgice din ,comiutcle Hunedoara
şi Caraş-Severin, precum şi de afirmarea unor noi şi puternice centre industriale ca Timi~o.1r,1, Arad, Oradea, Cluj, Braşov etc.".
12 Vezi Ion Iacoş, Intensificarea l11ptei pentm eliberarea
naţională
a rom.inilor la
Î11c1p11t11/ secolului al XX-iea, în 1918. Unirea Transilvaniei cu România, ediţia a III-a,
TL'\ .hută şi adăugită, Editura politică, Bucureşti,
1978, p. 289-301; L. Fodor şi L. Vajda,
Cuntribuţii la istoria mi1cării sindicale din Transilvania, p. 59, 70-71; L. Vajda, Despre
mi,<carea sindicală din Transilvania intre anii 1900 şi 1917, În 50 de ani de la crearea
Cumisiei Genn.ile a Sindicatelor din România, p. 208, 215-216.
13 L. Vajda, Despre mi1carea sindicală din Transilvania intre anii 1900 şi 1917, p.
227-228. Or~lc la care se referă autorul au fost: Arad, Braşov, Cluj, Tg.-Mureş, Oradea,
Satu-Marc şi limişoar a.
14 Aşa, de exemplu, minerii d~n bazinul Văii Jiului n~au avut dreptul de a se organi,,a În sindicate şi În aceste condiţii s-a dezvoltat o activitate rcvo'.uţionară subterană, 'ln
foMre diverse forme (vezi N. G. Munteanu, Gh. I. Ioniţă, Un veac de istorie a mineri/o,
de pe Jiu, Editura politică, Buc,ureşti, 1971, p. 7-22; vezi şi Documente di11 istoria mi/c:irii muncitoreşti din România. 1910-1915, Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 501-504,
unde se pubLidi documentul intitulat „Căvre muncitori,i băieşi din Ungaria", din conţinutul
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în al doilea rînd se impune a fi subliniat faptul că în primele decenii
ale secolului nostru s-au ridicat la luptă revoluţionară şi proletarii agricoli.
În 1906 (ianuarie) a fost creată Uniunea muncitorilor agricoli şi „statutele
acestei uniuni arată că ea a fost creată ca sindicat al maselor proletare şi
semiproletare agricole, pentru a uni în rîndurile sale pe muncitorii agricoli,
zileri şi sezonieri, pe argaţi, pe lucrătorii de la tera,;amente, pe ciobani, vizitii,
cărăuşi, pe muncitorii industriali necalificaţi care erau legaţi încă de economia rurală, _cu un cuvînt toate păturile ţărănimii sărace" 15 .
în fine, trebuie să arătăm că minusurile existente în mişcarea sindicală,
inerente începutului şi momentului istoric dat, au fost amplificate uneori şi
datorită influenţelor reformiste de care au suferit mulţi membri ai conducerii
Consiliului sindical 16 • Nu e mai puţin adevărat că, mai ales pe plan local,
spiritul reYoluţionar a caracterizat activitatea clasei muncitoare din Transilvania.
2. - Pînă la instaurarea dualismului austru-ungar (1867), în Transil\'ania dreptul la organizare a fost reglementat de legislaţia austriacă, pentru
că, după înfrîngerea revoluţiei burghezo-democratice de la 1848, Transilvania a trecut sub dominaţia neoabsolutismului austriac, chiar dacă de la 1860
s-au resimţit şi aici din consecintele „regimului liberal" instaurat în Austria.
Codul civil austriac din 1811, aplicat în această perioadă în Transilvania, a stabilit cadrul general îr. materie, prevăzînd în art. 26 că: ,,Drepturile
membrilor unei societăţi licite, Între sine, se hotărăsc prin contract sau prin
scop şi prin dispoziţiunile speciale ce există privitor la ele. In raport cu alţii,
societăţile se bucură de ordinar de aceleaşi drepturi ca persoanele particulare.
Societăţile ilicite ca atari nu au drepturi nici faţă de membri, nici fată cu
..1lţii, şi sînt incapabile de-a dobîndi drepturi. Sînt ilicite societăţile, cari sînt
specialmente oprite prin legi publice sau sînt în mod învederat împotriYa
siguranţei, a ordinei publice sau a bunelor moravuri".
Din conţinutul articolului sus-citat ne interesează situaţia asociaţiilor
considerate „ilicite", ~i aceasta pentru că, în primul rînd, decla~area ca ilicite
a lor se făcea prin legi speciale (ordinare), ceea ce a însemnat o limitare
foarte serioasă a dreptuiui la asociere şi organizare, datorită faptului că pe
această cale legiuitorul ordinar a putut oricînd să declare ilicite asociaţiile
profesionale şi organizaţiile politice :ile clasei muncitoare.
În al doilea rînd, s-a prevăzut că erau ilicite asociaţiile a căror activitate era îndreptată „Împotriva siguranţei, a ordinii publice sau bunelor
moravuri" (era vorba de siguranţa şi ordinea publică a statului burghezomoşieresc ungar, de „bunele moravuri" ale societăţii capitaliste). Dar Întrebarea care se pune este următoarea: cine era chemat, cine avea căderea (competenţa) să aprecieze activitatea acestor asociatii şi să decidă dacă era sau
căruia ne putem face o imagine destul de limpede asupra stadiuJui org.mizării a;ccstui important detaşament al clasei muncitoare În cel de-,al doilea deceniu al secolului nostru. Cităm

din acest document următoarele: ,,Dacă guvernul respinge statutele, dacă autorită~ile opresc
adunările ,populare, atunci trebuie făJout organizaţie fără stiatute şi În adu'llări secrete trebuie să luminăm pe băieşi de aceasta", adi-că despre necesitatea organizări,i, pe care documentu'!_ o numeşte „elementul de vi'aţă aJ băi.ieşilor" (p. 503).
t:, L. Vajda, Despre mişcarea sindicalii di11 Transilvania într<· anii
1900 ·şi 1917,
p. 218.
16 Vezi şi L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilvania, p. 76-77.
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nu împotriva siguranţei statului, a ordinii publice sau a bunelor moravuri?
Răspunsul e limpede: organele statului, şi de aici abuzul şi arbitrarul în privinţa aprecierii activităţii asociaţiilor muncitoreşti şi în privinţa măsurilor
adoptate faţă de ele. De fapt, însuşi legiuitorul citat a stabilit, prin conţi
nutul articolului de mai sus, temeiul viitoarelor măsuri abuzive şi arbitra·re
împotriva organizaţiilor muncitoreşti, atunci cînd a prevăzut că asociaţiile
declarate ilicite „nu au drepturi nici faţă de membri, nici faţă cu alţii, şi
sin t incapabile de-a dobîndi drepturi".
Pînă la 1867, alături de dispoziţiile Codului civil austriac, mai amintim. ca măsuri în legătură cu organizarea şi activitatea asociaţiilor muncitoreşti·

- măsurile adoptate printr-o serie de ordonanţe în anul 1851, prin car~ r~:
gimul absolutist austriac a instituit pedepse foarte aspre pentru muncitori~
care se Înţelegeau Între ei În vederea luptei pentru obţinerea de salarii mai
mari şi a unor condiţii de muncă mai bune 17 , măsuri care n-au lichidat însă
lupta clasei muncitoare pentru organizare;
- desfiinţarea de către autorităţi, în perioada 1850-1852, a organizaţiilor
care aveau „un caracter de luptă pentru interesele muncitoreşti" 18 ;
- elaborarea În anul 1854 a legii miniere generale 19 , care în art. 21°0-214
\-a ocupat de înfiinţarea, organizarea şi funqionarea a ceea cc au fost numite
,,lăzi fră\eşti", prevăzîndu-se în art. 211 că: ,.Orice angajat al unei mine,
f unqionar sau miner, este obligat să fie membru al asociaţiei respectivei mine
~i să plătească cotizaţia fixată" (sublin. ns. - D.V.F.).
În legătură cu crearea, fiinţarea şi activitatea acestor asociaţii, art. 212
a statuat că fiecare asociaţie va avea statute proprii stabilite de proprietarul
\au conducătorul minei, în Înţelegere cu muncitorii angajaţi, şi aceste statute
trebuiau aprobate de judecători:1 minieră.
Atît de importante au fost clispozi\ile acestei legi pentru exploatatnrii
din Ungaria, încît ele au rămas în vigoare şi după elaborarea În 1884 a
legii industriei (legea m. XV 1/)20 .
încă din această perioadă s-a aplicat regula că statutele asociaţiilor proJesirmale ale clasei muncitoare trebuiau aprobate de diferite organe ale statului. Cu toate că foarte des aceste statute n-au fost aprobate, fapt ce a mă
rit pericolul desfiinţării lor abuzive, asemenea asociaţii s-au organizat şi au
~i f unqionat. Aşa au stat lucrurile în 1852 cu Asociaţia muncitorilor m,icelari din Oradea, în 1862 cu ale muncitorilor metalurgişti din Reşiţa sau în
186) În cazul muncitorilor pantofari din Arad, ale căror statute n-au fost
aprnb.ue de către Ministerul de Interne, dar care, pînă la sosirea răspunsului,
~i-au făcut asociaţii şi au şi activat „În ciuda refuzului ministerului" 21 .
0

17
Vezi ~i !stRom, voi. IV, EJitur.1 Ac.1dcmiei Republicii Populare Române, Bucu1964, p. 4.30.
18 Ibidem.
19 Landes Regierungs-Blatt Jur das Grossfiirstenthum Siebenburgen, 24 februarie I 855,
part. a XV-a, p. 654-709.
20
Vczi Legea industrială din Ardeal. Art. de lege XVII din 1884, XV III din 11!87
şi XXV din 1900. Ordonanţa de punere În aplicare a le~ii industriale nr. .39.266/188 ◄ a
Min.Ind.com. şi gr., Ordonanţele nr. 42.943/1891 Min.com., nr. 78.000/1896. XII Min.corn.,
nr. 27.483/1901 Min.Ind. şi corn. şi nr. 72.400/1914 Min.Just., tradusă de dr. Enea Munteanu, Tipografia fondului cărţilor funciiare, Cluj, 1928.
21 IstRom, voi. IV, p 431.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~-~Asociaţiile muncitoreşti care au avut şansa de a li se aproba statutele,
chiar dacă uneori aprobarea a fost dată cu anumite condiţii 22 , au fost supuse unui foarte riguros control şi unei foarte severe supravegheri din partea
autorităţilor statale. Guvernul imperial de la Viena a cerut autorităţilor lncale să supravegheze cu mare atenţie pe muncitori şi să i se raporteze de,pre
orice fel de acţiune muncitorească.

*
Regimul juridic al organizam clasei muncitoare, modul de creare şi funcal organizaţiilor muncitoreşti în perioada dualismului austro-u11~:1r,
au fost stabilite de autorităţile statului burghezo-moşieresc ungar. Prin măsu
rile luate, care s-au aplicat din plin în Transilvania, În principal ordonanţe
ministeriale, autorităţile ungare au făcut ineficiente dispoziţiile unor legi
elaborate în cadrul monarhiei dualiste (a fost vorba de Legea din 15 noiembrie 1867 referitoare la dreptul de asociere şi de întrunire, care a decretat acest drept ca „drept politic", şi de una din legile considerate fundamentale În acest imperiu, şi anume de cea din 21 decembrie 1867, referitoare
la drepturile fundamentale ale cetăţenilor, prin care, la art. 12, s-a decretat
că se asigura cetăţenilor regatelor şi ţărilor reprezentate În Consiliul imperial,
libertatea de asociere şi întrunire).
În Transilvania, regimul juridic al organizării clasei muncitoare s-a aflat
sub incidenţa dispoziţiilor ordonanţelor Ministerului
de Interne ungar nr.
1394 din 20 apri,Iie 1873 şi nr. 1508 din 2 mai 1875 23 , care au pus la haza
fiinţării şi activităţii acestor organizaţii statutele proprii.
Proiectul de statut, Întocmit şi aprobat de către adunarea generală a
celor ce constituiau o asemenea asociaţie, a trebuit înaintat spre aprobare
organelor competente. Aşa, de exemplu, Statutele Asociaţiei profesionale de
ajutor reciproc a calfelor din Sibiu 24 „au fost confirmate prin decret guHrnamental, la 28 noiembrie 1867, sub nr. 25.892/1867, în totalitatea I\H";
membrii Asociaţiei generale a muncitorilor din Timişoara s-au adresat, la
30 aprilie 1869, Ministerului de Interne ungar, pentru „a li se acnr&.1 î,nlta
aprobare În vederea libertăţii Întrunirilor ~i exerciţiul nestingherit al activităţii asociaţiei pe baza statutelor depuse de mai multă vreme spre în:ilta
aprobare ... " 25 ; la finele § 37 al Statutelor Asociaţiei profesionale de ajutor
reciproc a muncitorilor din Gheorgheni se specifică că: ,,Hotărîrea adun!frii
generale va fi Însă pusă În aplicare numai dacă va fi aprobată de onor. Minister de Interne ungar regal" 26 , şi cu aceasta n-am epuizat lista excmplelc1r.
Aceste statute trebuiau Înaintate prin intermediul organelor locale (iudeţene sau municipale), care puteau, erau datoare să-şi spună părerea, să dea
un aviz ce cîntărea greu în soluţia ce urma a fi adoptată de organul central

ţionare

22
Vezi şi L. Fodor şi L. Vajda, Contribiiţii l.i istoria mişc,irii sindicale din T,,rnsilvania, p. 12 şi L. Fodor, lnce puturile mişciîrii sindicale din Tr.msilvani.1 ( I 848-1900 ).
23 Vezi C. Negrea, Dreptul civil al ţinuturilor ar.delrnr ,,i 1mg_iirene în compara{i11ne
cu dreptul civil român, vol. l, fasc. I, Tipografia Bernat, Cluj, 1920, p. 233; V. Onişor,
Tratat de drept administrativ român, Tipografia dr. S. Bornemisa, Cl u i, 1923, p. 3 41.
24
Documente privind începiiturile mişcării miincitorr1ti şi socialiste din Români,1,
p. 114-420.
2:; Idem, p. 460-461.
26 Idem, p. 744-753.
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al administraţiei de stat2 ;. Uneori au interYenit şi alte organe interesate, mai
ales pentru a împiedica obţinerea aprobării unor asemenea statute. -în 9 ianuarie 1871, administraţia minelor din Oraviţa înainta Ministerului Agriculturii, Industriei şi Comerţului de la Budapesta un referat prin care cerea
respingerea statutelor Asociaţiei muncitorilor din Reşiţa 28 , care era o asociaţie
de lectură, de autoeducare, motivînd că la Reşiţa o asemenea asociaţie „nu
ar fi altL·e,·a decît pierdere de bani şi de timp, în cadrul căreia moravuriie
sănătoase ale poporului muncitor s-ar altera, iar disciplina, atît de necesară
procesului de producţie, să slăbească tot mai mult."
Înaintîndu-şi părerea
:Ministerului de Interne ungar (care de fapt era o propunere), Ministerul
în cauză subscria la propunerea administraţiei minelor din Oraviţa şi aducea
~i e1 alte_ argumente pentru a se obţine respingerea statutelor în discuţie 29 .
Organul central al administraţiei de stat ungare (în principal Ministerul
de Interne) aproba sau respingea statutele ce-i erau înaintate. S-au cunoscut
~i situaţii cînd aprobarea unor statute a fost supusă unor condiţii. Prefectul
nHnitatului Arad, Într-un raport din 26 iunie 1893, arăta că statutele sindicatelor pantofarilor, cizmarilor şi tîmplarilor au fost aprobate cu condiţia
ca în locul ajutorării greviştilor să fie prevăzută în ele neajutorarea acestora 30 ,
iar formarea sindicatului muncitorilor zugravi, vopsitori de firme, lustruitori
~i auritori, tot din Arad, .,a fost aprobat cu condiţia ca el să se ocupe numai
de educaţia culturală a muncitorilor fără a da ajutor greviştifor" 31 •
S-a prevăzut, prin dispoziţiile ordonanţelor ministeriale amintite mai sus,
c:i qatutele trebuiau să cuprindă clauza că, în cazul în care nu s-ar urmări
scopul şi procedura stabilită, respectiv atribuţiile, guvernul ungar era în
drept să suspende neîntîrziat asociaţia în cauză, iar dacă, prin activitatea
dc\făşurată în continuare, respectiva asociaţie ar fi periclitat interesele statului sau interesele membrilor ei, în urma unei anchete ordonate de autoritatea
competentă, se putea (în funcţie de rezultatele anchetei) dizolva respectiva
asociaţie. Nu au fost puţine cazurile cînd aceste preYederi au fost invocate
pentru a se lovi în organizaţiile clasei muncitoare, învinuite cel mai adesea că
prin activitatea lor „periclitau" interesele statului. ,.Cronica săptămîna-Iă a
muncitorilor" (.,Munkas-Heti-Kronika") relata, la 17 octombrie
1875, că
autorităţile ungare, în speţă guYernul de la Budapesta, intenţionau să desfiinţeze Asociaţia de ajutor reciproc a muncitorilor din Sibiu, datorită influenţei deosebite pe care aceasta o avea în ora5, subliniindu-se că această intenţie
a guvernului avea drept scop „a mări cît mai mult asuprirea şi exploatarea
m unei torilor" 32 .
27 Ospăcuii din Cluj, de exemplu, s-au adresat la 24 martie 1868 Consiliului munic1p.1I. pentru .1 obţine „at'it acordarea autorizaţiei necesare înfi.nţării asociaţiei amintite (era
\ orba de înfiinprca Asociaţiei de asistenţă În ca:>: de boală şi de Î'llmormîntare a angajaţi
lor ospătari şi din cafenele, n.ns.-D.V.F.), cît şi confirmarea statutelor ei" ( Documente pri-

vind începuturile mifcării muncitorefti fi socialiste din România, p. 431).
28 Documente privind începuturile mi,icării muncitoreşti şi socialiste din România,
p. 565-567.
29 Idem. p. 567-569.
30 Apud L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii l.z istori.z miicării sindicale din Transilv,znia,af. 43.
L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilvania, ,p. 46.
32 Documente privind începuturile mifc,irii mu11citorefti fi
socialiste din România,
p. 729-730.
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In lupta împotriva clasei muncitoare, pentru a împiedica act1v1tatea ei,
care presupunea - în vederea succesului - o cît mai bună organizare, statul
burghezo-moşieresc ungar a folosit un vast arsenal de mijloace. Este foarte
interesant de arătat că unul din scopurile acestor măsuri a fost împiedecarea
unor importante detaşamente ale clasei muncitoare de a se organiza. Aşa au
stat lucrurile, de exemplu, cu muncitorii minieri. ,.Pînă la sfîrşitul anilor
1890 orice încercări ale minerilor de a crea organizaţii proprii n-au dat rezultate. La cea mai mică iniţiativă în această direcţie a intervenit puterea de
stal cu ajutorul poliţiei" 33 •
Venit la putere în a doua parte a ultimului deceniu al secolului trecut,
guvernul Banffy s-a remarcat deosebit în legătură cu măsurile represive împotriva mişcării muncitoreşti. Să amintim că numai în cursul anului 1897 au
fost respinse 33 de statute34 şi că s-a făcut totul pentru ca acti,·itatea asociaţiilor muncitoreşti să fie cît mai limitată. Guvernul Banffy a dat ordine
categorice autorităţilor locale pentru o supraveghere drastică a mişcării muncitoreşti, pentru a se împiedeca tipărirea şi difuzarea de materiale socialiste,
pentru reprimarea promptă a grevelor. Au fost intentate şi procese luptătorilor
pentru interesele clasei muncitoare. Aşa, de exemplu, în 1896 a început la
tribunalul din Lugoj procesul înscenat greviştilor de la Reşiţa şi împrejurimi
(Doman şi Secul) şi peste 30 de muncitori, între ei şi soţii de mineri, au fost
condamnaţi la închisoare pe termene limitate (între 8 şi 60 de zile), motivarea condamnării fiind: ,.Atentat împotriva autorităţilor" 35 .
La finele secolului trecut, pe linia înăspririi represiunii, au fost elaborate
în statul ungar alte două ordonanţe ministeriale: nr. 1136 şi 2219 din 1898.
Prima a declarat contravenţie constituirea şi înfiinţarea vreunei asociaţii cu
abaterea de la regulile stabilite În materie. Participarea la conducerea, la
şedinţele sau în orice activitate desfăşurată de astfel de asociaţii desfiin\ate
.,reglementar" sau dizolvate prin hotărîri definitive se pedepsea cu închiso~re pînă la 15 zile şi cu amendă pînă la 110 florini.
Cea de-a doua ordonanţă ministerială a instituit obligaţia de a se înscrie
în conţinutul statutelor prevederi care să autorizeze organele locale (municirale) să participe la adunările asociaţiilor, să aibă libertatea de a intra oricînd În localurile acestor asociaţii, localuri ce trebuiau în mod obligatoriu să
fie cunoscute (datorită indicării lor de către asociaţii), să ia act de conţinutul
proceselor-verbale redactate la şedinţele asociaţiilor respective, să ia cunoştin\ă
de Întreaga gestiune şi de toate scriptele asociaţiilor, exercitîndu-se astfel un
control foarte riguros în legătură cu activitatea asociaţiei respective, chipurile,
pentru a s·e vedea dacă era în conformitate cu conţinutul statutelor ei.
Cele două ordonanţe la care ne-am referit au amplificat atribuţiile Ministerului de Interne ungar, i-au întărit autoritatea şi cu aceasta a crescut
şi autoritatea organelor ce-i erau subordonate şi mai ales a celor de pe plan
local, în detrimentul, în principal, al organizaţiilor muncitoreşti, cărora li se
impunea să înscrie în statutele lor, pentru a fi aprobate, dispoziţii referitoare la interzicerea unor atribute care erau de esenţa acestor organizaţii, cum
::J L.

Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilvania.

p. 46.

Idem, p. 45.
Vezi M.M.T.V.D. ( A magyar munkasmozgalom tortenetenek valogatott dokumentumai), Budapcst, vo\. II, p. 325.
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era ajutarea greviştilor şi a familiilor lor în timpul încetării lucrului. De fapt,
în legătură cu ajutorarea materială a greviştilor, în 1898 a fost elaborată
Legea nr. I I prin care s-au reglementat raporturile dintre cei ce angajau şi
muncitorii agricoli, care, prin dispoziţiile art. 66 a considerat contravenţie,
pedepsită cu închisoare pînă la 60 de zile şi cu amendă pînă la 400 de coroane, între altele, şi ajutarea muncitorilor grevişfr16 , dispoziţie pe care, după
1900, guvernul ungar a căutat să o extindă şi asupra altor categorii de muncitori; concludentă în această privinţă este Legea nr. X LV din 1907, care a
reglementat raporturile dintre patroni şi salariaţii casnici 37 , prin care s-a lovit în libertatea de asociere.
)icanele ~i represiunea statului burghezo-moşieresc ungar nu au dezarmat
clasa muncitoare, chiar dacă adesea i-au cauzat mult rău. De fiecare dată
s-au găsit resursele necesare depăşirii greutăţilor, pentru continuarea luptei,
justeţea cauzei pentru care lupta şi se organiza clasa muncitoare fiind .icea
foqă care o stimula, ce-i dădea noi energii .

•
Din punct de ,·edere strict juridic, fără a intra Într-o analiză detaliată,
se cer a fi totuşi lămurite unele probleme. In primul rînd, trebuie să ară
tăm că primele două ordonanţe ministeriale amintite mai sus au stabilit că,
dacă guvernul nu hotăra sau nu făcea observaţii asupra statutelor înaintate,
în timp de 40 de zile, asociaţia în cauză îşi putea Începe activitatea, dar ca
o activitate provizorie 38 . Din această dispoziţie, doctrina juridică a tras Cllncluzia că actul organului central al administraţiei - privind aprobarea sau
respingerea statutelor - era un act pur administrativ şi nu constitutiv de
drepturi, cu efecte retroactive, situaţie foarte importantă pentru soarta actelor juridice săvîr~ite în numele a~ociaţiei în cauză din momentul înfiinţării ei.
O a doua problemă juridică importantă este cea a naturii juridice a statutelor. Problema s-a discutat deosebit în doctrina austro-ungară şi s-au format două opinii. După una, s-a atribuit acestor statute caracterul unei conventii sau al unui contract, după alta au fost considerate „legi fundamentale",
care determinau autonomia asociaţiilor respective. S-a preferat prima opinie
şi s-a arătat că „statutele din chestiune nu sînt norme de drept şi nu dobîndesc caracterul normelor de drept obiectiv nici chiar prin actul aprob1tor
al autorităţii publice. Statutele determină pur şi simplu raporturile juridice
ale corpora\iei către propriii săi membri, cum şi către persoane străine.
Obligati\itatea statutelor rezultă din adeziunea membrilor cu ocazia înfiin\iirii ~.ll1 Întrării lor ulterioare în corporaţiune. Adeziunea aceasta are caracterul unui act privat (convenţiune); fiecărui membru îi stă în voie de a
rămîne supus statutelor, sau de-a se sustrage, ieşind din rîndul
membrilor.
Astfel expresiunile: »Legile fundamentale,, şi »autonomia privată« a corporaţiunilor sînt neexacte şi nejustificate"=rn.
Opţiunea pentru atare opinie reliefează cu toată claritatea cum clasele
dominante din Ungaria urmăreau să aibă justificare pentru măsurile reMagyar tărvenytar. 1901. evi tărvenyczikkek, Budapest, 1898, p. 5-16.
Idem, 1907, Budapest, 1908, p. 453-475.
38 Vezi C. Negrea, Dreptul civil ,1/ ţinuturilor ardelene fi ungurene, p. 233,
V. Onişor, Tratat de drept admi11istrMiv român, p. 341.
:19 C. Negrea, Dreptul civil al ţinuturilor ardelene şi ungurene, p. 247-248.
36

37
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presive ce le luau mai ales împotriva organizaţiilor clasei muncitoare. Considerate convenţii private, statutele în cauză puteau fi retrase, revocate, suspendate oricînd şi cu aceasta interzisă şi activitatea asociaţiilor înfiinţate în baza
lor.
O a treia problemă juridică este cea a răspunderii la care puteau fi ţi
mne aceste asociaţii de persoane. Atît timp cit aceste organizaţii n-au prezentat nici un pericol real pentru regimul burghezo-moşieresc ungar, nu s-a
pus problema răspunderii lor sub a~pect penal, ci doar sub aspect delictual
(răspundere civilă), care arc la bază principiul după care „cel cc cauzează
altuia un prejudiciu, este obligat să-l repare". Codul civil austriac are înscmn:ne pre\·ederi în materie.
În fine, În legătură cu controlul exercitat de organele administraţiei de
\la1 arnpra asociaţiilor de persoJ.ne şi asupra organelor lor de conducere, pe
lîngă cele re'atate anterior, subliniem că în Transilvania a fost creat un sistem
de organe chemat să-l realizeze. Aşa, de exemplu, Legea industriei din 1884,
În art. 146 a stabilit că statutele caselor de ajutor se _aprobau de Ministerul
<le Agricultură, Industrie şi Comerţ, în Înţelegere cu Ministerul de Interne,
iar „administrarea se va controla de Ministerul de Agricultură, Industrie şi
Ccmcrţ".

A eea<:,i lege a consacrat cap. al VII-iea autorităţilor industriale şi procedurii de urmat în faţa lor, stabilind trei grade de asemenea autorităţi.
Autmitated de primc'i instanţă a fost: în comune - pretorul, În oraşele
ni consiliu consiliul ora~ului, în ora5ele municipii - şeful poliţiei, iar În
capitală consiliul districtual. Autoritatea de a doua imtanţă a constituit-o:
În judeţ - subprefectul, iar în ora5ele municipii - consiliul oraşului. Autoritatea de a treia instanţă a fost Ministerul de Agricultură, Industrie ~i
Comerţ. Deci numai organe ale administraţiei de stat.
Ordonanţa nr. 39.266/1884, de punere în aplicare a Legii industriei, în
an. 46 a prevăzut că după ce statutele asociaţiei erau aprobate, autoritatea
industrială de primă instanţă delega „un comisar stabil" al ei, care, în afară
<le a:tribuţiile legate de organizarea acestei asociaţii şi de alegerea organelor
de conducere În cadrul unei adunări generale, pe care el trebuia s-o convoace în termen de 8 zile de la numire, avea sarcina „ca În continuu să controleze activitatea corporaţiei industriale.
Va observa, În sensul § lui 139 al L., ca corporaţia industrială să funqione-ze În sensul statutelor şi al legii, iar dacă corporaţia lua o hotărîre care,
după părerea sa, e contrară statutelor sau legii va protesta şi îi va suspenda
ex·ecutarea" (art. 48), iar dacă observa vreo neregulă sau omisiune, trebuia
să facă raport autorităţii industriale care l-a delegat (ibidem).
Este de menţionat apoi că, pe linia unui control sever asupra asociaţiilor de persoane, cu consecinţe negative, în primul rînd şi În principal,
pentru asociaţiile profesionale şi organizaţiile politice ale clasei muncitoare,
s-a dispus de către autorităţile centrale ale statului burghezo-moşieresc ungar
{:a la comi,tate (judeţe) şi la plase să existe registrul asociaţiilor, în care să fie
înscrise asociaţiile de persoane, cu datele necesare identificării lor şi a activităţii pe care o desfăşurau. În plus, s-a dispus ca la fiecare jumătate de an
să se trimită Ministerului de Interne de la Budapesta extrase din aceste registre, cu indicarea asociaţiilor nou înfiinţate şi cu indicarea celor ce s-au
0

desfiinţat.
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Nu numai autorităţile administrative centrale, ci şi cele locale au căpă
tat dreptul de a soluţiona plîngerile împotriva activităţii unei asociaţii şi de
a lua măsurile ce le credeau de cuviinţă, cel mai adesea, cînd a fost vorba
de asociaţii ale clasei muncitoare, această măsură fiind desfiinţarea lor. Cînd
situaţia prezenta o anumită gravitate, autoritatea de comitat trebuia să raporteze de urgenţă Ministerului de Interne şi să-i propună şi măsurile ce
credea că trebuiau să fie luate, informînd, În acelaşi timp, şi asupra măsu
rilor ce au fost deja luate.
3. - După 1900, noi măsuri au fost adoptate pe linia întăririi represiunii, ţinta lor principală fiind lupta revoluţionară a clasei muncitoare, şi
pe această linie organele aparatului de stat, inclusiv şi mai ales cele locale, au
căpătat prerogative deosebite. Mişcarea sindicală a ocupat locul principal
în cadrul acestei politici represive a statului burghezo-moşieresc ungar.
Speriate de creşterea deosebită a tendinţei clasei muncitoare de a se
organiza pe principii de clasă, autorităţile statului burghezo-moşieresc ungar
au suspendat şi au dizolvat o serie de sindicate existente, adesea sub motive
ridicole, susţinîndu-se că activitatea acestora „ameninţa ordinea legală", şi
aşa, în 1901 a fost, de exemplu, suspendată Asociaţia Generală a Muncitorilor
din Reşiţa 40 , sau s-a ajuns la situaţii ca cea semnalată de secţiunea română
din Oradea în „Raportul asupra activităţii
Partidului social-democrat pe
anul 1910", cînd, deşi activitatea grupei sindicale a muncitorilor din construcţii se Întrerupsese fortuit încă cu trei ani în urmă, ura autorităţilor a mers
aşa de departe încît, .,împotriva faptelor cunoscute, ele continuă să interzică
activitatea grupei lor sindicale" 41 (adică a muncitorilor din construcţii o.ns. - D.V.F.). După aceea, trebuie să se reţină că aceste autorităţi au făcut
totul pentru a împiedica organizarea de noi sindicate, motivîndu-se adesea
cu aceea că muncitorii şi aşa nu vor respecta statutele adoptate. Sub acest
pretext au fost respinse statutele Asociaţiei muncitorilor din Cluj, în timpul
guvernului Kalman Szell (1899-1903), cu motivarea că: .,experienţa cîşti
gată pe Întreg cuprinsul ţării în legătură cu înfiinţarea şi funqionarea acestui
fel de asociaţii ne permite să conchidem că aici e vorba nu de scopul mărtu
risit şi precizat în statute, ci de o încercare mascată de a da fiinţă unei
asociaţii care serveşte şi năzuieşte spre alt scop " 42 •
Pe plan legislativ, prin Ordonanţa Ministerului de Interne ungar nr.
122000, din noiembrie 1906, despre modul de declarare al uniunilor (asociaţiilor) m,mcitoreşti loca/eu, s-a dat semnalul amplificării politicii represive a
40 Apud L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mijcării sindicale din Transil·v,mia, p. 56.
11
•
Documente din istori,1 mişc,:rii m1111citoreşti din România 1910-1915, p. i87-1Ql
(0itat g- 189).
Nepszava, 16 octombrie I 900 / a pud L. l;odor ~i L. Vajda, Contribuţii la istoria
mi1cării sindicale din Transilvania, p. 56 ).
43 Magyarorszagi rendeletek tara, Budapest, 1906, p. 2138-'2-143 (A m.kir.beliigyminiszter 1906. evi 122.000 szamu korrendelete valamennyi torvenyhat6sag elso tisztviselojchez, az orszagos jdlegu munkas-egyesiiletek helyi csoportja,inak bejclentese koriili cljarasr61 = Ordon.:tnţa nr. 122.000 din 1906 a Ministerului de Interne din Ungaria regală, către
fiecare prim funqionar al organului judeţean, referitoare la modul de declarare a uniunilor muncitoreşti locale). Ace.astă ordonanţă a fost completată fo 1907 pri,n dispoziţi.ik Ordonanţei nr. 68.709 (idem, 1907, p. 197-198), prin care s-a ,prevăzut că, dacă la înfiinţarea
unei .asociaţii muncitoreştii locale, statutele ei nu ,corespundeau dispoziţiilor În vigoare, organul local competent putea refuza în1fiinţarea unei astfel de asociaţii.
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guvernanţilor de la
atribuţii în _legătură

Budapesta, şi autorităţile locale au capatat importante
cu organizarea de noi asociaţii de persoane.
In termen de 48 ore de la constituirea unei asociaţii, procesul-verbal întocmit trebuia prezentat autorităţii de stat competente, care era autoritatea de
comitat prin primul său funqionar - foispân-ul (prefectul). în procesul-verbal trebuia să se arate că asociaţia respectivă intra sub puterea autorit,1ţii
locale respective şi că urma a acti\'a în cadrul unei anumite filiale sau grupări locale, precizînd natura acesteia şi arătînd cine erau membrii conducerii ei. Trebuia, de asemenea, depusă aprobarea organizaţiei centrale de care
depindea noua asociaţie locală şi un extras din statutele acesteia.
Organul de stat loca'l era autorizat să primească declaraţia Jc înfiin•,.1re
a unei atari asociaţii numai dacă se constata că are numărul de membri necesar şi dacă constata că nu se \'Or putea folosi, în acti\'itatea rc~pectiHi a,llciaţii, mij'1oace violente şi dolosive.
Autoritatea locală putea cere orice fel de alt act, care-i era necesar
pentru a o ajuta în formarea părerii cu privire la noua asociaţie, pentru că
autoritatea locală trebuia să se pronunţe: admite sa,, nu admite funcţionarea
respectivei asociaţii. Decizînd, foispân-ul elibera un act scris în acest sem.
Prin art. 6 al ordonanţei la care ne referim s-a instituit, în favoarea prefectului, dreptul de supraveghere asupra activităţii asociaţiilor muncitoreşti,
drept care a mers pînă la posibilitatea sa de a ~uspenda - temporar - activitatea acestora, atunci cînd constata că această activitate era împotriva intereselor membrilor lor şi în contradicţie cu cuprinsul statutelor generale.
In cazul cînd se constata că activitatea vreunei asociaţii era În contradicţie cu prevederile statutelor generale, organul de stat local, primul funcţionar al comitatului - cum se exprima ordonanţa - , deci prefectul, trebuia
să înştiinţeze şi organizaţia profesională superioară
(cea de care depindea
respectiva organizaţie locală), iar în ultimă instanţă şi organul de stat cnmpetent (fie ministerul tutelar, fie Ministerul de Interne), care putea, la rîndul lui, să dispună o serie de măsuri.
Concluzia cea mai importantă care se degajă din cuprinsul Ordonan\ci
ministeriale prezentate mai sus este aceea că jos - pe plan local - procesul de organizare în sindicate pe principii de clasă s-a amplificat în acea
vreme, cel mai adesea neluîndu-se În seamă dispoziţiile în materie emise de
statul burghezo-moşieresc ungar, şi clasele dominante din Ungaria s-au
temut de această amploare a activităţii pentru organizarea în asemenea asociaţii profesionale. De aceea s-au adoptat măsuri drastice de reprimare, locul
central ocupîndu-1 amplificarea competenţ,ei primului funcţionar al comitatului - prefectul. Dar amplificarea competenţei prefectului în legătură cu
înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor muncitoreşti locale a însemnat de fapt şi
lărgirea sferei de atribuţii şi pentru
celelalte verigi ale aparatului de stat
local şi În primul rînd a poliţiei şi jandarmeriei44 .
S-a menţionat mai sus că În această perioadă s-a cunoscut şi trecerea la
orga:nizarea pe principii de clasă - în sindicate profesionaile - a unor importante detaşamente ale clasei muncitoare din industria mare (minerii din Va44
Vezi şi L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale din Transilvania, p. 84-85.
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!ea Jiului şi-au organizat, În 1907, sindicatul lor; s-au organizat ş1 muncitorii de la căile ferate, din metalurgie etc.).
Care a fost atitudinea autorităţilor statului burghezo-moşieresc ungar faţă
de această tendinţă, care, trebuie să subliniem, n-a cuprins nici chiar pe toţi
muncitorii din ramurile respecti\ e~ În unele cazuri, cum a fost situaţia muncitorilor mineri din \".1lea Jiului ~i a muncitorilor mineri În general, autorit:11,ile n-au admi~ ani,·itatea legală a sindicatelor. În ahe cazuri, cum a fost,
de exemplu, cel al muncitorilor de IJ. căile ferate, s-a admis organizarea de
~im:icatc profesionale, dar au fo\t luate, de la început, ample măsuri care,
de ! apt, .1u Ju~ la lic:1idare,1 accqui drept.
După incetarea gre,·ei generale a muncitorilor de la căile ferate din
Ungaria, în primă, ,Ha anului 19C4, au fust puse, c.1 rezultat al acestei greve,
bai.ele Uniunii Sindicale a muncitorilor de Li căile ferate, statutele uniunii
fiin c1 aprubate la 6 aprilie 1906 de ~Iini\tcrul Comeqului şi T ransporturilor 45 .
După ,1cea\la h l trecut h urganizarca pe plan local a grupelor sindicale.
I a Cluj, pr;ma grupă sindil·ală a muncitorilor de la căile ferate s-a constituit
la 14 iu:1ie 1906.
N-,1 trecut însă mult timp şi măsurile represive ale statului burghezomn~ieresc ungar au fost resimţite şi de organizaţiile muncitorilor de la
căile ferate. În anul 1907, pe baza Legii nr. X LI X privitoare la disciplina de
serviciu la căile /erate~ 6 , a fost elaborată Ordonanţa ministerială (a Ministerului Comerţului şi Transporturilor) nr. 58.654H, care, cu toate că a prevăzut
că: ,,Angajatul este îndreptăţit la exerciţiul liber al drepturilor sale politice
acordate de lege", că nu se admitea ca angajatul „să fie influenţat de superiorii săi şi de alti angajaţi în sensul ca el să se ataşeze vreunui partid politic,
să intre in rîndurile sale, să participe la şedinţele acestuia, să dea votul
neunuia din candidaţi, sau să se abţină de la vot", iar dacă angajatul a
exercitat drepturile sale politice în limitele legalităţii, ,.nu poate fi lovit prin
nici un dezavantaj" (an. 28), în art. 29 a statuat că: ,,În rîndurile angajaţilor
orice asociere ... - se poate înfiinţa numai cu aprobarea anterioară a
Ministerului Comeqului". Şi sta tutele asociaţiilor ce urmau a se înfiinţa trebuiau să fie trimise acestui minister prin intermediul Directoratului căilor fe.
...,,
."
rate mteresat, ,,cu parerea acestuia .
Angajaţii de la căile ferate nu puteau fi membrii acelor asociaţii „ale
căror interese sînt îndreptate Împotriva statului şi naţiunii, sau ale căror
orientări, după aprecierea Ministerului comerţului, sînt împotriva intereselor
căilor ferate" (sublin. ns. - D.V.F.), se sublinia în textul ordonanţei sus-citate.
Asemenea dispoziţii, ca şi cele din art. 33. pct. 3 şi 4, după care participarea la grevă, la Întruniri şi organizaţii în legătură cu activitatea productivă, care împiedicau, îngreunau circulaţia precum şi comportarea contrară
legii, erau considerate refuz de executare legală a serviciului şi, ea atare, motiv
de desfacere a contractului de muncă, au constituit posibilităţi des folosite de
organele locale pentru reprimarea activităţii organizaţiilor clasei muncitoare
de la căile ferate.
t,j L. Fodor, G. I. Juc1n, Uzina mecanică de materi,1l rz:l.111t ,,16 februarie"
1870-1970, Cluj, 1970, p. 46-47.
411 Magyar torvenytar. 1907.
torvenyczikkek, Budapcst, 1908, p. 486.
47
Magyarorszagi rendeletek dra, Iludapcst, 1907, p. 1785-1823.
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De la somaţii, ca cele ale Consiliului tehnic al căilor ferate din Cluj,
trimise fiecărui membru de sindicat din ateliere, În care citim următoarele:
„Vă somez ca în interesul dumneavoastră şi al familiei să vă retrageţi din
Uniunea Sindicală a Muncitorilor de la Calea Ferată în termen de 8 zile de la
primirea acestui ordin şi să ne anunţaţi retragerea. In caz contrar fără nici
un fel de altă întrebare veţi fi şters din efectiv" 48 , şi pînă la dizolvarea, la
9 noiembrie 1908, ca urmare a ordinului nr. 90.955 din martie 1908 al Ministerului de resort, a Uniunii Sindicale a Muncitorilor de la Calea Ferată 49 ,
n-a fost decît un pas. Şi toate eforturile ulterioare în Yederea reînfiinţării
organizaţiei sindicale de la calea ferată s-au izbit de refuzul constant al autorităţilor statului burghezo-moşieresc ungar. Numai În 1918, ca urmare ;1
luptelor reYoluţionare ale clasei muncitoare, au fost reînfiin\ate sindicatele
ceferiştilor 50 .
Aceeaşi soartă

au Împărtăşit-o şi alte organizaţii sindicale. În decembrie
1908. Ministerul de Interne ungar a suspendat, sub pretextul că ,,tinde spre
tulburarea păcii sociale" 51 , Uniunea Muncitorilor în Fier şi Metal,
~i cu
aceasta toate sindicatele locale ale muncitorilor metalurgişti.
Ofensiva claselor exploatatoare şi a guvernanţilor de la Budapesta nu
~i-a atins scopul, iar din 1910 şi mişcarea muncitorească din Transilvania a
intrat Într-o nouă perioadă de înviorare, aşa cum intrase de fapt mişcarea
muncitorească pe plan mondial, cu toate că au mai persistat o serie de lipsuri,
multe din ele chiar în domeniul organizării şi chiar al organizării pe principii
de clasă.
4. - În acest stadiu s-a aflat mi5carea muncitorească din Transilvania
(în priYinţa organizării ei, mai ales profesionale) În preajma primului război
mondial. Este de subliniat că muncitorii din TransilYania, organizaţi în sindicate, s-au ridicat Împotriva pregătirilor de război, anul 1912 cunoscînd ridicări de mare amploare, grevele generale şi manifestaţiile din 23-24 mai
ncupînd un loc aparte.
În Yederea participării la un război mondial imperialist, clasele dominante din Austro-Ungaria s-au pregătit intens şi din timp. În legătură cu
problema pe care o analizăm, amintim că în 1912 a fost elabora tă Legea
nr. LXIII intitulată Dispoziţiuni speciale aplicabile în caz de război 52 , prin
care s-a instituit regimul stării de război, cu consecinţe dezastruoase pentru
clasa muncitoare. ,,Clasa muncitoare a fost atacată în urma declarării războ
iului cu trei arme: cu şomajul, cu scăderea salariului şi cu scumpete1, din care
şi una este de ajuns să distrugă muncitorimea" 53 , se arăta într-un memoriu al
sindicatelor din Gluj.
În condiţiile stării de război s-a amplificat teroarea regimului burghezomoşieresc ungar, guvernul de la Budapesta avînd în fruntea sa pe contele
48
A.pud L. Fodor, G. I. Jucan, Uzina mecanic:-i de material rulant ,.16 februarie•
Cluj, p. 50.
49 Idem, p. 51.
50 Vezi Situaţia clasei muncitoare din România, 1914-1944, sub rcdaqia prof. univ.
dr. N. N. Constanti.ncscu, Editura politica, Bucureşti, 1966, p. 84.
51
A!pud L. Fodor şi L. Vajda, Contribuţii la istoria mircării sindicale di11 Transilvania, p. 84-85.
52 Magyar tărvenytar. 1912 .. . , p. 691-710.
53 Kolozsvari munkas di,n 6 noiembrie 1914 (apud 1918. Unirea Transilvaniei rn România, p. 387)
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Tisza - omul capabil de once atunci cînd era Yorba de oprimarea poporului
muncnor.
Prin dispoziţiile legii sus-citate s-au răpit clasei muncitoare libertatea de
organizare ~i libertatea de acţiune, legea dispunînd, prin art. 9, că Ministerul
de Război putea decide pe teritoriul comitatelor şi al municipiilor: - interzicerea constituirii de asociaţii sau de filiale ale unor asociaţii; - supravegherea adunărilor ~i şedin\elor asociaţiilor existente, putîndu-le restrînge sfera
de acti\ itate ~au chiar suspenda actiYitatea; - trecerea sub supravegherea
poliţiei a a\uciaţiilor comerciale sau a celor înfiinţate prin legi speciale, care nu erau supraYegheate de organele administrati,·e, dar care erau suspectate
că desfăşurau n activitate potrivnică legilor, iar în cazul în care suspiciunile
s-ar fi adnerit, adunările şi şedinţele acestor asociaţii puteau fi dizolvate, iar
actele lor, considerente potrivnice legilor, puteau fi revocate. Nerespectarea
dispoziţiilor de mai sus se pedepsea cu închisoare pînă la două luni şi cu
amendă pînă la 600 coroane.
Legea sus-citată, prin dispoziţiile art. 10, a dat Ministerului de Război,
în „cazurile în care securitatea statului reclamă", dreptul să interzică adună
rile populare, demonstraţiile ~i procesiunile cu scopuri politice, şi nerespectarea acestor dispoziţii constituia infracţiune pedepsită cu închisoarea pînă la
două luni şi amendă pînă la 600 coroane.
Se reţine că legiuitorului nu i-a scăpat sancţionarea grevei. Cei ce îndemnau pe muncitori la încetarea colectivă a lucrului, muncitorii şi cei ce-i
îndemnau la baricadarea în Întreprinderi, comiteau infraeţiune pedepsită cu
închisoare pînă la cinci ani şi amendă pînă la 8.000 coroane, iar cei ce participau la acţiuni greviste erau pasibili de închisoare pînă la trei ani şi amendă
pînă la 4.000 coroane.
Starea excepţională instaurată în Ungaria şi Transih·ania a avut consecinţe juridice şi în domeniul procesului. O serie de fapte încriminate au
trecut din competenţa instanţelor penale civile În cea a instanţelor militare Curţile marţiale, aceste instanţe devenind instanţele care judecau de acum
în mod curent faptele pe care guvernanţii de la Budapesta le considerau
.,atentate la ordinea de stat". Aşa au stat lucrurile, de exemplu, după reprimarea greYei de la Reşiţa, cînd, în noaptea de 24 spre 25 mai 1918, .,au
fost arestaţi şi închişi în pivniţa direqiei 160 de bărbaţi de încredere" (conducătorii greYei, n. ns. - D.V.F.) 54 , care au fost trimişi apoi la curtea marţială
din Timişoara, de unde s-au întors după 80 de zile de anchetă (anchetă desfă
~urată În regim de teroare, cum se făceau anchetele în statul
exploatator
austro-ungar). ~i acest exemplu nu este unicul!
Cu toate că, începînd cu vara anului 1914, Imperiul austro-ungar a
militarizat toate sectoarele vieţii economice menite să alimenteze
frontul,
muncitorii fiind încadraţi în „detaşamente militare de muncă" 55 , iar aplicarea draconicelor dispoziţii ale legii pentru starea de război din 1912 se
făcea cu toată fermitatea, muncitorii s-au ridicat la luptă, şi cu toate că se
interzisese dreptul la organizare, clasa m unei to are din Transilvania şi-a creat
54 E. Cimponeriu, Reşiţa luptătoare. Din istoria m11cam m1mcitore1ti reşiţene în
perioada dintre cele dou,, războaie mondiale, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 31.
~5 Vezi I. Lupu, V. Radu, M. Valea, I. Poporogu, Vf'lea Jiului file de istorie,
Muzeul mineritului Petroşani, 1968, p. 82.
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noi organizaţii sindicale în Valea Jiului, la Călan, Hunedoara, iar la Re~i\a,
in cadrul procesului de radicalizare a muncitorilor, ,,În frunte cu oţeL1rii,
seqii întregi cereau primirea lor în sindicate" 5H.
Prin luptă dîrză, clasa muncitoare din Transilvania a reuşit ~a 1mpuna,
încă din primele luni ale anului 1918, înfiinţarea legală a organizaţiilor ~i11dicale În o serie de centre muncitoreşti.
În fine, trebuie amintită prezenţa activă a m1şcarii muncitoreşti ~i a
mişcării socialiste din Transilvania la dezbaterea teoretică şi în acţiunile pr.1ctice în vederea realizării „năzuinţei seculare de unitate a poporului nostru,
a visului pentru care au luptat şi s-au jertfit nenumărate generaţii de în.1intaşi"57: formarea statului naţional u11itar român.
Se ştie că în realizarea unităţii noastre naţionale, rolul hotărîtor „1-.rn
avut proletariatul, ce se afirma tot mai puternic pe arena politică a societ;î.\ii,
mişcarea muncitorească şi socialistă, precum şi masele ţărănimii care legau
58
de unire atît nădejdea eliberării naţionale, cît şi a eliberării sociale" . Activitatea intensă desfăşurată de clasa muncitoare şi de mişcarea socialistă din
Transilvania, mai ales după izbucnirea revoluţiei burghezo-democratice din
Ungaria (concretizată, Între altele, în demonstraţii politice, cnnstituirea L·11nsiliilor muncitoreşti şi a gărzilor naţionale etc.), a făcut ca, în urma l.:m~ci
consultări populare, din rîndul celor 1228 deputaţi ai Marii Adunări N aţin
nale de la Alba Iulia să facă parte şi 150 de reprezentanţi ai celor peste
60.000 muncitori organizaţi, iar în cadrul celor peste 100.000 participanţi la
1 decembrie 1918 la Alba Iulia, să fie cca. 10.000 muncitori.
Contribuţia reprezentanţilor clasei m unei to are şi ai socialiştilor transil vă
neni a fost determinantă pentru conţinutul Rezoluţiei Marii noastre Uniri'•!'.
După marele eveniment istoric de la 1 decembrie 1918, Congresul Partidului Social-Democrat din Ardeal şi Banat, ţinut la Sibiu În zilele de 1920 ianuarie 1919, declara că era: ,,în deplin acord cu ţinuta delegaţilor social-democraţi, care la Adunarea naţională din Alba-Iulia, în concordantă
cu voinţa întregului neam românesc, au votat pentru unirea tuturor românilor", unirea fiind, după părerea participanţilor la acest congres, ,,o necesitate
istorică, bazată pe dreptul de liberă dispoziţie al tuturor popoarelor" 60 .
•
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E. Cirnponeriu, Reşiţa luptătoare, p. 24.
Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste mu!til.1ta,,l
dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, În Congresul al XI-iea al P,1rtid11!11i
Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 625-626.
58 Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă comună a Comitetului Ce11tr,il
al Partidului Comunist Român, Consiliul Naţional al Frontului Unităţii Socialiste şi M,irii
Adunări Naţionale consacrat,, s,'irbătoririi a şase decenii de la fă11rirea statului naţi,,11"/
unitar_ român, 1 decembrie 1978, Editura politică, Bucureşti, 1978, p. 11.
9
" Vezi Şt. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, inrnnunarc,1 id.:::, ,1
tendinţelor şi a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1968, p. 361-394; A. D<!.1c,
Marea Adunare Naţională română constituantă de la Alba Iulia, fo 1918. Unirea Transii·L'<lniei cu România, p. 586-634; Dumitru V. Firoiu, Rezoluţia de Unire - expresie ţi profundului democratism al actului de la 1 decembrie 1918, În Studia, Iurisprudentia, 1/1979,
Cluj-Napoca, 1979, p. 3-12.
60
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1916-1921, Editura plllitică, Bucureşti, 1966, p. 157.
56
57
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LE DROIT DE L'ORGANISA TION EN TRANSYL VANIE
(1849-1918)
(Resume)
L'auteur vient d'analyser une probleme ues importante de l'histoire de la Roumanie
moderne: le droit de l'organisation en Transylvanie, pendant une periode, dans laquelle,
Li plupart du temps, cet anc1en territoirc roumain a etc sous la domination du dualisme
aurrichien-hongrois.
L'auteur met en lumicrc la maniere specifique dans laquc-!,le Ies classes dirigeantes ont
reglemente l'excrcice de ce droit vital pour la lutte de la classc ouvricre.
Les organisations politiques ct professionndlcs de la classc ouvrierc pouvaient etrc
cunstituecs seulernent par l'approbatiun du Ministere d"lntcricur d'Hongrie, c·cst-a-dire, Ies
(.fopositions des ordonnanccs mi,nisterialcs - d'actcs lcgislativcs qui Ont reglemente l'exercice
de ..:.: droil, et qui commen~aient avec Ies ordonnanccs n° 1394 de 1873 ct n° 1508 de
1875.
De cctte etudc SC degagc Ic caractere restrictif, rcacrionnairc de cctte reglemcntation.
En ineme temps, l"auteur soulignc, avcc bcaucoup d"excmples, la nature abusivc de l'attitude
Ju Ministere d"Intericur d'Hongric vis-a-vis de Li lune pour l'organisation de la classe
ouvriere.

INDUSTRIA MINIERA ŞI METALURGICA
DIN TRANSILVANIA lN PERIOADA DE AVlNT
CAPITALIST 1867-1873*

Consolidarea politică relativă care a urmat pactului duailist din 1867,
născut dintr-o complexitate de interese comune ale burgheziei austriece şi
clasei latifundiarilor maghiari•, o consolidare care a coincis cu avîntul pe plan
mondial al capitalismului, caracteristic perioadei, a creat condiţii favorabile
creşterii activităţii economice. Acest proces a implicat şi o nemaiîntîlnită accelerare şi lărgire a procesului de industrializare, Într-o perioadă - plină şi de
contradiqii, dificultăţi şi obstacole - care înmanunchiază ultima treime a
sec. XIX şi anii primului deceniu şi jumătate al sec. XX.
În Transilvania, mineritul şi metalurgia şi-au păstrat pe mai departe
rolul dominant în procesul general al dezvoltării industriale, în evolu\ia
structurală a marii industrii. Creşterea constantă a ponderii lor În cadrul dezvoltării industriale generale se baza pe o premisă fundamentală, constînd
în formele organizatorice istoriceşte închegate şi aflate la un nivel de exploatabilitate relativ modern 2 . Transilvania fiind unul din ţinuturile cele mai
bogate în zăcăminte naturale ale Europei, baza obiectivă a avîntului menţio
nat era dată. Favorabili erau şi factorii productivi şi, totodată, nu lipseau Cl)njunctura favorabilă şi impulsul dat de lărgirea continuă a pieţii interne. Mai
mult chiar, în urma a\'Întului înregistrat în domeniul economiei capitaliste,
apărată şi prin bariere vamale de jur-împrejurul hotarelor monarhiei austroungare, precum şi, în cadrul acestei economii, în urma avîntului dezvoltării
capitaliste a Transilvaniei, au sporit şi pretenţiile faţă de industria minieră
şi metalurgică, pretenţii fireşti fată de aceste ramuri industriale furnizoare
de energie şi producătoare în primul rînd ale unor bunuri de investiţie
infrastructurală.

Perioada de după 1867 a adus cu sine o transformare calitativă a cadrului organizatoric şi productiv al industriei miniere şi metalurgice din Tramilvania, o consolidare a caracterului său industrial (evoluţia în acest sens
începînd, de fapt, încă anterior perioadei în cauză), închegarea marilor unităţi industriale capitaliste moderne, apariţia unor zone de industrie grea şi
o evoluţie relativ rapidă a lor, datorată înaltei concentrări a capitalului şi
a producţiei. Prin toate acestea, nu numai că s-au creat premisele lărgirii
revoluţiei industriale, ci s-a ajuns şi la încheierea acestui proces, al cărui apogeu poate fi situat în ultimii ani ai sec. XIX şi primii ani ai sec. XX.
,:- Textul de faţă reprezintă părţi dintr-un -capitol al unei ·lucrări monografice În
curs de elaborare, intitulată: ,,Industria minieră şi metalur~ică din Tramilvan1ia între anu
1867-1918".
1 Caracterizarea pa.iotului dualist şi a perioadei de după 1867, vezi în lstRom, IV,
p. 643-683; Din istoria Transilvaniei, II, p. 187-264.
2 Referitor la premise, vezi studiile noastre apărute în ActaMN, ,precum şi cele publicate tn Studia, 1965, nr. 2, AIIC, 1967.
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Dezvoltarea economiei capitaliste, în cadrul acesteia îndeosebi avîntul
industrializării şi formarea marii industrii, au avut urmări determinante din
punct de vedere social, şi anume, consolidarea burgheziei moderne şi formarea
proletariatului industrial. Dintre factorii determinanţi ai transformărilor care
s-au produs în raporturile de clasă din T ransih·ania, un rol de seamă şi-au
păqrat - în primul rînd, datorită muncitorimii masele legate de industria
minieră şi metalurgică, pe de o parte prin propoqia lor numerică, iar pe de
.1h.1 datorită gradului lor de concentrare. Aceasta din urmă a mers mînă în
mînă cu radicalizarea maselor, ceea ce, împreună cu o compoziţie specifică,
precum şi cu trăsăturile internaţionaliste izvorîte din caracterul plurinaţional,
a influenţat puternic maturizarea timpurie a conştiinţei lor sociale, iar toţi
aceşti factori au înrîurit, direct \au indirect, apariţia unor mişcări cu caracter
m.1i întîi spontan, iar apoi din ce în ce mai conştient, receptarea şi difu,-iunea ideilor socialiste.
Dacă practica politicii statale a sistemului dualist trata cu deosebită
Yitregie problema asigurării libertăţii de organizare şi întrunire a muncitorimii miniere ~i metalurgice, cu atît mai puţin putea stăvili - decît, doar,
prin metode în general violente, a înnăbuşi - grevele muncitoreşti. Asemenea greve au devenit curente mai cu seamă începînd din a doua jumătate a
deceniului al nouălea al sec. XIX, transformîndu-se Într-o componentă organ ic:1 a bătăliilor de clasă făţişe duse de muncitorimea din Transilvania,
diqingîndu-se în acelaşi timp, pe planul marii industrii, în mai multe cazuri,
c.1 cYenimente remarcabile ale vieţii social-politice. Acest caracter al lor era
rn deosebire subliniat de faptul că, în cuprinsul monarhiei austro-ungare şi
în ~pecia! în zonele sale periferice de nord-est şi sud-est, exploatarea socială
~i asuprirea naţională, în continuă creştere, se manifestau de regulă împreună,
i.u în acest fel grevele muncitorilor mineri şi metalurgişti, datorită atitudinii
participanţilor la aceste greve atitudine explicabilă prin compoziţia mai
pronunţat naţionalitară a acestora fată de aceea a muncitorimii industriale
concentrate la oraşe - , aveau şi ele un dublu caracter, Întrucît lupta împotri \'a exploatării sociale cuprindea în mod organic - explicit sau implicit -:,i protestul împotriY.1 asupririi naţionale .

•
În jumătatea de veac scursă între anii 1867 şi 1918, cererea de produse
miniere şi metalurgice transilvănene a crescut foarte mult. Deşi acest proces
nu a urmat o linie pur ascendentă - ceea ce concordă cu legile interne ale
prnduqiei capitaliste, Întrucît crizele periodice de supraproducţie şi din domeniul creditului, ca şi crizele politice interne, au tulburat mulţi ani de-a
rîndul viata economică, însoţite fiind de grave consecinţe de ordin social,
cliYizînd-o în ultimă instanţă în cicluri de avînt-criză şi criză-avînt - ,
wmşi, activitatea minieră şi metalurgică din deceniile în discuţie poate fi
considerată drept cea mai rodnică perioadă a dezvoltării capitalismului de
pînă atunci. Modernizarea agriculturii, construirea unei reţele moderne de comunicaţii îndeosebi feroviare - , care a lichidat definitiv micile pieţe
locale, conexînd ţinuturi ce fuseseră izolate unele de altele, integrîndu-le totodată circulaţiei internaţionale a mărfurilor, apoi accelerarea acumulărilor
de capital local, creşterea nivelului acestora şi activizarea lor, lărgirea activităţii industriale şi transformarea ei calitativă prin apariţia şi dezvoltarea
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accelera tă a marii industrii mecaniza te
, în sfîrşi t, interesele deosebi te pe
care le avea capitalul străin în privinţa profitului scontat În Transilvania,
toate acestea au dus la un grad de mobilitate a factorilor productivi care
făcea posibilă accelerarea dezvoltării. Procesul înregistra progre\e în ciuda
persistenţei unor condiţii economice şi politice cu caracter zăgăzuitor şi denaturant, consecinţă a rămăşiţelor feudale şi a situaţiei dependente a Transilvaniei în cadrul monarhiei, situaţie cel mai pregnant manifestată prin urmă
rile menţinerii teritoriului vamal comun.
Datele de care dispunem arată că, în anul 191 O, suprafaţa totală a perimetrelor miniere care serveau drept bază a activhăţii miniere - explorări,
deschideri şi exploatări (totodată Însă şi ocupări care urmăreau eliminarea
concurenţei) era de 4,6 ori mai mare decît cea din anul 1867:1, în acelaşi
timp valoarea totală a productiei miniere şi metalurgice crescînd, pe parcurs,
de peste 5,1 ori faţă de anul amintit 4 .
În anii de după 1867 însă, structura, ponderea productivă ~i ierarhia
,alorică istoriceşte formate în industria minieră şi metalurgică din T ransilYania au suferit prefaceri, datorită restructurărilor economice generale rezultate de pe urma accelerării ritmului de dezvoltare al capitalismului. Consecinţa cea mai de seamă a acestor prefaceri a fost faptul că, în domeniul
activităţii miniere şi metalurgice, a ajuns pe prim plan producţia de cărbune
şi fier, materiile prime cele mai importante pentru industrie ~i infrastructură.
Dintre aceste două ramuri de produqie, cea care a înregistrat un ritm
de dezvoltare mai rapid a fost exploatarea cărbunelui. 1n perioada 1867191 O, produqia de fontă a crescut de 5,8 ori, pe cînd cea de cărbune de
12,7 ori. Valoarea produqiei, între cele două date extreme ale perioadei, a
crescut în domeniul exploatării cărbunelui cu cca. 33,60/o, fată de creşterea
de 3,60/o înregistrată de produqia de fontă, precum şi faţă de scăderea de
40,60/o a valorii produqiei de metale preţioase şi colorate". Dealtfel, acest
ritm de creştere a produqiei de cărbune este strîns legat nu numai de problemele dezvoltării metalurgiei, industriei grele şi în general a industriei, agriculturii şi comunicaţiilor capitaliste pe bază de maşini cu aburi, ci şi de
progresul economic general al capitalismului, constituind una din premisele
- şi, totodată, etaloanele - indispensabile ale acestuia.
*

generale a activităţii mm1ere şi metalurgice din
Transilvania, mineritul carbonifer a pornit chiar în anii primului ciclu al
avîntului capitalist de după 1867 pe calea unei dezvoltări mai largi. Datele
referitoare la producţie reflectă cu fidelitate acest proces. Anume, între anii
1867 şi 1873, cantitatea de cărbune extras a crescut de la 2 022 942 chintale
la 4 603 264 chintale, adică de peste două ori 6 •
Rolul principal îl deţinea pe mai departe mineritul carbonifer din Banat, nu numai sub aspectul cantităţii - aceasta reprezentînd aproape 2/3

1n cadrul

înviorării

3
Hivata.los Stat-isztikai Kozlemenyek (în, continua.re: Hiv. Stat. Kozl.), anul II, fasc.
1, p. 12-13; Banyaszati cs Kohaszati Lapok (tn continuaire: BKL), anul 1911, voi. II,
p. 766.
4
Hiv. Stat. Kozl., anul II, fasc. 1, p. 149; BKL, anul 1911, voi. II, p. 9.>7-942.
5
Ibidem.
6
Hi,u. St,1t. Kozl., anul III, fasc. 3, p. 126, 135; anul VII, f.isc. 5, p. 108-145.
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din producţia totală pe anul 1873 - , ci mai ales pentru că scopul era în
primul rînd exploatarea zăcămintelor de huilă, mai valoroase, cu mai mare
energie de combustie. Exploatarea de huilă bănăţeană a rămas concentrată
şi după 1867 în cadrul zăcămintelor exploatate încă înainte de această dată,
aflîndu-se în covîrşitoare parte în mîna a trei Întreprinderi: S.T.E.G.-ul,
Intreprinderea Karl Klein (din 1872 Fraţii Guttman) şi întreprinderea
Albenin Szollosy (din 1872 Lyall et Comp.)7.
ErnluJlu 11rodU(•lif'I de

(•ărhune

Cantitatea

Anul
Huilă

1867
1868
1869
1870
1871
187'.!
187:{

din Trnn~llrnnlu intre 1867 -1873

2012750
'.! -U7 833

2279481
'.! 151 269
2 541 976
2 691 564
2 991 5 I :J

produsă,

în chintale

Cfirbune brun
JO
11
38
201
I 167
1 796
I 611

192
552
525
880
701
640
751

Total
2
2
2
2
2
4
4

022
429
318
353
743
488
603

942
385
OCll,
149
85<-i
20-t
26-t

Cantitatea <le 1 611 751 chintale de cărbune brun extrasă în anul 1873
provenea aproape în totalitate, şi anume în proporţie de 99,50/o, din Valea
Jiului, a cărei exploatare în continuă creştere datează mai cu seamă din
anii de după 1867, fiind intim legată de deschiderea, în anul 1870, a liniei
secundare Simeria-Petroşani a Primei Căi Ferate din Transilvania8 . Acţionarii
acesteia fiind în bună parte identici cu cei mai mari antreprenori ai exploatării bazinului de cărbune brun al Văii Jiului, şi anume, S.A. de Mine şi
Furnale din Ilraşov cu participare de capital austriac, s-a creat şi a1c1 o
situaţie În fond identică diferind doar proporţiile, care erau mai reduse
- cu cea existentă la mijlocul deceniului al şaselea în Banat, În cazul
S.T.E.G.-ului 9 . Exploatările, prima dintre ele fiind, în 1869, gialeria şi puţul
de apus, fură amplasate în hotarul comunei de atunci Petroşani. În anul
amintit s-au exploatat 34 313 chintale de cărbune, faţă de cantitatea de
8 529 chintale scoasă din zăcămintele date în exploatare în anul anterior.
Însumată, această cantitate, cu cele realizate din exploatările începute în anii
următori, s-a ajuns ca în 1873 producţia S.A. Braşov să fie deja de 809 200
chintale 10 . 1n acelaşi timp, cealaltă întreprindere concurentă a Văii Jiului,
mineritul carbonifer al statului, care devenea din ce în ce mai „incomod''
pentru cea dintîi, producea 793 907 chintale de cărbune în mina Deak deschisă
la sfîrşitul anului 1868 şi în galeria L6nyai exploatată începînd din 1869,
7 Pentru dctaEi privind activitatea În această regiune minieră, În perioada discut::ttă,
vezi studiul nostru Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 şi 1900, În ActaMN, X,
1973.
8
Ludovic Vajda, Prima cale ferată din TransilVf.mia, În ActaMN, VIII, 1971, p. 294-297.
9
Cf. Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria minieră şi metalurgică a Transilvaniei între 1848 şi 1867, 'lin Studia, 1965, nr. 2, p. 65-68.
10 Arhivele Statului Deva, fond Căpitănatul minier Zlatnia, dos. m. 301-400/1870,
f. 307; Industria şi bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat, Cluj, 1927, p. 51.
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ambele la Petrila 11 , o producţie net superioară celei de 1232 chintale a primului an de extraqie 12 .
De fapt, accelerarea transformărilor structurale mai sus amintite şi care
s-au repercutat asupra întregii industrii miniere şi metalurgice a fost o urmare
a dezvoltării mineritului în bazinul carbonifer al Văii Jiului. Deşi anii În
discuţie pot fi consideraţi doar ca o perioadă de punere a unor temelii, ei
prefigurează deja tendinţele unei evolutii vertiginoase. Astfel, dacă Între 1867
şi 1873 creşterea anuală medie era în Banat în cifre rotunde - de 163 OOO
chintale, în acelaşi timp ea înregistra în Valea Jiului 266 400 chintale, deci
cu 163,20/o mai mult, decît în Banat.
Evolutio 11rodul'tiei de t•iirhune din \"nlr:i ,Jiului intrt• IIIH7 · 1117:J

Anul

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

Pro<lucţia totală
a

Văii Jiului

I

I

S.A. <le Mine şi
Furnale din Braşov Mineritul statului

5 040
9 761
38 289
200 816
I 1-!8 013
I 78\1 ()31

5
8
34
l 06

040
529
313
803

-IH3 0(,'.2

3 864
93 520
R65 168

i->31 I,:.:

!)57 555

I GlJ:l :151

1':l~J '.bHJ

703 907

I

Mina Hoffmann
Rafael

l 232
12-1

:rn1
<if-U
1201
~)5'.2

După cum reiese ~i din datele prezentate, Între anii 1867 şi 187 3 produqia bazinului carbonifer al Văii Jiului era dominată aproape în cxclusi\·itate de S.A. de Mine şi Furnale din Braşov şi de mineritul statului, deşi în
afară de acestea mai erau înregistrate cinci întreprinderi. Cea mai veche
dintre ele era Societatea minieră „Arpad-Terezia" din Vulcan, înfiinţată în
1859. Ea nu a ajuns însă decît pînă la anumite lucrări mai mici de prospecţiuni, astfel că nici În 1873 nu putea raporta Căpitănatului minier dccît că
„nu s-au Întreprins alte operaţiuni în afară de întreţinerea minei" 13 . Prima
autorizaţie de explorări libere pe care a primit-o Societatea minieră „Trans~ylvania" data din 14 octombrie 1868 14 • Pînă în 1873, ea nici nu ajunse mai
departe de această primă treaptă de activitate minieră, rezultatul concretizîndu-se Într-o produqie de cărbune de 112 chintale în anul 1870i:;_ Relativ
cea mai prosperă era Mina Hoffmann Rafael, care şi-a început activitatea la
sfîrşitul anului 1869. Producţia ei (specificată în tabelul de mai sus) consta
însă numai din cărbunele scos în faza de explorări şi lucrări pregătitoare,
deoarece, în lipsă de legături de cale ferată, această întreprindere nu-şi putea
rentabiliza exploatările 16 . Perimetrele miniere ale acestor două întreprinderi
din urmă se situau în hotarul comunelor Bărbătenii de Sus, lscroni, Vulcan,
Coroeşti, Lupeni şi Uricani 1 i. Mina „Ilona" aflată în proprietatea lui Puj
11
12

BKL, anul 1903, voi. IT, p. 238-240.
Arhivele Statului Deva, fond Căpitănatul minier Zlatna, dos. nr. 401-500/18(,t),
f. 440; BKL, anul 1903, voi. II, p. 251.
13 Loc. cit., dos. nr. 501-600/1874, f. 595.
14 Loc. cit., dos. nr. 1-100/1871, f. 43.
15 Loc. oit., dos. nr. 301-400/1871, f. 386.
16
Loc. cit., dos. nr. 201-300/1870, f. 237; dos. nr. 201-300/1874, f. 300.
17 Loc. cit., dos. nor. 4701-4800/1898, f. 5757 D.
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Z)igmond, la Petro~ani, era deja înregistrată în 1869 18 ; nu dispunem însă de
informaţii privind actiniatea ei. În fine, trebuie menţionată Mina de cărbune
,,Elias" din Crivadia, care producea în 1869 cca. 112 chintale de cărbune,
dar, ,,în lipsă de cumpărători, nu a putut să le vîndă" 19 . Problemele de
tramport erau şi aici la ordinea zilei. În cele din urmă, soarta acestei mine
fu decisă de conditiile meteorologice vitrege, Întrucît mina „a fost îngropată
în urma a doi ani de ploi neîncetate":! 0 •
În minele existente la Aghireş, Dineu, Ticu, Băgara, care se aflau pe
teritoriul zăcămintelor de cărbune brun_ din Valea Almaşului, mai continua
~i în perio,lda discut.Hă exploatarea primitivă din anii 1850, cu întreruperi
mai lungi sau mai scurte şi cu mai mulţi întreprinzători care şi-au încercat
aici norocuP 1•
Pe teritoriul zăcămintelllf de cărbune din regiunea Braşovului, izvoarele
ne informează despre existenta a două întreprinderi miniere. Prima era Mina
„Akos" din Holbav, datînd încă de pe la sfîrşitul deceniului al patrulea al
\ecnlului trecut. Activitatea ei, suferind unele Întreruperi, se împarte în mai
multe etape 2 ~, însă anii de după 1867 nu au schimbat cu nimic caracterul ei
modest, care nu-şi prea făcuse simţită influenţa asupra cantităţii producţiei
tramih·ănene de cărbune, deşi Încă din anul 1856 mina se afla în proprietatea
Întreprinderii Kronstadter Schurfverein şi apoi a succesorului ei de drept,
S.A. de ;\line şi Furnale din Braşov 23 • La începutul deceniului al optulea,
mina îşi pierdu cu totul însemnătatea, În 1872 ea „fiind luată în exploatare
de către ţărani" 24 • Cealaltă Întreprindere minieră, ,,Concordia Gewerkschaft",
a luat fiinţă În hotarul comunei Vulcan la sfîoitul perioadei pe care o discutăm, şi anume în 1872 2:;_
Dintre întreprinderile miniere de exploatare a zăcămintelor de cărbune
brun din Secuime, Mina „Segen Gotte," din Ilieni, aflată În proprietatea
.,unei societăţi din Bra~ov", a ,·ea rolul cel mai activ, deşi nu obţinea rezultate prea însemnate în produqie. Conform datelor de care dispunem, în anul
1867 s-au extras aici 504 chintale de cărbune, urmate în 1868 de 1680 chintale, cantitate care însă descrescu În 1872 la numai 186 chintale 26 • O altă
mină, situată În hotarul comunelor Valea Seacă ~i Poian de lingă TîrguSecuiesc, trebui să-şi înceteze activitatea în anul 1869, proprietarul ei Gyorgy
J6zsef suferind o condamnare. În 1872 se proiecta redeschiderea ei 27 .
Anul 1872 a fost punctul de plecare al activităţii altor două întreprinderi miniere, mult mai importante, decît cele amintite.
Hiv. Stat. Kăzl., anul V, fasc. II, p. 124-127.
Arhivele Statului Deva, fond Căpitănatul minier Zlatna, dos. nr. 201-300/1870,
f. ad. 269-270.
20 Loc. cit., dos. nr. 301-400/1871, f. 366.
21 A kolozsvari kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1880, p. 87, 1883-1885, p. 195.
22 Contribuţiuni la istoricul industriei miniere în România, Bucureşti, 1931, p. 3.
23
Erich Jekelius, Zăcămintele de cărbuni din România, fasc. 1, Bucureşti, 1923, p. 21.
24
Hivatalos jelentes a budapesti 1885-ki orszagos altalanos kiallitasr6l. Szerkcsztette
dr. Kclcti Karoly, voi. II, Budapest, 1886, p. 644-645.
25 Erich Jekelius, op. cit., p. 21.
26 Arhivele Statului Deva, fond Căpitan:nul minier Zlat:1a, dos. nr. 5Cl-600/1869,
f. 520; dos. nr. 501-600/1873, f. 553.
27 Loc. cit., do,. nr. 601-700/1872, f. 677.
18

19
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Deşi încă în 1856 s-a deschis o mină ce urma să valorifice zăcămintele
de cărbune brun de la Borsec 28 , nu s-a ajuns atunci decît pînă la faza de
explorări. în schimb, în anul 1872, cu un capital de 100 OOO forinţi, a luat
fiinţă „Prima societate minieră din Gurghiu":! 9 , punîndu-se astfel bazele asigurării premiselor exploatării cărbunelui din zona Borsec, pentru pornirea
activităţii producti\'e. Rezultatele se vor concretiza Însă abia în anii următori
perioadei în cauză.
În 1872, sub patronajul „Băncii comerciale -;;i de credit din Transilvania" cu sediul la Tîrgu-Mureş, au fost începute în zona Baraolt mari lucrări
de exploatare, pe baza unor activităţi miniere cu rază de acti,·iute mai
redusă datînd încă din 183930 . Zăcămintele de aici s-au dovedit a fi cele
mJi importante din sud-estul Transilvaniei, de pe urma lor creîndu-se exploatările de la mina Căpeni, devenită în scurtă vreme cea mai mare Întreprindere industrială din Secuime.
În 1873, producţia a început aici cu 6000 chintale de cărbune extras.
După cum reiese şi din cele expuse, principala caracteristică a mineritului de cărbune din Transilvania, în anii 1867-1873, a fost aceea că dezvoltarea sa a mers pe linia unui înalt grad de concentrare teritorială şi a întreprinderilor. Drept rezultat al acesteia, în anul 1873, 99,70/o din totalul
exploatării cărbunelui erau furnizate de bazinele de cărbune din Banat şi
Valea Jiului. în acelaşi timp, 80,90/o din producţia de huilă se datorau mine1(,r unei singure Întreprinderi, S.T.E.G.-ul, iar 99,40/o din producţia de căr
bune brun, în cadrul a cca. 20 întreprinderi, se împărţeau între numai două
din ele: S.A. de Mine şi Furnale din Braşov ~i mineritul statului din Valea
Jiului. Întrucît cele mai mari Întreprinderi de exploatare a cărbunelui se
aflau În proprietatea capitalului străin (mineritul carbonifer fiind tărîmul
care, dintre ramurile de producţie ale industriei miniere şi metalurgice transilvănene, devenise cel mai de timpuriu un obiectiv al pătrunderii capitalului
străin) 31 , concentrarea producţiei a determinat totodată şi poziţia dominantă
a capitalului străin în producţia cărbunelui, cu toate consecinţele economice
~i sociale ale acestei poziţii.

•
Periuada de avîm aflată în discuţie nu a adus schimbări de fond în
reţeaua Întreprinderilor de exploatare şi prelucrare a minereurilor de fier din
Transilvania. Nu au fost înfiinţate Întreprinderi noi, care să modifice structura internă a acestei ramuri productive şi ierarhia valorică în domeniul produqiei. Singură Întreprinderea Zsid6warer Eisenwerk Gewerkschaf t a fost
cea care, În februarie 1873, s-a transformat, prin lansare de capital acţionar,
într-o Întreprindere purtînd numele Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft
(Societatea Metalurgică din Nădrag), păstrînd în continuare exclusivitatea
2
s Hic;;atalos jelentes a budapesti 1885-ki orszagos altalanos kiallitasr6l. Szcrkesztette
dr. Keleti Karoly, voi. II, Buda,pest, 1886, p. 644.
29 Magyar Compass, 1885, p. 463.
3
° Cf. Kisgyorgr Zoltan, dr. Vajc.h Li.jos, Mina Căpeni 1812-1912, Sf. Gheorghe,
1972, p. 20-23.
31
Cf. L. Vajda, Capitalul străin în industria minieră şi metalurgică a Transilvaniei
(1867-1900), îru ActaMN, IX, p. 229-236.
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E,·oluJlo produc-firi de minrrru de fier din Transilvania
intre 1867 - 187:S
Anul

Producţia

în chintale

644 381
704 35-1
901 898
1079449
1 220 899
I -155 461
I 960 035

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

capitalului austriac 32 . In schimb, în perioada 1867-1873, produeţia a crescut
considerabil, datorită noilor ocupări de perimetre miniere, utilizării mai raţio
nale a capacităţilor de produqie existente şi modernizării procedeelor tehnologice. Faţă de cantitatea de 644 381 chintale de minereu de fier produsă
în 1867, în anul 187 3 s-a extras de trei ori pe atîta, în total 1 960 035 chintale. Ritmul mai rapid al exploatării minereului de fier devine şi mai evident, dacă ţinem cont de faptul că, pe cînd în perioada 1851-1866 creşte
rea anuală medie era de 31 922 chintale, în schimb media anilor 1867-1873
a atins cifra de 187 950 chintale, adică aproape de şase ori mai mult, decît
în perioada anterioară
Ernlupn 11rod111·!h-l 111• ront:i din Trnnsilrnnln intrr 1867-187:J
(antitatea

Anul
Fout.'1
1867
18(i8
1869
1870
1871
1872
1873

28-! 32(,
~95 :1(;~
:lGU 9J:;
:l85718
-135 -I 1;;
-l(i-! -1-!2
(i36 138

produsă

Fontii

în chintale

turnată

68 15-1
:l8 201
56 927
56 638
-14 323
-li 38-1
35 -122

Total
::152
333
-117
-!-12
-179
505

-!80
56(1

8-!0
35(,
7::IG

82(,

671 560

Produqia de fontă a crescut de la 352 480 chintale în 1867, la 671 560
chintale În 1873, ceea ce corespundea unei creşteri anuale medii de 45 583
chintale, faţă de creşterea medie anuală de 18 350 chintale în perioada
1851-1866.
în exploatarea şi prelucrarea minereului de fier din Transilvania, rolul
conducător revenea pe mai departe întreprinderii S.T.E.G., care, în posesia
capitalului aflat şi acum la dispoziţia sa, prin amplificarea consecventă, metodică a cadrului său productiv iniţiat încă în anul 1855, a reuşit să obţină
rezultate tot mai însemnate.
Conform datelor de mai jos, producţia minelor de fier ale S.T.E.G.-ului
din Dognecea, Ocna de Fier şi Staierdorf-Anina a crescut în 1873 cu de peste
32

Arhivele Statului Lugoj, fondul fi.nnclor sociale, voi. I/1876, f. 9.
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J ,7 ori mai mult, decît în 1867 33 , dînd 41,80/o din producţia totală a T ran-

silvaniei.
l'rodm·tiu de minerpu dr fin a S.T.E.(i.-ului inlrl' IUU7

Cantitatea proclus:l în chintale

Anul
Dognecea
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

1117:1

69
97
96
111
200
298
324

340
590
190
490
500
250
210

Ocna de Fier
150
137
190
283
276
309
325

Staierdorf-Anina
I
12
47
56
96
139
172

380
510
780
600
400
800
750

087

n:u
921
458
633
592
224

Total
220
247
:134
451
573
747
822

807

n:i
891
548
5:ti
(142
18-l

ln furnalele de la Reşiţa, Anina, Bocşa ~i Dognecea, fără a le utiliza la
capacitatea lor maximă, S.T.E.G.-ul a dublat producţia de fontă. Faţă de
cantitatea de 170 OOO chintale realizată în 1867, el a produs în 1873 cantitatea de 360 OOO chintale 34 •
În media anilor de mai sus, S.T.E.G.-ul dădea 63,1 O/o din totalul produqiei de fontă din Transilvania. În interesul lărgirii bazei tehnice a producţiei de fontă, totodată, pentru atenuarea dificultăţilor în transportul materiei
prime şi pentru a se mări astfel rentabilitatea producţiei, la Bocşa s-a
construit în 1869 un nou furnal înalt, cu capacitate mărită de produqie 35,
În locul topitoriei de fier cu două cuptoare care, ,,din cauza structurii nejudicioase şi a folosului redus de pe urma ~a", fu sistată total la începutul
anului 1865, cu toate că fusese reconstruită cu puţină neme înainte 31i.
l'rodm·tia dl• l'onli1 a S.T.E.(i.-ului intri' 11167 -1117:1

Anul

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

Producţia

170
182
260
340
360
350
360

în chintale

OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO

Încă de timpuriu, de pe la mijlocul deceniului al şaptelea, cu exact zece
am după experienţele lui H. Bessemer, au fost făcuţi primii pa5i pentru înce33

Cf. A szabadalmazott Osztrak-Magyar Âl/amvas11ttârsasâg magyarorszâgi uradalmânak leirâsa (În continuare: Allamvasttttârs(lsâg), Iludapcst, 1891, p. 34; Hantkcn Miksa,
Magyarorszâg szentelepei es szenbânyaszata, Buda.pcst, 1878, p. 57-58.
34 Allamvas11ttârsasâg, graficul nr. XI.
35 Idem, p. 50.
36
Tortenelmi adattâr Csanâd-egyhâzmegye hajdana es jelenehez. Szerkcsztik Orthmaycr
Tivadar cs Szcntklâray Jeno, voi. II, Temesvâr, 1872-1874, p. 77-78.

286

L. VAJDA

tăţenirea producerii moderne a oţelului 3 ;. Aceasta fu inaugurată în 1868, prin
instalarea a două conYertoare Bessemer la Reşiţa, la numai cinci ani după
faimoasele uzine Turrach din Stiria care aveau o producţie străveche de fier,
la şase ani după uzinele Krupp de faimă europeană din Essen 38 • Oţelul astfel
obţinut, a cărui cantitate a crescut de la 2870 chintale în primul an de
funqionare la 90 OOO chintale pînă în 1873 39 , se prelucra în parte în laminorul de bandaje instalat în 18ÎO şi în laminorul de şine de căi ferate montat
în 1871 rn, iar în parte ~e transporta la Viena, la fabrica de maşm1 a
S. T.E.G.-uluiH.
S.A. de .\line )i Furnale din Braşov, aflată pe locul al doilea din punct
de Yedere al capacităţii de producţie, a căutat să utilizeze posibilităţile conjuncturale pentru a ie)i din declinul de la finele deceniului al şaptelea declin datorat îndeosebi lipsei de minereu de fier, piedică în calea producţiei
furnalelor de la Ruschi\a. Un bun prilej de ieşire din declin se vădea .1 fi
~i construirea liniei ferate Simeria-Petroşani şi, prin aceasta, exploatarea avantajoasă a zăcămintelor de fier de foarte bună calitate din zona Govăşdia.
Cea mai bună dovadă a acestei tendinţe o constituie faptul că, dacă în cuprinsul acestui perimetru minier se exploatau în anii 1867-1871 num.1i
JO 856 chintale cantitate medie anuală de minereu de fier, după instalarea
liniei ferate s-au exploatat, mai 3)e\ pentru a aproviziona cele două furnale
În construcţie la Călan, În 1872 cantitatea de 136 713 chintale, iar în .inul
următor 352 663 chintale de minereu de fier 42 •
În perioada tratată de noi, a fost terminat numai unul din furnale,
începînd să funcţioneze În 1872 cu o producţie de 42 148 chintale de fontă,
care a crescut în 1873 la 124 143 chintale 43 • Furnalul, proiectat de Massanetz,
conducătorul lui Johannishi.itte din Duisburg şi executat tot sub conducerea
lui, se remarca printr-o construcţie modernă 44 •
Grupul mai vechi, bănăţean sau de la Rusca, al întreprinderii S.A. de
Mine şi Furnale din Braşo,· consta din furnalul şi turnătoria de la Ruschiţa,
laminorul de la Ferdinand şi forja de la Rusca Montană, care utilizau în procesul de producţie minereu de fier propriu, extras în munţii Poiana Ruscăi,
respectiv fontă obţinută prin topirea cu cărbune de lemn. Exploatarea minereului de fier era însă aici în declin: dacă în 1867 ea se ridicase la 216 426
chintale, în 1868 cantitatea extrasă era de 130 026 chintale, În 1869 de
117 663 chintale, iar în 1870 de 83 328 chintale, reprezentînd numai 38,40/o
din cantitatea extrasă cu patru ani înainte; descreşterea va continua şi în
anii următori 4 ·5. În produqia de fontă, declinul s-a manifestat după topirea
rezervelor de minereu de fier. Faţă de cantitatea de 21 563 chintale produsă
37

Hiv. Stat. Koz/., anu] II, fasc. 3, p. 113, 118.
Ioan Păsărică, Monografia Uzinelor de Fier şi Domeniilor din Reşiţa şi frumuseţea
11.1turală a împrejurimilor, Bucureşti, 1935, p. 15.
39 A temesvari kereskedelmi
iparkamara jelmtese, 1879-1881, p. 151; Sandor Vilmos, Nagyipari fejlodes Magyarorsz.igon 1867-1900, Iludapest, 1954, p. 39.
40 Mihalik Sandor, Resica jelene
m,iltja, Rcsioabanya, 1896, p. 42.
41 Hiv. Stat. Koz/., anu.I V, fa.se. 2, p. 105.
42 Arhivele Statului Deva, fond Căpitănatul minier Zlatna, dos. nr. 501-600/1873,
f. 559; dos. nr. 501-600/1874, f. 528.
43 Loc. cit.
44
Az aradi kereskedelmi
iparkamara jelentese. 1877, p. 145.
45
Cf. A temesvari kereskedelmi
iparkamara jelentese, 1895, p. 25.
3
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în 1868, în anul 1869 s-au produs 28 552 chintale, iar în 1870 numai 24 l 09
chintale, cantitatea scăzînd mai departe pînă în anul 1873 46 .
Furnalele de la Luncani, Dealul lui Ştefan şi Lozna figurau ca păqi
complementare ale grupului de Întreprinderi din Rusca Montană. Referi tor
la activitatea acestora de extraqie şi prelucrare a minereului de fier - în
raport cu cantitatea produqiei - , dispunem de date numai pentru ,mii
1868-69. Conform acestor date, pentru furnalul de la Luncani au fost
extrase 27 337, respectiv 26 940 chintale de minereu de fier, iar cantitatea
de metal topit în 1868, de 6103 chintale, se ridica în 1869 la 11 145 chintale47. Furnalul de la Dealul lui Ştefan nu avea o funqionare continuă. După
mai multe Întreruperi, acti\'itatea lui a încetat definitiY în 1870~ 8 • Furnalul
de la Lozna, care-şi începuse activitatea la sfîrşitul lui decembrie 1866, producea În 1867 16 890 chintale, iar în 1868 14 176 chintale de fontă 49 •
Un alt grup de întreprinderi de extracţie şi prelucrare a minereului de
fier, aparţinînd S.A. de Mine şi Furnale din Bra~ov, se găsea În Secuime,
cuprinzînd unităţile de prelucrare a minereului de fier de la Vlăhita şi Filea,
de care aparţineau zăcămintele de minereu de fier de la Racoşul de Jos,
Vîrghiş, Doboşeni, Biborţeni şi Lueta. La începutul perioadei în discuţie însă,
Întreprinderea de la Filea şi-a încetat actiYitatea din cauza cantităţii insuficiente a minereului de fier. ActiYitatea întreprinderii de la Vlăhiţa e<;te
ilustrată de următoarele date:
Evoluţia producţiei

Anu1

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

de minereu de fler, a fontei
intre 1867 -187:J

şi

u fontei t11rnat1• ln \'l:"ahi!a

_ _ _ _ _ _ _ _ _Cantitatea
_ _ ___::produs.I
_ _ _în
_chintale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

:Minereu de fier
32
33
27
28
23
15
24

811
476
322
382
976
118
912

I

Fontii

Fonti't turuaUL

Total fonti

4 549
10 394
8 l(i4
:12so
3 859
5 602
5 512

2 059
:3 880
:1 847

ti 608
14 274
12 (li I
5 I 1:1
H 17<-i
~) 930
9 437

1
4
4
3

8G:l
:{17
328
925

După cum reiese din această situaţie, produqia de minereu de fier -

făcînd abstraeţie de fluctuaţiile anuale prezenta o curbă descendentă.
Cauza principală trebuie căutată în exploatarea minereului de fier din zăcă

minte dispersate în cuiburi, care conţineau cantităţi inegale. Nivelul producţiei metalului depăşea nivelul perioadei decenale anterioare. Cantităţile obţi
nute prezentau însă mari oscilaţii, la fel proporţiile între producţia de fontă
şi cea de fontă turnată. În orice caz, se poate constata că prin introducerea
sistemului celei de a doua topiri - după instalarea, în 1869, a unui cubilou
-, a crescut la început procentul fontei turnate; de unde pînă în 1870 fonta
46
47
48
48

Hiv. Stat. Kozl., anul V, fasc. 2, p. 117; anul VI, fasc. 1, p. 44.
Hiv. Stat. Kozl., anrul V, fasc. 2, p. 116.
Idem, anul VI, fasc. 1, p. 44.
Idem, anul V, fasc. 2, p. 116-117.
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turnată

reprezenta doar 42,3°/u din producţie, după 1870 aceasta creşte la

79,2 11 /oăo_

Şirul de întreprinderi cu un potenţial de capital mai mare, aflate în proprietatea unor grupuri financiare străine, se încheie cu Societatea Metalurgică din Jdioara, respectiY Nădrag. Producţia realizată În minele de fier de
la Ploscabaia şi Ghelar ale acestei societăţi - însumînd în 1867 35 589 chintale, în 1868 42 441 chintale şi în 1869 49 570 chintale - era topită şi prelucrată sub formă de fontă turnată şi laminate în cadrul întreprinderii metalurgice din Nădrag. Producţia de fontă era În 1867 de 18 220 chintale, în
1868 de 18 033 chintale, În 1869 de 17 982 chintale şi În 1870 de 19 600
chintale~•.
Celor trei întreprinderi amintite li se adăuga - ca o unitate aflată în
proprietatea capitalului particular străin
Întreprinderea metalurgică
austriacă de la Sebiş a contelui Ernest W'aldstein. Aici, unde se afla sediul
Întreprinderii, era prelucrată şi afinată ca produs comercial fonta topită la
furnalele din Moneasa, Restirata, Zimbru, precum şi la cel din Vaşcău pe
care îl avea în antrepriză şi care era dealtfel aparţinător domeniului episcopiei romano-catolice din Oradea. La prelucrarea acestei fonte contribuiau şi
Întreprinderile din Zugău şi Prăje~ti.
Ernlnfln prodnl'fll'I dl' fonti1 n intreprindnll din Sl'hi,
intri' 1867 -187:J
Cantitatea

Anul

)[oncasa

--

1867
1868
1869
1870
1871
I 87'.!
I87:J

I

12 320

• Linioarele

-

marchează

Restirata
-

•

(1 850
-

-

produsă

11

1·011lelui Emrst \\'11ldstl'in

în chintale

\'aşcău

2 110
1 932
1 607
260

417

Zimbru

Total

-

15 560
22 502
13 026

1 480

-

2 489

4 313

18 361
15 528

lipsa de clate pentru anii respectivi.

În Întreprinderile metalurgice din Prăjeşti şi Zugău, afinarea fontei se
exclusiY la producerea de fier forjat, cantităţile fiind, de pildă în
1862, de 1112, respectiv 898 chintale. Acest produs era unul de bază şi la
întreprinderea din Sebiş, în anul amintit realizîndu-se aici 8843 chintale.
1n 1867, 800/o din producţia de fontă erau concentrate în mina S.T.E.G.ului, a S.A. de Mine şi Furnale din Braşov, a Societăţii Metalurgice din
Jdioara şi a întreprinderii contelui Waldstein 52 • În lipsă de date concrete, nu
putem preciza cu aceeaşi exactitate proporţiile concentrării în anul 1873,

mărginea

So Cf. Vajda Lajos, Intreprinderea de fier Vlăhiţa în primele decenii de existenţă, în
Studii de istorie a n,1ţionalităţilor conlocuitoare din România şi a înfrăţirii lor cu naţiunea
română, voi. I. Bucureşti, 1976, p. 325.
61 Hiv. Stat. Kăzl., anul II, fasc. 3, p. 130-131; anul V, fasc. 2, ,p. 116; Ledercr
Emma, Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarorszagon, Buda,pcst, 1952, p. 200.
52 L. Vajda, Dezvoltarea extracţiei minereului de fier şi a siderurgiei în Transilvania
( 1848-1867), în ActaMN, II, p. 515
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respectiv locul capitalului străin, mai ales austriac, în producţia de fontă din
Transilvania. Ceea ce, totuşi, se poate afirma cu certitudine, este faptul c~
nu au intervenit schimbări în ce priveşte influenţa determinantă a acestm
capital în Transilvania şi, deci, nici în privinţa caracterului exploatării şi prelucrării minereului de fier şi fontei în Transilvania, ea fiind dictată de interesele capitalului austriac.
Întreprinderile de extracţie şi prelucrare a minereului de fier aflate în
gestiunea statului se străduiau şi ele a-şi intensifica activitatea, sub influenţa
conjuncturii favorabile. În consecinţă, în decursul perioadei septenale 18671873, producţia de minereu de fier obţinută de ele a crescut de cinci ori,
încîr, datorită rămînerii în urmă şi declinului continuu al nivelului tehnic
la Govăşdia şi Păduroi, aceste Întreprinderi gestionate de stat nu au putut
trece la deplina prelucrare a minereului de fier extras.
De pildă, furnalul din Păduroi - după cum arată raportul întocmit de
direcţiune - , ,,fiind cu producţia restrînsă, utilizează foarte puţin minereu în
fiecare an" 53 , cu toate că - după cum reiese din documentele vremii - se
depunea toată strădania pentru perfecţionarea nivelului tehnic în interesul
creşterii produeţiei, cît şi pentru mărirea gamei de sortimente, inclusiv demararea producţiei de oţel. Conform unei adrese a căpitănatului minier datînd
Încă din aprilie 1867, ,,introducerea metodei Bessemer a fost propusă în repetate rînduri, dar propunerea nu a fost sprijinită de forurile superioare" 54 •
Evoluţia

Anul

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

producţiei

de minereu de fler şi II lonlt>I la intreprindrrru dl' slut din Piidurol
inlre 18117-1873

Cantitatea produsă în chintale
----------------------------Fontă
Fontă turnată
Total fontă
I Minereu de fier J

I

9 389
3 654
19 332
36 532
34 706
42 216
79 016

5 128
5 874
5 374

7 092
5 150
5 998

2
8
1
6
3
5
3

176
592
689
418
152
098
249

7 304
14 466
7 063
6 418
10 244
10 248
8 247

Nereuşita încercărilor foarte îndreptăţite, dealtfel - de perfecţionare
a nivelului tehnic al întreprinderilor metalurgice ale statului din Transilvania se datora politicii economice a claselor dominante, politică determinată
de interese de clasă şi interesele unor grupări, şi care „tindea în general să
dea întreprinderile de stat pe mîna particularilor, aidoma domeniilor statului, a căror atribuire fără discernămînt [pe mîini particulare - n.n.] era
pe atunci tocmai în curs. Aceasta le-ar fi asigurat încă o sursă de venituri,
motiv pentru care se opuneau investiţiilor cerute de minele şi întreprinderile
de stat, învocînd deficitul venitului naţional şi deficitul Întreprinderilor" 55 • În
sensul acestei atitudini, camera deputaţilor a şters din huget poziţiile respec53

Arhivele Staoului Deva, fond Căpităn.1tLd minia Zlatna, dos. nr. 401-500/1868,

f. 486.
r.l
55

19

Luc. cit., dos. nr. 501-600/1867, f. 571.
Sandor Vilmos, op. cit., p. 175-176.

Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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tive şi, în concordanţă cu interesele claselor de proprietari, guvernul a încheiat, în scopul de a exploata posibilităţile metalurgiei hunedorene, un contract
provizoriu cu băncile Franco-Austriacă şi Franco-Ungară, precum şi cu
bancherul londonez Emil Erlanger, prevăzînd înfiinţarea unei întreprinderi
comune a acestora şi a statului şi anume Societatea Ungară Regală a Fierului
şi Cărbunelui. După cum o trădează şi denumirea societăţii, ea şi-a propus
nu numai exploatarea Întreprinderilor metalurgice de pe domeniul Hunedoarei, ci şi a minelor carbonifere din Valea Jiului aflate în antrepriza
S.A. de Mine ~i Furnale din Braşov. Tranzacţia fu definitivată În aprilie
187 3. Traducerea ei În practică a fost Însă zădărnicită de falimen ml înregistrat la bursa Yieneză şi criza economică ce i-a urmat 56 •
întreprinderea metalurgică a statului din judeţul Hunedoara era formată din minele de fier de la Ghelar, Întreprinderea metalurgică din Govăşdia, afinăriile din Sebeşel şi Cugir, precum şi din forjele încă existente.
E,·oluţlo

prodUl'!il'I dP minPrPu de fin

Anul
:.'olinercu de fier
1867
1868
1869
1870
1871
187'.!
1873

'.!-I
18
18
15-1
102
68
110

308
945
287
71-1
2-11
208
880

şi fonii\ n intreprlndPrii de slot din
iulre 1Uli7 -187!1

Cantitaka

produsă

Fontă

I

14
23
29
22
32
27
-13

733
645
793
816
091
935
576

Judeţul

Hunedoara

in chintale

Fontă turnată

I
2
2
3
2
3
2

414
363
242
190
621
073
741

Total
16
26
32
26
3-1
31
46

fontă

147
008
035
006
712
008
317

După cum reiese din tabel, cu toate că Întreprinderea din GoYăşdia nu
ocupa, sub aspect cantitativ, un loc de seamă În producţia metalurgică, produqia ei - deşi fluctuantă - urma o linie ascendentă. în ciuda locului ei
modest în producţia totală de fier din Transilvania, cîtimea reprezentată de
producţia acestei întreprinderi era în creştere, ca şi a celei de la întreprindere~1
din Păduroi. În 1873 cantitatea topită la Govăşdia, în cifre absolute 55 564
chintale, reprezenta 8,20/o din total, faţă de cele 6,60/o din anul 1867.
Fonta de la Gm·ăşdia era prelucrată la întreprinderea din Sebeşel în procluse de bare şi table, forjate şi laminate. De exemplu, producţia anilor
1868-69 era de 11 200 chintale fier forjat 57 • Producţia era frînată aici de
permanenta lipsă de apă. Întreprinderea metalurgică din Cugir se ocupa în
aceşti ani cu prelucrarea fontei din Govăşdia în laminate de bare finite. În
1868-69, s-a atins aici cantitatea de 12 880 chintale58 .
Dintre forje, aceste mijloace străvechi de prelucrare a fierului, pînă în
1872 au mai funcţionat cele din Burceni, Bania de coase şi Teliucul Superior.
în 1871 şi-a încetat activitatea cea de la Limpertul de Sus, iar înainte de ea
cea de la Perinte. Chiar şi după anul 1872 mai funcţionau forjele de la
56
57

Idem, p. 176.
A Magyar Korona Orszagainak Gyaripara az 1898. evben, vol. II, Bu,dapest, 1901,

p. 345.
58

Idem, p. 341.
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Hunedoara, respectiv Limpertul de Jos 59 • Aceasta din urmă desfăşura chi.1r
o activitate relativ considerabilă, putînd efectua nu numai prelucrarea fontei,
ci şi topirea minereului de fier. După datele anului 1867, de pildă, În forja
din Limpertul de Jos se produceau 16 149 chintale de fontă şi fontă turnată•m,
utilizîndu-se minereu de fier de la Ghelar.
Şirul întreprinderilor de exploatare şi prelucrare a minereului de fier
aflate în proprietatea societăţilor anonime şi care funqionau cu participare
de capital străin, precum şi al acelora în proprietate de stat, era întregit de
Întreprinderile metalurgice aflate în proprietatea particulară a unor mici
capitalişti şi moşieri. Acestea însă ca o caracteristică generală a categnriei se distingeau nu atît printr-o participare consistentă în producţie,
ci mai degrabă prin numărul lor mai mare. De fapt, ele reprezentau sectorul
de mică produqie al exploatării şi prelucrării minereului de fier, fiind, în
bună parte, formaţiuni industriale care şi-au mai prelungit existenţa din
deceniile anterioare, supravieţuind cîtva timp concurenţei capitaliste tot mai
intense. În anul 1872 numărul lor poate fi evaluat la aproximativ 9. Două
dintre ele, ambele bănăţene, cea a lui D'Elia J6zsef de la Ogradena Vech~
şi
cea de Ia Crivina, se ocupau numai de exploatarea minereului de fier.
Aceasta din urmă, dacă în 1869 mai producea 90 720 chintale, în 1873 a ajuns
la cu două treimi mai puţin, şi anume, 31 360 chintale. Celelalte 7 Întreprinderi cuprindeau unitatea familiei Torok din Dezna, a lui Hoffmann Rafael
din Ploscabaia, a familiei contelui Banffy din Zlaşti, a episcopului Pap Szilagyi J6zsef din Pietroasa, a contelui L6nyai din Vaspatak, a lui Zakarias
Andras din Herculian-BodYai ~i în sfîrşit cea din Moişeni (Oaş).
Prodm•!ia de
Întreprinderea

fontă II

-----1867

Herculian-Bodvai
Dezna
Plosca baia
Zlaşti

Pietroasa
Moişeni

unor inlrl'11ri11dni ml'tnluruil'I' mai mh·i inlre 18U7- 1117:1

11-!7
248-!
1341
1088
817
2.J36

I

Evoluţia producţiei

1868
876
5016
134:,
956

I

:wo
--

I

1869
129G
2790
751
%1
523
-

I

în chintale în anii

I

1s11

1812

187:1

I 189

l0li-!

-

--

]089
'163

l l2G
7:l2

1161
696-!
1789

12~q
140.,
138-4

1810

-

-

--

---

-

-

-- -

În 1867, Întreprinderile aparţinînd categone1 amintite de proprietate au
pa~ticipat la producţia de fontă din Transilvania în proporţie de 6,30/o. D_ii
ani mai tîrziu, în 1869, această proporţie a descrescut la numai 1,50/o, i,u
În 1873, deşi furnalele din Dezna, Ploscabaia şi Herculian-Bodvai au topit
mai multă fontă, decît înainte vreme în cadrul a cinci întreprinderi, propoqi.1
acestei cant1taţ1 faţă de producţia totală descrescu şi mai mult, fiind ceva
mai mare de 1O/o. Procesul era un reflex al aceluia5i fapt mai sus menţionat
al ritmului puternic de concentrare a exploatării şi prelucrării minereului
de fier din Transilvania, mînă în mînă cu reducerea în continuare a rolului
59
60

f. 426.

BKL, anul 1906, vol. II, p. 40-43.
Arhivele Statului Deva, fond Căpitănia.tul m1111er Zlatna, dos. nr. 401-500/1868,
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nici pînă atunci nu prea însemnat al capitalului local, în cadrul acestei ramuri de produqie.
Nu putem încheia această schiţă a situaţiei din domeniul exploatării şi
prelucrării minereului de fier_. fără a menţiona că, în cadrul evoluţiei capitali~te bazate pe libera concurenţă, continuă procesul de decădere a mineritului şi metalurgiei seculare din Rimetea-Trascău, unde se practica o prelucrare a fierului specific ţărănească. Aici, Înainte de 1867, pe lingă 81 mine
părăsite, mai existau 24 în exploatare 61 . În anul 1867 erau înregistrate 13
mine acti\·e, în 1869 15 62 , din care însă numai 6 cu exploatare continuă 63 . Ele
furnizau cuptoarelor a 7 forje, aflate în proprietatea a 19 oameni, cantitatea
de cca. 7588 chintale minereu de fier, care dădea după topire 1878 chintale
fier brut 6 4, prelucrat în special sub formă de fiare de plug şi alte produse
forjate. În 1871, cantităţile celor două soiuri de produse amintite erau de
7022, respecti\· 1736 chintale 65, vădind deci un declin.

Tradiţionala exploatare transilvăneană a metalului preţios a continuat
~i în perioada discutată în formele existente cu decenii în urmă 66 , cu deosebirea că, în urma neglijării - cu cîteva excepţii - a reconstruirii indispensabil necesate a minelor a căror adîncime creştea tot mai mult - reconstrueţie
care nici nu era rentabilă în cazul exploatărilor cu randament redus - , cantitatea anuală a producţiei, cu infime fluctuaţii, era în scădere.
După cum o atestă datele prezentate mai jos, în 1873 se producea mai
puţin cu J84 kg de aur şi cu 1948 kg de argint fată de anul 1867.
1-:voluJle prodm•llrl dP uur ~I 11r11inl din Trnusllrnnin Jntrr 1867 - -187:1
Anul

Cantitatea
Aur

1867
1868
1869
1870
1871

1sn

187:J

1-to2,60
1281,85
1159,17
1197,29
1144,36
1194,34
1018,38

produsă

I

în kg
Argint
9156,99
9720,09
8912,22
7823,75
7953,42
7731,71
7209,00

Scăderea producţiei de aur era legată În cea mai mare parte de problemele mineritului din Munţii Apuseni, unde, dacă În 1867 se produceau
1000,62 kg de aur, în schimb în 187 3 această producţie ajungea la doar
61
62

BKL, anul 1905, voi. II, p. 319.
Arhivele Stat·ului Deva, fond Căpitănarul minier Zlatna, dos. nr. 201-300/1870,

f. 277.
63

Jank6 Janos, A torockoi vasbanyaszat es kohaszat, În Magyar Mernok- es tpitesz-

egy/et Kiizlănye, anul 1902, p. 141.
6 '1

Arhivele Statului Deva, fond Căpitănatul minier ZLatna, dos. nr. 201-300/1870,

f. 277.
65

Loc. cit., dos nr. 301-400/1873, f. 3;8.
Pentru perioada 1848-1867 cf. L. Vajda, Extracţia fi prelucrarea metalelor neJeroase În Transilvania (1848-1867), În ActaMN, IV, p. 237-262.
66
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686,31 kg, deci o scădere de 31,2 11 /o. Această situaţie era de fapt o consecinţă
inevitabilă a economiei miniere dăunătoare în
perioada neoabsolutismului
austriac de după 1848, În special în domeniul produqiei minelor fiscului
înfiinţate aici, ca rezultat al opticii înguste că aceste exploatări sînt o sursă
inepuizabilă pentru fisc, ele putînd funcţiona cu forţă de muncă foarte ieftină şi cu mijloace tehnico-materiale minime, neglijîndu-se prospeqiuntle -:,i
pregătirea unor extracţii cu rentabilitate de perspectivă, lucrări cu totul necesare în condiţiile exploatării la niYele din ce În ce mai adînci, împreun:'i
cu perfecţionarea utilajului tehnic. Cu Yremea, învechirea utilajului minier
progresa paralel cu consecinţa sa firească: creşterea caracterului deficitar ,11
producţiei, reculul ei.
Cifrele din tabelul următor ilustrează eloc\'ent condiţiile amintite, fiind
cu atît mai semnificative, cu cit ele se referă la întreprinderi de cea mai
mare capacitate din Munţii Apuseni, exercitînd o influenţă hotărîtoare asupra
produqiei, întrucît - cu toată scăderea producţiei - ele dădeau la sfîr5Îtul
perioadei în discuţie peste 400/o din producţia de aur a Munţilor Apuseni ~i.
totodată, peste 270/o din producţia totală de aur a Transilvaniei.
l'rodm•ţia

Anul

I

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

dr uur ~i aruinl a inlrPprindt'filor mul 11111ri din \hmtii Apusrnl
intrr 18{;7-187:J

Săcărîmb

I

Roşia :\lontani"i

Aur-argint

Aur

267,88
246,23
200,66
179,02
145,75
189,66
111,f,3

25,96
23,24
10,09
20,88
18,78
17,03
20,02

I Argint
17,00
14,45
13,4 1
18,4fi
1:u1
12,21
1:J,5<,

I

Rurla

Aur

I Argint

·-

-

51,:39
52,69
44, 12
fi5,44
58,69
67,91

-

40,35
4427,97
4 l ,fi7
3(,,40
:Jn,25

I

Boiţa
Aur
-

I:J,00
9,40
8,96
9,45
9,78
5,79

IArgint
--

20,50
24,98
18,18
22,31
17,53
9,55

I

Fi1.eş
Aur / Argi ul
-

8,75
8,00
5,29
8,86
10,30
7,9:3

-

4.50
5,00
3,7H
G,91

I0,9Î
7,25

Cea mai importantă dintre minele de aur de atunci ale Munţilor Apuseni, şi anume Întreprinderea Minieră a Fiscului şi a Societăţilor Particulare
din Săcărîmb, a realizat, de pildă, în urma produqiei sale în continuă scă
dere (cu excepţia µnui singur an), mai puţin cu 156,25 kg produqie de aur
şi argint în anul 1873, faţă de anul 1867; o cantitate care, singură, reprezenta 40,1 °/o din scăderea generală a produqiei pe teritoriul căpitănatului
minier al Zlatnei. Cronicarul Săcărîmbului în veacul trecut, Inkey Bela,
rezumă după cum urmează cauzele declinului: în anii celui de-al şaptelea
deceniu, Întreprinderea minieră, ,, ... în ce o priveşte, nu are de loc în vedere
viitorul. După extracţia efectuată cu relativ puţină cheltuială a aglomeraţiilor
mai mari ale filoanelor Longin, deschise prin numeroase abataje, acum exploatările se îndreaptă din nou, vertiginos, în adîncime ... , în timp ce lucrările de
prospecţiuni ce necesită cheltuială mai mare sînt neglijate" 67 . întreprinderea
minieră de la Roşia Montană, organizată în aceeaşi formă de proprietate,
obţinea şi ea rezultate productive descrescînde, cu fluctuaţii mai mici sau
ma1 mari. Produqia de aur a minelor societăţii particulare mai mari - aflate
67

Inkcy Bela, Nagyag făldtani es banyaszati viszonyai, Budapest, 1885, p. 105-107.
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îndeosebi în mina unor moşieri şi deţinători de capital de caracter local - ,
exceptînd mina din Ruda, urmau aceeaşi cale, cauza principală după
11pinii ale vremii - rezidind în faptul „că minele noastre metalifere, care
lu(rează, în majoritatea cazurilor, la nivele de mai mare adîncime, ... nu
puteau tine pasul cu progresele vertiginoase ale tehnicii, din punct de vedere
al mijloacelor materiale. Cu wemea, se învechea utilajul a tot mai multe
mine, ducînd Întreprinderile pe calea deficitului" 68 .
Schimbările care au survenit în rentabilitatea exploatării aurului s-au
făcut simţite În mod pronunţat, ca o frînă a dezYo!tării, În cazul
minelor
c.:ire exploatau filoane mai sărace în conţinut metalic sau al acelora cu caraLTer de mică produqie-ţărăneşti, tipic regiunii Munţilor Apuseni.
În regiunea Baia Mare, dat fiind că la minele de la Dealul Crucii şi
Băita mai era în curs exploatarea unor filoane cu conţinut mai substanţial
de.: aur, declinul era mai mic, de numai 10,30/o. În schimb, în cazul produqiei argentifere zăcămintele acestui metal fiind dominante - , scă
derea era de 13,50/o, îndeosebi din cauza declinului activităţii în minele apar\inînd unor proprietari capitali~ti, declin care, la rîndul său, era intim legat
<le fenomenul devalorizării provocate de masiva producţie de argint de pe
L·nminentul •american, fenomen care însă nu a fost resimţit de minele aflate
în proprietate de ~tat, căci - după datele căpitănatului minier - În anul
1873, ales ca dată comparativă, produqia lor a scăzut, în raport cu anul
1867, cu numai 6,4°/o fată de scăderea de 48,60/o a produqiei minelor proprietate paniculară 60 .
În schimb, produqia de argint a Munţilor Apuseni a descrescut În propnqie de 37,3°/r, o scădere manifestată deopotrivă la întreprinderile de stat
':>Î la cele particulare, deşi În proporţii diferite: mai pronunţat În cazul minelor de stat, şi anume, de 39,10/u, mai atenuat la minele proprietate particulară, de numai 29,6°/o.
Producţie

Baia llfare

Anul

1867
18118
1869
1870
1871
1872
1873

de unr

---

şi

erginl a minr!or din reui11ne11 Buia '.\I
CaYnic

Baia Sprie

Aur

Argint

Aur

Argint

66,86
69,34
49,16
60,30
78,35
84,38
78,43

50:-l,-H
625, lfi
415,71
424,77
1032,89
-t99,25
905,72

72,53
71,61
93,li9
111,85
144,26
114,-t2
66,74

889,34
1002,08
1199,88
851.74
1079,15
1075,84
1088,50

-I

Aur

Argint

19,32
17,04
20,10
15,87
17, ()(i
15,(i()

1,50

rn.-rn

.--

l ,,.,

1,59
1,18
1,23
1,38
1,26

în perioada 1867 -187 3, scăderea producţiei de aur a minelor bănăţene,
de 95,50/o, a nimicit practic această produqie. Dacă, În 1867,· se mai înregistra aici o producţie de 22,42 kg aur, în 1873 aceasta era de numai
68
69

Technikai fejlodesiink tortenete 1867-1927, Budapest, 1929, p. 644-654.
Hiv. Stat. Koz!., anul II, fasc. 2, p. 85; Magyar Statisztikai Evkonyv, 1874, fose.
IV, p. 17.
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1,30 kg. O scădere vertiginoasă a producţiei de argint, În proporţie de
56,9°/n, desemna şi acest declin ca fiind cel mai _puternic în perioada dată.
Un proces similar celui din domeniul exploatarii şi prelucrării metalelor
preţioase se constată şi în exploatarea cuprului 70 •
Evoluţia

produc!iri dP eupru şi de plumb din Transllrnniu
Îlllrt• 1867-187:J
Cantitatea

produsă

în chintale

Anul
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

Cupru

Plumb

(,215,H
4017,44
3430,00
2610,72
2790,48
2522,24
:J022,88

7462,00
5980,00
n75,52
4:J37,20
<,511, 12
74:i8,48
7831,20

De la 6212 chintale în 1867, canutatea extrasă scade în 1873 la numai
3022 chintale. Producţia de plumb crescu însă Întrucît,·a, de la 7462 chinta·le la 7831 chintale, însă cu fluctuaţii destul de mari, de ordinul a mii de
chintale 7 1 .
Cauzele care au avut consecinţe negative asupra evoluţiei cantitative a
producţiei de cupru şi plumb rezidau, în afară de factorii de ordin extern
menţionaţi pe marginea producţiei de argint devalorizarea provocată de
producţia masivă de dincolo de ocean - , în factori interni ai Întreprinderilor
miniere, şi anume în încetineala cu care se căutau soluţii pentru problemele
ridicate de procedeele de exploatare la adîncime tot mai mare, locul prim
ocupîndu-1, aici, lipsa capitalului ne~esar investiţiilor.
eum

şi

din Hodna \'pehe ale statului intrr 1867 - 187:1
Băiţa

Hain Sprie

Roclna \'eche

Aur

Argint

Aur

Argint

Aur

Argint

26,25
29,33
28,55
22,46
23,24
26,82
37,79

599,05
528,99
548,28
512,69
534,48
535,05
609,28

14,59
10,95
16,38
18,31
11,82
13,69
14,55

1048,00
854,70
859,32
827,5<,
884,77
890, 14
738,61

0,54
1,00
0,81
0,57
0,48
0,85
0,38

128,90
141.79
Hi4,15
165,(i8
162,53
178,21
168,33

în locurile de exploatare nu s-a petrecut nici o schimbare notabilă fată
de perioada 1848-1867. Pe teritoriul căpitănatului minier al Zlatnei, cea
mai de seamă exploatare cupriferă era cea din Bălan, la care mai putem
70

32,

Szellcmy Geza, Nagybanyanak es videkenek fembanyaszata, Nagybfoya, 1894, p.
64, 72, 81, 89.
71
Hiv. Stat. Kozl., anul II, fasc. 3, p. 85, 125, 134; anul VII, fasc. 5, p. 108-145.
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adăuga pe cea din Săcărîmb. In anul 1873, ele dădeau 680/o din producţia
totală a zonei administrative miniere amintite, ponderea fiind a minei Bălan,
unde se produceau 1103,88 chintale de cupru, faţă de cele 237,16 chintale
produse la Săcărîmb. In Banat, S.T.E.G.-ul concentra pe mai departe exploatarea şi metalurgia minereurilor de cupru. Producţia de plumb se concentra mai ales în regiunea Baia Mare, rolul hotărîtor în privinţa cantităţii

produse revenind aici minelor aflate în proprietate de stat.
Bălan

E,·oluJlu prod11e1lrl de eupru a miurlur din

Anul

Cantitatea
::\lina

1867
1868
1869
1870
1871
1872
187::!

Bălan

1175,76
1188,.,15
80'.!,7:l
:187, I'.!
li3'.!,59
896,'.!li
1103,88

extrasă

~i Siieairlml,

in chintale

Mina

Săcărîmb

466,76
505,54
720,0'.!
446,04
389,16
585,90
237,ln

Nu putem efectua aici o analiză mai amănunţita a datelor referitoare
la producţia minieră de metal preţios şi colorat Între anii 1867 şi 187 3. Chiar
~i cele înfăţişate ilustrează însă procesul menţionat la începutul lucrării de
faţă, constînd în schimbările structurale care s-au produs în străvechea ramură a mineritului şi metalurgiei din T ransih·ania o dată cu adîncirea relaţiilor de producţie capitaliste, schimbări care au împins pe prim plan -în pofida unor tradiţii de dată veche - ramurile de producţie nemijlocit
legate de necesităţi infrastructurale, de producerea masivă a combustibilului
şi materiei prime necesare industriei capitaliste, producţie înrîurită însă după cum am mai arătat ~i de factori interni ~pecifici exploatării metalelor preţioase ~i colorate, factori care frînau dezvoltarea acestei ramuri.
În anul 1873 s-a produs o cnza capitalistă de supraproducţie, aducînd
cu ~inc sfîr~itul unei perioade de avînt general. Această criză şi-a făcut sim\ite efectele şi asupra mineritului şi metalurgiei din Transilvania, determinînd
pentru o nouă perioadă de mai mulţi ani trăsăturile caracteristice ale acestei
ramuri productiYe, atît din punct de vedere economic, cît şi social.

L. VA/DA

L'INDUSTRIE MINIERE ET METALLURGIQUE DE LA
TRANSYL V ANIE DANS LA PERI ODE DE L'ESSOR CAPITALISTE
(1867-1873)
(Resume)
L'autcur, s'appuyam surtout aux datcs de production, examine l'evolution et Ies
caractenmques des industries miniere et metallurgique en Transylvanie entre 1867-1873,
annces qui constituent unc periodc d'essor du developpement industriei. A la suite d'unt
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an.alyse stausuque, ii met cn cvidcnce quc la structure, la production ct I.a hierarchic \'alorique ont subi un processus de transformation, processus resuite de la rcstructuration
nomique gencraJe duc
1·accelerarion du rythmc du dcveloppcmcnt capitaliste. II .1l>uutit
la conclusion quc la production du charbon l't celui du mincrcc de fer ont p.h,c ,lll
premier plan, en detriment de la producriun traditionncllc de l'cxploitation des mcuux
precieux et non-ferreux.

a

a

cco-

ASPECTE ALE DEMOCRATISMULUI BURGHEZ ŞI ALE
ATITUDINII PROLETARIATULUI FAŢA DE
EL REFLECTATE IN OPERA LUI C. DOBROGEANU-GHEREA

La 21 mai 1980 s-au împlinit 125 de ani de la naşterea lui Constantin
Dobrogeanu-Gherea, eminent gînditnr socialist român.
Devenit marxist în România - aşa cum releva C. Graur - , prin creaţia sa teoretică, Gherea a jucat un rol important în înfăptuirea saltului de la
gîndirea socialistă premarxistă la cea marxistă, fiind apreciat de autorul
amintit ca „teoretician creator, la înălţimea celor mai mari din străinătate" 1 .
Prin scrierile sale a contribuit atît la popularizarea gîndirii lui Marx şi
Engels În ţara noastră, la apărarea ei de atacurile adversarilor ideologici: liberali, conservatori şi poporanişti, cit şi la aplicarea creatoare a marxismului
la sgecificul românesc. El a făcut primele încercări în această privinţă, îmbogaţind totodată concepţia revoluţionară a clasei muncitoare.
în pofida multiplelor vicisitudini şi adversităţi pe care i-a fost dat să
le cunoască În .viaţa sa, prin profundul său ataşament faţă de idealurile clasei
muncitoare şi marxism, prin variatele sale calităţi de gînditor revoluţionar
şi de om de cultură, Gherea a rămas în con~tiinţa generaţiilor, prin opera sa,
un exemplu demn de urmat. Paleta creaţiei ~ale teoretice este variată !)Î
bogată. În ea, alături de produqiile de critică literară şi estetică, se situează
şi cele sociologice, economice, politologice şi viitnrologice, fiind cel care a
pus l_a ~baza acestora pentru prima dată în ţara noastră o fundamentare
marxista.
Relevînd valoarea operei lui C. Dobrogeanu-Gherea, tO\·arăwl Nicolae
Ceauşescu arăta: .,O importanţă deosebită în clarificarea problemelor sociale ale ţării are activitatea teoretică desfăşurată de C. Dobrogeanu-Gherea,
una din cele mai proeminente figuri de gînditori socialişti ai ţarii noastre din
acea· vreme. Cu toate lipsurile şi limitele sale, opera lui Dobrogeanu-Gherea
ocupă un loc de mare Însemnătate În istoria ştiinţelor sociale din România, în
răspîndirea ideilor marxiste, în dezvoltarea concepţiei revoluţionare a prnletaria tul ui " 2 •
în articolul de faţă prezentam cîteva consideraţii ale marxistului român
privitoare la instituţiile democratice burgheze şi atitudinea pe care el o aprecia
potrivită s-o adopte clasa muncitoare şi social-democraţia fată de acestea,
urmărind astfel să înarmeze proletariatul român şi organizaţia sa politică
re\'oluţionară cu o strategie şi o tactică adecvată.
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C. Dobrogeanu-Gherea, a vînd o concepţie materialist-dialectică pe deplin
formată, a abordat politicul În strinsă legătură cu structurile socio-economice şi culturale, reuşind totodată să surprindă atît determinările sale obiective, cît şi rolul său în societate. Acest fapt i-a permis să înţeleagă corect
structurile acestui subsistem şi rolul specific al fiecăreia dintre ele în funcţio
nalitatea sa şi a sistemului social global. Alături de opiniile sale despre stat,
partid politic, conştiinţă politică, În lucrările sale se Întîlnesc
numeroase
refleqii privitoare la democraţie.
Democraţia, În accepţiunea gheristă, reprezenta un asemenea tip de organizare a societăţii care era în măsură să asigure poporului posibilitatea de a
fi depozitarul puterii politice şi economice şi să dispună de autentice drepturi
<;,i libertăţi. Prin „democraţie - scria el - se Înţelege precumpănirea în stat
a muncitorilor ... "=1• \1eritul lui Gherea constă nu numai în înţelegerea corectă a categoriei de democraţie, ci şi în analizarea ei, pe de o parte, în
strînsă legătură cu celelalte structuri politice, aceasta fiind puternic înrîurită
de ele (stat, partide politice), iar pe de altă parte, în conexiune cu structurile
\ocio-economice ~i culturale. Acest mod de analiză i-a înlesnit surprindl.!rea
naturii ei de clasă, caracterul i\toric ~i rolul ei în viaţa socială.
Democraţia în capitalism a fost examinată de gînditorul nostru sub
multiple aspecte. Referindu-se la geneza ei, releva faptul că ea reprezintă
creaţia istorică a burgheziei. Democraţia burgheză s-a născut în vîltoarea
luptei antifeudale, În procesul revoluţiilor burgheze şi burghezo-democratice.
El a consemnat, pe bună dreptate, caracterul progresist al activităţii noii
clase, care, eliberîndu-se pe sine de lanţurile absolutismului feudal, a dezrnbit
Întreaga societate şi a instituit o serie de libertăţi consemnate în Declaraţia
Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului.
Inţelegînd plusul oferit omenirii de democratismul burghez, C. Dobrogeanu-Gherea a pus în lumină adevărata valoare a acestuia pentru masele
populare, care, graţie noii organizări politice, au de,·enit libere din punct de
vedere juridic . .,Libertatea politică, scria el, înlocuieşte opririle din veacul
de mijloc. Libertatea indi,·iduală, organizarea politică, juridică, a societăţii
s-au croit după cea economică ... "~.
Un merit deosebit îi revine teoreticianului socialist român şi pentru sublinierea caracterului de clasă al democraţiei burgheze şi a limitelor ei istorice.
Astfel el a relevat faptul că preocuparea burgheziei în vederea cuceririi libertăţilor democratice şi pentru organizarea democratică a societăţii l.!ra
reclamată de interesele ei de clasă. Concludente în acest sens sînt cuvintele
sale: ,.Burghezimea nici n-ar fi putut să se libereze singură fără să libereze
toată Întreaga societate din lanţurile medievale; această libertate era deci o
esenţială necesitate pentru vitalele ei interese de clasă" 5 •
A dezvăluit apoi în mod argumentat faptul că orînduirea capitalistă n-a
desfiinţat exploatarea omului de către om. Libertatea juridică şi egalitatea
În faţa legii, după opinia sa, n-au dus şi nu puteau duce la desfiinţarea ine3
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galităţii de avere, ci ele constituiau noi modalităţi de exploatare a maselor.
În capitalism „libertatea şi egalitatea economică nu implică deloc egalitatea
de avere materială şi egalitatea condiţiilor materiale de trai. Dimpotrivă concluziona Gherea - epoca burghezo-capitalistă a dus această inegalitate
pînă

la un grad necunoscut încă de nici una din toate epocile precedente" 6 •
Avînd în vedere profundele inegalităţi economice ce caracterizau orînduirea
burgheză, el a apreciat în mod justificat că inegalitatea economică nu poate
reprezenta un suport al egalităţii din punct de vedere politic Între oameni.
în condiţiile sncietătii burghezo-democratice considera că burghezia este
J.dcvărata depozitară a puterii politice şi evidenţia totodată netemeinicia afirmaţiilor ideologilor burghezi privitoare la suveranitatea poporului şi la calitatea acestuia de deţinător al puterii. Dezvoltînd ideea incompatibilităţii
dintre dominaţia politică a burgheziei şi prezenţa poporului la cîrma statului,
socialistul român discută conceptul de popor şi sensurile care i se atribuiau.
Astfel a subliniat profunda deosebire existentă între opiniile ideologilor hurghcziei şi cele ale socialiştilor în legătură cu noţiunea respectivă. Spre deo"ebire de cei ce considerau categoria de popor drept un concept larg, care
desemna toate categoriile sociale producătoare de bunuri materiale şi spirituale, doctrinarii burgheziei restrîngeau noţiunea respectivă doar la categc)[iile populaţiei Înstărite. Un asemenea mod de definire a poporului, potrivit
opiniei sale, îşi pierdea orice valoare ştiinţifică: ,.Cînd proletariatul francez
a căutat să explice că prin popor se înţelege poporul muncitor - scria gînditorul nostru referindu-se la faptul că tocmai în virtutea acestei realităţi
el revendica conducerea în stat - , atunci burghezia a scos tunurile şi a convins pe muncitori că ei nu sînt popor ... , iar la cîrma statului numai burghezia e poporul" (subl.n.l.L)7.
Studiul instituţiilor democratice burgheze l-a condus pe autorul nostru
la concluzia privitoare la dubla lor ipostază ce le era caracteristică. El constată că ele, pe de o parte, sînt instrumente cu ajutorul cărora clasa dominantă
îşi promovează interesele practicînd constrîngerea, iar pe de altă parte, contribuie la întreţinerea iluziei că ar fi pîrghii prin intermediul cărora masele
deţin şi exercită puterea politică în societate. Analiza parlamentului, executivului, justiţiei, precum şi a sistemului partidelor politice, sub aspectul rolu'lui
lor în cadrul mecanismului democraţiei burgheze, îi prilejuieşte teoreticianului
marxist o seamă de importante refleqii de natură teoretică
şi practică.
Acestea pun În evidenţă atît calităţile sale de analist şi critic pertinent al
instituţiilor burgheze, cît şi cele dP. strateg şi taotician revoluţionar.
în ceea ce priveşte parlamentul - principala instituţie democratică burgheză - aprecierile sale ilustrează atenţia pe care o acorda acestei instituţii
-şi rolului ei în sistemul politic capitalist.
Astfel el a definit corect faptul că pe lingă aspectele democratice care
îi sînt specifice, parlamentul are un caracter de clasă, urmărind astfel să
contribuie la risipirea iluziei potrivit căreia această instituţie ar exprima voinţa şi suveranitatea poporului. în aceq sens, nota: ,.parlamentele ... se alcă
tuiesc din reprezentanţii privilegiaţilor ... " şi, În consecinţă, ele prin funqio6
C. Dobrogeanu-Gherea, Opere ccmplete, voi. 4, Edi~ura
1977, p. 30.
7
C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, vol. 3, ,p. 54-55.

politică,

Bucureşti,

I. LEICU

302

nalitatea lor au menirea de a promova interesele acestora. Critica planului
lassallian l-a condus la concluzia referitoare la faptul că parlamentele burgheze nu reflectau voinţa naţională şi erau, în general, ostile intereselor poporului. Datorită majorităţilor burgheze ce le caracterizau,
parlamentele
respective nu puteau constitui pivotul eliberării clasei muncitoare. El scria
cu ironie că acestea „vor primi mai bine să rămînă în ţara lor ca Scipio pe
ruinele Cartaginei decît să voteze 5 bani ... " 8 pentru realizarea planului lassallian.
A denăluit totodată ~i caracterul demagogic al multora din dezbaterile
parlamentare burgheze, vizînd prin referirile sale, pline de sarcasm, şi viaţa
parlamentară din România. în această privinţă scria: ,,Dezbaterile din toate
parlamentele conţin o mare doză de demagogie; cele din parlamentul nostru
conţin o doză şi mai mare ... " 9 . În Neoiobăgia se întilnesc pagini scrise în
manieră caragialescă care pun în lumină aspectele remarcate mai sus.
Cu
toate acestea, observaţiile gheriste rămin sărace în ceea ce priveşte structurile
parlamentului şi relaţiile sale cu celelalte ramuri ale puterii şi cu partidele
politice. El nu a acordat spatii largi analizei parlamentului aşa cum făcuse,
de pildă, K. Kautsky 10 .
Analiza funqiei parlamentelor burgheze, obiectivată în elaborarea legislaţiei, i-a ofe1=1t autorului nmrru noi argumente pentru ilustrarea caracterului
de clasă al acestor instituţii democratice ale statului burghez. Observaţiile
sale privitoare la legislaţie reţin atenţia cercetătorului prin cîteva elemente de
profunzime şi originalitate.
Criticînd în mod justificat pe cei ce susţineau că legile exprimă interesele generale ale societăţii, marxistul român arăta că ele sînt reflexele raportului de foqă dintre clasele ~i grupurile sociale, respectiv ale relaţiilor
de exploatare în capitalism şi în celelalte orînduiri caracterizate de asemenea relaţii. Deci, legile, conchidea el, sînt expresia „relaţiilor adevărate de
putere în lizuntrul societăţii" (subl.n.I.L.) 11 • Gherea arăta că starea de drept
în societate e creată de clasele deţinătoare ale puterii, deoarece ele „au . inteligenţa şi cultura necesare şi, afară de asta, ele, mai ales, sînt interesate la
crearea legilor şi formarea unei stări de drept menită să consfinţească organizarea de fapt a societăţii şi deci să consolideze şi să fortifice privilegiile
lor de clasă" 12 . Referindu-se la caracterul de clasă al legislaţiei capitaliste,
gînditorul român arăta că burghezia, în calitatea ei de posesoare a puterii
de stat, cu ajutorul acesteia, a elaborat o legislaţie menită să-i apere interesele ei de clasă, defavorizînd masele populare.
În ceea ce priveşte informaţia despre rului executivului, precum şi raporturile sale cu legislativul, opera gheristă este mai săracă. Reiese însă
faptul că guvernul este apreciat ca fiind organul de stat care deţine puterea
executivă, elaborează şi înfăptuieşte politica internă şi externă în conformitate cu interesele claselor conducătoare. Analiza instituţiilor monarhice şi
8
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republicane este făcută de socialistul rnm,1.n mai mult sub aspectul conţinu
tului lor de clasă, decît în ceea ce prive~te rolul lor în sistemul democraţiei
burgheze. Unele referiri privitoare la monarhia Hohenzollernilor din Rnm,1.nia ilustrează antinomia acesteia cu modesta democraţie existentă în ţara
noastră şi pune în lumină tendinţele absolutiste ce-l caracterizau pe Carol
I, precum şi desele încălcări ale Constituţiei de către acesta în exercitarea
prerogativelor sale.
Referitor la justiţie, ;iprccierile teoreticianului socialist pun de ;i,cmenea în evidenţă trăsăturile ci de clasă. Relevînd faptul că funqia ci c<1n-aa
în aplicarea legilor, Gherea dezvăluie că activitatea justiţiei ser\'eşte in tercselor claselor conducătoare. De aceea el a luat atitudine critică fată de tei.ele care apreciau că această instituţie s-ar situa deasupra claselor sociale.
În acest sens arăta că în orînduirea burgheză, ca şi în celelalte orîn<luiri
bazate pe exploatarea omului de către om, menirea ~tatului este de a utiliL,1
justiţia pentru apărarea poziţiilor claselor dominante. ,,A zice dar,1 scria
el - că statul să ţină Între inşi justiţia, respectul pentru legi înseamnă nici mai mult, nici mai puţin - că toată datoria statului este de a ţine neschimbată organizaţia socială de acuma: Împărţirea în clase du5mane: capitalişti şi proletari; dispoierea muncitorilor de către cei ce-s stăpîni pe unei tele
de muncă etc. . .. " Consemnînd faptul că prin organele judecătoreşti sta tul
sanqionează pe cei ce Încalcă legislaţia capitalistă, autorul Neoiobtzgiei arăta
că îndemnurile de respectare a justiţiei burgheze, făcute între alţii şi de Spcncer, au în vedere apărarea intereselor exploatatorilor. De aceea - continua
el - Într-o societate cum e cea capitalistă, unde interesele burgheziei sînt
exprimate de legi care sînt apărate de justiţie, afirmaţia spenceriană potrivit
căreia „statul trebuie să facă a fi ţinută în seamă justiţia", nu spune altcc,·a
decît că trebuia să „apere domnia capitaliştilor împotri\'a munciw:-ilor ... " 1:i.
În opera lui Gherea, alături de problemele parlamentului, executivului
şi justiţiei se Întîlnesc referiri cu caracter original şi despre partidele politice
şi rolul lor în sistemul democraţiei burgheze. El examinează activitatea p~nidelor politice atît În procesul constituirii organelor puterii de \tat, c?t )i
elaborarea voinţei de stat şi a realizării ei în fapt. Astfel, în constituirea
organelor puterii de stat, ele depun candidaturi, elaborează programe politice
şi desfăşoară o amplă propagandă în vederea susţinerii candidaturilor respective. Cu simţul fin de observaţie ce îl caracteriza, a ironizat demagogia .'>pecifică partidelor burgheze În goana lor după voturi. ,,Partidele stăpînitoarc scria el - trebuie să ceară voturile m unei tarilor ca să reuşească în alegeri;
pentru aceasta vor vorbi că ei, fiind b putere, vor face să curgă laptele şi
mierea ... " 14 . în acest sens va vorbi şi Lenin despre demagogia partidelor
burgheze în alegeri şi falsul lor democratism afişat strident în timpul campaniilor electorale.
Parlamentul devine, după opinia sa, o arenă a confruntărilor dintre
partidele respective, iar partidul care a dobîndit majoritatea locurilor îl
controlează prin intermediul acesteia.
Deci această instituţie nu exprimă
voinţa alegătorilor, suveranitatea poporului, ci a partidului majoritar. Referitor la partidul de guvernămînt, Gherea consemnează că acesta este, de re13
14
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gula în regimurile parlamentare, cel care deţine majoritatea parlamentară.
Acesta nu \e conduce În elaborarea nlintei de stat decît după interesele
cla,ei şi fraqiunii de clasă pe care le reprezintă. Acesta este, credem, sensul
cU\·in1elor sale ,. ... şi venind la guYern, (ele, n.n.I.L.) nu fac decît interesele
clasei lor .. . " 15 (rnbl. n.I.L.). Tocmai acest fapt explică, între altele, uzura
partidelor respectiYe ~i pierderea popularitătii lor.
Teoreticianul socialist român arată că masele nu numai că nu sÎnt depnzi1arele puterii, ci ele \Înt si-,tematic în~elate şi induse În eroare de către
diferitele partide burgheze În Yederea captării ,·oturilor lor. Muncitorii ~aia el - ,.ridică pe umerii lor cînd pe unii, cînd pe altii" (avÎnd În vedere
partidele burgheze, n.n.l.L.), dar ei sînt sistematic ţinuţi departe de centrul
deciziei politice ')i ea nu le este farnrahilă. În acest fel atrăgea atenţia acelora
L·are mai credeau în promi~iunile -:,i bună rninta partidelor şi statului burghez
L·ă „e Înşeală. De aceea, continua autnrul nostru, sînt doar iluzii că „vreunii
s:i-~i fact'i poma,1,1 .. . " pentru masele muncitoare care cu votul lor i-au instal.11 la putere, .,căci pomana nu vine, căci partidele burgheze sînt destul de
zgîrcit,· şi destul de deştepte să priceap,1 că orice îmbunătăţire adusă clasei
m111l<itoarc e co11tra i11tereselor burgheze"'';·
în sfera preocupărilor lui C. Dobrogeanu-Gherea privind cercetarea instituţiilor democratice burgheze s-a înscris '>i problematica drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Este notabil faptul că a cercetat instituţia drepturilor
')i libertăţilor cetăţeneşti în strîmă legătură cu relaţiile socio-politice specifice
orînduirii burgheze, cu raporturile dintre clasele principale ale societăţii capitali!.te. Această abordare i-a permis să explice corect geneza şi evoluţia instituţiei drepturilor şi libertăţilor democratice, rolul ei în viaţa socială, precum
~i caracterul de clasă ce-i era specific.
Astfel geneza instituţiei respecti,·e este explicată prin apariţia economiei
bazate pe libera concurenţă unde domnea principiul: ,.Laissez faire, laissez
passer" şi prin necesitatea realizării unui larg si\tem de alianţă de către burghezie cu masele ţărăneşti şi orăşeneşti în lupta Împotriva nobilimii. Aşadar
aparitia drepturilor şi libertăţilor democratice este organic legată de na5terea orînduirii burgheze, lupta pentru democraţie fiind organic legată de
lupta antifeudală, pentru progres social. Ca şi în cazul analizei celorlalte
institutii democratice burgheze, ideologul român a eYidenţiat caracterul de
L·la,ă şi al instituţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Textul gherist pune în lumină cu multă forţă de convingere modalită
tile diferite în care burghezia şi proletariatul concep, în funqie de interesele
lor de clasă, valorile drepturilor şi libertăţilor democratice. Astfel sÎnt dezYă)uite preocupările burgheziei de a valorifica doar pentru sine drepturile ~i
libertăţile cetăţeneşti, împiedicînd, prin negarantarea lor materială, ca acestea
să devină reale pentru masa celor mulţi şi exploataţi.
Un merit deosebit îi revine marxistuiui român că a relevat factorii obiectivi
care nu numai că dau un caracter formal instituţiei respective, ci se constituie În limite care nu pot fi depăc;ite în condiţiile orînduirii burgheze şi care
traduc libertatea de care se bucură clasa dominantă în non-libertate pentru
clasele asuprite. Datorită existenţei proprietatii private şi a exploatării omu16
16
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lui de către om, în condiţiile capitalismului nu poate exista o autentică lilJertate pentru cei lipsiţi de proprietate care sînt nevoiţi să-şi vîndă foqa
de muncă proprietarilor de mijloace de producţie. Clasele muncitoare devin
dependente de capital nu numai din punct de vedere economic, ci şi din punct
de vedere politic şi ideologic.
În capitalism - scria Gherea - există „o minoritate care nu numai că
e stăpînă pe viaţa şi aqiunea sa, Jar chiar pc viaţa şi faptele altora" ~i conchidea În mod just că „cei mai mulţi oameni . . . numai stâ.pîni pe viaţa
şi faptele lor nu-s" (subl. n.1.L.) 17 . De aceea a considerat, pe bună dreptate,
că libertatea În orînduirea respectivă este reală doar pentru burghezie şi
se traduce în cele mai multe cazuri În opusul ei pentru masele muncitoare.
Pentru relevarea afirmaţiilor de mai sus ne vom referi în cele ce urmează la problematica dreptului de vot şi la evidentul caracter de clasă
ce caracterizează sistemul electoral din România la finele
veacului trecut
~i începutul secolului nostru.
Aşa cum se ştie, în timp ce în unele ţări occidentale burghezia, în ultimele decenii ale veacului trecut, sub presiunea maselor a cedat şi .1 introdus
votul universal, în România clasele conducătoare - burghezia şi moşierimea
- instituiseră prin Constituţia din 1866 votul cenzitar.
Astfel, În pofida prevederilor constituţionale care consemnau că În România nu există „nici o deosebire de clasă", legea electorală, după cum remarcă teoreticianul nostru, prevedea împărţirea corpului electoral în trei
colegii, în funcţie de avere. În colegiul întîi intrau cetăţenii cei mai înstări\i,
:·ii căror venit minim pe an trebuia să fie de 1200 lei; în cel de al doilea colegiu erau cuprinşi locuitorii de la oraşe care plăteau anual cel puţin 20 lei
impozit; iar În ultimul colegiu erau încadraţi toţi cei care achitau un impozit
minim către stat 18 .
O primă constatare critică la adresa acestui sistem făcută de Gherea
ilustra profunda contrazicere dintre pre\·ederile Constituţiei şi conţinutul legii
electorale . .,Mai întîi ni se spune, arăta el, că nu-i nici o deosebire de clasă
În statul român şi apoi alcătuiesc trei clase cu drepturi foarte deosebite unele
de altele" 19 . Întrucît legea electorală contrazice Constituţia, opina socialistul
român·, atunci ea era neconstituţională.
El ilustrează apoi caracterul profund nedemocratic al sistem ului respecti ,. ,
deoarece favoriza în cel mai înalt grad moşierimea şi burghezia. în ace\t
sens, după menţiunea sa, un vot al unui alegător din colegiul întîi echivala
cu votul a 50 de alegători din colegiul al treilea. Aceasta, deoarece cei din
ultimul colegiu, ţăranii, care În masă erau nu numai săraci, dar şi analfabeţi,
nu alegeau direct, ci printr-un delegat al lor, care vota în numele a 50 de
alegători ai celui de al treilea colegiu. Un cetăţean din clasa privilegiată,
scria Gherea, .,are cel puţin 50 de ori mai multe drepturi, mai multe privilegii decît un muncitor din colegiul al III-iea ... " 20 . In acelaşi timp legea
electorală favoriza ţărănimea înstărită, care, deşi era încadrată în ultimul
colegiu, În condiţiile în care plătea un impozit de la 300 lei în sus şi era
alfabetizată, vota direct.
17
18
19
20

C. Dobrogcanu-Gherea, Opere complete, voi. 1, p. 252.
C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, voi. 2, p. 308-310.
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Dacă pentru alegerea camerei inferioare a parlamentului romin alegă
torii erau Împărţiţi în trei colegii, pentru desemnarea unei părţi a membrilor
senatului (deoarece unii erau numiţi de rege, iar alţii erau senatori de drept),
ei erau împărţiţi în două colegii. Censul, în acest caz, era mai mult ridicat.
In primul colegiu intrau doar cetăţenii cu un venit de cel puţin 2000 lei
anual, iar în cel de al doilea colegiu cetăţenii cu un venit anual între 800
şi 2000 lei. Datorită acestui fapt, după cum bine remarca Gherea, ,,alegătorii
colegiului al treilea şi o mare parte din colegiul al doilea nu pot fi deloc
reprezentaţi ... în Senat":?•.
Concluziile socialistului român evidenţiază că prin acest sistem electoral
discriminatoriu masele muncitoare nu dispuneau practic de dreptul de a alege
şi de a fi reprezentate în parlament şi, În consecinţă, puterea de stat nu
emana de la popor şi nu putea exprima interesele acestuia. El infirma astfel
teza constituţională care prevedea că toate puterile statului emană de Li
na\iune şi credem că a Yea perfectă dreptate cînd conchidea că „puterile

statului m, cma11,z de la 11aţi11nea Întreagă, ci numai de la clasele privile•
((.,9
giate --.
Totodată, politologul român denăluie modalitatea prin care feluritele
tehnici elecrorale utilizate de partidele claselor dominante (Partidul Liberal
~i Partidul Conservator) ~i aparatul de ~tat î~i manifestau eficienţa, dind de
regulă majoritatea dorită partidului adus de rege la putere.
Abordarea democratismului în dependenţă de interesele capitaliştilor i-a
permis lui Gherea să releve faptul că lărgirea sau restrîngerea drepturilor şi
libertăţilor democratice se realiza în funqie de interesele clasei conducă
toare. Aşa explica el, bunăoară, preocuparea burgheziei de a restrînge democratismul creat de ea, deoarece „toate aceste drepturi şi libertăţi cetăţe
neşti nu numai că nu serveau dezvoltării ei de clasă, ci, dimpotrivă, îi jenau
toate mişcările ei de clasă dominantă, îi qinghereau interesele ei de nemărgi
nită înavuţire materială de clasă capitalistă, îi primejduiau chiar puterea şi
privilegiile ei de clasă stăpînitoare". Marxistul român, cunoscînd dialectica
evoluţiei burgheziei şi a În tereselor ei în raport cu cerinţele istoriei, a subliniat că pe măsura adîncirii caracterului retrograd al acesteia, ea devine tot
mai ostilă drepturilor democratice şi şi-a dezvăluit înclinaţiile pentru restrîngerea ';;i apoi chiar lichidarea lor. Concludentă în această privinţă este opinia
sa, după care „burghezia a devenit în mare parte o clasă reacţionară, care
ştirbească din drepturile cetăţeneşti, din libertăţile
şi egalit,zţile maselor muncitoare şi se aliază cu toate
puterile intunericului
care lucreaz/z în aceeaşi direcţie" 23 (subl. n.I.L.).

ca11t,z pe

cit e posibil s,z

Analiza democraţiei burgheze Întreprinsă de Gherea a fost prima Încercare mai amplă de cercetare a acesteia de pe poziţia materialismului dialectic şi a clasei muncitoare în cadrul gîndirii socialiste şi social-politice româneşti de la finele veacului trecut şi începutul secolului nostru. Cu tot caracterul ei fragmentar - deoarece ~ocialistul român n-a elaborat studii care
să cerceteze expres problematica democraţiei - , creaţia gheristă a surprins
21
22
23

C. Dobrogeanu-Gherea, op. cit., p. 311-312.
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trăsăturile ei caracteristice În capitalism, reuşind să dezvăluie conţinutul -;.i
rolul ei în societate, contribuind astfel la dezvoltarea gîndirii social-politice
socialiste româneşti.

Demersurile sale privind cercetarea instituţiilor politice în general. )i
cele care vizau democraţia burgheză în special, aveau ca mobil, pe lîngâ
curiozitatea firească a cercetătorului, cerinţele practicii social-politice ale prnletariatului care putea să-şi afirme calităţile de factor progresist al societâ\ii
numai dacă dispunea de o strategie şi o tactică adecvată. Gherea a Înţele,
un adevăr fundamental al doctrinei proletare, adevăr care prin scurgerea
\Temii a de\'enit mai puternic, şi anume că valoarea transformatoare a gîndirii lui Marx constă În aplicarea ei creatoare la particularităţile naţionale )Î
În dezvoltarea ei prin răspunsuri şi analize pertinente făcute acestor realit:Î\i.
Aceasta explică preocuparea sa statornică de a analiza şi cerceta atent structurile societăţii româneşti de la finele Hacului trecut şi începutul secolului al
XX-iea de pe poziţiile materialismului istoric. În aceste analize el căuta
răspunsuri atît în ceea ce priYeşte modalitatea înfăptuirii unui progres social rapid al României, cît şi în privinţa atitudinii pe care trebuia s-o adnpte proletariatul, sub conducerea social-democraţiei, faţă de realităţile ,l1cil1politice ale ţării, în vederea facilitării dezvoltării ei, precum ~i a ap~1Lîrii
intereselor celor mulţi şi asupriţi.
Participant activ la dezbaterile internaţionale privind problemele ce confruntau mişcarea muncitorească, el a dovedit receptivitate fată de nou, situîndu-se alături de F. Engels şi de ceilalţi militanţi marxişti ai vremii.
În condiţiile existenţei ,·otului universal În unele ţări occidentale, Engels
aprecia ca utilă folosirea de către proletariat în lupta sa de clasă Împotri\'a
burgheziei a instituţiilor democratice burgheze. ,,S-a constatat - scria u1laboratorul şi prietenul lui Marx - că instituţiile de stat cu ajutorul cărora
burghezia îşi organizează dominaţia mai oferă şi alte posibilităţi pentru lupta
clasei muncitoare împotriva acestor instituţii înseşi", şi aprecia ca poziti\'ă
experienţa muncitorilor germani, care participînd la alegerile pentru organele
centrale şi locale ale statului, ,,disputau burgheziei orice post electiv ... "~ 1.
Gherea, în deplină concordanţă cu orientările engelsiene, care corespundeau
vremii, a susţinut prezenţa proletariatului în viaţa politică prin participarea
partidelor sale În alegeri, la viaţa parlamentară etc. ,,Socialiştii - scria el iau parte la viaţa şi lupta în stat aşa cum este el (lupte electorale, parlamentare, comunale etc.)" 25 (subl. n.l.L.).
Demersurile sale pentru participarea clasei muncitoare la lupta politiL·ă
folosind cadrul democratic sînt opuse economismului rus, care nega importanţa
oricărei lupte politice. Ele sînt tot atît de opuse şi orientării sectaro-anarhiste
existente în mişcarea muncitorească internaţională. Dînd dovadă de clarviziune şi apreciind corect consecinţele negative ale neutilizării posibilităţilor
oferite de democratismul burghez, el a luat atitudine critică faţă de curentul
respectiv care se opunea participării social-democraţiei la alegeri şi la viaţa
parlamentară pe motivul că aceasta ar însemna trădarea intereselor proletare.
24
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C. Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, voi. 3, p. 358.
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la sfîrşitul secolului trecut Gherea scria: ,,Anarhiştii, mai revoluţio
nari, mai înfocaţi (a se citi extremişti, n.n.l.L.), susţineau că nu trebuie de
t ,imis reprezentanţi Îll parlament şi socoteau tactica social-democraţiei drept
h11 rghez,'i" 26 ( subl.n .I.L. ).
Critica pe care a făcut-o anarhismului privind poziţia acestuia faţă de
parlamentele burgheze era sugerată marxistului român de anumite fenomene
cc se consumau în mi5carea muncitorească internaţională. El avea În vedere
poziţia grupării conduse de Hyndman din Anglia, care se opunea participării
social-democraţilor la campaniile electorale şi viaţa parlamentară. Această
p11ziţie contraqa cu cea a organiza\iei socialiste conduse de Engels şi Eleanor
\'Lux, care erau partizanii unei participări active la campaniile electorale ~i
la ,·iaţa parlamentară 27 .
Această atitudine îl prezintă pe Gherea în postura de teoretician marxist
1ic talie internaţională, care era atent şi reaqiona deopotrivă atît la problemele care confruntau mişcarea muncitorească românească, cît şi la cele care
confruntau mişcarea respectivă pe plan internaţional. Anticipînd încă din
1887 atitudinea social-democraţiei fată de parlamentele burgheze şi, într-un
cadru mai larg, faţă de instituţiile democratice burgheze, Gherea se recomanda ca yn prefigurato,- al strategiei şi tacticii proletare pe care o va dez'i.:olta V. I. Leriin. Acesta, în 1920, În „Stîngismul", boala copilăriei comu11ismului a argumentat pe larg, În noile condiţii, necesitatea participării comuniştilor la viaţa parlamentelor burgheze şi critica obtuzitatea şi incapacitatea
stîngiştilor de a Înţelege importanţa acestei probleme.
Susţinînd necesitatea folosirii tribunei parlamentelor burgheze de către
proletariat în lupta politică dusă împotriva burgheziei, Gherea n-a redus
această luptă doar la activitatea parlamentară şi nici n-a fost partizanul
participării la viaţa parlamentară În orice condiţii şi împrejurări. Dimpotrivă,
el a subliniat, nu o dată, că prin participarea clasei muncitoare şi a partidului ei la viaţa politică Înţelegea o activitate mult mai complexă şi mai variată
în conţinut şi forme.
Astfel, relevînd importanţa luptei parlamentare, gînditorul român nu
numai că nu ignora ducerea în paralel a unor complexe activităţi politice
revoluţionare, ci dimpotrivă, le sublinia necesitatea. El a fost adeptul conjugării activitătii parlamentare cu ·lupta extraparlamentară în vederea apărării
intereselor clasei muncitoare şi a apropierii perspectivei socialismului. Cită
anualitate au şi azi cuvintele sale, care au văzut lumina tiparului În 1886:
,,Ceea ce cu rîs batjocoritor ar refuza un parlament unei minorităţi de deputaţi socialişti, nu va îndrăzni să refuze unei mulţimi de zeci şi de sute de mii,
care, deşi afară din parlament, va şti să-şi arate energic voinţa". (subl.n.1.L.).
De asemenea, fără să nege rolul luptei parlamentare în transformarea revolutionară a societăţii, el atrăgea atenţia, în cazul în care socialiştii ar dobîndi
o majoritate evidentă, asupra pericolului dizolvării lui de către burghezie.
Un atare „parlament, care, avînd mulţi socialişti în sînul său, s-ar apuca· să
le decreteze - scria Gherea referindu-se la unele legi favorabile maselor
ştim bine că îndată ar fi dizolvat ... " 28 .
28
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Pri vi tor la a ti tudi nea social-democraţiei faţă de legislaţia burgheză, str .1tegul român susţinea necesitatea ca, pe de o parte, proletariatul sub conducerea ei să militeze pentru constrîngerea burgheziei să accepte concesii şi pe
terenul legislaţiei, obiectivate în unele legi menite să apere unele interese
ale clasei muncitoare, iar pe de altă parte, să aeţioneze cu fermitate pentru
aplicarea în fapt a legilor respective, înfrîngînd opoziţia capitaliştilor.
In legătură cu primul aspect, Gherea releva experienţa valoroasă a prnletariatului englez, care „prin revolte, organizări revoluţionare formidabile" :! 9 ,
a reuşit să obţină o ameliorare a situaţiei sale prin votarea de către parlament a unor legi care îi erau favorabile. Privitor la cel ,de-al doilea aspect al
problemei discutate, marxistul român releva deosebita importanţă pe care
o prezenta respectarea legilor, în special a celor care conţineau unele valori
şi pentru masele muncitoare, în vederea combaterii arbitrarului, a abuzurilor
~i a tuturor încălcărilor legii burgheze, chiar de către clasele conducătoare.
Făcînd aceste precizări, Gherea se prezintă într-o ipostază cu totul al ta
decît cea care i-a fost atribuită în trecut şi acceptată mai mult sau mai puţm
şi de unii dintre exegeţii săi de astăzi. El era considerat partizanul legalismului. Recunoscînd această calitate, el se grăbea să adauge şi sensul legalismului său, care viza respectarea legilor în România, unde, potrivit opiniei sale,
aceasta era o atitudine indicată. Ooncomitent, el arată că această poziţie n-a
exclus renunţarea la lupta de clasă împotriva burgheziei şi nici nu este
ostilă celorlalte forme de luptă. ,.Prin legalism scria Gherea - nu Înţeleg
neieşire din lege. . ci legalismul în sensul apărării legilor existente, lupta
pentru a le procura o fiinţă reală" (subl.n.1.L.). El avea în vedere prin această
aserţiune combaterea arbitrariului care domnea în relaţiile dintre exploata\i
şi exploatatori În pofida existenţei unei legislaţii care consemna şi unele
drepturi democratice pentru masele muncitoare.
De aceea, considera că a lupta împotriva abuzurilor de toate felurile
practicate de autorităţile locale ~i centrale şi respectarea legilor democratice
însemna „în fond a preface România Într-o ţară democratică ... " 30 . Această
opinie mai avea în vedere şi folosirea cadrului legal democratic conferit de
legislaţia românească de atunci pentru dezvoltarea mişcării muncitoreşti, pentru apărarea intereselor poporului muncitor. Deci legalismul respectiv era
apreciat ca un instrument de luptă al maselor pentru îmbunătăţirea situaţiei
lor În contextul democratismului burghez atît de modest ce exista în România31. El n-a presupus renunţarea la critica caracterului de clasă al legislaţiei respective, la lupta împotriva burgheziei.
In literatura de specialitate, lucrările sale, în primul rînd Neoiobăgia, sînt
puncte de referinţă pentru critica făcută legislaţiei burghezo-moşiereşti. Răz
bat din ele totodată şi unele iluzii cu privire la posibilitatea înlăturării încăl
cării legilor de către înseşi clasele dominante şi o supraapreciere a rezultatelor procesului respectiv.
Ilustrînd limitele obiective ale burgheziei pe terenul dezvoltării democraţ1e1, Gherea sublinia rolul hotărîtor al maselor muncitoare în frunte cu proletariatul în dezvoltarea şi apărarea democraţiei în general şi a drepturilor şi
29
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libertăţilor democratice În special. Este pozitiv faptul că el a Înţeles că, în
pofida caracterului lor formal, drepturile şi libertăţile democratice pot - fi
folosite, în anumite limite, şi de masele proletare în lupta lor de clasă împotriYa instituţiilor politice burgheze.
Privind din perspectiva cerinţelor luptelor de clasă ale proletariatului,
Cherea aprecia corect că „toate aceste libertăţi, egalităţi, drepturi cetăţenc~ti ... au de'l.:enit o armă de luptă . .. preţioasă în mîinile . .. proletariatu1,,i, care luptă pentru ... liberarea sa şi a societăţii Întregi ... din lanţurile
c,1pitalism11lui -~i ale clasei stăpînitoare burgheze" 32 . (subl.n.l.L.).
Politologul român, militînd pentru dezvoltarea acestor libertăţi şi drep-

turi burgheze, n-ana În ,·edere consolidarea edificiului capitalist, ci corela
această activitate cu lupta pentru socialism, subordonînd-o acesteia din urmă.
:\ ceastă teză gheristă coincide cu opiniile lui Lenin. Astfel, Lenin, subliniind
că „Social-democraţia revoluţionară a inclus şi include întotdeauna în acti,·itatea sa lupta pentru reforme", ţinea să precizeze că „ea subordonează
lupta pentru reforme, ca o parte a Întregului, luptei revoluţionare pentru
lihenate şi socialism" 33 .
Lupta politică înseamnă, după opinia gînditorului român, o amplă ~i
di ,·ersificată activitate de demascare a caracterului de clasă al politicii institu\iilor bufgheze 5i a abuzurilor acestora. De asemenea, această luptă trebuia
<i contribuie la conştientizarea maselor, precum şi la organizarea lor.
„CÎnd un socialist convins caută să convingă pe alţii, cînd din punctul

,~ u de vedere supune criticii toate fenomenele sociale ce se petrec înaintea
lui, cÎnd prin scris sau grai caută să protesteze strigătoarelor nedreptăţi care
,r petrec În societate, cînd organizează bresle şi sindicate de muncitori ...
,j , aută să le pătrundă de ideile şi srntimentele de solidaritate socialiste ca să
f(}rmeze astfel cadrele unui viitor mai bun - toate acestea sînt o activitate
.wcial-politică în sensul cel mai bun al cu1.,·întului" 34 (subl.n.1.L.).
Acest mod de abordare a problemelor respective N apropie de Înţele
r_crea în spirit leninist a conţinutului şi importan\ei demascărilor politice atÎt
în cce.1 ce priveşte dezvoltarea conştiinţei politice a muncitorilor, cît şi în ce
priveşte rolul lor În lupta politică a clasei muncitoare dusă Împotriva burgheziei35.
Prin această luptă Gherea viza smulgerea din mîinile burgheziei a unor
îmcmnate reforme pentru masele muncitoare. Toate acestea În ideea pregătirii
temeinice a proletariatului pentru confruntarea decisivă cu burghezia. El
aprecia că acest gen de luptă politică este tot atît, dacă nu chiar mai important, decît cel parlamentar 36 .
Gînditorul nostru remarca autocritic faptul că socialiştii români au folosit fără suficient spirit de discernămînt tactica luptei parlamentare, cînd În
România, potrivit părerii sale, accentul ar fi trebuit să cadă pe activitatea de
organizare politică şi de conştientizare a clasei muncitoare în vederea amplificării luptei pentru demascarea abuzurilor claselor conducătoare. ,,Din nennrocire, socialiştii noştri nu au ştiut să fie totdeauna atît de originali, n-au
32
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ştiut nici să tragă concluzii din propriile lor premise teoretice ş1, la rîndul
lor, în bună parte au imitat în tactica şi activitatea practica pe socialiştii
din Occident ... " şi conchidea că „rezultatele trebuiau să fie păgubitoare" 37 •
El arăta totodată că deşi P.S.D.M.R. n-a putut deveni un partid cu
adevărat parlamentar, acesta era necesar pentru organizarea luptei politice
a maselor în afara parlamentului. În acest sens, el nota că este „posibilti,
foarte utilâ şi necesară manifestarea S()cialismului în senrnl politico-so-

cial ... ":is_
Gherea înscria problema lărgirii drepturilor ş1 libertăţilor democratice
Între marile probleme de soluţionarea cărora depinde ,·iitorul patriei noastre:
desfiinţarea rămăşitelor relaţiilor feudale, industrializarea şi desăvîrşirea unitatii sale statale.
Astfel, dacă ne referim bunăoară la problema votului universal, se
cuvine să relevăm valoarea deosebită a argumentelor aduse în favoarea sa de
către autorul Neoiobăgiei. Deşi uneori lasă impresia că supraaprecia valoarea
politică a votului universal în realizarea procesului revoluţionar de trecere
de la capitalism la socialism, el nu-şi făcea în fond iluzii privind posibilitatea
chtigării puterii doar prin intermediul lui. Important e faptul că a surprins
multiplele valenţe politico-educative ale exercitării acestui drept de către masele muncitoare asupra dezvoltării conştiinţei şi experienţei lor politice, contribuţia sa la maturizarea celor ce muncesc.
Arătînd că democratizarea ţării prin lărgirea drepturilor şi libertăţilor
democratice nu va fi realizată de către burghezie, Gherea releva rolul deosebit de important al maselor muncitoare şi avangardei lor - social-democraţia. ,,Ea trebuie să organizeze masele muncitoare scria marxistul nostru
- să le facă conştiente de imensa importanţă ce are pentru ele prefacerea
Într-o realitate a instituţiilor şi drepturilor democratice burgheze, ca şi lărgi
rea lor (votul universal) şi ea trebuie să impuie această realizare. Numai
ea poate s-o facă în mod eficace şi real, pentru că această realizare a drepturilor şi instituţiilor democratice rămase pe hîrtie, precum şi lărgirea lor, e în
interesul cel mai vita l al maselor muncitoare şi al avangardei lor, proletariatul industrial şi organizaţia lui de luptă, social-democraţia română":i 9 _
1

•
Punînd în lumină analiza instituţiilor democratice burgheze şi poziţia
pe care el a recomandat-o clasei muncitoare şi partidului ei, se impune relevarea conţinutului lor marxist. Subliniind originalitatea şi spiritul creator ce
caracterizează concepţia gheristă în problema dezbătută, relevăm şi actualitatea acestor idei formulate de fruntaşul socialist român în urmă cu aproape
un secol Evidenţierea valorii lor impune şi dezvăluirea conţinutului unor
critici aduse „legalismului" şi „pacifismului" profesat de Gherea. De fapt,
cei care au făcut aceste critici, negînd, mai mult sau mai puţin, orice valoare
a tezelor gheriste în domeniul respectiv, au dovedit fie necunoaşterea, fie
neînţelegerea conţinutului conceptelor gheriste de „tactică legală" şi „luptă
37
~R
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C. Dobrogeanu-Gherea, op. cit., p. 329.
C. Dobrogeanu-Ghcrea, op. cit., p. 334.
C. Dobrogeanu-Gherea, Scrieri social-politice. p. 281.
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paşnică" 40 .

Mai mult, ignorau schimbările petrecute în ultimele decenii ale
veacului trecut, schimbări care l-au condus pe Engels să recomande tactica
legală, valorificarea cadrului democratic burghez., precum şi utilizarea mijloacelor paşnice de luptă. Engels, fără să nege necesitatea şi rolul luptei insurecţionale, releYa că în noile condiţii ea nu putea fi folosită decît în cazuri
deosebite. ,,Insureeţia de tip vechi, lupta de stradă pe baricade, care pînă în
1848 pretutindeni hotăra în ultimă instanţă deznodămîntul ei, era în mare
măsură învechită" 41 .

1n acelaşi timp, criticile respectiYe ilustrează suficient spirit dogmatic
exclusivist, deoarece, fiind făcute în numele tacticii luptei violente, excludeau posibilitatea luptei legale şi corelarea celor două forme de luptă.
Se mai uită apoi că teoreticianul socialist român, elaborînd orientările
strategice ~i tactice respective, viza prin utilizarea tuturor posibilităţilor
existente în limitele democratismului burghez şi pregătirea factorilor subiectivi în vederea trecerii la socialism.
Cum ar fi apreciati acei marxişti care azi ar nega orice importanţă şi
Yaloare a luptelor politice duse de comuniştii italieni, de exemplu, folosind
legalitatea şi posibilităţile oferite de democratismul burghez? Desigur, n-ar
fi cotaţi în mod pozitiv.
Opiniile, gheriste referitoare la problemele ce au constituit obiectul acestui
studiu ilustrează spiritul de creativitate ce i-a caracterizat pe socialiştii
român, şi în primul rînd pe acela care a fost considerat părintele socialismului românesc - C. Dobrogeanu-Gherea, precum şi contribuţia gîndirii socialiste româneşti la îmbogăţirea teoriei revoluţionare proletare. Ele relevă totodată tradiţiile valoroase ale mişcării noastre muncitoreŞtÎ prezente în activitatea ei încă din momentul afirmării sale, tradiţii ridicate azi pe un plan
superior de către Partidul Comunist Român.
şi

IOAN LE/CU

THE BOURGEOIS DEMOCRACY AND THE A TTITUDE OF THE
WORKING CLASS TO THE WORDS REFLECTED IN
C. DOBROGEANU-GHEREA'S WORK
(Abstract)
1n this study, the author prcsents the ideas of the Romanian marxist theoreticia11
Constantin Dobrogeanu-Gherea about the bourgcois democracy a,nd the rpolicical attitude he
recommanded to the proletairiat aga.inst ,thc bourgeoi:s d.emocrat~c insoitutions .in rheir class
struggle for socialism and ,progress. The author also emphasizes the marxist content of
Gherea's asscrtions about thc above-mentioned problems and also the fact that, besidcs
they helped the Roma.niaru prolctariiat in his emaincipaci.on, they •also have today a ,particular actuaLity in the revolutionary pria.etice of the work.ing dass bott for the dcveloped
capitalist countries and for thosc developing.
40

A se vedea: S. Timov, Agrarnyj vopros
M.A.I. Moskva, 1928.
K. Marx-F. Engels, Opere, vol. 22, p. 515.

neoiobăgia,
41

krestjanskoje dvizenie v Rumynii, Anti-

PARTICIPAREA TINERETULUI UNIVERSITAR ROMÂN
DIN AUSTRO-UNGARIA LA MIŞCAREA MEMORANDISTA

Frămîntările naţional-politice din Transih·ania celei de-a doua jumătă\i
a secolului al XIX-iea, care au culminat cu mi~carea memorandistă, au
cuprins, cum era de aşteptat, şi pe cei tineri, receptiYi totdeauna la problemele epocii. Participarea lor a fost menţionată în lucrările de specialitate
consacrate acestui eveniment, fără a ~e sublinia şi a se scoate îndeajuns în
evidenţă rolul de ferment şi de susţinător jucat de tineretul universitar.
Cîteva dintre aspectele mai puţin cunoscute ale participării tineretului studios la mişcarea memorandistă prezintă mare interes şi ele vor fi amintite în
continuare.
Declanşarea mişcării memorandiste a constituit pentru tinerii români
care studiau în uninrsităţile europene ~i În special pentru cei din AustroUngaria prilejul de a-~i da mîna, de ,1 se organiza ~i mai ales de a acţiona
Într-un front comun de luptă naţională. A fost necesar În acest sens impulsul
dat de fraţii lor din România, care, neaYînd de Întimpinat nici o oprelişte
din partea cercurilor gU\·ernante, au aqionat imediat, lansînd apeluri, memorii, chemări. înfiinţarea Ligii Culturale, acţiunile desfăşurate de ea În sprijinul românilor din monarhia habsburgică au creat un nou climat de colaborare, raporturile dintre societăţile studenţeşti cunoscînd noi )i multiple
valenţe.

Memoriul studenţilor bucureşteni şi Replica junimii academice române
din Transilvania şi Ungaria', care au circulat printre studenţi, precum ~i
acţiunile Ligii Culturale, i-au mobiliza,t pe tineri la acţiune, aceasta luînd un
caracter mai organizat. Se poartă o bogată corespondenţă 2 , se stabilesc legă
turi mai strînse între studenţii români din toate centrele universitare, pe de
n parte, şi seeţiile Ligii, pe de altă parte. ,,Tinerimea română - relatează
Victor Onişor, membru al Societăţii „Petru Maior" din Budapesta ,e
Întrunea adesea în localuri publice închise şi discuta politică luînd partea
sa din mişcările politice" 3 •
1
Memoriul studenţi/or universitari romani pnvztor la situaţia românilor din Transilvania şi Ungaria, Bucure~ti, 1891; Chestiunea română în Transilvania şi Ungaria. Replica
junimei academice române din Transilvania şi Ungaria la „Riispunsul" dat de junimea academică maghiară „Memoriului" studenţilor universitari din România,
\liiena, Budapesta,
Graz, Cluj, 1892.
2
Din corespondenţa aflată Ja Muzeul judeţean Braşov Gin contilllUare MuzJud.Braşov),
fond G. Moroi,anu, dos. 11/B, 1892, 1893, 1894, reies legăturile 1ce ,se stabilesc între cei
de la_ Viena (Al. Vaida, Pompi1iu Dan), Raruis (G. Moroianu), Budapesta, Graz (A. C.
Popov1ci), Berlin (S. Mehedinţi), Cluj.
3
V. Oni~or, Amintiri âe la Societatea de lectură „Petru Maior", fo Almanahul Societăţii Academice „Petru Maior", 1929, p. 68.
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înaintarea Memora11dului la Curtea vieneză a constituit un bun prilej
pentru studenţimea română de acolo, grupată în societatea „România Jună",
de a-şi manifesta adeziunea fată de această acţiune politică, alăturîndu-se
reprezentanţilor naţiunii române Yeniti din capitala Imperiului austro-ungar.
Au participat, de asemenea, delegaţi ai studenţimii din Budapesta. Comitetul
format pentru primirea şi găzduirea delegaţilor era în majoritate constituit
din tineri uniYersitari. La primirea delegaţiei de către oficialităţile oraşului
a n1rbit şi reprezentantul studenţimii universitare, Sabin Secula, asigurîndu-i
de 11,t sprijinul şi devotamentul tineretului 4 . ~'\celeaşi asigurări au fost date
~i la întrunirea festi\·ă organizată de studenţi ~i colonia română, la care
au participat peste 600 persoane, printre ei şi delegaţi ai societăţilor studen\e~ti din \'iena: germani, saşi, croaţi, sîrbi, shwaci şi cehi 5 •
Dar cea mai remarcabilă aqiune a \tudentimii în acest an a fost publicarea şi răspîndirea Replicii .
.,În \ ia\a noastră natinnal.'î -- spuneau studenţii clujeni Într-un apel
- s-a început o nouă modalitate de luptă şi anume modalitatea de a lupta
cu pana adresÎndu-se cercurilor dătătoare de ton În politica europeană ... La
lupta aceasta s-a angajat tinerimea academică prin redigearea Replicei la care
au figurat ca redactori universitarii români din Cluj, Budapesta, Viena şi
Gra'.I în masă" _li
Prin \·alnrosul material documentar ce-l cuprindea, prin ţinuta sa JUndică şi argumentaţia ştiinţifică, Replica ju,zimei academice constituia un adevărat program politic şi naţional, recomandîndu-i pe autori ca buni cunoscă
tori ~i apărători ai cauzei poporului român;_
Iniţiată de studentul în medicină A. C. Popovici de la
Universitatea
din Graz, Replica a fost rezultatul unei strînse colaborări între colectivele
centrelor universitare din Graz, Viena, Budapesta şi Cluj, prilejuind un real
contact, o mai strînsă legătură între studenţi şi mai ales o muncă intensă de
adunare a materialului documentar. Studentul Pompiliu Dan, aflat pe atunci
în fruntea colectivului centrului universitar clujean, mărturiseşte În memoriile
sale că pentru strîngerea materialului a depus „o muncă uriaşă" în arhive,
biblioteci, colindînd toată valea Someşului şi apelînd la toţi cei care-l puteau
ajuta cu documente 8 .
4
T. \·. Păcăţian, op. cit., p. S47; I. Georgcs..:u, Dr. !. Raţiu ( 1828-1902). 50 de
dm luptele naţionale ale românilor ardeleni, Sibiu, 1928, p. 67.
r. T. V. Păcăţian, op. cit., p. S4·9; MuzJudBra~ov, fund cit., dos. II/B, nr. S2 (P,impili11 Da,n către G. Moroianu, Viena, 12 iunie 1893).
6 BARSR,
fond „Documente În lcgătur:-î cu aqiunea tineretului universitar pentru
Replică şi pro~csul Memorandului", A. n.r. 1836. Apelul intitulat Colegi este semnat de
28 studenţi clujeni.
7 F:\ră a face aici o analiză a genezei şi conţinutului Replicii, menţionăm doar că
c.1 a apărut În iulie 1892 ca răspuns la Memor,ialul studenti:lor maghiari dat Memoriului
bucureştean. Constituia un studiu istorico-poliric, în 18 capitole, p11in CJ.re generaţia dnără
se adresa opiniei pubUJCe europene În pr,imul rînd, exprim'ind aceeaşi unitate de vederi cu
Memo;·i11/ studenţilor bucureşteni şi apoi cu Memorandul româniiur. Tip.irită În zeci de mii
de exemplare fo1 mai multe limbi, ca a fost răspîndită de studenţii români În toată Europa,
mai ales prin intermediul seqiilor Ligii Culturale.
8
Pompiliu Dan a urmat studiile la Universitatea din Cluj întire 1891-92. Din colccr,iv mai făceau pante Gavrilă Prccup, Ion Fodor şi Iuliu Ma,niu (M. B:\ltescu, Contribuţii
privi,;d lupta naţional-politică a lui Pompiliu Dan, în Cumidava, II, 1968, p. 240).
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. Comitetele înfiinţate în fiecare centru universitar pentru culegerea de
date şi materiale, corespondenţa purtată cu coordonatorul principal, A. C.
Popovici, au determinat caracterul colectiv al acestei acţiuni, antrenînd, în
acelaşi timp, lumea universitară şi atrăgînd atenţia opiniei publice.
Textul definitiv a fost stabilit şi aprobat la Conferinţa universitarilor
romfuli, ţinută la Viena, iar cheltuielile de tipărire au fost suportate de către
studenţi, comitetul executiv al junimii academice române de la Universitatea
din Viena, Graz, Budapesta şi Cluj lansînd În acest scop liste benevole de
subscripţie9 .

Presa românească, precum şi opinia publică românească au primit cu
cuvinte de preţuire şi au elogiat munca tinerimii universitare române . .,Nu
putem decît să aducem .laude şi mulţumiri tinerimii pentru modul vrednic
cum a redactat-o" - scria Tribuna 10 .
Vestea intentării unui proces Replicii a determinat studenţimea să ia mă
suri. Studenţii din Viena, Între care trebuie amintit mai ales Pompiliu Dan 11
pentru laborioasa sa activitate, sînt cei care iau iniţiativa, întrunindu-se şi
hotărînd să acţioneze în comun. In acest scop trimit un delegat la Graz şi
În celelalte centre în vederea declanşării unei acţiuni unitare 12 .
Planul comun stabilit prevedea lansarea unui manifest-declaraţie însoţit
de liste de aderenţă, prin care studenţii îşi luau răspunderea întocmirii
Replicii. Manifestul şi listele urmau să circule de la Viena la Budapesta şi de
acolo mai departe în Transilvania la Oradea, Cluj şi Sibiu 13 . Un alt manifest: de solidaritate urma să fie lansat de către studenţii români din afara
monarhiei: Franţa, Germania, Elveţia 14 .
Studenţii din România optează pentru un manifest comun de adeziune
la Replică şi nu separat pe universităţi, urmînd ca şi ei să se adreseze opiniei
publice europene printr-un alt manifest 15 .
Declaraţia comună de solidaritate a studenţimii din Austro-Ungaria
şi listele de aderenţă la Replică cuprindeau 120 semnături 16 . Cu toate acestea,
În fata instanţei din Cluj, au fost chemaţi la 30 august 1893 A. C. Popovici
c1 autor al Replicii, Nicolae Roman pentru răspîndirea ei şi Eugen Brote
pentru tipărirea ei 17 .
9
Familia, nr. 40, 6/18 octombrie 1891, p. 479; GazTrans (1893), nr. 184, 21 aug.12
sc,pt., p. l; nr. 185, 22 a.ug./3 sept., p. 4.
10
Tribuna, nr. 170, 1892; cf. T. V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, Sibiu, 1913, vol. VII, p. 552.
11
De la CLuj PompiLiu Dan şi-a con'tiniuat studiile la Viena 'între 1892-93.
12 MuzJudBraşov, l.c., doc. cit.
13
Idem, nr. 81 şi 82 (Pompiliu Dan către G. Moroianu, Vierua, 2 şi 12 iunie 1893).
Din rnemorii.ile lui Pompiliu Da,n reiese d a plecat chiar el la Buoopesca, Cluj şi Oradea
pentru a str,Înge semnături pe declaraţia de solidaritate cu A. C. Popovici (M. Băhescu,
op, cit., p. 243).
14
M. Băltescu, l.c. Se redă -cuprinsul unui manuscris aflat în arhiva Pompiliu Dan
~1 cuprinzînd dedaraţ~a de so1idaritate a studenrţilor care învăţau la universităţile europene.
15
MuzJu,dBra.şov, fond. cit., doc. cit.
16
BARSR, fond. cit., Apelul studenţilor clujeni i,ntirulat Colegi.
17
N. Roma•n a fost ,contabil la Institutul Tipograific d~n Sibiu, iar E. Brote proprietarul lui. Au ,compărut În faţa tl"ibun.alului A. C. Popov,ici şi N. Roman, E. • Brote
fiind plecat fo străinătate (T. V. Păcăţ"an, op. cit., p. 571 ).
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Desfăşurarea procesului a .scos în evidenţă faptul că redactarea, tipărirea
şi răspîndirea Replicii a fost rodul unui efort colectiv pentru care studenţii
răspundeau în masă. Ideea procuraturii clujene potrivit căreia A. C. Popovici era un agent al Ligii Culturale şi că însăşi Replica nu putea fi opera
unor simpli studenţi a fost respinsă 18
Întreaga desfăşurare a procesului, precum şi condamnarea lui
Popovici19, au stîrnit indignarea şi protestul tuturor celorlalţi autori ai memoriului. Manifestul-apel al studenţimii clujene cuprinde o declaraţie de solidaritate
cu Aurel C. Popovici, arătînd că „au păşit în masă ca autori" ai Replicii
făcînd totodată un rechizitoriu la adresa autorităţilor vremii care au încercat
să discrediteze Replica şi pe autorii ei. ,,Corpul tinerimei univer-sitare - spune
apelul a fiecărui popor în caracterul ei dezvoltat formează decorarea
societăţii poporului respectiv; în privinţa politică merg mînă în mînă cu conducătorii poporului, ca unii cari sunt capaci a-i ajuta în lucrurile cele mai
delicate . . . a reduce tinerimea universitară Întreagă a poporului român la
rola de instrument e cea ma, mare insultă la caracterul de universitar

român"=!O.
Tinerii au fost de acord cu lansarea unui nou manifest adresat Europei,
propunînd să se adauge pe lingă semnăturile de pe listele de aderenţă la
Replici'i şi semnăturile altor studenţi nou veniţi. Manifestul urma să cuprindă
istoricul Replicii ~i să evidenţieze caracterul ei de operă comună ce reflectă
voinţa şi atitudinea întregii studenţimi române faţă de cauza poporului
român.
Studenţii din România:! 1 ~i din Bucovina:!:! adresează colegilor de la universităţile europene chemarea de a-şi uni cu toţii glasurile şi de a protesta
Împotriva atitudinii cercurilor conducătoare din Austro-Ungaria, cerîndu-le
totodată să trimită salutul lor de simpatie. În România se organizează întruniri studenţeşti, toate avînd la ordinea de zi dezbaterea problemei naţionale
din Transilvania. 1n fiecare dintre ele se protestează împotriva măsurilor
autorităţilor şi se transmit colegilor de peste
munţi adeziunea şi sprijinul
lor 23 •
După ce la Roman, la congresul din 1892 se puseseră bazele unei Asociaţii generale a studenţilor români din ţară şi de peste Carpaţi, congresul de
la Buzău, din anul următor, a întrunit şi delegaţiile sosite de la Viena, Budapesta, Cluj şi Graz, principalul lui scop fiind dezbaterea problemei naţio
nale24. Cu acest prilej studenţii exprimă totalul acord cu lupta dusă de fraţii
lor din Austro-Ungaria şi definitivează planul comun de acţiune în mişcarea
naţională pentru unitatea tuturor românilor 25 .
BARSR, l.c.; T. V. Păcăţian, op. cit.,., p. 574.
A. C. Popovici a fost condamnat la 4 ani Închisoare şi amendă, iar N. Rom,rn
la un an Închisoare şi amendă, Sentin~a n-a fost executată de A. C. Popovioi care, eliberat
pe oauţiune, a plecat în străinătate şi apoi în România (T. V. Păcăţian, op. cit., p. 575;
vezi şi V. Branişte, Amintiri din închisoare, Bu.cureşti, 197 2, p. 199-212).
20 BARSR, l.c.
21 GazTrans, n•r. 145, 4/16 iulie 1893, .p. 3-4.
22 Idem, nrr. 154, 15/27 iulie 1893, p. 1-2.
23 Idem (1893), nr. 144, 3/15 iulie, p. 2; nr. 160, 23 iul./4aug., p. 2,4.
2 ' F. Pceda, Poziţia studenţilor din România faţă de miţcarea naţională a românilor
transilvăneni 1885-1894, În Analele Universităţii Bucureşti, Seria ştiinţe socira:le, Istoric,
30, 1963, p. 108.
25 Familia (1893), nr. 25, 20 iun./2 iul., p. 298; nr. 27, 4/16 iulie, p. 322.
18
19
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Rolul tineretului universitar în mişcarea naţională a fost evidenţiat ş1 m
raportul C.C. al Partidului Naţional Român, prezentat la Conferinţa Partidului Naţional Român întrunită la Sibiu, în 11/23 iulie 1893 26 . Din partea
centrului universitar vienez, la conferinţă a participat Pompiliu Dan care,
la recepţia organizată cu acelaşi prilej, a vorbit despre solidaritatea junimii
a.cademice cu autorii Memora11d1tltti şi a declarat că ea va fi alături de
Întregul popor pentru biruinţa cauzei 27 .
Frămîntările naţional-politice din vara anului 1893 şi apropierea da.baterii procesului intentat memorandiştilor îi determină pe studenţi să acţio
neze mai energic. Pompiliu Dan scrie din Yiena lui George Moroianu la
Paris, arătînd că „acest proces priveşte( ... ] Întreg poporul român. Pentru
ca lucrul să fie şi mai ,impunător, şi mai memorabil - adaugă În continuare
- e de lipsă ca şi noi tinerii să ne dăm concursul. Nici că se poate închipui
ahfel" 28 . îi comunică apoi hotărîrile luate de către cei din Viena În cadrul
consfătuirii lor: studenţii români de la toate universităţile să fie reprezentaţi
în număr mare la Cluj; să se dea cu cîteva zile înainte de pertractarea procesului cite un matifest, o proclamaţiune, fiecare universitate separat, în care
să se protesteze scurt, lapidar, cu timbru viu şi energic şi să fie traduse în
limbile germană şi franceză. În vederea participării masive la Cluj, hotărăsc
să se facă cît mai multă propagandă. Proiectul de manifest prezentat, ,.Către
i:ioporul român din Ardeal şi Ţara Ungurească", este acceptat urmînd să
fie tipărit şi răspîndit. Protestîndu-se împotriva atitudinii autorităţilor. În
manifest se spunea: .,Noi junimea română ridicăm solemn protest şi ne declarăm trup şi suflet solidari cu comitetul naţional, nu numai înaintea tribunalelor, ci şi a întregii lumi civilizate" 29 .
Intenţiile lor au fost transmise apoi colegilor de la celelalte uni,·ersită\i:rn,
prin delegaţi, pentru a stabili un program cnmun şi unitar:ll.
în \'ederea materializării lor solicită ajutorul financiar al Ligii Culturale,
adresîndu-se printr-un memoriu secretarului ei, I. Lupulescu:12 . Acelaşi ajutor
îl cere În numele studenţilor şi A. C. Popovici. Conducerea Ligii aprobă suma
de 500 lei=1:i.
Tinerii sînt ajutaţi cu sume de bani şi de Partidul Naţional Român.
Într-o scrisoare adresaită de Iuliu Coroianu lui Grigore Silaşi, primul îi cerc
să dea sume de bani unor tineri care vor sprijini acţiunile organizate cu ocazia desfăşurării procesului memorandist 34 • Amintitele sume au fost acordate,
26

GazTrans, n,r. 153, 14/26 ·iulie 1893, p. 2.
M. Băltescu, op. cit., p. 244.
28
MuzJudBra~ov, fond. cit., dos. II/B, nr. 81 (Pompiliu Dan către G. Moroianu,
Vicn'.l., 2 junie 1893, p. 2-3).
29 M. Băltescu, op. cit., p. 242.
30
MuzJudBraşov, doc. cit., p. 3.
31
Idem, dos. II/B, nr. 82 (Pompili.u Dan către G. Moroianu, Vienra, 12 iunie 1893).
De ex. studenţii LiV'iu Ti!ea şi Pompiliu Dan au plecat cu manifestul la Pesta, Oradea şi
Cluj (M. Bălte~cu, op. cit., p. 242).
32
Comitetu'! StudenQilor romlni din Viena căLre loaru Lupulescu, V,iena, 13/25 mai
1893 (Ş. Polverej,an- N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), Cluj,
p. 214).
33
Ş. Polverejan- N. Cordoş, op. cit., p. 215 .
34
.
Se referă la uri anumit fond „din cei bani 5tiuţi", Gluj, 10 iulie 1894 (MuzlstTrans,
nr. 1nv. M. 2405).
27
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după cum reiese din notele de plată destinate acestor aqiuni 35 , din chiianţele
emise de către cei ce le-au primit 36 , precum ~i din actele financiare ale P.N.R.
din această perioadă 37 •
Toate iniţiativele luate au fost concretizate şi unificate în 9-10 aprilie
1894, la Sibiu, în cadrul primei consfătuiri a „Comitetului provizoriu al tinerimii din Ungaria şi Transilvania" alcătuit în acest scop 38 • Au participat
reprezentanţi ai studenţimii din Viena, Budapesta şi Sibiu sub preşedinţia lui
Elie Dăianu, student la Budapesta. În prima zi a consfătuirii s-au stabilit
principalele obiective: alcătuirea unui „program de acţiune" în vederea pro-

cesului politic al Memorandului, lansarea unei adrese intitulate „Popor
român" care ~ă mobilizeze locuitorii satelor; aprobarea proiectului de apel
redactat de Liviu Albini, care se adresa studenţilor din România pentru
a le cere să-şi manifeste solidaritatea; redactarea unui Manifest şi aprobarea
tipăririi lui în 3000 exemplare de mărimea unei jumătăţi de coală, fiecare
avînd tricolorul pe margine. Tinerilor clujeni le revenea sarcina de a organiza un comitet de încartiruire a participanţilor la proces 39 •
„Programul de aqiune" Întocmit cu această ocazie cuprindea la început
o expunere de motive: ,,comitetul provizoriu în considerarea împrejurărilor
grele şi a stării politice insuportabile în care se află poporul român din Ungaria şi Transilvania, prigonit de veacuri, a luat asupra sa sarcina ca în c,lÎnţelegere cu fruntaşii mişcărilor noastre naţionale şi cu frăţescul concurs al
întregii tinerimi universitare de b Viena, Budapesta şi Cluj[ ... ] să org.rnizeze o mişcare naţională cu ocazia procesului Memorandului"•rn. Cele şase
puncte ale programului 41 stabileau apoi în detaliu hotărîrile luate la consfă
tuire: pentru a da amploarea cuvenită acestei mişcări naţionale se prevedea
ca toţi tinerii români să participe la organizarea ei; în dumineca Tomii şi
în ziua de 7 mai la toate bisericile să se vorbească despre însemnătatea prncesului intentat comitetului naţional; întreg poporul român să fie invitat să
participe la desfăşurarea procesului cei din jurul Clujului în masă, cei
mai depărtaţi prin delegaţi - ~i din toate comunele să se trimită „adrese de
.aderenţă (semnate şi de femei) pe adresa avocatu'lui Iuliu Coroianu. În c)ntinuare, programul îşi propune ca întreaga naţiune română să fie chemaită a
sărbători ziua de 3 /15 mai prin manifestaţii naţionale. De asemenea, au fost
:i 5 Notă de plată a unor sume de bani adresată lu-i G. Sila.şi de către Aurel L,,1c.
Danii au fost daţi la trei studenţi clujeni: Cor,iolan Meseşianu, Eugen Pătăceanu ~i A. O.
lfogd.111, Cluj, 5, 11, 13 iunie 1894 (MuzlstTrans, nr. inv. M. 2412).
~ 6 Chitanţe semnate de studenţii Iuliu Popescu şi Andrei Pop pentru sumele pr:mitc
ca recompensă pentru ajutorul dat ca stenografi, 27 mai 1894 (MuzlstTrans, nr. in v. M.
2417 şi M. 2419).
37 Din situaţia veniturilor şi cheltuielilor pc perioada 1 sept. 1893 -1 dec. 1894 a
P.N.R. reiese că s-au expediat În ziua de 2 mai 1894 lui Liviu Tilea suma de 451,51 fi.
pentru tinerii vienezi, iar fo 3 ma.i 1894, 225 fi. lui Elic Dăianu pentru tinerii pest,rni
(MuzlstTr:rns, nr. inv. M. 2480; Ş. Polvcrcjan- N. Cordoş, op. cit., p. 351).
38 BARSR, fond. cit., A. n.r. 1836, document manuscris, fragmentar, ncscmn,H, cuprinzînd o dare de scamă asupra şedinţelor din 9 şi 10 aprilie 1894.
39 Idem.
40 BARSR, l.c. Program de acţiime. Proiectat de comitetul provisor al tincrimei române din Ungaria şi Transilvania din incidentul procesului politic al „Memorandului", care
se va pertracta la 7 mai a.c. înaintea curţii cu juraţi din Cluj; vezi şi •la Ş. Pol vcrejan-N. Cordoş, op. cit., p. 292-294.
41 BARSR, l.c. (Dare de scamă asupra şedinţelor din 9-1 O apr,ilie 1894 şi Program

de
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invitate să-şi dea concursul toate organizaţiile bisericeşti şi să protesteze pînă
la monarh. Comitetul tinerimii hotărăşte apoi să apeleze la toţi colegii din
România, cerîndu-le să organizeze Întruniri naţionale
nu
numai În Bucureşti şi Iaşi, ci şi în alte oraşe, să trimită scrisori de aderenţă comitetului
naţional şi de protest Curţii vieneze şi regelui României. Apelează totodată
la colegii din România pentru a interYeni prin Liga Culturală sau direct la
studenţii universităţilor din străinătate ca în ziua procesului să-şi manifeste
adeziunea prin diferite scrisori de simpatie fată de cauza naţională a rom;1.nilor42.
Prevederile programului de acţiune au fost succint redactate în adresa
intitulată „Popor Român", semnată de „Tinerimea română"-'\ iar „Manifestul
junimii academice rnmâne din Transilvania, Ungaria 5i Banat pentru C1)!11itetul executiv al Partidului Naţional Român" exprimă protestul tinerimii
academice faţă de procesul intentat conducătorilor memorandişti: ,,ne ţinem
de supremă datorie a striga un puternic veto şi a declara că [ ... ] suntem
gata să jertfim ,totul pentru revendicarea drepturilor naţiunii noastre"H.
În conformitate cu prevederile aceluiaşi program, cele două manifeste
au fost răspîndite peste tot. Se pare că a circulat şi un al treilea manifest,
elaborat de studenţimea română de la Viena încă înainte de constituirea comitetului provizoriu şi de lansarea programului de aqiune 45 • Concomitent a
început şi munca de agitaţie În satele din Transilvania. Prefectul de Alba, în
raportul său, atrage atenţia asupra studenţilor de la academia teologid din
Blaj, menţionînd în special pe Vasile Morar „care singur a mobilizat popnrul
din patru sate" 46 . Acţiuni asemănătoare întreprind şi „studenţii" din Sibiu.
La liceul de stat de acolo conferinţa profesorală a pus în discuţie „atitudinea
elevilor care manifestară pentru memorandişti", ară tind că tineretul de la
liceu şi mai ales cel de la Institutul teologic şi pedagogic, organizat În societatea de lectură „Andrei Şaguna", ,,simţeşte şi se cugetă ca ş1 agitatorii
condamnaţi"H.

Din paJ:1tea tineretului se aleg peste tot delegaţi pentru a participa la
Cluj la organizarea manifestărilor pentru proces. Reprezentanţii studen\illlf
budapestani, de exemplu, au contribuit, alături de cei din Viena şi Cluj, la
răspîndirea celor două manifeste, colindînd
satele şi chemînd poporul la
Cluj, ajutînd la primirea şi găzduirea mulţimii participante 48 •
12
'
Comitetul naţional al studenţilor rom,'tni lansează 'ln acest scop din Bucurqti la
23 aprilie 1894 o circulară tip;JJrită semnată de N. Brînzeu către coate asociaţiile studs.:nţeşti
din Elveţia, Belgia, Olanida, Bulgaria, Serbia, Greci,a, Rusia, AngLia etc., conţinînd un :i.pel
de solidarizare cu cauza ·poporului român din Transilvania (MuzJudBraşov, fond G. Moroianu, tipăritură În lb. franceză).
3
"
BARSR, A. 624, fond Alex. V. Perieţcanu-Buzău, I, act 13. Vezi şi Z. Pîcli~,rnu,
Guvernele româneşti şi mişcarea memorandistă în Ardeal, în Revista Fundaţiilor Regale, nr.
7, 1934, p. 118-119.
114
BARSR, fond. cit., act 14; Z. Pîclişeanu, op. cit., p. 120.
45 Manifestul „Către poporul român din Ardeal şi Ţara Ungurească" mcnţionu de
M. Băltescu, op. cit., p. 241; Z. J>.îdi·şea•nu menţionează şi el un al trei"lea manifest, însă
cu titlul „Către poporul român", nesemnat, care a oir-culat la Cluj în timpul procesului
(Z. Pk.Lişeanu, op. cit., p. 121). Probabil este unul şi acelaşi.
46 Z. Pîcli.şeanu, op. cit., p. 114.
117
V. Gionea, Ecoul memorandului în şcolile secundare, Braşov, p. 12, 14.
48 V. Onişor, op. cit., p. 68.
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Tot tinerimea universitară a Întimpinat la gara din Cluj delegaţiile sosite în vederea prncesului~ 9 . În timpul desfăşurării acestuia tinerii au luat
parte la dezbateri ~i la toate acţiunile organizate cu acest prilej. Apoi, Întorşi
aca\a, În dările de seamă făcute colegilor, le-au împărtăşit acestora impresiile
despre grandioasele manifestaţii de la Cluj şi au trimis telegrama de îmbăr
bătare acuzaţilor şi apărătorilor 50 .

Pentru atitudinea lor în timpul procesului ~i în special pentru răspîndirea
celor două manifeste, .\linisterul de Interne a deschis o anchetă în vederea
împrocesuării semnatarilor manifestelor. Studenţii români de la Universităţile
din Viena, Graz, Budapesta, Oradea s-au declarat solidar responsabili de
redactare..1 ~i răspîndirea lor, publicînd În presa Hernii o declaraţie însoţită
de ~cmnă turi: ,, ... declarăm cu toţii că acele scrieri sînt ale noastre şi le-am
făcut în deplină cunoştinţă că îndeplinim o datorinţă naţională. Simţim şi
,1 mîndrie deosebită - se arată în continuare - că poporul nostru a înţeles
~i a~rnltat glasul sincer al fiilor săi şi a dovedit în ziua de 7 mai şi În cele
următoare că ştie să fie demn şi aprig apărător al drepturilor sale [ ... ] şi
din nou îl asigurăm că ~i pe viitor vom rămîne credincioşi devizei: ,,îotul
peutrn naţi,me" 51 • Cei din Cluj au făcut o declaraţie similară în urma interogatoriului dinaintea forului universitar, semnată şi ea de 30 studenti 52 . S-au
arătat, de asemenea, solidari cu hotărîrile Comitetului Provizoriu studenţii din
Blai, care au dat şi ei o declaraţie intitulată „Totul pentru naţiune" 53 .
Au fost chemaţi în fata forurilor universitare 43 studenţi din Cluj, 12
din Budapesta, 3 din Sibiu 5 ~, dar, după lungi interogatorii, din ordinul Ministerului de Interne, s-a renunţat la cercetarea disciplinară. Măsura s-a datorat poate şi constatării că în străinătate mai ales aveau loc acţiuni de
simpatie fată de mişcările studenţilor români. Mitinguri de simpatie sînt organizate de studenţii din Bucureşti, care trimit o scrisoare de adeziune la
lupta naţională a fraţilor lor de dincoace de Carpaţi şi de protest faţă de
măsurile luate de forurile universitare 55 • La fel, universitarii bucovineni, Într-o
scri~l1are adresată studenţilor români din Ardeal şi Ungaria, îi îmbărbătează
~i le trimit „calde încurajări"·• 6 .
Participanţii la Congresul studenţilor de la Constanţa, din toamna anului
1894 au discutat, Între altele, ~i problema naţională. Din partea delegaţiei
tramilvănene, vorbitorul a dat expresie simţămintelor de adîncă recunoştinţă
19
•

r.o

Ş. Polvercjan- N. Cordoş, op. cit., p. 339.
Drept.ltea, nr. 99, 5/17 mai 1894, p. 5.

51 DL·..:Lu:iţia

p

este Însoţită de 56 scmnătur,i (GazTr.ms, nr.

135, 19 iut1.1l iul.

11:94,

l-2J.

"~ ,,DL·cl.ir~m cu totii, c;i acele scrieri sunt ale no,1Stre şi lc-:im i°.'icu;: În toate conîndeplinim o datoria natională. Luăm deci toată răspunderea p.!n::·l! cumpt•ncrc-a,
ti p:ir: rc:t ~1 răspîr.di-rea lor: dcclarîndu-ne solidari şi deopotrivă rasp1:11zh01"1 · . U 1\ R SR,
l.c., Declaraţiune, Cluj, mai 1894).
5
:I f>ARSR, /.c., Totul pentru naţiune. Declaraţie, Blaj 24 aprilie 1894. Fib a douJ
f:ind deteriorat::\, se pot descifra doar 40 de semnături, printre c:ue şi a hi Amos Fr'n..:u.
5 " Lrmi/i" ( I 894 ), nr. 22, 29 mai/1 O iunie, p. 262-263; nr. 23, 5 iun.tl 7 iul., p. 275;
GnzTram, ur. 154, 14/26 iulie 1894, p. 2; V. Gionca, op. cit., p. 13.
~5 S.udenţii din România au organizat la 1 Mai mitinguri În LOa'.il pr.1 şi au hotărît s::i :ipl:czc la toate asociaţiile din lume pentru :i protesta fve.~i T.:le~;am.1 expediată
d: Liga Culturală, Bucureşti, 18 aprilie 1894, la MuzlstTr,1ri~, nr. inv. ~-1. 3Jr,; GazTram,
nr. 73, 1/13 apriLie 1894, p. 2; Familia, nr. 28, 10/22 ill'lic 1894, p. 33.:>).
50 Uni, ea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1918, Bucureşti, 1';)72, p. 265.
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pentru interesul ce-l arată studenţii din
România pentru fraţii lor din
Austro-Ungaria. Congresul a trimis apoi o adresă condamnaţilor români de
la Seghedin şi Vaţ, de aprobare şi de sprijinire a politicii lor 5 i.
Propaganda desfăşurată prin intermediul seqiilor Ligii şi prin răspîndirea
,,memoriilor studenţeşti" a cîştigat numeroase simpatii pentru cauza românilor şi În rîndul studenţilor străini. Adrese de simpatie şi de încurajare au
trimis în ajunul procesului studenţimea bulgară din Sofia, studenţii sîrbi de
la universitatea din Graz, studenţii francezi de la Geneva 58 . Aceştia din urmă,
adresîndu-se studenţilor români, se declarau solidari cu românii „În nobila
şi curajoasa luptă întreprinsă pentru revendicarea atît de legitimă a drepturik~r naţiunii lor" 59 . Salutări prieteneşti ~i călduroase urări de încurajare au
trimis, de asemenea, studenţii din Pavia şi 400 studenţi italieni din Roma 00 .
Tot aceştia au trimis o scrisoare studenţilor clujeni la începutul anului 1895
prin care „adresează un afectuos salut şi un fierbinte auguriu de încurajare
generoşilor studenţi universitari români, cari . . . luptă cu mîndrie pentru
cîştigarea libertăţii naţionale ... 61 •
Participarea tineretului universitar la mişcarea memorandistă demonstrează că studenţii români, aplecaţi spre descifrarea tainelor ştiinţelor la Universităţile din Austro-Ungaria, au fost, din punct de vedere politic, oamenii
epocii lor, profund cunoscători ai situaţiei şi năzuinţelor poporului din care
proveneau şi că au Înţeles să contribuie, în măsura mijloacelor ce le stăteau
la îndemînă, la lupta !'entru emanciparea naţională. Văzînd în Partidul Na\innal Român conducatorul luptei politice În acea perioadă, l-au sprijinit
integral.
Mişcarea naţional-politică declanşată în deceniul al 9-lea al secolului al
XIX-iea a dat prilej tinerimii universitare din Austro-Ungaria de a se organiza Într-un front comun de luptă, de a stabili legături strînse cu studenţii
din România, cu ceilalţi studenţi din monarhie şi de la universităţile europene.
Activitatea tinerilor în cadrul mişcării memorandiste, departe de a fi
spectaculară, trebuie privită în primul rînd prin prisma propagandei desfă
şurate în străinătate în sprijinul cauzei poporului român. Elaborarea şi răspîn
direa Replicii, precum şi toate acţiunile declanşate de ea au contribuit pe
o scară largă la atragerea atenţiei opiniei publice europene, la cîştigarea simpatiei diferitelor cercuri pentru cauza românilor. La toate acestea se adaugă
propaganda desfăşurată în favoarea mişcării m001orandiste. Tot studenţii au
fost cei ce şi-au cheltuit eforturile şi energia în acele aeţiuni - prea puţin
cunoscute în detaliu - de popularizare şi organizare a păturilor largi ale
românilor ardeleni care, prin condiţia lor, nu aveau cunoştinţele şi deprinderile indispensabile luptei politice, dar au avut năzuinţe -de ordin naţional exprimate de fruntaşi politici şi au constituit totdeauna principala forţă a
luptei naţional-politice, încheiate după decenii prin Unirea cu Ţara.
EUGENIA GLODARIV
57
58
59
60

61

21

-

GazTrans. nr. 204, 18/30 septembrie 1894, p. 3.
I. Georgescu, op. cit., p. 139.
Ibidem.
Idem, p. 140.
Urire-'. nr. 5, 2 februarie 1895, p. 37.
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LA PARTICIPATION DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE
ROUMAINE DE L'AUTRICHE-HONGRIE AU MOUVEMENT DU
MEMORANDUM
(Reswne)
On traite d'aspects moins abordes par J'historiogra.phie, conccrnant la paruapatioo de
la je'l.lnessc universitairc de I' A utriche-Hongrie au mouvement du Memorandum. On prcsente le role joue par la jcunesse dans cc mouvement surtout par l'elaboration et la diiffusion de la „Replique de la jcuncsse academique roumaine de Transylvan~e ct de Hongrie•,
document dont la portee Ies rL·commandc oomme des milim.nts connaissa.nt
fond la s..ituation du peuple roumain et commc prnmotcurs Jc !curs aspirations. Cc document a amplemrnt contribuc .i artircr l'attencion de l'opinion publique europeenne sur b cause des roumains et a gagner la symparhic de differents milieux politiques.
Le mouvemenc nariona.l polirique declanche dans la neuvieme decennic du XIXe
siecle a fourni
la jeunesse universitaire d'Autriche-Hongrie l'occasion de s'organiser dans
un front commun de lutte, d'etablir d'ctroitcs relations avcc Ies etudiants de Roumanie,
avec Ies autres etudiants de l'Empire et des univcrsites europeennes. Ce rfurent toujours
eux qui pop~ariserent •Ic mouvemcnt, organiserent Ies masses et menerent une propagande
soutenuc en faveur du mouvement du Memorandum, contribuant de faţ:0n .substantiellc :i
la lutre du pcuple roumain pour l'emancipation nar.iona.l.e.

a

a

ATITUDINEA SOCIAL-DEMOCRAŢIEI ŞI A POPULAŢIEI
SASEŞTI DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD FAŢA DE
ACTUL UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMANIA

Istoria patriei noastre atestă că pe teritoriul României, alături de popnrul român, cu timpul, s-au aşezat şi trăiesc populaţii de alte naţionalitaţi:
maghiari, germani, sîrbi ş.a. Vieţuirea lor alături de populaţia băştinaşă românească i-a ridicat la luptă împotriva oprimării sociale şi naţionale. Măr
turii netăgăduite ale aqiunilor comune sînt răscoala de la Bobîlna, războiul
ţărănesc condus de Gheorghe Doja, anul revoluţionar 1848, contribuţia şi
solidaritatea oamenilor muncii de alte naţionalităţi la războiul de independenţă, susţinerea actului istoric de la 1 Decembrie 1918 şi alte evenimente
cu adînci semnificaţii în conştiinţa şi istoria poporului român.
Trăind şi muncind împreună, oamenii muncii de naţionalitate germană
din judeţul Bistriţa-Năsăud, şi mai ales social-democraţia din rîndurile lor,
au participat la acţiunile Întreprinse de populaţia românească pentru realizarea dezideratului secular, unirea cu Ţara. în acest sens, documentele arhiYistice şi mai ales, în presa locală bistriţeană, pagini întregi sînt dedicate
evenimentelor din monarhie, frămîntărilor politice şi sociale, problemei na··
ţionalităţilor, modului de rezolvare a problemei naţionale şi viitorului populaţiei săseşti. In contextul acestor frămîntări, încă de la începutul anului
1918, organele locale sînt confruntate cu nenumărate manifestări protestatare
ale populaţiei din oraş şi judeţ.
1n presa vremii se menţionează faptul că la 28 ianuarie 1918 peste 3CQ
de femei, în majoritate soţii ale combatanţilor militari, românce, maghiare <:-Î
germane, s-au .adunat în parcul oraşului, de unde, încolonate, s-au deplasat
pînă În faţa prefecturii. Aici, o delegaţie formată din 10 femei, în fruntea
căreia se aflau socialistul Johann Schuster, directorul Casei Cercuale şi tipograful Friedrioh Weiss, au prezenta't subprefectului judeţului un memoriu
prin care îşi manifestau nemulţumirea faţă de greutăţile existente şi mai ales
faţă de lipsa de alimente şi de modul inechitabil în care se repartizau acestea.
In memoriu se arăta că: ,,Pînă cînd populaţia încadrată în categoria funcţio
narilor primeşte pîine şi făină, masele populare primesc numai făină de porumb şi aceasta în .cantităţi insuficiente" 1 . De aceea, demonstrantele propuneau să se ia măsuri ca făina de porumb să fie distribuită în cantităţi corespunzătoare, cea de grîu în cantităţi minime necesare, iar zahărul, untura,
slainina, cartofii şi alte produse să fie repartizate în mod drept 2 • Demonstrantele solicitau prin memoriul prezentat ca prefectura judeţului să intervină la
organele superioare pentru remedierea acestor nemulţumiri.
O stare de spirit agitată se înregistrează în rîndurile soldaţilor saşi din
armata austro-ungară care, îngrijoraţi de soarta familiilor lor, nemulţumiţi
1
2

Bistritur Deutsche Zeitung,
Ibidem.
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de regimul aplicat în armată şi de grozăviile războiului, dezertează din armata austro-ungară şi se alătură soldaţilor romini adăpostiţi în pădurile
din Munţii Rodnei şi ai Bîrgăului. Astfel, autorităţile militare austro-ungare
au pus sub urmărire pe Talmeiner Gheorghe din Bistriţa, care, la 19 februarie 1918, dezertează din Regimentul ,,Prinţul Leopold" din Prusia3 • Pentru
aceleaşi motive sînt puşi sub urmărire mecanicul Bauer Rudolf, din Bistriţa,
pentru că părăseşte trupele motorizate autsriece din Bucureşti la 26 aprilie 4 ,
\"ictor Klemens care dezertează din gara Teiuş 5 , Johann Daichendt care pă
răseşte regimentul 32 honvezi din Dej 0 , Johann Gautsch din Livezile şi alţii 7 .
Numărul militarilor saşi care au părăsit armata era destul de mare şi împreună cu soldaţii români dezertaţi au creat multe greutăţi autorităţilor locale;
ncmaiputînd stăpîni situaţia creată, ele raportau foarte lapidar organelor militare că cei urmăriţi „nu se află în evidenţa noastră".
Profunde frămîntări se înregistrează în rîndurile populaţiei săseşti privind descompunerea puterilor centrale ca urmare a înfrîngerilor de pe front,
cit şi prăbu~irea monarhiei austro-ungare, care, după aprecierea elementelor
înaintate ale populaţiei ~ăseşti, nu mai putea fi salvată pentru că, aşa cum
conchidea ziarul local „Bistritzer Deutsche Zeitung": ,,Austria a trecut dintr-o
criză latentă În una acută ( ... ). Dacă acum statul nostru frăţesc se va destră111..1, sau va deveni un stat federal -nimeni nu o poate prevedea. Un lucru
in~ă este cert, că vechea Austrie este înmormîntată pentru to·tdeauna" 8 :
Aceeaşi viziune clară, obiectivă au dovedit-o elementele social-democrate ~ăseşti şi în legătură cu situaţia Ungariei, cu tendinţele sale de separare de
Amtria şi încercările ei de a para eventualele mişcări revoluţionare, mai ales
în rîndurile naţionalităţilor subordonate: ,,Este de prevăzut - afirma acelaşi
zi.u - că prin separarea de Austria, Ungaria nu va fi scutită de furtuni interne. Dreptul de autodeterminare nu se va opri Înaintea porţilor noastre.
Trebuie lămurit şi văzut clar felul cum va fi rezolvat acest principiu în
c1zul statelor cu multe naţionalităţi" 9 . Aceste transformări radicale - afirmau
<,ncialiştii ~e impuneau cu atît mai mult, cu cit conducătorii maghiari, prin
pnziţia lor de clasă dominantă, au privat clasa muncitoare, ţărănimea de
drepturile lor democratice şi au desfăşurat o politică accentuată de asuprire
naţională şi maghiarizare. Din această cauză, şi altele, poporul nu mai avea
încredere în aceşti conducători şi numai o schimbare profundă a situaţiei ar
m.1i fi putut feri statul ungar de la destrămare. ,,Neîncrederea În cercurile
c,1nducătoare [ maghiare n.n. l - preciza ziarul local - este atît de mare
în popor, Încît numai o schimbare radicală a sistemului poate să ferească
tar a de crize gener.1le, ba chiar şi de dezbinare" 10 . De aceea „oamenii care
au luat de la popor dreptul de vot, - care, unde au putut, au asuprit naţio
nalităţile şi numai de curînd au închis cîteva sute de şcoli româneşti, ( ... )
aceştia şi-au jucat rolul pentru totdeauna. Prin politica greşită faţă de naţit~Vezi Arhivele Statului Bistriţa, Dosar Magistratul
Idem, m. 1919.
5
Idem, nr. 2941.
6
Idem, 4490.
7 Idem, nr. 411.
8 Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 43.
9
Ibidem.
10 Ibidem.
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nalităţi, prin măsurile de maghiarizare foqată, naţionalităţile şi-au pierdut
încrederea În clasele dominante" 11 . Din această cauză clasa muncitoare, \:trănimea şi social-democraţia concepeau transformarea radicală a lucruri lur
prin „schimbarea sistemului de guvernare, prin dizolvarea imediată a parlamentului şi, în baza unui drept de vot general, egal şi secret, alegerea unui
parlament al poporului care să efectueze reforme sociale şi să acorde tuturM
naţionalităţilor egalitate în drepturi" 12 .
Astfel, în concepţia social-democraţiei bistriţene erau con turate În mnd
clar unele libertăţi democratice ca: drept de vot egal şi secret, parlament ,11
poporului, reforme sociale ş.a. însă, la o analiză atentă a orientării ei asupra
modului cum concepea cucerirea puterii şi rolul clasei muncitoare În societate, se constată că era şi ea tributară austro-marxismului, care nega înlătu
rarea exploatării omului de către om, nega încheierea unui front comun muncitoresc şi problema cuceririi puterii de stat. Din această cauză şi social-democraţia săsească era adepta metodei şi tacticii exclusiv .paşnice pentru cucerirea puterii, punîndu-şi mari speranţe în unde schimbari pe plan internaţional, care să asigure libertăţi democratice tuturor popoarelor. ,,Se vnr
asigura garanţii internaţionale - spunea ea - în baza cărora fiecare popor,
în oricare ţară ar trăi, va avea dreptul să se dezvolte în limba maternă, În
şcoală, în biserică, în toate ramurile vieţii politice. În locul aţîţării va intra
Înţelegerea reciprocă, o colaborare armonioasă în viaţa politică şi particulară, bunăstarea popoarelor şi a omenirii" 13 . în acest sens ei susţineau c,i:
,,Ar fi de dorit ca politicienii de pondere să reuşească să conducă ţara fără
incidente violente, fără vărsări de sînge" 14 .
Ceea ce este demn de reţinut În gîndirea ei politică e promtwarea dreptului la autodeterminare a tuturor popoarelor din monarhie, înfăptuirea egalităţii şi libertăţii democratice, precum şi dreptul românilor de a se uni într-un
singur stat: ,, ... nu se poate presupune - se spunea în articolul „Zur Tage"
(La ordinea zilei) - că românii care trăiesc acum în trei state: în Bucovina,
în Ungaria şi în România să se declare mulţumiţi de această situaţie. Dorinţa
lor este cu atît mai îndreptăţită cu cît oamenii de stat maghiari Wekerle şi
Tisza au negat orice asuprire anterioară a naţionalităţilor, ei nu vreau să
~tie de o democratizare continuă a ţării, Într-un cuvînt pentru că nici unul
nu Yrea să ia în considerare interesele românilor" 15 • Dealtfel, menţion~ză
acelaşi ziar: ,,Declaraţia Consiliului Naţional Român prezentată de Al. Vaida
În Parlamentul din Budapesta (18 octombrie 1918) prin care acesta în numele Comitetului Executiv nu recunoaşte parlamentul şi guvernul maghiar L',l
reprezentanţi ai naţiunii române" 16 , nu este altceva decît riposta cuvenită unei
astfel de atitudini, unui astfel de tratament.
În agitaţia clocotitoare a anului 1918, de la sfîrşitul primului război
mondial şi mai ales de la mişcarea de eliberare a naţionalităţilor, victoria revoluţiei burghezo-democratice a fost primită cu mult entuziasm de popul.:J.\ia
săsească din oraş. ,,Ştirea despre victoria revoluţiei a trecut prin ţară c.1 o
11
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11
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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mintuire" 1i, scrie acelaşi ziar în articolul „Revolutionstage" (Zile de revoluţie).
,,A\tăzi se menţionează în articol - stau în guvern oameni radicali, burghezi şi socialişti, oameni care în toată viaţa lor au luptat pentru drepturiie naţionalităţilor şi ale muncitorilor şi care pentru aceste convingeri au
~ul erit dispreţul şi batjocura claselor conducătoare ungare, ba chiar şi închi~PJre, oameni care în majoritate se trag din popor, simt ca el, gîndesc ca el
-,i au voinţa cinstită să organizeze Ungaria nouă conform spiritului vremii" 18 .
\ echea putere cu care se mîndreau partidele constituţionale, se arată mai dep.ute, ,.s-a dovedit a fi ca o grămadă de nisip care s-a spulberat la prima
furtună în toate direqiile vîntului. Această putere a fost clădită pe foqă,
a fost nefirească şi a trebuit să se prăbuşească" 19 .
In aceste împrejurări de transformări radicale, dar ~i de încordare şi
f r.°1mîntări, urmînd exemplul celorlalte naţionalităţi din monarhie care făceau
cf l ,rturi enorme pentru eliberarea socială şi naţională, populaţia săsească din
judeţ şi în special elementele social-democratice îşi dădeau perfect de bine
~cama că, în această situaţie, a manifesta unele rezerve, a te situa la periferia
c, cnimentelor, ar fi un lucru foarte periculos pentru viitorul populaţiei să
se')ti, pentru libertatea şi evoluţia ei. De aceea, în adunări populare, în cercuri mai restrînse, dar mai cu seamă în presa locală se ia atitudine fermă
fată de pasivitatea conducătorilor saşi, care, beneficiind
de un tratament
m.1i deosebit şi de o ocrotire mai indulgentă din partea autorităţilor monarhice în raport cu celelalte naţionalităţi, se complăceau într-o expectativă
supărătoare: ,,Nu e voie să stăm la o parte se spunea în articolul „Zur
T age" (La ordinea zilei) - şi să lăsăm ca alţii să decidă destinul nostru. Şi
n(1i avem dreptul ca oricare alt popor să ne dezvoltăm liber în viitor oricum
ar evolua situaţiile. Pentru îndeplinirea acestor dorinţe e nevoie de Înţelegere
reciprocă, de organizare. Dacă scăpăm acum ocazia, am pierdut-o pentru totdeauna "20. Criticînd poziţia conducătorilor saşi, pasivitatea lor, articolul conchide: ,.Politicienii noştri nu s-au impus şi au considerat deja o realizare, dacă,
la aplicarea legilor şi dispoziţiunilor contra naţionalităţilor, noi am fost trataţi mai indulgent decît celelalte. Cu această politică noi trebuie să rupem
definitiv" 21 . Pentru aceasta, În cascada evenimentelor trepidante care zguduiau monarhia şi a căror rezolvare nu le putea fi indiferentă, îşi propun şi
sa;ii, asemenea celorlalte naţionalităţi, să-şi organizeze consilii populare ~i
gărzi naţionale proprii, care să le apere interesele, cu atît mai mult, cu cît
în noua conjunctură „sîrbii, românii, croaţii, slovacii etc. şi-au format consilii pentru a-şi putea apăra interesele înaintate sau la tratatele de pace" 2 :?.
Conştienţi de situaţia nouă creată după înfrîngerea puterilor centrale,
de accentuarea fenomenului de dezagregare a monarhiei, de avîntul pe care
îl lua mişcarea de eliberare naţională şi socială a naţionalităţilor, de faptul
că vieţuiau pe aceleaşi meleaguri de secole în unitate şi armonie deplină,
înfruntînd nenumărate furtuni care s-au abătut asupra lor, conducătorii politici
ai românilor, ungurilor şi saşilor, la propunerea organizaţiilor social-demo17
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erate, hotărăsc constituirea unui Oonsiliu popular comun de administrare a
jude\ului Bistriţa-Năsăud 23 . înainte de constituirea acestui consiliu cu atribuţii administrative, ziarul local „Bistritzer Deutsche Zeitung" din 15 noiembrie 1918, pentru a-şi informa cititorii asupra situaţiei politice la sfîrşitul acelui an, publică conţinutul integral al proclamaţiei lansate de către
Consiliul Naţional din Cluj. După cum este cunoscut, Proclamaţia preciza
poziţia românilor din această parte a Transilvaniei în noua con junctură şi
atitudinea lor faţă de naţionalităţile conlocuitoare. în proclamaţie se menţionează printre altele: ,,Românii fiind oamenii libertăţii naţionale, ai egalităţii
desăvîrşite şi ai frăţiei veşnice, recunoaştem pentru toate naţiunile tot ce cerem după drept pentru noi şi Întindem o mină frăţească tuturor neamurilor
ce mărturisesc cre-zul principiilor noastre nestramutate" 24 .
Un afiş mare În centrul oraşului, scris în limbile română, maghiară ~i
germană, invită întreaga populaţie a oraşului la adunarea populară în localu] Gewerbeverein (azi Casa de cultură a municipiului).
După cum se relatează în articolul „Revolutionstage", adunarea a fost
deschisă de socialistul Johann Schuster, care a explicat participanţilor, În
trei limbi, scopul acestei Întruniri în noua situaţie politică, mai ales după
revoluţia burghezo-democratică din Ungaria, schimbarea vechilor stări de
lucruri şi apariţia unui climat favorabil transformărilor revoluţionare. În
acelaşi ton a vorbit atît dr. Gustav Schuster, cît şi memorandistul dr. Gavril
Tripon. Acesta din urmă a informat populaţia prezentă la adunare despre
schimbările petrecute, despre dreptul natural al oamenilor de a se afirma <:,i
a se dezvolta după specificul fiecărei naţionalităţi. ,,Nu vor mai fi asupritori şi asupriţi, - spunea vorbitorul - naţiunile vor putea trăi împreună în
egalitate perfectă" 25 . Juristul Tripon a vorbit la această adunare cu atîta însufle\ire şi entuziasm, Încît ziarul local îl califica un orator excelent. ,,De')i
a vorbit În limba română - spunea ziarul - şi prin aceasta Înţelegerea b
mulţi auditori a fost îngreunată, prin felul convingător al expunerii însă,
sala a fost cuprinsă de o atmosferă entuziastă. Multe momente de separare
dintre naţionalităţile oraşului care pînă atunci au fost de neînvins, au fost
înlăturate şi a triumfat sentimentul sacru de a fi în primul rînd om, de a-ti
organiza viaţa şi activităţile după acest principiu" 26 .
Cu acelaşi entuziasm şi optimism au vorbit în continuare despre noua
eră a democraţiei, despre dreptul la autodeterminare al naţionalităţilor. şi
reprezentantul populaţiei maghiare, inginerul forestier Egli, dr. Iuliu Helberg,
dr. Erwin Kisch şi alţii.
După ce populaţia din sală a fost informată asupra noilor stări de
lucruri, a schimbărilor petrecute, a creării unor organe noi, capabile să organizeze şi să conducă Întreaga viaţă economică şi politică din judeţ, s-a
trecut la constituirea Consiliului popular administrativ (Volksrat).
23

Idem, nr. 46; Vezi şi Arhivele Statului Bistriţa, Fond Gustav Zikcli, 5, p. 70.
Coooliul popular cu atribuţii administrative nu trebuie confundat cu Consiliul naţiona)
român al judeţului, înfiinţat la 4 noiembrie 1918, sau cu cel al saşilor despre a c;irci
constituire vom vorbi fo continuare.
24
Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 47; vezi ş~ Glasul Vremei, an. I, Bistriţa,
1918, nr. 1, p. 1.
25 Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 46.
26 Ibidem.
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Consiliul a fost constituit în mod paritar din cite cinci reprezentanţi ai
fiecărei naţionalităţi, români, maghiari, saşi, evrei şi ai partidului social-democrat=!,_
Populaţia română era reprezentată în acest consiliu de protopopii Daniel
Vaida şi Grigore Pletosu, de dr. Vasile Pahone, dr. Gavril Tripon şi George
Matheiu; cea săsească de dr. Gustav Kelp, dr. Rudolf Schuller, dr. Gustav
Kisch, primarul Franz Schreiber şi tipograful Karl Csallner; populaţia mag~iară avea reprezentanţi pe dr. Hunyadi Imre, Kallivoda Andor, inspectorul şcolar Erdoi Sandor, Mihaly Gabor şi Beke Karoly, iar cea evreiască pe
Hermann Brecher, Eduard Rohlich, Solomon Godel, Lobl Mandel şi Iosif
Klein. Din partea socialiştilor, în Consiliul judeţean au fost aleşi: Gustav
Zikeli, Johann Schuster, Hennann Duschik, Albrecht Frank şi
Friedrich
Weiss 2 tl.
Preşedinte al Consiliului popular al Comitatului a fost ales dr. Hunyadi
Imre, vicepreşedinţi dr. Ganil T ripon, dr. Gustav Kelp, Mocsary, Eduard
H.ohlich şi Johann Schuster, iar secretari George Matheiu, Mihaly Gabor şi
Gustav Zikeli 29 .
După constituirea Consiliului judeţean, adunarea populară a adoptat o
hutărîre ~i printr-o telegramă a informat Consiliul Naţional din Budapesta şi
Cluj despre această aeţiune. În hotărîrea adoptată cu această ocazie se spuneau următoarele: ,,Locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud şi ai oraşului Bistriţa,
în adunarea populară ţinută azi, înfiinţează Consiliul administrativ al comitatului. Participă la aceasta locuitorii sa~i. români şi unguri, căci ei simt
responsabilitatea faptului că viaţa şi proprietatea trebuie menţinută În orice
raport. Acest lucru este cerut de interesul şi onoarea fiecăruia" 30 •
I.a scurt timp după constituire, consiliul a lansat următoarea chemare
către populaţia judeţului: ,,In mijlocul furtunii de sînge a războiului mondial
se formează străduinţa noastra principală să apărăm poporul nostru de suferinţele continue şi de nimicire şi orice va urma În viitorul apropiat sau
îndepărtat să evităm vănări de sînge inutile şi distrugeri de bunuri şi proprietăţi. De aceea noi chemăm pe toţi fiii poporului român, ungar ~i sas ca,
intrînd în legătură, să asigurăm ordinea internă cu încrederea şi înţelegerea
reciprocă şi în acest scop să stabilească, în înţelegere comună, toate modalităţile în care pot mai bine să apere siguranţa persoanelor şi bunurilor în
cazurile date. Consiliul popular atenţionează populaţia că toate legile care se
ref eră la păstrarea ordinei publice, paza bunurilor sau siguranţa personală,
rămîn valabile şi că acela care vatămă legile va fi aspru pedepsit" 31 . La
această adunare, remarcă Gustav Zikeli în memoriile sale,
.,şi în judeţul
nostru s-a format un Consiliu popular (Volksrat) care a început să administreze judeţul" 32 •
Iată deci încă o dovadă, un argument în plus că oamenii muncii de
diferite naţionalităţi de pe aceste meleaguri, ori de cîte ori au impus-o împrejurările, şi-au unit forţele, au constituit un front comun în vederea apă27
28

Ibidem.
Ibidem; vezi şi V. liovan, Ecoul, Bistriţa, an. I, 1968, nr. 43.
29 Bistritur Deutsche Zeitung, 1918 nr. 47; vezi şi Arhivele Stiaitului Bistriţa, Fond
Gustav Zikeli, 5, p. 70.
30 Bistritur Deutschr Zeitung, 1918, nr. 46.
31 Idem, nr. 47.
32 Arhivele Starului Bistriţa, Fond Gustav Zikeli, 5, p. 70.
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rării intereselor lor comune şi personale. Din conţinutul chemării se poate
concluziona că şi în această parte a Transilvaniei, ca peste tot, se manif eqase
dorinţa unanimă de bună vieţuire a tuturor naţionalităţilor, de linişte, de
unitate şi uitare a unor neînţelegeri ce au avut loc. ,,Fiţi nobili şi iertători, scria ziarul românesc „Glasul Vremei" din Bistriţa - ca să înălţaţi numele
şi faima neamului nostru. Fiţi mari şi generoşi după cum vremurile m,ui

sunt" 33 .
După cum afirmă Gustav Zikeli în memoriile sale, Consiliul popul..ir al
comitatului se întrunea zilnic şi, în funeţie de problemele ce le impunea ~i-·
tuaţia politică, economică şi socială a judeţului, intervenea şi lua decizi i: 14 .
Astfel, Consiliul a intervenit cu toată energia ~i promptitudinea împotriva
tuturor elementelor turbulente, care încercau să folosească transformările din
toamna anului 1918, drept prilej de răfuială sau aţÎţare, ameninţînd ordinea,
liniştea şi siguranţa vieţii locuitorilor, indiferent de naţionalitate. Comiliul
popular al comitatului şi-a desfăşurat activitatea pînă în ziua de 5 decembrie
1918, cînd toate atribuţiile sale au trecut în sarcina autorităţilor române)ti 35 .
După constituirea Consiliului naţional român, marţi, 9 noiembrie 1918,
s-a constituit Consiliul naţional al saşilor. La propunerea lui Gustav Kclp
acest consiliu s-a format din 250 membri, parte orăşeni şi parte ţărani din
judeţ. Consiliul şi-a ales un comitet În care, din partea oraşului, au intrat
25 membri de diferite categorii sociale: 7 muncitori, 3 ţărani, 6 cadre didactice, 7 avocaţi, 1 comerciant şi 1 paroh 36 . Tot cu ocazia acestei adunări
populare, la propunerea tipografului, căpitan al pompierilor
ciYili, Karl
Osallner şi a locotenentului Samuel Bidner, s-a constituit garda naţinnală
săsească a oraşului Bistriţa 37 •
Această adunare populară, în finalul lucrărilor sale, şi-a exprimat convingerea că, astfel fiind organizată activitatea, există garanţia că oraşul ~i
populaţia vor fi ferite de abuzurile şi excesele săvîrşite de unele elemente rău
intenţionate. De aceea, în această adunare, ca şi în celelalte care au avut loc,
se îndemna la linişte, la respectarea avutului, se înfierau abuzurile şi tulburările „ce pătează libertatea naţională, împiedică să ne Întrunim în lini -:;te
ca români, şi cetăţeni, împiedică să se înfăptuiască glasul poporului rnYeran"38.
Consilii naţionale locale s-au constituit în toate comunele judeţului, iar
în localităţile cu populaţie mixtă s-au organizat consilii şi gărzi naţionale
comune. Garda naţională a comunei Sîngeorzu Nou, de pildă, era formată din
22 saşi şi 6 români 39 , cea a comunei Sărata din 26 români şi 6 maghiari 40 ,
iar a comunei Domneşti din 23 de români şi 19 saşi 41 •
După cum este cunoscut, gărzi'le naţionale aveau drept scop asigurarea
ordinei, împiedicarea jafurilor şi a tuturor abuzurilor, intervenind prompt
pentru curmarea acestora, pentru apărarea bunurilor publice şi personale.
33
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Glasul Vremei, an. I, Bistriţa, 1918, n,r. 1, p. 3.
Vezi Arhivele Statului Bistriţa, Fond Gustav Zikeli, 5, p. 70.
Idem, p. 71.
Vezi Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 48.
37 Ibidem.
38 Glasul Vremei, an, I, Bistriţa, 1918, nr. 1, p. 2.
39 Vezi Arhivele Statulw Bistriţa, Fond Prefectura judeţului,
,o Idem, p. 62.
41 Idem, p. 66.
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în oraşul Bistriţa, unde erau constituite gărzi separate, s-a stabilit ca
obiectivele publice să fie păzite de ambele gărzi, iar cartierele locuite de romani să fie păzite de gărzile româneşti şi cele locuite de saşi de către gărzile
să~eşti~~. Astfel fiind asigurată ordinea publică, oraşul nu a avut de suferit
de pe urma unor abuzuri şi nici nu s-au petrecut tulburări deosebite. Atunci
cînd totu':ii cetăţenii cartierului Hrube s-au îndreptat spre centrul oraşului
Bistriţa trăgînd focuri de arme, patrulele gărzilor naţionale de sub comanda lorntenentului Bălan au interYenit şi au făcut ordine43 , astfel că În
ur.i~ul Bi~triţa, din toamna anului 1918, ca urmare a unei activităţi comune
a tuturor naţionalităţilor, predomina ordinea şi liniştea publică, Înţelegerea
deplină.

Problema unirii Transilvaniei cu România pe baze democratice a fost
\ iu discutată În oraşul Bistriţa. În două adunări pupulare, convocate de sncial-democraţi, reprezentanţii acestor secţiuni ale partidelor s-au pronunţat
pentru unirea cu România în condiţiile unei democraţii cit mai largi. Iar în
adunarea din 17 noiembrie 1918 reprezentantul Comitetului Central Român,
pc nume Costică, precum şi Johann Schuster, reprezentantul social-demoLTaţiei săseşti din oraş şi Julius Mi.iHer, reprezentantul socialiştilor maghiari
din Cluj, în cuvinte tăioase au biciuit sistemul corupt din trecut, care a oprimat orice cpvînt liber şi a încercat pe diferite căi să înăbuşe libertăţile democratice. .,Dacă România nu se va transforma din temelie - spunea reprezentantul român la această adunare - o ataşare a părţilor ungureşti la
România ar însemna o retragere"-14, iar reprezentantul maghiar afirma că
,.unei încorporări a Transilvaniei la România se va opune în principiu partidul său atît timp cit România nu se va transforma într-un stat democratic"45. Reprezentantul social-democraţiei săseşti în calitate de preşedinte al
adunării „explică în trei limbi situaţia creată ~i propune adunării să voteze
o rezoluţie în favoarea republicii cu toată opunerea D-lui Moldovan" 48 • O
a~cmenea adunare populară, în care social-democraţia română a dezbătut
unirea Transilvaniei cu România pe baze democratice, a avut loc şi la Rodna,
unde populaţia a cerut şi s-a pronunţat pentru aplicarea acestor principii4 î.
A~adar, oamenii muncii de diferite naţionalităţi din oraşul şi judeţul nostru
au aderat ~i susţinut ideea lansată de social„democraţie, de unire pe principii democratice, numai că mai tîrziu burghezia şi moşierimea română au
fulo~it acest act istoric pentru consolidarea poziţiilor lor economice şi politice, pentru intensificarea exploatării şi asupririi celor ce muncesc.
Din
această cauză, masele largi populare nu şi-au putut realiza pe deplin aspiraţiile de dreptate socială şi naţională, fiind nevoite să lupte în continuare
pentru eliberarea de sub jugul exploatării.
Actul unm1 Transilvaniei cu România, proclamat de Marea Adunare
Natională de la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918,
moment de apogeu al
42

Vezi Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 47.
Vezi Al. Porţeanu, în Arhiva Somefană, voi. II, Năsăud, 1974, p. 143.
44
Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. -48.
45 Ibidem.
46 Desăvîrşirea unificării statului
naţion,1! român. Unirea Transilvaniei cu vechea
Românie, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 308; vezi şi V. Ilovan, în File de istorie,
voi. II, Bistriţa, 1972, p. 169.
47 Vezi Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 353.
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mişcării de eliberare naţională a populaţiei româneşti din Transilvania, a găsit
un larg ecou în rîndurile populaţiei săseşti din oraş şi judeţ. Documentele
vremii atestă prezenţa saşilor şi, în mod special, a social-democraţiei la mi-

tingurile şi demonstraţiile ce au avut loc În ziua de 1 decembrie În Bistriţa
(ca în fotografia de mai sus). Ziarul „I3istritzer Deutsche Zeitung", în articolul
Die Rumanische Nationalversammlung i11 Karlsburg (Adunarea Naţională
a românilor din Alba Iulia), publică Împrejurările în care s-a desfăşurat adunarea, numărului circumscripţiilor, al delegaţilor, Declaraţia adoptată de
adunare şi măsurile stabilite pentru preluarea administrativă a părţilor locuite
de români.
Dacă ziarul „Bistritzer Deutsche Zeitung" are unele reţineri şi nu prea
comentează poziţia saşilor faţă de actul unirii, ziarul social-democraţiei „Die
Volkswacht" (Santinela poporului) apreciază în felul următor istoricul eveniment: ,,Nici un sas, şvab sau german din Ungaria, cu o conştiinţă naţio
nală sinceră, nu ar fi acţionat altfel în cazul de faţă. Noi, social-democraţii saşi sîntem pe deplin conştienţi de acest lucru . . . Ca social-democraţi
putem să Înţelegem bucuria victoriei românilor" 48 • Aprecierile aparţin socialistului Johann Schuster (zis şi Harineanu), participant activ la toate acţiunile
Întreprinse În anul istoric 1918. Pe el îl întîlnim ca iniţiator şi organizator
al a·dunărilor populare săseşti, ca membru al Consiliului popular al comitatului Bistriţa-Năsăud, este prezent la toate manifestările organizate în acele
momente decisive pentru viitorul poporului român. Participă la constituirea
consiliului naţional al saşiilor şi face parte din acesta, îndeamnă populaţia
1
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să intre în gănile naţionale, iar cu ocazia serbărilor de la Prundul Bîrgăului,
cînd s-au constituit gărzile naţionale româneşti de pe această vale şi s-au
sfinţit drapelele lor, este alături de Gavril Tripon, Vasile Pahone şi alţi
membri ai Consiliului judeţean, vorbind din partea social-democraţilor 49 .
„Foarte frumos semn a fost din partea social-democratului D-lui Schuster la
adunarea poporului din Bîrgău - scria ziarul „Glasul Vremei" În articolul
.,Constituirea gărzilor naţionale de pe Bîrgău şi sfinţirea drapelului lor" unde ( ... ) a îndemnat poporul la ordine, la unire, la bunăînţelegere pentru
apărarea drepturilor întregului neam românesc, cu plugari, cu socialişti cu
tot"SO_
Atitudinea maselor populaţiei săse~ti, cît şi a celorlalte naţionalităţi din
ora~ este clar conturată cu ocazia festivităţilor de primire a trupelor rom.îne
în oraşul Bistriţa.
După cum atestă documentele, în ziua de 4 decembrie 1918 în oraş
a intrat un batalion din Reg. 15 infanterie Piatra Neamţ, comandat de maiorul Coroamă 51 • Cu această ocazie, con firmă acelaşi ziar „Bistritzer Deutsche
Zeitung", trupele române au fost întimpinate de o reprezentanţă oficială formată din toate naţionalităţile care locuiau aici. ,.în afară de aceasta conform hotărîrii Consiliului national săsesc ~ s-a prezentat şi o comisie să
sească speciâlă" 52 . La intrarea în oraş, trupele au fost salutate, în numele tuturor românilor din judeţ, de protopopul Grigore Pletosu, după care în numele
populaţiei din oraş a vorbit primarul acestuia, Franz Schreiber, care a spus:
,.Stimate Domnule comandant! Conducătorii şi reprezentanţii tuturor naţiu
nilor şi confesiunilor care locuiesc în acest oraş, la a cărui poartă de intrare
noi stăm, au apărut la primirea trupelor care intră în oraş. în numele şi din
încredinţarea reprezentanţilor ora~ului aici adunaţi, în calitate de primar,
"ă asigurăm că cetăţenii nu-şi Yor permite nici un fel de acţiuni duşmănoase
faţă de trupele ce le comandaţi şi vor manifesta în toată privinţa o atitudine
loială. Sînt sigur de aceasta. Tot aşa am toată încrederea în disciplina ostă~
şească a trupelor de sub comanda domnului maior. Să-mi fie permisă totuşi
rugămintea ca să fie apărată în modul cel mai bun siguranţa vieţii şi bunurilor fiecărui locuitor din acest oraş." Referindu-se la situaţia materială limitată a oraşului, care nu dispune de mijloace alimentare, de încălzire şi iluminat, primarul solicita comandantului ca oraşul să nu fie supus la nici un fel
de obligaţii, pentru că în această situaţie nu va putea face faţă. În continuare
îşi cere permisiunea să încredinţeze oraşul şi locuitorii săi în proteqia trupelor române a „binevoitoarei dumneavoastră consideraţii prieteneşti. Cu
aceste cuvinte îmi permiteţi Domnule maior să vă salut în numele populaţiei oraşului" 53 . După primarul oraşului au mai vorbit dr. Kisch în numele
saşilor din comitat, care în cuvîntul său a dat „expresie dorinţei românilor
şi saşilor, ca şi pînă acum, şi în viitor să trăim în pace unii cu alţii" 54 . în

Vezi Al. Matei, în Arhiva Somejanu, voi. II, Năsăud, 1974, p. 100.
Glasul Vremei, an. I, Bistriţa, 1918, nr. 1, p. 5.
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61 Vezi Al. Porţeanu, op. cit., p. 144; vezi şi Arhivele Statului Bistriţa, Fond Gustav
Zikcli, 5, p. 71.
52 Bistritzer Deutsche Zeitung, 1918, nr. 51.
63 Idem, nr. 50.
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numele populaţiei maghiare au vorbit judecătorul curial Kendefi şi preotul
Zsigmond, iar în numele evreilor rabinul Ullman. Din partea gărzii naţionale
săseşti a vorbit căpitanul Krauss, iar în numele muncitorilor, directorul Casei
cercuale Johann Schuster. În răspunsul său, maiorul Coroamă a precizat că „ei
[ ostaşii - n.n.] vin ca prieteni, că vor menţine liniştea şi ordinea, că ei
şi-au scris pe drapel: »Libertate, egalitate şi fraternitate« şi de acum fiecare
locuitor de pe acest teritoriu devine cetăţean liber." Cu „să trăiască" şi aclamaţii, au intrat apoi trupele în oraş şi au fost cazate în cazarma honvezilor 55 •
Primirea trupelor române, participarea tuturor naţionalităţilor la întimpinarea lor, discursurile ocazionate de aceasta, au evidenţiat mai mult ca oricînd că, în pofida unor neînţelegeri provocate de înseşi clasele avute pentru
menţinerea exploatării, oamenii muncii români, maghiari, germani, din acest
colţ de pră, şi-au întins mîna în mod frăţesc, s-au unit şi au apreciat Întotdeauna cu simţul realităţii evenimentele ce s-au succedat, unindu-şi eforturile,
dorinţele, pentru triumful adevărului istoric.
Dealtfel, populaţia săsească din Bistriţa şi-a manifestat adeziunea şi prin
reprezentanţii ei: dr. Gustav Kisch, dr. Rudolf Schuller, tipograful Gustav
Zikeli ~i altii la adunarea saşilor din Transih·ania din 8 ianuarie 1919, de
la Media~. Prin aceşti reprezentanţi, populaţia săsească din acest colţ de ţară
s-a declarat de acord cu hotărîrile adoptate de Marea Adunare Naţională,
susţin în d că: ,,Poporul saxon din Transilvania, conştient de acest fapt şi în
convingerea că s-a întîmplat o evoluţie normală în istoria universală, în virtutea dreptului de autodeterminare al popoarelor proclamă anexarea sa la
Regatul României şi oferă poporului român sentimentele sale frăţeşti, în acelaşi timp felicitările cordiale pentru realizarea idealului lor naţional" 56 .
Participarea lui Gustav Kisch la adunarea de la Mediaş este confirmată
şi de colunelul în rezervă Nicolae Anton, care, în memoriul său de activitate
şi al gărzii naţionale din judeţul Bistriţa-Năsăud, relatează că ,, ... am lucrat
pînă la 15 decembrie împreună cu Domnul maior Coroamă comandant de
batalion cînd am fost rugat de a conduce pe dr. Kisch, la adunarea saşilor
<lin Media5 unde urma să se hotărască asupra aderării lor la statul român" 5i.
Cu acest prilej, după cum comentează mai tîrziu acelaşi ziar, Adunarea naţio
nală săsească s-a pronunţat pentru unirea Transilvaniei cu România, sperînd
Într-un viitor mai fericit, în cadrul unor condiţii economice superioare perioade,i antebelice.
Deşi sl)cial-democraţia din Bistriţa s-a declarat întru totul de acord cu
hotărîrile Adunării naţionale săseşti de la Mediaş, totuşi ea îşi manifesta nemulţumirea fată de organizatorii adunării pentru că nu a fost invitată la
această adunare. Din această cauză, în articolul Integrarea saşilor în regatul
românesc, social-democraţia cataloga burghezia săsească drept naţionalistă şi
aprecia în mod elogios modul democratic în care a fost reprezentat poporul
român de la Alba Iulia. ,,Impunătoarea Adunare Naţională de la Alba Iulia
se arăta în articol - a fost cu adevărat reprezentativă pentru întreg
50

Ibidem.
T. Albani, Dout'izeci de ani de la Unire. Monografia comemorativă
I, 1938, p. 25-26.
57
Al. Porţeanu, op. cit., p. 2;-26.
56

fl

Unirii, vol.

V. ILOVAN-T. TANCO

334

poporul român din Transilvania şi Banat. Acolo a fost reprezentat Întreg
poporul român, pentru că au fost invitaţi şi muncitori români din toate localităţile Transilvaniei, Ungariei şi Banatului, precum şi Partidul Social-Democrat Român. Cu această ocazie au fost numiţi doi muncitori social-democraţi
în Consiliul Dirigent". Exprimîndu-şi regretul faţă de atitudinea organizatorilor, în finalul articolului se spune printre altele: ,, ... ca muncitori şi social-democraţi ne doare că sîntem ignoraţi de conaţionalii noştri. De aceea
în aceste zile tulburi nu ne mîngîie decît următoarea rugăciune: vot universal, egal şi secret" 511 •
Constatînd poziţia neloială a burgheziei ~i moşierimii, la scurta Hcme
după actul istoric de la 1 Decembrie 1918, ziarul „Bistritzer Deutsche Zeitung" îşi manifesta nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de evoluţia situaţiei
politice, a scăderii producţiei industriale, inclusiv a celei agricole, a devalorizării leului şi coroanei. Insă, cu toate greutăţile provocate de război, cu toate
urmările nefaste, majoritatea populaţiei, clasa muncitoare, ţărănimea şi o
parte a intelectualităţii cu vederi progresiste erau hotărîte să-şi aducă contribuţia la refacerea tuturor distrugerilor de război, la înviorarea Întregii vieţi
economice ~i sociale. ,,Noi saşii - se spune în articolul Zum 1 Dezember
(Consideraţii la 1 Decembrie) nu vom precupeţi nici un efort pentru a
contribui cu· toată puterea la însănătoşirea vieţii. Noi avem voinţa cinstită şi
noi accentuăm acest lucru, să trăim în Înţelegere cu fraţii noştri români, să
contribuim cu puterea noastră de muncă ~i cu strădania noastră la înflorirea
României" 59 .
Viaţa a confirmat sinceritatea acestor afirmaţii şi în pofida oricăror ex:agerări, discordii, îndoieli sau greşeli inerente unor vremuri de cumpănă, populaţia săsească nu a demobilizat, ci, dimpotrivă, atunci cînd a fost vorba de
interesele ţării, de viitorul ei, de însăşi soarta şi viitorul celor ce munce,c
împreună cu celelalte naţionalităţi, a găsit un limbaj comun şi pe baza
acestuia, a organizat aqiuni simultane pentru înfruntarea oricăror vicisitudini. Dealtfel, în acelaşi articol se spune că: ,,Unele exagerări din partea autori taţilor inferioare sau a micilor funqionari nu le-am socotit drept tragice.
Noi ne-am mîngîiat întotdeauna cu gîndul că este o stare excepţională şi odată
cu încetarea acesteia, vor înceta şi aceste neînţelegeri" 60 • Iată că, în pofida
oricăror controverse, animozităţi sau diferende, oamenii muncii din acest colţ
de ţară, români, germani, maghiari, au găsit întotdeauna resursele necesare
pentru înfruntarea şi depăşirea tuturor stăvilarelor.
Mai tîrziu, cînd hitlerismul începe să se afirme pe plan european, aceleaşi elemente progresiste din rîndurile populaţiei săseşti bistriţene se pronunţă deschis în presa locală împotriva acestuia, afirmînd că naţional-socia
lismul: ,, ... n-are nimic comun cu dragostea de neam, ci aţîţă la nesfîrşit ura
Între popoare şi transformă viaţa minorităţilor într-o nenorocire" 111 • Cînd
începe să se contureze organizaţia fascistă „Die Naf" (Frontul Naţional de
Muncă) condusă de Fabricius, aceleaşi elemente progresiste îi demască carac68
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terul fascist, arătînd că: ,.Pe lîngă organizaţiile noastre normale, ai căror
reprezentanţi au fost aleşi în alegeri generale ale sfaturilor locale şi circum~
scripţii regionale, se încearcă să se suprapună o a doua organizaţie, care prin
întreaga ei fiinţă este o formaţie curat fascistă" 6 :!.
Analizînd poziţia populaţiei şi a social-democraţiei săseşti din judetul
Bistriţa-Năsăud prin prisma acţiunilor Întreprinse, a manifestărilor organizate, se poate aprecia cu toată certitudinea că în pofida oricăror neclarităti,
a reţinerifor care au apărut mai ales la începutul eYenimentelor, a unor greşeli ivite pe parcurs, oamenii muncii saşi au fost alături de populaţia rondnească din Transilvania, au sprijinit şi susţinut înfăptuirea dezideratului lor
secular - unirea cu Ţara. Aşadar, şi pe aceste meleaguri româneşti, ca peste
tot în Transilvania, foqa de bază rare a impus înlăturarea autorităţilor
austro-ungare, au constituit-o masele muncitoare. ,,Desfăşurarea eYenimentelor istorice - sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - demonstrează în modul cel mai categoric faptul că unirea nu a fost efectul unei întîmplări, rodul
unei simple conjuncturi favorabile sau al Înţelegerilor intervenite la masa
tratativelor, ci rezultatul luptei hotărîtoare 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 \tringrnţă de aceste realităţi" 63 . în ceea
ce priveşte însă năzuinţele pentru care au luptat oamenii muncii, clasa muncitoare, social-democraţia în 1918 şi care erau înscrise în Declaraţia de la
Alba Iulia - drept de vot universal, egalitate pentru naţionalităţile conlocuitoare, drepturi pentru muncitori ş.a. - , aşa cum reiese şi din chemarea
Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socia:liste la a 60-a aniversare de
la formarea statului naţional unitar român, ,,Datorită (... ) faptului că la
cîrma statului se aflau burghezia şi moşierimea, care au folosit unirea pentru
consolidarea poziţiilor lor de clasă şi intensificarea exploatării celor ce muncesc, marile probleme ale vieţii sociale nu au putut fi rezolvate, idealurile
şi aspiraţiile profunde ale maselor nu şi-au găsit împlinirea" 64 . Dimpotrivă,
în deceniile care au urmat unirii din 1918, clasele exploatatoare au promovat o politică de discriminare şi învrăjbire naţională, o politică de exploatare
şi dominare a maselor populare, au trecut la măsuri represive împotriva
mişcării revoluţionare, a muncitorilor şi ţăranilor.
Adevăratele libertăţi pentru care au luptat şi s-au jertfit înaintaşii noştri
şi-au găsit rezolvarea deplină numai în anii luminoşi ai socialismului, cînd,
sub conducerea înţeleaptă a Partidului Comunist Român, oamenii muncii
români, maghiari, germani în deplină ,înţelegere îşi .făuresc o viaţă liberă şi
înfloritoare, făuresc împreună viitorul lor luminos. 1n aceşti ani, cum se
menţionează în aceeaşi chemare, toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţio
nalitate, au dobîndit largi drepturi şi libertăţi democratice, în baza cărora ei
participă efectiv la guvernarea statului, la conducerea societăţii. Asigurarea
deplinei egalităţi în drepturi şi posibilitatea afirmării plenare în viaţa socială
62

Ibidem.
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stat11lui naţional unitar român, Bucureşti, E.P., 1978, p. 12.
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a tuturor cetăţenilor patriei înfrăţeşte azi pe toţi oamenii muncii de pe aceste
meleaguri, strîns uniţi În jurul partidului, muncind În mod exemplar pentru
a da viaţă măreţului Program de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvolta te şi înaintare a României spre comunism, pentru a face mereu mai
prospere şi înfloritoare aceste pitoreşti ţinuturi în care s-au născut şi trăiesc.
VASILE !LOVAN -

TEODOR TANCO

DIE HAL TUNG DER SOZIAL-DEivlOKRA TEN DER SĂCHSISCHEN
BEVOLKERUNG AUS DEM BEZIRK BISTRIŢA-NASAUD GEGENOBER
DEM VEREINIGUNGSAKT SIEBENBORGENS MIT RUMANIEN
(Zusammenf assung)
Dic ticfgchendcn Vcrănderungcn, dii: 11a..:h di:m Ende des ersten Weltkrieges stattfinden,
lil'\onders Ji:r Vcrfall Jcr ostcrrL"i..:hisch-ungarischcn Monarchic fiihrt dazu, dass sich die
să.:11,ischc Bcvo:kcrung dcr rumănischen Bcvolkerung anschliesst.
Dic lokalc Prcssc und besonders dic ,.Bistritzcr Dcutschc Zcitung" widmetc ganze
Scitcn den Ereignisscn aus dcr Monarchic, ihrcrn Verfall, dc-m Rccht auf Selbstbestimmung
Ji:r Nationalităten, der Zukunft des săchsischen Bcvolkcrung.
ln, Zusammenhang mit diescn Gărungcn habcn Protcstkundgcbungcn der rumănigchen,
dl·u:~chcn und ungarischen Frauen stattgcfundcn, Dcscrticrungen săchsischcr Soldaten aus dem
osterreich-ungarischcn Hccr, Volksvcrsammlungen in dcncn dic neuc Situation besprochcn
wurdc und die Stellung der Sachsen zu dieser ncucn Lagc.

Obwohl dic săchsischen Sozial-Dcmokraten dem Austro-Marxismus vcrpflichtet waren,
waren sic Anhăngcr ciniger dcmokratischer i\ndcrungen, wic: allgemeine, geheime und
gleichberechtigtc Wahl, dic Wahl eines Volksparlamentcs, das Rccht auf Selbs,tbestimmung
aller Nationalităten. Daher ,;·arcn sic dcr Mcinung, dass die Rumănen, die jetzt in drei
Staatcn lcbtcn: in dcr Bukovina, in Ungairn und in Rumanien, mit dieser Situation -nicht
cinvcrstandcn scin konnen, dass iht Wunsch nach cincr Vereinigung in eincm
ernz1gen
Staat gerechtfcrtigt ist.
Sich dcr ncugebildctcn Lage bewusst, nach dcm Sieg iibcr die zcntralen Măchte,
bcw usst des Aufschwungs dic dic Bewegung fiir nationale Befreiung nahm und bewusst der
T.1tsache, dass die ungarischen Autorităten die Lage nicht mehr beherrschten, beschliesscn
dic: politischc Fiihrcr dcr Rumănen, Sachsen und Ungarn die Bildung cines gemeinsamcn
\'olksratcs, der den Komitats vom administrativen Standpunkt bis zum
Erschcincn der
rumănischen Autorităten gelcitet hat. Der Volksrat wurde aus der glcichcn Anzahl jeder
Nationa'litat und der sozial-demokratis~hen Partci gcbi-ldet, fiinf Vertreter fiir jede.
Einige Tage nach der Griindung des administrativen Volksrates des Komitats, wurde
dcr Nationa.!rat und die nationale Garde gcgriindet. Dcr Nationalrat bestand aus 250
Mitgliedern, Stater und Bauern.
Nach de.r Griindung dicser Organe hat die săchsigche Bevolkerung, besonders die aus
der Stadt, an allen Akcionen anlasslich des grossartigen Ereignisses teilgenommen.
Am 1. Dczcmber finden wir sie auf den Strassen bei dcr Kundgebung neben der
Bevolkerung. Am 4. Dezember ist sic bei dem Empfang der rumănischen
Truppen anwesend und dic Lokalzcitung kommcntiert dic Ereignisse und informiert dic
rurr:ănischen
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Bevolkerung iiber die Art, w1c die nationalc Vcrsa.mmlung m Alba Iulia vor sich
gcgangen ist.
Da.s Einversta,ndnis der sachsischcn Bcvolkcrung mit der Vereinigun.g Transsilvanicns
mit Rumanien ist ersichtlich auch gelegentlich dcr Versammlung der Sachsen in Media1,
cine Vcrsammlung an der die sachsische Bcvolkcrung durch mchrcre Dclegicrtc aus dem
Komitat B.N. vertreten war.
Abcr auch dic Arbeiter sachsischer Nationa-lităt, wic dic rumănische Nationa.lităt
haben cncrgisch gegen das Biirgcrtum protestiert, d:is nachdcm cs scinc Stellung gefcstigt
hattr, auf flagrante Weisc dem Inhalt der Dcklaration aus Alba Iulia missachtet hat, und dic
rcvolutionărcn Bewegungcn der Arbeiter und Baucrn untordriickt hat.
Die tatsachliche Freihcit, fiir die unscre Vorfahrcn gekampft und sich geopfert haben,
hat ihrc bcste Losung crst in der lichtvollen Jahrcn des Sozialismus untcr der weisen
Fiihrun,g der R.K.P. gef.unden, als das ganzc arbeitende Volk, Rumănen, Ungarn, Dcutschc
in vollstandiger Hannonie und Einvcr,standnis beispiclha.ft a.rbeiten indem sie sich aller
Frr.iheiten erfrouen um das Grossartigc Programm der Partei fiir dcn Aufbau der viclscitig
entwic'kcltcn sozialistisohen Gesellschaft und fiir das Fortschreitcn Rumănicns zum Kommunismus zu verwirklichen.
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LA DEZIDERATUL
NATIONAL DE APĂRARE A GRANITEI DE VEST A TĂRII
,
IN PERIOADA INTERBELICĂ
,

După sfîrşitul primului război mondial şi odată cu făurirea statului
naţional unitar, ... ,,România a intrat Într-o nouă etapă a dezvoltării sa le
economice, sociale şi politice" 1 .
în această perioadă are loc o puternică creştere a forţelor de producţie,
se vor produce mari schimbări în structura de clasă, precum şi în raporturile
dintre ele. Afirmarea noilor forţe sociale, în primul rînd a clasei muncitoare,
în frunte cu partidul său, în întreaga viaţă politică a ţării a reprezentat una
din principalele trăsături ale etapei.
Pe planul vieţii politice s-a dezvoltat şi întărit statul naţional, na\Îunea
română şi s-a afirmat pe trepte mai înalte conştiinţa naţională, patrÎlHică
cu latura ei revoluţionară, În evoluţie antifascistă, antiimperialistă.
Acestea, luate împreună, constituiau bazele şi premisele unui climat politic corespunzător etapei de pregătire a tuturor condiţiilor materiale, umane
şi spirituale capabile să asigure păstrarea integrităţii şi suveranităţii naţil)t1ale
a patriei şi să contracareze pericolele externe ce ameninţau aceste deziderate.
Pe planul vieţii politice şi de stat, toate partidele, cu excepţia celor
fasciste, guvernele ce s-au succedat la putere pînă În \·ara anului 1940,
excepţie făcînd guvernul Gigurtu, au recunoscut caracterul istoric definitiv

decembrie 1918, precum şi necesitatea apărării lui.
politicii externe a României, în perioada interbelică, au
linia şi în scopul păstrării şi apărării
statului naţional
române în graniţele ei fireşti, precum şi de asigurare a
păcii şi colaborării cu popoarele vecine, cu cele ale Europei.
Apărarea idealului şi dezideratului naţional izvora din realitatea istnrică după care statul naţional unitar, ,, ... unirea nu a fost efectul unei întîmplări, rodul simplei conjuncturi favorabile sau al Înţelegerilor intervenite
la masa tratativelor, ci rezultatul luptei hotărîtoare a celor mai largi mase
ale poporului, un act de profundă dreptate naţională, realizarea unei concordanţe legice între realitatea obiectivă şi drepturile naţionale ale poporului,
pe de o parte, şi cadrul naţional cerut cu stringenţă de aceste realităţi ... " 2 •
Dezideratului naţional suprem, pe plan militar, i-au fost asigurate ca
suport, de către factorii de decizie, planuri, direcţii fundamentale strategICe,

al actului de la 1
Coordonatele
fost orientate pe
unitar, a naţiunii

Nicolae Ceauşescu, Expunere prezentatt1 la sesiunea solemnă comună a Comice1ului
Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naţionale şi activului central de
partid şi de stat consacrată sărbătoririi centenarului proclamării independenţei de st.it a
României - 9 mai 1977, Editur,a politică, Bucureşti, 1977, p. 25.
2
Nicolae Ceauşescu, Expunere la sesiunea solemn,i comună a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste 1i
Marii Adunări Naţionale consacrată sărbătoririi a şase decenii de la făurirea statului n,1(Îonal unitar român - 1 decembrie 1978, Editura politică, Bucureşti, 1978, p. 12.
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de llrganizare a sistemului defensiv naţional. Ele vizau măsuri de reorganizare
şi modernizare a organismului militar românesc, pregătirea teritoriului şi a
economiei naţionale pentru un previzibil război şi angajarea întregii populaţii
apte de luptă într-un sistem unic de instruire militară, capabil să participe
la apărarea tării 3 •
Planurile militare operati,·-s1rategice ale României, în concordantă cu
re~1litătile ~i pericolele externe, s-au definitivat în perioada 1932-1939, urmare a evoluţiei tot mai primejdioase a situaţiei internaţionale, după instaurarea dictaturii fasciste În Germania. A luat na5tere astfel, în centrul Europei,
un focar de război foarte periculos, odată cu activitatea tot mai făţişă a
l·ercurilor revizioniste horthyste, împotriva României.
Aceste planuri aveau următoarele coordonate şi direqii: pe frontul de
,·est organizarea unei defensive actin şi ferme de durată, în eventualitatea
unui război generalizat, pentru respingerea agresorului şi apărarea graniţelor
naţionale ale României; pe fronturile de est ~i sud, adoptarea numai a unei
defensive preven ti ve 4 .
Spre realizarea obiectivului strategic principal şi central, cel al defensivei
active de la graniţa de vest, au fost apoi orientate eforturile naţionale şi, în
ace,;t cadru 1 cele ale populaţiei României, în care se înscriu şi cele ale popula\Îci Transilvaniei.
Planurile acestei strategii cuprindeau totalitatea măsurilor menite să con1ribuie la apărarea terestră, aeriană şi maritimă a ţării împotriva agresiunii
duşmane. Ele prevedeau executarea lucrărilor de fortificaţii necesare la frontieră, dezvoltarea reţelei de comunicaţii feroviare şi rutiere, organizarea
transmisiunilor civile şi militare, pregătirea apărării antiaeriene a teritoriului, stabilirea obiectivelor militare şi de artă ce urmau a fi distruse, pentru
a nu putea fi folosite de către inamic, fixarea unor zone pretabile la inundaţii
">Î altele 5 •
Realizarea unor asemenea mari obiective de ordin naţional era de dura1ă, foarte complexă şi reprezenta în acelaşi timp o mare povară materială
~i financiară pentru bugetul statului, pentru populaţia ţării. Potrivit unor
date estimative, determinate de către specialiştii militari, realizarea planului
de fortificaţii la graniţă solicita suma de 18,6 miliarde lei, refacerea sistemului de comunicaţii feroviare şi rutiere peste 30 miliarde lei, refacerea celui de
transmisiuni peste 1 miliard de lei, acestea numai pentru urgenţele din prima
et.1pav6 .
Pregătirea forţei umane necesare apărării, stabilirea efectivelor posibile
pentru o mobilizare generală a constituit o parte integrantă a sistemului naţio
nal de apărare. La populaţia pe care o avea România în perioada interbelică
şi pe baza experienţei din primul război mondial şi a concluziilor pe acest
tărîm ce erau formulate pe plan militar european, s-a apreciat că efectivele
pl)\ibile pentru o mobilizare puteau reprezenta aproximativ 18 la sută din
populaţia ţării. 1n cifre, aceste efective se ridicau la peste 3 milioane- de
3

Lconida Loghin, Apărarea ţării în concepţia militară a României în perioad(-l 1932-

1939. Rezumatul tezei de doctorat. Academia Milita.ră, Bucu·rcşti, 1979, p. 9.
4

5
6

Idem, p. 10.
Idem, p. 10-11.
Ibidem.
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oameni 7 • ln acest potenţial uman de ordin militar se înscria apoi potenţialul
fiecărui judeţ în funcţie de numărul populaţiei, calitatea ei de vîrstă, ·sănă
tate, sex. Acest potenţial în cadrul judeţelor reprezenta procente variabile, în
jurul celui mediu pe ţară de 18 la sută, iar în altele, era mult mai ridicat,
tocmai datorită valenţelor calitative ale populaţiei respectiYe. Pe această linie
se înscria şi potenţialul militar al populaţiei Transilvaniei, variabil de la un
judeţ la altul.
Perioada 1936-1940 a constituit pentru România anii în care s-au realizat cele mai de amploare lucrări pe linia apărării naţionale. Se vor materializa însemnate părţi din planurile stabilite, care, la rîndul lor, au solicitat
şi o maximă contribuţie şi participare a Întregii populaţii. Pe plan extern,
era perioada în care pregătirile pentru declanşarea celui de al doilea război
mondial erau din cele mai febrile, iar dezlănţuirea unor războaie pe plan
local devenise un fapt împlinit.
Acest curs periculos al evenimentelor internaţionale Yiza în modul cel
mai direct România şi poporul român. Pe plan intern se accentuase activitatea organizaţiilor fasciste şi încercările de ascensiune spre puterea politică
de stat.
În faţa acestor situaţii care reprezentau pericolul fascismului, al răzbtl
iului, se impunea necesitatea realizării unităţii de luptă a întregului popor
român şi a naţionalităţilor conlocuitoare, în cadrul unui larg front popular
antifascist.
O astfel de linie politică de organizare a unei rezistenţe naţionale a
Întregului popor, pe toate planurile, a fost iniţiată de către Partidul Comunist Român şi propusă tuturor partidelor democratice şi forţelor politice interesate. Aceasta exprimă punctul de vedere al partidului nostru, după care
pericolul principal care ameninţa popoarele lumii era războiul şi prin urmare
sarcina principală a comuniştilor era lupta pentru pace.
ln faţa pericolului unui posibil atac militar din partea fascismului germano-ungar, partidul nostru aprecia că este necesară organizarea rezistentei
naţionale care să cuprindă dezvoltarea şi întărirea poporului român, concentrarea În jurul lui a naţionalităţilor conlocuitoare şi organizarea capacităţii de apărare a ţării. Atrăgînd atenţia poporului român asupra gra \' ităţii situaţiei care se crease, partidul nostru declara: ,, ... Independenţa popnrului român este ameninţată de statele din blocul fascist central-european,
zis revizionist, format sub hegemonia imperialismului german" 8 •
,, ... România poate deveni numai obiect de reîmpărţire nouă imperialistă a Europei, iar nu subiect" 9 , se concluziona în rezoluţia plenarei a
V-a lărgite a C.C. al P.C.R. din august 1936.
Dezvăluind consecinţele grave ale acestei politici de reîmpărţire imperialistă şi urmările ei asupra României, acelaşi document arată: ,,Triumful
imperialismului german ar duce la triumful fascismului ungar, bulgar etc.,
la înrobirea fascistă a popoarelor din Transilvania, Bucovina şi Dobrogea,
la dezmembrarea României în folosul ţărilor vecine fasciste şi la . . . acapa1

Idem, p. 12.
Documente din istoria Partidului Comunist din România,
literatură politică, 1953, p. 267.
9 Idem, p. 281.
8
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rarea tuturor bogăţiilor ţării de către imperialismul german" 10 . Partidul
nostru avertiza că fascismul va transforma poporul român în carne de tun
pentru Hitler şi Horthy şi jugul fascist va fi un jug străin.
Partidul Comunist Român oferea poporului un program de luptă realist,
naţional patriotic şi antifascist şi, odată cu acesta, şi patriotismul, spiritul de
sacrificiu al comuniştilor, dind luptei orientarea şi caracterul unei apărări
acti ,·e revoluţionare şi de înalt patriotism . .,în caz dacă Germania hitleristă,
dezlănţuind războiul în Europa şi în contra U.R.S.S., va ataca România cu
ajutorul Ungariei honhyste, comuniştii vor considera necesară apărarea fiecă
rei palme de pămînt a ţării noastre pentru ferirea poporului român şi a popoarelor din România, de subjugare de către fascismul german" 11 .
În această crîncenă rezistenţă pe viată şi pe moarte comuniştii vor intra
în ,, ... primele rînduri ale luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste
<:,i , M duce războiul pînă la capăt, neîngăduind burgheziei să facă compromi~uri cu ţările fasciste atacante" 12 .
Deslu~ind rolul hotărîtor pe care armata română trebuia să-l aibă în
rezistenţa naţională, P.C.R. s-a pronunţat pentru întărirea ei, îmbunătăţirea
condiţiilor de hrană şi întreţinere, democratizarea armatei, acordarea de
drepturi politice tuturor militarilor, acestea conjugate cu măsurile de organizare şi în'tărire a capacităţii de apărare militară a patriei.
Linia politică generală ~i poziţia sa principială a fost reconfirmată de
c:11rc partidul nostru În toate împrejurările grave ce au intervenit în anii
urm,itori. În anul 1939, după cotropirea în întregime a Cehoslovaciei şi odată
cu impunerea semnării acordului economic româno-german, Partidul Comuni,1 Român avertiza poporul şi atrăgea atenţia cercurilor guvernante despre
iminenţa pericolului fascist de agresiune, mai ales că trupele lui Hitler se
..iflau la graniţa ţării noaHre. ,,Întregul popor să se pună în stare de
alarmă" 13 . Să fie pregătit împreună cu toate naţionalităţile conlocuitoare pentru apărarea ţării. In aceste împrejurări grave, reafirmînd poziţia naţională
patriotică a comuniştilor, el declara: ,, ... comuniştii vor lupta cu arma
În mină În primele rînduri. Uniţi-vă cu toţii Într-un singur front puternic
cuntra lui Hitler şi aliaţii săi revizionişti" 14 .
Linia politică a partidului de unitate de luptă a poporului român cu for\ele politice conştiente progresiste ale naţionalităţiilor conlocuitoare din ţara
noastră, justeţea şi realismul ei, au găsit un ecou larg în masele muncitoare,
fără deosebire de naţionalitate, în rîndul unor partide, grupări politice, organizaţii democratice şi altele.
Forţele politice înaintate ale naţionalităţilor şi-au însuşit această linie
politică şi s-au situat pe poziţii şi aprecieri comune cu ale partidului nostru.
Un rol însemnat pe această linie l-a avut M.A.D.O.Sz.-ul, care a luat poziţie deschisă împotriva fascismului şi a revizionismului horthyst şi a lansat
numeroase chemări şi apeluri adresate populaţiei maghiare, chemînd-o la
luptă
naţională
antifascistă,
împreună
cu poporul român. în apelul
M.A.0.0.Sz.-ului din decembrie 1936 adresat populaţiei maghiare se de10
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Ibidem.
Idem, p. 291.
Ibidem.
Idem, p. 319.
!dem, p. 320.
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masca politica imperialismului germano-italian în bazinul dunărean şi cîrdă
şia acestuia cu revizionismul horthyst, exponent al Ungariei magnaţilor care
,, ... vor să introducă imperialismul german şi italian în bazinul Dunării.
Pentru plata cuvenită le trebuie pradă pădurea, petrolul, grîul. Le trebuie
poporul care trăieşte aici, pentru a-l exploata şi le trebuie în fine drumul
liber spre Orient, pentru cuceriri noi.
Fraţi maghiari, este vorba de soarta noastră şi noi, maghiarii ardeleni,
cei mai competenţi, declarăm înaintea lumii Întregi: Vrem pace înainte de
toate" 15 •
Referindu-se la drepturile şi revendicările populaţiei maghiare din Romănia, în acelaşi apel se preciza că ,, ... acestea nu se rezolvă printr-un
război revizionist, ci numai prin recunoaşterea de către poporul român a
dreprnrilor noastre. Astfel vrem să păstram pacea noastră comună, să lărgim
drepturile noastre, vrem ca politica externă a României să se îndrepte spre
statele mari democratice care respectă independenţa ţărilor mici" 16 .
M.A.D.0.Sz.-ul se pronunţă în mod categoric adept al inviolabilităţii
angajamentelor luate prin contractele internaţionale, al securităţii colective,
al ajutorului mutual, al păcii şi ordinii pactelor regionale, în toate acestea
România fiind nu numai interesată, dar şi profund angajata. În acest scop,
sublinia apelul ,, ... ne revine datoria să unim toate forţele populare din
Ardeal pentru salvarea păcii şi drepturile care sînt ameninţate" 17 .
R.ămînînd credincios liniei politice de unitate şi idealului istoric al luptei
comune, de rezolvare a problemelor şi a doleanţelor naţionalităţilor conlocuitoare numai din interior şi nu din afară, În alte documente şi hotărîri
M.A.D.O.Sz.-ul a reafirmat răspicat aceste principii.
1n rezoluţiile adoptate la „Întîlnirea de la Tîrgu-Mureş" din 2-4 octombrie 1937 se accentua solidaritatea cu lupta muncitorimii ~i ţărănimii, fără
deosebire de naţionalitate, rezolvarea problemei naţionale „pe baza necesităţii
istorice a convieţuirii libere, frăţeşti cu poporul român" 18 . Un merit istoric
l-a avut M.A.D.O.Sz.-ul, punînd la baza soluţionării problemelor naţio
nalităţii maghiare din Rominia, ,, ... hotărîrile de la Alba Iulia, născute
din propria voinţă a rominilor ardeleni" 19 • ,, • . . Hotărîrile de la Alba Iulia
de acum douăzeci de ani formează bază sigură pentru soluţionarea problemei naţionalităţilor" 20 , se declară într-un alt document al M.A.D.O.Sz.-ului.
Această poziţie militantă pornea de la realitatea istorică după care
ungurii ardeleni sînt legaţi de acest pămînt şi de locuitorii săi de altă limbă,
În primul rînd de poporul român, pornind şi de la adevărul după care în
decursul vremurilor, dezvoltarea economico-socială s-a născut din stima şi
ajutorul reciproc. De aceea, în cele mai critice momente pentru securitatea
poporului român din perioada 1938-1940, M.A.D.O.Sz.-ul a reafirmat că
Apel :ii Uniunii muncitorilor şi ţăranilor maghiari din RomS.nia 'lmpotriva tendinţelor
revizioniste al~ guvemului horthyst, 'S decembrie 1936, publicat În 1iarul Dimineaţa din 5
decembrie 1936, ,reprodus În: Tradiţii de soli.daritate revoluţionară româno-ungare, Editura
politică, Bucureşti, 1979, p. 175.
16 Idem, p. 176.
17 Ibidem.
jij L.
Banyai, Pe făga,(ul tradiţiilor fr,'iţeşti, Bucureşti, 1971, p. 201.
19 Ibidem.
20 Idem, p. 210.
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,,Asigurarea reciprocă a drepturilor ş1 a libertăţii noastre, precum şi înfăp
tuirea institutională a spiritului frăţiei, constituie singurul legămînt care poate
să strîngă laolaltă toate popoarele noastre, şi care rezistă la orice încercare
d~ dezmembrare din afară ":!t. Aceste principii se afirmau în condiţiile unei
deşănţate propagande fasciste ~i revizioniste din exterior, a numeroase mane\'re, piedici serioase şi represiuni din interior, din partea unor cercuri
reacţionare burgheze române şi maghiare potrivnice unităţii de luptă, în
primul rînd, a celor ce muncesc.
Din ideile politice înaintate patnouce ale M.A.D.O.Sz.-ului, făcea parte
şi .1ceea a adeziunii la măsurile de Întărire a capacităţii de apărare a ţării,
socoti tă drept cauză a întregului popor, fără deosebire de naţionali ta te.
,.Scopul nostru este buna înţelegere Între popoarele mici ameninţate în
bazinul dunărean, sporirea forţei de api"lTare a ţării (s.n.), întărirea coeziunii
popoarelor conlocuitoare" 22 , se declara în memoriul acestei organizaţii, în noiembrie 19)8, adresat guvernului şi în acelaşi timp răspîndit în rîndul maselor.
Iată încă 11 bază \Olidă, ~i pe această cale, a specificului de atragere
a naţionalităţilor conlocuitoare din ţara noastră la acţiunea de luptă na\ională, patriotică, bază care se va materializa prin nenumărate fapte şi exemple.
Totodată, militanţi comunişti şi democraţi din rîndul naţionalităţilor
au desfăşurat o bogată activitate politică de informare prin organele de presă
sau publicaţii în limba maternă a acestora. Lucrarea cu titlul „Să nu capitulăm", autorul ei fiind comunistul Alexandru Sencovici, apărută în limba
maghiară în acea perioadă, răspundea unui astfel de deziderat.
În aceea~i perioadă de timp, diferiţi oameni politici români, oameni de
ştiinţă şi cultură, ofiţeri patrioţi au luat poziţie deschisă împotriva fascismului şi a expansiunii hitleriste înspre România, adresîndu-se, la rîndul lor,
populaţiei cu apeluri şi îndemnuri patriotice. Dintre numeroasele chemări de
acest fel, redăm în acest context părţi din apelul adresat de către comandamentul Brigăzii 1 Fortificaţii, care avea misiunea să participe la efectuarea
lucrărilor cu acest caracter la graniţa de vest a ţării.
In apel se evidenţia concluzia că la graniţa de vest, în poarta Someşu
lui, ,, ... se ridică o regiune fortificată care dă permanenţei noastre în acest
teritoriu o expresie de forţă invincibilă" 23 • Se sublinia apoi ideea patriotică, în
sensul ca obiectivele construite să poarte numele domnitorilor glorioşi, eroilor
din război, ale ţinuturilor şi provinciilor istorice, ale localităţilor cu astfel de
caracter, ale munţilor şi rîurilor patriei noastre. Prin aceasta, toată ţara, cu
trecutul şi prezentul ei, să fie prezentă la ~raniţa de vest, iar unităţile militare aveau astfel mai bine precizată însemnatatea rolului ce le revine în apă
rarea teritoriului naţional. ,,Ofiţerii şi trupa exprimă hotărîrea lor fermă de
a ţine zăvorită poarta lor cu preţul sublimului sacrificiu" 24 , se spunea
în apel.
Analizînd astăzi evoluţia lucrurilor pe bază de date şi fapte atunci
petrecute vom Înţelege mai _profund atitudinea patriotică a maselor faţă de
dezideratul naţional al apărarii graniţelor sale şi contribuţia lor financiară,
21
22
23

Ibidem.
Ibidem.

Arhivele Scatului Cluj, Fond Ţinutul Someş, dosar nrr.

32846.
2
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Ibidem.
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materială şi umană, la eforturile pe care le cerea această sarcma fundamentală, în acest cadru general vom Înţelege, odată cu poziţia naţiunii române,
poziţia comună patriotică şi contribuţia populaţiei apaqinînd naţinnalităţilL)r
conlocuitoare la acest deziderat naţional. ~i a(estea au devenit tot mai
conştiente de pericolul fascismului ce ameninţa deopotrivă Întregul popur,
fără

deosebire de naţionalitate.
Astfel de realităţi au dennit o linie de conduită şi a populaţiei Transil vaniei, unde în mod original s-au îmbinat atît de frumos şi reuşit sentimentul
patriotic naţional cu antifascismul înaintat al maselor, cu unitatea de luptă,
de frăţie dintre români, maghiari, germani, evrei şi alte naţionalităţi, pentru Înfăptuirea unei cauze naţionale, a păcii ~i libertăţii popoarelor din încărota,
apoi dramatica perioadă interbelică.
Populaţia a dat în această perioadă minunate exemple de patriotism,
dăruire, voinţă de luptă ~i de rezistenţă naţională patriotică, ce au rămas
pilde minunate în istorie şi fapte pline de învăţăminte pentru generatiile
actuale.
în acest context se înscrie contribuţia financiară, materială şi umană a
populaţiei Transilvaniei la realizarea uneia dintre dezideratele apărării naţionale, fortificarea, întărirea şi apărarea graniţei de vest a ţării în perioada
1937-1940 pînă la Dictatul de la Viena.
Pentru realizarea acestui deziderat, chemările lansate pe plan centr:11
au fost preluate şi amplificate, însoţite cu un şir de iniţiative pe plan local,
pe judeţ, oraş, plasă, comună, prin care s-a apelat la populaţie în întregul
ei ca să facă subscripţii benevole pentru fondul de înzestrare a armatei ori
de fortificare a graniţelor ţării.
Descriind momente din desfăşurarea unor astfel de aqiuni, evidenţiem
iniţiativa organelor politice şi administrative a judeţului Bihor care, în cadrul
unei Întruniri organizate în acest scop în noiembrie 1937," ... Cu unanimă
însufleţire au hotărît să dea cel mai larg concurs moral şi material acestei
acţiuni ... şedinţa a prilejuit momente de adevărată înălţare sufletească" 25 se preciza în documentele cu referire la această întrunire.
în apelul adresat apoi instituţiilor şi populaţiei din judeţul Bihor ~e
preciza că ,, ... fortificarea graniţelor ţării noastre este un deziderat naţional
primordial care priveşte toată naţiunea ţării, dar în special pe noi care
sîntem în imediata apropiere a graniţei de vest şi că acest brîu de beton ~i
fier are menirea de a apăra integritatea hotarelor noastre" 26 •
„Pentru ca şi judeţul Mureş să aibă onoarea a se înscrie printre judeţele
care au contribuit cu ceva la adunarea fondurilor necesare ţării, la întărirea
graniţelor sale, am lansat în teritoriul rural al judeţului lista de subscripţie
în care toţi cetăţenii să poată contribui cu obolul lor la acest act înălţă
tor"27 - se arăta Într-un raport al prefecturii Mureş din februarie 1939,
adresat Ţinutului Mureş (Ţinutul Mureş era o instituţie de stat care în perioada 1938-1940 coordona activitatea administrativă. şi politică a judeţelor A'lba, Ciuc, Făgăraş, Odorhei, Mureş, Tut'lda, Tîrnava Mică, Tîrnava
Mare, Sibiu - n.n.).
25
26

Arhivele Statului Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosar 34/1937, rp. 151.

Ibidem.

Arhivele Statului A1ba, Fond Ţinutul Mureş, serviciul admmilstriaţia generală de
stat, dosair 179/1939. 1.
27
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Funcţionarii administrativi din tinutul Someş, cît şi funcţionarii de la
municipii, comune urbane, împreună cu funcţionarii comunelor rurale, pă
trunşi de spiritul de sacrificiu faţă de necesităţile armatei, au semnat la bonurile de înzestrare a armatei o sumă egală cu salariul lor pe o lună 28 se
arăta într-o telegramă a ţinutului adresată primului-ministru al ţării. (Ţinutul
Someş era o instituţie de stat care În perioada 19.,8-1940 coordona activitatea administrativă şi politică a judeţelor Bihor, Cluj, Năsăud, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj, Someş - n.n.).
În alte judeţe iniţiativele s-au materializat ~ub alte forme, dar ecoul
tuturora în masele largi ale populaţiei a fost puternic şi imediat. Iată în acest
sens exemple semnificative.
,,Pătrunşi de un înalt sentiment naţional, inginerii, funqionarii, muncitorii,
de la exploatarea auriferă Zlatna Pyrit, Alba au înţeles că cea mai sfîntă
datorie este de a ajuta la înzestrarea oştirii, cheză~ie a păcii, a apararn graniţelor, au donat ... suma de .H.13:1 lei":!!I_
în acelaşi spirit a răspuns personalul angajat de la întreprinderile comunale din Tîrgu-Mureş, români, maghiari, evrei, germani şi alţii, cu o subscripiie de 8.992 lei 30 .
În municipiul Oradea personalul angajat de la Turnătoria de fier, fabrica de maşini de la seqiile 0.F.R., L.II., L.111, Mişcare, de la Uzina de
apă a subscris la prima chemare, în noiembrie 1937, suma de 25.900 lei 31 .
Administraţia fabricii Barateos, judeţul Ciuc, comunica Ţinutului Mureş
.,donaţiile făcute de funcţionarii şi muncitorii de la Societatea »Foresta Română« în sumă de 533.695 lei pentru fondul de înzestrare a armatei" 32 •
În adunarea personalului administrativ şi angajat al întreprinderilor comunale ale oraşului Dej, jud. Someş, s-a adus hotărîrea „pentru a subscrie la
Împrumutul de Înzestrare a armatei oferindu-se salariul pe o lună" 33 . Apreciind această faptă, ,,Comitetul de conducere ia act cu
satisfacţie despre
gestul nobil manifestat de personalul întreprinderilor comunale de a contribui
cu salariul lor la necesităţile suplimentare şi extraordinare pentru înzestrarea
armatei" 3 4, şi a aprobat hotărîrea luată.
Breasla ospătarilor din oraşul Sibiu raporta Ţinutului Mureş o subscripţie
În valoare de 3.600 lei şi arăta că „Micul sacrificiu l-au depus drept o doYad:i de conştiinţă cetăţenească"a 5 _
Un puternic ecou l-au avut chemările în rîndurile populaţiei din mediul
rural, ale funcţionarilor, intelectualilor, meseriaşilor, liber-profesioniştilor, comercianţilor şi ale altor categorii sociale, fără deosebire de naţionalitate.
:!M

A·rhivcle Statu'lui Cluj, Fond Ţinutul

Someş,

dosar 199/1940, documentul

4C519/

/19]'),
29 Arhivele Statului Alba, Fond Ţinutul Mureş, serviciul administiiaţia generală de
stat, dos.ar 179/1939, 15.
30 Idem, dosar 180/1939, 132.
31 Arhivele Statu.lui Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosar nr. 34/1938-1939, p. 3,
52, 118, 276, 326.
32 Arhivele Statu1ui Alba, Fond Ţinutul Mureş, servici:ul a:dministraţia gem~rală de
sur. dos,ar 179/1939, p. 175.
33 A·rhivele Statului Cluj, Fond Ţinutu'! Someş, doc11JTT1cntul 42039.
34
Ibidem.
35 Arhivele Statu)ui Alba, fond Ţinutul Mureş serviciul administraţia generală de
st.li, dosar IS0/1939, p. 54.
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Din nenumăratele exemple care ar putea fi evidenţiate, în limita spaţm
lui vom putea cita numai o mică parte.
în judeţul Bihor, în cursul lunii iulie 1938, pretura plăşii Săcuieni a
înaintat judeţului 40 de liste comune de subscripţii, cu suma de 75.935 lei.
Din plasa Ceica se raporta o subscripţie de 50.046 lei. Din comuna Tămă
şeni, o listă cu suma de 8.450 lei subscrisă de 19 persoane dintre care 13
erau ţărani; din comuna Roşiori, o listă cu 3.000 lei, pe care, pe lingă învă
ţătorul din sat, ceilalţi erau ţarani:lfi_
În luna iulie 1940 a fost luată iniţiati\'a c1 din bugetele tuturor comunelor ~i oraşelor să fie vărsată suma de 14.410.000 lei la fondul de apărare,
sumă care s-a şi vărsat 37 . Printre comunele cu cele mai mari sume vărsate se
situau: Diosig 500.000 lei, Săcuieni 400.000 lei, Marghita 250.000 lei, Sînnicolau Român 220.000 lei, Tinca 200.000 lei, Tileagd 180.000 lei, Ciumeghiu 150.000 lei, Husasău de Tinca, Gepiu, Arpăşel, Ghiorac şi Tămăşeu cite
120.000 lei fiecare; Borş, Nojorid, Tărian, Ghirişul de Criş, Suplacul de
Barcău, Gurbediu, Cetariu, Călugări, Tăuţi cu cite 100.000 lei
fiecare.
Valda, 90.000 lei. Buduzlău, Ciuhoiul, Sîniob cîte SO.OOO lei fiecare şi lisla
continuă pînă la cîteva sute de localităţi:Jtl_
Membrii sfatului căminului cultural „Gheorghe Şincai" din comuna Şinca
Veche, judeţul Făgăraş, au subscris suma de 3190 lei, dată de către 36 persoane din care 18 ţărani, 12 intelectuali şi funqionari, 2 muncitori, 1 farmacist ~i 3 comercianţi3 9 .
Din comuna Lovnic, jud. Făgăraş, lista de subscripţie de 891 lei reprezenta contribuţia locuitorilor români şi saşi, ţărani, funqionari, intelectuali,
printre semnatari figura şi Drothler Mihail, preotul evanghelic luteran din
cnmună 40 .

Prefectura judeţului Turda raporta depunerea sumei de 6.342 lei, sublocuitorilor din localităţile Miceşti şi Crăieşti 41 •
Din judeţul Mureş prefectura raporta o subscripţie de 2.500 lei de la
cetăţenii din localitatea Mădăraş, români, maghiari, germani, suma de
8.100 lei de la locuitorii din comuna Călugăreu, subscrişii fiind ţărani, funcţionari, preoţi, comercianţi de naţionalitate români, maghiari, germani şi

scripţia

alţii 4 ~.

Prefectura judeţului Odorhei raporta subscripţia sumei de 84.878 lei
la fondul de înzestrare a armatei de la populaţia civilă din judeţ. Pe listele
de subscripţie printre alte localităţi figurau comunele: I. Gh. Duca cu suma
de 21.250 lei, Praid 20.000 lei, Avrămeşti 4.580 lei, Ocland 3.465 lei, Zetea
2.161 lei. Pe lista comunei Turdeni cu suma de 1.340 lei subscrişii erau ţă36 Arhivele Stat'lllui Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosar 34/1938-1939, p. 7, 8-20,
28-39, 276-312.
37 Arhivele Sratu1ui Cluj, Fond Ţinuru.l Someş, dosar 199/1940, documentul 6930/1940.
38 Ibidem.
39 Arhivele Statului A·lba, Fond Ţinutul Mure'~, serviciul administriaţia generală de
stat, dosar 179/1939, p. 59-60.
40 Idem, p. 167.
41 Arhivele Statului Alba, Fond Ţiruutul Mureş, servic~ul administriaţia generală de
stat, dosar 180/1939 p. 2.
42 Idem, p. 114-119.
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rani, învăţătorul şi preotul din localitate, 1 cizmar, 1 măcelar, 1 comerciant,
majoritatea de naţionalitate maghiari şi evrei 43 •
în luna februarie 1940 prefectura judeţului Cluj raporta vărsarea din bugetul comunelor şi oraşelor la fondul pentru înzestrarea armatei a sumei de
9.929.705 lei 44 • La aceeaşi dată pretura plăşii Sărmaşu, din judeţul Cluj, raporta
o subscripţie de la p0pulatia ciYilă în sumă de 1.500.000 lei 45 .
în judeţul Trei-Scaune, din datele de pînă la 1 iulie 1940, rezultă Yărsarea
la fondul de înzestrare a armatei a sumei de 10.686.140 lei 46 .
Astfel de exemple ar putea fi în continuare citate de pe întregul teritoriu
al Transilvaniei.
O însemnată cotă-parte din contribuţie au adus-o şi funcţionarii de stat
~i particulari, intelectuali, Între care personalul din învăţămîntul de toate
gradele şi personalul medical sanitar. Aceste categorii de oameni ai muncii
s-au situat printre primii care au răspuns chemării; iată numai cîteva exemple.
Prefectura judeţului Someş raporta în luna februarie 1940 subscripţia
sumei de 351.000 lei de la funqionarii de stat din judeţ 4 i. Din judeţul Satu
Mare se raporta o subscripţie de 1.494.000 lei, contribuţia funqionarilor de
stat din judeţ şi a lucrătorilor de la Întreprinderile comunale48 • Prefectura
judeţului Năsăud raporta subscripţia din partea funqionarilor de stat din
judeţ în vafoare de 397 .OOO lei 4 9 . Prefectura judeţului Sălaj raporta că funcţionarii de stat din judeţ au subscris salariul lor pe o lună, subscripţie în
valoare de 1.697.000 lei 50 • Funcţionarii de stat din judeţul Maramureş au subscris salariul lor pe o lună în valoare de 244.000 lei 51 • Prefectura jud. Cluj
raporta subscripţia de 491.000 lei reprezentînd contribuţia funqionarilor de
la preturile 'ii primăriile din judeţ!;:?_ Prefectura jud. Bihor raporta la începutul anului 1938 o subscripţie de 428.260 lei, de la funqionarii de stat şi
particulari din judeţ şi din municipiul Oradea 53 •
Conducerea Ţinutului Someş raporta în luna martie 1940 guvernului că
valoarea subscripţiilor din partea funqionarilor de stat din raza ţinutului se
ridica la suma de 14.449.000 lei 54 .
Insemnate contribuţii au fost raportate şi din judeţele aparţinătoare Ţi
nutului Mureş, unde iniţiativele au început prin subscrierea unor sume egale
cu salariul de 1 - 1O zile, apoi cota de participare a crescut .. Astfel judeţul Turaa raporta subscripţia sumei de 124.341 lei „contribuţia funqionarilor din judeţ prin donaţiuni benevole" 55 . în judeţul Alba prefectura ra43

Idem, p. 8, 21-22, 41.
Arhivele Statului Oluj, Fond Prefectura Cluj, dosar 16/1940, p. 91.
Idem, p. 11, 21.
Arhivele centrale, Fond M.A.I., dosar 192/940, f. 35.
47 Arhivele Statului Cluj, Fond Ţinutul Someş, dosar 199/1940, docurnentu'l 3411/1940.
48 Idem, documentul 2742/1940.
49 Idem, documentul 2363/1940 şi 1206/1940.
50 Idem, documentul 1890/1940 şi 728/1940.
51 Idem, documentul 837/1940.
52 Idem, documentul 3533/1940.
63 Arhivele Statului Bihor, Fond Prefectură, Bihor, dosar 34/1938-1939, p. 91, 99,
117, 165, 233.
54 Arhivele Statului CLuj, Fond Ţinutul Someş, dosar 199/1940, doc. 40510.
66 Arhivele Statului Alba, serviciul a.dministt.aţ,ia generală de stat, dosar 180/1939,
p. 91.
44
45
46
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porta că a vărsat suma de 46.7 31 lei de Li funqionarii de stat din judeţ 56 .
Din judeţul Tîrna\·a Mare se raporta subscripţia de 44.162 lei din partea
funqionarilor de stat din judeţ 5 i. Funqionarii administrativi din judeţul Ciuc
au subscris 30.507 lei, iar cei din jud. Odnrhei 20.000 lei 58 . Funcţionarii de
stat din jud. Sibiu au subscris 19.510 lei, iar cei din Tîrnava Mică 12.730
lei!i 9 • Din judeţul Mureş se raporta subscripţia sumei de 98 .OOO lei, contribuţia funcţionarilor din judeţ. Se evidenţia în mod deosebit secretarul preturii
Vătava, pe nume Petre A. Botianu, care a subscris salariul personal pe două
luni 60 . Despre contribuţia personalului didactic ~i medical-sanitar existau date
distincte foarte puţine, deşi s-a încadrat şi a participat efectiv la aceste acţiuni. În cele mai numeroase cazuri, ei apar pe listele comune din localităţile
de care aparţineau, împreună cu ceilalţi locuitori. În unele cazuri, mai rare
la număr, acţiunile au fost coordonate de către revizoratele şcolare ori serviciile sanitare judeţene, făcîndu-se subscripţii pe liste proprii.
Astfel, de
exemplu, în judeţul Bihor cadrele didactice din învăţămîntul primar au hotărît în anul 1938 să contribuie cu salariul pe 5 zile la fondul de fortificaţii61. În judeţul Cluj serviciul sanitar judeţean raporta
în Iuna martie
2
1940 că personalul sanitar a subscris suma de 86.330 leili •
în sfîrşit, cîteva rînduri despre contribuţia populaţiei de naţionalitate
evreias<:ă, avînd, în condiţiile specifice ale Transilvaniei, o pondere însemnată
în populaţia totală. Ea a avut o atitudine foarte pozitivă faţă de această
acţiune şi a fost prezentă în cadrul numeroaselor liste de subscripţii colective
şi individuale împreună cu ceilalţi locuitori. De exemplu, comunitatea izraelită
din Făgăraş, din partea ei şi a membrilor conducerii sale, a subscris în iulie
1939 suma de 10.000 lei pe o listă proprie 63 .
Rezultatul acţiunilor Întreprinse şi desfăşurate s-a concretizat pînă în
lunile aprilie-mai 1940 în următoarele sume despre care dispunem de date,
fără Însă a fi complete, deoarece valoarea subscripţiilor a fost şi mai mare
decît cele pe care le putem evidenţia aici.
Populaţia Transilvaniei şi mai ales cea din judeţele de graniţă a participat cu braţele şi atelajele, precum şi cu alte mijfoace de transport propriu,
la realizarea efectivă a lucrărilor de fortificaţii şi la alte amenajări cu caracter de apărare, aducînd un mare aport; în acelaşi timp a făcut şi însemnate sacrificii. Despre amploarea acestei contribuţii vom cita doar cîteva
exemple din judeţul Bihor. În anul 1939 prefectura raporta că participarea
populaţiei la lucrările pentru apărare însumează 120.000 zile om/muncă, la
care se mai adaugă participarea populaţiei cu încă 20.000 de atelaje cu traqiu56

Idem, p. 133.
Idem, p. 53-57, 65.
58 Idem, p. 7, 92, 129.
59
Idem, p. 89, 148.
60
Idem, p. 61, 82-85, 94, 95, 109, 110, 111-113.
61
Arhivele Statului Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosar 34/1938-1939, p. 47, 64,
85, 165, 233.
6
~ Arhivele Statului Cluj, Fond Prefectura Cluj, Servic~ul saninar, dosar 14/1940, p. 1.
63
Arhivde Statu'lui Alba, Fond Ţinutul Mureş, Serviciul administraţia generală de
stat, dosar 179/1939, p. 181.
57
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Nr.

crt.

2
3
4

5
r,
7
8
9
JO

11
12
13

Judeţul

sau

ţinutul

Sibiu
Bihor
:\Iureş

Făgăra!5

Tîrnaya :\lare
Turrla
Alba
Ciuc
Tîrnava ::\lică
Odorhei
Cluj
'fiuutul Someş (de la funcţionarii rle stat)
Trei-Scaune
Total general

!-,uma subscrisf1 în lei

I

Suma

CIUBĂNCAN

yf1rsată

în lei

I 53.121.000
66.517.450
57.782.300
51.961.00U
35.506.000
34.454.000
27.525.000
17.115.500
16.677.000
7.256.000
I 1.497.000

I 28.636.00014
50. OOO. 000 8 &
34.729. 10368
47.427.000
22.275.000
24.823.000
15.475.310
9.876.000
7.333.000
6.686.000
I 0.000.000 87

14.449.000
10.656.140

14.449.00088
17 .000.00089

504.517.390

378.799.413

ne animaliii~. În luna august 1940, aceeaşi prefectură raporta că numai populaţia din plasa centrală 'li plasa Sălard a efectuat 31.000 zile om/muncă,
iar cu atelajele 776 zilei•.
ln luna martie 1939, în urma unei politici de iminentă agresiune militară
hitleristă-horthystă, guvernul român a fost nevoit să concentreze un număr
de contingente militare, iar o parte din unităţi au fost dislocate în direcţii
spre frontieră pentru o apărare defensivă.
Legat de aceste măsuri impuse de factori externi, primul ministru de
atunci al României, Armand Călinescu, a declarat următoarele: ,,Chemarea
cîtorva contigente din unele regiuni ale ţării a avut un caracter pur preventiv. De aceea, trupele nu s-au apropiat de graniţă şi nu se mai apropie de
frontieră. Dacă peste 10-15 zile atmosfera internaţională se va însenina,
după cum noi sperăm, atunci rezerviştii vor fi îndată retrimişi la vatră ...
Trebuie să subliniez că rezerviştii au răspuns Ia chemări cu un elan patriotic
impresionant şi că aparatul de stat a funcţionat perfect. Aceasta, pe lîngă
un sentiment de mîndrie, ne dă şi pe acela al unei siguranţe desăvîrşite" 7 :? preciza în încheierea declaraţiei.
La rîndul său, ministerul de interne al României a mai precizat: dat
fiind că România urmăreşte o politică de pace, trupele concentrate vor ră
mîne mult înapoia frontierelor. În momentul în care se va constata c.i în
61 Arhivele Statului Alba, Fond Ţinutul Mureş, serviciul administraţia general;i. de
st:tt, dosar 480/1939, p. 54.
65 Arhivele Statul,ui Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosar 14/1940, p. 10.
66 Arhivele Statului Alba, Fond Ţinutul Mureş, serviciul admini~traţia generali de
stat, dosar 480/1939, p. 54.
67 Arhivele Statului Cluj, Fond Prefectura Cluj, dosar 16/1940, p. 11, 91.
68 Arhivele Statului Cluj, Fond Ţinutul Someş, dosar 199/1940, documentul 40519.
69 Arhivele centrale, Fond MAI, dosar 192/940, f. 35.
70 Arhivele Statului Cluj, Fond Ţinutul Someş, ,dosar 231/940, p. 137.
71 Arhivele Statului Cluj, Fond Ţinmul Someş, dosar 35/1940, vdl. II. p. 2-'6.
72 Arhivele Statului Cluj, Fond Prcft-ctur.1 Cluj. dosar 104./1939. p. 2.
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unele ţări vecine unde s-au efectuat mobilizări anterioare se va reveni _asupra
acestor măsuri şi prin urmare problema siguranţei noastre nu se Ya mai pune,
guvernul român va dispune trimiterea la vatră a rezerviştilor 73 •
Cum au răspuns acestor chemări patriotice combatanţii din judeţele
Transilvaniei? Iată cîteva exemple: ,,Oamenii concentraţi au primit cu entuziasm această chemare a ţării şi acest entuziasm a culminat cînd au fost
grupaţi în ordine spre staţiile de îmbarcare ... entuziasmaţi cîntînd marşuri
şi cîntece patriotice ... în mod deosebit e de observat simţirea patriotică a
populaţiei româneşti de la sate, manifestată sincer, tot timpul cît a durat
executarea ordinului Marelui Stat Major, pînă la despărţirea de cei concentraţi şi care au fost conduşi de familii şi populaţie pînă la gările de îmbarcare cu entuziasm" 74 - se aprecia în darea de seamă a legiunii de jandarmi
a judeţului Cluj asupra modului cum a decurs operaţiunea de concentrare În
judeţ.

„Starea de spirit a populaţiei în general este liniştită, deşi s-au făcut În
luna martie concentrarea cîtorva contingente şi li s-au rechiziţionat cai, că
ruţe, hamuri, la toate acestea populaţia a rămas liniştită cu gîndul că »Nici
o brazdă« [ s.n. ]" 75 se arăta Într-un raport al preturii plăşii Band, jud.
Mureş, din mai 1939. Asemenea exemple, cu un caracter general Ia sc,ua
Întregului teritoriu al Transilvaniei, ar mai putea fi citate.
O problemă fundamentaJ.ă pentru apărarea naţională o reprezenta putenţialul mi,litar uman al populaţiei ţării şi, în acest cadru, cel al populaţiei
Transilvaniei ori al unor judeţe din cadrul ei. Acest potenţial depindea de
mărimea populaţiei şi de structura ei calitativă de vîrstă şi sănătate.
Pe baza unor evaluări făcute pe această linie în anul 1938 de către urganele de specialitate în problemele de apărare, la nivelul judeţelor Bihor,
Oluj, Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Someş, iar în studiul
nostru extinzînd analiza şi asupra judeţelor Ciuc, Odorhei şi Trei-Scaune, în
total 11 judeţe, ce au fost afectate prin Dictatul de la Viena, se conturează
următoarele concluzii: potenţialul militar uman al celor 11 judeţe se estima
la aproximativ 650.000 - 665.000 de luptători"\ combatanţi apţi pentru mobilizare. Acest efectiv era egal cu de 1,20 ori totalul efectivelor militare ale K,1mâniei, cu care a luat parte în războiul antihi~lerist, cifrate la .539.000.540.000 de combatanţi.
Dacă extindem studiul la populaţia şi a celeilalte părţi a Transilvaniei,
fără Banat, la o populaţie existentă de 2.166.761 locuitori în iunie 1940,
cu un coeficient mediu de 18 la sută pentru celelalte judeţe nenominalizate,
efectivul militar total mobilizabil, pe Transilvania, se ridica la aproximativ
1.040.000-1.050.000 luptători 77 • Iată o valoare de prim ordin pe care o
reprezenta populaţia Transilvaniei în acel moment.
Concentrările militare, nevoile Întreţinerii armatei în stare de luptă au
impus sacrificiul măsurii rechiziţiilor de animale, atelaje şi alte mijloace de
73

74

Mem, p. 3.

Arhivele Statului Cluj, Fond Prefectura Cluj, dosar 142/1939, p. 37-38.
Arhivele Statului Mureş, Fond P,refcctura Mureş, dosar 5/1939, -documentul 472.
76
Arhivele Statului Cluj, Fond Ţinutul Someş, ,dooa.r 75/1939, tabela 1, 2, 3, 4 şi
Arhivele Svatului Mureş, Fonk:l P'l'efectur.a Mureş, dos. 77/1938, p. 1-5, Buletinul demografic
al României nr. 5/1940 p. 198.
77
Sabin Manuilă, Studiu etnografic asupra populaţiei României 1940, Institutu'! Central de Statistica, Bucureşti 1940, p. 95.
75
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transport, de furaje, cereale de la populaţia ci vilă, şi acestea au cornaitu1t noi
eforturi pe care ea le-a suportat în mod conştient.
Mărimea acestor sarcini şi modul cum au fost Înţelese de către populaţie au fost evidenţiate de către organele de stat cu diferite prilejuri.
In raportul conducerii Ţinutului Someş din iunie 1940 se reliefa faptul
că, în judeţele subordonate, rechiziţiile s-au ridicat la cote maxime,
pre,·âzute pentru starea de război şi, cu toate acestea, populaţia răspunde În
continuare cu promptitudine sarcinilor noi, satisfăcîndu-se toate cerinţele
unităţilor militare7 1l.
Prefectura judeţului Alba, Într-un raport din luna octombrie 1939, arată
că pe teritoriu există 4 garnizoane şi 10 unităţi militare şi că, prin satisfacerea
cerinţelor acestora, ,.Am ajuns ca în afară de boi de muncă, la noi s-au
epuizat toţi caii, toate căruţele, toate hamurile, toate trăsurile şi maşinile
care sînt bune, folosibile"• 9 şi că această sarcină este aproape în Întregime supllrtată de către ţărănime care face dm·ada unei înalte conştiinţe a
datoriei . .,Chiar după un an de concentrări şi rechiziţionări, nu se observă
nemulţumiri în sinul populaţiei, fiecare cetăţean făcîndu-şi datoria faţă de
pră cu multă însufleţire" 80 se arată în raportul de activitate pe anii
1939-1940 al prefecturii judeţului Sibiu.
,,PopuÎaţia a primit cu calm şi înţelegere evenimentele din cursul anu1ui, concentrări, rechiziţii, şi a dat dovadă de un spirit de disciplină şi solidaritate în toate împrejurările" 81 se aprecia în raportul de activitate pe
anii 1939-1940 al prefecturii judeţului Făgăraş.
,,Nicicînd de la unire încoace nu s-au petrecut atîtea evenimente de remarcat. Concentrările şi rechiziţiile ce au trebuit să se facă din cauza evenimentelllf externe, precum şi urmările acestor concentrări care au fost înţelese ~i suportate cu multă abnegaţie şi bărbăţie" 82 se arată în raportul de
,1ctivitate pe anii 1939-1940 al prefecturii judeţului Mureş.
Exemple de sacrificiu conştient, al maselor ţărăneşti în primul rînd, ar
putea fi continuate, dar cele prezentate sînt şi ele edificatoare şi reflectă situaţia generală.

În cursul anului 1940, evenimentele internaţionale s-au agravat la maximum; grupările statelor Axei au obţinut nemelnic succese militare însemnate pe nrncinentul european şi, drept consecinţă, în a doua parte a anului
direqia ~trategică a războiului din partea Axei a fost îndreptată înspre ţă
rile din sud-estul Europei.
Acea~tă strategie războinică a ameninţat în modul cel mai direct şi grav
independenţa şi integritatea naţională a României. Se va pregăti împotriva
României odiosul Dictat de la Viena.
78
79

Arhivele Statului Cluj, Fond
Arhivele Statului Alba, Fond

Ţinutul Someş, dos. 60/1940, p. 463.
Ţinutul Mureş, serviciul M.O.M.T.,

dosar 4/1939,

p. 125.
80 Arhivele
Statului Alba, Fond
stat, dos. 481/1939, p. 73.
81 Arhivele Statului Alba, Fond
stat, dosar 480/1939, p. 79.
82 Arhivele Statu,ui Alb:i, Fond
stat, dosar 483/1940, p I
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în faţa acestor grave evenimente, poporul român, armata rnmână şi, în
acest cadru general, populaţia Transilvaniei erau gata de luptii, pînă la sacrificiul suprem.
„Ţărănimea este ferm hotărîtă să nu cedeze nimic . . . şi să lupte cu
toată înverşunarea pentru apărarea hotarelor actuale ale ţarii şi glia stră
moşească, pînă la ultima picătură de sînge pentru păstrarea petecului de
pămînt moştenit de la străbuni . . . şi este gata să aducă sacrificiul suprem
pentru apărarea frontierelor ţării" 8 :1 - se arăta în cuvîntul preşedintelui Asociaţiei Astra din judeţul Bihor, Dr. Teodor Popa, Într-o şedinţă tinută în U
august 1940 la prefectura Bihor pentru a se fixa poziţia faţă de presiunile
Germaniei hitleriste în problemele Transilvaniei.
Făcînd apoi apel ,la conştiinţa datoriei fiecăruia, el a cerut organelor
de stat şi politice din judeţ, cetăţenilor aparţinînd tuturor categoriilor socia,le, să se menţină pe o poziţie în consens cu a maselor, îndeosebi a ţărănimii,
pe baza unui comandament unic: ..... să nu se mişcăm de la aceste fruntarii
nici chiar cu schimb de populaţie, animaţi fiind cu toţii de neţărmurita hotărîre de a jertfi totul pentru păstrarea hotarelor etnice" 84 •
În raportul înaintat guvernului în numele populaţiei Bihorului de către
Asociaţia Astra din Bihor, se arată că populaţia „nu Înţelege să cedeze nici
un petec de pămînt ... deoarece poporul roman este conştient şi capabil de
suprema jertfă"ss.
în Zalău, judeţul Sălaj, în ziua de 10 şi apoi de 12 august 1940 s-au
tinut la prefectura judeţului două şedinţe, la ordinul guvernului I. Gigurtu
care ordonase luarea unor măsuri pentru a se face propagandă în rîndul maselor în vederea acceptării unor sacrificii teritoriale.
în ambele şedinţe a fost respinsă de către participanţi linia politică
concesivă a guvernului I. Gigurtu, precum şi ideea de a se crea un comitet
de propagandă care să ducă muncă de lămurire în mase de pe poziţia guvernului. Publicistul Graţian C. Mărcuş, prezent la şedinţa din 1O august, a
susţinut ca propaganda în sînul maselor să se facă în continuare prin şi de
către Asociaţia „Astra" în spiritul liniei pe care aceasta a urmat-o pentru
unire şi după unirea din anul 1918.
Poziţia şi concluziile participanţilor au fost apoi sintetizate în rapoartele
prefecturii întocmite de către Dr. Ioan Danciu şi semnate de către colonelul
Gheorghe Oprită, prefectul judeţului în care se arăta: .,Propunerea ce am
făcut-o, în sensul ordinului, de a se face această propagandă în mod direct
sau indirect, a răscolit numai sentimentul patriotic al tuturor celor prezenţi,
dînd naştere la o şedinţă foarte dramatică şi cu scene pline de duioşie pînă
la lacrimi.
Intelectualii şi conducătorii convo<:aţi aici care formează barometrul stă
rii de spirit a românilor sălăjeni, au fost cu toţii de aceeaşi părere exprimată: că ei cari, cei mai mulţi, au condus În 1918 pe aceşti oameni la Alba
Iulia, ei cari de 20 de ani încontinuu i-au îmbărbătat şi hrănit cu idealul că
.,Nici o brazdă" din patrimoniul Ţării nu va fi cedată decît peste trupurile
lor, ei cari de un an şi jumătate le arată acestor români utilitatea jertfelor
S:I
84

e:;
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Arhivele Statului Bihor, Fond Prefectura Bihor, dosa,r 39/1940, p. (,S-66.
Ibidem.
I-dem, p. 67-69.
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pe care le fac, în interesul apărării naţionale, cu rechiziţii, concentrări, impozite, prestaţie publică etc., ei se văd Într-o imposibilitate de a se prezenta
azi în faţa acestei populaţii de a-i predica acum contrariu. Dealtfel i;e crede
că aici, în Ţara Silvaniei, în Ţara lui Simion Bărnuţiu,
Gheorghe Pop de
Băseşti şi ceilalţi mulţi apostoli şi mari patrioti ai neamului,
nu ar putea
prinde această propagandă în sufletul Românilor . . . glasul lor ar suna în
pustiu. Sufletul românesc de pe aceste meleaguri ar fi desigur şi mai mult
îndîrjit" 86 .
Referindu-se la poziţia ţărănimii, raportul preciza; ,,Ţăranii declară că
sînt hotărîti să nu se supună nici unui ordin ce ar hotărî cedarea pămîntu
rilor lor.
Înseşi femeile ~ declară gata a le apăra cu toporul în mină, în cazul
că Regele nu-i mai poate apăra" 87 . Aceasta, sublinia raportul, ,,cu atît mai
mult, cu cit pînă şi şvabii din plasa Carei strigă un unanim »Nu«. Să nu se
cedeze în faţa presiunilor" 88 .
Cu referire la poziţia armatei dve p~ zonă din raza judeţului, raportul
arăta: ,,Starea de spirit a trupei e, ca on să se facă război, ori să fie lăsaţi
acasă, şi să nu mai mănînce pîinea statului degeaba.
În general cuvîmul »război« a de\'enit simpatic, pe cînd ideea de a se
ceda este respinsă cu toată indignarea" 89 .
Iată o atitudine de înalt patriotism a unei populaţii dintr-un alt judeţ
de la graniţa de vest a ţării.
Evenimentele externe s-au derulat în toată gravitatea ,lor împotriva aspiraţiilor poporului român. România a rămas izolată complet pe plan interna\ional.
Cercurile politice şi cele guvernante în frunte cu monarhia din România de atunci nu au mai făcut fată cursului evenimentelor Rămînînd distanţate de voinţa de luptă şi de rezistenţa militară, exprimată de popor şi armată, cercurile guvernante şi o parte a forţelor oficiale politice burgheze au
cedat presiunilor Axei şi au acceptat oficial Dictatul de la Viena din 30
august 1940.
împotriva acestui act imperialist, a caracterului lui şi a celor care oficial
l-au acceptat, s-a manifestat întregul popor, armata sa care era gata de luptă
pînă la sacrificiul suprem. Partidul Comunist Român, recunoscînd poporului
român dreptul sacru, inalienabil de apărare legitimă a fruntariilor ţării indiferent de sacrificiile ce se cereau, s-a pronunţat pentru o rezistenţă naţională
indusiv militară.
Dacă evenimentele interne şi externe nefavorabile nouă au împiedicat
realizarea acestui deziderat şi de ordin militar, aceasta nu anulează justeţea
cauzei şi a voinţei de luptă exprimate de popor, de către armată şi partidul
nostru.
Aplicarea senţinţei dictatului a creat o adevărată dramă naţională, morală, politică şi militară poporului român.
86 Arhivele Starului Zalău, Fond Prefectura
Sălaj,
pachetul 4, p. 1.
87 Idem, Nota iinformativă din 12 ,august 1940, p. 5.
88 Idem, p. 4.
111 Idem, p. 5.
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Armata română a primit ordin să se retragă şi să cedeze fără luptă pnziţiile şi fortificaţiile militare, făcute cu atîta jertfă şi trudă. Valoarea fortificaţiilor şi a altor obiective numai
din teritoriul ce a fost cedat prin
dictat s-a ridicat la uriaşa sumă de 5.904.234.105 lei 90 , sumă ce era egală i.:u
62,65 la sută din bugetul de apărare a României pe anii 1939-1940 şi reprezenta 18,25 la sută din bugetul ţării pe aceiaşi ani de exerciţiu 91 .
Cu privire la patriotismul oştirii române şi la drama morală suferită,
atunci cînd i s-a luat dreptul de a lupta şi a se jertfi pentru apărarea pă
mîntului strămoşesc, este instructiv şi astăzi, după 40 de ani, să reproducem
conţinutul ordinului comandantului Brigăzii 2-a Mixte Munte ce se găsea
pe graniţa de vest a ţării. Documentul evidenţiază înaltul patriotism al armatei, al trupei, dar şi tragedia lor, a comandantului care au fost puşi în
situaţia să aqioneze împotriva voinţei şi conştiinţei lor, împotriva crezului,
a misiunii pentru care erau prezenţi acolo şi, În final, să cedeze, să pără
sească poziţiile fără luptă. Iată textul documentului:
,.Ostaşi

ai Brigadei a 2-a Mixte Munte:
1. Aţi ţinut cu vrednicie un an şi jumătate sectorul de pe Tisa unde
sînt de veacuri în fapte numai sate de români curaţi ai Oaşului şi Maramureşului, ori din Someş - Năsăud - Bihor - Sătmar, sate în care tot ce ave\i
mai drag, mai scump stăteau acolo liniştiţi ştiind că voi sînteţi gata de luptă.
2. Nu v-au îndoit într-un an şi jumătate nici ploi, nici viscole, nici nevoile caselor .... şi nici ura şi gloanţele celor de peste apă.
Nu v-ar fi îndoit, cu siguranţă nici lupta vitează.
3. Ni s-a luat dreptul să luptăm şi să murim pentru apărarea părnîn
tului nostru sfînt ...
4. V-am îmbărbătat numai cu grija cimtei fiecăruia dintre voi ş1 a curăţeniei fără egal a onoarei drapelelor Batalioanelor şi Divizioanelor din care
faceţi parte.
Le-aţi păstrat ostaşi sus acolo unde sînt aşezate spre cinstea neamului
şi vă mulţumesc fierbinte pentru destoinicia voastră de vînători de munte.
5. Comandantul vostru de brigadă vă roagă acum, astăzi, cînd nenorocirea cea mai neagră ne-a lovit Ţara: Rămîneţi cu Toată Cinstea lîngă drapelele Batalioanelor şi Divizioanelor şi cu acelea~i suflete fără egal încheia\ i
îndatoririle voastre ostăşeşti în Întregime.
Să mergem acolo unde sînt ordinele, să depunem armele şi materialele
noastre în magazii şi apoi să plecăm acasă şi să arătaţi acolo, cu fruntea
sus, că nu din vina voastră s-a întîmplat nenorocirea noastră a tuturor.
Voi ordona Batalioanelor şi Divizioanelor să vă dea la plecare CER TIFICAT DE ONOARE UNDE SE VA ARATA CE MINUNAŢI OSTAŞI
AŢI FOST FIECARE DIN VOI îN ANUL NEGRU 1940.
Aceste certificate de onoare să -le păstraţi Între actele cele mai de preţ
ale familiilor voastre şi să vă mîndriţi cu ele în faţa oricui s-ar îndoi de
voi, fiindcă nu vă cunoaşte.
9o Direqia Generală a Arhivelor Statului, Fon-ci
Preşodinţia Consiliului de Miniştri,
dosar 134/1941,
4.
91 Breviaru
Statiscic al României 1939, voi. . II, p. ·43-4-436.
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Să trăiţi ostaşi cuminţi
Mixtă Munte.

CIUBĂNCAN

ai Batalioanelor şi Divizioanelor din Brigada 2-a

COMANDANTUL BRIGADEI 2-a MIXTA MUNTE
COLONEL I. Dumitrache112
Cu acest prilej, evocînd evenimente de peste, ori de acum 40 de ani,
ne exprimăm admiraţia ~i recunoştinţa fată de toţi patrioţii şi antifasciştii,
fa\ă de poporul român dîrz, neînfricat şi viteaz, faţă de armata de înaltă
ţinută patriotică, compasiunea pentru cei care au căzut şi aducem un omagiu
fierbinte celor care au eliberat-o şi apoi au edificat cea mai frumoasă patrie
din istoria noastră multimilenară, România Socialistă.
Despre generaţia care a realizat această mare înfăptuire istorică, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu spunea: ,.In pofida jertfelor şi sacrificiilor care a trebuit
să le facă, ea poate fi mîndră că a avut fericirea să fie părtaşă la această
măreaţă operă, că i-a revenit misiunea să înscrie În milenara carte de aur
a patriei cea mai grandioasă pagină de înfăptuiri revoluţionare, că prin
eforturile ei neobosite, prin spiritul patriotic arzător şi elanul ei nestins a
făcut ca scumpa noastră patrie să se ridice mereu mai sus, liberă, demnă,
înfloritoare, spre piscurile socialismului şi comunismului, ocupînd un loc de
cinste în rî11durile tuturor naţiunilor lumii" 93 .
Iată pagini de istorie glorioasă, în care s-a înscris cu mîndrie prin atîtea
fapte populaţia Transilvaniei.
VASILE T. CIUBĂNCAN

SIEBENBORGISCHE BEITRAGE ZUM NATIONALEN DESIDERAT
DER VER TEIDIGUNG DER WESTGRENZE DES LANDES IN DER
ZWISCHENKRIEGSZEIT
(Zusammen f assung)
Der Verf.asser macht einc Analyse der Richtlinien der Aussen,politik Rumanriens in cler
Zwischenkricgszcic und hebt dcn Standpunkt der nationalcn patriotischen Kraftc des Landcs
her\'or, wonach die hauptsăchli.;hc Gcfahr fiir den Bestand und die Unabhanrgigkeit des
Landes cler Faschismus in Gestalt cler aggressiven Politik cler Achsenmăchte war, der
sich - in Falie Rumăniens - auch die Gefahr des Horthystischen Revisionismus Un~a.rns
zugesellte.
Hierauf werden die internen politischen Optionen cler Regierungen, cler ,politischen
Parteien zur Frage cler nationalen Forderung cler Verteidigung cler Lan,desgrănzen erortcrt.
In diesem Zusammenhang wird die richtige und fortschrittliche Politik cler rurnănischen
92 Unrul din exemplarele ordinului semnat de ,coloneLul I. Dwnitrache ,apa•rţine fostului combatant al Brigăzii a 2-a Mixtă Munte Ioan Răcăşan, din Şimleu! Silvaniei, judeţul
Sălaj, document pe care l-a prirni-t personal în acele zile negre a.le anului 19~0. Documcnwl i-a fost Înmînat a,utorului studiului de faţă pentru documentare şi se găseşte Î~
posesia subsemnatului. Pe a-cea.stă cale eXiprimărn sincere mulţumiri cinularului docume.rutulu1
Ioan Răcăşan.
93 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la adunarea festivă din capitală organizată cu prilejul
împlinirii a 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională ,:intifascistă şi antiimperialistă, 2 august 1979, Editura po~itică, Bu,cu,resti, 1979, p. 21.

CONTRIBUŢII TRANSILVĂNENE

357

kommunistischen Partei hervorgehoben, wclchc dic Or~anisicrung cines festen nationalen,
politischcn und militarischcn Widcrstandcs des ganzen Volkcs, mit Beteidigung da
fortschr.ittlichen Krafte allcr mitwohnendcn Nationalitaten Rumaniens vorschlug.
Hierauf wird im einzelnen, mit reicMichcn Datcn und unveroffentlichten Tatsachrn,
dic Beistimmung der breitcn Bevolkcrungsmassen, ohne Unter!>Chicd dcr Nationalit:it,
Rumanen, Ungarn, Deutsche, Juden und andcrc, zur nationafon Bcstrcbung fiir Errichtung
der militărischen Vertcidigungsan'lagen an der Westgrcn7e des Landcs bchandelt. Es wcrden
Daten aus fast allcn Kreisen Siebenbiirgens zitiert, nach dcnen der Wcrt der frciwilligL'll
Subskriptionen dcr Bevolkerung zum nationalen Vcrteidigungsfond, bis zu dcn Monatcn
April-Mai 1940, sich auf 504.517.390 Lei belief, wovon 378.799.413
Lei
cingeza:hlt
wurdcn.
Der Verfasscr macht cine Analyse des militărischen Mcnschenpotcntials der Bcvolkcrung
Siebenbiirgens, das auf ungefahr l.040.000-1.050.000 Kampfcr fiir die Landesvcrteidigung
gcschă-tzt wurdc.
Zum Abschluss der Arbcit wcrden Tatsachen und Datcn angefiihrt welchc die patriutische Haltung der Bevolkerung Siebenbiirgcns und seiner Armcc bezeugen, und dcn Willa
zum nationalen, bewaffneten Widerstan1d gegcn die aggrcssive Politik dcr
Achscnmăchtc,
den horthysti.schen Rcvisionismus, gegen das Wicner Diktat vcm 30. August 1940 ausdriickcn.
Der Verfasser kritisiert die biirgerlichen Kreisc dcr Rcgierung und Politik in Rumanien, welche dem Druck der Achsenmachtc nachgaben, dem Kampfeswillcn des rumănis.:hen
Volkc.s und sein1cr Armcc nicht entsprachcn und offizidl das Wicncr Dikoo.t anerkanntcn.
Unter Fiihrung der Rumanischen Kommunistischen Partei wurde hicrauf dcr nationale
antifa&ohistische, antiimperialistischc Widcrstand, dic Rcvolution der nationalen und sozialcn
Befreiung organisiert, und cine ncuc Ara in dcr Gcschichtc Rumanicns und Sicbenbiiq;ens
eroffnet.

POLITICA MILITARA EXTERNA A ROMANIEI
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 1939-IUNIE 1941

I. Politica

militară

a României -

septembrie 1939-iulie 1940

Declanşarea celui de-al doilea război mondial a avut urmări grave asupra
situaţiei economice, politice şi militare a statelor europene. Au fost tulburate
legăturile economice Între diferitele regiuni ale Europei, a fost stimulată
politica revizionistă a statelor nemulţumite de tratatele de la Versailles, gru-

pîndu-le în jurul puterilor Axei.
Odată cu înfrîngerea militară a Poloniei, România pierdea încă un
aliat de care o lega o strînsă prietenie, concretizată în convenţii politice ~i
militare, menite să unească forţele celor două state în scopul asigurării securităţii independenţei lor naţionale şi a integrităţii teritoriale.
Alianţa militară româno-polonă era operantă numai în cazul unei agresiuni neprovocate împotriva uneia din părţile contractante pe frontierele lor
răsăritene. În cazul unui atac din vest, convenţia militară româno-polonă nu
prevedea nici o obligaţie de intervenţie din partea celeilalte părţi neatacate,
ci permitea numai tranzitul de materiale de război destinate statului aliat
atacat. România şi-a respectat angajamentele asumate faţă de Polonia. La 28
august 1939, la cererea guvernului polonez, guvernul român a stabiliti pentru
tranzitul mijloacelor de război destinate Poloniei portul Galaţi. în decursul
celor cîteva săptămîni de război România a permis tranzitul a peste 70 de
tone de aur al Băncii de stat din Polonia şi intrarea în România a pre~edintelui statului şi guvernului polonez, precum şi a aproximativ 100 OOO de
refugiaţi, dintre care circa 60 OOO de militari. Cu sprijinul guvernului român
marea majoritate a refugiaţilor polonezi a plecat spre Orientul apropiat,
Anglia şi Franţa, militarii şi cei capabili să poarte anne au continuat lupta
contra Germaniei hitleriste.
In lucrarea Războiul de eliberare a poporului polonez în anii 1939-1945,
istoricii polonezi acuză România că: ,,[ ... ] nu a intenţionat să acorde sprijin Poloniei în conflictul cu Germania. Pe 3 septembrie 1939 ş1-a anunţat
neutralitatea, exprimîndu-şi numai acordul pentru trecerea prin ţară a materialelor de război destinate Poloniei" 1 •
Guvernul român era gata ·să-şi îndeplinească obligaţiile militare conform
Înţelegerii dintre cele două state. Dar guvernul polonez, după cum arată
Grigore Gafencu, ministrul afacerilor străine al României, într-o telegramă
ad,-~sată legaţiilor şi ambasadelor române din străinătate în seara zilei de 17
1 Wojna Wyzwolencza naroda Po'lskiego w lata.eh 1939-1945 (Războiul de eliberare
a ·poporului polonez În anii 1939-'1945), Wyd. Mi-nisterstwa Oborony Narodowy, Warszawa, 1966, Wyd. II (Editura Ministerului Apărării Naţionale, Varşovia, 1966, ediţia a
II-a), p. 18.
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septembrie 1939, ,,n-a cerut ajutor militar, ci numai permmunea de trecere
prin România a preşedintelui Republicii Polone şi a membrilor guvernului" 2 •
Neutralitatea guvernului român declarată la patru zile după declanşa
rea războiului nu afecta alianţa polono-română. ,,în ce priveşte politica
externă se arată În Comunicatul Consiliului de Miniştri din 4 septembrie
1939 - sîntem hotărîţi a păstra mai departe politica paşnică de pînă acum,
urmînd buna Înţelegere cu toţi vecinii ţării. în acest spirit guvernul veghează
la siguranţa intereselor naţionale ~i a luat măsurile necesare pentru a face
fată nevoilor apărării fruntariilor":!_ Atitudinea României fixată prin Comunicatul Consiliului de Miniştri a fost întărită prin Hotărîrea luată în şedinţa
consilierilor regali din 6 septembrie 1939, care preciza că România păstrează
o neutralitate strictă şi că: .,Consiliul în unanimitate a hotărît observarea
strictă a regulilor neutralităţii stabilite prin convenţiile internaţionale fată
de beligeranţii actuali în conflict" 4 • Concomitent a declarat neutralitate absolută, În ziua de 4 septembrie 1939, Iugoslavia, iar la 14 septembrie, Bulgaria.
Dorind o zonă a păcii şi neutralităţii în sud-estul Europei, România a militat pentru o politică de neutralitate a tuturor statelor din această regiune.
Astfel, la 5 septembrie 1939 România a propus aliaţilor săi din Înţelegerea
Balcanică să se ajungă la o „precizare a unei atitudini comune" 5 faţă de evenimentele ce erau în curs de desfăşurare. La 8 septembrie 1939, prin amba~adorul său, guvernul grec a respins propunerea, motivînd că „orice încercare
prin care Înţelegerea Balcanică şi-ar proclama într-un fel sau altul neutralitate..1 ar provoca friqiuni Între statele balcanice, tocmai în momentul cînd
\-ar impune o cît mai multă coeziune si solidaritate [ ... ]. 1n orice caz o
declaraţie de neutralitate a Înţelegerii Balcanice ar produce nemulţumiri în
Franţa şi Anglia " 6 • Guvernul turc s-a declarat în principiu de acord cu propunerea r-omânească de a se crea În sud-estul Europei o zonă neutră, dar a
solicitat unele precizări. La 9 septembrie guvernul iugoslav a răspuns
printr-un demers stăruitor, urmat apoi de altele două (din 11 şi 14 septembrie), cerind în mod imperios dezlegarea problemei bulgare. El sugera:
„fie ca Bulgaria să adere la înţelegerea Balcanică contra promisiunii formale
de a se reconsidera între cele cinci state pretenţiile builgare. Fie ca Bulgaria să
semneze cu fiecare din statele balcanice un pact bilateral de neagresiune şi
neutralitate, păstrîndu-se Înţelegerea Balcanică în vechea ei formă" 7 . Propunerea guvernului iugoslav de a satisface pretenţiile revizioniste ale Bulgariei
pe seama altor state a îngrijorat guvernul român, care vedea în Iugoslavia un
aliat nesigur. Eşecul demersurilor României a dovedit de fapt incapacitatea
Antantei Balcanice de a rezista presiunilor ce se exercitau asupra ei din afară,
precum şi tendinţa fiecărui stat aliat de a nu-şi lega soarta de a aliatului ce
se afla Într-o situaţie mai grea. Dintre membrii Înţelegerii Balcanice, România se găsea într-o stare mai precară.
2

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond 71/Polonia, voi. 64, f. 204. Tele-

grama nr. 58 033 din 17 upumbrie 1939.

3 Arhivele Statului, fond Ministerul propagandei naţionale studii şi documentări
dosar 118, f. 2.
4 Idem, f. 3.
5 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fond 71/lnţelegerea Balcanică, dosar 39,
f. 58.
• Idem, f. 59.
7 Ibidem.
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Guvernul român a urmant cu Îngrijorare desfă~urarea evenimentelur
din Polonia şi apropierea trupelor germane de graniţele sale nordice. Pentru
România, Germania era principalul adversar, promotoarea politicii revizinniste care o viza în mod direct.
Cu Uniunea Sovietică guvernul român spera să încheie un pact de
neagresiune, propus de Carol al II-lea în convorbirea avută cu pre~edintele
Turciei, lsmet lnc,nij, în ziua de 11 august 1939. Această dorinţă urma să
fie adusă la cunoştinţa guvernului sovietic de către ministrul de externe ,li
Turciei, Si.icri.i Saracioglu. După încheierea pactului de neagresiune so\'ietngerman din august 1939, guvernul român nu şi-a schimbat politica faţă de
Uniunea Sovietică, pe care dorea chiar să se sprijine într-un eventual conflict
cu Germania hitleristă. România preconiza ca în cazul unei agresiuni din
vest să-şi procure unele materiale de război din Uniunea Sovietică. La 17
septembrie 1939 guvernul român a primit o notă a guYernului U.R.S.S. prin
care era informat despre evenimentele petrecute la graniţa polono-st)\'ietică,
precum şi de faptul că „U.R.S.S. va duce n politică de neutralitate În relaţiile dintre U.R.S.S. şi România" 8 •
În ziua de 18 septembrie guvernul român a dat un nou comunicat prin
care îşi reafirma poziţia sa de neutralitate. ,,Condiţiile speciale în care h l l l
desfăşurat evenimentele din Polonia în ziua de 17 septembrie 1939 se
arată în comunicat - , precum şi faptul că guvernul polon a cerut guvernului român să acorde ospitalitate şefului statului şi miniştrilor săi, care se
refugiază pe teritoriul nostru, au indicat României păstrarea mai departe a
atitudinii de strictă neutralitate faţă de actualii beligeranţi" 9 . Gu\'ernul ro111;1n
a încunoştinţat guvernul sovietic că va păstra o neutralitate strictă, iar celui
polonez i-a comunicat că „faţă de Polonia, România înţelege să-şi îndeplinească obligaţiile ei umanitare" 10 .
Soarta Poloniei a produs îngrijorare şi nelinişte în opinia publică românească'.. Situaţia militară a României s-a agravat. Din punct de vedere militar, România se mai putea bizui pe aliaţii săi din Înţelegerea Balcanică, dar
numai pentru asigurarea securităţii la graniţele sale din sud. Alianţa mili Lară
româno-iugoslavă fusese diminuată odată cu ocuparea Cehoslovaciei de către
trupele germane. Convenţia militară încheiată la Belgrad b 23 iunie 1922
nu mai era în vigoare, întrucît fusese anulată şi înlocuită prin articolul
~V al convenţiei militare a Micii Înţelege-ri din 14 septembrie 1923. La 22
februarie 1939 a fost semnat protocolul confidenţial, prin care convenţia de
alianţă defensivă dintre România şi Iugoslavia din 7 iunie 1921 se prelungea
pe încă cinci ani, cu începere de la 16 noiembrie 1939. Dar acest prorncol
trebuia dublat de un altul menit să reglementeze obligaţiile militare ale celor
două state În conformitate cu situaţia politică şi militară din anul 1939.
ln acest scop cele două state majore au luat contact în vederea stabilirii
principiilor de cooperare a celor două armate în eventualitatea respingerii
unei agresiuni din vest îndreptate împotriva uneia din părţile aliate. La 14
mai 1939 şeful Marelui stat major român a trimis o scrisoare şefului Marelui
8

Pravda din 18 septembrie 1939, p. 1.
Arhivele Statului, fond Ministerul propagandei
dosa,r 117, f. 3.
10 Ibidem.
9
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stat major iugoslav, propunîndu-i încheierea unui protocol special prin care
să se repună în vigoare convenţia militară româno-iugoslavă din 22 iunie
1922. În răspunsul său, Marele stat major iugoslav sugera ca protocolul să
aibă mai mult forma unui plan de operaţii decît cea de convenţie militară.
Textul proiectului de protocol urma să fie întocmit de Marele stat major
român. în luna iulie 1939, un ofiţer din Marele stat major român a fost la
Belgrad pentru „stabilirea unui punct de vedere comun Între cele două state
majore asupra modalităţii de repunere în vigoare a vechii convenţii militare
bipartite româno-iugosla \'e" 11 • Proiectul de protocol special întocmit de Marele stat major român a fost avizat şi aprobat de Armand Călinescu, preşe
din1ele Consiliului de Miniştri al României, văzut de Al. Cretzianu, secretar
general al Ministerului Afacerilor Străine, În şedinţa din ziua de 28 iulie
1939 de la Marele stat major român. Ulterior a fost înaintat Marelui stat
major iugoslav, care a tergiversat multă Yreme discutarea lui.
La 19 septembrie 1939, cînd a avut loc întîlnirea de la Jebel dintre
Grigore Gafencu şi Cinkar Markovici, ministrul afacerilor străine al lugosla\·iei, obligaţiile militare ale celor două state privind asigurarea frontierei
\"estice nu erau încă reglementate.
La Jebel cei doi miniştri au analizat situaţia politică şi militară creată
în centrul Europei, precum ~i posibilitatea ca statele din sud-estul Europei
să soluţioneze ele însele problemele din Balcani, fără amestecul marilor puteri.
ln acest ~cop cele două părţi au căzut de acord ca Bulgaria să fie atrasă în
Alianţa Balcanică „În cadrul căreia problemele care o interesează vor fi discutate în spirit amical cu scopul de a găsi soluţii satisfăcătoare" 12 • La rîndul
său, Bulgaria trebuia să se supună tuturor angajamentelor şi obligaţiilor statelor membre ale înţelegerii Balcanice, iar satisfacţiile ce i se acordau trebuiau
să servească scopului suprem crearea unei unităţi care să corespundă intereselor comune ale statelor balcanice, pentru a se ajunge Ia o Înţelegere în
scopul înlăturării animozităţilor exis<tente Între statele din această regiune.
/\. fost preconizată o conferinţă a celor cinci state balcanice la Bucureşti
sub semnul independenţei şi neutralităţii. Dar nu toate statele înţelegerii Balcanice erau dispuse să facă concesii, iar guvernul bulgar, încurajat în politica
~a de marile puteri, nu era receptiv la propunerile ce i se făceau.
De<;,i practic n-a fost soluţionată nici una din problemele discutate la
Jchel, wtu~i. ele oglindesc mai ales poziţia României de a atr~ge toate statele
din sud-estul Europei la o colaborare activă cu scopul evitării unui conflict În
Balcani, şi de a menţine relaţii paşnice cu toti vecinii săi.
Urmînd să aibă loc la Moscova discuţiile turco-sovietice, cei doi miniştri
au căzut de acord să-l iniţieze pe Saracioglu în problemele dezbătute la Jebel
~i să sondeze guvernul sovietic pentru a afla punctul său de vedere în problemele balcanice. Totodată s-a convenit să nu se Întreprindă nimic În acest
sens pînă la aflarea rezultatelor de la Moscova.
Ga urmare, la 21 septembrie 1939 Grigore Gafencu a telegrafiat ambasadorului său de la Ankara, însărcinîndu-1 să-l pună la curent pe Saracioglu
cu problemele discutate la Jebel, precum ~i cu misiunea ce acesta trebuia s-o
îndeplinească pe lîngă guvernul sovietic.
11 Arh. MAN, P. Secţia a 3-a, dosar 1703, f. 51. Darea de seamă asupra misiHnii
spuiale pe lingă Marele stat major iugoslav 12-15 iulie 1939 a colonelului Paul Leonida.
12 A rh. MAE, fond 71/Inţelcgerea Bakanică, vol. 39, f. 545; voi. 38, f. 236.
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Tratativele sovieto-turce au durat aproape o lună de zile, de la 23 septembrie la 16 octombrie 1939, fără nici un rezultat. Statele din alianţa balcanică îl rugaseră pe ministrul turc să examineze cu guvernul sovietic anumite
probleme care le interesau pe toate şi să sondeze mai ales atitudinea Uniunii
Sovietice faţă de Antanta Balcanică şi de eventualitatea creării unui bloc al
tuturor statelor din Balcani. Molotov, preşedintele Consiliului Comisarilor
poporului şi Comisar al poporului pentru afacerile externe al URSS, a ascultat cu răceală expunerea pe care i-a făcut-o Saracioglu privind problemele
balcanice.
De problemele sud-estului european era preocupată şi Italia, însă în spiritul intereselor sale. Ea a urmărit crearea unui bloc al neutrilor alcătuit din
ţările dunărene şi balcanice (Ungaria, România, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia,
Turcia şi Italia). în acest sens la 15 septembrie 1939 guvernul italian a cerut
asentimentul guvernului german; acesta a dat un răspuns favorabil. Ca urmare
la 29 septembrie guvernul italian a formulat o declaraţie care să servească
drept bază juridică la constituirea unui grup de state neutre sub egida
Romei 13 .
ln primele zile ale lunii octombrie 1939 reprezentantul Italiei la Bucure~ti a făcut unele sondaje în legătură cu crearea unui bloc al neutrilor cu
condiţia ca „Italia să joace rdlul de mare conducătoare a a.cestui bloc" 14
Gafencu a răspuns că „România n-ar vedea decît cu ochi buni formarea unei
grupări de state neutre în Balcani"'"·
Într-o convorbire pe care a avut-o cu Grigore Gafencu, A. Thierry,
ambasadorul Franţei .la Bucureşti, a lăsat să se Înţeleagă că ţării sale i-ar
conveni un bloc balcanic neutru, dar nu sub egida Italiei. Ministrul de
externe al României l-a asigurat pe reprezentantul Franţei că „nimeni nu
s-ar gîndi să intre necondiţionat într-o grupare a neutrilor în care Italia să-~i
impună voinţa, atrăgîndu-i pe toţi împotriva marilor puteri occidentale. O
apropiere a Blocului Balcanic de Italia nu poate fi luată în consideraţie decît
pe temeiul şi cu condiţia unei neutralităţi desădrşite. Condiţionînd neutralitatea ei de neutralitatea Blocului Balcanic, Italia nu ar mai reprezenta o primejdie pentru nimeni" 16 .
Eşuarea tra-tativelor de la Moscova a determinat guvernul român să reia
activitatea iniţială În vederea creării unul bloc balcanic. Astfel, la 18 octombrie 1939, ministrul de externe al României a cerut, prin ambasada română
de la Ankara, părerea guvernului turc asupra constituirii unui bloc balcanic
şi a posibilităţii colaborării unui asemenea bloc cu Italia şi Ungaria în sensul
unui grup de state neutre 17 . Guvernul turc a răspuns pozitiv, dar a cerut
propuneri concrete. La 28 octombrie 1939 România a trimis aliaţilor săi
(Grecia, Iugoslavia şi Turcia) un plan care să stea la baza constituirii blocului
13

G::deazzo Ciano, Journal Politique 1939-1943, tom. I, p. 162.
Arh. MAE, fond 71/Înţelcgcrca Balcanică, voi. 39, f. 531.
1 " Ibidem.
16
Idem, fond 71/Franţa, dosar 69 bis, f. 184. Notă asupra convorbirii avute în ziua
de 14 octombrie 1939 de Grigore Gafencu cu A. Thierry.
17
Arh. MAE, dosar 38, studiul secţiei cxvernc a MAE, din 24 decembrie 19-43.
14
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neutrilor*. Din prevederile planului rezultă dorinţa României de a păstra
pacea la hotarele sale, precum şi intenţiile ei de a rămîne în afara conflictului. Planul mai cuprindea unele probleme de procedură, precum şi numărul
statelor care ar fi trebuit să participe. Blocul de state neutre în sud-estul
Europei trebuia să se reconstituie pe baza unei înţelegeri prealabile între cele
patru state aliate. Întrucît blocul nu avea alte obligaţii decît aceea a neutralităţii, guvernul român s-a gîndit că alături de statele înţelegerii Balcanice
puteau să participe la bloc şi Bulgaria, Ungaria şi Italia. Nefiind condiţionată
de apărarea statu-quo-ului, România considera participarea celor trei state
revizioniste legată numai de obligaţia păstrării neutralităţii în eventualitatea
unui conflict ce s-ar fi i,·it în Balcani. În cazul unei agresiuni a unei mari
puteri îndreptate împotriva sa, România a urmărit în mod constant să-şi a~igure neutralitatea Bulgariei ~i Ungariei, state care emiteau pretenţii teritoriaie
')i erau nemulţumite de tratatele încheiate în urma primului război mondial.
De prezenţa Italiei în acest bloc era nevoie pentru a o obliga să nu se amestece sau să nu sprijine agresiunea ce ar fi fost îndreptată împotriva vreunui
~tat balcanic. Totodată, Italia ar fi atras în acest bloc şi pe celelalte două
state, Bulgaria ~i Ungaria, aflate sub influenţa sa politică.
La nota guvernului român, Iugoslavia a răspuns la 1 noiembrie 1939
că „propunerile pentru formarea unui bloc al neutrilor trebuie luate În
serioasă consideraţie" 111 • Guvernul turc s-a arătat interesat de propunerea
românească, declarînd că ar fi o binef acerP. dacă s-ar putea înjgheba un bloc
balcanic independent şi neutru cuprinzînd toate statele balcanice. În yrivinţa
participării Italiei la bloc se declara de acord însă cu condiţia ca ea sa susţină
politica statu-quo-ului în această regiune şi colaborarea dintre Roma şi ţările
balcanice să se facă pe picior de egalitate 10 • Guvernul grec n-a respins propunerile României, dar susţinea că „se ivesc dificultăţi din cauza opunerii
Franţei de a vedea Italia participînd la blocul neutrilor" 20 . Ioannis Metaxa,
preşedintele guvernului şi ministru de externe al Greciei, a declarat
În ceea
ce îl priveşte „ar fi cum nu se poate mai mulţumit, dacă s-ar ajunge măcar
la formarea blocului de neutri între cei patru componenţi ai Înţelegerii Balcanice"21. Dintre cele patru state aliate, numai două au declarat neutralitatea
faţă de beligeranţii aflaţi în conflict (România şi Iugoslavia), În timp ce
Grecia şi Turcia erau numai state nebeligerante.
Politica României de creare a unei zone neutre în Balcani nu s-a bucurat de sprijinul aliaţilor săi. Aceştia, sub diverse pretexte, au respins-o. În
ceea ce priveşte poziţia marilor puteri, care nu doreau o apropiere Între sta-

ca

* 1) Neutra'litatea desăvîrşită în cadrul actualului conflict; 2) Neagresiunea Intre
statele făcînd parte din bloc. Obligaţiunile de asistenţă mutuală stipulate Între uncie state
făcînd parte din bloc rămîn În vigoare şi joacă ,În1 caz de neagresiune; 3) In ,cazul unei
agresiuni externe Împotriva unuia dintre statele făcînd parte din ,blocul neutrilor, celelalte
vor păstra cel puţin o neutralitate faţă de statul atacat; 4) Deciziunile luate de acord î111
vederea normalizării măsurilor militare la frontierele comune; 5) Stabilirea unui contact
direct Între mini~rii afacerilor externe ai statelor făoînd parte din blocul neutrilor. Schimb
<le informaţii politice şi economice Între guverne; a) Adoptarea unor măsuri de ordin economic 3n baza comunităţii de interese.
18 Idem. Telegrama nr. 4 626 din J noiembrie 1939 a ambasadei române, Belgrad.
19 Idem, vol. 39, f. 525.
llo Ibidem.
21 Ibidem.
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tele din sud-estul Europei, ea rezultă dintr-o telegramă a lui Grigore Gafencu din 6 noiembrie 1939, adresată misiunilor diplomatice de la Ankara,
Atena, Belgrad, Paris, Roma, Budapesta şi Moscova, unde se spune că „ambasadorul Franţei mi-a declarat că guvernul său este complet de acord cu
punctul nostru de vedere, ministrul Germaniei nu face nici o obiecţie la
constituirea unui bloc de neutri, care corespunde întocmai politicii Reichului
de a împiedica războiul să se extindă spre sud-est, iar ministrul Angliei a fost
însărcinat să-mi aducă la cunoştinţă că guvernul englez împărtăşeşte în totul
părerile noastre despre folosul unui bloc de neutri şi că dacă se abţine să
sprijine pe faţă asemenea idee este numai de a nu împiedica grabnica ei realizare*. Ministrul Italiei s-a interesat de aproape şi în mai multe rînduri de
punctul nostru de vedere şi de acţiunea pe care am plănuit-o. Din lămuririle
pe care le-a dat am Înţeles că Italia priveşte cu simpatie un asemenea proiect,
dar se abţine deocamdată de la orice iniţiativă, pentru a nu lua asupra ei un
eventual eşec. Guvernul Uniunii Sovietice n-a dat pînă acum nici un
răspuns" 22 . La mijlocllll lunii noiembrie guvernul sovietic a făcut cunoscut prin
comisarul său adjunct al afacerilor externe că „examinează acest proiect antisovietic"2:i. Molotov, după ce a luat cunoştinţă de proiectul pactului blocului
neutrilor, a răspuns că „guvernul sovietic nu are interes În acest proiect
născut mort" 24 .
Deşi Ungaria şi Bulgaria n-au fost informate oficial de propunerile
făcute de guvernul român, ele erau totuşi la curent cu proiectul român pe
care l-au primi,t cu răceală. La Budapesta, Csaky, ministrul afacerilor străine
al Ungariei, a declarat reprezentantului lugoslaviei că „nu vede rostul creării
unui bloc a.I neutrilor, dar că vede În schimb un pericol crescînd în amestecul
beligeranţilor în treburile statelor din sud-estul european " 25 .
Ghiorghi Kioseivanov, preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul
afacerilor străine al Bulgariei, Într-o convorbire (10 noiembrie 1939) cu reprezentantul Ungariei la Sofia, a arătat că „în ciuda propagandei mari, nici
acum nu i-a făcut nimeni o propunere pozitivă, poate din cauză că el evită
acest lucru declarînd din capul focului că nu intră Într-un asemenea bloc. El
nu crede şi nu va lua angajamente pe această cale pentru asigurarea integrităţii teritoriale a statelor din cadrul Antantei Balcanice.
Bulgaria rămîne neutră, dar numai pînă atunci cînd are propriul mteres"26.
Evident că interesele fiecărui stat din sud-estul Europei, precum şi cele ale
marilor puteri constituiau o barieră greu de trecut în realizarea unei zone
paşnice În această parte a lumii. Forţele patriotice din România au sprijinit
eforturile guvemului român de a alcătui un bloc de state neutre în scopul
'-· Încă În pr.imăvara anului 1939 guvernul englez a sugerat ilui Gafencu ideea creării
unui bloc a:l neutrilor fo Balcani.
22
Idem, fond 71/URSS, voi. 88, f. 37. Telegrama nr. 6 977 din 6 noiembrie 1939,
semnată Gafencu.
23 Idem, fond 71/Înţelegerca Bakanică, vol. 39, f. 542.
24 Ibidem.
25
Politica externă a Ungariei în perioada izbucnirii celui de-al doilea război mondial,
1939-1940, vol. IV, p. 636. Rpportul ministrului Ungariei la Ankara către ministrul său
de externe, 29 noiembrie 1939.
26
Idem, p. 665, Raportul din 13 noiembrie 1939 al ministrului Ungariei la Sofia
adresat ministrului de externe al Ungariei.

o. Turu
asigurării securităţii şi integrităţii

teritoriale în Balcani. În numărul din
1 octombrie 1939, Scînteia, organul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, publica un articol intitulat „Pentru apărarea ţării", în care se
arată că: .,Popoarele din ţările balcanice sînt la fel de ameninţate de pericolul
agresiunii fasciste şi imperialiste ca şi România. Contra duşmanului comun
se impune crearea blocului balcanic al popoarelor din Peninsula Balcanică.
Deci, toţi patriotii sinceri trebuie să lupte pentru o politică de unire între
poporul roman şi cel bulgar în cadrul blocului balcanic, contra agresorului".
Marile puteri europene, care urmăreau dominarea Balcanilor, au agitat
politica revizionistă promitînd cercurilor reacţionare din Ungaria şi Bulgaria
teritorii pe seama României ~i a altor state vecine, împiedicînd astfel
orice încercare de Înţelegere Între statele dunărene şi sud-dunărene. GU\·ernul
hitlerist s-a împotrivit fătiş politicii de creare a blocului neutrilor. La 15 noiembrie 1939 soma Italia, care de fapt renunţase la politica de constituire a
blocului neutrilor odată cu încheierea acordului anglo-franco-turc din 19
octombrie 1939, să nu ia vreo iniţiativă în acest sens. La 17 noiembrie 1939
ministrul de externe al Italiei scria ambasadorului său la Berlin că: ,,Nu
a fost luată nici o initiativă, nici nu au fost ~i nici nu sînt duse discuţii pentru
un bloc bakanic" 27 .
La 22 noiembrie 1939 reprezentantului României la Roma i se reproşa
pe un ton caustic de către ambasadorul Germaniei că: ,,România face un joc
foarte periculos cu planurile ei de înaltă politică tinzînd la constituirea unui
bloc balcanic care, sub eticheta neutralităţii, ar fi îndreptat contra Germaniei.
Un asemenea bloc nu se va alcătui niciodată, pentru că nici Italia şi încă
mai puţin Ungaria şi Bulgaria nu vor adera niciodată la el [ ... ]. Iar Germania comideră proiectul ca o acţiune ostilă contra sa. Cel mai bun lucru ar
fi, deci [ ... ] de a se înmormînta grabnic întreaga chestiune" 28 •
Văzînd reticenţele franceze şi italiene, precum şi opoziţia Germaniei şi
Uniunii Sovietice, România a întrerupt pentru un moment acţiunea sa.
Situaţia României devenea din ce în ce mai îngrijorătoare. Din convorbirea avută de Ciano cu ambasadorul Franţei la Roma, în ziua de 30 noiembrie 1939, rezultă că României i se pregăteau amputări teritoriale pe toate
frontierele. în decursul acestei convorbiri ministrul de externe al Italiei a
făcut aprecieri pozitive asupra raporturilor ţării sale cu Ungaria, Iugoslavia,
Grecia şi Bulgaria. Despre România a spus că nu ar dori să-şi lege destinele
de acelea „ale unei ţări ameninţate la hotarele sale şi condamnate unor jertfe
mai ales spre răsărit" 29 • Dorind să iasă nevătămată din viitoarea evenimentelor, la începutul lunii decembrie 1939 România a făcut noi încercări de a crea
blocul neutrilor, sperînd că pe această cale ar putea îmbunătăţi poziţia sa
politică şi militară şi ar consolida alianţele din cadrul Înţelegerii Balcanice.
Indreptîndu-se către Italia, singura mare putere din Europa neparticipantâ
la război, Grigore Gafencu a declarat ministrului guvernului italian de la
Bucureşti că: ,,România nu doreşte pentru acest bloc un alt sprijin decît al
27

Documenti Diplomati ltaliani, seria a IX-a (1939-1948), voi. II, doc. 248, p. 209.
Arh. MAE, fond 71/ltalia, voi. 66, f. 259, 260. Telegrama nr. 6635 din 23 noiembrie
1939 a legaţiei României din Roma adresată Ministerului de Externe.
29 Arh. MAE, fond 71/1939, F. 9., voi. 92, f. 300; fond 71/Inţdegerea Balcanicii,
voi. 39, f. 39.
28
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Italiei" 30 • Răspunsul guvernului fascist de la Roma a fost dat În ziua de
7decembrie 1939 prin directorul politic al Ministeru'1ui Afacerilor Stra inc,
care a declarat reprezentantului României la Roma că: ,,Guvernul italian nu
doreşte să participe la un bloc de state, pentru că atare grupare nu ar putea
rămîne în afară de învălmăşeală, ci ar sfîrşi prin alunecarea într-o direcţie"31. În răspunsul dat guvernului român, guvernul italian a cerut să nu se
mai insiste asupra blocului balcanic neutru, care era văzut rău la Berlin:1'.!.
Guvernele grec, turc şi iugoslav s-au declarat de acord cu planul guvernului român şi s-au angajat să-l sprijine:i:i_
In ziua de 20 decembrie 1939 ambasadorul Turciei la Moscova a adus
la cunoştinţa comisarului adjunct al afacerilor străine al Uniunii Sovietice
poziţia guvernului turc în chestiunea blocului neutrilor propus de Român ia.
Răspunsul acestuia a fost că „guvernul sovietic examinează încă acest proiect
antisovietic" 34 • Ambasadorul Turciei reamintea Comisarului adjunct că „În prezenţa lui a făcut la timpul său domnului Molotov comunicarea cuvenită
asupra proiectului, exprimîndu-i principiile de bază: neagresiunea între statele semnatare, relaţii de bună vecinătate, neutralitatea binevoitoare a părţi
lor contractante în caz de agresiune împotriva uneia din partea unei teqe
puteri şi, îndeosebi, asigurarea că pactul nu va fi îndreptat împotriva nimă
nui. [ ... ] Molotov, în ultimă instanţă, a remarcat că «guvernul sovietic nu
are interes în acest proiect născut mort» ":i.;_
Blocul neutrilor nu era îndreptat împotriva unei ţări sau grup de ţări;
ar fi fost o grupare de state neutre de asigurare a unei zone pacifice, feri le
de convulsiunile războiului.
Deşi încercările României de realizare a unui bloc al neutrilor au eşuat,
totuşi ele se înscriu pe linia eforturilor statului român de colaborare paşnică
cu toate statele vecine, de asigurare a securităţii şi păcii în această parte a
Europei. Amestecul marilor puteri şi politica revizionistă a unor state din
această zonă pacifistă au dus la Învrăjbirea şi izolarea treptată a statelor
din sud-estul Europei şi la împingerea lor în sfera de dominaţie a puterilor
Axei.
Garanţiile acordate României la 13 aprilie 1939 de Anglia şi Franţa
erau îndreptate împotriva unei eventuale agresiuni a Gernnaniei. La 25 octombrie 1939 Alexander Codogan, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al Angliei, a afirmat că „garanţia pentru România este în termeni
generali, fără să se fi stipulat limitarea ei" 36 . În decembrie acelaşi an, mi30 Idem, fond 7'1/1939, E. 9., voi. 92, f. 300. Nota lui Ga/encu asupra convorbirii
avute cu ministrul Italiei în ziua de 4 decembrie 1939.
31 Idem, f. 328. Telegrama nr. 6991 din 7 decembrie 1939 de la legaţia Româ11iei
di.n Roma.
32 Idem, fond 71/lnţelegerea Balcanică, vol. 39, f. 539.
33 Idem, fond
7'1/1939. E. 9., voi. 92, f. 350, 352, 368. Telegrama nr. 2458 din
16 decembrie 1939 a ambasadei din Atena; Telegrama nr. 2458 din 18 decembrie 1939 de
la ambasada din Ankara; Telegrama nr. 6162 din 21 decembrie 1939 de la ambasada din
Belgrad.
34 Idem, fond 71/Rom&ni.a, voi. 120, f. 8. Telegrama nr. 10 din 2 ianuarie 1940 a
Legaţiei române din Moscova.
35 Ibidem.
36 Arh. MAE, fond 71/URSS, ,dosar nrr. 60. Telegrama nr. 78142 din 15 octombrie
19)9 a lui Grigore Gafencu către Ambasada română din Paris.
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nistrul de externe al Angliei condiţiona garanţia şi contra unui eventual conflict în răsărit de doi factori: ,,Hotărî rea Turciei de a deschide strîmtorile
şi neîmpotrivirea Italiei la acţiunea din Răsărit" 37 . S-a căzut de acord ca
Anglia să nu mai dea declaraţii de acest gen şi să evite orice manifestare
,,care ar slăbi valoarea garanţiei" 3 H.
La 20 decembrie 1939, în Consiliul suprem al aliaţilor (Anglia, Franţa),
s-a ~tudiat atitudinea lor fată de statele balcanice şi România.
Deşi Consiliul suprem al aliatilor a recunoscut importanţa rezistenţei
Rnmâniei împotriva unui eYentual „atac rus sau german, nu poate hotărî
totuşi data începerii trimiterii de importante cantităţi de armament, chiar
cînd acesitea ar fi principal acordate - mai Întîi se pune problema satisfacerii
nevoilor armatelor lor" 39 .
Ideea creării unui front de luptă În sud-estul Europei, susţinută de statele balcanice şi sub impulsul generalului Weygand*, comandantul armatei
franceze din Siria, a eşuat în decembrie 1939. Cauzele acestei eşuări se datorau în primul rînd divergenţelor anglo-franceze. Anglia evita să nemulţu
mească Italia prin anihilarea influenţei politice a acesteia În Balcani şi
statele dunărene. Franţa nu dorea încordarea relaţiilor sale cu URSS şi nici
nu voia întărirea influentei Italiei În Balcani. De asemenea, cele două mari
puteri nu erau sigure de politica statelor sud-est europene, de poziţia lor fată
de beligeranţi. Anglia şi Franţa doreau ca acestea să părăsească neutralitatea
şi să declare făţiş că sînt alături de ele 40 .
In ceea ce priveşte furnizarea de armament, se prevedea că pînă în aprilie 1940 industria de război anglo-franceză avea de completat lipsurile ce
exi~tau în cele două armate aliate. După aprilie, cînd acestea erau completate,
cadenţa livrărilor spre România putea cre5te.
Neputîndu-se aproviziona cu armament de pe piaţa puterilor occidentale, guvernul român a convenit să achiziţioneze armament de pe piaţa Germaniei şi să dea în schimb petrol şi cereale. In luna ianuarie 1940 generalul
Rozin a fost însărcinat de guvern să obţină de la Comandamentul german şi
să aducă în ţară armament, În special tunuri antitanc şi antiaeriene. Comandamentul german a promis că va pune la dispoziţia guvernului român importante cantităţi de armament ca tunuri antitanc, artilerie grea, de cîmp, tunuri
antiaeriene, aparate optice şi topografice pentru artilerie, materiale de fortifica\ii etc.H. La sfîrşitul anului 1939 guvernul român era sceptic în privinţa
garanţiilor marilor puteri occidentale şi în acelaşi timp nemulţumit pentru
faptul că erau îndreptate numai împotriva Germaniei. Pentru securitatea graniţelor sale orientale, statul român nu se putea bizui pc nici unul din aliaţii
săi. Urmărind să antreneze Turcia Într-o asemenea alianţă, a propus la 18
37
38

Ibidem.
Ibidem. In ace.st stadiu a rămas chestiunea ga~anţiiiJor pînă În iulie 1940 (Arh.
MAE, fond 71/Franţa, dosar 69, f. 135 Chestiunea garanţiiilor acordate României.
Declaraţia Angliei şi 1 Franţei din 13 aprilie 1939 şi înţele~ul dat de România. Studiu
Întocmit de MAE la 2 decembrie 1941).
39 Arh. MAN, rola 68, caseta I, 1988, decembrie 1939.
,:- În acest sens, generalul Weygand a făcut şi, o dl'lătorie În secret În România pe
la sffrşitul lunii septembrie 1939.
40
Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, rola 68, caseta I, 1988, decembrie 193°.
41 Idem, fond 71/Germani.a, dosar 129, f. 67. Raportul din 2 5 iunie 1940 al generalului Rozin asupra întrevederii cu mareşalul Goring din 22 iunie 1940.
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decembrie 1939 guvernului turc să examineze, care ar fi atitudinea sa „în
cazul unei agresiuni din partea răsăriteană asupra României, fără vreo participare balcanică. Care ar fi în această eventualitate ajutorul şi asistenţa pe
care le-ar da Turcia Marii Britanii şi Franţei Întru îndeplinirea obligaţiilor
de garanţie, deci, indirect, pe ce sprijin putem conta din partea sa" 42 . La 31
decembrie 1939 ministrul de externe al Turciei a dat următorul răspuns: ,,ln
cazul cînd România este atacată şi această situaţie intră în prevederile Pactului Bakanic, Turcia nu va ezita un moment a-şi împlini credincios datoria ei
de aliată. în cazul în care România ar fi atacată însă, în condiţiile pentru
care Turcia nu a contractat obligaţii, ea va decide cu privire la atitudinea sa
după cum o vor cere interesele de apărare a independentei şi integrităţii teritoriale"43. Discuţiile pe marginea acestei probleme au continuat pînă în prima
jumătate a anului 1940.
în partea vestică, de unde era ameninţată de pericolul unei agresrnm
germano-maghiare, statul român nu era asigurat prin nici o alianţă militară.
Tratativele duse cu Iugoslavia erau în curs. Stipulaţiile din convenţia militară
bilateraJlă din 1922 sau cele din convenţia militară a Micii Înţelegeri din 1923
nu mai corespundeau situaţiei politice şi geografice de la începutul anului
1940. Marele stat major român a făcut unele sugestii ministrului de externe
al României În vederea întîlnirii ce acesta urma s-o aibă cu ministrul de
externe al lugoslaviei la 20 ianuarie 1940.
lntrucît Întrunirea şefiilor statelor majore ale celor patru ţări aliate ce ar
fi trebuit să aibă loc în noiembrie 1939 la Belgrad fusese amînată de Marele
stat major iugoslav, organul militar român Întreba, în prima jumătate a lunii
ianuarie 1940, ce alte posibilităţi de contact direct între statele majore ar
~ugera Belgradul. De asemenea, Marele stat major român cerea răspunsul
Marelui stat major iugoslav la proiectul de Protocol special din august 19394-t_
În ziua de 20 ianuarie 1940, în cursul Întrevederii de la Vîrşet, dintre
Grigore Gafencu şi Oinkar Markovici, ministrul român a propus stabilirea
unui nou contact între cele patru state majore. Ambii oameni de stat au fost
de acord că o Întrunire a şefilor de state majore nu era de dorit spre a
nu stîrni prea multă vîlvă, dar au convenit să se realizeze contacte directe şi
indirecte prin ofiţeri de stat major. De asemenea, Gafencu s-a interesat de
soarta proiectului de protocol, aflat încă în studiu la Marele stat major
iugoslav. Markovici a promis că va obţine din partea Marelui stat major
un răspuns la scrisoarea adresată de Marele stat major român în august
1939, pe care-l va trimite Ministerului de Externe al României înainte de
Conferinţa de la Belgrad.
În discuţii, cei doi reprezentanţi au abordat şi alte probleme ce interesau
în mod deosebit securitatea celor două state în perioada respectivă. Ameninţată de statele revizioniste, România dorea pe cît posibil să evite orice defecţiune în cadrul alianţei balcanice şi să păstreze o conduită cît mai corectă în
relaţiile sale cu vecinii. în acest scop Gafencu, exprimînd de fapt teama
guvernului român ca România să fie lăsată pradă statelor revizioniste, a ară
tat la Markovici că: ,,dată fiind atitudinea Bulgariei şi Ungariei, se impune
t, 2
43
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I<lem, fond 71/lnţelegerea Balcanică, voi. 39, f. 536.
Ibidem.
Arhiva MAN, P. Seqi.ia a 3-a, dosar 1703, f. 188.
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pentru statele Înţelegerii Balcanice să ducă o politică solidară, Înţelegătoare,
dar fermă. Pentru aceasta trebuie ţinut seama de următoarele: a) Nici o discuţie referitoare la revendicări politice sau teritoriale, decît în cadrul unor
grupări regionale (Înţelegerea Balcanică, Înţelegerea Dunăreană). Eventualele concesiuni ce ar fi de făcut nu ar avea drept scop întărirea unui stat în
dauna statului vecin, ci ar avea maniera de a consfinţi şi întări principiul
de colaborare regională în interesul general. b) Nici o conce,ie, decît pe temeiul unei Înţelegeri generale şi pe temeiul unor sforţări consfinţite, comun,
solidar, din partea tuturor şi garanţii fată de toţi, pentru a pune capăt politicii care urmăreşte a ne despărţi, pentru a ne împărţi. c) [ ... ] orice discuţie
politică sau teritorială trebuie amînată pînă după pace" 45 •
Gafencu a exprimat dorinţa statului român de a avea raporturi bune cu
conducătorii statului ungar pentru a dezvolta cît mai mult „simţămintele de
prietenie şi de solidaritate între state care au atîtea interese comune" 46 •
Conferinţa de la Belgrad, care a ann loc la începutul lunii februarie, trebuia
să aibă în această privinţă o înrîurire pozitivă. După părerea omului de stat
român, conferinţa trebuia să contribuie la întărirea raporturilor prieteneşti
dintre toate statele vecine, cît şi la o tot mai largă colaborare politică şi economică între statele balcanice ':ii dunărene.
Înainte de începerea lucrărilor conferinţei Consiliului permanent al Înţe
legerii Balcanice, care a avut loc în zilele de 2-4 februarie 1940 la Belgrad,
ministrul de externe al Turciei, cu consimţămîntul celor trei guverne aliate,
în trecere prin Sofia a avut o convorbire cu Kiosseivanov. Cu această ocazie
pre~edintele Consiliului de Miniştri şi ministrul de externe al Bulgariei a
reafirmat poziţia ţării sale că „ va păstra o strictă neutralitate chiar în cazul
cînd unul din vecinii săi ar fi atacat"·17 • Întrebînd pe interlocutorul său ce
atitudine ar adopta Bulgaria în cazul cînd unul din statele Inţelegerii Balcanice (România) ar fi atacat 5i trupele lui ar fi obligate să se retragă pe
teritoriul bulgar, Kiosseivano,· a răspun~ că „înainte de a se ivi un asemenea
război, guvernul bulgar nu ar putea lua nici o decizie, dar că o dată războiul
produs, Bulgaria va acţiona ca o membră a Înţelegerii Balcanice şi nu numai
că nu va dezarma acele trupe, ci mai curînd va lua loc la luptă alături de
ele" 48 •
La Conferinţa de la Belgrad cei patru miniştri au căzut de acord asupra menţinerii unei atitudini strict pacifiste faţă de război; de asemenea au
analizat condiţiile de normalizare şi de strîngere a raporturilor cu statele
vecine, îndeosebi cu Bulgaria şi Ungaria, pentru a desăvîrşi „pacea în Balcani
şi pacea dunăreană. Totodată ei şi-au exprimat convingerea că În cadrul unor
Înţelegeri regionale se vor putea găsi formele de apropiere şi de înţelegere Între
toate statele vecine din sud-est. Ministrul de externe al României a expu, în
linii generale eforturile guvernului de a ameliora raporturile sale cu toţi
vecinii. Ministrul de externe al Turciei a fost Însărcinat să-l informeze pe
Gheorghi Kiosseivanov asupra discuţiilor avute şi de deciziile luate de conferinţă, asigurîndu-1 că au luat act cu plăcere de atitudinea Bulgariei şi că
~ 45

Arhiva MAE, fond 71/Inţelegerea Balcanică, volumul 39, p. 535.
Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem. (Aceasta rezultă din declaraţia făcută de mini..strul de externe al Turciei
la Co111ferinţa de la Be1grad din februarie 1940).
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sînt gata în cadrul Înţelegerii Balcanice a lua în consideraţie cu bunăvoinţă
chestiunea revendicărilor bulgare, ,,aceasta însă neputîndu-se face decît după
restabilirea păcii în Europa" 49 •
La Belgrad au fost discutate şi unele probleme militare care interesau în
cel mai înalt grad România. La 30 ianuarie 1940 Marele stat major rom;1n
propunea ministrului afacerilor externe să discule la Conferinţă posibilită
ţile revederii prevederilor convenţiilor militare ale Inţelegerii Balcanice În
lumina condiţiilor politice şi militare ce se creaseră, precum şi nonnele generale ale cooperării navale în Marea Neagră decurgînd din Înţelegerea stabilită în protocolul Conferinţei statelor majore care a avut loc la Atena în
decembrie 1938 50 .
în adresa din 6 februarie 1940 Ministerul Afacerilor Străine comunicJ.
Marelui stat major că în urma convorbirilor avute la Belgrad cu ceilalţi
miniştri ai Înţelegerii Balcanice ministrul de externe al Iugoslaviei a făgă
duit ca Marele stat major iugoslav să înceapă în cel mai scurt timp convlH"birile cu Marele stat major român în vederea adaptării convenţiilor militare
la condiţiile militare ale anului 1940. De asemenea s-a căzut de acord ca
Între cele patru state majore să se reia contactele. La propunerea reprezentantului Greciei, Consiliul permanent a convenit ca în ,locul conferinţei nbi~nuite a şefilor de stat major să se stabilească n.umai un simplu contact di~'--ret,
dar direct între cele patru state majore pentru a discuta probleme militJ.re ce
le interesau. De asemenea s-a mai convenit ca cele patru state majore să ia
contact pentru a studia ipoteza unei cooperări a forţelor militare ale celor
patru state ale Inţelegerii Balcanice împotriva unei eventuale invazii din
afară 51 . În acest scop fiecare stat major trebuia să înceapă numaidecît să
studieze ipoteza unui atac îndreptat împotriva sud-estului european şi modalitatea de organizare a cooperării armatelor şi flotelor celor patru state alia1e
pentru respingerea unei atari agre,iuni. în cursul lunii martie 1940 urmau să
se întîlnească la Atena ataşaţii militari ai României, lugosla viei şi Turciei,
ca împreună cu reprezentantul statului major turc să discute ipotezele propuse de fiecare stat major aliat.
La Belgrad, ministrul de externe al României a mai discutat cu ministrul
de externe al Tur<:iei, despre o eventuală cooperare militară româno-turcă
În cazul unui atac din est Împotriva României, iar cu ministrul de externe
al lugoslaviei adaptarea prevederilor convenţiilor militare de alianţă românoiugoS'lavă la condiţiile deosebite din anul 1940.
La Conferinţa de la Belgrad a Oonsiliului Permanent al înţelegerii Balcanice, care a fost şi ultima, reprezentantul României a fost foarte activ. El
a urmărit să asigure securitatea României printr-o politică paşnică faţă de
vecini şi de neangajare faţă de taberele beligerante. Dar, aşa cum au demonstrat-o evenimentele din vara anului 1940, încercările României de a păstra
raporturi paşnice cu toţi vecinii s-au năruit din cauza politicii revizioniste
a unora dintre aceştia susţinuţi de puterile Axei.
A vînd loc Într-o situaţie critică, plină de riscuri, conferinţa Consiliului
permanent a confirmat dorinţa celor patru state de a menţine pacea în
49
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Ministerul Afacerilor Străine.
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parte a Europei. În comunicatul dat publicităţii la 4 februarie 1940
se pre,ciza (la punctul 3) că membrii Consiliului permanent ,,[ ... ] rămîn
uniţi în cadrul unei alianţe, care urmăreşte numai propriile sale scopuri, nu
este îndreptată împotriva nimănui şi veghează în comun asupra dreptului fiecăruia la independenţa şi teritoriul său naţional" 52 . De asemenea, reprezentanţii fiecărui stat s-au străduit să păstreze o anumită distanţă faţă de marile
puteri beligerante, manif estîndu-şi cu acest prilej dorinţa ca statele lor să nu
fie antrenate în conflict, precum şi teama de a nu fi acuzate că sprijină pe
unul sau altul din grupul de state beligerante. În schimb au încercat să se
apropie de Italia, mare putere care nu participa încă la război. La insistenţele
României cei patru mini5tri s-au declarat pentru raporturi de prietenie cu
llngaria şi Bulgaria.
Conferinţa de la Belgrad a produs o impresie bună asupra reprezen1an tului guvernului ungar de la Belgrad care scria la 6 februarie 1940 că „În
privinţa Ungariei atmosfera Conferinţei a fost deosebit de favorabilă [ ... 1Cuvintele preţioase adresate Ungariei şi Bulgariei nu sînt numai vlăstarefe
dorinţei de pace, ci ele pun într-o lumină corespunzătoare atitudinea preveniware a României, cit şi încăpăţinarea noastră externă" 53 .
Hotărîrile adoptate de conferinţa de la Belgrad au mulţumit România,
care a urmărit cu perseverenţă transpunerea lor în viaţă. Diplomaţia română
a aqionat imediat în vederea menţinerii unor raporturi normale de vecinătate
cu Bulgaria şi Ungaria. Astfel, la sfîrşitul lunii februarie ministrul de finanţe
al României, Mitiţă Constantinescu, a făcut o vizită la Sofia. Misiunea sa
a fost de a arăta gU\·ernului bulgar „ via dorinţă a României de a întreţine
raporturi de prietenie cu Bulgaria şi de a strînge, atît direct cît şi în cadrul
întelegerii Balcanice, legăturile de colaborare dintre cele două ţări. Înţelege
rea Balcanică - a declarat el - trebuie să fie lărgită, adîncită şi să cuprindă
şi Bulgaria " 54 . Rezulta tele vizi tei au constat Într-o ameliorare a relaţiilor,
precum şi stabilirea unor contacte directe între cele două guverne. Factorii de
răspundere ai Bulgariei şi-au exprimat dorinţa de a îmbunătăţi raporturile
tării lor cu România şi s-au declarat de acord cu teza guvernului român, că:
„toate statele trebuie să urmeze în comun şi deplin solidare o eolitică de
independenţă şi de pace care să corespundă intereselor comunitaţii bakanice"55. Ei au dat asigurări categorice că vor păstra neutralitatea, chiar în
cazul În care vecinii lor ar fi atraşi într-un conflict. Au mai declarat însă
câ pentru motive de oportunitate ei nu erau în măsură să se apropie şi să se
alăture înţelegerii Balcanice 56 . Desigur, guvernul bulgar urmărea propria sa
politică şi anume realizarea revendicărilor sale teritoriale.
Guvernul ungar era foarte greu de convins şi de atras la o colaborare
pacifică. Din cele discutate la Belgrad, Budapesta a reţinut problemele ce o
imeresau direct, şi anume cele teritoriale. Ministerul de Externe al Ungariei
a fost foarte iritat de faptul că „conferinţa a luat în deplină consideraţie
in1eresele româneşti, întrucît cei patru miniştri de externe participanţi au
2

Universul, 7 febuarie 1940.
Politica externă a Ungariei în perioada izbucnirii ct!ui de-al doilea război mondial,
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precizat hotărîrea lor de a veghea împreună asupra unităţii cît şi asupra
integrităţii teritoriale a celor patru state interesate în menţinerea păcii" 57 .
Respingerea de către conferinţă a ideii concesiilor teritoriale a determinat
publicarea unui articol în ziarul Pester Lloyd, care a produs nervozitate la
Bucureşti şi Belgrad. Punctul trei al comunicatului era nou; cele patru state se
obligau să apere în comun teritoriile lor naţionale, indiferent de unde provenea agresiunea. Bineînţeles că această obligaţie era firavă şi teoretică, dacă
nu era dublată de angajamente militare ferme.
Germania privea România prin prisma intereselor sale economice ~i
îndeosebi problema petrolului o interesa în cel mai înalt grad. Într-o convorbire intimă la Legaţia germană din Bucureşti, ataşatul militar german a spus
următoarele: .,Este de aşteptat ca englezii să dea o ripostă înfiinţării comisariatului petrolului şi să comită acte de sabotaj la sonde şi în regiunea Porţi
lor de Fier, pentru a bloca circulaţia pe Dunăre. în acest caz, dacă autorităţile române nu vor lua măsuri, Reichul va fi nevoit să trimită forţe militare
capabile să împiedice sabotarea convenţiei de interes vital pentru noi. Comandamentul suprem al armatei germane a prevăzut şi refuzul României de a
primi trupe de pază şi consecinţa acestei atitudini, războiul" 58 •
Ataşatul militar al Reichului prevedea o agresiune germană din apus,
şi ocuparea completă a României.
România privea relaţiile sale cu Germania prin prisma aprovizionării
cu armament şi a unui eventual concurs ce aceasta i-ar fi dat poate în eventualitatea unei situaţii critice la care România se aştepta, date fiind pretenţiile teritoriale ce se emiteau din partea unor ~tate vecine.
La sfîrşitul anului 1939 guvernul român a încheiat o convenţie cu cel
german pentru ca: Germania să livreze armament, iar România să dea în
schimb petrol şi cereale 59 .
Convenţia provizorie încheiată în martie 1940 a fost transformată Li
22 mai 1940 într-o convenţie definitivă germano-română (Abkommen i.iber
Austach). Prin această convenţie au fost precizate cantităţile de armament ce
urmau să fie livrate de guvernul german României şi cele de petrol pe care
aceasta trebuia să le dea în schimb. Pînă la 22 iunie 1940 guvernul germ.10
livrase o cantitate infimă de armament din ceea ce fusese prevăzut. în ziua
de i2 iunie 1940, în audienţa avută la Goring, generalul român Rozin a
propus ca Germania să livreze armamentul comandat de România. Goring
a dat un răspuns evaziv, spunînd că „sîntem singurii pe lume care vă putem
da arme. Anglia nu vă poate da nici un pistol. Franţa e în mîna noastră.
Italia are ea însăşi nevoi mari. America a vîndut totul Angliei. în această
extraordinară conjunctură eu aş putea foarte bine să fixez preţuri enorme şi
oricui aş spune să plătească întreit ar plăti imediat, dar României nu-i vom
spune acest lucru. Vreau să facem cu România uh schimb onest, echitabil,
căci dacă noi sîntem singurii care vă putem vinde arme, În schimb România
57 Politica externă a Ung{lriei în perioada izbucnirii celui de-al doilea război mondial,
1939-1940, voi. IV, dosarul 566, p. 731. Adresa şefului secţiei politice din Ministerul
Afacerilor Străine al Ungariei, toate legaţiile ungaire, 7 martie 1940.
68 Arhiva MAN, P. fond S. 3-a, dosar 1897, f. 3 (3 februarie 1940) CD, Raportul
secţiei a 3-a a Marelui stat major român.
59 Arh. MAE, fond 71/Germania, dosar 129, f.
57. Raportul generalului Rozi11
asupra audienţei la marejalul Goring din 22 iunie 1940.

D.

TUŢU

ne dă şi ea o armă foarte puternică - petrolul - , de care avem mare
nevoie şi în plus ne dă cereale. Iată de ce dorim sincer ca România să fie
lăsată în linişte" 60 •
Pentru România situaţia era foarte gravă; toate canalele de aprov1z1onare
cu armament fiind închise, ea era nevoită să apeleze la cel mai înverşunat
stat revizionist care îi promitea că nu are nici o intenţie agresivă, nici o
pretenţie teritorială, dar în schimb sprijinea statele ce emiteau pretenţii teritoriale asupra ei.
Anglia, care avea cele mai puternice poziţii în industria petrolieră românea,că, s-a interesat În special de planul de distrugere a zonei petrolifere
româneşti şi mai puţin de un ajutor militar pe care să-l acorde României în
cazul unei invazii.
După Anglia, Franţa avea man mvesuţn m industria românească, de
al·cca guYernul român a urmărit să profite de această situaţie şi s-o atragă
la o colaborare militară de apărare a teritoriului României. In acest scop a
oferit baze aeriene aviaţiei franceze şi a încercat chiar să elaboreze un plan
de cooperare militară cu armatele anglo-franceze. La sfîrşitul lunii februarie
1940 doi ofiţeri francezi au vizitat bazele aeriene româneşti pentru determinarea unor baze aeriene, probabil pentru o eventuală colaborare. Guvernul
rumân s-a arătat dispus ~i s-a angajat să pregătească şapte baze şi şapte
terenuri auxiliare pentru aviaţia franceză. La 15 mai 1940 ataşatul militar
fr.mcez era pus la curent de Marele stat major român că „s-au făcut recunoa~terile auxiliare, că pot conta că în scurt timp vor fi amenajate" 61 . GuYernul francez n-a dat însă curs dorinţelor româneşti 62 .
Generalul Gamelin, comandantul armatei de uscat franceze, nota ]a 10
m.utie 1940 că „pe plan militar, un efort în Balcani ar fi pentru Franţa
de un folos cu mult mai mare decît un efort în Scandinavia. Teatrul general de operaţii s-ar întinde larg. Iugoslavia, România, Grecia şi Turcia ne-ar
aduce o întărire de aproximativ 100 de divizii" 63 . Aceasta a fost numai o
părere, neconcretizată în vreun protocol sau un plan de acţiune 64 .
Ibidem.
Arh. MAN, fond 948,493, mapa 3, f. I, 27.
63
La 5 a.pni.lie 1940, ambas.adorul Romlniei la Paris raporta că „generalul Weygand
)Î-.1 arătat regretul că de la ultima noastră îndlnire de acum trei hmi nu s-a realizat
nimic În domeniul pregătirulor şi că atunci cind a trimis 'în Rominia doi ofiţeri aviatori cu
misiunea de a stabili bazele de aterizare destinate aviaţiei aliate care ne-ar veni În ajutor
din primul moment, ei n-au avut nici un contact direct şi au trebuit să lase chestiunea pe
seam.1 ataşatului aerian francez fa Bucureşti, care a rezolvat-o ulterior, urm'înd ca terenurile
să fie amenajate de acum În1inte" (Arh. MAE, fond 71/Fr.anţa, dosar nr. 70, f. 192).
63 Documente privitoare la conflictul cu Iugoslavia fi Grecia. 1941, Dcutsches Verlag,
-abv 131.
&', Jn aprilie 1940, grnera~ul Wcygand, Într-o discuţie cu ambasadorul Romlniei la
Paris, spune1 că „Aliaţii a:u dat României garanţia :lor. Dacă România e~t~ atacată, ajutorul
aliat va veni de la Corpul expediţiona,r din Syria. Pentru ca acest ajutor să fie deplin
eficace este absolut necesar să se sua1bi'lească din vreme şi de ,comun acord un plan de
-aqiunc politi.: şi militar destinat să evite orÎ,ce focurcăt,ură de ultim moment care ar rioca
îndrzierca i 0 1tc:rvcnţiei aliaţi~or în favoarea României. Gcncra'lul Weygand a ţinut si subliniae În m.1i multe rînduri că este vorba de pregătiri strict -defensive, conform doctrinei
~uvcrnului francez; de a pune bazele unui front defensiv şi nicidecum ofensiv În Balcani.
Dacă nu se poate fa<:e mai mult, chiar ni~te pregătiri sumare pot fi de un imens folos
(Idem, fond 71/Franţa, dosar nr. 70, fila 192).
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La 28 martie 1940 s-a semnat la Londra acordul franco-britanic. Cu
aliate să intensifice războiul
aerian, ,,În primul rînd distrugerea unor centre industriale germane şi unele
noduri de comunicaţii feroviare" 65 . În relaţiile cu Bniunea Sovietică „să se
evite vexaţiuni inuti,le care ar adînci colaborarea germano-sovietică" 66 . Era clar
că România nu putea conta pe garanţiile anglo-franceze în situaţia concretă
din primăvara anului 1940.
Pentru asigurarea apărării integrităţii sale teritoriale, guvernul român
a urmărit cu perseverenţă traducerea în viaţă a hotărîrilor conferinţei din
2-4 februarie. Guvernul iugoslav tergiversa perfecţionarea alianţei militare
româno-iugoslave. Protocolul special trimis în august 1939 de către Marele
stat ~ajor român Marelui stat major iugoslav n-a mai fost luat în consideraţie
de acesta din urmă, întocmind un altul pe care l-a adus de la Belgrad Grigore
Gafencu cînd s-a Întors de la conferinţă. Protocolul secret elaborat de Marele stat major iugoslav nu satisfăcea cerinţele organului militar român,
deoarece nu stabilea nimic nou, nu rezolva problemele în suspensie ~i reprezenta de fapt o măsură dilatorie.
Cu toate acestea, şeful Marelui stat major român l-a semnat şi a restituit un exemplar păqii iugoslave cu contrapropuneri. La 9 aprilie 1940 Belgradul a trimis drept răspuns un proiect de „Anexă la protocolul secret din
februarie 1940". Dar nici de data aceasta partea română nu a fost mulţu
mită şi, la 14 aprilie acelaşi an, Anexa şi o copie adnotată au fost înapoiate
Belgradului pentru refacere. La 23 mai 1940, cînd evenimentele militare şi
politice din Europa s-au precipitat, Marele stat major român obiecta că, cu
toate că „a elaborat în 4-5 zile contrapropuneri, Marele stat major iugoslav
a lăsat să treacă mai mult de o lună fără a da vreun răspuns" 67 • Din cauza
evenimentelor ulterioare, partea română n-a mai insistat şi ca atare nu s-a
semnat un protocol de punere în aplicare a convenţiei militare din 1922. Motivul neajungerii la un acord deplin l-a constituit faptul că românii doreau
aplicarea clauzelor militare nu numai în cazul unui atac ungar, dar şi în
cazul unui atac al Ungariei împreună cu unul sau mai multe state terţe, în
vreme ce iugoslavii doreau să limiteze aplicarea acestor clauze doar la eventualitatea, imposibilă dealtfel, a unui atac al Ungariei fără ajutor din partea
unuia sau mai multor state. Or, în condiţiile politice şi militare din prima
jumătate a anului 1940 asupra României greva pericolul unui atac concentric.
Conform Înţelegerii de la Belgrad, în luna martie 1940 urma să aibă loc
la Atena comfătuirea ataşaţi1lor militari ai statelor înţelegerii Balcanice, pentru a dezbate şi examina proiectele de acţiune elaborate de statele majore
respective, care cuprindeau ipoteza unei apărări în comun a Balcanilor. în
vederea acestei conferinţe, a cărei dată a fost mereu amînată din cauza Marelui stat major iugoslav, Marele stat major român a pregătit un studiu „asupra cooperării cu armatele aliate din înţelegerea Balcanică de a se opune cu
forţe unite unei invazii din afară în cazul unui atac îndreptat contra sud-estului european" 68 • În proiectul român, elaborat la 18 mai 1940, se avea în veaceastă ocazie s-a hotărît ca forţele aviaţiei
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dere ~i ajutorul militar ce l-ar fi acordat puterile occidcntalc 69 • ,,Rezistenţa
cu foqe unite a Înţelegerii Balcanice este însă posibilă şi logică în scopul
~i pe timpul necesar intrării În linie a foqelor franco-engleze destinate a
constitui împreună cu Înţelegerea Balcanică un front sud-estic" 70 • Precipitarea
e\'enimentelor în Occident şi intrarea Italiei în război au împiedicat ţinerea
consfătuirii. Aşadar, întîlnirea militară programată la Atena n-a mai
a\·ut loc.
Pentru convorbirile cu reprezentanţii Marelui stat major turc în legă
tură cu cooperarea bilaterală româno-turcă Marele stat major român a numit
pe ataşatul militar de la Ankara. Acesta trebuia să discute condiţiile tehnice
de cooperare a f oqelor terestre şi aeronavale române şi turce „În ipoteza unei
agresiuni orientale împotriva României"i 1 .
In ziua de 25 martie 1940, locotenent-colonelul Traian Teodorescu s-a
prezentat mareşalului Fevzi Cakmak, şeful Marelui stat major turc, şi i-a
făcut cunoscută scrisoarea generalului Florea Ţenescu, şeful Marelui stat
major român, referitoare b însărcinarea ce o avea. Şeful organului militar
superior turc, În cnnsens cu ministerul de externe al Turciei, a amînat discuţiile asupra cooperării bilaterale după Întrunirea celor patru ataşaţi militari
ce urma să aibă loc la AtenJ. Or, cum Întîlnirea de la Atena n-a mai avut
loc, şi discuţiile româno-turce au rămas doar în faza de propuneri.
Guvernul român a urmărit relaţii de bună vecinătate cu guvernul sovietic. La 17 ianuarie 1940 reprezentantul României la Moscova a fost primit
în audienţă de V. M. Molotov care i-a comunicat că doreşte „ca raporturile
româno-sovietice să ~e dezvolte în mod normal "i2.
La 13 aprilie 1940, guvernul ungar a întocmit un proiect de memoriu
despre trecerea prin Ungaria a trupelor germane. ,,Guvernul german a dat
a Înţelege guvernului ungar că şi-ar limita operaţiile militare la sectorul
Timişoarei şi la cîmpurile petrolifere din Vechea Românie, în timp ce, În
contul trecerii libere, asigură mînă liberă armatei ungare în privinţa T ransilvaniei propriu-zise" 73.
Informat de cele ce se puneau la cale, guvernul român urma să ia mă
suri de ultimă oră. La 19 aprilie 1940 regele Carol al Ii-lea a convocat la
Palat pe preşedintele Consiliului de Miniştri, pe ministrul de externe şi pe ministrul Palatului pentru a discuta situaţia României. în acest consiliu restrîns
au fost discutate măsurile ce trebuiau luate în cazul unor agresiuni din afară.
In documentul încheiat, la paragraful 3, se arată succint: ,,1) Agresiunea germană a) In urma unui ultimatum (pentru a lăsa să treacă trupe); bJ Printr-un
atac subit; c) Printr-un atac comhmat cu o agresiune ungară. Hotarîrea Consiliului. Vom lupta" 74 •
In mai 1940 preocuparea princiipală a aliaţi-lor cu privire la Balcani era consolidarea
Bulgariei spre a evita ca Sofia să cedeze unor eventuale tentative sa•u presiuni
germane. Sprijini-rea României cu forţe armate împotriva unei agresiuni nu intr,a fo planurile milita'!"e ale Arugliei şi Franţei.
70 Ibidem.
71 Idem, P. Secţia a 3-a, dosar 1897, f. 30.
72 Arh. MAE, fond 71/URSS, dosar 136. Telegrama Legaţiei române din Moscova, 17
ianuarie 1940.
73 Politica externă a Ungariei în perioada izbucnirii celui de-jJl doilear război mondial,
1939-1940; voi IV, doc. 584, p. 769.
74 Grigore Gafencu, Preliminariile războiului din răsărit. De la acordul de la Moscova.
(21 august 1939) pînă la ostilităţile din Rusia (22 iunie 1941), EGLVFF, p. 329.
69

neutr.alităţii

POLITICA

MILITARĂ EXTERNĂ

377

Evenimentele din Europa se precipitau. La 9 aprilie 1940 Germania ,l
invadat Danemarca şi Norvegia, iar la 10 mai Olanda, Belgia şi Luxemburgul, şi totodată a început campania armatei germane împotriva Fran~ei.
Generalul francez Maxime Weygand a fost numit (20 mai) comandant suprem
al trupelor aliate din Franţa; el fusese comandantul armatei franceze din
Siria. În aprilie 1940 a conceput un plan în care prevedea intervenţia armatei franceze din Siria într-un eventual conflict în Balcani. Ataşatul militar
francez la Ankara a informat pe ataşatul militar român că „generalul Wcygand va începe debarcarea de trupe în Salonic de îndată ce primul sold.n
german sau rus va ataca Romdnia sau Iugoslavia fără a mai aştepta decizia
guvernului grec sau ,al celorl alte guverne din Înţelegerea Balcanică"i 5 . Dar
guvernul român considera că cele şase divizii franceze din Siria reprezentau
o forţă prea slabă faţă de sarcinile ce le-ar fi putut avea. În acelaşi timp,
între Turcia şi aliaţii anglo-francezi nu s-a semnat o convenţie militară care
să reglementeze obligaţiile militare ale fiecărui aliat în parte. Aşadar, garantii-le anglo-franceze, aşa cum s-a arătat şi mai sus, nu prezentau nici un fel
de siguranţă pentru România.
În aceste condiţii, la 20 mai, a avut loc o consfătuire la sediul Ministerului Apărării Naţionale, la care au luat parte ministrul afacerilor străine,
Grigore Gafencu, ministrul apărării naţionale, g~neralul Ilcuş, şeful marelui
stat major, generalul Florea Ţenescu, Alexandru Cretzianu, subsecretar de
stat la Ministerul afacerilor străine ~i alţii.
S-a constatat că discuţiile româno-turce cu privire la colaborarea militară
nu Începuseră, iar cele care trebuiau să aibă loc la Atena fuseseră amînate.
S-au dat soluţii ca să se facă totul pentru ca aceste discuţii să înceapă.
După cum s-a arătat mai sus, ele n-au mai avut loc.
La această consfătuire, Grigore Gafencu şi-a exprimat convingerea că
„ipoteza unui atac al Rusiei singure este exclusă, deoarece Germania care
nu poate duce războiul fără benzina pe care o primeşte din Rusia, şi din
România nu va puteQ permite ca un război îndelungat Între cele două ţări să
compromită posibilitatea de aprovizionare şi transport de produse petrolifere.
Este probabil ca Germania să împiedice un atac rusesc, dar dacă acel atac se
va produce va interveni numaidecît şi va ajunge la un modus-vivendi cu
Rusia [ ... ]" 76 •
La 22 mai 1940, România a semnat cu Germania convenţia cunoscută
sub denumirea armament-petrol. Evenimentele se succed rapid. La 28 mai,
armata belgiană a capitulat, Între 29 ma,i şi 4 iunie, a avut loc bătălia de la
Dunkerque, unde armatele franco-engleze au fost înfrînte.
Aliaţii occidentali ai României cădeau sub loviturile armatei germane.
La 28 mai 1940, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a avut loc o şedinţă
la care au participat: Gheorghe Tătărescu, preşedintele Consiliului de Miniştri, Grigore Gafencu, ministrul afacerilor străine şi Ernest Urdăreanu,
mareşalul Palatului cu Wilhelm Fahricius, ministrul plenipotenţiar al Germaniei la Bucureşti. Acestuia i ,s-a făcut comunicarea verbală că „guvernul
1

Arhiva MAN, P. Secţia a 3-a, f. 111. Nota atafatului militar român la Ankara
Ambasada română din Turcia.
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Arh. MAE, fond 71/Inţelegerea Ba.kanică, voi. 37, f. 324 (20 mai 1940. Negocieri
militare 'ln c3!drul lnţelegerii Bakaniicc).
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român ţine să manifeste speranţa să se vadă lărgindu-se cadrul unei colaborări amicale cu guvernul Beichului"•i. La 2 iunie guvernul german a răspuns
că „România să arate dacă şi În ce măsură ar fi dispusă să satisfacă unele
cereri revizioniste formulate de vecinii săi". În continuare se mai arată că
„Germania nu este interesată în nici un fel de chestiune a frontierelor din
regiunea balcanică"ît1_
Capitularea Franţei a constituit n grea pierdere pentru România. Rom;1nia se găsea singură în vîltoarea evenimentelor.
Capitularea Franţei a produs puternice manifestaţii de revizionism la
Budapesta ~i Sofia. În noaptea de 30 iunie spre 1 iulie s-au petrecut grave
incidente de frontieră româno-bulgare ~i româno-ungare. În aceste condiţii,
la 1 iulie 1940, guvernul român a renunţat la garanţiile anglo-franceze şi
a orientat politica României spre puterile Axei.
Cu toate că aceste garanţii legau România de acele mari puteri care
comfinţiseră prin semnătura lor, pusă pe tratatele din anii 1919-1920, desă
vîrşirea statului naţional unitar român, ele însă n-au constituit esenţa politicii
externe a statului român ~i nici n-au jucat un rol deosebit în politica sa de
asigurare a securităţii independenţei naţionale şi a integrităţii teritoriale a
României.
Se schimbau aliati, dar nu şi politica externă a statului român, ea rămîne
în continuare aceeaşi, apărarea independenţei naţionale şi a integrităţii teritoriale.•

DUMITRU
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DUPA 23 AUGUST 1944

Revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă
din augmt 1944 şi instaurarea ulterioară, la 6 martie 1945, a primului guvern
democratic din istoria ţării au determinat răsturnări fundamentale în raportul
forţelor politice şi de clasă din România. Nu numai că a fost zdrobit fascismul - duşmanu1l de moarte ale poporului român - , dar în ţară s-a declanşat o puternică revoluţie populară, în cursul căreia, ca principale forţe politice, se afirmau cla_sa muncitoare şi aliaţii săi, sub conducerea P.C.R. Aceste
forte urmăreau democratizarea reală a ţării, m-iulgerea Întregii puteri politice
din mîinile claselor exploatatoare şi ale partidelor for şi, în cele din urmă,
canalizarea procesului revoluţionar democratic în vederea trecerii la revoluţia
socialistă.

În calea acestui larg proces revoluţionar - care cuprindea vaste sarcini
politice, economice, sociale şi culltural-ideologice - se ridicau însă cu îndirjire
forţele unite ale reacţiunii, în frunte cu „partidele istorice" şi monarhia, sprijinite din afară de către imperialismul străin, şi care erau hotărîte să recurgă
la toate mijloacele obstrucţioniste posibile în vederea blocării revoluţiei, a
menţinerii rînduielilor burgheze.
Referindu-se retrospectiv la această situaţie critică pentru soarta revoluţiei şi a democraţiei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu secretarul general al
P.C.R. - arăta următoarele: ,,Munca constructivă amplă şi grea s-a împletit
cu lupta fermă împotriva forţelor reacţionare şi a partidelor lor politice
care, contînd pe sprijinul cercurilor imperialiste din exterior, se opuneau cu
înverşunare transformărilor sociale, democratizării ţării, înfăptuirii măsurilor
de redresare şi dezvoltare economică" 1 .
Arsenalul de luptă al reacţiunii împotriva forţelor democratice şi a puterii populare instaurate se compunea atunci dintr-o gamă multiplă şi variată
de metode, mijloace şi procedee tactice - începînd cu cele politice clasice
şi terminînd cu cele violente, de „mînă forte". Ţinînd seama de noul raport
al forţelor politice dintre democraţie şi reacţiune, de faptul că clasele dominante pierdeau tot mai mult teren, P.N.Ţ. (Maniu) şi P.N.L. (Brătianu)
îmbinau acum cu predilecţie metoda demagogiei sociale, a promisiunilor, a
programelor electorale bombastice şi amăgitoare folosite decenii de-a
rîndul - , cu o serie de metode deschise, violente de luptă, în scopul derutării
şi abaterii maselor populare de pe drumul democraţiei şi, în perspectivă, al
socialismului. Din cadrul acestor metode de „mînă forte" la care a recurs
sau avea în plan să recurgă reacţiunea unită - dacă ar fi existat condiţii
1 Ni-colac Ceau~es..:u, Semicentenarul glorios al Partidului Comunist Român. Expunere
la adunarea solemnă din capitală, 7 mai 1971, Editur1 Politică, Bucureşti, 1971, p. 15-16.
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interne şi internaţionale - putem aminti: greva generală; atacurile teroriste
deschise împotriva forţelor democratice şi a guvernului, organizate de „partidele istorice" cu ajutorul legionarilor şi al elementelor fasciste pe care le-au
adăpostit în rîndurile lor şi le-au luat apărarea în procesele intentate de regimul democratic; crearea unor organizaţii paramilitare înarmate, ca „Cercul Profesional Militar", ,,Bandele lui Maniu", ,,Sumanele Negre" etc., în vederea luptei împotriva forţelor democratice şi pentru dezlănţuirea unui răz
boi civil care să răstoarne cu forţa guvernul Dr. P. Groza; organizarea unor
acţiuni de sabotaj economic, de spionaj şi de complot Împotriva statului, cu
ajutorul sen·iciilor ambasadelor americană şi engleză din Bucureşti şi al unor
Transfugi care urmau să alcătuiască un guvern peste hotare; cererea expresă
,1dresată puterilor imperialiste de a organiza o intervenţie militară în România, similară celei din Grecia; cererea repetată, adresa,tă O.N.U., de a inten-eni în treburile interne ale României pentru schimbarea guvernului democratic. In sfîrşit, mai trebuie menţionat şi faptul - straniu şi plin de semnificaţie că reacţiunea internă, în disperarea ei de a-şi pierde şi ultimele poziţii, a mers atît de departe cu gîndul încît îşi punea speranţele În
bomba atomică a imperialiştilor americani în vederea zădărnicirii procesului
revoluţionar din ţara noastră. Astfel, într-un manifest al P.N.Ţ. de la începutul anului 1947 se scriau textual - într-un limbaj ce amintea de cel legionar - următoarele: .,Români, ca arme avem sufletele noastre şi armele
care încă le păstrăm şi mai avem Bomba Atomică a prietenilor noştri care ne
,·or ajuta imediat" 2 .
În articolul de fată ne propunem să analizăm falimentul programelor
politice ale P.N.L. (Brătianu) şi P.N.L (Tătărăscu) în confruntarea cu forţele democratice după Eliberarea ţării de sub jugul fascist.
Doctrina şi programul politic ale liberalismului românesc - care aproape
o sută de ani au dominat viaţa politică a României - s-au văzut puse,
imediat după 23 August 1944; într-o situaţie deosebit de critică, neputînd face
faţă schimbărilor structurale desfăşurate în ţară sub impulsul revoluţiei de
eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, organizată de
P.C.R. Încă la sfîrşitul lunii august 1944, Dinu Brătianu făcea o declaraţie
oficială în care preciza că: ,,Partidul naţional-liberal Înţelege să rămînă credincios principiilor sale, ferind libertatea firească a drepturilor cetăţeneşti
(adică ale burgheziei n.n.) de excesele ce ar putea să o compromită":1 •
Rezultă, deci, că partidul ce se considera de atîta timp „apărătorul libertăţii"
era hotărît acum să se opună transformărilor democratice aşteptate de mase.
Dealtfel, şi ulterior, conducerea oficială a P.N.L., în frunte cu Constantin
I. C. (Dinu) Brătianu, îng.rijorată de perspectivele răsturnării revoluţio
nare ce se profilau în ţară şi căutînd să oscileze - pentru a cîştiga timp Între Platforma F.N.D. şi programul P.N.Ţ. (Maniu), a evitat imediat să-şi
expună poziţia programatică în noile conidiţii.
în faţa politicii anchilozate, obstrucţioniste a lui Dinu Brătianu, Gheorghe Tătărăscu a încercat să ia poziţie, elaborînd, la 19 decembrie 1944, un
Mihai Fătu, Sfîrşit fără glorie. Partidul Naţional Ţărănesc ( Maniu) şi Partidul NaLiberal ( Brătianu) în anii 1944-1947, Editura Ştiiinţif,ică, Bucureşti, 1972, p. 386.
3 Idem, p. 136.
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manifest-program care să ţină seama de noile condiţii istorice create. In el
se arăta că P.N.L. trebuie să se pronunţe pentru participarea României ală
turi de U.R.S.S. la războiul împotriva Germaniei naziste pînă la completa
înfrîngere a acesteia; sancţionarea criminalilor de război şi a celor vinova\i
de instaurarea dictaturii din septembrie 1940; epurarea întregului aparat administrativ; desfiinţarea şi interzicerea pentru vii tor - cu garanţii constituţionale a oricăror legisl1 aţii bazate pe discriminări rasiale; pregătirea pe linia politicii externe - a unui tratat de asistentă mutuală şi prietenie
permanentă cu Uniunea Sovietică. Desigur, în manifestul-program se menţio
na şi necesitatea de a se crea „un climat de linişte, de ordine şi disciplină
naţională" ce viza temperarea avîntului revoluţionar al maselor, care ~i
pentru fracţiunea liberală tătărăsciană - la fel ca pentru „partidele istorice" ale claselor exploatatoare - constituia o continuă ameninţare în realizarea planurilor lor constante de conservare a regimului burghezo-moşie
resc. Ca obiective ce urmau să asigure „reformarea liberală" a societăţii şi care trebuiau să dovedească faptul că misiunea istorică a liberalismului
românesc nu încetase încă - figurau principiile sacre ale libertăţii, dreptăţii
sociale şi proprietăţii individuale - în scopul permanentizării şi Întăririi rolului conducător al burgheziei în stat. În problema agrară, Tătărăscu accepta
în principiu exproprierea şi diminuarea marii proprietă\i funciare, ceea ce-l
deosebea de aripa brătienistă. De asemenea, el preconiza mecanizarea agriculturii, obligativitatea fiecărui proprietar funciar de a-şi cultiva singur pămîn
tul, interzicînd astfel arendăşia. Aceste măsuri îl detaşau programatic pe Gh.
Tă-tărăscu atît de Brătieni, cît şi de naţional-ţărănişti, liderul liberal dovedind
mai multă receptivitate fată de transformările economico-sociale în materie
agrară, deşi era departe de programul forţelor democratice 4 .
Şi în probleme'1e muncitoreşti găsim în manifestul-program tătărăscian
o seamă de măsuri realiste, ca: realizarea unor condiţii optime de muncă
pentru toţi muncitorii, generalizarea regimului concediilor, asigurarea unui
minim de safariu, uniformizarea salariilor muncitorilor din întreprinderile de
stat cu cele din Întreprinderile particulare etc. Urmau apoi o serie de mă
suri care erau ii uzorii pe teren ul orînduirii burgheze, printre care „panici pare a
muncitorilor la capitalu,! şi la beneficiile întreprinderilor". Spre deosebire de
Maniu şi Brătianu, Gh. Tătărăscu a dovedit luciditate şi realism faţă de
refacerea şi modernizarea industriei naţionale, promovînd idei de mare actualitate atunci, cum ar fi: stimularea produqiei, sporirea veniturilor pentru a
,,stăvili spiritul de acaparare" şi a „împiedica supraîmbogăţirea unora şi proletarizarea altora". Aceste măsuri, ca şi cele care priveau cultura, şcoala, acordarea de drepturi politice pentru femei şi tineret, rezollvarea problemelor invalizilor, văduvelor şi orfanilor de război etc., permit aprecierea că, în limitele de clasă ale burgheziei şi raportat la epoca istorică pe care o parcurgea
tara - desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice - , acest program al
disidenţei liberale era compatibil în mare măsură cu aspiraţiile unor largi
cercuri ale opiniei pulbice româneşti de renaştere democratică a ţării şi că
În multe privinţe el se întîlnea cu programul P.C.R. care stătea la baza activităţii F.N.D. 5 .
1

4
5

Idem, p. 138-139.
Idem, p. 139-140.
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Acest program - care în intenţia lui Gh. Tătărăscu ar fi urmat să schimbe conduita politică generală a P.N.L., să-l facă mai permeabil la înnoirile
democratice cerute de împrejurările istorice noi - a fost însă respins de
conducerea brătienistă a partidului, dovadă - cum bine aprecia Mihai Fătu
într-o valoroasă monografie asupra partidelor istorice şi intitulată semnificativ
„Sfîrşit fără glorie" ,,a deplasării tot mai spre dreapta a bătrînului partid
liberal brătienist care, părăsind liberalismul burghez, susţinut cu ardoare de
gruparea Tătărăscu, va pieri ca un partid conservator, incapabil să se adapteze unor vremuri noi chiar Întru apărarea intereselor clasei pe care o reprezenta - burghezia " 6 •
Poziţia programatică închi~tată a P.N.L. (Brătianu) se va traduce în
pr.1ctică printr-o politică obstrucţionistă, ostilă, reacţionară, la adresa guvernului democratic condus de dr. Petru Groza, pe care nu l-au recunoscut nici
înainte şi nici după instaurare, luptînd din răsputeri şi conlucrînd cu P.N.Ţ.
(Maniu), monarhia, rămăşiţele mişcării legionaro-fasciste şi alte forţe rea.qionare din ţară şi din străinătate pentru răsturnarea lui şi instaurarea unui gu\'ern „reprezentati\·" care în accepţia liberalilor trebuia să fie un guvern al
claselor dominante.
Liberalismul românesc a primit o nouă lovitură cu ocazia co11/ru1ztării
electorale din 1946. Astfel, programele electorale întocmite separat de P.N.L.
(Brătianu) şi P.N.L. (Tătărăscu) Tătărăscu şi adepţii săi fuseseră ex..:luşi
din vechiul partid liberal după elaborarea manifestului-program - reflectau
neputinp unui curent politic cu cele mai vechi state de funqiuni pe eşichierul
vieţii politice româneşti de a face faţă ofensivei forţelor democratice conduse de P.C.R. şi grupate pe fote unice în alegeri în formaţia Blocului Partidelor Democratice.
Desigur, s-au făcut şi acum - mai ales din partea P.N.L. (Tătărăscu) Încercări vizibile de adaptare la nou, de reabilitare a liberalismului, dar în
fapt nici unul şi nici altul din cele două partide libera'le n-a putut ieşi din
cadrul general al doctrinei şi politicii liberale - apărînd de fapt clasa burgheză care nu Înţelegea nici acum, cînd masele desfăşurau tumultuos revoluţia, să renunţe la putere.
Astfel, programul P.N.L. (Brătianu) - publicat în ziarul „Liberalul"
din 26 februarie 1946 - emitea fără echivoc pretenţia burgheziei liberale şi
a P.N.L. de a conduce mai departe ţara în cadrul unui regim constituţional
al cărui ctitor se considera. Partidul Naţional Liberal - arăta programul se socoteşte „creator al Statului Român modern şi ctitor al Întregirii şi este
pentru sincera aplicare a regimului parlamentar constituţional prin respectarea tuturor puterilor consti tuţiona:le" 7 •
In program sînt reeditate punctele revendicative întîlnite timp de aproape
o sută de ani în programele electorale liberale, ca: individualismul, proprietatea, liberalismul, egalitatea, democraţia, armonia socială etc., şi care rămă
seseră atîta vreme literă moartă, fraze fără acoperire reală pentru masele
populare, bune doar de Înşelat masele. Cu atît mai straniu sunau aceste sloganuri liberale acum, cînd poporul român aştepta fapte şi nu simple pro6
7

cureşti,

Idem, p. 140.
Tudor Hârşu, Programele partidelor politice din România, Editura Clujeana, Bu1946, p. 1.
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misiuni, aştepta schimbări de structură, şi nu de la liberali, ci de la f M\ele
democratice conduse de P.C.R.
În stilul demagogic, bombastic caracteristic liberalilor dintotdeauna <;;i de
pretutindeni, se arăta că: ,,Principiile de bază ale P.N.L. sînt individualismul
şi liberalismul, cu retuşările necesare impuse de evoluţia istorică a ţării. Noi
ne-am născut din lupta revoluţionară pentru drepturile şi libertăţile acestui
popor. Ne-am născut din năzuinţele egalitare ale înaintaşilor noştri, din setea de libertate pentru toţi ... Deci, conţinutul democratic al fiinţei doctrinei
noastre este o realitate ... Democraţi prin rostul venirii noa\tre în lume, sîntem liberali, căci libertatea este esenţa însăşi a democraţiei şi sîntem progresişti prin aceea că mergem în pas cu vremea ... " 8 • Cît de mult mergea liberalismul în pas cu vremea, nu rezulta din acest program plin numai de vagi promisiuni care nu afectau cu nimic proprietatea burgheză şi mo~ierească. De
pildă, se spunea: ,,Vrem o ţărănime deplin stăpînă pe ogorul pe care bra\ele
ei vînjoase Întorc brazda iar sudnarea frunţii o fecundează. Noi vrem ţărani
liberi, pe pămîntul lor liber, ţărani care să poată vinde rodul trudei lor cum
vor, cînd vor şi cui vor ... Vrem pentru vrednica noastră muncitorime, care
pune în mişcare valorile productive ale ţării, o viaţă potrivită cu marea ei
misiune, o viaţă în care fiecare să poată ajunge stăpînul gospodăriei sale ')i
al libertăţii sale ... " 9 •
Promisiuni,le şi binefacerile liberalismului şi democraţiei burgheze abundă
În continuare - în mod abstract, fără nici o acoperire reală, fără nici o mă
sură efectivă cu referire la toate clasele şi categoriile sociale: ,,Vrem deci
ca omul - ţăran, muncitor, slujbaş, cărturar şi ostaş - să fie liber pe gîndurile lui, pe vorbele lui, pe fapta lui. Aceasta este adevărata democraţie pe
care o vedem împlinită ... " 10 •
Regăsim aici unul din viciile fundamentale ale Eberalismului în general,
despre care spunea cu mult adevăr P. P. Negulescu încă în 1926 urmhoarele: .,Cît priveşte Partidul liberal, el rămăsese prins în mrejele formulei
tradiţionale a liberalismului clasic. Acea formulă, precum se ştie, preocupîndu-se prea mult de libertate, se îngrijea prea puţin de egalitate. Acuzare"\ ce
s-a adus partidelor liberale pretutindeni a fost că n-au luat măsuri ca să dea
o temelie solidă libertăţilor pe care le hărăzeau individului, miqorînd inegalităţile economice care îi luau adesea putinţa
de a se bucura efectiv de
ele" 11 •
Programul P.N.L. (Brătianu) pomenea acum, în 1946 - cînd masele
făceau revoluţia În plină stradă şi în guvern - , doar platonic despre libertate, democraţie, egalitate, proprietate, armonie socială, respingînd clar ideea
înfăptuirii lor practice prin lupta de clasă aşa cum doreau masele. în acest
sens, programul dă un avertisment forţelor democratice, cînd afirmă că: ,,Partidul liberal nu poate admite confiscarea proprietăţii. Fiecare cetăţean trebuie
să fie stăpîn pe produsul muncii lui şi pe proprietatea lui. Noi nu vrem luptă
de clasă, ci armonizarea intereselor tuturor: proprietari şi muncitori" 12 .
Ibidem.
Idem, p. 1-2.
10 Idem, p. 2.
11
P. P. Negulescu, Partidele politice, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926, p. 2·H.
12 Tudor Hlrşu, op. cit., p. 2-3.
8
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Dealtfel, teza armoniei sociale teză fundamentală în doctrina liberală - ocupa un loc central şi în programul din 1946, vrînd prin aceasta
să creeze noi iluzii, să abată din nou atenţia poporului de la măsurile revoluţionare care ar fi afectat desigur poziţia de clasă a burgheziei. În acest
scop se face din nou apel la demagogie, arătîndu-se că: ,.Partidul Libera:l s-a
qrăduit continuu să armonizeze interesele celor ce conduc Întreprinderile cu
interesele celor ce muncesc în aceste întreprinderi. El a creat legislaţia industrială şi a dat muncitorilor putinţa de a face să-şi valorifice la maximum munca
lor, nelăsîndu-i la discreţia patronului. Din cooperare.a muncii cu capitalul
trebuie să rezulte o posibilitatea de trai mai bună pentru muncitor ... " 13 .
hte teza clasică - utopică şi interesată - a liberalismului şi a altor doctrine politice burgheze despre armonizarea intereselor celor două clase fundamentale în capitalism.
Programul apără ideea armoniei sociale şi a democraţiei burgheze şi
atunci cînd cere organizarea de sindicate şi cooperative muncitoreşti apolitice:
„Trebuie - se scrie în program - să dăm lucrătorilor posibilitaitea de a-şi
arăta liber părerile. . . Instituţiile create de Partidul nostru nu trebuie să
fie instrumente politice . . . ci organe muncitoreşti care să conlucreze la progresul general al ţării, prin obiectivitatea conducătorilor liber aleşi. Şi aici
ca şi în conlucrarea agricolă trebuie să fie o armonie Între muncă şi capital" 14 .
Pe planul politicii externe, P.N.L. (Brătianu) preconiza alianţa şi colahnrarea cu statele din coaliţia antifascistă - Statele Unite, Anglia şi - silit
<le împrejurările istorice obiective - menţiona şi „Marea Rusie cu ale cărei armate glorioase, armata noastră a colaborat după 23 August 1944 ... Această
politică pe care România a dovedit-o prin actul de la 23 August 1944 trebuie să fie şi pe viitor lozinca politicii noastre externe" 15 .
Din cele arătate rezultă, în concluzie, că întregul program al vechilor
liberali - în afara unor simple fraze de bune intenţii - nu a reuşit cît de
cît să se adapteze noilor condiţii istorice, să iasă din cadrele unui liberalism osificat, total anacronic şi necorespunzător, nu numai pentru masele populare,
dar şi pentru unele pături burgheze şi mic-burgheze care, nemulţumite, vor
părăsi P.N.L. şi se vor orienta masiv fie spre gruparea tătărăsciană, fie spre
partidele şi grupările democratice ce ofereau soluţii mai realiste problemelor
.1fbte atunci la ordinea zilei.
Pr \~ramul P.N.L. (Tăt,'îrăsrn) - enunţat la 1 iulie 1945 - , fără să depă)easc,1 liberalismul, poziţia unei păqi a burgheziei liberale, ofere a totuşi
un program mai realist, care se străduia să reflecte mai mult noile cerinţe
ale dezvoltării sociale şi naţionale ale ţării, izvorîte din sarcinile etapei desă YÎrşirii revoluţiei burghezo-democratice, ale luptei antifeudale, antiimperialiste şi antifasciste. Acest fapt a şi făcut posibilă, după cum se ştie, conlucrarea forţelor democratice conduse de P.C.R. cu aripa liberală tătărăsciană
pînă În noiembrie 1947.
Desigur că, în linii generale, punctele programatice ale P.N.L. (Tătă
răscu) erau cele inspirate din doctrina liberalismului clasic libertate, dreptate socială şi proprietate individuală. Despre libertate, de pildă, programul
1

13
14

Idem, p. 3.
Idem, p. 3-4.

1

Idem, p. 5.
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vorbeşte în termeni foarte elogioşi şi cu o aparentă dorinţă de a o generaliza
la scara întregii societăţi, de a îmbina interesele generale cu cele individuale:
„Libertatea - arată programul - rămîne bunul cel mai preţios şi scopul
suprem de realizare a individului - condiţiune esenţială pentru dezvoltarea
tuturor însuşirilor sale. O aqiune hotărîtă, îmbrăţişînd Întreaga organizare
a statului, va descătuşa libertatea de orice arbitrar, permanentă rămînînd grija
pentru ca revendicările libertăţii să se poată concilia armonios cu interesele
colectivităţii şi pentru ca libertatea să nu degenereze în licenţă şi autoritatea
în tiranie" 16 • Avertismentul de mai sus împotrivJ. ,.tiraniei" priveşte, desigur,
puterea muncitorească-ţărănească, care prin politica sa putea periclita libertăţile tradiţionale ale clasei burgheze, socotite intangibile şi acum, În noua perioadă istorică, cînd rol ul acestei clase trebuia să înceteze. Programul
nu Înţelegea - şi nu putea Înţelege, fiind un program burghez - caracterul
de clasă al libertăţii, faptul că nu se putea vorbi de o libertate În general,
ruptă de baza economică respectivă.
Despre dreptatea socială, programul disidenţei tătărăsciene vorbeşte în
aceeaşi terminologie specific liberală, fără determinări de clasă, fără măsuri
concrete care să ducă la realizarea ei în practică. In acest spirit se arată că,
dreptatea socială rămînînd scopul suprem de realizare a statului, comunitatea
românească va asigura fiecăruia dintre membrii ei putinţa de a beneficia de
un minim de existenţă compatibilă cu demnitatea omenească: ,,Fiecare muncitor pe ogor, în uzină sau În birou are dreptul să se bucure de acest minim
de demnă existenţă. Fiecare individ în suferinţă, în mizerie, are dreptul să
ceară asistenţă colectivităţii, care este obligată să i-o acorde. Din aceste
comandamente ale dreptăţii trebuie să se inspire reformele cu caracter social" 17 •
Proprietatea individuală (adică burgheză - n.n.) este apreciată în programul analizat drept corolarul libertăţii: ,,Idealul social de atins în România
de mîine nu este suprimarea proprietăţii individuale, ci generalizarea ei. Suprimarea condiţiunii proletariene, prin înlocuirea treptată a muncii salariate
cu munca asociată şi culminînd prin accesul la proprietatea individuală, trebuie să fie un ţel permanent al aqiunii de stat. Statul va continua să garanteze libertatea individuală" 18 . Deşi se străduieşte să prezinte în termeni elevaţi
proprietatea, arătînd că munca trebuie să fie izvorul proprietăţii, că toţi muncitorii manuali şi intelectuali trebuie să aibă acces la proprietate etc., programul face În fond elogiul proprietăţii burgheze, deoarece nu conţine nimic
concret referi tor la redistribuirea proprietăţii existente inegal deţinute în stat
de atîta vreme, ci doar fraze utopice despre „generalizarea proprietăţii".
Un capitol important al programului ecmwmic, intitulat Echiparea industrială, se ocupă de problemele dezvoltării industriei naţionale, reflectînd
orientarea mai realistă a grupării liberale tătărăsciene în această direqie. Bunăoară, se apreciază că punerea În valoare a tuturor bogăţiilor solului şi
subsolului nostru se va realiza pe baza unui program general de echipare
industrială, avînd drept scop utilarea şi moderniz,area industriilor noastre.
Secătuirea treptată a zăcămintelor petrolifere, lipsa unor suprafeţe de cultură, distrugerile grave în industria forestieră, avînd drept consecinţă reducerea cantităţilor de mărfuri destinate exportului nostru, produc mari greu16
17
lR
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Idem. p. 6.
Idem, p. 6-7.
Idem, p. 7.
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taţi comerţului exterior şi balanţei de plăţi a ţării. Ieşirea din această situaţie
este văzută de Tătărăscu printr-un şir de măsuri cum ar fi: încorporarea a cit
mai multă muncă românească în produsele noastre de export; crearea de noi
industrii bine echipate; încurajarea iniţiativei private; un larg program de
investiţii; dispersarea industriilor pe teritoriul ţării; denoltarea căilor de
comunicaţie terestre, fluviale, maritime şi aeriene;
scoaterea comerţului de
sub robia regimului politic; revizuirea tarifului vamal pentru a exclude de la
beneficiul profesiunii industriile parazitare; o nouă reglementare a legii funcţionării societăţilor anonime cu scopul împiedicării trusturilor şi cartelurilor
ale căror practici sînt contrare jocului normal al legilor economice; stimularea produqiei ~i productivităţii muncii, controlul repartiţiei în vederea asigurării dreptăţii sociale şi al unui minim de existenţă etc 19 .
În general este vorba - după dte se poate vedea - de un program
industrial destul de realist '>i care ţinea seama Într-o oarecare măsură, de
nevoile obiective ale refacerii economiei naţionale distruse de război, de necesitatea orientării ţării spre dezvoltarea industriei.
În multe privin\e, acest program se întîlnea cu orientarea economic5 ~enerală pe care o dădeau practic tării foqele democratice conduse de P.C.R.
Un defect al programului tătărăscian era Însă acela că lega toată acţiunea
de refacere ~i denoltare industrială a tării de ajutorul capitalului străin. Se
5tie însă că Conferinţa Naţională a P.C.R. din 1945, respingînd această teză,
punea la baza refacerii economice a ţării efortul naţional propriu, ca ,) cheză')ie a independenţei României.
În domeniul agrar, liberalii tătărăscieni erau pentru un program larg,
care să îmbrăţişeze toate problemele legate de cultura pămîntului, de punerea în valoare a pămîntului românesc. Se aminteşte că, în acest scop, agricultura trebuie industrializată, că instrumentele de realizare a acestui program vor fi, în fiecare sat: obştea liber consimţită şi organizată pe baze
cooperatiste; că pe lingă fiecare şcoală va funcţiona un „învăţător agricol"
care va fi în acelaşi timp conducătorul tehnic al cooperativei săteşti; că motocultura va primi o organizare a unui serviciu public; că aratul pămîntului
în comun, precum şi marile lucrări de conservare şi ameliorare a solului vor
constitui o funqie statală ~i se vor executa prin obştiile agricole locale, asociate; asigurările agricole vor fi extinse în mod obligatoriu, iar proprietarii
vor fi obligaţi să-şi cultive direct pămîntul, arendăşia fiind interzisă 20 .
Şi În programul agrar Întîlnim deci tendinţa vizibilă a tătărăscienilor de
a veni parcă în întimpinarea programului forţelor democratice, de a merge
pînă la un anumit punct în direqia lui scontînd astfel păstrarea şi întă
rirea influenţei politice asupra unor mase ţărăneşti.
Aceleaşi străduinţe manifeste de captare a atenţiei maselor populare, de
scoatere a lor de sub influenţa comuniştilor, se fac şi în capitolul intitulat
semnificativ în program Reformele muncitoreşti. Aici se arăta că pentru
satisfacerea revendicărilor muncitorilor industriali şi comerciali se va întocmi
o nouă lege a muncitorilor care va prevedea: un minim de salariu În toate
tipurile de întreprinderi; participarea muncitorilor 1a capitalul şi beneficiile
Întreprinderii; locuinţe pentru muncitori; crearea condiţiilor de muncă ome19
20

Idem, p. 11-12.
Idem, p. 9.
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nească pentru toate categoriile de muncitori; generalizarea regimului concediilor şi asigurărilor sociale; crearea de cămine, cantine şi aşezăminte culturale pentru muncitori; obligativitatea contractelor de muncă; organizarea
sindicatelor avînd ca bază libertatea muncitorilor etc.
O serie de măsuri speciale de ajutorare din partea statului privesc şi
clasele de mijloc din mediul urban şi rural: dezvoltarea industriei mici şi

mijlocii, a comerţului, a profesiunilor etc., ţinînd cont - după cum se specifică în program că din aceste pături se recrutează burghezia mijlocie
şi mică a oraşelor şi satelor. De asemenea, programul cuprinde măsuri de asigurări sociale, sănătate şi asistenţă publică pentru toate categoriile sociale ~i
în toate mediile, dar cu deosebire în cel rural:!'.
Partea culturală a programului P.N.L. (Tătărăscu) se referă la şcoala
şi biserica naţională. Printre măsurile preconizate pe linie şcolară se prevăd:
crearea obligatorie de şcoli pentru analfabeţii vîrstnici, în scopul eliminării
integrale a neştiinţei de carte; organizarea de aşa manieră a învăţămîntului
secundar tehnic, încît să oprească sporirea proletariatului intelectual, îndreptînd spre îndeletnicirile practice elementele dovedite inapte pentru munca
intelectuală; dezvoltarea şi Întregirea învăţămîntului tehnic şi profesional prin
transformarea în învăţămînt profesional a Întregului învăţămînt complementar; orientarea îm-ăţămîntului superior spre adevărata sa menire: cercetare ~i
creaţie ştiinţifică; dezvoltarea creaţiei artistice; extinderea regimului de hur\e
pe bază de concurs, în care singurele criterii de seleqie a tinerilor Întregii
naţiuni să fie munca şi talentul 22 .
În legătură cu Biserica se prevede repunerea Bisericii naţionale În rolul
ei de „reazim al credinţei neamului nostru şi de izvor creator de înălţare
sufletească şi altruism", de participantă la opera de asistenţă socială, de culturalizare a satelor '>i oraşelor. Se prevede totodată că Statul va asigura libertatea cultelor şi egalitatea în drepturi a tuturor 11aţionalităţilor conlocuitoare23.
încercări de renovare a liberalismului se manifestă în program şi atunci
cînd prevede emanciparea femeii. în acest sens, se menţionează textual că:
,,Se va acorda egalitatea completă de drepturi politice a femeii":! 4 .
O atenţie deosebită se acordă - desigur, de pe poziţiile clasei burghe1e
şi din motive preventive problemei tineretului, indicînd că „statul va urmări paralel cu aqiunea culturală şi opera de educare a tineretului pe plan
moral şi civic, luînd măsurile cuvenite, ca tineretul şcolar să rămînă în afara
frămîntărilor politice. Statul va promova prin toate mijloacele şi în toate
Împrejurările munca, meritul ~i competenţa - ca temeiurile exclusive ale adevăratei seleqiuni":!5 _ Întîlnim deci şi aici, ca dealtfel şi în programele liberale mai vechi, tendinţa vădită a burgheziei de a scoate tineretul de sub
influenţa politică a Partidului Comunist. Desigur, era un obiectiv greu, de
fapt imposibil, de realizat, mai ales Între anii 1944-1947, cînd tineretul în
majoritatea lui era deja înrolat În revoluţie alături de celelalte forţe democratice conduse de P.C.R.
21
22
23
2

'

25

Idem, p. 10.
Idem, p. 15.
Idem, p. 16.
Ibidem.
Ibidem.

I.

388

CHIŞU

Intenţiile vădite de modernizare, de „aducere la zi" a programului politic liberal tătărăscian se observă şi În legătură cu capitolul: Statul. Politica
externă a României. După ce, în conformitate cu doctrina liberală tradiţională, se specifică ideea că România este un stat naţional, monarhic, constituţional, care are drept scop dezvoltarea naţiunii române prin libertate, dreptate socială şi proprietate individuală, asigurînd astfel neamului nostru putinţ.1 de a-şi aduce în toată plenitudinea contribuţia geniului său la opera
civilizatoare a omenirii - sînt înfăţişate direcţiile noi ale politicii externe
a ţării. Astfel, se arată că: ,.Politica externă a statului român va fi o politică de pace şi concordie internaţională. Ea se va dezvolta În cadrul colaborării permanente în toate domeniile cu Uniunea Sovietelor, de care România
eqc legată de atîtea interese comune şi a prieteniei tradiţionale cu toate dem()l'faţiile occidentale. Raporturi de prietenie vor fi întreţinute şi adîncite cu
to,He popoarele":! 6 . Este, cel puţin în teorie - şi aceasta trebuie s-o recu110..1~tem - , o politică externă rezonabilă, corespunzătoare noilor linii de
foqă de plan internaţional în perioad..1 postbelică.

Analiza succintă a programelor politice ale celor două partide liberale,
ca şi a Întregii lor conduite politice practice în viaţa ţării după 23 August
1944 şi pînă la disoluţia lor în noiembrie 1947 îndreptăţeşte cîteva scurte
nmcluzii generalizatoare:
ln primul rînd, vechiul partid liberal patronat de Brătieni s-a demascat
În faţa maselor de adepţi ai liberalismului, ca şi a Întregii opinii publice, ca
un promotor - alături de P.N.T (Maniu) care dădea tonul - al obstrucţio
nismului faţă de tot ceea ce era nou, progresist, În timp de gruparea tătă
răsciană se situa pe o poziţie mai elastică, constructivă, raţională, străduin
du-se să găsească căile de salvare a burgheziei ca clasă, în noile condiţii istorice. După cum aprecia în mod just Mihai Fătu, în lucrarea amintită mai
sus: .,Această conduită era singura posibilă pentru burghezia român ea.iscă în
condiţiile revoluţiei burghezo-democratice" 27 .
ln al doilea rînd, în condiţiile creşterii avîntului revoluţionar de luptă
al maselor populare conduse de P.C.R., al adeziunii aproape totale a societăţii româneşti la platformele comuniştilor, care au dus la instaurarea guvernului şi apoi a parlamentului democratic, eforturile disperate ale liberalismului în general, şi chiar ale disidenţei tătărăsciene, de adaptare la nou,
<le renovare şi salvare a doctrinei liberale, s-au dovedit pînă la urmă cu
totul insuficiente fată de cerinţele maximale ale maselor populare, astfel că
aceste eforturi s-au terminat în mod cu totul firesc, printr-un faliment politic
inevitabil.
ln al treilea rînd, acest faliment politic al liberalismului nu însemna numai dispariţia unei simple doctrine - e adevărat, de cea mai mare longevitate
politică în ţara noastră - , ci anunţa totodată epilogul carierei politice a
Întregii clase burgheze, sfîrşitul unei întregi epoci istorice şi începutul uneia
noi, în care istoria însăşi chema ireversibil la putere clasa muncitoare şi partidul comunist. După cum se arată în Programul P.C.R. adoptat la Congresul al XI-iea, .,Odată cu înlătur,alrea mona11hiei şi proclamarea Republicii,
26
27

Idem, p. 7.
Mih.ii Fătu, op. cit., p. 246.
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la 30 decembrie 1947, România a intrat Într-o etapă nouă a dezvoltării sale.
Oocerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare în alianţă cu ţă
rănimea şi celelalte categorii de oameni ai muncii şi instaurarea regimului de
democraţie populară marchează trecerea la înfăptuire.i sarcinilor revoluţiei
socialiste " 28 •
IOAN CHJ)-U

DER BANKROTT DER LIBERALEN POLITISCHEN PROGRAMME
NACH DEM 23. AUGUST 1944
(Zusammenfassung)
Vorliegende Arbeit beschreibt zusammenfassend dcn Ba,nkrott der politischen Programme des rumăn~schen Liberalismus im Zeitraum nach Befreiung des Landes vom faschistischen
Joch.
Es wird gezcigt, class die alte liberale PartC'i - gcfiihrt von Dinu Brătianu - auch
unter den neuen historischen Gegcbcnhciten nach dem 23. August cin von der traditioncllen
liberalen Doktrin beeinflusstes Programm aufstellte, ein Programm dazu
bestimmt, d.1s
biirgerliche Regime, die vorhcrrschendcn Positionen des Biirgcrtums
zu vcrteidigcn, cin
Programm, das allen demokrati9Chcn Neucrungcn zugunsten der Volksn1.1~scn und des Landes feindlich gegeniiberstand.
Zur selbcn Zeit a-rbeitete die national-libcralc Partci (Tătărăscu) cin dastischeres, c1111gen Anforderunigen cler neucn Geschichtspcriodc empfăng\.ichercs Prog·ramm aus, bemiihtc
sich aber auch darin, letzten Endcs clas Biirgcrtum als Klasse, clas ka.pitalistische Regimc zu
rettcn.

Die verzweifclten Bemiihungcn des Libcralismus im allgemeinen, sowie cler Splitterpartci
im besonderen, dcn Liberalismus zu modcrnisiernn und zu
rehahilitieren, die
Biirgerklasse zu retten, encletcn abcr mit eincm unvermcidlichen Bankrott. Dies bedcutctc
nicht nur clas Verschwinden einer politischcn Doktrin von grosstcr La,nglebigkei,t i•n dcr
politischen Geschichte des Landes, sondcrn kiindete gleichzeitig den Epilog ciner ganzcn
historischen Epoche und den Beginn einer neuen Zeit an, în welcher die Gc~chichte selbst
die von cler Kommunistischen Partci gefiihrtc Arbeiterklasse unwiderruHich a,n die Macht
rief.

Tătărăscus

28 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate şi Întiintare a României spre comunism, Editura Poli Dica, Bucureşti, 1975, p. c;c;.
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DESCOPERIRI ENEOLITICE LA GILAU

Localitatea Gilău este cunoscută ca o staţiune arheologică importantă,
deoarece aici s-au descoperit urme materiale din aproape toate epocile, Începînd cu neoliticul tîrziu şi sfîrşind cu evul mediu.
Articolul de faţă îşi propune să prezinte materialele Tiszapolgâr ')i Cnţofeni, scoase la lumină de către Dan Isac, în urma săpăturilor arheol1)gice
efectuate în castrul roman, în anii 1976, 1977 şi 1978 1 •
în prima jumătate a secolului nostru, M. Roska 2 aminteşte ceramica
eneolitică în patru puncte ale Gilăului, iar Mircea Rusu:1 descoperă urme
de locuire „Tisa III" în campaniile din anii 1951 şi 1956, în zona castrului
roman, ceea ce îl determină să presupună existenţa unei aşezări neolitice sub
~astru. Săpăturile executate de Dan Isac au confirmat veridicitatea a.cestei
ipoteze.
Staţiunile eneolitice şi castrul ocupă un promontoriu aflat în imediata
apropiere a confluenţei Someşului Mic cu Valea Căpuşului, avînd o altitudine de 427 m şi o diferenţă faţă de nivelul Someşului de 30 m, fiind pe
a doua terasă a acestuia. Promontoriul este situat în zona de contact dintre
rama montană cristalină a Gilăului şi Podişul Transilvaniei, formînd culoarul
depresionar Cluj - Gilău - Căpuş. Acest interfluYiu fiind limitat abrupt
spre nord, sud şi vest, este accesibil doar pe latura de est, oferind condi\ii
de locuire; zona în discuţie este fortificată natural ~i este un ţinut b1lgat,
cu ape curgătoare, pămînturi fertile şi păduri.
Castrul roman a fost obiectivul cercetărilor Întreprinse de Dan Is,h·. În
anul 1976 s-a decopertat zona estică, deschizîndu-se mai multe seeţiuni şi
casete (fig. 1). în secţiunea S. I, materialul eneolitic, în anumite zone, este
amestecat, fiind în proporţie de 5,50/o Coţofeni şi 94,50/o Tiszapolgâr, în timp
ce în alte sectoare materialul Tiszapolgar constituie un singur strat (fig. 2).
Stratul care ne interesează este cuprins între adîncimile de 1,90 m şi 2,20 m.
Mai la sud de seqiunea S. I s-a deschis o altă seqiune, S. III, cu o casetă
{pentru a se dezveli clădirea „A", camera „a", de epocă romană), unde apare
material Goţofeni şi Tiszapolgar (fig. 2/a, b). În anul următor a fost deschisă
o nouă secţiune (S. VII) situată în centrul castrului, zonă care este foarte
bogată În material eneolitic, stratul de cultură fiind gros de 50 cm (la
-1,20- -1,70 m), materialul Coţofeni fiind în proporţie de 54,80/o. Din
Dorim să aducem mulţunuri'le noastre şi pc această cale profesorului Dan Isac pentru bunăvoinţa de-a ne fi pus la dispoziţie pentru studiu şi publicare materialele din lucrarea de faţă.
2 M. Roska, în Kozl, I, 1941, p. 59; Idem, ErdRep, p. 100; Idem, în Koz/, III, 1943,
p. 66, unde aminteşte patru puncte: Borz6shegy Kapuspatak, Budul/6, Meszkemencek.
3 M. Rusu, °Jo Materiale, II, 1956, p. 695;
Idem, 1n StudComCaransebeş, 1979,
p. 157 şi urm.
1
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săpăturile executate în anul 1978 în Praetoriu, la adîncimea de -1,50 m,
ceramica Coţofeni este în proporţie de 14,20/o, iar cea Tiszapolgar de 85,80/o.
Solul promontoriului este negru-brun, umed şi lutos. Deocamdată nu se pot
preciza mai multe date stratigrafice, care ar fi indispensabile pentru lămurirea
raportului existent între locuirea Tiszapolgar şi Coţofeni.

Locuirea Tiszapolgar

Uneltele de piatră şi silex sînt numeroase 4 : 1m toporaş dreptunghiular
din piatră (fig. 3/3), lame din silex (fig. 3/5, 7, 16), lamă retuşată, din silex
brun-cenuşiu (fig. 3 /2); o piesă geometrică trapezoidală din silex ( fig. 3 /1 O);
un vîrf de lamă, din silex (fig. 3/15); o aşchie din obsidiană (fig. 3/11); aşchii
din şist ~i cuarţit (fig. 3/17-19); răzuitoare (fig. 3/6-7, 13), precum şi un
zdrobitor (nr. inv. P. 69.126).
La .adîncimea de 2 - 2,20 m, în S. I, în prelungirea zidului feudal,
s-a descoperit un fragment dintr-un jeton de lut, avînd culoare cenuşie-găl
buie (fig. 3/4).
La ceramica Tiszapolgar distingem următoarele trei categorii:
1. Ceramica uz11ală, avînd culorile între cenuşiu-negricios şi cenuşiu-brun
cărămiziu, este slab reprezentată ( 12,80/o ). Are ca degresant pietricele foarte
mărunte. Lutul este foarte bine frămîntat, dind un aspect compact, fiind bine
ars şi avînd uneori urme de ardere secundară.
2. Ceramica semifină este bine netezită, avînd un aspect îngrijit. Pasta
conţine nisip. Această categorie este cea mai numeroasă, fiind în proporţie de
69,60/o şi are, în general, un colorit cenuşiu-negricios şi, foarte rar, negru
(fig. 12/8).
3. Ceramica fină prezintă o pastă cu conţinut de nisip foarte fin, avînd
culorile Între cenuşiu-negricios (fig. 9/9, 12/9) şi cărămiziu-roşcat, iar într-un
caz (nr. inv. P. 69.429) partea superioară este neagră, iar cea inferioară roşu
mată.

Foarte rar s-a folosit ca degresant, pe lîngă nisip, mica, cioburi, pietricele şi material organic, mai ales la specia ceramicii semifine (fig. 8/3, 4/18).
Pasta vaselor de la Gilău este de mai proastă calitate, în comparaţie cu cea
descoperită la Dăbîca 5 , unde ceramica semifină şi cea uzuală sînt confecţio
nate dintr-o pastă foarte bine frămîntată, bine arsă şi netezită, iar specia
fină este lustruită.
Cu toate că materialul este fragmentar au putut fi reconstituite cîteva
forme. În număr destul de mare sînt prezente fundurile de vase, de la
străchini sau castroane (fig. 9/2, 4, 7, 9, 10, fig. 10-12). De asemenea sînt
multe fragmente de buze, care pot proveni de la diferite forme (fig. 8/1, fig.
6-7). La acestea se adaugă proeminenţele de toate dimensiunile şi tipurile
(fig. 4).
4

Uneltele au fost selectate, neavînd alt indiciu dedt marcajul adîncimii şi a 'locului,
trebuie privită cu rezerve. Obiecte de
în livada din sudul castrului, în urma

fără alte observaţii stratigrafice, încît separarea lor
piatră, silex şi ceramică Coţofcni au fost descoperite
lucrărilor agricole; informaţie D. lsac.
5

Materialul În Muzeul de istorie al Transilvaniei.
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Analizînd tipologic toate fragmentele ceramice se constată
existenţa
formelor prezente şi la Dăbîca 6 , ca de altfel şi a celor din orizonturile timpurii ale culturii Tiszapolg,irî.
Paharul tip A 4 , după tipologia lui I. Kutzian 8 , este prezent ~i la Gilău
(nr. inv. P. 69.333 şi P. 69.619), avînd analogii la Sovenyhaza 9 ~i Dăbîca I0 .
În categoria cănilor s-ar putea încadra vasul cu două tortiţe (fig. 7 /2), cu
rezerva că exemplarul nostru este de dimensiuni mijlocii. Analogii, ca formă,
se găsesc la Tiszafi.ired şi la Tiszaszolos - Legeloret 11 •
Vasele „ghiveci de flori", borcanul, Yasul de bucătărie, urciorul, se Întîlnesc şi aici, alături de castroane şi străchini (fig. 6/7, 10-12), avînd analogii la Ostrovul Şimian 12 , Oradea-Sa/ca 1:l, De\'a-Ccangizi 14 Dăbîca 1 5, în \'l1jvndina16 etc.
Sînt apoi prezente cupele cu picior scurt neperforat (fig. 8/3, 5; fig.
13/10), cupa cu piciorul perforat În două locuri, lateral, semiperforat de
trei ori în intervalul dintre ele (fig. 8/2); picioare de cupe, scunde, cu găuri
mici (fig. 9/3) şi cu „ferestre mari", de la cele cu picior înalt (fig. 9/1). Vase
asemănătoare s-au descoperit la Deva-Ccmzgăi 17 , Valea Timişului 18 , OradeaSa/ca19, Dăbîca 20 , Valea lui Mihai etc.
Fragmentul ceramic (fig. 13/5, nr. inv. P. 69.547) poate fi pahar 21 •
V,asul cenuşiu-negricios, din specia ~emifină (fig. 6/5 ), are corespondenţe
la Oszentivan - Vedresbaza 22 , la Nyiregyhaza - Buitos 23 , la Sovenyhaza:!",
iar la Debrecen - Nyulas cu doi butoni şi toartă pe buză 25 , iar la Szekcly
- Szolohegy cu două torţi sub buză 26 sînt analogii pentru vasul din e1re
s-a păstrat doar un fragment (fig. 5/6).
Sînt două forme mai deosebite (fig. 7 /3, fig. 8/1), precum şi un văscior
din pastă fină (fig. 13/11), pentru care nu am găsit analogii.
Ornamentele sînt realizate în relief: proeminenţe de dimensiuni variate,
fiind perforate cu găuri mari sau mici, avînd început de perforaţie (fig. 4/6,
9, 14, 20) sau neperforate (fig. 4/16, 17, 19, 22).
6

N. Vlassa, în ActaMN, VI, 1969, p. 27-45.
I. Kutzian, The Early Copper Age Tiszapolgar Cu/ture m the Carpathian Basin,
Budapesta, 1972, p. 118-134.
8 Ibidem, p. 119, fig. 22.
9
Ibidem, pi. LXII/4.
10 N. Vlassa, op. cit., p. 30.
11 I. Kutziân, op. cit., pl. XLVIl/4.
12 D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1977, p. 19.
13 D. Igruat-Sava, În Crisia, 1976, p. 1.\ pi. Vf/2, 7.
ir, O. F1oca, în SC/V, I, 1, 1950, p. 221, pl. IV/2, V/6.
15 N. Vlassa, op. cit., p. 30, fig. 6, 9.
16 N. Tasic, Epoque prehistorique et protohistorique en Yougoslavie, 197 l, p. 284.
17 O. Floca, op. cit., pi. I, II.
18
M. Gumă, N. Gumă, În Banatica, IV, 1977, p. 50, pi. VII/7.
19 D. Ignat-Sava, În Crisia, 1976, p. 11, pi. IV, V.
20 N. Vlassa, op. cit., p. 30, fig. 7.
21 Gh. Laza-rovici, 1n Tibiscus, IV, 1975, fig. 2/4; 3/6 Ic tratează ca fiind ca.pJcc.
22 I. Kutziân, op. cit., p. 67-70, fig. U.
23 Ibidem, pl. I/4.
24 / bidem, pl. LIIl/5.
26 Ibidem, pl. XI/2.
26 Ibidem, pl. LIX/2.
7
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Pe fundul a două vase se observă urmele unor ţesături şi amprenta unei
frunze de brusture (fig. 5/1, fig. 12/10). Asemenea ornamente „accidentale"
se găsesc şi la Deva-Ceangăi, la Dăbîca 2 i etc. Partea inferioară a unui vas
prezintă amprentele degetelor olar.ului care a folosit barbotina, în timp ce
partea superioară era netezi tă ( fig. 1O/9).
Analizînd materi,alul Tiszapolgar din aşezarea de la Gilău s-a constatat
absenţa totală a ornamentelor incizate, în bandă haşurată ~i pictură, în timp
ce proeminenţele sînt predominante. Oercetînd ceramica din punct de vedere
tipologic şi luînd în considerare analogiile cu materialele din alte staţiuni,
credem că locuirea de la Gilău se poate încadra în faza timpurie a culturii
Tiszapolgar 28 • Formele sînt foarte sărace, fiind ilustrate, în general, cele tradiţionale, ca de pildă cupele cu picior scund neperforat; nu este nici ceramică
pictată sau lustruită, nici ornamente din faza Tisa II. Spre această încadrare
ne îndeamnă şi absenţa formelor evoluate, a etapei de trecere spre cultura
Bodrogkeresztur, caracterizată, de obicei, prin prezenţa picioarelor zvelte,
dar şi prin vasul „bol", ,,oala de lapte" şi altele. Pentru acest orizont timpuriu
au fost precizate legături cu grupul Gorzsa 29 şi Deszk N 10 .
Locuirea de la Gilău vine să îmbogăţească repertoriul descoperirilor Tiszapolgar de pe teritoriul României 31 . Se cuvine să amintim aici şi alte descoperiri de acest gen: Berea32 , Gherla 33 , Oaqa de Sus:1~. Vadul Crişului Peştera cu apă 35 , Vultureni 36 şi lp 3 i, care completează lista descoperirilor
apaqinînd acestei culturi în Transilvania.

Locuirea Coţo/eni
Stratul de cultură Coţofeni se suprapune pe alocuri nivelului Tiszapolgar (fig. 2) şi în aşezarea de la Gilău, ca, de altfel, la Dăbîca şi Româneşti:il'l_
în secţiunea S. VII, sectorul cuprins Între metrii 11 şi 12,50, la adîncimea de
1,20 m, nivelul Coţofeni nu este deranjat. Aceeaşi situaţie prezintă şi materialul Tiszapolgar din unele zone ale secţiunilor S. I şi S. III (fig. 2), în
rest materialele celor două culturi sînt amestecate, ceea ce ne determină să
presupunem că ele se datorează fie existenţei unor gropi din nivelul Coţofeni.
fie răscolirilor din epocile mai tîrzii.
27
28

N. Vlassa, op. cit., p. 30, fig. 17.
M. Rusu, În Banatica, I, p. 80-81, foloseşte pentru Tisza.polgar denumi,rea de
Tisa III.
29 D. Ignat-Sava, În CMO, p. 164.
:~ Ibidem, .I?· 162.
.
.
.
,
.
I. Kutz1an, op. cit.,· N. Vlassa, op. cit.; M. Rusu, m Ban.atica, I, 1971, p. 80.
32
Material aflat În Muzeul de istorie Baia Marc, nr. inv. 8315-8322 şi 8334.
33
Material asemănător cu cel de la Gi·lău se află În Muzeu'! de istorie al Transilvaniei, nr. inv. I. 2346.
34
E. Corn.ş.a, C. Kac.s6, În Materiale, X, 1973, p. 47-51; de asemenea se a,flă materiale şi În coleqia inedită a şcolii generale din loca.litate.
35 M. Roska, ErdRep, p. 51; N. Vfassa, în SC/V, XII, 1, 1961, p. 19, fig. 2/2-4;
D. I~nat, În Crisia, 1973, p. 17.
6
Tov. N. Vlassa ne-a atras atenţia că materialu'! de la Vultui"eni nu este de tip
Tiszapolgar.
37
Material neinventa.riat, intrat recent 'In coleqia Muzeului de istoric al Tr;a,nsilvaniei;
informaţii Gh. Laz.arovi-ci.
38 P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 60.
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Culturii Coţofeni îi aparţine un disc de lut (fig. J/1), foarte probabil o
de car, ce are analogii la Boarta şi Ţebea 311 • Un alt obiect este o lindin lut (fig. 13/9), cu forme asemănătoare la Bocşa Montană -

rotiţă
guriţă

Colţani-to_

Ceramica Coţofeni de la Gilău este confeqionată, în general, dintr-o
(fig. 15/1, 4, 5), foarte rar compactă şi bine arsă (fig. 13/7).
De fapt, la majoritatea ceramicii Cotofeni de aici arderea este incompletă.
Ca degresant au folosit mai rar materialele organice, calcar, cuaqit pisat, dar
mai des micaşist, nisip şi cioburi mărunţite. Menţionăm, de asemenea, absenţa
totală a fragmentelor care ar conţine în pastă scoici măcinate.
După factură, ceramica Coţofeni poate fi Împărţită în două categorii:
1. Ceramica de uz comun, la care s-a folosit în compoziţia pastei cuarţit
mărunt, calcar, iar culoarea este portocalie cu nuanţe roşcate, avînd urme
de slip roşcat, gălbui, castaniu, şi cîteodată cenuşiu-albicios. Suprafaţa este
rareori netezită, dar niciodată lustruită. 2. Specia ceramicii fine este reprezentată prin foarte puţine fragmente.
Ca şi în cazul materialului Tiszapolgar, este foarte dificil să reconstituim integral formele de vase. Se cunosc următoarele tipuri de vase: străchini
(fig. 14/2), C'-1 analogii b Lncusteni"' 1 , Yarianta Id4, după tipologia lui
P. Roman (fig. 1413), precum ~i Yasul tronconic. O altă formă, tip oală
(fig. 16/2), are analogii la Leliceni-Muntele cu piatră-1 2 . Amforele cu gît scurt
(fig. 13/1) au forme asemănătoare la Caşo}ţ-Puiana În Pisc 43 şi Locusteni 44 .
Motivistica ornamentelor este bogat reprezentată prin: inc1z11 (fig.
14/2, 7, fig. 15/2-4, fig. 16/4, 5, 7-15, fig. 17/10, 12, 14, 15, fig. 18)
cu şanţuri mai mult sau mai puţin adîncite; incizii scurte dispuse în unul
sau mai multe şiruri (fig. 17/1-5, 7, 11, 16-17); brîu alveolar (fig. 16/6);
alveole dispuse fie în mai multe şiruri (fig. 17 /6), fie neglijent (fig. 13/2,
fig. 17 /8). Analogii pentru aceste ornamente se pot menţiona În aproape
toate staţiunile Coţofeni timpurii 45 .
În urma analizei trăsăturilor ceramicii Coţofeni, rezultatele obţinute ne
conduc spre faza timpurie a acestei culturi. Formele destul de puţin evoluate,
numărul sărac al variantelor, absenţa buzelor evazate, care apar în faza
următoare, şi ornamentele, care constituie un alt criteriu de încadrare cronologică, sînt sugestive în acest sens. Inciziile sînt trasate cu o oarecare neglijenţă şi puţin stîngaci, acoperind aproape toată suprafaţa vaselor. Triunghiurile Îngropate constituie un motiv ornamental frecvent Întîlnit în ceramica
Coţofeni de la Gilău. Ornamentele, de altfel, au un caracter unitar, putîndu-se observa tendinţa de repetare a aceluiaşi model pe întregul vas, de obicei
pe exteriorul acestuia. Benzile orizontale, formate din linii scurte incizate
vertical sau oblic, sînt mărginite, atît în partea superioară, cît şi în cea infe-rioară, prin linii, de asemenea incizate, marcîndu-se astfel zona ornamentată.
pastă poroasă

39
40
41

42
•3
_ 44
45

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pl. 52/20, 35, 40.
pi. 52/10.
pi. 61/4.
pi. 54/1.
pi. 57/11.
pl. 61/7.
p. 38.
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Pasta este grosieră, conţinînd calcar, cuarţ pisat, avînd culoare portocalie şi
cenuşie, ceea ce indică, de asemenea, faza l-a a culturii Coţofeni.
Materialele de la Gilău aparţinînd acestei culturi se adaugă astfel descoperirilor de acest fel din Transilvania-' 6 , Agrij 47 , Aiton-' 8 , Ciumăfaia 49 , Oarţa
de Sus 50 şi Someşul Rece;; 1 .
Pe parcursul cercetărilor au fost descoperite şi alte fragmente de ceramică preistorică. Unele aparţin foarte probabil perioadei timpurii a epocii
bronzului (nr. inv. P. 69.272 - 69.273 şi P. 69.615 pînă la P. 69.618),
unele pot fi şi mai timpurii, chiar neolitice (nr. inv. P. 69.270-69.271).
Urmărirea atentă a acestor descoperiri şi eventuale mici sondaje în punctele semnalate de M. Roska 52 ar fi, pnate, necesare.

ZOIA KALMAR

DECOUVER TES ENEOLITHIQUES A

GILĂU

(Resume)
On prcsente Ies matcnaux Ti,z:apolgăr ct Cotofeni issus ,pendant les campagnes do
Îouillcs de 1976-1978, mencs dans le carnp roma.ine de Gi1ău. Au dessous de la stratigraphic de l'cpoquc romaine on :\ dccouvert unc couchc appartcnant
la culcurc Tiszapolgar,
dl-rangcc par de fosses de la culture Coţofeni.
Les meilleurcs analogic-; pour Ies matcriaux Tiszapolgă.r sont fournies par Ies formes
ccramiques de la phase anciennc de ladite culture. Quant ~, la ccramiquc Coţofeni, elle
appartient la premiere phasc, ctablic par P. Roman.

a

a

16
47
48
t,u

50
51
52

Vezi harta descoperirilor Coţofcni la P. Roman, op. cit., pi. I.
Muzeul de istoric al Transi,lvaniei, nr. inv. P. 24.772-24.790.
M. Blăjan, T. Cc-rghi, îni Sargetia, XIII, 1977, p. 131.
Z. Szekely, În StComSibiu, 14, 1969, p. 16-3.
Muzeul de istorie 'din Baia Marc şi colceţia Şcolii generale din Oarţa de Sus.
$t. Ferenczi, În ActaMN, I, 1964, p. 67-76.
Vezi supra, nota 2.

DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA BĂBENI

în pnmavara anului 1967, cu ocazia lucrărilor de amenajare a unei
cariere de calcar, pe versantul sudic al dealului numit Pe Corni, aflat la
aproximativ 1,5 km nord-est de centrul comunei Băbeni (jud. Săilaj), au fost
descoperite mai multe obiecte de bronz. în urma unei investigaţii făcute la
locul de descoperire, prof. I. Avram de la Şcoala generală din locali ta te a
mai recuperat de la suprafaţă a piesă. în toamna anului 1977 elevii şcolii din
Băbeni au mai găsit în acelaşi loc încă trei obiecte de bronz. Identitatea locului de descoperire şi a încadrării cronologice, precum şi patina for asemănă
toare indică apartenenţa tuturor pieselor la acelaşi depozit. Ele se află în
prezent în colecţia Şcolii generale din Băbeni. 1
Depozitul a fost găsit în afara perimetrului unei aşezări. În locul în care
au ieşit la iveală bronzurile nu s-au descoperit, potrivit informaţiilor primite,
resturi ceramice. Este deci de presupus că obiectele n-au fost depuse într-un
vas de ilut, ci direct în pămînt, foarte probabil Într-o mică groapă, puţin
adîncită.

Descrierea pieselor: 1. Daltă cu toc. Secţiunea corpului ovală, bordura
găurii de înmănuşare îngroşată, tăişul rotunjit. Lung. 7,8 cm. Fig. 2/1.
2. Seceră cu cîrlig. Lama lată, curbura rotunjită accentuat, muchia puternic îngroşată, la fel ca şi marginile rnînerului. Tăişul zimţuit. Lung. -18,5 cm;
lăţ. max. -4,8 cm. Fig. 2/2.
3. Seceră cu cîrlig, asemănătoare, avînd Însa curbura de aspect unghiular. Tăişul zimţuit şi rupt Într-o mică porţiune, lama spartă Într-un loc.
Lung. -19,8 cm; lăţ. max. -3,9 cm. Fig. 2/3.
4. Vîrf de lance. Lama în formă de frunză de dafin, tubul de înmănu
şare, avînd o pereche de găuri de fixare, prelungit pe lamă. Puternic deteriorat din cauza patinei maligne. Lung. -17,7 cm. Fig. 2/4.
5. Vîrf de lance, partea superioară ruptă recent. Lama lată şi rotunjită la bază, avînd pe ambele feţe cîte două nervuri puternic reliefate; tubul
de înmănuşare, cu o pereche de găuri de fixare, prelungit pe corp. Tăişul
zimţuit. Lung. -18,1 cm. Fig. 2/5.
6. Vîrf de lance asemănător, avînd însă lama mai îngustă şi prelungirea
tubului de Înmănuşare mai puţin accentuată. P,artea superioară lipseşte din
Yechime. Deteriorat la gaura tubului, acesta fiind şi turtit prin batere. N-ar
fi exclus ca turtirea să fie de dată recentă. Lung. -11 cm. Fig. 2/6.
Exi~tenp depozitului de la Băbeni ne-a fost sesizată de V. Wollmann. O primă
prezcnitare a descoperirii a fost făcută de I. Avram şi C. Kacs6, 1n cadrul Sesiunii de comunicări ştiiinţificc a Muzeului din Zalău, În dcccmbrit: 1979.
1

27 - -

Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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7. Fragment de spadă, de tipul cu limbă la miner. Se păstrează o parte
din limba uşor curbată, ca'fe are marginile îngroşate şi crestarte, şi placa de
deasupra lamei, cu umerii rotunjiţi şi patru găuri de nit, cele de sus avînd
şi cuiele de nit. Lung. -6,3 cm. Fig. 2/7.
8. Fragment din !rama unei spade. Secţiunea rombică. Spre margini, pe
ambele feţe, cîte două şănţuiri fine, paralele. Lung. - 9,9 cm. Fig. 2/8.
9. Brăţară de formă rotundă, cu secţiunea circulară. Capetele sub ţiat e
sînt apropiate. Ornamentată cu şa,se grupuri de crestături verticale, intercalate
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de grupuri de linii orizontale, tăiate de o linie verticală. Diam. -8 cm.
Fig. 2/9.
10. Brăţară de acelaşi tip, ornamentată cu nouă grupuri de crestături
verticaile, -dintre care cele din margine sînt marcate de scurte linii perpendiculare. Diam. -8,3 cm. Fig. 2/10.
11. Brăţară de acelaşi tip, ornamentată cu şase grupuri de crestături verticale. Diam. -7,7 cm. Fig. 2/11.
12-13. Fragmente de brăţări de acelaşi up, ornamentate cu grupuri de
crestături oblice sau verticale. Fig. 2/12-13.
14. Brăţară de ·acelaşi tip, neornamentată. Di.am. -8,3 cm. Fig. 2/14.
15. Verigă de picior. Secţiunea circulară. Porţiunea în care au fost sudate
capetele barei din care a fost confeqionată veriga este uşor îngroşată. Diam.
-13 cm. Fig. 2/15.
Piesa cea mai interesantă din cadrul depozitului de la Băbeni e~te fragmentul de spadă (fig. 2/7), datorită relativei sale rarităţi printre bronzurile
transilvănene, precum şi datorită posibilităţilor pe care .le oferă în încadrarea
cronologică a descoperirii. Potrivit clasificării stabilite de A. D. Alexandrescu:!,
fragmentul nostru aparţine tipului Unip-Uriu al spadelor cu limbă la mîner.
Ex:emplarele timpurii ale acestui tip datează din perioada tîrzie a epocii
bronzului, iar cele mai recente din perioada Ha1lstan
O datare identici
au şi spadele asemănătoare descoperite în alte regiuni 4 . Piesa de la Băbeni are·
analogiile cele mai apropiate în depozitele de la Uriu 5 şi Aranyos 16 , ambele
datate în bronzul tîrziu.
Fragmentul din fig. 2/8 aparţine foarte probabil, aceluiaşi tip de spadă.
N-ar fi exclus Însă să facă parte dintr-o variantă mai evoluată decît piesa
mai sus discutată.
Vîrfurile de lance (fig. 2/5 şi 2/6) se încadrează În variante apropiate,.
ambele apaqinînd tipului cu lama rotunjită la bază. Deosebirile dintre ele
constau în lăţimile lamelor şi în accentuarea diferită a părţii prelungite pc
lamă ·a tubului de înmănuşare. Marea majoritate a cercetătorilor datează acest
tip În perioadele Reineoke Bronz D-Hallstatt A 7 • După clasificarea lui A.
Mozsolics, care Împarte vîrfurile de lance din perioada tîrzie a epocii bronzului în cinci tipuri 8 , cele două vîrfuri de lance de la Băbeni se încadrează în
tipul b. Prototipul acestora apare în depozitele perioadei precedente9 . Dintre·

Ar

2

A. D. Alexandrescu, În Dacia, N.S., X, 1966, p. 131 sqq.
Ibidem.
4 E. Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter, în
Rom.Germ.Forsch., 5,
1931; I. D. Cowen, În 36 BRGK, 1955, p. 52 sqq.; W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde·
der jungeren Bronzezeit, 1n Rom.-Germ.Forsch., 29, 1968, p. 78; M. Novotna, Die Bronzehortfunde in der Slowakei, Bratislava, 1970, p. 52 sq.; A. Mozsollics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens, Buda,pest, 1973, p. 26 sqq.; V. Furmanek, În SlovArch, 21, 1,.
1973, ip. 104; M. Gedl, Kultura Przedluiycka, Krakow, 1975, p. 52 sq.
6 M. Roska, ErdRep, fig. 106/16.
6
J. Hampei, Bronzkor, III, pl. 216/1, 4.
7
G. Jacob-Friesen, Bronzezeitliche Lanzenspitzen Norddeutschlands und Skandinaviens, În Veroff.d.urg,Slg. zu Hannover, 17, Hildesheim, 1967, p. 220; W.A.v.Brunn,.
op. cit., p. 34 sqq.
8
A. Mozsolics, op. cit., p. 3-J sq.
• A. Mo2;501ics, Bronzefunde des Karpatenbeckens, Buda.pest, 1967, ,pl. 58/10; T. Ke-menczei, în FolArch, XXV, 1975, p. 57.
3
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foarte numeroasele analogii citam a1c1 cîteva descoperiri din Transilvania 10 ,
Muntenia 11 , Ungaria 12 , Slovacia 13 , Ucraina Subcarpatică 14 , Croaţia 15 .
Vîrfurile de lance cu lama în formă de frunză de dafin, cărora le aparţine şi piesa din fig. 2/4, se împart în două variante principale, tipologic
fiind considerată mai veche varianta lipsită de nervura reliefată pe tocul de
înmănuşare 16 . Deşi cele mai multe din exemplarele acestei variante apar în
depozitele datate în perioada Reinecke Bronz D, ele nu lipsesc nici din descPperirile perioadei Hallstatt A 1 . Prototipul acestui tip de vîrf de lance se
găseşte tot în perioada mijlocie a epocii bronzului 1i. Ca analogii ale piesei de
la Băbeni menţionăm descopericile din Transilvamia 1R, Munten,ia 1' 1, Ungaria:!11 ,
Slovacia 21 , Ucraina Subcarpatică 22 , Croaţia 23 , Polonia24 •
Analogiile citate pentru cele două tipuri de vîrf de lance, desigur departe
de a fi exhaustive atît în privinţa ariei lor de răspîndire, cît şi a frecventei
şi numărului lor În anumite regiuni, doresc doar să atragă atenţia asupra
posibilităţilor de corelare cu descoperiri din alte zone geografice, pe care le
oferă această importantă categorie de bronzuri, căreia îi lipseşte în literatura
românească de specialitate, cu o singură excepţie 2 5, o traure aparte.
Cele două seceri din depozitul de la Băbeni aparţin categoriei de seceri
cu mînerul în formă de cîrlig, care are o frecvenţă mare în cadrul descope10 Miercurea Ciuc (Z. Szckely, Îni SC/V, 21, 3, 1970, fig. 4/1); Mociu (M. R0,k.i,
op. cit., fig. 222/12); Bogata de Mureş (M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din
România, Bucureşti, 1977, pi. 122/10); Cincu (M. Pctrescu-Dîmbov1ţa, op. cit., pi. 130/L!.,
13); Guşteriţa II (M. Pctresicu-Dîmboviţa, op. cit., pi. 156/22, 24); Suseni (M. Petre,cuD'Imboviţa, op. cit., pi. 190/3).
11 Drajna de Jos (A. D. Alexandrescu, lnvArch, 2, 1966, R 15c/12, 13, lS. 16).
12 Ara,nyos I (J. Hampei, op. cit., pi. 217/28, 30, 32-34); Aranyos IV (T. Kemen..:ui,
op. cit., fig. 1/10; 2/1, 10; 3/2, 6); Balsa (A. J6sa-T. Kemenczei, în f:vkNyîregyhaza,
VI, 1965, pi. 8/82); Peneszlek (A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde, pl. 77 A/4); Kamond
(E. Patck, Die Urnenfelderkultur in Tra11sdanubien, Budapest, 1968, pi. 46/1 ).
13 Caka (A. Tocik- J. Paulik, tn SlovArch, VIII, 1, 1960, fig. 14/4, 6).
14 Lohovo
(F. Potuşniak, Archeologicini znahidki bronzovo ta zaliznovo viku na
Zakarpatii, Ujgorod, 1958, pi. 45-/5); Makarovo (E. A. Balaguri, V. I. Bidzilia, S. I. Ps!niak,
Davnî metalurgi Ukrainskih KarPflt, fig. la p. 23).
15 Tenja (K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa zaramu u Hrv.itskoj, Zadar, 19;'\
pi. 31/9, 12, 17).
16 T. Kemenczei, op. cit., p. 57.
17 I. Ordentlich, m Dacia, N.S., VII, 1963, fig. 16/10, 11; D. Popescu-M. Rusu,
lnvArch, 1, 1966, R5/2, 3; R9/5; A. Tocik-J. Vladar, tn SlovArch, XIX, 2, 1971,
fig. 14; I. B6n1a, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sudăstlichen Beziehungen, Budapest, 1975, pi. 57/2, 3; 150/39; 163/27.
18 Lozna (M. Roska, op. cit., fig. 236/1, 2); Panticeu (J. Hampei, op. cit., pi. 143/6);
Stupini (Şt. Dănilă, în SC/VA, 26, 1975, 2, fig. 2/a, b); Berzasca (M. Moga, în AISC, IV,
1944, fig. 3); Şpălnaca II (M. Petrescu-D'Imboviţa, op. cit., pi. 202/6).
l!I Drajna de Jos (A. D. Alexandrescu, op. cit .. R15 c/17-21).
20 Aranyos I (J. Hampei, op. cit., pi. 217/27, 31); Aranyos IV (T. Kemenczci,
op. cit., fig. 2/12, 13; 3/5); Balsa (A. J6sa-T. Kemenczei, op. cit,, pi. 8/84).
21 Vysna Hutka (M. Novouna, op. cit., fig. 6); Ni~na (M. Novotna, op. cit., pi. 17):
'.Zaskov (M. Novotna, op. cit., pi. 23).
22
Anidrivka (F. Potuşniak, op. cit., pi. 58/1); Obava I (K. Bernjakovic, tn SlovArch,
VIII, 2, 1960, pi. 8/6); Klacanovo (K. Bernjakovic, op. cit., pi. 10/4).
23
Tenja (K. Vinski-Gasparini, op. cit., pi. 32/7-13).
24 Chachaln~a (M. Gedl, op. cit., pi. 14/5); Rzeszynek (M. Gedl, op. cit., pl. 14/6);
Czeszewo (M. Gedl, op. cit., pi. 14/8).
25 M. Rusu, Metalurgia bronzului din Transifoania la începutul Hallstattului, tez.i de
doctorat, Iaşi, 1972.
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ririlor transilvănene. Zona de ongme a acestui tip de seceră se găseşte cu
t·enitudine în regiunile intracarpatice, de unde se răspîndeşte apoi pe vaste
teritorii 26 . Secera din fig. 2/2 se încadrează, potrivit clasificării lui M. Petre-!>cu-Dîmboviţa27, în tipul Cristian-Drajna 2, iar secera din fig. 2/3 în
tipul Micăsasa-Drajna. Cele două tipuri se găsesc atît În depozitele perioadei
IZeinecke Bronz D, cit 5i în depozitele perioadei Hall9tatt A
Cele mai multe dintre brăţările de formă rotundă şi secţiunea circulară,
tip în care se încadrează şi cele 5ase brăţări de la Băbeni, sînt ornamentate.
Fle au o existenţă îndelungată, din această cauză valoarea lor cronologică
e\te limitată. Se poate totuşi aprecia că marea majoritate a brăţărilor cu ornament identic sau apropiat de cel al brăţărilor de la Băbeni apare În depozitele datate în perioada Reinecke Bronz D:! 9 • Şi brăţările neornamentate, cum
e-\le piesa din fig. 2/14, sînt mai frecvente în descoperirile acestei perioade.
Verigile de picior sînt dea semen ea obiecte caracteristice depozitelor din
perioada tîrzie a epocii bronzului şi din Hallstattul timpuriu. Trebuie să pre(,:izăm însă că piese identice cu cea din depozitul de la Băbeni sînt extrem de
rare 30 , majoritatea verigilor avînd capetele deschise, apropiate sau suprapuse31 •
Deoarece încadrarea cronologică a celor mai multe dintre bronzurile de
la Băbeni oscilează între perioadele Reinecke Bronz D-Hallstatt Ai, datarea
mai strînsă a descoperirii poate fi realizată doar pe baza fragmentului de
spadă din fig. 2/7, în parte şi pe baza brăţărilor ornamentate. Analogiile lor
cele mai apropiate indică drept cea mai plauzibilă încadrare a depozitului
perioada Reinecke Bronz D.
Descoperirea de la Băbeni se înscrie în categoria de depozite mici, cu
piese puţine, care apar în număr mare în perioada tîrzie a epocii bronzului
în teritoriile sud-vestice ale Platformei Someşene (Aluniş, Dobrocina, Dragu,
Fodora, Gîrbou, Glod, Guruslău, Hăşmaş, Horoatu Cehului, Ileanda, Jibou,
26 M. Roska, op. cit., p. 347, harta 16; M. Rusu, op. cit.; A. Mozwlics, op. cit.,
p. ·O; M. Petrescu-Dîmbovip, Die Sicheln in RMmănien, mit Corpus der jung- und spăt
bronzezeitlichrn Horte Rmnăniens, în PBF, XVIII, 1, Mi.inchen, 1978, p. 60.
27 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pi. 16.
28 Menţionăm doar dteva analogii din descoperirile făcute pe teritoriul
României:
i\Li.gherani (M. Pctrescu-Dîmboviţa, op. cit., pi. 37/2-4); Miercurea Ciuc (Z. Szekely, op.
cit .. fig. 2/3); Mociu (M. Roska, op. cit., fig. 3-10); Turia II (M. Roska, op. cit., fig.
I 2/1. 2); Drajna de Jos (A. D. Alexandrescu, op. cit., R 15 e-f); Olteni (A. D. Alexandrescu, op. cit., R 16/1-3); Dipşa (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 96/103-104); Cara
(M. Pctrcscu-Dîmboviţa, op cit., pi. 23 A/5-7); Corund (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.,
pl. 26B/3, 4); Micăsasa (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pi. 37D/1-4); Guşteriţa II (M.
Perrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 110/162, 164, 166,
167,
171-173;
111/177-178;
112/185-187).
29 A. Mozsolics, op. cit., p 56 sqq., fig. 8.
30 Putreda (E. lsăcescu, În ArhMold, V, 1967, fig. 1/3); Biharia (M. Pctrcscu-Dîmbovip,
Depozitele de bronzuri, pi. 118/19; ,piesa are secţiunea rombică); Războieni-Cetate (M.
Prnescu-Dîmboviţa, op, cit., pi. 182/4-6).
31
Aluniş (M. Roska, op. cit., fig. 314/8, 10, 12, 14, 17, 20); Bătarci (M. Macrea
şi C. Kacs6, în StComSatu-Mare, 1972, pi. 24/7); Crăoiuneşti (Fr. Nistor şi Al. Vulpe, in
SC/VA, 25, 1974, 1, fig. 3/26-28); Hăşrna.ş (M. Roska, op. cit., fig. 7/1); Lăpuş (cinci
exemplare inedite În Muz. Baia Mare); Lozna (M. Roska, op. cit., fig. 236/9-10); Uriu
(M. Roska, op. cit., fig. 107/20); Bogata (M. Petrcscu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 123/4, 6, S,
10); Războieni-Cetate (M. Pctrcgcu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 181/8-9); Să-Iaj (M. PctrcscuDîmboviţa, op. cit., pi. 184/1-3); Vioara de Sus (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pi.
259,'I 1-12); Beregsurany (A. Mozsolics, op. cit, pl. 63/22); Tiszaszentmarton (A. Mozsolic~. op. cit., pi. 62/9-18); Kral"ovcc (A. Mozsolics, op. cit., pi. 68/6-8).
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Lelei, Lozna, Ma.rea, Moigrad, Nadi~ I, Şamşud, Şimişna, Topliţa, Ulciug)~ 2 .
Cele mai frecvente bronzuri prezente în aceste depozite sînt topoarele cu disc
şi spin de tip B3 , celturile cu plisc şi brăţările cu secţiunea circul.ară, ornamentate, prin această caracteristică fiind asemănătoare cu depozitele contemporane din Ţara Maramureşului 33 . Ceva mai rare sînt în aceste depozite
celturile de tip transilvănean, dă}ţ~le, secerile cu buton şi cu cîrlig, vîrfurile
de lance, Yerigile de picior. Topoarele cu aripioare, secerile cu limbă la miner,
spadele, brăţările cu seqiunea rombică, acele, psaliile, lanţurile ornamentale
-;i failerele sînt în cadrul depozitelor descoperite în părţile sud-vestice ale
Platformei Someşene doar prezenţe sporadice, ele apărînd numai într-una sau
două descoperiri. Este oarecum surprinzător numărul redus
al turtelor de
bronz, care intră doar în compoziţia a două depozite (Jibou şi Marca).
Pînă nu demult încadrarea culturală a depozitelor susmenţionate se putea
face doar cu totul ipotetic, necunoscîndu-se staţiunile epocii bronzului din
această parte a Transilvaniei. Recentele descoperiri de la Mesteacăn 34 , Jibou
şi Gîrbou 35 indică cu siguranţă că zona a fost locuită de purtătorii culturii
Suciu de Sus. Nu a fost precizată deocamdată, datorită stadiului incipient al
cercetărilor, durata comunităţilor Suciu de aici. Se poate presupune însă că,
la fel ca şi în teritoriile limitrofe nordice, ele îşi continuă existenţa şi în
perioada tîrzie a epocii bronzului, evoluţia lor cunoscînd însă aspecte noi, ce
marchează trecerea la o nouă fază de dezvoltare. Acestor comunităţi le atribuim
de la Băbeni, precum şi depozitele contemporane din
.., şi descoperirea
-·•
zona.
CAROL KACSO

DER BRONZEFUND VON BABENI
(Zusammenfassung)
Der Bronzefund von Băbeni (Bz. Sălaj), welcher im Punkt Pe Comi cntdeckt wurJc,
enthălt eine Mcissel (Abb. 2,'1), zwci H.1ckcnsichcln (Abb. 2/2, 3), drei Lanzcn9pitzen (Abb.

2/4-6), zwei Schwertbruchstiicke (Abb. 2/7, 8), scchs Armringe (Abb. 2/9-1 ◄), cin Fussring (Abb. 2/15). Der Fund datiert aus cler spatcn Bronzezcit {Rcineckc Bz. D) und gchort
der fortgeschrittenen Suciu de Sus-Kultur an.

32
M. Roka, op. cit., passim; A. Mozsolics, op. cit., passim; M. Petrcscu-Dîmboviţa,
op. cit., passim.
33
C. Kacs6 ~i I. Mitrea, în SC/VA, 27, 1976, 4, p. 547.
34 Cercetări inedite G. M. Iuga.
3
li C. Kacs6 şi
Lak6, '1n ActaMP, IV, 1980 (sub tipar).

:e.

MORMlNTUL DACIC DE LA BLANDIANA
(JUD. ALBA)

În pnmavara anului 1979 apele crescute ale Mureşului au prnvocat surparea masivă a malului său stîng în faţa comunei Blandiana, în punctul numit de localnici „La Brod". Cu această ocazie a fost distrus un mormînt dacic de incineraţie, din in,·entarul căruia făceau parte numeroase piese din
metal şi ceramică. Locul în care a apărut mormîntul (fig. 1) era cunoscut
pînă acum în literatura de specialitate prin descoperirea unei aşezări şi necropole din sec. IX-X e.n. 1
Primele piese din inventarul funerar, un ,·îrf de lance şi un vas fragmentar, au fost găsite pe malul Mureşului de către podarul Bera Aurel, care
l-a anunţat imediat despre descoperire pe Toma Goronea, conservator la
O.P.C.N.-Alba. În ziua de 12 martie 1979 ne-am deplasat la faţa lo\.'.ului
pentru a recupera piesele şi a stabili contextul în care fuseseră descoperi te.
Cu această ocazie, în pămîntul surpat la baza malului s-au mai găsit un pumnal curb cu o parte din teacă, o zăbală şi o cataramă din fier, precum )i
cîteva fragmente ceramice. Aşchiile de oase calcinate răspîndite În pămînt,
ca şi cele care se mai puteau observa „in situ" în malul rîului la cca. 0,80 m
adîncime, indicau cu claritate existenţa unui mormînt de incineraţie, din al că
rui inventar făcuseră parte toate obiectele descoperite. Din punctul de vedere
al ritului şi ritualului funerar, se poate preciza că arderea defunctului s-a fă
cut în alt loc, după care cenuşa şi fragmentele de oase au fost adunate cu
grijă şi depuse într-o groapă, împreună cu armele şi piesele de harnaşament.
Vasul de lut descoperit nu avea rol de urnă, ci constituia un simplu vas
de ofrandă. Cercetarea atentă a malului nu a mai pus în evidenţă nici un fel
de alte resturi arheologice, deci nu putem preciza dacă a\"Cm de-a face cu
un cimitir sau doar cu cîteva morminte izolate.
În momentul de faţă, inventarul care s-a păstrat din mormîntul dacic de
la Blandiana, şi pe care îl publicăm, este format din următoarele piese:
1. Pumnal din fier (fig. 2/1), avînd lama curbată, cu secţiunea triunghiulară şi prevăzută cu un şanţ lîngă muchie, pe una din feţe. Limba minerului, cu secţiunea dreptunghiulară, este despărţită de lamă printr-un manşon cu rol de gardă. Acesta este realizat prin îndoirea unei table groase, ale
cărei capete sînt petrecute unul peste celălalt şi prinse printr-un nit. Garda
este decorată cu trei nervuri orizontale paralele, vizibile doar pe una din
feţe. Limba mînerului, ale cărei plăsele erau prinse cu trei nituri, are capătul
fixat Într-o placă ovală. Este foarte probabil ca de această pilacă să se fi
sprijinit un inel lat decorat cu două nervuri paralele, din care nu s-a păstrat
decît un fragment găsit în poziţie secundară. Starea de conservare a pum1

K. Horedt, În Dacia, N.S., X, 1966, p. 262-289.
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Bl a n rl ia u a . Loc ul de desco perire: a l morm întnlui dacic.

naiu lui este s lab ă , fierul fiind aproape complet oxidat . In plu s, din lama ruptă
recen t lip s eş te o p o rţiune co n s iderabilă, care n-a mai putut fi recuperat ă .
E x i s tenţ a bu c ăţii dinspre , ·îrf permite totuşi aproximarea dimen siunilor pumnalului: lungimea to tală = cca . 43 cm; lungimea lamei = cca . 30 cm; l ă 
t imea m ax im ă a lamei c-c 3 cm ; lungimea limbii mînernlui = 11 cm; lăţ im
lim bii m înerul ui -- 2 cm.
2. Teacă fr a gmentar ă (fig. 2/ 2), lu c r a t ă dintr-o tabl ă groasă de fier ale
c;'irei capete sînt înd oite, r ă m înî nd în•să un spaţiu liber Între ele pe una din
feie . Imediat sub buz ă , piesa este de co rat ă cu două linii incizate. în .interior
teaca este s trăb ă tut ă de un cui ale c ărui capete sînt îndoite În exterior. El
treb 1ie s ă fi av ut un rol în atîrnarea tecii la centură . Starea de conservare
e te slabă, fierul fiind tran sformat în întregime în oxizi. Lungimea a c tuală =
11 cm; lăţimea = 4 cm .
3. Vîrf de lan ce din fier (fig . 2/4 ), av înd forma unei frunze de salcie,
cu n er v ur ă mediană unghiulară ş i cu to c tubular pentru fixarea în coada
de lemn . Piesa este s ati s f ăc ăror c on ser v ată, a vînd un miez metalic solid. Lungimea = 26,5 cm; lăţimea ma x imă = 4,2 cm; diametrul rocului = 2 cm .
4. Cataramă fragmentar ă din fier (fig . 2/ 3), avînd barele laterale u ş or
arcuite spre interior . Dimen siunile: lungimea = 6 cm; lăţimea = 5,5 cm.
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Blandiana. I , Pumnal curb (sica); 2, Teac ă fragmentar .I; 3, Cataramă
fragment ară; 4, Vîrf d e lance.
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5. Zăbală din fier (fig. 3a ~i b ), masiva, formată din mai multe elemente. Piesa ce intră în gura calului este formată din două bare articulate, cu
capetele prinse în ochiurile celor două psalii. Pe barele articulate sînt înşirate
alternativ mici inele şi nişte piese de forma unor butuci cu 4 spiţe avînd
capetele rotunjite. Belciugele superioare, cite unul pe fiecare din cele două
bare, sînt rupte, dar, după porţiunile care se păstrează, putem presupune că
aveau forma literei Q. Psaliile se termină la un capăt cu un ochi, iar la celălalt sînt îndoite în exterior şi butonate. La mijloc au o porţiune mai lată,
prevăzută cu 3 orificii circulare, care serveau la fixarea unei bare torsionate,
îndoite în prezent, care trecea pe sub falca calului. Dimensiuni: lungimea unei
psalii = 21 cm; lăţimea zăbalei (pînă la psalii) = cca. 10 cm.
6. Vas hitronconic (fig. 4/1), lucrat cu mina din pastă fină, avînd ca
degresant nisip. În exterior ~i interior suprafaţa este neagră, iar în spărtură
cărămizie. Pereţii exteriori sînt lustruiţi. Vasul a fost prevăzut cu două toqi,
În prezent rupte, care se prindeau puţin deasupra bazei de unire a celor două
trunchiuri de con. Diametrul gurii =-= cca. 15 cm; diametrul fundului = 8,5
cm; înălţimea = cca. 18 cm.
7. Fragment ceramic lucrat cu mina din pastă cenuşie, prevăzut cu un
buton simplu (fig. 4/3 ).
8. Fragment de toană, lucrat cu mina din pastă cărămizie, prevăzut cu
două creste orizontale puternic reliefate (fig. 4/2).
Toate piesele descoperite la Blandiana pledează categoric în faYoarea
caracterului autohton, dacic, al acestui mormînt. Pumnalul curb este o „sica"
tipică, aşa cum apare figurată pe reliefurile columnei lui Traian, inclusiv în
binecunoscuta scenă a sinuciderii lui Decebal 2 • Pe teritoriul României cunoaştem pumnale asemănătoare mai cu seamă în Oltenia, la Că 1lăraşi, Cetate,
Golenţi, Sişeşti, Mehedinţi, Rastu, la care se adaugă un exemplar descoperit
În Dobrogea, la Histria. 3 Acest tip de armă este frecvent întîlnit şi în mormintele tracice din perioada secolelor III-I î.e.n. din nordul Bulgariei, la
Altimir, TârnaYa, Pavolce, Komarevo, Galice, Bukjowi,
Hassan-Faka·1.
Pumnalul curb este o creaţie specifică lumii traco-ilire, fiind răspîndit, din
punct de vedere geografic, doar în teritoriile locuite de aceste seminţii. Triburile celtice ajunse în Peninsula Balcanică au împrumutat şi ele acest tip
de armă, dovadă apariţia lui în unele morminte celtice din zona respectivă.
În cazul exemplarului de la Histria, acesta provine din necropola cetăţii,
dar apaqine unui grup distinct de morminte, caracterizate prin depunerea
r~sturilor incinerate ale defunctului În gropi în formă de albie, datate în secolele II-I î.e.n. şi atribuite localnicilor geto-daci 5 . La fel sînt datate şi
mormintele de la Rastu, în care au fost găsite nu mai puţin de trei pumnale,
C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssăule, Berlin, I, 1896, scena LXXVII; II,
1900, scenele XCV-XCVI, CXLlV, CXLV.
3
C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia, XI-XII, 1948, p. 18, pi. I/6; p. 19, pi. III/6;
p. 26, pi. IV /7; p. 27, pi. III/S; p. 28, pi. IV/11; p. 30, pi. V/11; E. Tudor, în SC/V,
1968, 3, p. 517-526, fig. 1/2-4 ~i fig. 2/1, 2, 5; D. M. P,irppidi şi colab., În Materiale,
1959, f· 310,_ fig. 11~
.
.
.
B. Nikolov, m BIAB, XXVIII, 1965, p. 174, fig. 15; p. 176, fig. 17; ,p. 180, fig. 20;
p. 181, fig. 21; p. 183, fig. 23; p. 186, fig. 27; Iv. Velkov, în BIAB, XXI, 1957, p. 313,
fig. 5; R. Popov, în BSAB, VII, 1933, p. 350, fig. 98.
5 D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 27.
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Blandiana. 1, Vas bitroncon ic; 3, F ragment ceramic cu b u ton ; 2, Fragtnen t ele
toart ă cu no d ozit ăţi.
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cu fragmente de teacă şi vîrfuri de lănci,;. Analizînd in,·entarele unor nrnrminte tracice din departamentul V raca, B. Nikola,· stabileşte cîteva repere
tipologice şi cronologice pentru pumnalele de tip „sica", care apar la mijlocul secolului al Iii-lea ~i cunosc maxima răspîndire în secolele 11-1 î.e.n.i
Exemplarele care au muchia frîntă sînt mai timpurii decît cele care au tăiş~d ~i
muchia în formă de arc, cum este cazul celnr de pe teritoriul României.
In ceea ce priveşte teaca, deşi nu se păstrează Întreagă, ea trebuie ~â fi
fost identică ca formă cu exempla~ele de la Cetate şi Sişeşti 8 , teci care nu erau
complet închise în paritea mai lată, iar la capăt se terminau cu un buton.
Vîrful de lance aparţine unuia dintre cele mai vechi şi mai, larg răspîn
dite tipuri, turnat mai întîi în bronz, la începutul Hallstattului, apoi transpus
În fier. Prin urmare el nu oferă nici un indiciu cronologic sau etnic.
Zăbala de la Blandiana face parte din categoria zăbalelor tracice, numite
astfel deoarece se găsesc răspîndite numai în zonele locuite de triburi:le tracice. Pe teritoriul Daciei sînt atestate cel puţin patru tipuri principale de ză
bale În epoca Latene. In secolele IV-II î.e.n. sînt larg utilizate zăbalele formate din două bare articulate cu verigi la capete, care apar cu precădere în
mormintele celtice. în secolele I î.e.n. - I e.n. tipuri1le de zăbale sînt mult
diversificate. Pe lingă tipul celtic, apar forme noi, cum sînt zăbalele formate
din două bare articulare, pr:n c În p•..1lii c.1 extremităţile lăţite ~i pre,·:î-zute cu două orificii laterale, sau cele formate tot din două bare articulate
şi cu psaliile de forma literei U, cu butonii terminali îndreptaţi spre botul
calului. 9 Alături de acestea sînt prezente şi variante tîrzii ale tipului tracic
de zăbală, avînd muştiucul lucrat dintr-o bară îndoită la mijloc sub forma
unei jumătăţi de buclă. Psaliile sînt puternice ~i prinse între ele cu o bară
suplimentară care trecea pe sub falca de jos a calului, asitfel încît strîngerea frîului ducea la o violentă apăsare asupra gurii ca·lului, provocînd un
efect imediat. Asemenea zăbale au fost descoperite la Costeşti, Grădiştea
Munce1ului, Piatra Roşie, Sighişoara, Tilişca, toate fiind datate în secolele
I î.e.n. - I e.n. 10 O variantă ceva mai timpurie apare la Orodel, în Oltenia, 11
Într-un mormînt din care mai provin: o sica, un vîrf de lance şi o spadă
ceLtică. Zăbala de la Orodel are psaliile şi bara torsionată identice cu ale
piesei noastre, dar muştiucul este tot din categoria celor lucrate dintr-o singură bară, cu buclă la mijloc. Cele mai bune analogii, mergînd în unele cazuri pînă la identitate, ne oferă mediul tracic din sudul Dunării, şi anume
zăbalele de la Jhtiman, Reselec, Bjala Slatina, Liljce, Bahovica, Goma Mailina,
Makocevo, Altimir, Komarevo, Lipnica, Bukjovci, Hassan-Faka. 12 în studiul
său consacrat zăbalelor tracice, Venedikov plasa acest tip în perioada secolelor III-I î.e.n., considerînd varianta cu muştiuc fix şi buclă ca fiind mai
6
7

8

9

E. Tudor, op. cit., p. 524-525.
B. Nikolov, op. cit., p. 202.
C. S. Nicolăescu-Plopşor, op, cit., pl. 111/3 şi IV/15.
I. Glodariu, E. laroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj,-Napoca, 1979, p. 124-

126.

Ibidem, p. 124-125, fig. 72/27, 32, 38.
C. S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., pi. IIl/4.
I. Venedikov, în BIAB, XXI, 1957, p. 164-168, fig. 15-21; B.
Nikolov, '/n
BIAB, XXVIII, 1965, p. 174, fig. 15/a; p. 183, f.ig. 23/b; p. 186, fig. 26/b; Iv. Vclkov,
în BIAB, XXI, 1957, p. 313, fig. 4; R. Popov, în BSAB, VII, 1933, p. 352, fig. 100.
10
11
12
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tîrzie, ea apărînd în Traci a începînd din secolul I e.n.1 3 A ,rînd În vedere
că toate piesele cunoscute în perioada secolelor I î.e.n. I e.n. pe teritoriul
Daciei aparţin acestei variante evoluate, putem data zăbala de la Blandiana
Într-o fază mai veche, corespunzătoare secolului II sau, cel mai tîrziu, începutului secolului I î.e.n.
Catarama nu oferă elemente certe de datare. Un exemplar analog apare
în in,entarul unui mormînt de la Altimir, în Bulgaria. 14
În ceea ce priveşte vasul, acesta se apropie de tipul I al vasului bitronconic cu două torţi, după clasificarea lui I. H. Crişan, care-l datează în
intervalul dintre începutul secolului III şi mijlocul secolului II î.e.n.1 5 în
faza clasică această formă ceramică suferă sensibile transformări, fiind lucrată exclusiv la roată. Vase asemănătoare cu cel de la Blandiana se cunosc
În a~ezările de la Sf. Gheorghe şi Sighişoara. 16
Fragmentul de toartă aparţine unei căni. Tipul de cană lucrată cu mina
~i avînd toarta prevăzută cu nodozităţi apare şi el doar în faza mijlocie a
ceramicii daco-gete, fiind datat în secolul II î.e.n.17 Asemenea căni sînt cunnscute la Pecica, Sebeş 1 " etc.
în concluzie, 1uînd În considerare toare indiciile cronologice pe care le
oferă piesele din inventarul mormîntului de la Blandiana, acesta poate fi
d,1tat cel mai repede la sfîrşitul secolului III î.e.n., iar cel mai tîrziu în prima
jumătate a secolului I î.e.n. Cu maximum de probabilitate monnîntul apartine însă secolului II sau începutului secolului I î.e.n. în acest fel, el vine să
umple un gol puternic resimţit pînă acum în cadrul studierii riturilor funerare
la dacii din interiorul arcului carpatic, făcînd legătura Între cimitirele celtodacice din secolele IV-II î .e.n. (în care era dificil de operat o distincţie
clară Între elementul celtic şi cel autohton) şi mormintele dacice din faza
clasică. Prin ritul funerar (incinerare cu resturile defunctului depuse direct
În groapă, fără urnă, arderea făcîndu-se în alt loc) monnîntul de la Blandiana este asemănător celor descoperite la Tilişca şi datate în secolele 11-1
î .e.n .19 Fără îndoială că noi cercetări, cum sînt cele în curs de desfăşurare
la Cugir, vor veni să adauge noi puncte pe harta necropolelor dacice din
zona central-transilvăneană.

HORIA C!UGUDEAN
THE DACIAN GRAVE PROM BLANDIANA (DISTRICT OF ALBA)
(Swnmary)
The arcicle presents a Dacian grave partia:ly •destroyed by thc ,river Mureş ncar the
villagc of Blandiana. The dead was burnt at the stake an•d then the ashes and the fragmcnts of bones were put togerher with the funeral inventory in a small pit. Thc objects
that belonged to the Dacian warrior were: a curved dagger with his case, a lance, a bit
and '1 buckle, all macle of iron, and a clay vessel. The grave may be dated in the second
half of the IIJrd century or in the IJnd cenrtury B. C.
13
11

15
16
11
18
19

I. Vcnedikov, op. cit., p. 198-199.
B. Nikolov, op. cit., p. 174, fig. 15.
I. H. Crişan, Ceramica daco-getiâi, Buc., 1969, p. 132-133.
Ibidem, pi. L V/3 şi LXXT/5.
Ibidem, p. 119-121.
Ibidem, pi. LIX/3, LXl/6.
D. Protase, op. cit., p. 52.

CONSIDERATU PRIVIND ORGANIZAREA
'
STATULUI DAC

Organiz,uea societăţilor omeneşti, indiferent de locul ce au ajuns să--!
ocupe ele pe scara eYoluţiei social-politice, presupune o structurare şi o delimitare a „f unqiunilor" şi responsabilităţilor membrilor acestor societăţi, fie
pentru grupuri de indivizi, fie atît pentru grupuri cît şi pentru unii indivizi.
S-a impus şi se impune, aşadar, în legătură cu fiecare dintre formaţiunile
social-politice precizarea - în măsura în care documentaţia o permite - a
structurii organizatorice, a instituţiilor şi a „dregătoriilor", indiferent de natura, de durata şi de transformările prin care au trecut acestea.
Referitor la formaţiunea social-politică condusă de Burebista, istoricii
care au zăboYit asupra antichităţii dacice sînt de acord În a o include în
categoria celor statale pentru că ea depăşise stadiul caracteristic uniunilor de
triburi chiar în timpul domniei marelui rege 1 . Dar înglobarea unor vaste teritorii în statul dac şi conducerea lor politică de către Burebista presupune,
implicit, crearea unei structuri organizatorice adecvate noii forme de organizare politică chiar dacă ea, pe durata existenţei statului, aYea să sufere modificări şi completări.

În chestiunea organizării interne a statului şi a instituţiilor sale obserde ordin arheologic nu oferă însă decît indicii În măsură să confirme
sau s:i întregească ştiriile din izvoarele literare, dar în nici un caz să le Înlocuiască. Se adaugă împrejurarea că amintitele izvoare literare, la fel ca ':ii
În alte domenii, sînt departe de a fi complete 5i datează din epoci diferite.
Regele, mai Întîi în persoana lui Burebista, apoi a urmaşilor săi, reprezenta în stat autoritatea politică supremă. În vederea Întăririi prestigiului şi
a autorităţii sale, Burebista - şi poate înaintea lui alţii - şi-a dat seama
de avantajele colaborării cu exponenţii puterii religioase, în speţă cu marele
prent. În două locuri Strabo face aluzii la conlucrarea dintre puterea regală
şi cca religioasă 2 . În privinţa lui Burebista, geograful antic precizează chiar
scopul colaborării: .,Spre a ţine în ascultare poporul, el şi-a luat ajutor pe
Deceneu":l, iar Iordanes afirmă că acelaşi rege i-a dat lui Deceneu „o putere
aproape regală" 4 , ceea ce i-a îndemnat pe istoricii moderni să-l socotească pe
marele preot drept vice-rege5 •

\"aţiile

Pentru crearea statului dac sub Burebista, C. Daicoviciu, 1n SCŞCluj, I, 2, 1950, p.
111 sqq.; idem, tn Nouvelles Etudes d' Histoire, Bucureşti, 1955, p. 121 sqq.; idem, În
SC/V. 6, 1-2, 1955, p. 47 sqq.; idem, 1n lstRom, I, 1960, p. 278 sqq.; H. Daicoviciu,
Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 31 sqq.; I. H. Crişan, Burebista
şi epoca sa 2 , 1977, p. 187 sqq.
2 Strabo, VII, 3, 5; VII, 3, 11.
3 Idem, V II, 3, 11.
4 Getica, 67.
5 C. Daicoviciu, În / st Rom, I, 1960, p. 284.
1

28 -- Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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După dispariţia din viaţă a lui Burebista funcţia de rege a fost cumulată
cel puţin un timp cu aceea de preot suprem de către Deceneu şi de urmaşul
său, Comosicus. Despre cel din urmă Iordanes adaugă încă un detaliu extrem
de important: .,Iar după moartea lui Deceneu, ei (geţii, n.n.) au avut aproape
În aceeaşi veneraţie pe Comosicus ... Acesta era considerat la ei şi ca rege
şi ca preot suprem şi ca judecător ... şi împărţea poporului dreptate ca ultimă instanţă" 6 • Atribuţia regelui de judecător suprem a existat probabil ~i
înainte de Comosicus, caracteristică fiind statelor antice cu regim monarhic.
Dar dacă despre cumularea puterii laice cu aceea religioasă în vremea
lui Deceneu şi a lui Comosicus se poate vorbi cu siguranţă, nu acelaşi lucru
este posibil pentru o eventuală nouă separare a lor. Informaţia lui Dio Cassius după care Vezina „venea, ca demnitate, îndată după Decebal"; nu impune
considerarea lui Vezina ca îndeplinind funqia de mare preot în timpul ultimului rege dac Dacă se are în vedere împrejurarea pomenirii lui Vezina de
autorul antic, în calitate de participant la lupta de la Tapae împotriva lui
Tettius Iulianus, atunci mai degrabă i se poate atribui o funqie politică şi
militară, situată pe scară ierarhică imediat după cea regală.
În organizarea statului dac am avea, deci, funqia de rege, supremă auturitate politică ~i judecătorească, pe aceea de mare preot şi pe cealaltă de
Yice-rege, indiferent dacă împrejurările istorice au dus la cumularea, într-un
timp sau altul, a unora dintre ele de aceeaşi persoană.
Un alt autor antic, medicul Criton, care l-a însoţit pe Traian în răz
boaiele cu Decebal, aminteşte de personalităţi recrutate din anturajul regelui,
unii puşi În fruntea agriculturii, iar alţii căpetenii ale cetăţilor 8 • La rigoare
cele două funqii ar putea fi socotite ca excepţionaile, izvorîte din împrejurările neobi~nuite, de război, În timpul cărora sînt menţionate de izvorul antic. Unei a~tfel de interpretări i se împotri\·e,c însă comt:.1tări de ordin :irheo)ogic ~i altele ce decurg din dezvoltarea economico-socială a Daciei.
Lăsînd deocamdată la o parte pe acei conducători ai
agriculturii cu
funqii şi atribuţii ce au decurs din forma proprietăţii şi din caracterul modului de producţie - asupra cărora se va insista ceva mai departe - '.>Înt
necesare cîteva precizări privitoare la cea de a doua funqie, de coman<lanţi
de cetăţi.
Din cercetarea, intensificată ~i amplificată în ultimul timp, a fortificJ.\iilnr dacice din epnca Latene tîrzie a reieşit că în cetăţile propriu-zise
Incu ia permanent doar comandantul şi o mică garnizoană, cea din urmă cantonată fie în barăci de lemn, fie în clădiri mai mari. La aşezările fortificate
s-a constatat că în aria apărată de fortificaţie rezidau conducătorul ~i aristocraţia acestora. La unificarea daco-geţilor sub Burebista, în sta tul condus de
el au fost Înglobate vechile fortificaţii şi, foarte probabil, la conducerea lor
şi a regiunii din vecinătate fie că au rămas persoanele dinainte care făcuseră
aer de supunere regelui, fie au fost numite altele dintre credincioşii suveranului. Mai mult, ultimele cercetări au demonstrat că fortificarea aşezărilor de
felul celor de la Brad, Răcătău, probabil Piatra Şoimului, Poiana, Galaţi6
7
8

Getica, 73 (traducere VI. Iliescu, ~n lzvlstRom, II, 1970, p. 419).
LXVII, 10, 2.
Getica, 5, 2; cf. C. Daicoviciu, op. cit., p. 28.J.
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Barboşi 9 , Arpaşu

de Sus 10 , Breaza 11 , eventual Liubcova 12 şi Berindia 13 s-a fă
cut în vremea lui Burebista. O asemenea operă de fortificare, ce avea în Hdere întărirea militară a statului condus de Burebista, este de neînchipuit
fără organizarea simultană a teritoriului şi fără „administrarea" lui. Comandanţii sau conducătorii cetăţilor şi ai aşezărilor fortificate nwniţi de re~c.
împreună cu atribuţiile lor militare, trebuie că au primit şi altele de ordin
administrativ. În acest context situaţia cunoscută în vremea lui Decebal nu
ma_i poate apare ca una excepţională, ci firească, perpetuată din nemile anterioare.
În relaţiile diplomatice cu popoare mai apropiate sau mai îndepărtate,
regii daci se foloseau de soli recrutaţi fie din anturajul lor, fie, probabil nui
rar, dintre oamenii lor de încredere din cetăţile greceşti. Dintre cei din urmă
este cunoscut Akornion - care a mediat Înţelegerea dintre Burebista şi Ptlmpei - preţuit de concetăţenii săi, În cunoscutul decret dionysopolitan, cu
titlul de 1tpw,oc; x~t µe:ylcr,oc; qilAo:;,
formă amplificată a celui de 1tpc7i,o:;
qilAoc;, obişnuit la curţile elenistice şi care exista, probabil într-o formă an.a.logă, la curtea regilor daci 14 • Dionysopolitul a îndeplinit însă şi misiuni diplomatice de felul celei amintite. Dintre solii regilor daci mai cunoscuţi sînt aceia
din timpul lui Decebal. în două rînduri Decebal a trimis soli la senatul de l.1
Roma, o dată în vremea lui Domitian 15 , apoi după primul război cu Traian 16 ,
de mai multe ori la Traian 1î, la vecini 18 şi chiar pînă în îndepărtatul regat .al
parţilor 19 . Prima solie la Roma, după războaiele cu Domitian, avea în frunte
pe Diegis 20 , posibil fratele lui Decebal 21 , oricum îndeplinind o importantă
funqie la curtea regelui dac.
Fără îndoială sîntem încă departe de a cunoaş,te În detalii organizarea
internă a statului dac, cu instituţiile şi dregătorii săi, dar indiciile de care
dispu~em dovedesc nu numai existenţa unei astfel de organizări ci 5i situarea e1 pe o treaptă avansată. Se adaugă ierarhia preoţească, ce se \ a aminti
mai departe. Deocamdată ceea ce se poate afirma cu siguranţă este consolid,uea
centralizării statului, evidentă şi mai accentuată în vremea lui Decebal.
Revenind la cea de a doua funqie amintită de Criton sînt necesare cîteva cuvinte privitoare la caracterul statului dac. Întrebării referitoare la caracterul statului dac i s-a răspuns În chip diferit, în funqie de stadiul curll)~9
V. Ursachi, Fortificaţiile dacice de pe Valea Siretului, comunic.ul.' la Scsiune.1 \[uzcu.lui de Istoric al Transilvaniei, 1979.
10
M. Macrea - I. Glodar,iu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, \ 976,
p. 88.
11
Th. Năglcr, în StComSibiu, 14, 1969, p. 91 sq.
12 M. Gumă, În Banatica, IV, 1977, p. 102 sq. şi inforn1.1ţii verbale ale condu.::-itorul ui cercetărilor.
13 S. Dumitraşcu, În Crisia, I, 1972, p. 125 sq.
14
C. Daicoviciu, În SC/V, VI, 1-2, 1955, p. 52 sqq.; cf. H. Daicoviciu, op. cit.,
p. 90.
15 Dio Cassius, LXVII, 7.
16 Idem, LXVIII, 9.
11 Idem, LXVIII, 9-'10.
18 Idem, LXVIII, 10-11.
19
Pliniu cel Tînăr, Epistole către Traian, 7-4, 1-3; cf. D. Tudor, în Studii şi articole
de istorie, 1956, p. 19 sqq.
20 Dio Cassius, LXVII, 7.
21 Ma.rtial, Epigrame, V, 3, 1-6.

NOTE

-!36

ŞI DISCUŢII

tinţelor

moderne despre dezvoltarea diferitelor popoare antice. Un timp el
a fost definit drept stat sclavagist începător:! 2 şi în anii din urmă a fost
considerat ca fiind asemănător, dar nu identic cu statele Orientului Apropiat
sau îndepărtat, ca şi cu altele din părţi diferite ale lumii a căror produqie
nu s-a bazat în primul rînd pe munca sclavilor şi au avut altă cale de dezvoltare decît aceea ce trecea obligatoriu prin faza modului de produeţie sclavagist23. Referirile priveau modul de produqie asiatic sau oriental, de care
scria Karl Marx 2 \ în anii din urmă numit mod de producţie tributal 25 . Pe
baza înmulţirii cunoştinţelor privitoare la dezvoltarea acelor societăţi din
A\i.1, Africa, America centrală şi de sud, care în evoluţia lor nu au trecut
prin faza modului de produqie sclavagist, s-au putut face utile paralele cu
direeţia generală de dezvoltare a Daciei.
Caracteristicile principale ale modului de producţie tributal 26 constau în
forma dublă a proprietăţii private: de stat (monarhul fiind teoretic propriet.1rul) şi pri,·ată, cea din urmă în sens comunitar, adică de ohşte, ceea ce,
fireşte, nu exclude, dimpotri,·ă, implică proprietatea individuală asupra roadelor muncii. În forma asiatică, unde este caracteristică îmbinarea agriculturii
cu meşteşugurile şi posibilitatea satisfacerii tuturor necesităţilor În cadrul unei
comunităţi, individul nu putea deveni independent de comunitate pentru că
el era doar posesor. O parte a plusprodusului comunităţilor aparţinea legal
auwrităţii supreme ~i era predat sub formă de tribut, indiferent de natura
acestuia (în produse, în bani, participare obligatorie la marile lucrări publice
ş.a.m.d.). Contradiqia fundamentală în cadrul modului de producţie tributal
e~te aceea dintre clasa dominantă şi comunităţi.
Includerea dezvoltării societăţii dacice în categoria celor ce au trecut prin
fan modului de producţie tributal nu implică inexistenţa particularităţilor
specifice ţinuturilor carpato-dunărene, între care am aminti în primul rînd
producerea celei de a doua şi a treia diviziuni sociale a muncii, care au adus
cu ele depăşirea stadiului economiilor comunitare închise, capabile să-şi satisfacă în Întregime necesităţile.
existenţa
şi cealaltă, de

Încercarea de a demonstra, pe baza textelor literare antice,
neconvingătoare 2 7,

obştilor săteşti la daci a rămas
la fel ca
„transplantare" din lumea celtică în cea dacică a instituţiei cavalerilor28 . În

22 C. Daicoviciu, În lstRom, I, 1960, p. 280, 283 (se preciza orînduire,1 specifică
lumii barbare, neclasice).
23
H. Daicoviciu, op. cit., p. 76 sqq.; I. Banu, 'in Revista de Filozof ie, 13, 2, 1966,
p. 213 sqq.; M. Constantinescu, În Probleme economice, XI, 1972,
p. 28 sqq.; idem,
Schiţa unei teorii marxiste a formaţiunii social-economice tributale, Bucureşti, 1974; I. I-1.
Crişan, op. cit., p. 209 sqq.
24 K. Ma-rx, Contribuţii la critica economiei politice, Bucureşti, 1960, p. 9.
25 Supra, nota 23, lucrările lui M. Constantinescu.
26
M. Constantinescu, În Probleme economice, XI, 1972, l.c.; Dicţionar de filozofie,
Bucureşti, 1978, p. 467 [ s.v. Modul de producţie „asiatic" (tributal) J.
27 A. Bodor, în SC/V, VII, 3-4, 1956, p. 253 sqq.; idem, îru SC/V, VIII, 1-4, 1957,
p. 137 sqq.; cf. H. Daicovi-ciu, În SC/V, XI, 1, 1960, p. 135 sqq. Pentru interpretările
mai vechi ale celor cîtorva versuri dintr-o odă a lui Horatius (Carmina, III, 24, 10-16),
M. Macrea, În StReflstRom, I, 1954, p. 138 sq.; cf. C. Daicoviciu, în SC/V, VI, 1-2,
19S\ p. 123 sqq.
28
I. H. Crişan, op. cit., p. 195 sqq.; cf. H. Daicoviciu, 1n ActaMN, XVI, 1979,
p. 503 sq.
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schimb toţi istoricii sînt de acord în a susţine că forma de ,eroprietate cnmunitară, caracteristică societăţii comunei primitive fusese depaşită.
Diferenţierile sociale, sesizabile adt pe cale arheologică, cît şi prin amintirea în textele antice a celor două categorii sociale distincte, tarabostes -pileati şi capillati - comati, împreună cu a sclavajului patriarhal, nu erau
posibile decît după depăşirea fazei de dezvoltare tocmai menţionate.
În
atare condiţii, contradiqia fundamentală în societatea dacică a fost aceea
dintre bogaţi şi masa producătorilor de bunuri. Cei din urmă, prin munca
şi contribuţia lor, au făcut posibilă ridicarea impresionantelor lucrări de fortificaţii şi religioase în diferitele zone ale Daciei şi cu deosebire în regiune.1
capitalei. Strîngerea tributului în primul rînd nu putea fi încredinţată, În
Dacia ca şi în alte părţi, decît unor împuterniciţi speciali ai puterii centrale
la care face aluzie, foarte probabil, Criton 29 cînd aminteşte pe cei puşi În
fruntea agriculturii. Nu este exclus ca o categorie a acestora să fi avut sub
supraveghere şi domeniile regale, dacă ele au existat.
Se poate conchide că în evoluţia ei Dacia nu se îndrepta spre orînduirca
de tip sclavagist clasic de felul celui din lumea greco-romană, ci urma cale.1
modului de produqie tributal, cu particularităţile sale specifice. Statul dac
apare ca instituţie după scindarea societăţii în bogaţi şi săraci şi nu .ue
caracteristicile unui stat sclavagist, ci pe acelea generale ale instituţiilor similare, dar nu identice, cunoscute la societăţile din afara lumii greco-romane
în timpuri şi în forme de organizare diferită.
Principalele elemente structurale ale statului dac constau În scindare.1
societăţii în bogaţi şi ·săraci, cu inevitabilele contradicţii dintre ei, în puterea
regală Întemeiată pe armată şi pe fortificaţii, prima în egală măsură
utilă
asigurării liniştii interioare şi confruntării cu alte seminţii şi state, în existenp
unui teritoriu unitar din punct de vedere etnic (trăsătură particulară a st.1tului dac şi, deci, nu pretutindeni întîlnită), unde exercitarea puterii de stat
se făcea prin intermediul dregătorilor regali, şi în existenţa unui aparat <le
stat capabil să-i îndeplinească funcţiunile sale interne şi externe.
Alte menţiuni, tot lacunare şi din epoci diferite, existente în izvoarele
an-tice se referă la unele dintre elementele componente ale structurării funcţiilor iSlujitotilor religiei. S-a amimi,t, de pildă, despre funeţia de preot suprem
ex~stentă la daci cel puţin din epoca statului. Ea constituie dovada unei
organizări preoţeşti bine stabilite, chiar dacă detaliile acesteia rămîn necunoscute în lipsa unor izvoare scrise. Organizarea în discuţie pare să fie mai
veche, cît timp lordanes o atribuie lui Deceneu 30 . Afirmaţia autorului antic
credem că trebuie intel"'pretată mai degrabă ca o restructurare, menită să întă
rească instituţia existentă, să o pună de acord şi în slujba noii situaţii politice
rezultată ca urmare a unificării daco-geţi1lor de către Burebista 31 .
Cert este că preoţii daci purtau pileus întocmai ca nobilii 32 şi deci fă
ceau parte din rîndurile păturii conducătoare.
29
30
31

Supra, nota 8.
Getica, 71.
M. El,iacle, De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre
fi folclorul Daciei şi Europei orientale, Bocureşti, 1980, p. 78.
32 Iordanes, l.c.
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Alte izvoare menţionează numele unor preoţi asceţi, ctistai sau polistai
la flavius Iosephus 33 , theosebei şi capnobatai la Strabo 34 • Succintele informaţii
priYitoare la ei par să-i desemneze drept o categorie distinctă de slujitori ai
religiei, anahoreţi, ,,onoraţi şi socotiţi sacri" de către popor35 .
Oricum, autoritatea slujitorilor religiei în lumea daco-geţilor era considerabilă dacă se are În vedere locul pe care-l ocupa Deceneu în timpul lui
Burebista, apoi cumularea puterii politice şi religioase de acelaşi Deceneu
-:,i de urmaşul său, Comosicus. O asemenea autoritate nu putea să-şi tragă
se, a numai din credinţele religioase ca atare, ci şi dintr-o organizare menită
să facă eficientă, pentru puterea politică, activitatea preoţimii.
Se conturează, aşadar, din nefericire fără precizia şi siguranţa pe care le-am
dori, pe de o parte, o structurare a puterii în stat, instituţii şi dregătorii ce
constituie unele dintre elementele acelui aparat de stat, în măsură să îndeplinească funcţiile cărora le era destinat şi, pe de altă parte, existenţa unei
icr.1rhii în organizarea slujitoriilor religiei.
Desigur, ipotezele şi încheierile formulate acum nu au pretenţia de a fi
definitive; ele reprezintă doar unele contribuţii b organizarea statului dac
şi urmează a fi Yerificate de cercetările viitoare.
I. GLODAR!U

CONSIDERATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION
DE L'ET AT DACE
(Resume)
Les chcrcheurs qui ont ctudic l'hisco:r~ de la Dacic prcromainc sont una.nimcs dans
i".lflirm.llion du caractere etatiquc de la formation politique ayant
sa tete Burebista et
sn succcsseurs (note I). En prcnant cctte constatation comme point de depart, on essaye de
prc·.:iser la strucrurc du pouvoir dans l'f.tat, celle des in9tÎtutions et des fonctions. On
connaît bien Ic pouvoir „presque roy:ll" que Burebista accorda
Decenee, ce dernier
ayant ete pour Ies ·historiens modcrnes comme un „vice1-roi" (n. 2-5), tout comme le cumul
du pouvoir _politique et re'.igicux sous D~cenee ct Comosi.:us. Mais Comosicus repre~entait
- :iu dircs de Jordanes (n. 6) - en meme remps Ic pouvoir supreme jud.i~iare, situation
11.11 urci le au cadre des gouvcrncmcnts antiqucs du type monarchique. La circonstance que
Cassius Dio place Vczina „immc-di.\t.:ITICnt a.pres Dccebalc" n'implique pas foricement qne
qu.i!itc de gran'CI prem: pour lui, mais signific bicn qu'il disposait d'une dignite militaire
er po!itique immediarement infericure au pouvoir royal. Aussi, Ies commandants d<..-s forteresses et ccux ayanit
leur chargc l'agriculture (n. 8), mentionnes par Griton, peuvent bien
ind.iquer une situation resultee de l'evolutiion .normale de la Dacic et n'obligenc pas
penser
une rcalite creee par Jes circonstances exceptionnelles imposces par h guerre. A l'epoque
de Burebista son royaurne a inglobe Ies anciennes fortifications et a vue le constiruction
d'aurres, nouvelles (n. 9-13)
la tete de,;qudles on a nommc des reprfsentants du roi,

a

a

a

a

a

a

33
:i 1

Antiquitates ludaicae, XVIII, I, 5.

Scrabo, VII, 3, 3; VII, 3, 4.
35 Strabo, VII, 3, 3; cf. V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926,
p. 162; D. Decev, Charakteristik der thrakischen Sprache, Sofia, 1952, p. 85; H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista .. ., p. 87 sq.; M. Eliade, op. cit., p. 7-4 sq.

NOTE

ŞI DISCUŢII

439

ayant des prerogatives rnilitaires et administrati vcs, precedant peut-hre ceux du temps de
Dccebalc. Ensuite, le developpement economique et soci.ii de l.i Dacic, sur la voie du mode
de production „asiatiquea (n. 22-26) implique l'existen<:e de dignitaires charges de la recette
de tribut du au pouvoir cen~ral, qui etaient, probablement, Ies dirigeants de l'agriculture
que mentionnc le m~mc Criton (n. 29). On n'.i pas encore demontre l'existence des communautes (n. 27) et celle des chevaliers (n. 28), mais ii est certain que -la societe etait scindee
cn riches (t.irabostes-pileati) ct pauvres ( c.ipillati-comati). Enfin l'on fait
nouveau mention
des cmissaires (n. 14-21), d'une possible reorganisation de la hierarchie des pretres, faite
par Decenee (n. 30) et Ies prhres ascetes (n. 33-35).

a

ClTEVA CONSIDERAŢII GEO-TOPOGRAFICE
PRIVIND TRASEUL DRUMULUI ROMAN
POT AISSA-N APOCA,
lN SECTORUL CLUJ-NAPOCA-AITON

Poziţia geografică. Drumul roman, cercetat şi studiat de Iudita Winkler
de la Institutul de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, se axe;:iză În bună
parte pe laturile de E şi NE ale masivului deluros al Feleacului (744 m),
care constituie o zonă de tranziţie Între M-ţii Apuseni şi Podişul Someşan, dar
cu pronunţate afinităţi geom0rfologice faţă de ultimul'. Dispoziţia depozitelor sarrnaţiene 2 , permeabile, constituite din nisipuri şi gresii slab cimentate, cu
concreţiuni de „Feleac" sferoidale şi roci semipermeabile dispuse pe\te marnele impermeabile din bază, precum şi căderea generală a stratelor, favorizează alunecările de teren de diferite tipuri, mai evidente în Deah1l Ciolt
din raza corn. Aiton şi la „Rupturi", unde, În spatele valurilor de alunecare,
sînt des întîlnite fenomenele de înml:i:ştinire. O notă specifică o dau regiunii
studiate şi factorii pedo-climatici care ~e încadrează Într-un climat caracteristic dealurilor şi podişurilor din Transilvania, cu o temperatură medie
anuală de + 8° C (izoterma lunii ianuarie este de -4° C, iar a lunii iulie
de + 18° C), precipitaţii medii anuale reduse (600 mm)3, cu o reţea hidrografică de tip „torenţial", bine mulată pe structura geologică, cu direqie
SE-NV şi un profil transversal în formă de „V" în amonte, iar la vărsare
În principalul rîu colector, valea Zăpodii, afluent de dreapta al Someşului,
profilul se lărgeşte sub formă de „U". Reţeaua hidrografică 4 este reprezentată de cîteva văi mai importante: v. Becaşului, v. Beghii, v. Hotarului, pîrîul Podului şi pîrîul lui Buzga, care prezintă mari variaţii de la un anotimp la altul, cu viituri mari de primă vară şi reduceri mari de debit vara,
cînd multe din ele şi seacă. Vegetaţia 5 este de tip stepic antropogen, în zonele
cultivate, şi de păduri amestecate (fag şi gorun) în Păd. Clujului, căreia îi
corespund soluri de tip cernoziom şi cernoziomoide levigate. Un fapt deosebit de semnificativ este dat şi de „roza vînturilor", care ne arată o dominantă a vînturilor din sectorul NV-SE, care transportă aer rece, mai ales
iarna, pe văile amintite şi ceaţă primăvara şi toamna, în timp ce interfluviile rămîn descoperite. Este incontestabil că inginerii romani - gramaticii au ştiut să ţină cont şi să valorifice la maximum toţi factorii naturali, inclusiv direcţia vînturilor dominante.
1 T. Morariu Al. Savu, judeţul Cluj, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p.
11-24, 33-41, 58-65.
2
N. Mesaroş - O. CLi,chici, Pe poteci cu bănuţei de piatră. Ghid geologic al zonei
Cluj, Bucureşti, 1976, p. 6-12, 35-37, 78-82.
3
M. Peahă, Atlas geografic general, Bucureşti, 1974, p. 52-57.
4
I. Ojvari, Hidrografia R.P.R., Bucureşti, 1959, p. 164-172, 222-226.
5 V. Mihăilescu, Geografia fizică a României, Bucureşti, 1959, rp. 162-172.
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În funcţie de condiţiile naturale din zona studiată se pot distinge, din
punct de vedere geomorfologic, următoarele sectoare: 6
a) Sectorul Casa Agronomului - Colonia Borhanci;
b) Sectorul cuprins Între \". Făgetului - Pîrîul Hotarului (liYada horticolă experimentală);

c) Sectorul cuprins între pîrîul Hotarului - p. Podului (Pădurea Clujului);
d) Sectorul din Yatra satului Gheorghieni;
e) Sectorul cuprins în hotarul dintre \";1tra satului Gheorghieni ş1 Yatra
satului Aiton.
a) Sectorul Casa Agronomului - Cnlonia Borhanci, cuprins între pîrîi.i'>ul ce iasă din incinta grădinii Casei Agronomului şi Pîrîul Făgetului. Energia reliefului (76-100 m) este cea mai mică de pe tot traseul drumului, prezentînd pante blînde, sub 5°/o, 'li procese de versant în general reduse, relie!în<lu-se doar prin cursul torential al pîrîului Becaş, pîrîu cu o luncă inundabila paralizată de mici conuri de dejecţie ale organismelor torenţiale
,1f111ente. Punctul de intrare al drumului roman în Cluj-Napoca a fost identifi: .11 ele cercetătoarea Iudita Winkler lingă un podeţ, la ieşirea din perimetrul Ca~ei Agronomului, la altitudinea de 362 m, urmînd o direcţie SE,
traversînd drumul actual ce duce spre colonia Borhanci; apoi coboară lin
~pre p. Becaş (panta 4,3-4,50/o), pe un aliniament de 235 m, pe care-l tra,·ersează sub un unghi ideal pentru construqia de poduri. Sub un unghi de
165' drumul pătrunde în incinta terenului experimental al CAP Cluj, pe un
aliniament de 195 m, :u o pantă uşor crescîndă (4,50/o), pentru ca apoi să-şi
schimbe direcţia spre S, sub un unghi de 175°, urmînd un aliniament de
15:'l m, cu o pantă foarte redusă, de 1-1,5°/o. O nouă schimbare de direcţie:
tot „pre S, sub un unghi de 175°, pe o lungime de 150 m, cu o pantă relativ
redusă (2,5-30/o), pînă în apropierea drumului actual spre colonia Borhanci,
pe care-l însoţeşte paralel pe cca. 125 m, cu o pantă mică de 1°/o şi o deschidere de 165-170° faţă de traseul anterior. Sub un unghi mare părăseşte
incinta lotului experimental, suprapunîndu-se cu actualul drum de ţară spre
colonia Borhanci pe cca. 700 m, urmînd o direcţie SE, pe care după cîţiva
metri şi-o schimbă brusc spre S, sub un unghi de 100-105°, cu o pantă ridicată de 90/o, îndreptîndu-se spre albia secată a unui torent, pe caire-1 traversează sub un unghi de 178°. Din acest punct se îndreaptă spre S, pe un teren
plan, lung de 200 m, după care îşi schimbă brusc direcţia, urmînd curba de
nivel de 425 m pe cca. 300 m, evitînd în acest fel o zonă mlăştinoasă, pînă
ce ajunge la prima casă din colonia Borhanci, mai precis la limita dintre
grădină şi terenul arabil, unde drumul roman se reliefează clar printr-un
rambleu taluzat spre stînga. Pe cca. 500 m îşi menţine direcţia N-S, sub un
unghi de 170-175°, cu o pantă de 3,5-40/o, ajungînd lingă un mic izvor
de apă potabilă,'"' ~e care-l ocoleşte, ~ăAzînd _perpendicul~r pe p. Făg~tului, pe
care:.l traverseaza in zona sa cea mai mgusta, cu ma.Iun bme consolidate, sub
un unghi de 90°, pentru a intra apoi în sectorul livezii horticole experimentale. Trebuie menţionat faptul că înainte de a traversa p. Făgetului se observă
u lăţire exagerată a drumului roman, probabil datorită existenţei unei stutio.
6 M. Hungreder, Studiu geomorfologic; foai,t

Aiton I: 25000 (lucrare de stlt).
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- b) Sectorul livada horticolă experimentală, cuprins Între p. Făgetului şi
p. Hotarului, prezintă cîteva caracteristici specifice ce-l deosebesc radical
de ·celelalte sectoare, cum sînt: energie de relief mare (120-150 m), pante
medii mai ridicate (5-100/o), prezentînd versanţi cu procese de degradare
moderată, cu văi torenţiale şi rîpe adînci de 1-4 m, ce favorizează alunecările de teren de tip „glîmei", care au fost consolidate în mare pane prin
lucrările agrotehnice actuale. în aceste condiţii nefaYora.bile de relief, drumul
roman străbate porţiunile cele mai propice pentru construqii de drumuri.
Între p. Făgetului şi p. Beghiului, pe o distan\ă de 160 m, merge paralel cu
un drum de exploatare din incinta staţiunii, ca apoi să traverseze p. Beghiului sub un unghi de 130°, perpendicular pe axa sa, pînă ce ajunge în apropierea unor inur cu apă potabilă, bine amenajat. Pe cca. 30 m se confundă cu
drumul de exploatare. Un unghi de 165-170° pe o distanţă de 200 m, cu
o mică dedinitate, pantă de 20/o, apoi urcă uşor pe versantul dealului „I.a
Făgeţele" pc Încă 200 m, pînă în apropierea unui pîrîiaş pe care-l traYersează sub un unghi de 75°, după care face un unghi de 175°, pe o lungime
de 150 m, cu o pantă destul de mare şi bruscă (7-7,50/o), ajungînd să seeţiu
neze drumul principal al staţiunii. În continuare, traseul drumului se îndreaptă spre SE, pe un aliniament de 250 m, cu n pantă medie de 4,5-5°/o,
pînă ce ajunge în apropierea drumului comunal Cluj-Gheorghieni ce limitează staţiunea, mergînd para!lel cu acesta pe o lungime de 300 m 5i cu o
declinitate descrescătoare (2,5-30/o), pînă ce părăseşte incinta staţiunii, făcînd
un cot brusc de 75-80°, traversează actualul drum comunal spre Gheorghieni, ca apoi să pătrundă în „pădurea Clujului".
c) Sectorul Pădurea Clujului, cuprins între p. Hotarului şi p. Podului,
este un sector cu energie de relief relativ mică (101-102 m), pa,nte relativ
reduse, cuprinse între 5-10° şi chiar mai mici, drumul roman urmărind în
gene • .il curba de nivel de 505 m. Eroziunea de versant este redusă, datorită
vegetaţiei arborescente bine dezvoltate, cît şi covorului subarborescent, care
au fayorizat acumularea de depozite pleistocene, în care s-au grefat organisme
torenţiale puţin adîncite, cu profil larg, uşor de traversat de către drumul
roman. Pe o distanţă de 235 m, de la intrarea în Păd. Clujului, drumul
roman are un rambleu cu o pantă redusă, pe direeţie aproape E-V, coboară
apoi spre S cca. 185 m (cu o pantă ceva mai accentuată: 5-5,50/o) sub
un unghi de 150-160°, pînă ce dă de un mic pîrîiaş; după ce-l traversează
face un unghi de 175° (panta redusă: 2-2,2°/o); se îndreaptă apoi spre un
nou torent, pe care-l traversează, modificîndu-şi direcţia sub un unghi de
155-160°, pe un aliniament de 100 m, după care urmează o curbă cu raza
mare: 160-170° (panta foarte mică). Urmează o nouă schimbare de direcţie, spre SE, pe un aliniament de 360 m, cu o declinitate ce descreşte uşor
(4-3,50/o), aliniament din care, pe ultima sută de metri, drumul este în
rambleu delimitat de taluzuri, de-o parte şi de alta a sa (?e cca. 1,5-1,8 m),
pînă în apropierea p. Podului, pe care-l traversează, facînd un cot brusc,
pemru a intra apoi în vatra satului Gheorghieni.
d) Sectorul vetrei satului Gheorg,hieni, din punct de vedere geomorfologic, prezintă versanţii acoperiţi cu n cu\'Crtură pleistocenă erodată în adîncime de v;i.ilc torenţiale ce străbat ,·atra satului pe direqie SE-NV, ating
a_dî111cimi_ la t~lveg ?e 2-4 m, cu maluri abrupte şi P:ăpăstioase, pentru care
ş1 energia rehefolm este mare: 151-175 m. O nota apaJrte o prezintă şi
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faptul că la cele două capete ale satului pantele sînt mai mari (5-100/o), în
timp ce în zona centrală a satului pantele scad sub 50/o. lntrînd în vatra
satului pe un aliniament de 250 m orientat V-E (pantă 9,5-100/o), traversînd
un afluent al p. Podului, făcînd o mică frîntură abia conturată, drumul
roman cade perpendicular pe drumul ce duce spre satul Pata, după ce a
parcurs un aliniament de 100 m. După 175 m (şi un unghi de 175-177°)
direqia drumului se schimbă din nou spre SE, sub un unghi de 165-170°,
menţinîndu-se pe un aliniament de 150 m, traversînd şi un mic organism
torenţial, afluent al pîrîului Buzga. În continuare, drumul face o uşoară
frîntură, de 75 m, fără prea mari declinităţi, pentru ca apoi să-şi schimbe
direqia spre SE sub un unghi de 170-17 5 °, pe un aliniament de 90 m,
traversînd p. Buzga (panta 4,5-5°/o), după care îşi schimbă din nou direqia
spre S, pe un aliniament de 80 m (pantă de 5-5,50/o şi un unghi de
110-120'"). O scurtă traversă de .rn m leagă două unghiuri de 175°, spre
SE, de un aliniament scurt de 35 m, care apoi se curbează uşor, sub un
unghi de 165°, şi se continuă printr-un aliniament de 350 m, cu o pantă
redusă, de 2,5-30/o. Urmează apoi cîteva mici frînturi printre casele săte
nilor, pe un aliniament orientat NV-SE, lung de 635 m, cu declinităţi sensibile, ce coboară pe ultimii 85 m, unde panta este de 80/o. Urmează o curbă
cu rază mare, sub un unghi de 175°, pe o lungime de 200 m, cu o pantă de
5,5°/o, care se continuă cu o nouă frîntură, sub un unghi de 178-180°, ce
orientează traseul drumului spre S, avînd o pantă uşor ascendentă ( J ,5-20/o)
pe o lungime de 450 m, intersectînd în calea sa actualul drum comunal, cu
care se şi con fundă apoi pe 175 m, dar cu o pantă ce coboară uşor. Acest
aliniament se menţine pe încă 360 m (orientare NV-SE), trecînd pe sub fundaţiile mai multor case de pe traseu, paralel cu actualul drum, cu o pantă
foarte redusă, de 1-1,20/o, pînă ce întîlneşte un mic pîrîiaş, pe care-1 traversează, cu care ocazie drumul se mută pe partea dreaptă a actualului drum
spre Aiton, avînd o direqie NV-SE pe un aliniament de 275 m, trecînd prin
livada de pomi de la marginea satului Gheorghieni (panta este foarte redusă:
0,5-1 O/o). Urmează o nouă frîntură, sub un unghi de 175-180°, continuată
cu un aliniament de 235 m ce traversează un organism torenţial şi actuala
conductă ce alimentează cu apă potabilă satul Gheorghieni, pentru ca apoi
drumul roman să părăsească definitiv vatra satului Gheorghieni.
e) Sectorul cuprins în hotarul dintre vatra satului Gheorghieni şi vatra
satului Aiton. Pe această porţiune drumul roman se grefează pe versantul
nordic al masivului deluros al Cioltului, care i-a determinat În bună parte
şi traseul. Dealul Giolt este o suprafaţă structurală dezvoltată pe depozite
sarmaţiene (nisipuri cu concreţiuni), cu frecvente afonecări de tip „glîmei ",
În spatele cărora domină fenomene de înmlăştinire abundente. Energia reliefului este scăzută (101-125 m), pante reduse (sub 50/o) şi interfluvii cu caracter structurai!.
Părăsind vatra satului Gheorghieni, drumul roman continuă printr-un
aliniament de 200 m (panta sub 1O/o), întrerupt de o scurtă frîntură de 50 m,
care continuă apoi aliniamentul pe încă 250 m, cu o pantă ce coboară (7%),
aliniament întrerupt şi el de o mică curbă, care dă într-un aliniament de
100 m cu o pantă neglij,aibilă. Urmează o curbă cu raza mare, sub un unghi
de 152°, ce ocoleşte masivul deluros ,,Ruptura Mare", care se continuă printr-un aliniament de 150 m, cu o pantă uşor ascenden:tă (1,5-20/o), orientată
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care continuă apoi aliniamentul pe încă 250 m, cu o pantă ce coboară (70/o),
aliniament întrerupt şi el de o mică curbă, care dă într-un aliniament de
100 m cu o pantă neglijabilă. Urmează o curbă cu raza mare, sub un unghi
de 152°, ce ocoleşte masivul deluros ,.Ruptura Mare", care se continuă printr-un aliniament de 150 m, cu o pantă uşor ascenden:tă (1,5-20/o), orientată
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spre S; urmează o curbă, sub un unghi de 130-135°, orientlată spre SE pe
o distanţă de 175 m, ce coboară uşor (panta 60/o), frîntă de un unghi de
178-179 \ pe o distanţă de 75 m, orientată spre S, continuată printr-un aliniament de 250 m (panta 4,6-4,80/o). Urmează o nouă frîntură, sub un
unghi de 178-180°, continuată cu un aliniament de 115 m ce coboară lin
(panta 40/o), pînă se curbează cu 180". De aici urmează un aliniament de
600 m în pantă ascendentă (1,5°/o), care intersectează actualllll drum comunal
sub un unghi de 176°, mergînd paralel cu el, iar pe o distanţă de 175 m se
suprapune actualului drum, tra \'ersîndu-1 apoi sub acelaşi unghi de 176°, cu
o mientare SE, pe dreapta drumului actual spre Aiton. Pe această porţiune
urcă uşor 200 m (panta 50/o), pentru ca apoi să se suprapună actualului traseu pe o lungime de 150 m (pantă 3,50/o). O curbă cu rază mare întoarce
drumul spre S, ocolind Dealul Ciolt, pe un aliniament para:lel cu drumul
comunal pe o distanţă de 300 m (pantă ascendentă de SO/o), îmrerupt de traversarea drumului comunal ce pătrunde în sat. Urmează apoi un aliniament
de 315 m, cu pantă crescătoare (SO/o), care ne duce pînă la locul unde s-a
descoperit miliarul roman.
Acest stîlp miliar ne arată că drumul imperial Potaissa-N apoca a fost
construit în anUJl 108 e.n. şi indică o distanţă de 10 mii de paşi de Potaissa,
adică 14.780 m. Din acest punct pînă la intrarea în incinta Casei Agronomului drumul roman măsoară 13.000 m.
Din ridicarea topografică 1 :5000 (vezi harta), din cercetările de teren
intreprinse, se pot trage cîteva concluzii demne de a fi reţinute, privind
drumul roman:
1. Pe lungimea cercetată, de 13 km, drumul roman prezintă o diferenţă
de nivel de 267 m, ceea ce ne dă o pantă medie de 3,5-40/o.
2. Trnseul drumului roman es\e în mare parte rectiliniu, orientat NV-SE,
pre:..entînd foarte puţine curburi. Aceste curbe au rază mare, cu unghiuri
mari de 150-160°, permiţînd o bună vizibilitate.
3. Drumul străbate panta medie a versantului nord-estic al dealului
Feleac, fiind ferit de inundaţii şi viscolirile din timpul iernii.
4. Traversarea pîraielor şi a torenţilor se face în punctele cele mai
favorabile, sub unghiuri ideale.
5. Traseul drumului foloseşte la maximum condiţiile naturale, făcîndu-se
puţine amenajări de consolidare, iar materialul de construeţie este din orizontul local.
6. Peste 1 km (1175 m) din drumul roman se suprapune cu drumul comunal actual, care este traversait în 8 puncte.
7. Drumul actual comunal este la mică distanţă de drumul roman
şi-l însoţeşte aproape paralel pe mari porţiuni.
Datorită importanţei sale, dar mai ales faptului că în multe sectoare se
află Într-o fază avansată de degradare, sînt necesare măsuri de protecţie )i
conserva:re. în conformitate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 13/17 ian.
1975, Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional al judeţului Cluj a stabilit,
în lungul drumului roman, de o parte şi de alta a sa, două benzi de protecţie
late fiecare de cîte 10 m, care interzic orice lucrări de mare adîncime care ar
afecta drumul roman. De asemenea s-a pus problema practicării unor anumite tipuri de culturi în zonele arabile pe care le parcurge drumul roman.
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Considerăm că ar fi necesară continuarea cercetam drumului roman, atît
spre Potaissa, cit şi studierea legăturii cu drumul imperial spre Porolissum,
ceea ce ne-ar furniza noi date tehnice privind trasarea şi construcţia drumurilor romane în Dacia.

DORIN

URSUŢ-

PAUL

PETRICĂ

-

I. W!NKLER

GEO-TOPOGRAPHIC OBSERV ATIONS CONCERNING THE ROMAN
ROAD BET\X'EEN POTAISSA AND NAPOCA.
THE CLUJ-NAPOCA - AITON SECTION
(Summary)
M.1king a I : 5000 survcy of the Roman road which connccted Potaissa to Napoca and
..:onsidcrin,: the local gco-morphologi.: conditions, thc authors distinguish 5 diffcrcnt soctions
of the road: thc first, bctwccn thc Housc of Agronomists and thc Borhanci-setclem~nt; the
sccond, betwccn thc top of Făget Hill and Hotar,tlui Stream; thc third, betwcen Hotarului
Stream and Podului Stream; the fourth, insidc thc arca of thc villagc Ghcorghieni .md the
fifth .:rossing the fic-lds bctwccn the vill.1gc Gheorghieni and thc villagc Aiton. Each
section of the road prcsents p.1rticubr topographic charactcristics which cannot bc p.:rccived
011 a rcduccd scale.
From the gco-topographi.: study of thc route of rhc Roman road thc following conclusions arc drawn: I) Along thc 13 km strcctch rhc mcdium slopc is of 3,5-4°; 2) The
road is almost rcctilincal kceping thc direction NV-SE, thc anglcs of thc largc radius
curvcs being of 150-160°; 3) Thc road runs along thc hiHside at thc
medium level;
4) The strcams an: crosscd at thc most convenient placcs; 5) Natural conditions as well as
Io..:al sources of building material werc uscd to the highest cxtent; 6) Thc village Jane
linkin,g Cluj, Ghcorghicni and Aiton today is almost paralle-1 with the Roman road or
not too far from it. ln ordeir that the road should be sparcd and preservcd 10 m wide
protcction belts were created on either sidc of it.

TEHNICI DE CONSTRUCŢIE
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Tehnica construcţiei în epoca romană este o temă puţin cerceta tă În ,1-;,eDaciei, avînd ca urmare lipsa unei sinteze pentru întreaga provincie.
Din păcate, într-un stadiu apropiat de al nostru este cercetarea de acest
gen şi în celelalte provincii ale Imperiului. Studii complexe s-au făcut doar
asupra Italiei şi a Romei în special, studii greu de utilizat pentru provincii.
De exemplu, opus incertum dispare la Roma şi în Italia la începutul secuiului
I e.n., dar rămîne cel mai răspîndit mod de cnnstruqie în provincie; cără
mida, material folosit frecvent la Roma, apare destul de rar în Dacia; pruporţiile ordinelor diferă de la provincie la provincie şi, de multe ori, de la
monument la monument. Limitele de varietate ar trebui stabilite pentru fiecare
provincie şi, poate, pentru fiecare oraş. Din nefericire, toate tratatele de arhitectură se raportează în consideraţiile lor doar la foarte cunoscute monumente
italice.
La Sarmizegetusa cele cîteva monumente dezvelite, pe care se pot efectua
cercetări, sînt puţine ca să poată oferi o imagine generală asupra problenuticii
construcţiei. Edificiile cercetate, în cea mai mare parte, sînt clădiri cu un
caracter oficial, în care s-a respectat, în măsura pl}sibilităţilor, tehnica şi Jrhitectura tradiţională, făcîndu-se rabat însă atît la calitatea execuţiei, cît ~i la
respectarea proporţiilor.
Abia după cercetarea „insulelor'' oraşului, a clădirilor pri va te din ~x 1criorul zidurilor, a monumentelor publice care mărgineau forul, după cl11.1rea lor cu exactitate şi determinarea precisă a fazelor de construcţie, ,~ Ya
putea efectua un studiu complet privind tehnica de construcţie romană la jarmizegetusa, bazat pe măsurători exacte, analize fizico-chimice şi petrogn l"ice
asupra mortarurilor, tencuielilor şi a celorlalte materiale de construcţie. Acest
lucru se va dovedi zadarnic dacă nu va fi efectuat şi pentru celelalte nra5e
ale Daciei. Rezultatele corelate ar putea oferi o imagine veridică ~i utiii în
cercetarea civilizaţiei romane pe teritoriul provinciei, prin posibilităţile de
datare şi încadrare tipologică a monumentelor.
La Ulpia Traiana informaţiile mai vechi referitoare la subiectul în di~cuţie sînt puţine şi lacunare, cu o singură excepţie Palatul Augusta-lilor -monument de o complexitate deosebită, unde s-au îmbinat armonios di verse
sisteme constructive romane 1 •
Reluarea săpături,lor în anul 1973 a adus noi elemente şi completări informaţiilor mai vechi, ceea ce a făcut posibilă întocmirea acestui studiu asupra zidurilor, pavimentelor şi tencuielilor dezvelite pînă în prezent aici.
zările

1
C. Daicoviciu, În Dacia, I, 1924, p. 242-243; Idem, în Dacia, III-IV, 1927-1932,
p. 522-537.
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1. Opus quadratum
Construcţiile în opus quadratum de la Ulpia Traiana se înscriu În a
VII-a perioadă cronologică (68-202), ~i ultima, de fapt, a impozantei tehnici
de construcţie antică:!. Este perioada în care opus quadratum este folosit mai
ales în structurile portante şi, de foarte multe ori, în combinaţie cu opus
caementicium 3 . La Sarmizegetusa, opus quadratum a fost utiliza,t la 6 din
monumentele descoperite pînă acum.
a) Zidul oraşului. Incinta oraşului este de formă patrulateră, respectînd probabil planul unui castru anterior~. Este cunoscută lungimea laturii de
est = 540 m şi a celei de sud = 600 m 5 • Laturile de nord, est şi sud au fost
cercetate 6 ; în săpăturile vechi a fost dezvelit şi turnul din colţul de sud-esti.
Zidul a fost construit pe cele trei laturi sondate pe panta exterioară a valului
şi are o temelie în opus caementicium (Pl. I, 1). Temelia era uşor înfiptă în
solul virgin, rezistenţa zidului fiind asigurată de valul în care a fost construit. La circa 50 cm înălţime fundamentul zidului, în opus caementicium,
primeşte forma literei L, hasta lungă adnd o grosime de 85-90 cm. Pe
latura estică fundaţia este construită în trepte, începînd de la baza pantei
exterioare a valului. Pe hasta orizontală, la nivelul solului antic, retras cu
15 cm spre interior, este aşezat primul rînd de blocuri de gresie fasonate.
Dea\upra acestui rînd, retras de asemenea 1O cm, urmează al doilea rînd de
blocuri peste care sînt clădite apoi restul blocurilor. Este greu de presupus
cum era zidul deasupra valului, dacă porţiunea în opus caementicium din spatele blocurilor depăşea înălţimea va,lului sau se oprea la nivelul coamei valului, devenind de la acel nivel fundament pentru un al doilea aliniament de
blocuri. A doua alternativă este posibilă Întrucît prin alăturarea a două blocuri, unul pe lungime şi celălalt pe lăţime, se obţine grosimea temeliei de
1,80 m. Ipoteza noastră este susţinută şi de cîteva fotografii ale turnului din
colţul de sud-vest, a cărui latură interioară, deasupra valului, este construită
în opus quadratum. La un moment dat una din laturile turnului este reparată cu piatră de rîuH. Este de remarcat faptul că blocurile sînt prinse Între
ele cu mortar. Paramentii zidului, blocurile, sînt din gresie dură exploatată
într-o carieră din apropiere". Zidul oraşului a necesitat un volum de circa
20.000 mc de piatră, dacă presupunem înăilţimea sa de 6 m.
Momentul construirii zidului este dificil de precizat, lipsind pînă acum
informaţiile arheologico-epigrafice necesare datării construcţiei. Este foarte
pl,,ihil ca ,)raşul, aşezat pe locul unui castru de pămînt 10 , să-şi fi ridicat
zidurile în anii imediat următori fundării, deci în primele decenii ale secolului al II-iea; după cum ele au putut fi ridicate mai devreme sau mai tîrziu.
DPar cercetări viitoare vor fi însă în măsură să clarifice această problemă.
2
3

G. Lugli, La tecnica edilizia romana, I, Roma, 1957, p. 331.
Idem, op. cit., p. 177, fig. 17/7-9.
4 H. Daicoviciu, În ln memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 116.
5 C. Daicoviciu, 'in, Dacia, I, 1924, p. 239.
6 Idem, op. cit., p. 240; idem, În ACMIT, IV, 1932-1938, p. 378-379; H. Daicoviciu şi col:tb., în Sargetia, XIV, 1979, p. 143; iidem, în Materiale şi cercetări arheologice,
Oradea, 1979, p. 231-232.
7 C. Daicoviciu, op. cit., p. 379, fig. 8.
8 Ibidem.
9 D. Alicu şi, colab., în ActaMN, XIII, 1976, p. 137.
10 H. Daicoviciu, l.c.
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b) Palatul Augusta/ilar. Utilizarea lui opus quadratum la Palatul
Augustalilor a fost necesară din două motive: în primul rînd pentru a conferi clădirii un aspect monumental, adecvat importanţei sale, şi apoi de a
îndeplini rolul de portant al unei suprastructuri grele. Cu un rol pur decorativ, blocuri fasonate sînt utilizate la porticul dintre cele două curţi ale
palatului. Curţile sînt despărţite de un zid cu şase grupuri de cite două baze
de coloane, spre curtea mare. Fundamentul porticului era în opus incertum.
în jurul lui s-au găsit blocuri de calcar fasonate şi decorate cu frunze de
acant pe partea lungă şi astragale cu linii vălurite pe una din părţile înguste1 1 • Blocurile alăturate formau, în spatele bazelor de coloane, spre curtea
mică, pilaştri decoraţi. Intre pilaştri, respectiv între grupurile de cofoane
dinspre curtea mare, erau spaţii libere, dintre care unul mai larg la mijlocul
zidului, desigur o intrare 1::-. Blocurile erau prinse Între ele cu scoabe de
plumb.
Aripa principală a palatului închidea dinspre sud curtea mică. Faţada
'>a consta dintr-o serie impozantă de arcade marcate de pilaştri cu capiteluri
ionice. Postamentele acestor pilaştri sînt construite în opus quadratum. Două
dintre socluri sînt duble, urmînd a susţine fiecare cîte doi pilaştri (PI. I. 2).
Dimensiunile unui sodu dublu sînt de 3,2Xl,2Xl,1 m şi este construit din
trei rînduri de blocuri a căror dimemiuni \'ariază între 0,5-0,8 m .lungime
şi 0,25-0,45 m înălţime ~i grosime. Al doilea )i al treilea rînd de blocuri
sînt retrase fiecare cîte 15 cm spre interior. Legătura dintre de este făcută
cu crampoane de fier şi mortar. Soclurile simple, în număr de 4, sînt con~truite în aceeaşi manieră. Lungimea unui soclu simplu este de 1,75 m. Partea '>uperioară a postamentelor, zidul propriu-zis, era construit din acela~i
tip de blocuri. Blocurile laterale au fost decorate CI.J caneluri verticale foarte
apropiate. Blocurile soclurilor şi ale zidurilor sînt din calcar, spre deosebire
de pilaştri din gresie dură 13 . Acest ansamblu de zidărie era elementul de rciistenţă al arcadelor deschise între pilaştri innici.
Data construqiei Palatului Augustalilor a fost stabilită spre mijlncul
secolului al II-lea 14 .
c) Mausoleul Aurcliilor. La acest munument avem de a face cu un siSL<:m
oarecum deosebit de opus q1wdratum (PI. I, 3 ). Zidul monumentului se compunea dintr-o substrucţie din piatră de rîu legată cu mortar, înaltă de 1,2 m
şi lată de 0,9 m, peste care s-a descoperit un şir de blocuri de calcar Înahe
de 0,3 m şi lungi de 1,5-1,8 m, mai înguste cu 30 cm decît temelia care
formează astfel un soclu de 15 cm de o parte şi de cealaltă. Deasupra acestui
rînd de blocuri urmează un altul, mai înalt, de 0,6 m, dar mai puţin lat,
care la rîndul său formează cu primul rînd un soclu de 10 cm. Aceste din
urmă blocuri au faţa exterioară lucrată mai îngrijit decît cea interioară,
dovadă clară că ele se vedeau doar din exterior 1la suprafaţa solului 15 . înăl
ţimea totală a monumentului este greu de presupus. Temelia foarte solidă
presupune o înălţime de 2-3 m, ceea ce-i conferea o monumentalitate deo11
12
13
14
15

C. Daicoviciu, În Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 529.

Ibidem.
C. Daicoviciu, op. cit., p. 531-532.

Idem, op. cit., p. 522.
C. Daicoviciu -

O. Floca, fo Sargetia, I, 1937, p. 4-5.
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sebită. Blocurile erau legate între ele pe orizontală cu crampoane de fier
fixate cu plumb În piatră.
Mausoleul a fost ridicat în a doua jumătate a secolului al II-lea 16 .

d) Mausoleul din valea Drajcovului. In timpul campaniei arheologice
din vara anului 1973 s-a descoperit în necropola vestică a oraşului o incinlă
funerară de formă rectangulară, cu 1a turile de 11 X 6,5 m. Zidul incintei
(PI. I, 4) are o temelie adîncă de 0,9 m şi lată de 0,75 m, construită din
piatră de rîu legată cu mortar. Deasupra temeliei s-a găsit un rînd de blocuri
din calcar, rectangulare, de dimensiuni variabile, unele aparţinînd iniţial altor
construcţii 17 . Nu am observat un sistem de legare al blocurilor, de aceea credem că zidul incintei funerare nu era prea înalt.
Mausoleul poate fi datat spre sfîrşitul secolului al II-iea sau chiar la
începutul celui unnător 18 .
e) Basilica Jomlui. In basilica forului blocuri fasonate sînt folosite l.1
intrarea principală spre Palatul Augustalilor (Pl. I, 5), la construqia stîlpilor de reziS'tenţă ai arcului porţii. Pe aceeaşi latură şi în acelaşi scop s-au
folosit blocuri la o intrare obturată după construirea palatului. Blocurile sînt
din gresie, de diverse dimensiuni.
Basilica, lungă de 85 m şi lată de 10,57 m, avea. pe mijloc un rînd de
stîlpi care susţineau acoperişul 20 . Din aceşti stî-lpi se păstrează astăzi doar primul rînd de blocuri din calcar. Nu se ştie care era ~spectul acestor stîlpi,
dacă soclurile păstrate erau baze pentru coloane sau fundaţia unor pilaştri
construiţi din blocuri rectangulare. Interesant este faptul că înainte de edificarea basilicii exista aici o clădire ale cărei urme au fost surprinse în cursul
săpăturilor 21 . Zidurile care compartimentau clădirea pornesc spre nord din
dreptul soclurilor amintite. De aceea credem că soclurile stîl:pilor basilicii au
făcut parte din faţada cu arcade a clădirii anterioare. Spre această idee ne-a
condus şi faptul că postamentele de tipul acesta au fost descoperite numai la
extremitatea zidurilor clădirii mai vechi 22 .
Clădirea fiind anterioară basilicii poate fi datată la începutul secolului al II-lea.
f) Templul lui Aesrnlap şi Hygia. În faza I a templului D, din
complexul de temple dedicate zeilor medicinei 23 , au fost surprinse, în colţurile
laturii estice J. clădirii, blocuri de gresie fasonare. Ac-e~t lucru ne permite s~î
presupunem folosirea blocurilor pe întreaga înălţime a zidului, în colţuri,
îmbinate cu zidul în opus incertum, tehni,că frecvent folosită mai ales în
secolul al II-lea 24 (Pl. I, 6).
Arcuri. O utilizare frecventă a tehnicii în opus quadratum este la construeţia arcurilor. La Sarmizegetusa nu s-a păstrat însă nici un arc în p1c10are,
dar fără îndoială au existat. Dovezi certe despre existenţa arcurilor le găsim
16
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Idem, op. cit., p. 18.
H. Daicoviciu şi .colab., În Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 229-231.
Idem, op. cit., p. 231.
C. Daicovi,ciu, op. cit., p. 539.
° C. Daicovjciu - H. Daicoviciu, Vipia Traiana, Bucur~ti, 1966, p. 59.
Idem, op. cit., p. 60.
Idem, op. cit., pi. IV.
H. Daicoviciu şi ,colab., op. cit., p. 227.
G. Lugli, op. cit., p. 465, f.ig. 97.
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la Palatul Augustalilor, unde s-au descoperit blocuri tăiate în ic, formă caracteristică şi necesară la construcţia arcurilor. Arcuri erau la ieşirile spre curtea
mică a aripii de sud a Palatului Augustalilor, deasupra pilaştrilor ionici care
decorau faţada. Blocuri de arc s-au găsit şi în preajma zidului despărţitor
dintre curtea mică şi curtea mare a palatului. Arcurile de ,la Palatul Augustalil()r erau decorate cu astragale şi linii vălurite sculptate, iar cele de la
pl1rticul dintre curtea mare şi cea mică aveau, la blocul imediat următor
impostei, un început de cornişă 25 . Desigur, trebuie să fi fost numeroase clă
dirile pre\'ăzute cu arcuri de cărămidă, unde acestea aveau atît rol decorativ,
cît şi unul funcţional, de a descărca greutatea peretelui de deasupra intrării
-;au a ferestrei pe canturile acesteia.
2. Opus cacmenticium

Este un sistem de zidărie foarte vechi în tehnica de construcţie romană:! 6 •
Denumirea de upr:s caemeriticium este folosită pentru prima oară de Vitruviu
')i semnifică un amestec de piatră măruntă cu mult var. Acest amestec conferă structurii zidăriei o soliditate deosebită, comparabilă cu a betonului de
~btăzi. Opus caementicium era folosit de romani la fundaţii, la elevaţii între
dni paramenti, la bolti şi .]a fundaţii de drumuri:!,._ La Sarmizegetusa a fost
g,1\it pînă acum în cîte\·a situaţii.
a) Zidul de i11cintt1. fundamentul zidului de incintă al oraşului, precum
~i paramentul interior pe înălţimea valului, a fost construit în această tehnică.
Structura sa este definită de o mare cantitate de piatră de stîncă sfărîmată
~i bucăţi de calcar, înecate în var. Paramentul a rezistat mult mai bine, pînă
în zilele noastre, decît zidăria În opus quadratum datorită şi faptllllui că sfă
rîmăturile de piatră, foarte bine legate cu var, nu au putut fi uşor desprinse
din structura pe care o formau. Acest lucru a permis păstrarea valului ora'iul ui în unele locuri pe o înălţime considerabilă, devenind dificilă nivelarea
-;a de către săteni din cauza miezului de piatră, spre deosebire de blocurile
fasonate alunecate în şanţ sau demolate de locuitori şi folosite în construcţiile
medievale sau moderne.
b) Palatul Augustalilor. Este primul monument de la Sarmizegetusa unde
•1Jms caementicium s-a folosit în construcţia zidului propriu-zis. Materialul
utilizat este sfărîmătura de piatră de stîncă, mici fragmente de piatră de rîu,
fragmente de cărămidă şi ţiglă, toate înecate În var. Acest amestec este tur~
nat Între doi paramenţi din piatră de stîncă, ce formează de fapt, la exterior,
(.'Unoscutul opus incert11m:1 8 . Bucăţile de piatră de stîncă sînt aşezate cu partea lungă spre centrul zidului, făcînd corp comun cu cimentul acestuia
(PI. I, 7). Sistemul constructiv folosit la zidăria palatului a permis păstrarea
zidurilor sale pînă în zilele noastre pe o înălţime, în unele locuri, de 2,5 m.
Tot la Palatul Augustaliilor opus caementicium a mai fost utilizat la
executarea bolţilor cisternei şi a camerei de tezaur. Zidăria cisternelor prezintă cîteva particularităţi. Zidurile laterale au fost placate cu ţigle mari
a~ezate cu canturile spre perete ~i prinse cu scoabe puternice de fier. Ţiglele
25
26

27
28

C. Da~coviciu, op. cit., r- 533.
G. Lugli, op. cit., p. 375.
Idem, op. cit., p. 385-388.
C. Daicovici•.J. op. cit., p. 522-523.
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placau peretele pînă la înălţimea de 1,45 m, după care urma un ieşind ai
zidului de 15-20 cm. De la nivelul acestui ieşind începea boita propriu-zis~i.
Rezalitul zidului a fost necesar pentru a susţine cofrajul bolţii. Pe cofrajul
de lemn s-a aşezat întîi un rînd de piatră de stîncă şi două şiruri de cîte trei
cărămizi de formă specială, adecvată întrebuinţării lor, care îm_part bolta în
trei sectoare egale. Deasupra a fost turnat ame~tecul de piat-ra )i var. Nu
este exclus ca ~i în partea centrală a bolţii să fi existat un rînd de cărămizi.
După terminarea turnării, cînd s-a obţinut acelaşi nivel, deasupra ambelur
bolţi s-a amenajat planşeul unei încăperi de mari dimensiuni. Rezalitul bol\ii
a fost umplut cu mortar şi placat cu fragmente de cărămidă, ţiglă, astlel
încît bolta primeşte o formă aparent ovală.
Camera de tezaur a avut iniţial plafonul drept, bolta fiind o rl!alizan:
ulterioară. Pentru construirea ei au fost necesare două ziduri paralele, lipite
de ziduriile lungi ale încăperii. Pe aceste două ziduri s-a construit, la fel ca la
cisterne, fără a mai fi necesar rezalitul, bolta camerei de tezaur:! 9 .
c-d) Templul lui Liber Pater şi templul lui „Malagbel". În edificarea
celor două construqii s-a utilizat, la unele elemente opus caementicium. La
templul lui Liber Pater a fost folosit la construirea treptelor de acces spre
cella. Miezul lor era protejat lateral de două ziduri în opus incertum. Intre
aceste ziduri, care urmează profilul caracteristic, sînt amenajate treptele placate probabil cu lespezi de piatră. La templul lui „Malagbel", cunoscut în
literatura mai recentă şi ca templul mai multor divinit.:::i:ţi 30 , apare în platforma care susţinea coloanele pronaosului. Consistenţa zidăriei, fa ambele monumente, este foarte puternică şi se datorează varului de o reţetă specială, folosit în construqie, deosebit de mortarul obişnuit 31 •
e) Schola gladiatorum. In aripa de sud a clădirii 32 , în camera cu mozaic33, există două intrînduri masive construite în aceeaşi tehnică. Aceste
intrînduri, care dau o formă de T camerei, serveau probabil ca „divanuri"
într-o eventuală sufragerie.
f) Templul lui Mithras. Este posibil ca opus caemcnticium să fi fost utilizat în cazul acestui monument la turnarea boltii, prevăzută, de altfel, ~i
cu arcuri de cărămidă 34 •
3. O pus incertum

Este cel mai răspîndit tip de zid la Ulpia Traiana Sarmizegetusa ş1, 111
general, În Dacia romană. Putem afirma că în toate construqiile cercetate
pînă în prezent a apărut acest tip de zid. In unele cazuri interiorul, miezul
zidului, este de fapt un emplecton de piatră şi var - opus caementicittm.
Opus incertum se construieşte ridicînd deodată atît miezul zidului cît ~i
paramenţii exteriori 35 . Ca material de construeţie este folosită piatra de
stîncă extrasă din carieră micaşist şi paragnais iar Într-un singur caz
29

Idem, op. cit., p. 530-531.
H. Daicoviciu şi colab., în Sargetia, XIV, 1979, p. 146-150.
31
Referitor la mortarurile antice, vezi Michcl Frizot, Mortiers et enduits peints antiques - etude technique et archeologique, Dijon, 1975, p. 21-79.
32 H. Daicoviciu şi colab., op. cit., p. 139-142.
33 D. Alicu '1n SCIV A, 28, 1977, p. 112, fig. 2.
34
P. Kid.ly, A sarmizegetusai Mithreum, Budapest, 1886, catalog, nr. 10.
35
G. Lugli, op. cit., p. 445.
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(b Palatul Augustalilor) ş1 piatra de rîu, bolovani de talie mijfocie, rotunji\i. Lăţimea zidurilor Yariază între 0,45 m (templul A din complexul de
temple închinate zeilor medicinei) şi 1,20 m (templul lui „Malagbel "), grosimc:t frecventă oscilează Între 0,75 şi 0,90 m. La cîteva monumente (schola
.~/,;iliatomm, templul lui „Malagbel", for, Palatul Augustalilor), la care
înălţimea zidurilor păstrate este mai mare, se observă o stratificare a zidului,
ni~1e asize înguste din lespezi de piatră de mici dimensiuni care au rolul
de a nivela suprafaţa zidului, necesară controlării venicalităţii construeţiei
(PI. I, 10). Acest lucru nu este caracteristic numai Sarmizegetusei, ci este
in1îlnit în Întreg Imperiul şi, mai ales, în ltalia 36 . În general temelia zidului
in r1pus inccrtum este mai lată cu 15-20 cm decît zidul propriu-zis. Prin
temelie nu trebuie înţeleasă doar porţiunea aflată În pămînt, ci toată partea
m.1i lată a zidului, pe toată înălţimea sa. De multe ori ea se află cu 30-50 cm
dc:tsupra niYelului de călcare şi în unele cazuri este tencuită (schola gladiatornm). Uneori, atunci cînd terenul este În pantă, parcanul zidului, nivelul
~u;)erior al temeliei, urmează linia orizontală, ridicîndu-se la aproape 1,5 m
deasupra nivelului de călcare din exteriorul clădirii (templul lui Liber Pater).
În două cazuri, la Templul lui Liber Pater şi la zidul nordic mai Yechi de
i1h"intă de b templul lui „Malagbel", temelia este zidită cu grijă, pietrele
fiind aranjate în dungă, înclinate cu aspect de brăduţ. Toată construeţia este
a'jezată pe o talpă de 2-3 rînduri de piatră fără mortar. Ambele construeţii
\Înt datate în prima jumătate a secolului al II-iea.
Sistemul opus i11certum a fost folosit la Sarmizegetusa pe întreaga peri,,adă de stăpînire romană, chiar dacă la Roma dispare ca sistem constructi \· în prima jumătate a secolului I e.n. fiind înlocuit cu opus reticulatum.
Frecvenţa sa mare la Ulpia Traiana este explicabilă, materialul de construc\ic utilizat se afla la îndemînă, era ieftin şi uşor de procurat.

4. Opus testaceum

Zidul cu nucleu intern din opw caementznum şi parament exterior din
tiglă sau cărămidă este rar întîlnit la Ulpia Traiana. A fost descoperit pînă
acum într-un singur monument şi anume în faza a doua la schola gladiatorum, în camera cu mozaic, prevăzută cu instalaţie de hypocaustum 37 . Cără
mida este folosită aici pentru construirea colţurilor zidurilor unei încăperi
de o formă neregulată; încăperea avea o nişă pe latura de vest şi alta pe
latura de nord, de formă aproape patrată. Din nefericire s-a păstrat foarte
putin din partea superioară a încăperii, de aceea ne vom referi mai ales la
pnqiunea de la nivelul instalaţiei de încălzire, păstrată mai bine. Peretele
sudic şi estic al camerei se remarcă printr-un aspect deosebit, În sensul că faţa
lor interioară se compune din fragmente de olane înfipte pe lungime în miezul
zidului, fragmente de ţigle şi, mai rar, cărămizi. Pereţii care formează latura
camerei spre nord (inclusiv nişa) au colţurile zidite din cărămizi obişnuite.
Tot din cărămizi mai mult sau mai puţin întregi este construită şi trecerea
pentru aerul cald dintre camera cu mozaic şi cea aflată la est de ea, trecere
omstînd dintr-un stîlp şi două galerii pentru aer cald (PI. I, 8). Probabil
36
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Idem, p. 455, fig. 93, p. 465, fig. 97 ş.a.
D. Alicu, op. cit., p. 111-117.
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galeriile erau prevăzute cu un arc de cărămidă. Laturile lor sînt placate deasemenea cu cărămidă zidită organic în peretele despărţitor al camerelor.
Această aripă a clădirii a fost datată în a doua jumătate a secolului al
Ii-lea, probabil după războaiele marcomanice~N.
5. Opus mixtum

Zidul construit din asize <le piatră alternînd cu asize de cărămidă nu
a fost descoperit la Sarmizegetusa, datorită faptului că nu se mai păstrează
clădiri a căror pereţi să se ridice încă pe o înălţime mai mare de 60-80 cm
deasupra solului antic. Ne-a atras însă atenţia un paragraf dintr-o lucrare
a lui Miinsterberg şi Oehler, pe care îl transcriem integral: .,în spatele casei
văduvei Tornya am găsit ruinele unei clădiri, lungă de 100 m, în mai multe
locuri înahă de cîţiva metri. Zidurile sînt făcute din gresie, ca şi amfiteatrul
din apropiere, şi între gresii, la distanţa regulată de un pas, erau straturi
de cărămidă. Pe latura vestică sînt foarte multe geamuri. Intrarea era pe
latura nordică" 39 • Curios este faptul că această clădire păstrată atît de bine
nu a atras atenţia arheologilor Societăţii de istorie de ila Deva care, cu 20
de ani înaintea călătoriei celor doi cercetători, au iniţiat şi condus săpături
arheologice la Sarmizegetusa. Tot atît de curios este că nici după menţiunea
lor nimeni nu mai vorbeşte de clădirea respectivă. Această tăcere ne obligă
să fim circumspecţi, sistemul de zidărie aflat în discuţie fiind folosit destul
de frecvent atît în evul mediu, cît şi în epoca modernă.
Opus mixtum poate fi însă bănuit Într-o construcţie romană dezvelită
de curînd şi anume la schola gladiatorum. La prima fază a acestei clădiri
s-au descoperit, la un anumit nivel al zidăriei, impresiunile în mortar ale
unui rînd de cărămizi. Cantitatea imensă de piatră scoasă cu prilejul dezvelirii clădirii, cantitatea mult mai redusă de cărămi,dă descoperită, exclude posibilitatea unei zidării numai din cărămidă la nivelul superior rîndului amintit.
De aceea considerăm mai apropiată de ade,·ăr ipoteza că avem de a face cu
o clădire construită În opus mixtttm (PI. I, 9). Clădirea, a cărei destinaţie
În această primă fază nw a putut fi cu certitudine precizată, a fmt construita
în prima jumătate a secolului al II-iea.
6. Opus intestinum
Pereţii despărţitori din lemn sînt aproape imposibil de gam în timpul
săparnrilor, aceştia fiind primii distruşi accidental sau datorită intemperiilor.
Într-un singur caz s-au descoperit fragmente dintr-o construeţie de lemn, ~i
anume în încăperea adîncită în pămînt din centrul arenei amfiteatrului. Bîrnele de lemn, păstrate şi astăzi, serveau probabil ca podea suspendată a ca-

merei40. Avem de a face cu un parament de lemn care izola partea superioară a camerei, uscată, de nivelul inferior unde se strîngea apa de ploaie sau
apa freatică, drenată apoi cu ajutorul unui canal subteran.
Construqii de lemn au mai putut fi sesizate şi în complexllll de temple
închinate zeilor medicinei. În prima construcţie, a cărei destinaţie nu o cuH. Daicoviciu şi colab., op. cit., p. 143.
Miinstcrberg - Oehler, în HTRTE., XUI, 1902, p. 242.
~o C. Daicovici,u, 1n ACMIT, IV, 1932-1938, p. 399-400.

38

39

NOTE

456

ŞI DISCUŢII

noaştem, din incinta complexului au fost gas1te încăperi care aveau cu siguranţă pereţi de lemn. S-a păstrat pînă astăzi doar patul de piatră pe care
s-a pus prima bîrnă şi o cantitate mare de arsură, ce semnifică sfîrşitul tragic al clădirii.

În toamna anului 1978, la vest de schola gladiatorum şi la nord-est de
amfiteatru, s-a dezvelit o clădire cu patru faze de construeţie, dintre care
două sînt faze de lemn 41 . Din prima fază nu s-a păstrat decît urma bîrnelor
adîncită în sol, surprinsă pe latura de sud şi pe cea de est. La un moment dat
clădirea este incendiată. Bîmele de pe latura de sud sînt scoase, iar cele de
pe latura de est putrezesc în pămînt. In faza a doua clădirea este mai mică,
astfel încît latura de est se află cu circa 90 cm în interiorul fazei I. Latura
de sud intră în interior circa 15 cm, ocupînd parţial şanţul primei bîrne. De
data aceasta bîrnele sînt fasonate şi aşezate pe un pat de piatră. Spaţiul
lăsat liber în şanţul bîrnei de pe latura de sud este umplut cu piatră mă
runtă. Au fost surprinse trei încăperi despărţite cu pereţi de lemn. Încăperile,
pa vate cu cocciopesto, păstrează amprentele bîrnelor de la baza pereţilor
despărţitori atît de fidel încît se observă şi fibra lemnului. Faza a treia şi a
patra a clădirii au distrus o parte din pavimentul camerelor şi au acoperit
ductul pereţilor de lemn de pe latura estică şi o parte din latura nordică.
Opera de distrugere a fo„t desăvîrşită prin construirea unei clădiri, parţial
peste cea antică, în jurul anului 1950. Din acest motiv nu s-a mai păstrat
nimic din aripa nordică a clădirii amintite. Pe baza unor fragmente de terra
sigillat,i descoperite în nivelul fazei a doua, clădirea a fost datată În prima
jumătate a secolului al Ii-lea.
7. Opus signinum

Este cunoscut mai ales sub denumirea italiană de cocc1opesto un
conglomerat de mici fragmente de ţiglă ~i nwrtar.J:!_ La Sarmizegetusa este
cea mai răspîndită formă de padiment. De!>tul <le U)Or de confecţionat, padimentul de cocciopesto era lustruit după turnare şi primea o rezistenţă deosebită. În foarte puţine cazuri stratul de var cu cărămidă sau ţiglă se turna
direct pe sol. Avem doar un singur caz în care ştim cu certitudine că padimentul a fost turnat direct pe pămînt, şi anume la cella templului A din
complexul de temple consacrate zeilor medicinei. Din acest motiv rezistenţa
sa a fost mai scăzută, deteriorîndu-se foarte tare, mai ales la intrare. în general amestecul de mortar şi cărămidă se turna deasupra unui strat de
piatră, de regulă pusă în dungă, aşezat pe un pat de pămînt bine bătut (clă
direa cu patru faze de construcţie, de la vest de schola gladiatorum). Acest
sistem este folosit cu rezultate foarte bune în cazul încăperilor prevăzute
cu instalaţii de încălzire. In toate cazurile în care s-au găsit astfel de instalaţii la pavajul camerei subterane nu s-a constatat nici o denivelare, cu toată
greutatea foarte mare susţinută de pavajul în discuţie. Padimentul aşezat peste
instalaţia de hypocaustum se deosebeşte de cel inferior în grosime şi granulaţie (la schola gladiatorum pavajul hypocaustului nu depăşeşte 3-4 cm,
fără piatra de fundaţie, iar al camerei ajunge pînă la 25 cm grosime). La
41 H. Daicoviciu şi colab., În Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p.
232-233.
42
G. Lugli, op. cit., p. -49.
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pa va jele aşezate pe sol, fără instalaţii, canale etc. sub ele, granulaţia caramizii din amestec este mai mare. Rezistenţa sa este asigurată ,de ~tratul
compact de la bază. Situaţia se schimbă la nivelul superior, unde rezi~ten\a
este conferită de granulaţia redusă a degresantului.
Opus signinum nu este folosit numai pentru pavaje. Aceeaşi compoziţie
cu granulaţia foarte fină, din care rezultă un amestec omogen, este folosită
pentru tencuirea bazinelor de apă. Bine bătută şi lustruită, această tencuială
devine impermeabilă şi rezistentă. În aceasta situaţie s-a găsit opus signirlllm
la terme 43 şi la bazinele scholei gladiatornm.
O formă deosebită de cocciopesto s-a găsit la villa rustica de la I--fobip.
Pavajul camerelor 3, 4 şi 5 constă dintr-un strat de pămînt bătut (20 cm),
piatră de rîu (7 cm) şi deasupra un strat de cărămidă roşie,
bine pisată
(3_ <:_mt'. Probabil varul, liantul compoziţiei, a fost aici într-o cantitate mai
mica.
O altă utilizare a lui opus sig11i11um este folosirea sa ca liant sau bază În
diversele tipuri de pavaje mozaicate. în această situaţie a fost descoperit
la terme 4\ Palatul Augustalilor 41;, villa s,,burbana 4 i, o clădire din spatele
căminului cultural etc. De o structură deosebită este suportul mozaicurilor. De
exemplu, la schola gladiatorum suportul mozaicului se compune din trei straturi distincte 48 • Stratul de jos, gros de 12 cm, are un degresant compus din
bucăţele de cărămidă şi pietricele (statumen); stratul intermediar, gros de
10 cm, are în compoziţia sa var şi cărămidă bine pisată (rudus); ultimul
strat (nucleus), gros de 4 cm, este un amestec de var şi cărămidă foarte bine
pisată. Pe acest din urmă strat era aşezat mozaicul.
Tot opus signinum s-a folosit, ca strat izolant, şi în încăperile pavate cu
dale de piatră sau marmură (Palatul Augustalilor 49 ) sau în cele pavate cu
cărămidă (una din camerele de la schola gladiatorum).
Nu rareori opus signinum a fost întrebuinţat la reparaţia unor pavaje
mozaicate sau din cărămidă, deteriorate de vechime ori din alte motive.
Opus szgmnum s-a utilizat la Sarmizegetusa pe toată durata stăpînirii
romane.
8. Opus musivum

Este de fapt mozaicul, construit din teserre de marmură, piatră, sticlă
sau alte materiale. La Sarmizegetusa au fost descoperite şase mozaicuri paYÎmentare. Primul, policrom, a fost găsit în anul 1773; următoarele două, avînd
ca embleme cunoscutele scene miw,logice „Judecata lui Paris" şi „Implorarea
lui Achile de către Priam", au ieşit la iveală în anul- 1823. Ambele mouicuri
descoperite la începutul secolului trecut au fost distruse. în anul 1832 M. J.
Aokner descoperă un alt mozaic, de circa 50 m.p., în mare parte distrw. 50 .
Ultimele două mozaicuri au fost descoperite în două camere la schola gladia43

44
45

46
47
48

49
50

P. Kiraly, Dacia provincia Augusti, II, Nagybecskerek, 1894, p. 151.
O. Floca, in Materiale, I, 1953, p. 7 48.
P. Kiraly, l.c.
C. Daicoviciu, in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 527 sq.
O. Floca, in Materiale, I, 1953, p. 748.
D. Ali.cu, op. cit., p. 112.
C. Dai,coviciu, l.c.
,
Bibliografia la I. Berciu, În Apulum, IV, 1961, p. 157-158.
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torum. Primul, de dimensiuni reduse, este mai bine păstrat şi are un decor
geometric simplu. Al doilea, foarte deteriorat, a\'ea un decor vegetal combinat cu elemente geometrice 51 .
Mult mai frecvent este însă pa\'ajul realizat din piese de forme diferite,
din lut ar\, prime într-un suport de cocciopesto.
a) Elemente rombice, de 6 >: 4,1 X 2,5 cm, descoperite Întîmplător
(PI. II, 1 ).
b) Elemente asemănătoare parchetului modern, de 15,5 X 4,5 cm, descoperite in situ la Palatul Augustalilorr, 2 , termeli 3 , vil/a suburbanci 54 (Pl. II, 2).
<.:) Elemente hexagonale, al căror diametru Yariază de la 4 la 14,5 cm,
iar înălţimea de la 6 la 3 cm. Au fost descoperite in situ la Palatul Augustaliln:-~~ şi terme" 6 (PI. II, 3).
d) Elemente cruciforme, Între 5 ~i 7,5 cm lungime. Au fost descoperite
la Palatul Augustalilor·5i, în clădirea de la vest <le scbola gladiatorum, nivelul
superior, în seqiunea Z~ pe latura de est a ora5ului 58 .
In toate cazurile
pic,dc erau În pozitii secundare (PI. II, 4).
e) Elemente în formă de pişcot, cu dimensiuni între 5 şi 8 cm lungime
şi 1,5-3,5 cm grosime. Au fost descoperite i11 situ la Palatul Augustalilor 59 ,
templul lui Nemesis60 , o clădire la norei de căminul cultural. Numeroase astfel
de piese s-au descoperit întîmplător la templele lui Aesculap ~i ale Hygiei, în
scqi\inile şi sondajele efectuate de noi în diYerse locuri sau de către ţărani
în timpul lucrărilor agricole (PI. II, 5).
f) Elemente de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 10 X 5,6 X
2,4 cm, descoperite în poziţie secundară la templul lui Liber Pater, în nivelul
superior, şi întîmplător de săteni (PI. II, 7).
~) Elemente dreptunghiulare, în secţiune patrate, lungi de 9,5 cm, cu
latura de 2,2 cm, piese rare, descoperite întîmplător. Este posibil ca acestea
să fie elemente ale aşa-numitului opus spicatum.
h) Opw spicatum s-a descoperit in situ doar la Palatul Augustalilor.
Pie~ele componente au următoarele dimensiuni: 10,5 X 5,5 X 2,5 cm (PI.
II, 6)r.1_
i) Într-un singur caz s-a descoperit un pavaj confecţionat din tamburi de
lut cu diametrul de 17 cm şi înălţimea de 8 cm, În vi/la suburbana aflată
L1 1wrd de oraş 62 .
i) Destul de frecvent, atît în interior, cît şi în curţi, este întîlnit paYajul din cărămizi normale, desigur cel mai economic şi mai uşor de conf ectinnat dintre padimentele din elemente de lut ars. în numeroase cazuri
01

D. Alicu, op. cit., p. 111-117.
C. Daicoviciu, op. cit., p. 539.
s3 P. Kiraly, op. cit., p. 151.
a4 O. Floca, În Sargetia, I, 1937, p. 7.
55 C. Daicoviciu, op. cit., p. 527-528, 535.
56 P. Kiraly, l.c.
57 C. Daicoviciu, op. cit., p. 524, fig. 6.
58 H. Daicoviciu şi colab., op. cit., p. 2) 1-231.
59
C. Daicoviciu, op. cit., p. 528.
6G G. Szinte, '1n HTRTE, VIII, 1897, p. 37.
61 C. Dai-coviciu, op. cit .. p. 538, fig. 29.
82 O. Floca, l.c.
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el a fost descoperit in situ, de exemplu la templul sirian 63 , vilele suburbane 6 -l,
Palatul Augustalilor 6 5, schoia gladiatorum, o locuinţă din spatele căminului
cultural etc.
9. Opus tectorium

Este tencuiala de proteqie a pereţilor, compusă din var şi nmp în propoqii variabile66 . Ea a rezistat timpului în multe din monumentele ulpiene.
Aspectul său diferă de la monument la monument, atît în ce priveşte culoarea, cît şi granulaţia. Astfel, la templul A din incinta templelor zeilor me<licinei, cella a fost tencuită de trei ori. Intre cele trei straturi suprapuse,
de grosimi diferite, s-a observat o anumită diferenţă de granulaţie. Două
straturi de tencuială s-au descoperit şi la templul lui Liber Pater, în camera
L·u altar dedicată lui Sih·anus. La ambele monumente tencuiala a fost preparată <lin var ~i nisip cu pietricele foarte mici. Ea a fost netezită la suprafaţă cu ,1 bucată de lemn, \triurile rămase după netezire fiind vizibile imediat după denelire. O tencuială mai dură, cu pietricele şi paie, a fost descoperită la 7_,:i/la s11/mrba11a ~ituată la nord de oraş, în camera A, la nivelul
hypocamt~dui 67 . De cele mai multe ori peste tencuială se întindea un strat
subţire de var cu gips ~au pudră de mannură 68 ; acesta era stratul peste care
se zugrăvea sau picta. Gletul respectiv este cunoscut În literatura de specialitate ca opus albarium 69 .
Numeroase fragmente de tencuială pictată au fost game în Palatul Augustalilor. Este de remarcat aici o cameră (29) unde s-a imitat prin pictură
placajul de marmură al pereţilor, iar cu roşu, verde şi galben s-au redat
motive vegetale 70 . Linii şerpuite, albastre, cu figuri geometrice, sînt redate pe
un fond roşu în templul lui Mithras, pe peretele cellei 71 .
Frecvent apare În săpături tencuiala· colorată în roşu. Peste acest fond
\Împlu, circa 1 m deasupra pavimentului, se aplicau figuri zoomorfe, antropomorfe, ornamente vegetale, geometrice etc. Roşu pompeian a fost întîlnit
la Palatul Augustalilor, templul sirian 72 , schola gladiatorum, villa rustica de
la Hobiţa 73 , templul lui „Malagbel". La acest din urmă obiectiv, în partea
de nord a sa, s-au găsit şi framente mici de tencuială decorată cu linii verzi,
galbene, albastre.
La unele edificii de o importanţă deosebită, peste tencuială, la un anumn ni\'el, se aplicau decoraţii din stuc. Stucatură s-a întîlnit pînă acum la
63

G. Teglas, în AE, XXVI, 1906, p. 313.
C. Daicoviciu, În Dacia, I, 1924, p. 236; O. Floca, op. cit., p. 4, 9.
65
C. Daicoviciu, În Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 528.
66 G. Lugli, op. cit., p. 49.
67 O. Floca, op. cit., p. 2.
68
G. Lugli, op. cit., p. 49; C. Daicoviciu, op. cit., p. 523.
69
Vitruvius, VII, 2, 3, 6; V. J. Anderson, R. P. Spiers, T. Ashby, !he architecture
of ancient Rome, Londra, 1927, p. 41; G. Lugli, op. cit., p. 376.
7
C. Daicoviciu, op. cit., p. 528.
71 P. Kiraly, A sarmizegetusai Mithreum, Budapest, 1886, p. 11.
72
G. Teglas, în AE, XXVI, 1906, p. 323.
73
O. Floca, În Materil!le. I, 1953, p. 750.
61
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templul sirianî 4 , decorul constînd din linii împletite şi vălurite, şi la Palatul
Augustalilor, cu un decor de ove şi astragaleî 5 •
Din succinta trecere în revistă a tipurilor de zidărie descoperite pînă
acum ,la Sannizegetusa constatăm că s-au folosit, cu excepţia lui opus reticulatum, opus latericium şi opus vitatum, toate celelalte metode şi tehnici de
construcţie a zidului din epoca romană. Stadiul incipient al cercetării ne permite să presupunem existenţa şi utilizarea la Ulpia Traiana şi a altor tipuri
de zidărie cunoscute în lumea romană. De o mare diversitate sînt şi pavajele
clădirilor săpate, ca şi gama cromatică a picturii tencuielilor. O departajare
cnHologică a tipurifor de zidărie existente la Ulpia Traiana este dificilă.
Vîrsta relati \' redusă a oraşului pare să nu fi permis crearea unei mode, ci
utilizarea cnncomitentă a mai multor tipuri, în funcţie de necesităţi şi de materialul a nn la dispoziţie. Prezenţa în imediată apropiere a unei cariere de
marmură a dus la utilizarea marmurei şi ca material de construeţie, mai pu\in în ziduri, unde apare doar ca elemente refolosite, şi mai mult la decor.1.rea zidurilor, la cornişele care protejau zidul, la socluri, colonade, porticuri, trepte, pavaje, placări ale zidului etc. Variaţia zidăriei, decoraţia sa
bogat:=i, utilizarea diverselor materiale de construcţie, a paragnaisului, micaşistului, pietrei de rîu, calcarul de calităţi diferite, a gresiei şi a marmurei,
a cărămizii, confereau Sarmizegetusei un aspect deosebit, eliberat de monotonia ora~elnr în care predomină (sau este exclusiv) doar un anumit material
de construcţie. Probabil că şi aspectul său edilitar a contribuit la păstrarea
întîietăţii Între oraşele Daciei, chiar după pierderea importanţei sale militare
~i diminuareJ. rolului său economic.
DORIN ALICU

BAUTECHNIKEN IN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(Zusammen f assung)
I n drr vorlicgendcn Arbeit sind die folgenden Maucrtypen bcsprochcn: opus quadratum, opus caementicium, opus incertum, opus testaceum, opus mixtum, opus
intestinum,
sowie clic Fmsbodenbeklci<lungen: opus signimtm, opus musivum uncl clic Vcrputzung: opus
tectorium.
Trotzt Jcr verhăltnismăssig gcringcn Anzahl cler cnthiillten Baudenk,măler, kann man
cine grosse Mannigfaltigkci t cler Konstruktionstechni·ken
feststellen.
Dic chronologischc
Schcidu.11g cler Mauerwerke ist jecloch wegen dem geringen Alter der Stadt schwierig. Dic
Viclfăltigkcit dcr zur Verfiigung gestandenen Baustoffe ermoglichte die gleichzeitige Anwcndung mchrerer Mauertypen, manchmal bei demselberu Bau (Palast der Augustalen z. B.).
Zu crwăhncn sind noch clas Vorhandensein mehrerer Arten von Fussbodenmosaiken sowie
.clic rcichc Farbenskala cler Verputzungcn.

74

G. Tcglăs, op. cit., p. 324 .
C. Daicoviciu, [.c.; referitor la uti-lizarca stucaturii, vezi: W. L. Macdon,ald, The
arc_hi~ccture of_ the Roman Empire, Londra, 1965, p. 175 sqq.; N. Davey, A history of
bu,ldmg mater1als, Londra, 1961, p. 112-119.
.
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UN BASORELIEF AL

ZEIŢEI

DIANA

În parcul casei Gheorghe Tătărescu din comuna Poiana (jud. Gorj) ~e
păstrează mai multe monumente sculpturale romane: un capitel şi un fragment
de coloană, precum şi cinci lei funerari. Capitelul şi unul din ,lei sînt lucra\i
dintr-o piatră de culoare roşiatică, ce se recunoaşte cu uşurinţă a fi augitandezitul din cariera de la Uroiu, din apropierea oraşului Simeria (jud. Hunedoara). Este astfel aproape sigur că aceste monumente prO\·in de la Ulpia
T raiana Sarmizegetusa, Micia sau altă aşe-zare romană din această parte a

Transilvaniei 1.
În faţada casei se află încastrat alt leu, mai mic, de marmură, iar în
peretele pridvorului, la dreapta uşii, sus, sînt prinse în zid alte două monumente sculpturale de marmura: un fragmrnt de placă votivă mithriacă 2 şi basorelieful pe care îl pre~,entăm În cn1i.1uare:1 (fig. 1).
Dimensiunile piesei: înălţimea 0,40 m, lăţimea 0,215 m, grosimea 0,035 m.
Piesa este foarte ştearsă (se mai distinge doar conturul unei siluete umane);
spre marginea din dreapta piatra s-a despicat 4 .
Sculptura redă o divinitate feminină, cu o rochie pînă la genunchi, încinsă la mijloc; trăsăturile abia se disting; deasupra capului este redat un detaliu, care, în urma identificării divinităţii, se dovedeşte a fi krobylos; mîna
stîngă, roasă în cea mai mare parte, este orientată în jos, cea dreaptă îndoită, cu antebraţul spre umăr; picioarele uşor depărtate, cel stîng mai în
faţă.

Toate aceste detalii permit identificarea pe această sculptură a ze1ţe1
. Diana: este reprezentată după un tip cunoscut, în mers spre dreapta, ţinînd
1 Din acelaşi parc provine, se parc, şi coronamentul de monument funerar cu Ici
şi ichipul lui Ammon, af!a.t acum la Muzeul judeţean Gorj (C. C. Petolescu, în SC/V, 23,

1972, 1, p. 79-80, nr. 1; registrul de inventar a.I muzeului nu dă nici o indicaţie). În
sprijinul părerii că ace,t ,coronament provine din Transilvania se poate invoca şi faptul
că dim cele 21 de monumente cu ,chipul lui Ammon cunoscute pînă acum, cele mai multe
provin ,de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Micia (L. Mărghitan I. Andriţoiu, în
SC/VA, 27, 1976, 1, p. 45-54).
2 I. I. Russu, Monumente romane răt,fritoare, fo Drobeta, 1978, p. 51-54.
3
Această notă urma să apară În Revista muzeelor şi monumentelor (la a ,cărei rcdaeţie a fost preda.tă în 1978); facem această menţiune, deoarece astfel a fost anunptă în
Revista de istorie, 33, 1980, 1, p. 209, nota 12. D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured
Monuments from Sarmizegetusa, BAR, Oxford, 1979, j,. 132-133, nr. 320, pi. LV/320,
descriu P: scurt această piesă fără .a identifica personajul (Thanatos?).
4
Piesa este probabil din marmură de Bucova, din care sînt 'lucrate multe din monumen~ele de 'la U!,pia Traiana Sarmizcgetusa (aceasta ar fi şi o indicaţie pentru locul de
provenienţă al piesei); sub acţiunea agenţilor atmosferici, unele din ele (păsora,ce a,cum în
Muzeul din Sarrnizegetus.a şi În parcul Muzeului din Deva) s-au despicat fo plici de forme
geometrice.

NOT E

Fig. I -

Jla,orelid ,k marn1ur i'i reprezent în rl p e

ze i ţa

ŞI

DIS C UŢll

D ia na .

în mîn a stîngă arcul, iar dreapt.1 ridicat ă dcasuprJ. umăru lui, pentru a scoate
din t o lb ă săgea ta 5 .
Sculptura a fos t rea,lizat ă prin săparea unui spaţiu În jurul siluetei di vin it ăţii (în maniera „reliefului nega ti v" ), lă s înd un cadru variabil (ce se obserYă bin e pe partea stîngă a pl ăc ii , unde este lat de 3,5 cm, precum şi în jurul
c,~pul ~i). Se pare că ma rginea dreaptă a plă c ii a di spărut prin despi c:ire:i
p 1etre1.
5 Cf. G. Borden:tche, Scult1trl' grcchc c rom .ml! de/ .\f11sco Nazionale di A11tichit,1 di
fl1mircs t, I, Bu ou rcş ti, 1969 , p. 43 , nr. f,7 ; M. B ă rbu : e sc u , D cr Dianak u!t im rvmischen D a7Îen. În D acia, N .S., XVI , 1972 , p . 211, nr. 13-14.
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Deşi locul de descoperire este necunoscut (probabil însă că provine din
Transilvania6 ), acest basorelief se adaugă la repertoriul monumentelor atestînd
cultul Dianei în Dacia romană 7 •
CONSTANTIN C. PETOLESCU

UN BAS-RELIEF DE LA DEESSE DIANA
(Resume)
L'autcur prescntc un bas-relief en marbrc. rcprescnt.rnt la dcessc Di,ma (fig. 1),
acturllement encastrc dans la fa,;ade d'unc maison dr Poiana (dep. de Gorj); ii stLppose
que Ic monument provicnt de la Transylvanie, cventurllemcnt d'Ulpia J'raiana Sarmizegetusa.

8
7

1

Vezi supra, not>a 4.
M. Bărbulescu, op. cit., ,p. 203-223; idem, ~n ActaMN, XIV, 1977, p. 173, nota

(.completări).

IMPORTURI DE TERRA SIGILLATA LA NAPOCA

Reconstituirea diferitelor aspecte ale vieţii municipale, economICe s,rn
culturale ale oraşului roman Napoca• este destul de dificilă datorită suprapunerii oraşului medieval şi modern peste cel antic, fapt ce împiedică cercetări arheologice de amploare. Cu toate acestea, în decursul timpului a fost
descoperit un abundent material arheologic, cu deosebire în cursul unor lucrări edilitare, material ce aşteaptă de multă vreme să fie valorificat. în
depozitele Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca se află, în
afară de inscripţii şi monumente sculpturale, care au suscitat în mod fire,c
atenţia specialiştilor, şi importante materia,le ceramice ce pledează pentru
dezvoltarea acestui meşteşug în metropola Daciei Porolissensis. Un loc distinct
În cadrul ceramicii provinciale romane îl ocupă terra sigillata de import.
Sigilatele de import provenite de pe teritoriul oraşului Napoca au fost
descoperite aproape în exclusivitate în cîteva puncte ale oraşului, cu ocazia
unor lucrări de construqii. Deşi principalele observaţii
asupra diferitelor
puncte cu descoperiri de epocă romană din Cluj au fost publicate de I. Mitrofan!?, cu valoroase precizări asupra perimetrului oraşului antic, este destul
de greu de realizat o corelare a materialului sigilat cu situaţia stratigrafică
din fiecare punct unde săpăturile edilitare au atins nivelul roman. Sigilatele
descoperite în aceste condiţii nu dintre cele mai favorabi1le, împreună cu
alte materiale arheologice de epocă romană, provin din trei zone unde au
fost efectuate lucrări edilitare Între anii 1958-1962 şi în 1968.
Cele mai numeroase vase terra sigillata, reprezentînd, după cum ~e Ya
arăta în continuare, un tot unitar sub raport economic, au fost găsite în anul
1968 pe strada Gh. Doja, cu ocazia săpării pe latura ei ve-stică a unui şanţ
de 1,50 m lăţime pentru telecomunicaţii 8 (11-18 III 1968). In dreptul caselor cu nr. 21-23 acest şanţ a atins un strat roman cu multă dărîmătură,
aflată la adîncimea de 2-2,50 m", fiind surprinse aici şi resturile unei clă
diri aflate în zona estică a oraşului roman. Trebuie amintit că în anul 1975,
în aceeaşi zonă, dar pe partea de est a străzii, cu ocazia construcţiei maga1
Asupra istoriei oraşului Napoca, cu deosebire: A. Bodor, Napocp a feliratok tukrebr:n,
in EmlKel, 1957, p. 78 sqq.; D. Tt1dor, Oraşe tîrguri şi sate În Dacia roma11ii, Bucurqti,
1968, p. 222 sqq.; H. Daicoviciu, Sn Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 25-49 (cu bibliogr,1fia
mai veche).
2
I. Mitro fan, Contribuţii la cunoafterea oraş11lui Napocfl, in ActaM N, I, 1964, p.
197-214; idem, Descoperiri arheologice în Cluj fi împrejurimi, în ActaMN, II, 1965, p.
657-666; idem, Vestigii din Napoca romană, 1n ActaMN, XIII, 1976, p. 197-204.
3
I. Mitrofan, in ActaMN, XlH, 1976, p. 197-199.
4
Terra sigillata din acest se-otor ne-a fost ceda.tă spre publicare de către P. Gyubi,
căruia ii mulţumim În mod deosebit. Observaţiile stratigrafice şi restul materialu1ui arheologic vor fi publicate cu altă ocazie de către colegul P. Gyulai.

NOTE

4(i8

ŞI DISCUŢII

zinului „Central" au fost făcute cîteva descoperiri interesante ce atestă, printre
altele, şi existenţa în apropierea 'punctului cu descoperiri de sigilate a unei
construqii cu scop religios, poate un templu 5 • Terra sigillata provenită din
dreptul caselor cu nr. 21-23, de Ia adîncimea de 2-2,50 m, este foarte
numeroasă şi, conform informaţiilor de la cel care a supravegheat acest
!>edor, ea a fost descoperită sub forma unei grupări de vase pe un spaţiu
re,trîns. Zeci de fragmente de vase, mai ales fără decor şi de forme diferite,
au fost din păcate sparte de -lucrători, astfel incit din aceste cioburi nu a
putut fi reconstituit decît un anumit procent, numeroase fragmente rămînînd
în pereţii şanţului respectiv. Ceea ce este de semnalat cu deosebire este
a~·pectul absolut neuzat al vaselor respective, cu glazura intactă şi fără urme
de uzură. Ca o curiozitate, datorită compoziţiei solului în acel punct, vasele
nu au fost acoperite cu depuneri calcaroase, aşa încît au un aspect de nou
foarte pregnant. O astfel de grupare de vase terra sigillata, ce par nefolosite,
reprezintă un aspect insolit al importurilor de asemenea produse în Dacia.
Mai puţine, în comparaţie cu zona de vest a străzii Gh. Doja, sînt sigilatele descoperite în alte două puncte din perimetrul central a:I Clujului.
AHfel, Între anii 1958-1962, cu prilejul unor lucrări de construqie, a fost
~ăpat un şanţ şi în perimetrul cuprins de strada E. Zola, Piaţa Muzeului şi
~uada E. Isac 6 . In dreptul vechiului edificiu al clădirii Telefoanelor de pe
qrada E. Zoia, cu ocazia construirii unei clădiri adiacente, a fost surprins
un nivel roman cu dărîmături ale unei clădiri importante, judecind după
fragmentele de tencuială cu frescă descoperite, de aici provenind şi alte materiale arheologice, semnalate parţial7. Din acest punct au fost descoperite
mai multe fragmente de terra sigillata.
Cu ocazia altor lucrări edilitare efectuate în aceeaşi perioadă, au fost
săpate mai multe casete în colţul nordic al Pieţii Libertăţii, în dreptul colţului
nord-estic al bisericii Sf. Mihail. Intr-una din aceste casete, începînd cu
adîncimea de 1,70 m, în stratul roman, au fost găsite cărămizi şi tegule,
precum şi ceramică provincială ~i cîteva fragmente de vase sigilate 8 .
In afara celor trei puncte amintite, aflate a,proximativ în zona nordestică a oraşului roman 9 , descoperiri de terra sigillata sînt semnalate şi din
alte puncte neprecizate. In Catalog, vasele provenite de pe strada Gh. Doja
au numerele de ordine marcate cu asterisc, iar cele de pe strada E. Zoia
poartă menţiunea „Telefoane". Totodată, în depozitele Muzeului de Istorie
al Transilvaniei se mai află un număr apreciabil de fragmente atipice sau cu
elemente insuficiente pentru a fi determinate, ceea ce ne face să apreciem la
circa 100 numărul de vase (reprezentate de fragmente) descoperite pînă acum
În mod fortuit pe teritoriul oraşului Cluj-Napoca.
Ceramica terra sigillata descoperită pînă acum la N a:poca, deşi nu ne
permite emiterea unor concluzii definitive, prezintă unele aspecte interesante,
poate şi datorită abundenţei vaselor fără decor în comparaţie cu cele decorate, majoritare în alte localităţi în care cunoaştem importuri de sigilate.
5

I. Mitrofan, în ActaM N, XIII, 1976, p. 199-203.
Idem, t.n ActaMN, I, 1964, p. 200-206; idem, tn ActaMN, II, 1965, p. 658-660.
7
Idem, în ActaMN, I, 1964, p. 202.
8
Ibidem, p. 198.
9 Vezi ipresupusu1 perimetru al oraşului Napoca, la I. Mitrofan, tn ActaMN, I, 1964,
p. 210, fig. 12.
6
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Din Gallia sudică, de la Banassac şi La Graufesenque, cunoaştem doar
fragmente de vase (nr. 1 şi 2), databile în perioada Flavii-Traian şi
reprezentînd, ca în cazul Olteniei 10 sau a importurilor de la Apulum 11 şi
Porolissum 12 , începuturile acestui fenomen economic în Dacia. Faptul este
eiatorat, cum se ştie, funqionării oficinelor de ila La Grauf esenque doar în
secolul I e.n., cele de la Bana:ssac, deşi sînt active pînă la primele decenii ale
secolului următor, suferind o puternică concurenţă din partea atelierelor Galliei centrale, fapt pentru care atît în Dacia, cît şi în Pannonia 13 , produsele
de la Banassac sînt rare.
Tot din categoria sigilatelor decorate, de forma Drag. 37, fac parte
cîteva vase produse în perioada Antoninilor, cînd, datorită înfloririi ecnnomice a provinciei, a dezvoltării urbanismului şi a unei active circulaţii monetare, în provincia traiană importurile de terra sigiLlata se ridică la cel mai
în.alt nivel. Acest fenomen, raportat la perioada antonină, poate fi sesizat
şi în cazul Olteniei 14, precum şi a unor focalităţi din Dacia intracarpatică
unde importurile au fost deja analizate: Buciumi 15 , Apulum 16 , Tibiscum 17 şi
Porolissum 18 . Aceste importuri masive cu produse din Gallia centrală pe wt
parcursul celei de a doua jumătăţi a secolului al II-iea se datoresc şi perioadei de maximă înflorire a acestor centre, Lezoux, de pildă, continuînd să
producă pînă în jurul anului 195 e.n.
La Napoca cunoaştem produse lucrate în stilul lui CENSORINVS (nr.
3), ALBVCIVS (nr. 4), respectiv CINNAMVS (nr. 5), acesta din urmă fiind
un vas fragmentar pe care am reuşit să-I întregim şi datorită faptului că
poartă ştampila intradecorativă a acestui meşter prolific de la Lezoux. Un
interes deosebit îl prezintă nr. 6, ilustrat de un fund de vas Drag. 37 de
mari dimensiuni şi care a fost găsit tot pe strada Gh. Doja. Pe baza decorului, acest vas reprezintă un produs al GaUiei răsăritene, din zona Argonne.
mai precis de la Lavoye, care este databil spre sfîrşitul secolului al II-iea.
Raritatea prnduselor ceramice din Gallia răsăriteană, cu excepţia centrului
de la Rheinzabern, se explică în cazul Daciei datorită concurenţei atelierelor
de ,la Lezoux şi a marelui centru renan.
Sigilatele nedecorate reprezintă, în schimb, atît sub raport cantitativ,.
cît şi ca varietate a formelor, un aspect nou pentru Dacia şi pentru Napoca
În special, datorită aglomerării Într-o clădire a unui număr apreciabil de
astfel de vase, mai ales pe strada Gh. Doja. Sînt prezente mai multe forme:
Lu Tq (nr. 7), Drag. 18/31 (31)-nr. 8-9, Drag. 31 (Lu Sa, Sb) - nr. 10-15„
Curle 15 (nr. 16-19), Drag. 33 (nr. 20-22). întîlnim apoi farfuriile cu
buza mult răsfrîntă şi decorată în tehnica barbotinei, de forma Drag. 36,.
două

to Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1W6, p. 25 (5 vase îni total)11 D. lsa,c- M. Rusu- Cloşca L. Băluţă, Descoperiri de terra sigillata la Apulum, în
Apulum, XVII, 1979, p. 230 sq. (6 vase).
12 D. lsa,c N. Gudea, Terra sigillata de la Porolismm (!), în ActaMP, IV, 1930:
(în pregătire).
13 D. Gabier, în Archert, 91, ,1964, p. 92.
14 Gh. Popilian, op. cit., p. 36.
15 D. lsac, Terra sigillata din castrul roman de la Buciumi, In ActaMP, I, 1977, P158 S~~•
wl
w
•
D. Isac-M. Rusu-Cloşca L. Baluţa, op. cit., p. 231.
17
M. MogJa-D. I,sac, Terra sigillata de la Tibiscum, în Tibiscus, VI, 1979.
18 D. Isac N. Gudea, op. cit.
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produse la Rheinzabern mai ales din a doua jumătate a secolului al II-lea
(nr. 23-24 ). Mai rare în Dacia sînt vasele de forma unor mortaria, cu pereţii canelaţi, de forma Curle 21 (nr. 25 şi 26), precum şi cele cu deversor,
de forma Drag. 43, ce sînt confeeţionate tot la Rheinzabem în aceeaşi perioadă (nr. 27). Foarte interesant, şi fără a cunoaşte deocamdată o analogie
perfectă, este un vas asemănător ca formă cu Lu VMd şi Vc (nr. 28), dar
fără decorul obi5nuit barbotinat, avînd la partea sa superioară mai multe
rînduri de caneluri pronunţate. Mai multe fragmente din acest tip de vas,
cu pereţii foarte fini, au fost descoperite în şanţul de pe strada Gh. Doja,
ceea ce ar putea indica un număr mai mare de vase de acest fel. Tot din
acelaşi punct de pe strada Gh. Doja provin mai multe fragmente de vase cu
pereţii foarte fini ~i cu deCl)r incizat, de forma generală Dech. 72, unul din
ele fiind fără decor (nr. 29), iar restul cu decorul incizat (nr. 30 şi 31).
:\lestea pot fi considerate produse de Rheinzabern din a doua jumătate a
'.,ccolulu_i _11, ca ~i fragmentul dintr-un ,·as de acelaşi tip (nr. 32), nelocalizat
cu prec1z1e.
Interesante sub raport cronologic sînt cîteva ştampile de meşteri păstrate
pe fundul unor vase lise de diferite forme. Astfel, pe un fragment de fund
de vas de forma Drag. 18/jl sau 31 se păstrează ştampila GIP[PI]•M (nr.
9), ce-l atestă pe GIPPVS, un olar d~ la Lezoux din perioada anronină, care
produce vase de fom1a 18/31, 31, 33, 38 şi Curle 15, şi pe care îl cunoaştem
~i în ~he zone ale Imperiului unde a exportat, ca de exemplu la Straubing 19
~i Brigetio!:0 • Pe un alt fragment de fund, decorat cu rotiţa, dintr-un vas
de aceeaşi formă, s-a păstrat ştampila fragmentară GEN[ ... ]. Luînd În consideraţie mărimea literelor şi lungimea cartuşului, am întregit ştampila sub
forma GEN[ ETIIM] (nr. 8), fiind posibilă şi varianta GEN[ ETLIMl, în
ambele cazuri aparţinînd lui GENETIVS sau GENETVS, un meşter o6scur
de la Lezoux, care a activat în perioada Traian-Hadrian (după F. Oswald)
sau cîndva în secolul II (după B. Hofmann, vezi Catalogul). Mai puţin probabilă este ştampila GEN[TORF], aparţinînd lui GENITOR, un alt meşter
de b Lezoux din prima parte a secolului al Ii-lea.
Pe un fund de vas de forma Drag. 33 se păstrează ştampila IVVENIM
(nr. 22), aparţinînd lui IVVENIS, olar de la Lezoux din perioada TraianHadrian (după F. Oswald) sau din secolul II (după B. Hofmann), care a
ninfeqionat vase lise de forma Drag. 18, 27, 33 şi Walters 80. Mai dificilă
de întregit este o ştampilă de pe un alt fund de vas, de forma Drag. 33 (nr.
21 ), din care se păstrează doar litera M ... Cu serioase rezerve putem propune lectura M[OXIM], ţinînd cont de lungimea cartuşului, caz în care l-am
avea atestat pe MOXIVS, un cunoscut olar de la Lezoux din perioada antonină, care produce atît vase cu decor Drag. 37, cît şi sigilate Ese de formele
Drag. 18, 27 şi 31.
O ultimă chestiune ridicată de analiza sigilatelor descoperite la Napoca
este în legătură cu semnificaţia numeroaselor vase descoperite pe strada Gh.
Doja, în cursul lucrărilor edilitare din anul 1968. Varietatea de forme şi
numărul mare de exemplare înc;idrabile Într-o formă, ce se repetă cu oareL·are ins'.~tcnţa, şi, mai a!es, aspectul neuzat al verniului ne determină să preto Straubing 42/179-180.
20

Juhasz, Brigetio, p. 142. nr. 125 a, b.
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supunem cu cea mai mare probabilitate existenţa în sectorul respectiv a unui
depozit de vase ce urmau să fie vîndute. Din observaţiile stratigrafice care
ne-au parvenit rezultă că la adîncimea de 2-2,50 m, unde sigilatele au
apărut grupate (toate fragmentele recoltate prezintă urme de spargere cu
ocazia lucrărilor), exista un puternic strat de dărîmături, fiind surprins şi
un zid roman care nu a putut fi urmărit.
Iată, spre ilustrare, o statistică a formelor de vase descoperite aici,
asupra numărului exact de vase neputîndu-ne pronunţa decît În măsura în
care am reuşit întregirea sigură a fragmentelor apaqinînd aceluiaşi exemplar.
Numerele de ordine sînt cele menţionate în Catalog.
Drag. 37 118 31 (31)1
I, 3, 5,
6 (uzat)

Total

4

8, 9

10, 11,
12, 13,
14, 15

2

Împreună cu
piată, un număr

31

"

I

:ti

I Curte

151 Curte 21

20,
22

16, 17,
18, 19

26

2

4

I

I Drag.
27

431 Dech. 72
29, 30,
31

I

3

nr. 28, căruia nu i-am putut găsi o analogie mai aproprezintă urme de
utili2.1are, constituie o parte a inventarului ceramic depozitat într-o încăpere
destinată scopurilor comerciale. Fără a putea opera Întotdeauna cu criterii
cronologice prea sigure, datorită caracterului ceramicii lise ce se poate atribui
mai greu unui centru de producţie anume, putem remarca totuşi că majoritatea acestor vase 9Înt databile în a doua jumătate a secolului al Ii-lea, în
perioada Antoninilor mai ales. Ca centre de producţie aceste vase au fost
confecţionate în perioada amintită în oficinele de la Lezoux ~i Rheinzahern.
Revenind la totalitatea sigilatelor descoperite la Napoca, se remarcă absenţa produselor de la Westerndorf, de la sfîrşitul secolului II şi din prima
jumătate a celui următor. Această absenţă se datoreşte unor cauze pe care
le-am semnalat deja în cazul Daciei Porolissensis 21 şi care sînt de pus, îndeosebi, pe seama depărtării localităţilor Daciei nordice de linia Dunării care
constituie principal,a cale de penetraţie a acestor produse tîrzii în Dacia
sudică şi centrală şi mai puţin sau deloc în extremitatea nordică a provinciei.
Valorificarea bogatului material ceramic şi de altă natură descoperit
fortuit în Napoca, În condiţiile În care săpături sistematice pot fi mai greu
Întreprinse, se impune ca o preocupare justificată, atîta vreme cît acest material este singurul În măsură să ne ofere date concrete despre un domeniu
atît de important al vieţii economice. Ceramica terra sigillata ne oferă tocmai
acele date care ne pun la îndemînă dovezi ale legăturilor comerciale ale Daciei romane şi ale oraşului Napoca, în special cu provinciile vestice ale Imperiului, Într-o perioadă cînd înflorirea economică a provinciei a necesitat importarea unor produse de lux, cu deosebire în mediul urban şi militar.

de 24 de vase, dintre care doar nr. 6

---------Zl D. Isac, În ActaMN, XIII, 1976, p, 169-175; idem, în ActaMP, I, 1977, p. 168,
nr. 13 (Buci 1mi); M. Moga - D. Isac, op. cit.; D. lsJ:c-N. Gudea, op. cit.
1
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CATALOG
Terra sigillata cu decor

1 '' Drag. 37. 1. Ove (Hofmann E; Karnitsch, luva'Uum 28/8, 9; 29/10); 2. Cîine
(O 19;5; Knorr, Rottweil 1912, X.11/24) - La Graufesenque, Banassac; motiv decorativ
(Knorr, Rottwril 1912, XXIV/5; Ovilava 27/4) Ba11a.ssac; rozete (Ovilava 25/5, 6).
Vcrniu închis metalic.
Banassac. Nerva-Traian.
MuzlstTrans, f.i.
2 Piaţa Libertătii. Drag. 37. I. Leu (O H00=D 747) - La Graufesenquc, Banass.1.:;
lujer cu frunză UJ formă de inimă (Hermet 9. 24; 88/3). Verniu deschis metalic.
La Graufesenque ~au Bana.ssac. Flavii.
MuzlstTrans, f.i.
J ,:, Drag. 37. I. Ove (CGP, fig. 29/2; cf. Ovilat·a 45/5) CENSORINVS; 2. Cerb
(O 1732=D 860) - fu:usit, printre alţii, de PATERNVS şi CENSORINVS; a:rc cu a.straga:e la capete. Verniu deschis metalic.
Lezo:.ix, stilul lui CENSORINVS. Antoninus Pius ·- \-I. Aurl!)Îus.
MuzlsrTrans, f.i.
4 Napoca. Drag . .\7. I. Urs (O 1589-~ D 810) LASTVCA, PATERNVS, ALBVCIVS, IANVARIS II, BVTRIO (în asociere .:u O 1732); 2. Cerb (O 1732=D 860) 111i:izat de foarte multi meşteri, printre care şi ALBVCIVS; motiv de umplut'llră (CGP
123.'33, 3;, 38) - ALBVCIVS. Verniu deschis lucios.
Lezoux, stilul lui ALBVCIVS. Antoninus Pius - Commodm.
MuzhtTrans, irw. 2608.
5 ~- Drag. 37. 1. Ove (CGP, fig. 47/1) - CINNAMVS; medalion mare dublu, iar
În interior 2. Călăreţ (O 245=D 156) şi 3. Urs (O 1627=D 820); 4. Hercules (O 744=
D 449) şi element decorativ (Rogcrs Q 27; CGP, fig. 47/28) - CINNAMVS; .cerculeţe,
rozete cu coroniţă (Rogers C 98) - CINNAMVS; metope din linii perlate cu cerculeţe fa
capete şi vrej cu frunze bifoliate. Şta.mpila intradecoracivă [CINNA]MI (CGP 169). Vcmiu
deschis lucios.
Lczoux, CINNAMVS. Antonimis Pius - Commodus.
MuzlstTrans, f.i.
6 ,:- Drag. 37. I. Leu s.prc scînga (O 1436; Hofmann, Poinţons 164) Lavoye, un
elev al lui TOCCA sau TRIBVNVS; apare şi la Blickweiiler, Eschweilerhof şi Trier (Folzer
586); 2. Leu mic spre stÎnga (O 1442; Hofmann, Poinţons 169 A-B) - Lavoye, succesorii
lui 'fOCCA şi TRIBVNVS; 3. Mistreţ (O 1694 A; Hofmann, Poinţons 196) - folosit de
TOCCIVS, TRIBVNVS la Pont de Remes şi Lavoye; 4. Frunză (Hofmann, Poinfons H7)
- TRIBVNVS; arcade (Butzbach 17/449, 463) Lavoye; .friză inforioară din rozete
(Hofmann, Poinţons 456; Butzbach 17/447, 449, 455) - Lavoye. Verniu deschis lucios.
Lavoye. Hadrian - sf. sec. II.
MuzlstTrans, f.i.

Terra sigillata lisă

7 Napoca-Telefoane. Lu Tq (Oswa:ld-Pryce XLVl/10-12, 16). Verniu deschis rnetali•c.
Rheinzabern. Antonini.
MuzlstTrans, f.i.
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8 ~- Frg. de fund de vas Drag. 18/31 sau 31. Ştampila GEN[ETIIM]
(Oswald,
Stamps 133; Hofmann 1, XII/84.1-84.2; XV/84.4). Verniu deschis meta-lic.
Lezoux, GENETVS. Secolul II e.n.
MuzlstTrans, f.i.
9 ,; Frg. de fund de vas Drag. 18/31 sau 31. Ştampila GIP[PI]M (Oswald, Stamps
137; Juhasz, Brigetio XLVI/125; Straubing 42/179-IS0). Vcrniu deschis lucios.
Lezoux, GIPPVS. Antoniini.
MuzlstTrans, f.i.
I0*Drag. 31 (Lu Sa, Sb) (Oswald-Pryce XLV!/6, !S; XLVIl/6, 7). Verniu dl',..:his
metalic.
Lezoux, Rheinzabern. Antonini.
Muz IstTrans, f.i.

11 ,:-

Aceeaşi formă.

MuzlstTra-ns, f.i.
12 •:- Ac~ca:i
MuzlstTrans, f.i.
1J •:-

Aceeaşi formă.

Muzlst'fram11, f.i.
14 * Aceea.şi
MuzlstTirains, f.i.
15 ,:-

formă.

formă.

Aceeaşi formă.

MuzlstTra.m, f.i.
16 ,:- Curle 15 (OswJ.!d-Pry.:e l Vl/14). \'erniu deschis mct:ilic.
Mijlocul sec. II.
MuzlstTra.ns, f.i.
17 ,:- Aceeaşi formă.

MuzlstTrans, f.i.
18 ,:-

Aceeaşi formă.

MuzlstTrans, f.i.
19 * Curle 15 (Oswald-Pryce L VI/9-11 ). Verniu deschis metalic.
Hadrian - Antonini.
MuzlstTrans, f.i.
20 * Drag. 33 (Oswald-Pryce LI/11, 12, 16 etc.). Vcrniu deschis metalic.
Lezoux, Rheinzabern. Mijlocul sec. II.
MuzlstTram,, f.i.
21 Naipoca-Telefoane. Drag. 33. Ştampila incompletă M[ ... J, întregibilă °Jn M[OXIMJ
(Oswa'ld, Stamps 212; Hofmann 1, XV/248.1). Verniu deschis metalic.
Lezoux, MOXIVS (?). Marcus Aurelius - Comrnodus.
MuzlstTrans, f.i.
22 ~- Frg. de fund de vas Drag. 33. Ştampila IVVENlM (Oswald, Stamp, 156;
Hofmann 1, XII/94.1). Verniu deschis metalic.
Lezoux, IVVENIS. Hadrian - Antonin.i.
MuzlstTrans, f.i.
2J Napoca-Telefoane. Drag. 36 (Oswald-Pryce LIII/13-15, 17). Verniu deschis metalic.
Rheinzabern (?). Secolul II e.n.
MuzlstTrans, inv. IN. 6673.
24 Napoca-Telefoane. Drag. 36. Verniu deschis lucios, şters.
Secolul II e.n.
MuzlstTrans, f.i.
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25 Napoca. Curle 21 (Oswald-Pryce LXXIIl/1-4). Verniu deschis lucios.
A doua jumătate a sec. II ,·.n.
Muzl~tTrans, in,·. V 661.
26 * Frg. fund de va_; Curle 21; pc f..md, inci21te Înainte de ardere, două litere, un
T şi L (f ?). Vcrniu deschis meta'.ic.
A doua jumătate a sec. II e.n.
Muzl~tTrans, f.i.
27 '-· Draţ. 43 (2 frg.) (Osw.1ld-Pryce LXXIIl/5, 6). Verniu deschis lucios.
Rhl·irvabcrn. A dou,1 jum. a sec. II c.n.
MuzlqTrans, f.i.
28 •~ Vas cu pcrc\ii fini şi cu caneluri (3 frg.); ascmanator ca formă cu Lu VMd,
cnntu.1! Vc (fără decor) (O~wald-Pryce LXXX/6, 9); pentru forma de pahar, cf. exemplare
de pc Rin (Gosc 12 1187 - Tricr, sec. III). Vcrniu deschis metalic.
MuzhtTrans, f.i.
29,.. Vas fără decor dc forma Dcd1. 72 (Oswa!d-Prycc LXXIX/1; LXXVII/I, 3, 4,
7, 8) (cu decor incizat). Verniu deschis mrtalic.
Lczoux, Rhcinzabern. A doua jum. a sec. II c.n.
Mu1.l-1Trans, f.i.

'

Terra sigillata cu decor incizat
30 •, JO a•. Dech 72. Verniu deschis metalic.
Prohab.ii Rheinzabem. A doua jum. a sec. II c.n.
MuzlstTrans, f.i.
31 •, 31 a•. Dech. 72 asemănător ca decor cu Oswald-Pryce LXXVII/6-8. Verniu
deschis lucios.
Probabil Rheinzabern. A doua jum. a sec. II e.n.
MuzhtTrans, f.i.
J2 Napoca. Frg. dintr-un vas Dcch. 72, cu decorul asemănător cu cel precedent.
Verniu deschis lucios.
M11zh1Tra.ns, inv. IN. 3501.
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CGP
D, Dech.
Gose
Hermet
Hofmann

Hofmann, Poin~ons

=

G. Muller, Das Lagerdorf des Kastells Butzbach. Die reliefverzierte T erra-Sigillata. Limes/orschungen, 5, 1968.
J. A. Stanfield - G. Simpson, Central Gaulish Potters, London, 1958.
J. Dechelettc, Les vases ornes de la Gaule romaine, 1-11, Paris,
1904.
E. Gose, Gefăsstypen dcr romischen Keramik im Rheinland,
Beiheft 1 dur Banner jahrbucher, 1950.
F. Hermet, La Graufesenque, Par,is, 1934.
B. Hofmanru, Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillee, 1-2
(Notice tcchnique 21, 22. Groupc d'archeologie du Touring
Cl1JJb de France).
B. Hofmann, Catalogue des poinrons pour moules a vases
sigilles des decor.iteurs argonnais, în Ogam, XX, 3-6, 1%8,
p. 273-343.
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Juhasz, Brigetio
Kiarnitsch, luvavum
Knorr, Rottweil 1912

o
Oswald, Stamp~
Oswald-Pryce
Ovilav.1
Rogers
Straubing
MuzlstTram,
f.i.

=

G. Juhasz, Die Sigillaten von Brigetio; DissPann, II, 3, 1936.
P. Karnitsch, Sigillata von luvavum (S,,lzburg), Salzburg, 1971.
R. Knorr, Siidgalische Terra-Sigillat.i-Gefiisse von Rottweil,
Stuttgart, 1912.
F. Oswald, Index of Figure Types on Terra Sigillata, ,,Sa.mian
Wa.re•, Liverpool, 1936-1937.
f. Oswald, Index of Pottcrs Stamps on Terra Sigiltata, ,,Samian Ware•, Margidunum, l 931.
F. Oswald - T. O. Pry~c, A11 lntroduction to the Study o/
Terra Sigillata, London, 1920 (1966).
P. Karnitsch, Die Relief sigillata von Ovilav.i (Wels, Oberusterreich), Linz, 1959.
G. B. Rogers, Poteries sigillees de la Gaule ce,itrale. I. Les
motifs non figures. XXVII[ suppl. Gallia, 1974.
N. Wa'.kc, Das rămische Don"11kastell Straubing-Sorviodurum.
Limesforschungen, J, 1965.
:-.lu;•.l·;d de i\tori,· .d Transilv.1.niei, Cluj-Napoca.
f:'iră inventar.

DAN /SAC

TERRA SIGILLATA-EINFUHREN IN NAPOCA
(Zusammenf assung)
Es wcrJen 32 Gefăssbruchsriicke die wăhrend einiger Bauarbeiten im Areal dcr rumischcn Sta.de Napoca gcfundcn wurden, gezcigt. Aus dcr Reihc der relicfverzierten Sigillatcn der Form Drag. 37 gibt es 2 Fragmente aus Siid-Gallicn (Nr. 1-2); andere 3
aus Zcntral-Gallicn (Nr. 3-5) und eincs aus Ost-Gallicn, aus Lavoye (Nr. 6).
V'.)n
allcn die5en stellt, dic Nr. 5, eine voUstăndige Arbeit (von CINNAMVS signicrt) dar.
Ein inten:santcs Problem zeigen uns die 24 Bruchs.tiicke von den Sigillaten verschiedenl'r
Form dic. auf einer kleincn Flăchc in einem romischen I-Iau; in der Gh. Doja-Strasse gefunden wiirdcn. Aus dicsem Grundc und au.eh weil sic în ihrcr grossten Zah1 ungebraucht
sind, nimmt dcr Verfasser an, dass diesc aus eincm Depot eines Hăndlcrs aus Napoca stammen. Im Katµlog sind diesc Gefasse mit ~- gekennzeichnct. Die Analyse der Sigilbtcn ,·on
Napoca zeigt uns aber auch das Fchlen der Westcrndorf-Warc, ein
schon
bckannter
kommerzieHcr Aspekt in vcrschiedcnen Stadten und Lagern von Porolissensis Dakien, wohin
dicsl' Waren în sehr kleiner Anzahl anikamen oder fehlten. Mit Ausnahme der Gcfăs.se aus
Siid-Gallicn, konnen wir die Sigillaten von Napoca in die 2. Halfte des II. Jhd. datieren,
în dic Antoniner Zeit, als in der ganzen Provinz die Einfuhren clas grosste Niveau erreichten. Erklărung de, Abbildungen: Ta/. I - Reliefverzierte Terra Sigillata. 1-2: Siid-Gallien; 3-5: Lcrnux; 6; Lavoye; Ta/. li - Nichtvcrzierte Gcfăssformen; Tf'f- III - Gcflissc dcr Form Drag. 18/31 und 31; Ta/. IV- Nichtverzicrtc Gefăssfol'1Illen: 16-19 (Curle
15), 25-26 (C.ur:e 21), 27 (Dra.g. 4.,); Ta/. V-Ni .-:nvcrzicrt.:: Gcfos:.formen: 23-24 (DrJ.g.
36), 29 (Dech. 72), 28 (ănlich wic Lu VMd). Mit eingcschnittenem Dekor: 30-32; Abb. l:
Bodc.:stemp..-l und Srcmpel in dcr Bildzonc vcrzicrtcr Sigillata (Nr. 5).
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Planşa I -

T erra sigillata cu decor: I - 2, Galli a sudică ; 3 - 5, Gallia centrală (Lezoux:) ;
6, Gallia răsăritean ă (Lavoye).
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Forme de v ase nedecorate.
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Forme de vase nedecorate 18/3 1 ş i 31.
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F orm e ele vase n erlccor atc: Hi - 19 (Curlc 15) ; 25 - 2G (C' urle 2 1); '.!.7
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Pl anşa

V

Terra sigillata

nerlecorată : 23 - 24 (Drag. 36) ; 29 (Dech. 72); 28
Lu VMd); cu decor incizat (30 - 32) .
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31 - Acta M us ei Napocensis voi. XVII.
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m eş te r i .

INTERPRETAREA UNEI GEME MAGICE
GRECO-EGIPTENE

Cu nu mult timp în urmă, făcînd cunoscut un lot de geme din coleqiilc
muzeului de istorie naţională şi arheologie din Constanţa, Z. Covacef şi C.
Chera-Mărgineanu publicau 1 fără ca acest lucru să rezulte cîtuşi de puţin
din descriere sau interpretare - mai multe piese care, în mod indiscutabil, se
înscriu în categoria largă a gemelor magice greco-egiptene2. In cadrul articolului lor autorii înseriau aceste geme magice, nesesizate ca atare, fie printre
pietrele gravate reprezentînd divinităţi din pantheonul greco-roman 3 , fie în
categ-0ria celor cu „simboluri şi reprezentări de animale"", fie printre cele socotite (în paranteză fie zis: absolut fără nici un temei!) gnostice sau chiar
paleocreştine 5 •

Dintre cele opt geme magice ilustrate de Z. Covacef şi C. Chera-Măr
gineanu .ne oprim de astă dată numai asupra uneia, a cărei semnificaţie ni se
pare de deosebită importanţă, mai ales în contextul ivirii sale într-un cavou
descoperit la Tomis. Este vorba anume de o gemă ovală din jaspis verde, aflată
În cavoul dezvelit .Ja Constanţa în 1964 pe şoseaua Portului 6 . Socotind că
reprezentarea antropomorfă de pe gemă îl înfăţişează pe Sol, autorii îl văd
pe zeu „stînd pe un soolu mic şi plat", sub care zăresc „5ase linii uşor înclinate, cite trei de fiecare parte". Dedesubtul divinităţii observă „un ~arpe în1 Z. Covacef C. Chera-Mărgineanu, Geme din muzeul de istorie naţional., şi
arheologie Constanţa, fo Pontica, X, 1977, p. 191-202.
li Pentru Întemeiatele motive ex,puse În studiile introductive ale două opere ÎU11Ll.tment;Lle în acest domeniu: A. Dclatte - Ph. Dcr-:hain, Les intaillr:s magiques greco-~,O'Ptiennes, Paris, 1964, p. 13-21 (în ce:e ce urmează: / MGE!) şi C. Bonner, Studies in m,1gical ·.Amulets, Ann Arbor, 1950, University of Michigan Scud-ies, Humanistic Series, XUX
(În cele ce urmează: SMA!).
3 Pontica, X, 1977, p. 19-4, nr. 10, fig. 1/8 (gemă cu Mercur) şi p. 195, nr. 13, fig.
2/3 (gemă cu „Sol•).
4 Avem Î,n vedere, în ,mod spe-cial, gemele din articolul citat redate În fig. 3/1-5.
6 Ibidem, p. 198, ru. 23, fig. 3/6 (gemă înfăţiş-îndu-1 pe Chnoubis). Ideea că gema
cu pricina ar fi gnostico-pa:leocrcştină este preluată de la R. Ocheşeanu (O gemă gnosticâ
descoperită la Constţinţa, în Pontica, IV, 1971, p. 303-308), care a cata1logat-o, total giratuit,
În această categorie. In fapt, piesa se Înscrie Într-o serie arhicunoscută de geme magice
(vezi IMGE, p. 54-73, nr. 52-89 bis), dintre care numai piesele (ra,rissirne!) în care
substituirea Chnoubis Gly,con ori Chnoubis demiurgul gnostiic Ialdabaoth Sacla
este peremptoriu probată pot fi socotite, eventual, gnostice, dar nicidecum pa1lcocreştinc! De
altminteri, consulta,rea lucrărilor de referinţă ale lui Delatte, Bonner, Preisendanz, Neugebauer - Parker, Sauncron, Ruehle, Gundel, Jacoby, Drex.ler, Doresse, Perdrizet şi Barb ar
fi fost obligatorie pentru publicarea (~i, mai ales, pentru corecta interpretare) a gemei 111
cauză. O adecvată rediscutare a gemei înfăţişlndu-1 pe Chnoubis, ra~lată I.a Constanrţa, se
va putea face numai după scoaterea ci din montura inelului de plumb În care c incastr .1lă,
pentru a fi studiate siglele magice ale revcr,sului (pentru existenţa a,cestora, vezi Ponticu,
IV, 1971, p. 304 şi Pontica, X, 1977, p. 198).
6 Vezi Pontica, X, 1977, p. 195, nr. 13, n. 22.
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co voia t în semicerc", pe capul zeului li se pare a fi „un calathos înalt, cu
uei raze de fiecare parte" 7 • După ce constată - just, de altminteri - că din
umerii zeului se desprinde o pereche de aripi, autorii sînt convinşi că „din
spatele divinităţii se vede mantia"~. În continuare, îl consideră pe „Sol" ca
„ţinînd un bici, sprijinindu-se totodată de o lance" 9 • De cealaltă parte a gemei
întrezăresc „un sceptru", iar lîngă acesta „un palmier" 10 .
ConsecYenţi interpretării propuse, autorii sînt de părere că pe gemă „sînt
preponderente elementele simbolice legate de cultul solar" 11 , că „soclul pe care
~tă Sol reprezintă fără îndoială globul" (inYocînd, în acest sens, o lucrare
a lui Vermaseren despre ~1ithras) 12 , se miră cum de „cununa de raze" a
zeului are numai şase spiţe şi conchid că a şaptea „a fost acoperită de calathns-ul înalt" 1:1, găse~c că pe gemă sînt redate atribute caracteristice lui „Geniu\ .\1ithriacus" ~i lui „Jupiter Heliopolitanus" (pentru acestea trimiţînd la
Manualul lui Cagnat - Chapot) 14 şi-şi încheie consideraţiile socotind mica
piatră graYată „o atestare interesantă a sincretismului Sol Mithras" 15 . Cît
prive~te datarea, autorii nu ezită să afirme că „gradul încă insuficient de selccti\· al sincretismului conduce spre sfîrşitul secolului II - începutul secolului III e.n." 16 , părîndu-li-se lipsit de importanţă faptul că „În cavoul în
c.uc ~-a gă~it gema a fmt descoperit ~i un antoninian de la Probus, emis în
anul 277" 17 .

.

Intenţionat am ţinut sa citam in extensu opiniile formulate de autori,
deoarece neatenta şi eronata înregistrare a simbolurilor gravate pe gemă nu
putea, firesc, să ducă decît la o cu totul greşită interpretare a piesei care este c ,uul H> spunem - nu are nimic de-a face cu „Genius Mithriacus" ori
cu „Jupiter Heliopolitanus" şi, în consecinţă, cu atît mai puţin cu un presupus
.,sincretism Sol - Mithras". Tocmai de aceea, considerăm necesară o republicare a gemei, permiţîndu-ne, din capul locului, două observaţii de principiu:
1. Spre deosebire de autorii citaţi, descrierea o facem în sens anatomic,
În postura plasării în spatele reprezentării de pe gemă, - aşa cum se obiş
nuieşte în lucrările moderne 111 • în consecinţă, dreapta ori stînga semnifică
dreapta ori stînga reală a reprezentării (în cazul dat a personajului antropomorf gravat pe gemă!) şi nu dreapta sau stînga privitorului. Ohestiunea (că
reia i s-a dat prea puţină importanţă în trecut) are semnificaţia sa aparte,
mai ales în descrierea gemelor magice, în cazul cărora dispunerea anumitor
elemente şi simboluri nu se făcea la întîmplare.
7

Ibidem, p. 195.
Ibidem.
Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem, n. 23.
13 Ibidem, fli. 2-4.
14 Ibidem, n. 25.
1s Ibidem, p. 195.
111 Ibidem.
17 Ibidem,
n. 27. Constatările enumerate s1nr e"'puse aidoma şi în arti.colul:
Z. Covaicef - Al. Ba.rnea, Contribution a l'etude du culte de Sol-Mithra en Scythie
Mineure, în Pontica, VI, 197-3, p. 93-9'4, fig. 3.
18 Ve7.Î, 1n acest sens, l MGE, p. 19.
R
9
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2. O cît de cită familiarizare cu principiile gematne1 magice antice ar
fi trebuit, de la bun început, să-i facă circumspeqi pe autori În a-i atribui
lui Sol o piatră g.ravată din jaspis verde. într-adevăr, complicatele sisteme de
corelări magice respectate în covîrşitoarea majoritate a confeqionării celor
mai felurite amulete (inclusiv geme) - corelări asupra cărora am avut ncazia să insistăm în repetate rînduri 19 - indică, pentru o gemă ce l-ar reprezenta într-adevăr pe Sol, o piatră de culoare roşie: jaspisul roşu 20 , carneolul,
calcedonia roşie, hematitul.

*
Cum spuneam, o tratare judicioa~ă a semnificaţiei gemei în discuţie presupune corecta descriere a scenei şi simbolurilor gravate pe ea. De Li bun
început precizăm că piesa ce ne reţine atenţia se înscrie în categoria gemelor
magice reprezentîndu-1 (într-o serie tipologică diversificată mai mult prin
ipostazele pe care le îmbracă şi mai puţin prin redarea ca atare) pe zeul cu
cap de Bes, acel „Bes-Pantheos" al magicienilor antici, înfăţişat - în epoca
alexandrină tîrzie mai cu seamă pe geme. Analogiile ce se pot in vnca
(vezi fig. 2/1-15)2 1 sînt cu totul concludente şi înlătură orice dubiu de încadrare şi descriere. în consecinţă:
Gemă din jaspis verde, ovală, cu aversul plan şi reversul nedecorat, neted. Dimensiuni: 1,1 X 0,8 X 0,2 cm 22 (fig. 1/1-3 ).
în picioare, pe o linie de fond, ,,Bes-Pantheos" 23 (în ipostaza de „I3e~
Înarip-at") 24 , uşor întors spre stînga, sprijinindu-şi greutatea trupului pe piciorul drept şi schiţînd un început de pas cu cel stîng. Corpul zeului este
nud şi ithyphallic, capul phallus-ului ridicîndu-se către ombilic. Pe pieptul
divinităţii se Întrezăresc cîteva incizii, sumara şi extrem de schematica redare a medalionului apotropaic ce uneori „Bes-Pantheos" îl poartă 25 .
Capul zeităţii e de propoqii apreciabile, diform şi disgraţios, cu accentul
pus, în speţă, pe cei doi ochi exoftalmici, ceea ce ne şi duce cu gîndul la
una dintre frecventele ipostaze ale divinităţii-monstru cu cap de Bes, anume
la cvasi-identificarea cu Hormerty ( = ,,Horus al celor doi ochi", ,,Horusul
celor doi ochi") 26 , - aspect asupra căruia vom avea ocazia să revenim. In
plus (într-un gest caracteristic, în general, divinităţilor pitice egiptene şi, în
special, lui Bes) 2i, personajul de pe gema tomitană scoate limba, - o limbă
enormă (raportat l?- dimensiunile capului!), Întoarsă spre dreapta 28 •
19
Vezi .ActaMN, XI, 1974, p. 133-13-4; ActaMN, XIII, 1976, p. 229; ActaMN,
XIV, 1977, p. 218.
20 Vezi ActaMN, XI, 1974, p. 133-13-4.
21 IMGE, p. 131-141, .nr. 166-181.
-22 Vezi Pontica, X, 1977, p. 195.
·23 IMGE, p. 126-131.
24 Ibidem, p. 127, 129.
26
Cf. IMGE, p. 131-132, nr. 166. Publ-icatorii gemei constăn,ţene au considerat
aceste ,incizii drept „uşoara schiţare a veşmîntului, prin cîteva linii", d. Pontica, X,
1977, ~- 195, res,pectiv Pontica, VI, 1973, p. 93.
~ Vezi IMGE, p. 128-129, cu bibliografia citată.
27 Ibidem, p. 127. Vezi şi H. Bonnet, Reallexico11 der ăgyptischen Religionsgeschichte,
Berlin, 1952, p. 101-109 şi Ballod, Prolegomena zur Gesch. d. zwerghaften Gotth., 1912.
28
·
Nu mai este cazul să insistăm asupra caracterului evident apotropaic al gestului în
cauză.

NOTE

-lilo

Şl DISCUŢII

Pe cap zeul poartă coroana atef (ţt/), atribut aproape nelipsit al reprezentărilor lui „Bes-Pantheos" (,·ezi fig. 2!f11 , coroană din care se desprind
~a~c capete de şerpi-uraeus, trei spre dreapta şi trei spre stînga30 • La cfocutare.1 simbolisticii gemei ,·om avea prilejul a ne opri, pe scurt, şi asupra
fa.p:ului dacă ace,te capete de 11raeus reprezintă - în cazul piesei noastre simplul şi obişnuitul adaos ornamental-sacral al coroanei atef (situaţie în care
.ar fi fost firesc ca atef-ul să fie flancat de o si11g11ră pereche de capete de
~crpi 5acri!r11 sau încearcă să sugereze acele „capete suplimentare" de ofidieni,
saurieni ori alte ,·ieţuitoare „malefice" ce îndeobşte apar redate ca nişte
excrescenţe monstruoa•e, de o parte şi de alea a craniului divinităţii cu cap de
Be~. mai cu seamă în situaţia cind f unqiunalitatea magică a lui „Bes-Panthel1\" este analogă cu aceea a ,,.,finxului" Tithoes (TL-rouf,) 3:!_
Din dosul zeului se d::-sprinde, atirnîndu-i la spate, spre dreapta, coada
Su ,i, şoim:13 , - atribm extrem de caracteristic, întîlnit, aproape fără excepţie,
pe gemele ce-l redau pe „Bes-Pantheos" (,·ezi fig. 2)=1-'.
Din umerii divinităţii se de,;face o pereche de aripi (precizăm: o si,zgură
pereche de aripi !)3:i, penajul acestora fiind redat într-o manieră sugesti,·ă.
Yîrf ul aripei drepte se opreşte în imediata apropiere a marginei aversului
gemei, î~ tin:ip cc vîrf ul aripei ~tîngi chiar atinge bordura ovală a feţei gra, ,lle a p1etre1.
Zeul cu cap de Bes de pe gema ce-o descriem are două mîini (precizăm:
do,, cln11ă mîini!)=16 ce ţin diverse atribute-simbol. Mîna dreaptă apucă un
sceptru ouas (u· ţ s), tinind, concomitent, biciul sacru nekhekh (nhh),
acesta
<lin :1rmă fiind redat cu minerul în poziţie u~or oblică fată de verticala sceptrului şi cu ~fichiul atîrnînd în jos în imediata apropiere a bordurii din
dreapta a .wermlui. \tina stingă prinde şi ea un sceptru w ~ s (identic, ca
înfăti~are şi înălţime, celui din dreapta), iar lingă acesta mai este redat un
al treilea sL·eptru u· ~ s, ceYa mai scurt şi cu „măciulia" mascată partial de
arip:i stingă a diYinitătii. De obsen·at că acest din unnă sceptru pare a nu
fi propriu-zis „tinut" de mina stingă a zeului, ci numai „înfipt" paralel cu
sceptrul mai înalt din imediata lui ,·ecinătate.
Subliniind că biciul nl,1, 5i, mai cu seamă, sceptrele w ţ s apar pe cvasitotalitatea gemelor magice "pe care e înfăţi~ată diYinitatea cu cap de· Bes 37
(w:,,i fig. 2), \ocntim util a ne opri o clipă asupra semnificaţiei lor simbo)jqiLe, ca atribute sacre purtate pe parcursul evoluţiei milenare a artei
egiptene - de către diYerse zeităţi. În plus, este de adăugat faptul că, de
~9

/MG!:', p. 131-141, nr. 166-181. passim. Ibidem, p. 367.
Primii publicat:.iri ai ,.:emei au confund.1t atef-ul cu un calatho,, iar capeick de
11r,1eu.• cu o cunună de r:tze.
:,i Vezi IMGE. p. 132-1 '3, m. 168 sau p. 134, nr. 172.
22 Ibidem,
p. 129-U0 (cu trimiterile bibliografice), respectiv p. 46.
=' 3 Văzută drept „rnant:e" de autorii cit:ndor articole din Pontica, X, 1977 (p. 19;)
şi Po;;,ica, VI, 1973 (p. 93).
,'4 IMGE, p. 131-141, nr. 166-181, p,1ssim.
:; Cazul nui rar În reprezentări! Cf. I MGE, p. 133, nr. 170 ~i p. 139, nr. 18-0. Pc
restul gemelor invo.:ate drept analogii (/MGE, nr. 166-169 şi nr. 171-179) ,,Bes-Panthcosa
poartă două ori chiar trei perechi de aripi.
36 Ca În IMGE, nr. 170, 17\ 175, 177, 179. Pc cclela'.te gernc-ana;ogii e ·reprezentat
cu p.:.'ru mîini (Într-un ~ingur caz cu trei!).
37 Vezi IMGE. nr. 166-181, passim.
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foarte timpuriu, ambele „Însemne" ce le discutăm (ca, de altminteri, ş1 coroana Jtf!) s-au constituit şi în hieroglife, îmbrăcînd - ca semne de scnere
- o formă simplificată, convenţională.
Se pare că, la început, obiectul n llh fusese un instrument de recoltare

""'
a ladanum-ului 38 , mai exact a cojii arbustului
ladanum 39 , - plantă mediteraneană aromatică, din care se extrăgea o răşină gumoasă {A~8(Xvov, )..oc?\ a.
vov) 40 folosită la îmbălsămare. Cu timpul, pierzîndu-i-se semnificaţia iniţială, nhh va îmbrăca un aspect tot mai pregnant de bici-atribut divin.
w

Cît prive~te sceptrul w ~ s, pare-se că În îndepărtata epocă predinastică
fusese o simplă bită de păstor, ajunsă apoi a fi purtată de conducătorii nomelor şi - prin extrapolare mitică - de către zei, drept simbol al puterii.
Emblema înfăţişa Yigoarea, iar sensul hieroglifei w ; s este „dominaţie", ,.dominare" 41 .
Continuînd descrierea gemei comtănţene, obsen·ăm că sub picioarele di\·inităţii cu cap de Bes se află un umbor~:!, simbol magic în care, de obicei, sint
„închise" fiinţele malefice supuse „dominaţiei" zeului. îndeobşte este Yorba de
un crocodil, de scorpioni, broaşte ţestoase, şopîrle etc., care numai arareori
sînt redate (din pricina dimensiunilor minuscule) în mod inteligibi} 4:t, cel mai
adesea avînd - ca şi în cazul piesei noastre - contururi vagi, total schematizate44.
Terminăm descrierea gemei cu trei obserYaţii de amănunt:
1. N-ar fi exclus ca redarea „noduroa~ă" a genunchilor divinităţii
fi
vrut să sugereze capetele (mărunte şi stilizate) de lei, cc apar adeseori plasate în acest loc pe gemele înfăţişîndu-1 pe „Bes-Pantheos" 45;
2. încălţămintea piciorului stîng al zeului pare a se termina ascuţit, de
manieră a sugera acei „papuci" terminaţi În capete stilizate de şacal (cu urechile ascuţite), În care uneori sînt \'ÎrÎte picioarele lui Bes pe gemele repetat
invooate drept analogii 46 ;
3 Pe cît ne îngăduie să vedem reproducerile gemei de la Constanţa avute la îndemînă, ni se pare că „măciuliile" celor două sceptre w ; s mai lungi
se termină în capete de lei, de dimensiuni mici şi puternic schematizate. Dacă
observaţia noastră este justă, detaliul amintit s-ar înscrie şi el alături de
ochii exoftalmici - în sprijinul „substituirii" divinităţii cu cap de Bes cu
Hormerty 46 d.

sa

3

s Ibidem, p. 368.

:rn Boswellia carteri.
111
'
41

Vezi Forceltini, Totius Latinitatis Lexicon, voi. 3, p. 678, s.v. Ladt1m1m.
I MGE. p. 368.
42
Prezent şi pe exemplarele-analogii din /MGf, nr. 166-167, 169, 171-174,
180-18 I. Pl·ntru simbolistica urohorului, vezi Preiscndanz, Aus der Gesch. des Urnboros,
În Brauth und Sinnbild, Festschr. E11g. Fehrle, 1940, p. 194 sqq. şi Deonna, Ouroboros, în
Artibus Asiae, 15, 1952, p. 163 sqq.
43
Ca, de pildă, în IMGE, nr. 166.
44 Jbuiem, nr. 169, 171.
45 Ibidem, nr. 166-167, 171-172, 181.
4
G- Ibidem, nr. 166-167, 171-172.
46 0
Pentru motivele expuse În / MGE, p. 129, n. 5.
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Std [1

eg ipte a n ă

c u c hipul lui

„ Bcs- P an tl 1eos".

Caracterul „p ant hei st " al di \· i n it ă ţii reprezentate pe gema to miia nă şi pe
cele Înru dite cu ea - \' ez i fig . 2) a început să se l ă murea sc ă din momentul în
care A. Dela ne a recuno sc ut a s em ă narea de net ăgă duit dintre imagi nea de
pe ac ea s t ă ca teg o rie de geme magi ce ş i repr ez ent ă rile ze ului Bes, de pe stelele
din epoca tîrz ie a Egiptului 4 i (vezi fig . 3 ).
De atunc i încoace o serie de lu c ră ri 4 8 s-au s tr ă duit să elucideze complica tele aspecte de sincreti sm ce au dus, În final, la con stituirea imagin ii ce o
cun oa5tem de pe geme, de pe stele ş i din unele tatuete tîrz ii de bronz 49 (fig.
4 ), im ag in e ca re nu mai p ăs treaz ă din reprezentările „clasice" ale lui Bes piticul-ze u muzician , cu funqi o nalit ă ţi apotropaice legate de ,actul na5terii ş i
de ciclul mitolo gic al ze iţei Hath or 50 decî t capul diform, cu fata schimono~ indu -se ş i sco ţînd limba .
Cert este faptul c ă, în ciuda constata telor analogii cu stele-le egipten e
de sec. III- IV (vezi fig. 3 ), di v initatea-monstru cu cap de Bes de pe gemele
magi ce r ă mînea pe cît de e vident „ s in c reti s t-panthei s tă" pe atît de an on im ă.
47

In Mu s. Belge, 18, 1914 , p. 3_; sqq.
Tr im iter ile la ele in IMGE , p. 126-1 27.
49 Ibidem,
p. 128, cu bibliografi a. Ve zi şi A. Erman , Die Religion der A gy pter,
Berlin - Leip z ig, 193-4, p . 310, fi g. 125.
50 I MGE, p . 127, cu bi bl iog rafi a. P en rru Il es, a se v edea ş i Srrick er, În Oitdh eiclkimdige Mededeelingen va n Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (În urm ătoa rele:
OM RO! ), 37, 1956, p. 35-4 8; Junker, Auszug d. Hathor-Tefnut, 111 Abhandl. Berlin, 1911
şi, În u'itim ă in s tanţă, R. Lan zo ne, Dizionario di mitologia egiziana, I, 202 - 221; III.
73-79; Drex le r, My thol. Beitr., I , 95 sqq ., 152; Sethe, 'in RE, III, 1, coJ. 324-326, s.v .
Besas; Drexlcr, la W. A. Roscher, Lex My th, I , 2 , col. 2880-2898 , s.v. Bes, Besa.
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Fig. -I -

Stat uet [1

eg ip tea n ă

de bronz re<lînd pe „ Bes- P a n th eos".

designarea sa drept „13es- Pantheos" nefiind altce Ya decît un termen comod,
creat de s avanţi, spre a denumi mi sterio sul perso naj.
De abia în 1939 vo n Bissing 51 a atras atentia asupra a do uă .reprezent ă ri
ale lui „Bes-Pantheos" în care ace sta era identificat formal - prin in scr ipţii
- cu Hormerty 52 . Or, Hormeny (una dintre ipostazele lui Horus!) era adorat, În epo ca tîrzie greco-egipteană şi romano-greco-egipteană, mai cu s eamă
în lo calităţile din deha orientailă a Nilului, cu precădere în oraşul Pharbaithos.
El avea rolul de a nimici, zilnic, şarpele mitic Apophi s (cel care încerca tot z.ilnic - să zădărnicească drumul so areliui pe bolta cerea scă ) 53 .
Descoperirea lui von Bissing a avut parte de un ecou favorabil printre
egipto1ogi 5 4, deşi - cum s-a văzut mai rîrziu - ea nu rezol va decît identitatea unei părţi a reprezentărilor divinităţii cu cap de Bes. Într-ade vă r,
51
În Zeitschrift fiir iigyptische Spra che imd Altertumskimde (în urm ăto,udc: ZAS!) ,
75, 19.39, p. 139 sqq.
riz Vez i şi supra, n. 26 şi n. -46 a.
53
Vezi Junker, 01111rislegendr, î,n Denkschr. Wien, 59/1-2, 1917, ,p. -45 sqq.
4
"
Lista lucră ri,lor ce lor care au a.derat la opinia sa , fo !MG[ , p. 128, n. 6.
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dacă în scene ca cea din fig. 2/13 (,,Bes-Pantheos" în picioare pe un leu) idenrif:.:area cu Hormerty este foarte probabilă, din cauza unei serii de convergente simbolistice asupra cărora nu Yom stărui aici 55 , nu-i mai puţin adevărat
că multe imagini (mai ales aparitiile „înaripate" şi prevăzute cu acele „ca-pete
secundare") ale zeităţii de pe gemele magice nu con,·in decît parţial şi cu
rezen·ă unei atare identificări.
Se pare anume că magia tîrzie egipteano-elenisrică a îmbogăţit imaginea
(~i a lărgit sfera de funqionalitate apotropaică) a lui „Bes-Pantheos" cu o
serie de elemente proprii unei alte di,·inităţi: ,,sfinxul" Tithoes ( TL't'Ou~ ) 56 .
Ace~tuia din urmă i-a fost consacrat un important articol de sinteză de către
Sauneron 5 ;, în care se sublinia - printre altele - şi frecventa lui asimilare
cu „Bes-Pantheos" 5 ~.
Tithoes îmbracă, îndeobşte, aspectul unui „sfinx" înaripat, reprezentat
adc,eori î11 picioare, respectiv în mers, purtînd în jurul capului o serie de
excrescenţe-,.capete secundare" monstruoase, aidoma reprezentărilor divinităţii cu cap de Bes de pe gemele magice . .,Contaminarea" cu Tithoes a înzestrat pe „Iles-Pantheos" cu o serie de f unctii magico-apotropaice „locale",
~tiut fiind faptul că adorarea acestuia (a lui Tithoes - TL't'Ou~) nu avea
o arie restrînsă numai la zona răsăriteană a deltei (ca în cazul lui Hormerty!),
ci era venerat deopotrivă în Egiptul de Sus (la Esne şi Goptos)" 9 ~i în centrul
'>i n11rdul deltei, la Athribis şi Xois.
Ceea ce ne interesează în mod aparte este faptul că Tithoes era „familiar" în mediile elenizare tîrzii din Egipt, dar - pare-se - chiar şi printre
grecii autentici, cultul său pătrunzînd şi Î11 Grecia, unde (sub nume:le Totoes) îl atestă o inscripţie de la Amphipolis, inscripţie amplu comentată de
Seyrig 60 .
Ne-am oprit în mod aparte asupra ipostazei de Tithoes a monstruluidivinitate cu cap de Bes, deoarece wcmai prin „mijlocirea" sa (a lui Tithoes!)
cercul de credinţe şi functinnalităti oculte al lui „Bes-Pantheos" se intersectează cu cel al unei alte „divinităti" magice: zeul-demon-strigoi Akephalos 61 •
Neintenţionînd, de această dată, să abordăm Întreaga şi extrem de complicata
arie de corelări, substituiri ~i interferenţe magice a lui Akephalos, ne vom limita numai la acele observaţii care ni se par importante din unghiul de discutare a gemei tomitane de care ne ocupăm:
Discuţia 'in IJIGE, p. 129, cu trimit~rilc bibliografice.
Vezi şi supra, n. 32.
Jn ]NES, 1960, p. 269 sqq.
5
~ Ibidem. p. 278-279.
9
~Ve1.i Yoyotte, În Bulletin de l'!nstitut franrais d'Archeologie Orientale (în urmă
to.m·le: BIFAO !), 55, 1955, p. 136 sqq.
r.o Vezi Annales du Service des Antiquites de l'Egypte (În următoarele: ASAE !), 35,
19]5, p. 197 sqq. şi IMGE, p. 46 şi 130. Pentru Tithoes vezi şi LexMyth, V, col. 1021,
s.\·. Fithoes, respectiv RE, VI A 2, col. 1512, s.v. Tithoes.
61 Ca
bibliografie de bază: A. Delatte, Akephalos Theos, în BCH, 38, 19H,
p. 1S<J-249; K. Preisendanz, Akephalos, der kopflose Gott = Beiheft Alt. Orient, 8, 1926;
S:\1A, p. 164-166; K. Prcisendanz, Papyri Graecae Magicae (= PCM), Leipzig, 1928-1940,
trei vo'.ume, din care al treilea (conţinînd indexurile) n-a mai apărut, fiind distrus În 1941
şi p:istrÎndu-sc <lin ci nwnai un şpalt (vezi şi IMGE, p. 11), anume PCM II, 97-176,
VII, 222-249, VIII, 65-110; K. Prcismdanz, Akephalos, În Reallexikon fur Antike und
ChriHentum, voi. I, Stuttgart, 1950, col. 211-216 (cu r.rimiterile bibliografice); JMGE,
p. 42-54, rn bibliografia.
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1. După cum rezultă din textele (şi chiar desenele!) ce-l descriu şi-l înfă
ţişează în papyrii magici, ,,Acefalul" sintetiza în egală măsură virtuţile apotropaice şi puterile „demoniace" a zeci şi zeci de zei, divinităţi, demoni şi
duhuri, - ,,benefici" ori „malefici" în funcţie de operaţia ornltti în contextul
căreia tocmai se făcea invocarea lor.
2. Indiferent de ipostazele ce le îmbracă (zeu, demon ori monstru-strigoi), Akephalos rămîne, prin excelenţă, o di,·initate a magicienilor din perioada tîrzie egipteano-elenistico-romană, mai mult temut,1 decît ve,icrat,1 (m.ti
exact spus: ,,venerată" doar în măsura fricii ce o inspira!).
3. Dintre nenumăratele înfăţişări şi „funcţii" pe care Akephalos le poate
îmbrăca (şi care îl „omologhează" cu tot atîtea forţe magice) ni se par relevante două: identificarea cu sfinxul-monstru înar~pat Tithoes62 şi identificarea
directă cu „Bes-Pantheos", în ipostaza de Besa (Bessa!) a acestuia din urmă63. în timp ce corelaţia Akephalos Tithoes e probată mai cu seamă descenele şi scurtele texte magice de pe geme 6 ", cea Akephalos - Besa (Bcssa)
este peremptoriu atestată (şi chiar explicitată) de papyrii magici nr. 121 şi
122 din British Museum 65 .
4. Ipostaza de Besa (Bessa) a lui „Bes-Pantheos" ,·izează n ~erie de
,,funcţionalităţi" magice ale complicatei divinităţi „Bes Hormerty - Tithoes - Akephalos" care sînt compatibile cu rolul jucat, de obicei, de către
Seth în supravegherea proceselor metempsihotice, în cadrul „victii" <le dincolo de monnînt 66 . lntroducînd, implicit, în evantaiul de atribuţii al lui Akephalos o serie de caracteristici net malefice (proprii, prin excelenţă, lui Seth!),
Bcsa (Bessa) îmbracă aspectul unui demon-monstru zburător'i 7 , menit a tulbura somnul de veci - şi chiar a transforma în duhuri rătăcitoare-strigoi mai cu seamă pe cei ucişi (sau morţi) în circumstanţe „nenaturale": sinucigaşii; osînditii la înec, spînzuraţii şi, în primul rînd, decapitaţii 68 .
5. Date fiind circumstanţele speciale (mai sus pomenite) în care se considera că Akephalos - Besa (Bessa) ,,aeţionează" cu predileqie, permutîndu-i
pe u<:işii prin osîndire şi, mai ales, pe decapitaţi în
strigoi-,,morţi vii"
(~Lo9-cxvoc,oL, ~LotLo~Mvoc-roL, ~Lo3-ocvd½, ~locLoL,
biaeothanati, biothanati) 69 ,
nu va parea paradoxal faptul că teama (sau, după caz, venerarea) lui
62

IMCF, p. 46, precum şi supra, n. 57-61.
!MCE, p. 42, 44; supra, n. 61; LexMyth, I, 2, col. 2880-2898 (Bes Brsa),
respectiv I, 1, co1. 784-785 (Brsas - Bcs - Bessa).
1
'
Vezi, de pildă, IMCE, p. 50-51, nr. 43 (textul cu pricin.a e gravat pc reversul
gemei). Vezi şi SMA, p. 200. Aceeaşi piesă e descrisă şi comentată de Ph. Oerchain şi în
cata·logul expoziţiei Friihchristliche und koptische Kunst, Wien, 1964, p. 68, nr. 187. Cf.
şi -catalogul L'art Copte, Paris, 1964, p. 72, nr. 32.
' 65 PCM VII, 232 sqq. ( = PCM, voi. II, p.
11 sqq.) şi PCM VIII, 64 sqq.
( = PCM, voi. II, p. 49). Textele În cauză au fost comentate şi de Delatte, în BCH. jS,
1914, p. 201 sqq. şi p. 205 sqq.
G6 Cf. BCH, 38, 19H, p. 191 sqq. şi IMGE, p. 44.
67
Aspect primit, evident, pe linia interferenţei „iconografice" magice cu „Bcs-Pantheo::" - Titho~s.
68
Vezi Prcisendanz, Akephalos, În Reallex. f. Ant. u. Christ., I, Stuttgart, I 950,
mai cu seamă col. 213-216.
69
Vezi discuţia şi bibliog-rafia În Real/ex. f. Ant. u. Christ., II, Stuttgart, 1954, co!.
3?1-394, s.v. Biothanati. De asemenea: M. P. Nilsson, Ceschichte der griechischen Relig1on, voi. II, Miinchen, 1950, p. 516 sqq., m.1i ales p. 5 t 9, 525-526; K. Preisend.:rnz,
Nrkydaimon, În· RE, XVI, 2, col. 2240-2266; Th. Hopfner, Nekromantie, în RE, XVI, 2.
cui. 2218-22H.
63
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Akephalos - Besa (Bessa) se perpetueaza pînă tîrziu, fiind deopotrivă atestată în magia şi demonologia paleocreştină 70 şi în „tăbliţele de blestem" ale
sectei sethienilor, - sectă ale cărei credinţe prezentau o seamă de elemente
para-creştinea. De altminteri, nu trebuieşte uitat faptul că .adorarea lui „BesPantheos" (sub chipul di\'erselor sale ipostaze) durează pînă În perioada lui
Constantius II şi chiar Iulianus Apostata 72 .
Ne îngăduim, În încheiere, cîteYa scurte concluzii:
- Gema aflată în ca n)Ul de la T omis este o descoperire ce atestă, dar
~i indiscutabil, cunoaşterea ~i venerarea în Scythia Minor a c0mplicatei şi
curioasei di\'inităţi egiptene „Bes-Pantheos";
- Prin locul ei sigur de descoperire, piesa constituie un cva~i-unicat în
Europa, dat fiind faptul că toate exemplarele-analogii ce ne-au fost accesibile din literatura de specialitate au ca loc de aflare Egiptul;
- Pe baza minuţioasei analize iconografico-simbolistice făcute, înclinăm
a crede că ipostaza în care trebuie să presupunem cunoaşterea respectiv'ei di\'inităţi în această parte de lume este cea de Tithoes Besa (Bessa) - Akephalos. E"ident, nu excludem aprioric nici ipostaza de Honnerty, dar aria de
atestare a acestuia fiind restrînsă - cum arătam - numai la delta orientală
a ~ilului, posibilitatea de incidenţă cu zona dobrogeană este mult mai scăzuta;
Caracterul aparte ~i special al lui „Bes-Pantheos", legătura sa intimă ~i indiscutabilă cu credinţele şi superstiţiile magiei tîrzii egipteano-elemsuce, ne îngăduie să presupunem, cu maxime şanse de probabilitate, că
purtătorul gemei tomitane pro\'enea din Egiptul epocii romane. Cit priveşte
etnicitatea respectivului (grec, latin, semita-alexandrin ori chiar un băştinaş
din Egipt), un răspuns concludent nu credem că se poate da;
- Cu titlu de simplă ipoteză, ne-am putea gîndi, totuşi, la acele
elemente (ori chiar comunităţi) semitice ce se manifestă şi În zona Dunării
de Jos (de pildă la Dierna) sau chiar în Dacia intracarpatică printr-o serie
de „produse magice" în care „influenţa egipteană" nu poate fi negată 73 ;
- O ultimă problemă ce se ridică este cea a datării gemei. Cum s-a
arătat, primii publicatori optau pentru „sfîrşitul secolurlui II Începutul
secolului III e.n. " 74 , neglijînd faptul că în cavoul în care s-a găsit piesa a
fost aflat şi un antoninian de la Probus, emis în 277 75 • Or, totalitatea măr
turiilor ce atestă cristalizarea conceptuală şi iconografică a lui „Bes-Pantheos", fie că-i vorba de papyrii magici, de stelele magice egiptene (fig. 3),
de statuetele de bronz (fig. 4) ori de replicile acestora pe geme (fig. 2), se
datează clar în veacurile III-IV datare ce trebuie, indiscutabil, accepReallex. f. Ant. u. Christ., I, col. 214-215 şi II, col. 393.
Ibidem, I, col. 216.
72 LexMyth, I, 1, col. 785.
73 Vezi N. Vlassa, în ActaMN, XI, 197-4, p. 136; Idem, ·În ActaMN, XIII, 1976,
p. 220-221, 226-228, 230; Idem, fo ActaMN, XIV, 1977, ip. 208, 218. Na mai vorbim
de relativ numeroasele atestări (epigrafa:e şi iconografice) a,le cultelor egiptene În Dacia
70

71

romană
74

75

ori În Scythia Minor.
Vezi supra, n. 16.
Supra, n. 17.
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tată şi pentru gema tomitană. De altminteri, caracterul evident magic al
obiectului îl defineşte, prin excelenţă, ca un talisman acţionînd „la purtător",
cu virtuţi apotropaice funcţionînd pentru cel (şi numai pentru cel!) căruia
îi fusese hărăzit din momentul confecţionării. In consecinţă, durata de folnsire ,a piesei e strîns legată de cea a vieţii posesorului-purtător, context în care
şi moneda emisă în 277 primeşte o valoare de datare post quem.
Dincolo de importanţa pe care o prezintă atestarea - deocamdată ,wmai iconografică - a lui „Bes-Pantheos" pe teritoriul României, analiza
factorilor care au realizat naşterea, evoluţia şi dispariţia straniei reprezentări (cu tot cortegiul de mituri, crezuri şi superstiţii adiacente) permite ~i o
concluzie mai generală. Este vorba anume de faptul că treptele de la X.Q'.X.O~Q'.(µwv la cxyQ'.0o8Q'.(µwv, şi de aici mai departe la Oe:6c; şi chiar EL; ~)e:6~,
au putut fi - şi, efectiv, au şi fost - străbătute (în sens ascendent ori descendent) de multe „divinităţi" sau „forţe" personificate În care omenirea
şi-a pus credinţa, în cursul lungului, sinuosului (şi mereu de la capăt luatului)
proces de cristalizare a religiilor universale.
N. VLASSA

L'INTERPRETATION D'UNE INTAILLE MAGIQUE
GRECO-EGYPTIENNE
(Resume)
Z. Cova.cl!f et C. Chera-Mărgineanu ont publie, depuis peu (dan-s Pontica, X, 1977),
unc intail1e qu'iLs interpretaient comme representant Sol.
On prouve,
.Ja suite de l'analyse iconographique, que La piecc appartient
La bien
connue categorie des intailles magiques greco-egyptie.nnes, notamment
la serie representam.t „Bes-P.inthcos•.

a

a

a

CERCETAREA UNOR

BRĂŢĂRI

DE STICLA

Cele şapte brăţări de stidă - două complete ~i cinci fragmentare Muzeului din Reşiţa şi aduse pentru cercetare de tovarăşul muzeolog Dumitru Ţeicu, pot fi clasificate, în funcţie de conţinutul lor în fier, în
modul următor:'
1. Brăţări de stidă cako-akaline obişnuite, colorate în diferite nuan\e de
,·erde spre negru, după conţinuturile de fier, care depăşesc 20/o Fe 2 0:i,
Brăţările din această categorie se caracterizează printr-o matrice izotropă,
pînă fa slab devitrificată, cu structura în şliruri colorate În verde de diferite
nuanţe. în acest fond se recunosc numeroase incluziuni microlitice şi criptoc.ristaline, de natură piroxenică şi feldspatică şi, mai ales, un conţinut bogat
de suspensii de magnetit. Acest ultim mineral formează atît ~<.1rsa pentru
producerea sticlei colorate în cazul asimilării fierului În sticlă ca fier
ionic - , cît şi ca pigment opac rămas În suspensie în masa sticlei şi contribuind astfel la închiderea culorii, ,,verde butelie", a sticlei cu fier.
Teh!lica aplicată la confecţionarea brăţări.lor din acest grup este fason:1.rea prm tragere.
· Din această categorie fac parte 5 piese, toate colorate în verde închis
spre negru (tabel 1).
2. Categoria de sticlă semialbă, normală, calco-alca1ină, cu un conţinut
de Fei!O3 Între 0,1 şi 0,20/o. Ea se caracterizează prin transparenţă şi o slabă
nuanţă verzuie-deschisă, aproape incoloră. Obiectul indică o fasonare prin
tragere şi presare. Aici avem un singur exemplar (tabel 1 ).
3. Categoria sticlei combinate, din sticlă verde şi sticlă semiailbă, pentru
a forma brăţări împletite, cu un efect estetic deosebit.
Cele două sticle, îmbinate prin tragerea şi răsucirea a două baghete,
se deosebesc Între ele prin compoziţie şi prin structură-textură: sticla verde
este compactă, pe cîtă vreme componenta semialbă este spongioasă şi prin
aceasta culoarea sa albă se accentuează mai mult.
Ca tehnică de lucru, brăţările - în totalitatea lor - au fost prelucrate
la cald prin tragerea, presarea şi răsucirea masei de sticlă incandescente.
în cazul brăţării veni-negre cu două dungi roşii, ornamentaţia acesteia
este compusă dintr-un pigment de hematit (Fe 2O 3 ), foarte fin, dispersat într-o
sticlă-email mai uşor fuzibilă, aplicată ulterior. Aplicarea acestui pigment s-a
executat la rece, după care a urmat o recoacere a brăţării sub 1200° C, deci
apa.rţinînd

1 J. d'Ans, E. Lax, Taschenbuch fur Chemiker und Physiker, Berlin, 1943, p. US5;
W. Hinz, Silikate, Bd. I, Berlin, 1970, p. 180.
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la o temperatură mai scăzută decît cea de topire a sticlei. Acest fapt este
impus de transformarea hematitului în magnetit, În conformitate cu reaqia:

3Fe 20 3
hematit
TOŞI\

l200'C

2Fe 30, +

1nagnetit
negrn

--

Oi

:!

Acest pigment ro~u. de diferite nuanţe, format din hematit (Fe:?03), era
bine cunoscut încă din antichitate şi era produs de alchimiştii evului mediu
în m0d curent, prin arderea (calcinarea) la aer a sulfatului feros, numit
calaican. Se obţinea astfel o pulbere impalpabilă, roşie, cunoscută de ei sub
denumirile de roşu \'eneţian, roşu pompeian sau colcathar'.!.
În cazul brăţării răsucite, tot bicolore, caracterul spumos al componentei
semialbe se datorează numărului foarte mare de bule de aer şi de pori ce s-au
inelu'> în matricea de sticlă semialbă. Prin tragere şi răsucire, bulele şi porii
s-au deformat dind naştere la noi configuraţii, alungite sau cilindrice, dirijate în direqia şi sensul tracţiunii şi a răsucirii baghetelor de sticlă albă şi
,·erde, în timpul fasonării lor ca brăţări.
Excesul de magnetit, rămas în suspensie în masa sticlei verzi, contribuie
la închiderea culorii acesteia înspre un Yerde-negru (văzută în lumină
reflectată).

Este de remarcat aici faptul că pigmentul roşu (hematitic), aplicat pe
sticla verde, apare în adevărata lui culoare numai văzut în lumină reflectată,
iar în lumină transmisă se pune în evidenţă culoarea verde-albastră a sticlei,
în care pigmentul este incorporat ca suspensie opacă, foarte fină.
O caracteristică a sticlei o formează densitatea3 • în cazul brăţărilor cercetate de noi, densitatea variază între 2,36 şi 2,57, în funcţie de compoziţia
lor şi de conţinutul în suspensii de magnetit (tabel 1):
Descrierea piesei
Bri"'1ţară

compusă

răsucite

din
(împletite)

două

Densitate

I

Tehnica

prelucrării

I

Observaţii

baghete
2,36

trasă şi răsucitl

Brăţară verde-neagră

2,43

trasă

Brăţară

2,50

trasă şi presată

fragment

2,51

trasă şi emailată

completă,

semialbl,

transparentă

verde-neagră

Brăţar[1

cu dungi

(dout1)

I

fragment
fragment

roşii

inv. A. 37622
Brăţară verde-neagră

2,53

trasă

fragment

Brăţară verde-neagră

2,54

trasă

completă,

inv.

A. 45389
Brăţari"'\ verde-neagră

'!

trasă

fragment
(semicerc).
inv. A. 45397

K. A. Hofmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie, B-raumchweig, ed. V, 1924,

p. 616.
3

2,57

W. Hinz,

op. cit., p. 180.
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Valorile determinate de noi (la balanţa hidrostatica) se acordă cu den sitatea sticlei semialbe (presate) şi a sticlei colorate şi cu suspensii de magnetit4.

EUGEN STO!COV ! C!

SUR QUELQUES BRACELETS DE VERRE
(Resume )
L'aut ur prcsc nte sept br acalcts d e verrc qui SC trouv cn t d a.n Ies co'Ueccions du Mu see
d ' histoi rc de Reşiţa , en classifianc crois ca tcgo ries, c n f uncti on de le ur con cc nu cn fer.
Ainsi, on an.ilyse la cechniquc d ' u9i11 agc ct la dcnsi ce d u verrc donc o nt e ce rca!i1Secs ccnes
p arures .
Le te xte: est acco mpagne p a r Ies imagc phot0g raphiques (fig. 1-6) , qui m o ntrent
h cornposi tion, la scructurc cc la ccx turc d es bracc lcts d e vcrre.

. ..

.

~-

..,.,,

(

,

~· :

Fig. 1 - S ticl ă c o l o r a t ă, c n un co nţinut ele Fe 2 0 ,1 m a i m a rc
ele 2 % ; pr ez int ă zo ne sa u ş liruri color a t e în nu a nţ e diferite
de yerde, dispuse ritmic, ş i co nţin e numeroase inclu ziuni
opace (cercuri şi puncte n egre) ele m ag netit, dup ă c um ş i
bule sferoidal e de aer (cercuri n egre cu ce ntrul a lb) ş i p ori
(cercuri complet a lbe). În p artea din dreapta, jos, poza pune
în ev id e nţ ă, în interiorul unui p or, un agr egat de m ag netit
(negru) , pe cale de transformare în cristale pris matice ce nuşii-alb e de piroxen (hiperst en). M ărit de 34 ori.
4

32 -

J.

d ' Ans, E. Lax , op. cit., p . 1355; W. Hi,nz, op. cit. , p. 180.

Ac ta Mus e i Napoce ns is voi. XVII.
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Fi:,: . '.!
~liruri c<111 ce ntri ,·,·, \'c·u .i. de 1111a11ţe difer ite (ce nu şii i11
mi crofo t <,gra fi ,·l. i11cL" p11t11 ri ,k < rista li/..tn• a un o r mi cr o li te de
fl- ld spal ş i pin,:1.v11 i11 ,·i111p11l d in ,,· ntntl p111L·i. În parlL" :1 rle ,-u~
apare 1111 pu r 111:in· . i.ir i11 jur a:,:rq.(al<: rot1111jit<: de magu ·lit
lnc·gru J de diferit,· 111:1ri111i :;,i <itl'\·:t hule <ll- gaz,· (a ll, i11 cer c: 11 i t
n 1 11, :,:ruJ :'11:,ri t d,· :l -1 " ri .

~t ic l;1 bico lo r :1. form a tă dintr-o coi np o n e nt ă d e s ti clă
n e1111 111[1ra tc b ule a lun g ite d e ae r (part ea
de s u s a p oze i) ,;; i o co111po 11 c11tf1 de st icl ă Ye rd e cu incl11 zi11ui
m a ri , a lun g ite, , dirij a t e co11 ce11tric ş i form a t e fi e din m agn etit
(n egru ), fi e rlin microlite piro xe ni ce (tr a ns parente , cenuşii- a ll ,e) .
În s ticl a ,·enl e (p a rt e a d e j os a pozei) se obse n-ă ş lirnri con ce n tri ce m a i inte n s 1111 anţ a te in a lb -ce nu şi u , co mp a rati v c u sticl a
a l bă (in trci111ca de s u s a po ze i). i\lărit fl e -t5 o ri .
Fig. 3 -

a ll.J ă-sp u111 oasrt. co nţininrl
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F ig. 4
În sticl a Yerd e se dis tin g un eori cris t ale ele pi roxe n ( I)
d e feld s pat (2), ag regate d e m agn etit (3) , <,ri eutatc cou crntr k ,
d u p ă c u m ş i d iferi te zo n e d e s ticl ă n eo m og e n ă în priv in ţ a con ţi n utu lu i ele fi er io11i c diu co mp oz i ţ i a sa, aşa dup ă c um o d o ,·ed esc aces t e zo n e d e u 11 n :nle 111 a i in te m, sau 1n a i desc his. :'11 :iril
d e 34 o ri.

şi

Fi g . 5 - A cee aş i p ozf1, clar la nicoli în cru ce, p en t ru a se \' ed ea
sla b a a ni zotr opie a fo ndului d e sti cl{1 Yer d e: se o bser v{1 zo n e co n centri ce de nu an ţ e diferi te de c e nu ş iu - n e gru , ca o d o ,·a d f1 a u n ei
d ev itrific ăr i incipiente a sticlei în timp , d up{1 cum ş i a ni zo t ropia
p ut e rni că a crist alelor d e piroxe n ( I) ş i d e feld s pat (2), indife r en t
de dimen siunile lor. l\l a gn etitul (3) r ă mîn e în con t inu :u e t o t op ac.
1'I ă rit de 34 ori .

--190
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♦,

• ticlă ,·erd , u z.one concentrice de nuanţe mai închise,
ristale mi i (mi r olite) de feldspat (2) şi de piroxen (I),
alături de agregate alungite de m agnetit (negru, 3). Bulele albe
('ltînga j s) . înt încluz.iuni d ae r în ti lă . :Mărit de 34 ri.
Fig. 6 uţi.ne

mscunr

CARACTERUL PROPRIETAŢII IN EPOCA
MEROVINGIANA

Problema proprietăţii şi a evoluţiei formelor sale în epoca merovingiană
poate fi abordată doar indirect, prin intepretarea contextelor în care ea
apare, întrucît o terminologie consacrată pentru noţiunea de proprietate în
general şi de proprietate imobiliară în special lipseşte din izvoarele vremii.
Este adevărat că termeni cum sînt „res", ,,Jaodtas", ,,Jortuna" sau „furtuna" apar frecvent în Legea salică, dar sensul lor este dilatat, avînd accepţiuni diferite în titlurile şi paragrafele acestui izvor. Chiar şi expresii cum
sînt „suus", .,alienus" sau „alterius" sînt elastice şi nu permit decît arareori
traducerea şi interpretarea lor ca „propriu", ,,străin" sau „al altcuiva'' În
sensul unei proprietăţi individuale depline.
Dar să lăsăm izvoarele să vorbească. în titlul Legii salice „De eo qui ad
mallum venire contempserit" 1 expresia „res suas" desemnează Întreaga a vere
a cuiva; dimpotrivă, în alte titluri cum sînt „De rem prestata" 2 sau „De
ve.~tigio minando" 3 aceeaşi expresie are o accepţiune mai strîmtă, referindu-se
doar la o parte din averea mobiliară a cuiva.
Termenii ,Jacultas" sau „Jortuna", se referă invariabil la Întreaga avere
a unui individ sau a unei familii. Astfel, în faimosul titlu al Legii salice
.,De crene cruda, quod paganorum tempus observabant" - termenul ,,facultas" include tot avutul pe care cineva îl are „super terram" şi „subtus terram. " 4 • în ciuda acestui fapt ~i Înţelesul acestor termeni rămîne parţial neclar,
întrucît nu ştim dacă ei cuprind şi averea imobiliară sau se mărginesc doar
la desemnarea averii mobiliare a cuiva. Elastic este şi sensul termenilor
„suus", ,,alienus" sau „alterius". Este indubitabil de pildă - ţinînd seama
de contextul în care eil apare - că în titlul Legii salice „De his qui alterius
muliere tollit „vivo marito" 5 şi în titlul „De Jurtis diversis" 6 termenul „alienus se referă la soţia, respectiv la sclavul cuiva şi are prin urmare sensul de
proprietate individuală; acelaşi termen nu se mai poate însă traduce şi interpreta cu sens neschimbat în paragrafele 10 şi 17 ale celui de al doilea titlu
citat în care se vorbeşte de „prato alieno" 1 şi de „silva aliena" 8 şi în care de
1

Lex Salica, 100 Titel Text, ed. K. A. Eckha11dt, În Germanenrechtc, Neue Folgc,
Wes~ermani.sches Recht, Weimar, 1953, LXLI.
z L.S., LXXXVIII.
3 L.S., LXII, § 2.
-c L.S., C., § 1.
5 L.S., XV, § 1.
6 Pactus Legis Sailicae, ed. K. A. Eckhardt, ,În Germanenrechte, voi. 1, Die Geset,e
des Merowingerrei-ches, Weimar, 1935, 27, § 25.
1 Ibidem, § 10; cf. A. I. Njeussychin, Die Entstehung der abhăngigen Bauernschaft
als Klasu der fruh/eudalen Gesellscha/t in Westeuropa von 6. bis. 8. /('hrhundert, Berlin,
1961, p, 161.
6 Ibidem, § 17.
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bună seamă nu poate fi interpretat drept fînaţul sau pădurea cuiva în sens
de proprietate individuală, întrucît ne aflăm în acel stadiu de dezvoltare a
ob~tei france în care aceasta îşi menţine stăpînirea asupra pădurilor, păşunilor
-:,i a pămînturilor neîmpărţite, după cum şi asupra pămîntului arabil, posesiune
ereditară a familiilor mari şi mici. Această posesiune ereditară fo·rma primară a alodiului la franci se va transforma în proprietatea individuală
a aceloraşi familii în stadiul ultim al dezvoltării obştei, obştea marcă.
În cele ce urmează vom încerca să urmărim etapele acestui proce~ în
mă~ura în care acest lucru ni-l vor permite izvoarele vremii.
Se pare că ordinea în care trebuie căutate primele forme de proprietate
individuală imobiliară la franci ne îndreaptă spre parcela îngrădită a familiilor obştei, în mijlocul căreia se găseau casa de locuit şi clădirile adia.cente,
grajd1il, şura, hambarul, după cum şi grădina de zarzavat, livada cu pomi,
Yia etc. Jn interiorul acestei parcele îngrădite se afla şi averea mobiliară a
familiei: sclavi, animale, unelte de uz casnic, unelte agricole, produse cerealiere etc. Împrejmuirea, cu tot ceea ce includea ca aYere mobiliară sau imobiliara, după cum şi membrii acelei gospodării, erau apăraţi în mod deosebit
de Legea salică. Delictele săvîr">ite de cineYa În interiorul împrejmuu11 erau
cu m uit mai aspru pedepsite de lege decît aceleaşi delicte să vîr~ite în afara
cunii ~au casei cuiva (,,Juris casa" 5i „deindu.~ casa'') 9 .
De pildă, Wergeldul de 200 de solizi, care se plătea în mod obişnuit ca
despăgubire familiei lezate în caz de omucidere, se ridica la suma de 600 de
'-tili-ti dacă 0morul a fost să\·îrşit în casa victimei. 10 Ruperea gardului tmprejmu:: ,~ 11 , i:h.cnd;erea casei 1:!, a gra;durilor sau a altor clădiri aflate în curtea
Îngrdită a cuiva 13 , precum şi furtul de orice fel comis în grădina, via sau
li\·ada cui\·a erau delicte aspru pedepsite de lege 14 •
Aceste măsuri 5i altele asupra cărora nu mai insistăm dovedesc că tot
ceea ce se afla în strînsă legătură c_u casa de locuit, cu clădirile anexe sau cu
averea mobiliară care se afla în interiorul unei parcele îngrădite era considerat proprietate individuală deplină a familiifor mari sau mici şi ocrotit cu
deosebită grijă de legea cutumiară francă. Această grijă se extindea însă şi
asupra pămîntului arabil denumit în Legea salică cu termenii „messa" 16 sau
„campus" 16 însoţiţi invariabil de epitetul aliena sau alienus. Împrăştiate pe
Întreaga întindere a unei vil/a, ogoarele erau şi ele împrejmuite.
Doborîrea sau deteriorarea gardului 17 , aratul sau seceratul unui ogor
,,;trăinH\ chiar dacă nu s-a procedat la semănatul, respectiv însuşirea cerealelnr secerate19 , trecerea cu plugul sau cu carul peste un ogor semănat sau încol9

Lex Salica, 100 Titcl Text, XII, § 1, 2, 3; Njeussrohin, op. cit., p. 163.
Jdem, LXX, § 2.
Lex Salica, LIII, XVII, § 2, XXI, § 2.
12 Lex Salica, XX,§ 1, XXI,§ 1, XLV, § 1.
n Lcx Salica, XXXIX, § 2; XI.II; XLIII.
H Pactus Legis Sa'licae, 42, § 5.
15 Lcx Sa'.ica, X, § 1, 3, 5, 7.
16 Pa.ctus Legis Salicae, 27, § 8, 23;
17 Idem, 34, § 1.
18 Lcx Saltea, XL VI, § 2; XXXIX, § 1.
19 Lcx Salica, XL VI, § 1.
lft
11

NOTE

ŞI

DISCUTII

50:l

ţit 20 şi, în general, orice pagubă pncmuită Într-o holdă strama erau considerate delicte fundamenta.le (leodardi hoc est) şi judecate ca atare 21 •
în ciuda acestor informaţii pe care le deţinem şi care lasă impresia p1ezenţei unei proprietăţi funciare individuale, nu putem totuşi afirma că terme-

nul de alodiu din Lex Salica are această accepţiune. Probabil avem de a face
cu forma primară a alodiului apărută în acea etapă a evoluţiei ob~tei săte~ti
în care a încetat împărţirea periodică a pămîntulu1 arabil şi se face cunoscută
posesiunea ereditară pe cale să devină proprietate funciară deplină, alienabilă a familiilor obştei.
1n primul rînd epitetele de „aliena" şi „alienus" care însoţesc, e drept,
de cde mai multe ori termenii de „messa" sau de „campus" îi găsim frcxvent
~i pe lîngă alţi termeni, ca „prato" sau „silva", deşi este evident că în .iceste
cazuri nu poate fi vorba nici de fînaţul, nici de pădurea cuiva în sensul de
proprietate individuală, ci este vorba de fînaţul sau pădurea d~nă În folosinţă diverselor familii ale obştei:!:!_ Prin urmare, aici termenul de alienus se
referă mai degrabă la fînul cosit sau la lemnele tăiate ale cuiva, decît la u
proprietate imobiliară personală.
În al doilea rînd s-a arătat că ruperea gardurilor împrejmuitoare ale
ogoar'elor sau trecerea cu plugul peste un cîmp semănat sau care a dat În
spice ~e interzicea cu stricteţe de Legea salică. În contradiqic cu aceste
prevederi pare să vină un alt titlu al aceleiaşi legi care, dimpotrivă, interzicea categoric împiedcxarea trecerii unui plugar cu plugul peste un ogor
străin~~. Contradiqia aceasta aparentă se poate explica prin faptul că lipsa
unei sistematizări a satului, lipsa unor drumuri sau cărări caracteristice teren 1.1rilor necomasate, impuneau uneori prin forta împrejurărilor trecerea cîte
unui plugar peste fîşia de pămînt a altcuiva pentru a ajunge la ogorul propriu. Aşa .:um reiese din cornborarea tuturor paragrafelor care se referă la
trecerea cu plugul peste o holdă străină, aceast:i trecere se admitea numai
În c.:zul în care practica nu prejudicia cu nimic viitoarea recoltă de pe acel
ogor, cu alte cuvinte dacă ea se efectua înainte de însămînţarea, respectiv
după secerarea holdei sau holdelor vecine în cauză.
Curios pare însă că nicăieri, în corpul Legii salice nu se vorbe~te, În
cnntoaul traversării legale sau ilicite a ogoarelor vecine, de doborî rea, deteriorarea sau deschiderea gardurilor despărţitoare dintre ele. Foarte probabil,
aceste garduri nu înconjurau fiecare alodiu familial în parte, ci erau ridicate
de jur-Împrejurul Întregului pămînt arabil al obştei pentru a-l feri de pătrun
derea acolo a animalelor, iar Între parcelele cuprinse în interiorul îngrăditurii
nu existau alte garduri despărţitoare. Această ipoteză este întărită şi de faptul
că, spre deosebire de alte legiuiri barbare, în Lex Salica nu se pomeneşte decît
indirect şi o singură dată de semne de hotar Între holde24 . Prin urmare ex:presia „5epis aliena "z:; nu se referă la gardurile laterale existente Între loturile
de pămînt învecinate, ci la acea parte a gardului comun. care trecea prin fap.
sau prin spatele parcelelor mărginaşe. Pentru a nu-şi păgubi reciproc vecinii,
20
21

22

23
:1-4
25

Lex Salica, LV.
Pactus Legis Sa\icae, 9, § 1-5; 5 b.
Idem, 27, § 10, 17.
Lex Salica, XLVI, § 3.
Lex Sa.lica, XXVII, add. 7
Lex Salica, X, § 8.
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toţi membrii obştei erau deci obligaţi prin forţa lucrurilor să-şi cultive în
acelaşi ritm loturile, atît în sezonul aratului şi semănatului, cît şi în cel al
recoltatului. Măsurile luate de Legea salică pentru realizarea acestui deziderat sînt o dovadă a rolului regulator al obştei în folosirea posesiunilor fami-

liale de orice fel, un rol regulator care va deveni un sistem bine închegat în
următorul stadiu de dezvoltare a obştei obştea-marcă. Cele constatate pînă
acum în priYinţa accepţiunii termenului de alodiu în Lex Salica se Întregesc
cu ceea ce aflăm despre el în titlul „De alodis" care cuprinde printre altele
şi legea moştenirii pămîntului. Din ultimul paragraf al acestui titlu reiese
limgede că pămîntul arabil putea fi moştenit numai de descendenţii direcţi,
fii ai unui decedat membru al obştei 26 . În cazul cînd nu existau fii moşte
nitori, nici nu se pune măcar problema mo5tenirii pămîntului de către o altă
persoană, probabil pentru că părea firesc, în cadrul obştei agricole unde predomina încă familia marc, ca pămîntu1 să revină ei în acest caz spre folosinţă. Spre deosebire de aYerea mobiliară, moştenibilă şi pe linie feminină,
testabilă sau alienabilă, pămîntul nu putea fi nici vîndut, nici schimbat, nici
donat.
Legea moştenirii pămîntului arabil de către fii se va modifica prin
edictul lui Chilperic (561-584 ), conform căruia, în cazul că nu existau fii
moştenitori, pămîntul revenea fiicelor defunctului sau chiar fratelui sau sorei
Iui: ,, ... u t quirnmque vicinos habens et Jilios et Jilias post obitum suum
superstituws fuerit quandiu fi/ii advicserint terra habeant sicut et Lex Salica
habet. Et si subita filii de/uncti Juerim, Jilia simili modo Mcipiat terras
ipsos sicut et f ilii si vi7.,,·i Juissent aut habuissent. Et si mori tur Jrater alter
superstitutos Juerit Jrater terras accipiat non vicini. Et subita /rater moriens
Jratrem non derelinquerit supersitem, tune soror ad terra ipsa accedat possidenda" :?i_ (Oricine are vecini şi după moartea sa vor rămîne fii sau fiice
cît timp vor vieţui fiii [ei] să aibă pămîntul, precum cere şi Legea salică.
Iar dacă fiii vor răposa pe neaşteptate, fiica să dobîndească în chip asemă
nător acele pămînturi ca şi cum ar fi fost în viaţă şi cum le-au] avut. Şi
dacă moare [un] frate şi altul ar fi în viaţă, fratele sa primească pămîntul
şi nu vecinii. Şi fratele răposînd pe neaşteptate fără a mai la:sa un frate în
viaţă, atunci sora să ajungă la acel pămînt să-l stăpînească). La o analiză
atentă a ordinii în care îndreptăţiţii la moştenire sînt înşiraţi În edict reiese
că ei încep să fie consideraţi ca posesori care devin proprietari ai pămîntului.
Edictul prevede soluţie şi pentru cazul cînd părintele moare fără fii, fiice
sau rude apropiate care să-l moştenească: în acest caz problema pămîntului
rămas fără stăpîn se rezolva în favoarea vecinilor, adică a sătenilor ale căror
gospodării se aflau alăturea de cea a defunctului rămasă fără moştenitor.
Transformarea alodiului din posesiune ereditară a fami'1iei mari în proprietate ereditară şi alienabilă a familiei mici corespunde cu masiva descompunere a familiei mari în favoarea celei mici individuale şi a transformării
obştei agricole în obşte-marcă.
Dreptul de moştenire a bun\Jlfilor imobiliare, dreptul ,de alienare a lor
(prin căsătoria fiicelor, recăsătorirea văduvelor, prin aşezarea fami liilor

J
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Lex Salica, LXLIII, § 6.
Capitularia regum Francorc.m, ed. A. Boretius, M.G.N., Legum sectio II, t.L partea 1, Hanovra, 1881, p. 8.
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străine pe teritorii defrişate), toate aceste fenomene duc la independenţa
crescîndă a gospodăriilor individuale şi adîncirea diferenţierii de avere. Egalitatea iniţială a proprietăţii funciare se transformă În opusul ei, fie în

sensul depresiunii, fie în cel al ascensiunii ei.
Această diferenţiere de avere între membrii liberi ai obştei devine cu
încetul o diferenţiere socială care înseamnă nu numai apariţia unor membri
mai mult sau mai puţin înstăriţi în obşte, ci şi sărăcirea în aşa măsură a
unora, încît ajungeau dependenţi faţă de cei îmbogăţiţi, pierzîndu-şi alodiul
şi uneori chiar libertatea personală: concomitent cu apariţia alodiului În
cadrul obştei săteşti, între secolele VI-VIII, creşte şi proprietatea funciară
laică şi ecleziastică care va influenţa pe dinafară procesul de destrămare
început în interiorul ei. în acest sens edificator este titlul „De supervenientibus vei expoliatis" 28 al Legii salice, privitor la aşezarea unor persoane
străine
pe teritoriul obştei pe baza unui document regal. Aşeza
rea acestor persoane pe teritoriul obştei nu mai putea fi
condiţionată
de permisiunea tuturor membrilor ei, ci, dimpotrivă, orice piedică sau protest,
ridicate În calea stabilirii lor acolo, erau pasibile de o amendă de 200 de
solizi. Fără îndoială, cel care se aşeza pe teritoriul obştei făcea parte din
tagma antrustionilor regali, iar stabilirea lui pe teritoriul unei centene sau a
unei villa era una din căile formării marii proprietăţi funciare. Prin urmare,
alodialul sărăcit putea ajunge dependent nu numai de seamănul său bogat din
obşte, ci mijlocit şi de marele proprietar funciar în favoarea căruia îşi pierdea prin diferite forme ale precariului alodiul transformat în momentul
reprimirii lui de la acelaşi mare proprietar, în posesiune dependentă.
Cu toate acestea, Între secolele VI-VIII apariţia alodiului şi cristalizarea lui nu au dus încă la desfiinţarea obştei ca atare. Or, atît timp cit
marca nu a ajuns dependentă de marea proprietate funciară, transformarea
alodiului în marfă n-a produs decît diferenţieri în sinul membrilor ei, oglindite clar prin prezenţa diferitelor pături sociale care apar în izvoarele vremii.
BEATRICE DAICOVICIU

DER OHARAKTER DES EIGENTUMS IN DER
MEROWINGERZEIT
(Zusammen f assung)
Der Zweck cler Arbeit ist es, den Entwicklungsprozess des me-rowingis-chen lmobiliareigentums, un d den Begriff des Te,runinus alodiium in cler Lex Salica zu erklăren. Aus der
Forschung kommt hervor, das cler erste Begriff des A!llods das erbliche Nutzungsrecht cler
Gros!;familie und nicht clas Individualeigentum an Land war. AilcSo, cler Begriff des Allods
kam auf, als den Sohnen clas Recht zugebilligit wurde, clas Vaterliche Land zu erben; cler
Begriff des Allods endert sich als dem Edikt Chilperichs entsprechend ,cler Krei-s cler
Erberechtigten sich .auf die Verwandten innerhalb cler KJeinfamilie ausdehnt, und sich demnach clas individuelle, verausserliche Eigentum der Kleinen Einzelfamilie sich herausbilde1.
Das erste Entwicklungss-radium des Allods bei den Franken entspric'ht ,cler Ackerbaugemeinde und den ZerfaH der Grossfamilie, die zweite, entspricht der Zeit der Abzusonderung cler Kleinifamilie aus cler Grossfamilie, und ,cler Umwandlung der Gemeinde
selbst in die Mark.
1

28

Pactu.s Legis Salicae, XIV, 4.

OBSERVAŢII

PRIVIND AŞEZARILE FORTIFICATE
DIN TRANSILVANIA
ÎN PERIOADA FEUDALISMULUI TIMPURIU

!:1tensificarea cercetărilor arheologice privind perioada feudalismului
t1mp,uiu, mai cu seamă în ultimii 25 de ani, a dus la îmbogăţirea informaţiilor şi la furnizarea de material numeros şi ,·ariat privind aşezările deschise
şi fortificate, În plin proces de transformare, la cumpăna celor două milenii.
S-au adus de asemenea contribuţii importante prin coroborarea puţinelor ştiri
scrise referitoare la această perioadă cu unele materiale - pe zi ce trece mai
numeroase - privind transformările interne din sinul comunităţilor ~ăteşti,
a obştilor, În cadrul cărora au apărut, după cum se ştie, germenii orînduirii
feudale şi ai instituţiilor specifice ale acesteia. Se poate vorbi, ca atare, de
începuturile unui feudalism românesc, simultan pe întregul teritoriu locuit de
români la sfîrşitul mileniului I, şi nu de impunerea acestui proces din afară,
cum muhă vreme s-a afirmat, mai ales în cazul Transilvaniei.
Ştirile scrise, deşi puţine şi sărace, sesizează transformările petrecute În
rîndul societăţii, mai ales din Transilvania, începînd cu veacul al X-lea.
Pentru cunoaşterea însă a Întregului complex de transformări din cadrul
obştiilor teritoriale şi a procesului de închegare a statului
este nevoie de
cercetarea vestigiilor materiale, a cetăţilor de pămînt şi lemn din epoca
respectivă, care îndeplineau funcţiuni nu numai militare, dar şi economice
~i administrative, constituind principalele puncte de sprijin ale puterii politice. Informaţiile scrise sînt totuşi - în unele cazuri - puncte de plecare
În cercetarea arheologică, pentru verificarea şi reconstituirea trecutului unor
aşezări. Cea mai mare parte a cetăţilor din perioada timpurie a feudalismului sîn t menţionate destul de tÎrLiu în izvoarele scrise. O mare parte
dintre ele n-au putut fi identificate încă pe teren, iar altele, existente pe
teren, au fost probabil distruse înainte de a fi fost cuprinse în evidenţa
scrisă. Cu totul Întîmplător sînt menţionate, ca toponimice, locurile unor
ceta•.1 în actele medievale de hotărnicire, sau au fost păstrate de tradiţie
pînă în zilele· noastre. În cronica lui Anonymus 1 sînt menţionate, dar nu
şi identificate, toate cetăţile care alcătuiau sistemul defensiv din cadrul voievodatelor româno-slave conduse de Menumorut, Glad, Gelu, la începutul
1

Anonymi (P. magistri) Gesta Hungaromm, cap. 11, 19-23, 24-28, 44, În Scriptores Rerum Hungaricarum (SRH), ed. E. Szentlpetcry, voi. I, Budapesta, 1937, p. 49, 5964, 65--69, 89--91.
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secolului al X-lea: Bihor, Bellarad (Beland)2, Orşova, Horom, Keve, cetatea de lingă Someş a voievodului Gelu.
Desigur, existau în Transilvania, în perioada respectivă, şi fortificaţii
de pămînt - azi datate, în urma cercetărilor arheologice - la Moigrad 3 ,
Dăbîca 4 , Şirioara 5 , Moreşti 6 , Moldoveneşti 7 , Cluj 8 , Sînmiclăuş (Alba)9, Băl
grad-Alba Iulia 10 , Ţeligrad-Blandiana 11 , Arad (Vladimirescu) 12, Medieşul
Aurit 13 , Pescari 14 . In aceeaşi perioadă puteau exista în Banat cetatea de
la Severin şi Cenad, amintite la începutul secolului al Xi-lea în legătură cu
ducatul lui Achtum 15 . Cenaclul a ajuns un important centru la începutul secolului al XI-iea, prea important din punct de vedere politic şi religios ca
să nu fi avut o ,·echime mai mare. De altfel, mai multe piese arheologice
şi monede bizantine anterioare secolului al XI-iea descoperite aici, precum
şi unele sondaje arheologice efctuate încă în veacul trecut, par să confere
acestui centru o vechime mult mai mare decît epoca lui Achtum. N-ar fi
exclus ca să fi existat şi o cetate lingă rîul Timiş, la Timişoara de azi, în
aceea5i perioadă 16 .
Aceste cetăţi, existente din perioada anterioară cuceririi maghiare, au
jucat un rol deosebit, strategic şi politic, în perioada formaţiunilor politice
Pc dealul Bîlhrad (Troianul) din r:iza oraşului Sebiş-Arad, În urma unor sondaje
arheologice efectuate În 1971 şi 1975, au fost semnalate urmele unei foM:ificaţii tele pămînt
~i lemn, precum şi ceramică şi uni pandantiv semilunar, databile În sec. IX-X, ceea cc
n-ar exclude a vînd în vedere asemănarea izbitoare de nume a dealU.:ui respectiv cu
cetatea menţionată de Anonymus - existenţa aici a celei de a treia cetăţi, a tiui Menumorut:
Tertio autem die ordinatis exerciribus ad castrum Bellarad egressi sunt (SRH, cap. 51, p.
104). Materialul a.rheologic, deocamdată inedit, a fost semnalat, după iruform."1.ţia -lui E.
Dorner, de către FI. Duda.ş, fo Orizont, 27, diru 5 VIII 1976, p. 6.
3 M. Rusu, Cetatea Moigrad şi Porţile Mese1ului, În Sub semnul lui Clio. Omagiu
Acad. Prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p. 265-274.
4
Şt. Pa9Cu, M. Rusu şi co1ab., în ActaM N, V, 1968, p. 153-198.
5
M. Rusu, Şr. Dănilă, În File de istorie, II, Bistriţa, 1972, p. 47-66.
6
K. Horedt, în SC/V, III, 1952, p. 328 şi urm.; IV, 1953, p. 275 şi urm.; V, 1954,
p. 199 şi urm.; VI, 1955, p. 643 şi urm.; idem, În Dacia, N.S., I, 1957, p. 297 şi urm.
7 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei (sec. IV-X //I), Bucureşti, 1958, p.
48-60, 132-145; idem, Untersuchungen wr Fruhgeschichte Siebenburgens, Bucureşti, 1958,
p. 49-70, 112-137; idem, 3n SC/V, III, 1952, p. 318_J320.
11
P. lambor, Şt. Matei, în AI/C, XVIII, 1975, p. 291-304; idem, în ActaMN, XVI,
1C)7C)_ p. ">9()-609.
~ Gh. Anghel, M. Blăjan, În Apulum, XII, p. 319-321.
1
° K. Horedt, Voievodatul de la Bă/grad - Alba Iulia, îru SC/V, V, 19'54, nr. 3-4,
p. 486-498.
11 K. Horcdt, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 261-289; idem, În SC/V, II, 1951, nr. 2,
p. 192-194.
12 M. Zdroba, M. Barbu, în Ziridava, VI, -1976, p. 50-6'5; idem, VIII, 1977, p. 1728; idem, X, 1978, p. 67-73; idem, XI, 1979, p. 181-193.
13 S. Dumitr<41Cu, în Crisia, IV, 1974, p. 101-105.
H Şt. Matei, I. Uzum, în Banatica, II, 1973, p. 141-155.
15 Vita s. Gerhardi episcopi Chanadensis, în Cptalogus Fontium Hungaricae, ed. A.
F. Gombos, III, Budapesta, 1938, p. 2424 şi, urnn.
16 Acel ~astru Bisiskos Dibiskos - Timbisko, ,depinzînd de episcopia de Bran~~evo,
menţionat la 1019 În documentul dat de Vasi'le al I1-1Jea Bulgarochton1.11! pentru reorganizarea
arhiepiscopiei de Ohrida, pare să .fie Timişoara (vezi -toată discuţia problemei fa I. D.
Suciu, în Revista de istorie, 7, 1976, p. 1051-1057). In lucrarea geografului arab Idrisi, În
1153-1154, Timişoara, Cenadul şi Keve figurează printre cele mai importante oraşe din
sudul Ungariei (T. Lewicki, Polska i kraje sasiednie w swietle „Ksiegi Rogera" geografi'
arabskiego z X// w. al-I drisiego, I, Cracovia, 1945, p. 126, 136, 137).
2
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prestatale româno-slave. In legătură cu numele lor s-au purtat şi se poartă
multe discuţii. Cert este faptul că la majoritatea lor numele nu este de
origine maghiară. După cucerirea Transilvaniei, în jurul multora dintre ele
s-au organizat comitatele regale, numele lor, preluat de maghiari, trecînd
asupra acestora, chiar dacă unele dintre aceste cetăţi fuseseră deja distruse
şi nu s-au mai refăcut. Vorbind despre centrele de comitat se cuvine ~ă
amintim cetatea Crasnei (comita tul amintit la 1164 ), neidentificată încă,
cetatea Zarandului, amintită în contextul unor evenimente de la începutul
secolului al Xi-lea, şi Solnocul. In ceea ce priveşte Solnocul, se pare că este
vorba despre o cetate de pe teritoriul Transilvaniei, aşa după cum s-a păstrat
şi în tradiţie, şi nu despre oraşul medieval de pe Tisa. În hotarul dintre
satele Zalnoc (jud. Sălaj) şi Chegea (în evul :mediu Kegyevaralja, azi în
jud. Satu Mare), Într-o pădure, pe un pi'atou triunghiular, a fost identificată în 1973 o cetate cu două incinte fortificate cu valuri de pămînt şi cu
şanţuri (cu diametrul de cca. 180 m), care separa triunghiul cetăţii de restul
platoului, pe laturile de est şi de vest pantele terasei fiind foarte abrupte.
Ca poziţie şi ca aspect, această cetate aminteşte de cea de la Dăhîca. Importanţa Solnocului este cunoscută din documentele secolelor XII-XIV,
acest comitat fiind unul dintre cele mai întinse, înainte de a se fi divizat în
trei comitate. Cetatea este situată la ieşirea din Poarta Meseşului, pe drumul sării ce lega ocnele ardelene, prin Tăşnad şi Ardud, de Ungaria. Majoritatea voievozilor Transih·aniei din secolele XIII-XIV purtau titlul de
comite de Solnoc, probabil ca apanaj 17 .
Cercetarea fortificaţiilor de pămînt şi lemn din Transilvania, precum
şi a aşezărilor din interiorul acestora, sau a celor din preajmă, surprin,de realităţile economice, Începutul procesului de stratificare socială, funcţiile politice, administrative şi militare, precum şi aspecte ale culturii materiale şi
spirituale. Aşezările Întărite, deşi puţine la număr în contextul tuturor aşe
zărilor cercetate sau semnalate ca existînd la sfîrşitul mileniului I pe Întreg
teritoriul Transilvaniei, prezintă o importanţă deosebită: ele reflectă, în primul rînd, stadiul transformărilor petrecute în sinul obştilor pe calea procesului de feudalizare, fortificaţia însăşi fiind un atribut al conducătorilor
(juzi, cnezi, voievozi), ridicaţi din sînul obştei.
Odată cu începutul procesului de cristaEzare a relaţiilor de tip feudal,
pe vatra unor aşezări deschise din perioada anterioară vor fi construite, începînd cu secolele IX-X, fortificaţii de pămînt care înglobează aşezarea
respectivă, constituind, probabil, şi un adăpost şi refugiu în această perioadă de neîntrerupte invazii şi atacuri din afară, pentru comunităţile ÎnYecinate, neîntărite, dar solidare, în virtutea dreptului obŞtesc, de a se apăra
în faţa primejdiei. De obicei asemenea aşezări fortificate cu valuri de pămînt
şi lemn şi cu şanţuri de apărare sînt situate pe terasele superioare ale rîurilor sau pe boturi de deal, unde cel puţin două pante abrupte constituiau
un obstacol natural, greu de trecut în acele vremuri. în ceea ce priveşte
sistemul de construcţie a fortificaţiilor de la Moreşti, Dăbîca, Cluj-Mă
năştur, Arad-Vladimirescu, Biharea, Pescari, Ţeligrad-Blandiana, Bălgrad
Alba Iulia, Moldoveneşti, Moigrad, Şirioara, Cenad etc., există multe elemente comune, dar şi mici deosebiri, în primul rînd în funqie de materialele
17

Şt.

Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p. 131-132.
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aflate la îndemînă 18 • lntr-un context geografic mai larg ele se aseamana,
atît ca tehnică de construqie, cit şi ca utilitate, cu fortificaţiile contemporane din centrul şi estul Europei1!1•
O caracteristică a fortificaţiilor cercetate pînă în prezent este 1ceea
că în preajma lor, dar cel mai adesea în interior, există aşezări care durează în timp, unele foarte întinse, ale căror comunităţi stabile se îndeletniceau cu agricultura, creşterea animalelor şi cu diferite meşteşuguri casnice. Descoperirea mai multor cuptoare pentru copt, a rîşniţelor, a gropilor
pentru păstrarea cerealelor din preajma locuinţelor, a unor seminţe carboniate de mei, griu, orL, cînepă, a unor urme de pleavă amestecată cu lut
pentru lipirea pereţilor locuinţelor, a unor unelte agricole cwn sînt fiarele
de plug, seceri, săpăligi, a unei cantităti imeme de oase de animale domestice,
sînt argumente suficiente pentru do,·edirea celor două ocupaţii de bază ale
populaţiei din aceste aşezări.
În urma cercetărilor de mai lungă durată la unele dintre a~ezările întărite (Dăbi<.:a, Cluj-Mănă~tur,
Şirioara, Moreşti), a observaţiilor sau a
cercetărilor de mai scurtă durată la altele (Biharea, Moldoveneşti, Moigrad,
Pescari, Zalnoc etc.), se poate constata existenţa unei populaţii numeroase,
apreciată atît după întinderea aşezării şi a desimii locuinţelor, cit şi după
volumul de muncă necesar pentru ridicarea valurilor de pămînt, uneori de-a
dreptul impresionante. Aceste lucrări se repetau adesea la intervale scurte
din cauza numeroaselor atacuri şi distrugeri, iar nesiguranţa vieţii determina concentrarea Într-un loc a cit mai multe foqe. Vitregia Hemurilor
este oglindită şi în nivelul relati,· modest al locuinţelor. Cele mai multe
sînt îngropate sau semiîngropate, fără însă a lipsi şi locuinţele de suprafaţă.
ln general locuinţa constă dintr-o încăpere cu dimensiuni relativ mici, între
2,j X 3 m, 3 X 3 m sau 4 X 4 m. În cele mai frecvente cazuri cuptoariele
Fortificaţiile existente b sfîrşitul mileniului I pc teritoriul Transilvaniei, dar ~i
la est şi sud de Carpaţi, permit constatarea a două variante ale sistemului de construcţie
a v.tlurilor de pămînt şi lemn. Prima variantă constă din construirea a două garduri paralele, la distanţă unul de altul nriind Î-ntre 2 pînă la 6 m, din bîrnc de lemn aşezate
longitudinal ~i sprijinite din loc În loc, la distanţe de 1-1,5 m, cu stîlpi verticali. Intre
cc'.e două garduri era a~ezat şi bătut pămîntul săpat din şanţul de apărare, care era adincit
concomitent cu Înălţarea valului şi a gardurilor de lemn. Intre masivitatea valului de pămÎnt
şi adîncim_ca şanţului ~c apăra.rc. există u1~ . ra~ort direct _de_ propo~ţionalitate. Aceast~ vanant,"i a l llSt constatata arheologic la foruficaţ1a de la Clui-Manaştur, unde s-au pastr at
bîrnl'le ~i stîlpii putreziţi, av'ind aspectul unei adevărate căptuşeli a va.Jului din pămînt
bătut. In cazurile cînd fortificaţiile au fost distruse prin incendii se mai păstrează lentilele
de pămÎnt ars şi bîrnc carbonizate, care se scurg atÎt În şanţul de apărare, cît şi pe panta
dinspre interior (Dăbîca, Şirioara, Moldoveneşti, Cluj-Mănăştur faza a II-a). A doua
variantă este mai simplă, constînd dintr-un gard de lemn în spatele căruia se ridică valul
de pămînt bătut, coborînd În pantă Înspre interiorul incintei. Se presupune, În cazul ambelor
variante, existenţa unui drum de rond sau a unei platforme deasupra valului, pe care
stăteau apărătorii cetăţii, protejaţi de un parapet din lemn, cu sau fără creneluri. Inălţimca
valurilor păstrate pÎnă în prezent variază Între 2-4 m, dar este de presupus că, În perioada
de funqionare, ele aveau o Înă·lţime mult mai mare. Intre buza interioară a şanţului de
apărare (a cărui contraescarpă putea să fie sau să nu fie sprijinită cu lemn) şi baz:t v .1lului se situează o bcrmă lată, de la caz la caz, Între l---13 m.
19 Anonymus menţionează felul cum au fost construite, cu vafori de pămînt şi şanţuri,
cetăţile Szabolcs şi Sarvar: .,congregatione fact(l civium, fecit fossatam magnam et castrum
Jortissimum edificavit de terra. Quod nune castrum Zobolsu nuncupatur"; ,,Et in eodem
loco infm paludes . .. congregata multitudine populi fossatum magnam fecit et castrum munitissimum de terra construxit ... nu11c vero S,-.iruwar vocatur" (SRH, I, cap. 21, p. 61).
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se aflau plasate în unul dintre colţurile încăperii, uneori la nivelul podelei,
alteori u~or înălţate. Acestea sînt de formă rectangulară sau ovală, construite
din piatră, avînd \'atra căptuşită cu bnloYani de rîu sau cu fragmente ceramice înecate în lut, cum este cazul unor cuptoare de la Dăbîca, Cluj-i\lă
năştur şi Cenad. :\lte cuptoare, boltite, sînt situ.He în întregime În afar..1 lncuinţelor sau cu gura înăuntrul acestnra, ele fiind mitizate la coptul pîinii
sau a turtelor din grîu şi mei. În general locuinţele îngropate şi semiîngrnpate
sînt situate în apropierea ,·alului sau adosate acestuia, ceea ce le oferea un
adăpost mai ~igur, centrul incintei, de obicei nui expus, rămînînd aprnape
nelocuit. La Dăbîca, cu excepţia părtii celei mai Yechi a a'iezării (poate, în
parte, anterioară fortificaţiilor cu \'aluri de pămînt), L·are se află răspîndită
pe o suprafaţă Întinsă din incinta a I\'-a, majoritatea locuinţelor din secolele X-XI (din incinta a II-a) sînt plas,He în preajma palisadei de pe
latura de sud, iar În incinta a III-a zona cea mai intens locuită se află pe
latura de est 'ii de sud .1 fortifica\iei, la adăpostul valului de pămînt. Situaţia este similară 'ii în interiorul incintei d<: la Cluj-Mănă'itur, unde locuinţele -sînt adosate Yalului pe Întreg perimetrul .1cestuia. În interiorul incintei
de la Şirioara ,rn fost desrnperite, de asemenea, urme de locuire dtur în
apropierea ,. al ului.
lnYentarul lncuin\elor din aceste a'iezări nu se deosebe~te de cel pro\'enit din aşezările deschise contemporane şi constă, în cea mai mare parte, din
ceramică tradiţională lucrată într-o mai mică măsură cu mîna, în majoritatea
ei covîrşitoare la roată, a dnd forme şi decM care nu îngăduie o diferenţiere
de la o aşezare la .1lta, nici măcar În cazul în care aşezările se află la
distanţe apreciabile între ele (C1lmana Făgăraş, Ilidia sudul Banatuluif0. De altfel, obsen·atiile asupra ceramicii duc la cnncluzia că acest produs de bază din gospodăriile unei populaţii sedentare din tnate a'iezările
cercetate este uniformă şi rnntinuă tradiţiile mai vechi. Predomină, ca formă
de bază, oala-borcan de nche tradiţie geto-dacă şi romană, iar ca tehnică
de confecţionare, roata, de asemenea o moştenire a antichităţii păstrată în
tot cursul mileniului I, în toate a5ezările de pe teritoriul românesc. Cît pri\'eŞte ornamentaţia, tradiţia antică a inciziilor cu linii orizontale sau undulate este iarăşi un atribut al populaţiei autohtone, care, după cum am mai
spus, a perpetuat, pe lingă formă, toate celelalte caracteristici ale ceramicii.
Unde influenţe externe în ceea ce pri\'e~te ceramica (ceramica lucrată cu
mîna, tă\'iţele şi căldările de lut etc.) au avut loc în urma contactului mai
mult sau mai puţin îndelungat al autohtonilor cu populaţii stabilite în Transilvania (sla\'i, unguri, pecenegi) sau prin relaţii ~i schimburi comerciale cu
zone mai apropiate sau mai îndepărtate din punct de ,·edere geografic (amfore, ceramică smălţuită, pictată, de factură bizantină, găsită la Dăbîca, Ilidia,
Cenad, Pescari, MnldoYene'iti, Bbndiana).
O altă parte a inventarului locuinţelor sau a altor anexe gospodăreşti
constă din cuţite, topoare, cuie, cercuri şi urechiuşe de căldări de lemn, fiare
de plug, seceri, undiţe, piese de podoabă. Cantitatea mare de turte de fier
aflate pe Yetre sau în apropierea um)r cuptoare dovedeşte existenţa, în interiorul aşezărilor, a unor ateliere de prelucrare a fierului. Descoperirea unor
Şt. Matei, Aşezarea de la Sălişte-1/idia, comunicare la Sesiunea Muzl'ului din Car,111sebcş, 22-24 martie 1979; I. Glodariu, FI. Costea, I. Ciupc.1, Com,ma de jos. Aşeză
rile de epoc,"i el.teică şi prefe11d,1lă, 19SO, p. 86-95.
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plăsele ornamentale de os, a unor piese de podoabă, a unor piepteni de os,
dovedeşte că se prelucra în unele dintre aceste aşezări şi acest material. Ca
şi în cadrul ceramicii, şi în cazul pieselor de metal şi de sticlă se poate vorbi
de contacte cu lumea din afară. Ne-o do,·edesc unele piese de podoabă; monedele bizantine, pintenii încrustaţi cu foiţe de aur şi argint descoperiţi la
Dăbîca.

Incursiunile maghiare în Transilvania, la începutul secolului al X-lea,
nu au afectat în aşa măsură viaţa aşezărilor fortificate încît ele să fie pă
răsite definitiv de către populaţie. Populaţia, după retragerea acestora, a continuat să locuiască pe aceleaşi vetre, refăcînd întăriturile distruse sau incendiate. Aproape în cazul tuturor fortificaţiilor cercetate se constată faze de
refacere în cursul secolului al X-lea, care nu pot fi atribuite decît populaţiei
autohtone ce trebuia să facă faţă nu numai atacurilor dinspre vest, ci şi ale
altora dinspre est, din partea pecenegilor. în această vreme unele aşezări îşi
păstrează caracterul lor rural, pe cînd altele se dezvoltă în mărime şi în
importanţă economică, prefigurînd aşezări cu caracter urban incipient.
Nu
trebuie să ne surprindă faptul că unele izvoare scrise pomenesc în cursul sec.
al Xi-lea cîteYa aşezări, asociindu-le atributul de oraş (urbs, civitas): Cenaclul,
la începutul secolului al Xi-lea; Dăbîca, la 1068; Bihorul, la 1075; Alba
Iulia, la 1083. Acest proces de urbanizare, specific de altfel şi pentru alte
zone ale Europei centrale şi răsăritene, a fost întrerupt de către regalitatea
arpadiană, care, după înfrîngerea rezistenţei locale şi supunerea pecenegilor,
în a doua jumătate a veacului al Xi-lea, a trecut la cucerirea şi organizarea
Transilvaniei. Unele dintre vechile centre fortificate, distruse cu prilejul acestor lupte, ,·or fi refăcute în alt scop, ele de,·enind centre regale puternice şi
centre administrativo-militare ale comitatelor înfiinţate (Dăbîca, Cluj, Bihor,
Arad, Timişoara, Alba Iulia, Solnoc, Cetatea de Baltă, Sătmar etc.)2 1 . În
acelaşi timp, populaţiei nu-i mai este îngăduit să locuiască în interiorul fortificaţiei, aşezările mutindu-se în apropiere. ln interiorul unora din incintele
locuite în perioada anterioară au fost descoperite cimitire din sec. XI-XII,
în jurul unor biserici. Astfel, la Arad - Vladimirescu au fost dezvelite pînă
în prezent un număr de 89 de morminte 22 , iar la Cluj-Mănăştur 75 de
morminte, făcînd parte, în mod sigur, din cimitirul din jurul primului ,lăcaş
de cult benedictin construit la sfîrşitul secolului al Xi-lea. Trebuie menţio
nat faptul că acest cimitir nu aparţinea numai comunităţii călugăreşti, ci era
lornl de înmormîntare şi al populaţiei din aşezarea situată în afara incintei,
după cum ne-o dovedesc scheletele de femei şi copii. O situaţie similară trebuie să fi fost şi la Cenad, unde au fost descoperite lingă biserică 11 morminte
21 In legătură cu organizarea şi menţionarea În documente a comitatelor, vezi
Şt.
Pascu, op. cit., p. 99-101, 131-135. Lucrările de fortificare ÎntreprinJSe pe locul vechilor
aşezări Întărite de către regalitate, începînd cu sec. al XI-iea, cînd acestea devin centre
de comitat, sînt de-a dreptul impresionante. Tehnica de construcţie este asemănăto~re cu
cea a fortificaţii'.or precedente, Însă dimensiunile ,depă!şesc În unele .cazuri 10 rn lăţime la
baza valului şi 7 pînă la 8 m ,î.nMţime. Ambele versante sînt căptuş~te •cu pereţi din bîrne
de lemn, sprijinite cu stîlpi înclinaţi Înspre miezul valului, pentru a se evita diz-locarea
acestuia. Aceşti pereţi erau legaţi Între ei, din loc în 1oc, cu bîrne transver,sale, akă.tuind
un sistem de casete umplute cu pimînt bătut, rezultat din săparea şanţului de a;părare. Asemenea sisteme de fortificaţii au fost constatate ca fiind utilizate la cetăţile de la Dăbîca,
Cluj-Mănăştur, Şirioara, Moldoveneşti, Moreşti euc.
22 Vezi nota 12.
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fără inventar, dar, avînd în vedere contextul stratigrafic, nu par a fi mai
tîrzii de secolul al XI-lea 23 • La Alba Iulia, unde la începutul sec. al '.Xii-lea
avem semnalată documentar existenţa unei episcopii, în interiorul incintei
fortificate au fost descoperite morminte datate după inventar În sec. XIXIF4, apaqinînd cu siguranţă cimitirului din jurul lăcaşului de cult, poate
prima catedrală construită aici.
în cazul altor fortificaţii, devenite centre de comitat, atît aşezarea, cît
şi cimitirul şi biserica s-au dezvoltat în afara incintei, care în mod
firesc
constituia loc de refugiu pentru populaţie. Astfel, b Dăbîca au fost descoperite trei cimitire contemporane, în trei puncte diferite, fiecare situat în jurul
unei biserici. Cele peste 800 de morminte dezvelite au avut ca inventar piese
de podoabă şi monede din sec. XI-XIl:! 5 • La Şirioara au fost dezvelite 74
de morminte în vecinătatea aşezării din afara fortificaţiei 26 , la Biharia un
număr de 524 morminte din aceeaşi perioadă în cimitirul de la Căr,'imid,"irie,
din apropierea aşezării de la sud de cetate:! 7 , iar la Moldoveneşti 63 de morminte, dintr-un cimitir aflat în apropierea aşezării ci\·ile de sub cetate:!H_ Cu
toate că cifrele sînt departe de a oglindi numărul total al inhumaţiilor pe
o perioadă de mai bine de un secol, totuşi ne putem da seama de numărul
relativ mare al populaţiei a5ezărilor respecti\·e În primele două secole ale
mileniului nostru.
Extinderea treptată a relaţiilor feudale şi adîncirea procesului de a'>ervire a ţărănimii, cu concursul statului, şi-au pus în curînd amprenta ~i asupra
aşezărilor din Transilvania. Majoritatea fortificaţiilor de pămînt şi lemn, c.lar
şi unele cu ziduri de piatră, care au început să fie construite mai timpuriu
decît ,se crede în general, au fost distruse cu ocazia marii invazii tătare din
1241. Consecinţele acesteia s-au resimţit multe decenii, mai cu seamă în ceea
ce priveşte refacerea unor aşezări şi repopularea lor. Regalitatea, după tri~ta
experienţă de ,la 1241, va generaliza construirea de cetăţi din piatră în diferite
puncte, pe înălţimi uneori foarte greu accesibile.
Comunităţile libere din
punct de vedere juridic, centrele episcopale şi mănăstireşti, satele săseşti, ora~ele, vor face treptat acelaşi lucru. Doar în regiunile mărginaşe, cu populaţie
românească compactă, În acele districte sau ţări unde instituţiile specifice erau
destul de consolidate în momentul suprapunerii feudalismului maghiar, fortificaţiile s-au păstrat din epoca anterioară sau au fost refăcute, constituind
centre ale cnezilor români din districtele respective. Cercetările arheologice
la unde fortificaţii şi aşezări învecinate, din cadrul fostelor districte: Maramureş, Haţeg, Beiuş, Făgăraş, Ilidia, cu unele rezultate remarcabile, ne îndreptăţesc să considerăm că intensificarea acestora, în viitor, va oferi o imagine mai cuprinzătoare asupra acestor formaţiuni istorice tradiţionale, dăi
nuind dinaintea cuceririi, cît şi În cadrul statului feudal maghiar, mai cu
23 P. Iambor, Şt. Matei, Cercetări arheologice În aşezarea feudal-timpurie de f(I Ccnad (1974, 1975), comunicare la sesiunea ştiinţifică a Muzeului Banatului, Timişoar.1, S-10
mai 1980.
24 D. Protase, în Studii şi cercetări de istorie, VII, Cluj, 1956, p. 15-42.
25 Cimitirele de la Dăbîca, încă inedite, vor constirui capitole separate în monografia
istorico-arheologică În pregătire, asupra complexului feudal-timpuriu din acca!>tă Jocalitatc.
26 Şt. Dăn,ilă, în File de istorie, III, 1974, p. 472.
.
27 M. Rusu, în AIIC, III, 1960, p. 7, 22.
28 M. Roska, în Dolgozatok, V, 1914, p. 121-187; K. Hore.cit, în SC/V, III, 1952,
p. 318-320.
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seamă că pe teritoriul unor districte ca Suplac. Valcău, Chioar, Ardud, Medieşul Aurit, Rodna, Hălmagiu, Ciuci-Vîrfurile, Almaş, Deva, Haţeg etc. 21»
există cetăţi de pămînt sau de piatră de care ţineau numeroase sate ale foş
tilor cnezi şi voievozi români, încă necercetate.

în Banat, pe teritoriul fostelor comitate Timiş şi Caraş, sînt amintite
documentar 43 de cetăţi, majoritatea fiind identificate pe teren, da.ir dintre
acestea doar la cîteva s-au întreprins cercetări arheologice (Pescari 36 , Ilidia,
Mehadia 31 , Turnu-Ruieni 32 , Jdioara) 33 • Incepînd încă din prima jumătate a
sec. al XIV-iea, dar mai ales în a doua jumătate a acestui veac, sînt pomenite documentar în Banat un număr de 22 districte româneşti, dintre care 8
devin privilegiate în anul 1457:14 _ Aceste districte îşi aveau centrele în aşe
zări mai mari, în care se păstrează ruinele unor cetăţi de piatră, amintite şi
ele documentar, unele înaintea districtului, altele ceva mai tîrziu. Astfel,
districtul Cuieşti (Kuest) este pomenit documentar în anul 1349, iar cetatea
(castrum) la 1376 35 ; districtul Mehadia (Michald) la 1387, castrul la 1317 36 ;
districtul Lugoj la 1391, castrul la 1376 37 ; districtul Sebeş la 1391, castrul
la 1325 38 ; districtul Almăj la 1457, castrul la 1437 39 ; districtul Izvorul Caraşului (Krass6fo) la 1457, castrul la 1247 46 ; districtul Caran în anul 1391 41 ,
fără a fi amintit şi castrul, dar în actuala localitate Constantin Daicoviciu Că văran există o fortificaţie de pămînt de formă triunghiulară.
Desigur, toate districtele privilegiate amintite (centrele a şase dintre ele
identificate pe teren) au avut cetăţi de piatră, însă nefiind cercetate arheologic nu putem şti dacă n-a existat iniţial o fază de pămînt, cum s-a dovedit
în cazul cetăţii de la Pescari.
Edificatoare în acest sens este situaţia districtelor româneşti din Banat
neprivilegiate (14 la număr) pomenite documentar în cursul sec. al XIV-lea
~i al XV-iea. 1n numeroase cazuri se semnalează circumvalaţiuni de pămînt
acolo unde documentele atestă centre de district. Astfel, districtul Bell amintit
la 1371 (districtus Bella) avea o cetate de pămînt în localitatea de azi Belin.
Districtul Chery, pomenit la 1371, este localizat la Berini (jud. Timiş), unde
O tratare a autonomiilor româneşti (cnezate, districte), la Şt. Pascu, Voievodatul
Tr(ln.<ilvaniei, I, p. 210-217; idem, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979, p.
29

444-457.
::o Vezi nota 14.
:n Şt.

Matei, Cetate.i Mehadia, comunicare la simpozionul jubiliar

Băile

Herculane,

I 97S.

N. Secară, În Banatica, III, 1975, p. 303-309.
A. Bejan, În Tibiscus, V, 1978, p. 198-205.
J.1 Fr. Pesty, Krass6 varmegye tortenete, II, 1, p. 226; idem, A Szăreny varmegyei
hajdani o/ah keruletek, Budapesta, 1876.
35 Documente, C. Transilvania, veac. XIV, voi. IV, p. 488; Fr. Pesty, Krass6 vm.,
II, I, p. 296-299; P. Binder, în AIIC, VII, 1964, p. 321-325.
36 Documente, C. Transilvania, veac. XIV, vo1. II, p. 129; Fr. Pesty, A Szoreny
varmegyei hajdani olah keruletek, Budapesta, 1876, p. 11, 51-52.
37 Fr. Pesty, Krass6 vm., II, 1, p. 317.
38 Documente, C. Trainsilvania, veac. XIV, voi. II, p. 149; Fr. Pesty, Krass6 vm.,
II, 1,
282.
·u D .. Csanki, Magyarorszag torteneti foldrajza a Hunyadipk koraban, II, p. 13, 40.
40 Documente, C. Tran1Silva-nia, sec. XI-XIII, voi. I, p. 332; Fr. Pesty, Krass6 vm.,
II, I, p. 262-264.
41 Ibidem, p. 282.
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se semnalează de asemenea o fortificaţie de pămînt 42 • In cazul districtului privilegiat Cuieşti, amintit mai sus şi localizat la Bocşa Română, alături de cetatea de piatră există un val de pămînt cu arsură, provenită de la arderea
palisadei. Din această incintă a ieşit ceramică feudal-timpurie, care dovede~te
existenţa unei aşezări fortificate încă din secolele IX-X, deci cu mult anterioară pomenirii documentare a respectivului district.
Exemplul cercetărilor de la Ilidia este revelator. Aici a fost surprinsă,
în locul numit Sălişte, o aşezare deschisă care îşi are începuturile încă în
sec. al IX-iea. în vecinătatea aşezării, pe dealul numit Cetate, populaţia de
aici a ridicat, pe la jumătatea secolului al Xiii-lea, o fortificaţie de refugiu,
cu palisadă complexă şi şanţ de apărare, în jurul bisericii, re.făcută şi ea în
urma invaziei tătare de la 1241. Pe dealul opus, numit Obliţa, a fost de-;coperită o fortificaţie de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 45 X
25 m, cu fundaţii de piatră, aparţinînd unui cneaz din secolul al XIII-iea,
poate conducătorul districtului devenit privilegiat în anul 1457, care cuprindea, la un moment dat, zece sate. în apropierea acestei reşedinţe au fost dezvelite temeliile unei rotonde, cu un cimitir în jur, poate al familiei stăpî
nitoare, judecînd după bogăţia inventarului unora dintre morminte 43 •
Celelalte districte privilegiate aveau o Întindere şi un număr de sate
aproximativ egal cu cel al Ilidiei, prin urmare, din punct de vedere teritorial
şi administrativ, aceste districte erau organizaţii suficient de cuprinzătoare
pentru ca regalitatea maghiară să le recunoască oficial un statut juridic şi
politic cu autonomie internă. Mai tîrziu cele opt districte privilegiate aveau şi
un scaun de judecată comun, la Caransebeş.
Realitatea socială şi juridică a aşezărilor din Transilvania, din veacul
al XIV-iea îndeosebi, este cunoscută într-o oarecare măsură din documentele
păstrate. Din cele 3436 de- sate, menţionate pînă la 1400 În documente 4 \ majoritatea lor covîrşitoare erau dependente de stăpîni feudali, cetăţi, nobili
laici sau instituţii ecleziastice. Faptul că tocmai satele din regiunile de margine, din acele autonomii româneşti, nu apar în documente dovedeşte că
acestea continuau să-şi păstreze libertăţile vechi, momentul cînd ajung în
preocupările cancelariilor fiind momentul aservirii lor. Din păcate, cercetările arheologice de pînă acum n-au urmărit realităţile comunităţilor rurale
din perioada de început a feudalismului dezvoltat, istoriografia noastră hazîndu-se în primul rînd pe cunoaşterea acestora din izvoarele scrise. Dar tabloul atît de complex şi de diferenţiat de la caz la caz sau de la regiune la
regiune, cu tot cortegiul de implicaţii sociale, nu poate fi întregit fără cunoaşterea aspectelor vieţii materiale, furnizate de cercetările arheologice.
ŞT.

MATEI-P. IAMBOR

42 Hurmuzaki-Densuşianu, Documente, I, 2, p. 362-363; Şt. Pascu, Voievodatul, I,
p. 212; T. Ortvay, Temes vm. tort., I, p. 194; II, p. 140.
43 Şt. Matei, în Banatica, II, 1973, p. 317-318; Şt. Matei, I. Uzum, fo ActaMN, IX,
1972,
555-559.
4 Şt. Pascu, Voievodatul, I, p. 231.
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BETRACHTUNGEN ZU DEN BEFESTIGTEN SIEDLUNGEN
IN SIEBENRORGEN IM FROHMITTELALTER
(Zusammenfassung)
Im Lichte dcr archăo!ogischcn Forschungcn, wie auch dcr gedrăngtcn urkundli{:hen lnform.uion kommt den befcstigtcn Sicdlungen in Sicbenbiirgcn im Friihmittelalter (9. -14.
Jhdt.) eine bcdeutendc Rollc zu. Oiesc crfiilltcn ni.:ht nur cine militărische, sondern auch
cinc wirtschaftlichc und administrative Funktion, als Hauptstiit7:punktc dcr politischcn Macht
im R.1hmcn dcr vorsta:1.tlichen rumănisch-slawisch,:n Gcbilden.
Ein grollcr Teii dicser Siedlungen wurdcn nach dcr Emverlcibung Siebenbiirgcns in das
Arpadenreich politisch-militări§Chc und administrative Mittclpunktc der jctzt cingefuhrten
Komitatcn.
In den Randgebietcn, dcn rumănischen ,,Lăndcrnu und Distriktcn stellten die aus
cler Zeit vvr der Erobcrung bcstchendcn UL·fcstigungcn, wie :tuch dic politischcn Gebilden
im Rahmcn des ungarischcn Konigrcichs dar, dcncn Kn-~sen,
Dvrfrichtcr
und
Wojcwodcn vuntanden, die in dcn Kanzlciurkumh·n bis ins 16. Jahrhundcrt Erwăhnung finden.

VECHEA BISERICA DIN GALDA DE JOS (JUD. ALBA),
UN MONUMENT AL ARHITECTURII MEDIEVALE
ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA

Cercetările privind vechea arhitectură românească din Transilvania, amplificate în ultimii ani, au dus la descoperirea ori reconsiderarea unor monumente de piatră 1 , iar săpăturile arheologice şi restaurările şi-au adus contribuţia la o mai bună cunoaştere, precum şi la îmbogăţirea numărului de edificii ce aparţin epocii feudale. Alături de cunoscutele biserici de piatră din
Haţeg, Hunedoara şi Zărand 2 , lista monumentelor istorice s-a îmbogăţit cu
noi obiective din zone în care arhitectura românească de piatră s-a manifest,1.l
încă în prima perioadă a evului de mijfoc.
în zona centrală a Transilvaniei, în regiunea estică a Munţilor Apuseni,
o atentă cercetare întreprinsă în ultimele două decenii a subliniat existen~a
unui mare număr de monumente de piatră, aparţinînd secolelor XIII-XVP.
De o excepţională însemnătate pentru istorie şi istoria artelor sîn t rezultatele obţinute în urma cercetărilor şi restaurărilor efectuate la bisericile
din Strei Sîngeorgiu (Oraş Călan)4, sau de la Mănăstirea Rîmeţi5, care aruncă
1 Cercetările legate de arhitectura românească de piatră a Transilvaniei au fost publicate În -diferite periodice: Eugenia Grcceanu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, în SC/A, tom. 18, 1971, nr. 1, p. 33-59; idem, P.itrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania, ,În SC/A, 1972, nr. 2, p. 195-220; I. Cristache-Panait, M. Daia, Biserica ;umanească din Sănduleşti (jud. Cluj), În RevMuzMon, 1974, nr. 2, p. 86-SS; Marius Porumb.
O veche ctitorie românească - biserica din Cicâu (jud. Alba), în AclaMN, XIII, 1976,
p. 285-290; Dan Căpăţînă, Cercetări arheologice la Hi'rlmagiu şi Vîrfurile (jud. Arad),
În &vMuzMon, 1976, nr. 2, p. 76-80; Maria E·lena Iones.cu, Cîteva date cu privire /1.1
biserica Sfîntul Nicol~e Vechi din Rişnov, ,în RevMuzM011, 1976, nr. 2, p. 27-32; Marius
Porumb, Biserica ortodoxă din Grrbova de Sus, un vechi monument de arhitectur.i mediei>dlă românească, În ActaMN, XV, 1978, p. 307-310; Radu Popa,
Streisîngeorgiu.
Mărturii de istorie românească din secolele Xl-X!V În sudul Transilvaniei, În RevMuzMon.
1978, nr. 1, p. 9-32; Marius Porumb, Două ctitorii româneşti din secolul al XV-iea: Biserica Sfîntul Gheorghe şi Mănăstirea Lupşa, În ActaMN, XVI, 1979, p. 621-631; Eugenia
Grcceanu, Spred of Byzantine Traditions in Mediaeval Architecture of Romanian Masonry
Churches in Transylvania, În Etudes byzantines et post-byzantines, I, Bucureşti, 1979, p.
197-238.
2 Virgil Vătăşianu, Vechile biserici r0mâneşti de piatrii din judeţul Hunedoa,·,1, în
ACMTT, II, 1929; Silviu Dragomir, Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor Î'n sec. XIV
şi XV, fo ACM/T, II, 1929.
3 E. Greceanu, I. Cristache-Panait, Biserici româneşti .din raionul Alba Iulia, În
Mitropolia Ardealului, XI, 1966, nr. 4-6, p. 316-328; idem, Alte biserici ortodoxe române din raionul Alba Iuliţt, În Mitropolia Ardealului, XI, 1966, 11-12, p. 717-729.
4
Radu Popa, op. cit., p. 9-32; S. Popescu-Dolj, Rezultatele cercet,1rilor de arhitectură la biserica din Streisîngeorgiu judeţul Hunedoara, în RevMuzMon, 1978, nr. I,
p. 43-46.
5 Liana Tugearu, Monumentele mărturii ale istoriei noastre, În România litaară,
XII, .nr. 1, 1979, comentează inscripţia de la Mănăstirea R.1meţi (jud. Alba) a cărei lectură
a fos.t făcută de Monica Breazu. Vezi şi publicarea parţială a acestei in!l)Cripţii la Marius
Ponmnb, Vechi inscripţii româneşti din Transilvania, În A!IC, XXII, 1979.
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ooi lwnini în privinţa datării acestor monumente, a ansamblurilor murale,
atestînd o intensă viaţă artistică În veacul al XIV-iea în ambianţa românească
a ctitoriilor cneziale.
Vechea biserică din Gaida de Jos, sat românesc aşezat în apropierea
nra~ului Alba Iulia, face parte dintr-un grup numeros de monumente, înşiruite
pe văile unor afluenţi ai .Mureşului, ce izvoresc din masivul Munţilor Apuseni.
Biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Gaida de Jos, monument istoric restaurat în ultimii ani de Direqia Monumentelor Istorice, a
fmt ridicată pe un promontoriu, ce reprezintă un excelent punct strategic.
Edificiul se află amplasat în mijlocul platoului, dominînd cîmpia pe care este
aşezat actualul sat. În imediata vecinătate, În partea nord-estică, se găseşte
castelul, fostă reşedinţă a familiei Kemeny 6 •
In legătură cu vechimea aşezării o primă ştire documentară o avem din
anul 1287 7 , iar în secolul următor localitatea este din ce În ce mai frecvent
.m1intită, în legătură cu confirmarea unor danii de
moşie Capitlului din
Alha Iulia"\ La sfîrşitul veacului al XIV-lea, în 1393 la Gaida de Jos este
amintit un conac, o reşedinţă, caracterizată ca palat (pallatio), care probabil
se găsea în aceeaşi zonă în care se află azi castelul 9 • In anul 1461 satul plătea
q11i1Jquagesima Valachorum, ceea ce presupune că populaţia sa era române.isca~10 .
Biserica din Gaida de Jos este unul din ,·echile monwnente rom•âneşti
a căror istorie, se pare, nu a fost studiată îndeajuns, motiv pentru care datarea ei s-a făcut uneori arbitrar 11 .
În urma restaurării recente pot fi obsen·ate, cu uşurinţă, fazele de construcţie ale monumentului. Primei etape de zidire îi corespunde ridicarea
ab~idei semicirculare a altarului precum şi a naosului dreptunghiular, încă
perile comunicînd prin două deschideri practicate în tîmpla de zid. Folosirea absidei semicirculare la biserica din Gaida de Jos este considerată „de
tradiţie romanică" 12 şi reaminteşte folosirea asemănătoare la o serie de monumente româneşti transilvănene, ce datează din secolele XIII-XIV. Exemplul cel mai la îndemînă, dintr-o imediată Hcinătate, este biserica Mănăstirii
Rîmeţi, avînd acelaşi tip de absidă, iar tîmpla de zid este prevăzută tot cu
două deschideri, una fiind uşa împărătească, iar cealaltă cea diaconeasca 13 .
6
Kuvary Laszlo, Erde/y regisegei. Pesta, 1852, p. 206, aminteşte de castelul familiei
Kcmcny din Gaida de Jos, menţionînd că iJa sfi'îrşitul secolului al XVIII-iea se afla şi o
.:ri p: ă a unui strămoş a1 .familiei, Simion Kemeny, căzut În luptele cu turcii la Sîntimbru,
în ti:-npul lui Iancu de Hunedoara.
7 Dornmente privind istor~'! României, C. Transilvania, XIII, voi. II, p. 280.
8
DIR, C. Transilvania, XIV, vol. II, p. 296; voi. IV, p. 237-238; p. 294-295;
DRH, C. Transilvania, voi. X, p. 129-131, 147-149.
9
Ştdan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979, p. i 16-117;
10
Z. Pâcli~anu, Un registru al quinquagesimei din 1461, în volumul Fraţilor Alexandru
.;i Iun I. Lapedatu la împlinire(l vîrstei de 60 de ani, Bucureşti·, 1936, p. 595.
11
/ storia artelor plastice În România, II, Bucureşti, 1970, p. 158, consideră biserica
din1 Galda de Jos din „ultimele decenii ale secolului al XVII-iea", în timp ce Eugenia
Grccranu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvan~'!, în SC/ A, 1972, nr. 2, p. 205-206, coroborînd elementele
de arhitectură, precum şi cele de decor mural, avansează ipoteza zidirii bisericii „cel mai
tîrziu către -Începutul veacului a'1 XVII-iea".
, 12 Eugenia Greceanu, op.cit., p. 205.
13 Idem, p. 204, fig. 11.
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F ig. 1 ---,- Biserica Kaşterea :-l a icii Dom nului din Gaida d e J os . P lan ş i sec ţ iuu e lo ng itudin a l ă ( după V. Br[Ltulesc u ş i arii. E. G receanu).

Că p ri ma fază a m onumentului se prezenta în forma de sc ri să m ai su , o
demon strează co ntra fo rturile a d ă uga te pe laturile de n ord ş i sud, probabi l
În secolul al XV-lea, atunci cînd biserica a suferit o refacere în stil goti c.
Di n această perioadă , pe latura de apus a naosului, se mai co n s er v·ă un fragment · d in ancadramentul portalului, care are un profil tipic gotic, databil în
secolul al X V-lea 1~. Prezenţa contraforturilor numai 1a naos şi ab s id ă marP o rtaluri cu profilc a sem ă n ă toare Întî lnim ş i la alte bi se rici rom â n eşti tra mi l vă nen c.
Menţ ionă m cele două p o rtaluri al e bi se,ri-cii Sf. Gheorghe din Lupşa . Marius P oru mb , Do u ă
ctitorii . român eşti din secolul al XV -lea : Biserica Sfîntul Gheorghe şi Mă năs tirea Lttp,ra,
În ActaiWN, XVI, 1979, p. 62 1 ş i urm .
14
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chează de fapt faza de refacere gotică, probabil în secolul al XV-iea, atunci
cînd biserica era lipsită de pronaos. La restaurarea monumentului, contraforturile, atît cele de pe latura de sud cit 5i acelea de pe cea de nord, au fost
înlăturate, fiind e,·idente adaosuri la o zidărie mai Yeche.
În cea de a treia etapă biserica din Gaida de Jos a fost amplificată,
adăugîndu-i-se pronaosul, peste care s-a înălţat turnul clopotniţă, asemănător
celor de la monumentele religioase apaqinînd arhitecturii de lemn. Amplificarea clădirii s-a realizat probabil În prima jumătate a secolului al XVIII-iea,
în jurul anului 17 32, dată menţi~rnată de Şematismul de la Blaj 15 ca cFl al
edificării bisericii din Gaida de Jos. Intrarea în pronaos se face pe latura
de sud, printr-un portal de piatră, decorat cu elemente vegetale ~i volute,
foarte \implificate, ce apaqin repertoriului decorativ baroc.
Jn interiorul bisericii, tîmpla de zid este zugrăvită în partea superiL>ară
cu frescă, ce pare să dateze din nacul al XVIII-iea, fiind contemporană cu
pictura absidei altarului. Sub fresca din secolul al XVIII-iea apare în anumite
puncte o pictură mai ,·eche, care, cromatic ~i tehnic, este identică cu fragmentele apărute în partea de jos a tîmplei. În partea de sus a tîmplei de zid,
pictura murală reprezintă pe Isus pe cruce, avînd în dreapta şi în stînga pe
cei doi tîlhari crucificaţi. Alături de Maria ~i Ioan, care flanchează crucea
lui Isus, \e află în stînga centurillnul. Tîlhar:i sînt biciuiţi de cite un penonaj
ce poartă haine de epocă. Scena se desfăşoară avînd ca fundal Ierusalimul,
cetatea sfîntă, care în pictura de la Gaida de Jos ia înfăţişarea unui ora5 din
T ransih·ania începutului de veac XVIII. Sub ampla scenă a Răstignirii lui
Isus, o friză de arcade conţine proorocii mesianici în bust, avînd în centrul
lor pe :.1aica Domnului orantă.
Peretele răsăritean al naosului cuprinde, în partea de jos, mai multe
fragmente de pictură, din stratul cel mai ,·echi. În partea dreaptă se distinge
silueta Sfîntului Nicolae, îmbrăcat cu sacos polistavrion şi omofor În jurul
gîtului. Detaliile feţei sînt abia perceptibile, fiind şterse de vreme, remarcîndu-se părul şi barba albă ale celui portretizat. Mina dreaptă a Sfîntului Nicolae care binecuvintează are un desen sigur, trădînd o bună cunoaştere a
meşteşugului, precum şi a unor modele de către artistul anonim, realizatorul
ansamblului mural de la Gaida de Jos. Reprezentarea Sfîntului Nicolae în
partea de nord a tîmplei de zid, în locul destinat de obicei icoanei de hram, ne
duce cu gîndul la faptul că iniţial biserica din Gaida de Jos a avut un alt
hram decît cel actual. Un asemenea hram ar fi în deplină concordanţă cu
popularitatea de care se bucura în secolele XIV-XV Sfîntul Nicolae din
Mira Liciei, în mediul românesc al Transilvaniei 16 , constituind un argument
care, împreună cu elementele planimetrice şi de elevaţie, pledează pentru datarea bisericii din Gaida de Jos în epoca respectivă.
Absida altarului are pictura datată printr-o inscripţie scrisă cu litere şi
cifre chirilice, care se găseşte pictată la proscomidie lingă silueta Sfîntului
Atanasie cel Mare, în colţul nord-vestic: .,AN(UL) DOMNULUI 1752 IULIE 1 ".
15 Şematismul,

Blaj, 1900, p. 141.
Un mare numă·r dintre bisericile româneşti ale Transilvaniei veacurilor XIV-XV
sînt închinate sfîntului Nicolae. Amintim dintre acestea bisericile din Şcheii Braşovului,
Dcnsuş, Hunedoara, Ribiţa, Strci (?), Leşnic, Bhsău, Rîşnov, Mănăstirea Lupşa.
16
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Fragment de p ictur ă murală de pe tîmpla de zid (col ţul nord-estic) (foto Liviu Ungurea nu).
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Fragment de frescă d e pe tîmpl a de zid repreze ntînd pe Sfîntul Nico lae, hramul
,·echi al bisericii din Calda de J os (foto Liviu Ungureanu ).
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rig. 7 -

D et aliu din icoan a <le hram , reprez<.>ntînd pe Sfîntul Nicolae.
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Fig. 8 -

Detaliu cu pictura bolţii absidei altarului (1752)

(foto Liviu Ungureanu) .
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La prosrnmidie este reprezentată Cina cea de tama, 1ar zidul semicircular
al absidei cuprinde obi5nuita procesiune de arhierei ai bisericii, îmbrăcaţi în
veşminte episcopale. Calota care acoperă absida, o soluţie arhitectonică puţin
obişnuită pentru un asemenea spaţiu şi care a fost introdmă aici se pare
- sub influenţa arhitecturii din îm·ecinata biserică episcopală de la Geoagiu
de Sus 17 , este decorată cu pictură murală ce aparţine aceluia'ii zugrav care a
împodobit şi pereţii absidei în anul 1752. În centrul cupolei, într-un medalion cu
un brîu de panglici răsucite, ce amintesc de repertoriul decorativ de la sudul
Carpatilor, apare Sfînta Treime, Într-o ipostază mai puţin obişnuită, Dumnezeu-Tatăl cu trei capete şi nimb triunghiular. O compoziţie asemănătoare este
menţionată <le I. D. Ştefănescu 18 şi în biserica din Tălmăcel (jud. Sibiu), a
cărei pictură a fost realizată pe la 1780 de Oprea din Poplaca şi Pantelimon
ZugraYu) 19 . Imaginea este Încadrată de patru mici medalioane cu simbolurile
e,·angheliştilor.

În parte.i de răsărit a cupolei se află pictată Maica Domnului cu pruncul În braţe, a'iezată pe un tron, fiind flancată de doi arhangheli. Această
amplasare e,te o reminiscenţă a tradiţionalelor compoziţii din semicalotele
ce acnpereau in mod obişnuit absidele altarelor la nchile biserici româneşti:! 0 _
Seria de personaje este continuată în dreapta şi în stînga, de jur-împrejurul
medalionului central, de proorocii mesianici.
1n pronaos, deasupra portalului de acces în naos şi deasupra celor două
deschideri practicate în zid, un fragment de frescă din aceeaşi epocă cu pictura absidei altarului înfăţişează pe Isus a'iezat pe tron, în postura de mare
judecător, iar Maria şi Ioan apar ca sfinţi intercesori, împreună cu apostolii.
Este o amplă compoziţie Deisis din care în prezent se mai conservă parţial
doar şapte din cele 15 personaje. Motivul decorativ de panglici răsucite din
partea superioară a frescei, ca şi desenul şi compoziţia, confirmă apartenenţa
ansamblului la pictura de factură brîncovenească tardivă, atît de vehiculată
în Transilvania celei de a doua jumătăţi a veacului al XVIII-lea 21 .
În pronaosul tăvănit se păstrează şi cîteva fragmente de cruci de piatră
ce datează din secolul al XVIII-iea şi care provin din cimitirul din jurul bisenc11.
Biserica din Gaida de Jos a avut În patrimoniul său un însemnat număr
de tipărituri ce proveneau din centre tipografice atît din Transilvania, cît
şi din afara arcului carpatic. Vechile tipărituri se păstrează în prezent la
oficiul parohial. Oîteva din aceste căqi au preţioase însemnări privind istoria
lncală 2 :?.
17

Eugenia Greceanu, op. cit., p. 206.
I. D. Ştefănescu, La peinture religieuse en \'alachie et en Tramylvanie depuis Ies
origines jusqu' au X I Xe siecle, Paris, 1932, p. 289-290.
19 Ştefan Meteş, Zugravii bisericilor române, 'În ACM IT, I, 1926-1928, p. 120.
20 I. D. Ştefănescu, Iconograf ia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, Bucure~ti. 1973, p. 62 5i urm.
21 Marius Porumb, Zugrflvi de şcoală brâncovenească din Transilvania primei j11măt,1/i
a secolului al XV!ll-lea, în vo1. Ştefan Mete/ la 85 ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 413-416.
22 Intre căqile ce se află la Galda de Jos, Într-o stare de conservare deosebit de
bună se găseşte un exemplar din Chiriacodromion, sau Evanghelia învăţătC",-:ire, tipărit la
Bălgrad fo anul 1699, de Mihai lştvanovici Tipograful „cel din Ţ(lra Românească". Deosebit
de semnificativ pentru circulaţia cărţii este faptul că ea a fost cumpărată chiar de la
Mihai Tipogr:iful. Pe marginile cărţii este următoarea in9Cripţie cu litere chirilice: .,Popa
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Vechea biserică din Gaida de Jos este unul din monumentele arhitecturii
de piatră ale cărui începuturi par să dateze de la sfîrşitul secolului al XIVlea sau din prima jumătate a secolului al XV-lea, reprezentînd o pagină din
istoria românilor transilvăneni.
MARIUS PORUMB

THE O1.D CHURCH FROM GALDA DE JOS (ALBA DISTRICT),
A MONUMENT OF THE ROMANIAN MEDIE VAL ARCHITECTURE
FROM TRANSYL VANIA
(Summary)
Thc old church from Galda de Jos, a Rom.1ni,1n village near Alba Iulia, be1on~, to
a group of mouuments which havc becn rcpaircd and invcstigated lately. The nave and
thc apsis werc erected in thc 141h century. Thc church scems to have bccn rcstoreJ in
~othic stylc in the 15th ccntury. lt preserves l6Lh 18th mural paintings.

Ştefan, fici0rul popei Preda, preot G,ildenilor . .. începutul C.lZaniilor, gl,isurilor şi evangheliile ..." ,,Cind trebuie să zică. Om de 46 de ani fim fost cînd am scris. l11tr-acest an aH
Început nemţii ... şi au stricat multe case, care au fost ... Anii Dom(nului) 1701, mst.
noem(brie) nouă zile. De aceasta sii ştie mm se cade a şti precum au l,isat Gligă Pătru
la ceasu morţii sale sii cumpere pre sama bisericii Gălzii unde-i şi el îngropat, unde-i hramul Rojdestvo Bogorodţii (Naşterea Maicii Domnului, n.n.) şi s-au dat aceast,i carte anume
Învăţătoare la toate duminecii preste an, şi la praznice mari să fie pomană pentru sufle tul
său anume Pătru

şi banii i-au dat pe carte Petcă cinşpe florinţi bani ungureşti şi s-a
!ouat de la Mihai tipograful. Muiareţi lui Gliga Pătru şi ea să pomeneami. Pomeni G (ospod)i Pătru i ... Petcă, Pătru Simion, Grigore, Ioan, Mărie. (după care urmează obişnuitul
blestem n.n.) ... Pis(al) Popa Ştefan din Calda de Jos." Jn patrimoniul monumentului se
află şi următoarele tipărituri din secolul al XVIII-iea: Apostol, tipărit la Buzău în 1743 de
Ioan Stoicovici tipograf, cu o insicripţie de donare din anul 1772, cumpărată de Pătru
Moldvai cu 12 florinţi pentru biserica Gălzii de Jos; Octoih, Rîmnic, 1750; Strastnic, Blaj,
1753; Molitvelnic, Blaj, 1757; Evanghdie, Blaj, 1765.
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Arti Musei Napocensis voi. XVII.

O CONTROVERSĂ ISTORICĂ LEGATĂ DE INCURSIUNEA
OTOMANA DIN BANAT lN ANUL 1415

În legătură cu situaţia militară a anilor de la mijlocul deceniului al
doile'a al secolului al XV-iea trebuie discutată şi aqiunea militară otomană
întreprinsă asupra Banatului, condusă de către Isac paşa. Problemele care se
ridică faţă de acest eveniment vizează două-trei aspecte: anul desfăşurării
incursiunii, stabilirea autorului real al victoriei bănăţene şi a comandantului
otoman învins aici. Aceste probleme controversaţe s-au născut ca urmare a
unor interpretări diferite oferite de istoricii care au studiat pînă acum 1stlHU
conflictelor turco-române de la Dunăre.
Prima problemă priveşte chiar datarea incursiunii, întrucît exista p111a
acum trei păreri asupra anului acesteia: autori ca J. Hammer 1 şi C. Ugurgieri2 o plasează în anul 1415; alţii, şi cei mai numeroşi, o situează în anul
1416: Fr. Wettel 3 , V. Motogna"', N. Ilieşiu", T. Turchanyi 6 , I. Vuiai, cronicarul otoman Mehmed bin Mehmed 8 , în timp ce alţii o plasează abia în 1418,
confundînd-o, se pare, cu o altă incursiune otomană În Banat: G. Popovici 9 ,
1 Josef von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs, voi. I (1300-1520), Pesr,
1834, p. 292.
2 Curzio Ugurgieri delia Berardcnga, Avi1enturieri t1. la conquista di feudale e di coroni,
Firenze, 1963, p. 205, îl aminteşte şi ci pe „Niccolo Peter/ y, nativo della Macedoniaa,
prel~înd de fapt mecanic afirmaţiile sursei sale principale pentru istoria Ungariei: H,',man
Ba!lrit-Szekfii Gyula, Magyar tărtenet, voi. II, Budapcst, 1935. Avem în plus un indiciu
asupr.a acestor repetate traduceri şi retraduceri dintr-o limbă În alta a numelui acestuia
Nico,lae fiul lui Petru; de menţionat că În lb. maghiară se scrie Întîi numele de familie şi
apoi prenumele, pe cînd În română, germană şi italiană - În cazul! de faţă - exact invers;
este ci sursă permanentă de confuzii pentru cel ce nu cunoaşte aceste limbi sau pentru
cel ce preia absolut mecanic aceste informaţii.
3 Fr. Wettel, Geschichte des Banats in Altertum und Mittelalter, Timişoara, 1931,
p. 154.
4
Victor Motogna, Banatul românesc În prima jumătate a secolului ,zi XV-iea, În
Revista Institutului Social Banat-Crişana, Timişoara, an. XIII, mai-august, 1944, p. 454-455.
5 Nicolae
Ilieşiu, Monografia Banatului, manuscris la Muzeul Banatului Timijoara,
caiet V, p. 430.
8
Tur-ehanyi Tihamer, Krass6-Szăreny megye tărtenete az osidăktol a regi Krass6
megye megsziineseig ( 1490 ), Lugoj, 1906, p. 3 34.
7
Iuliu Vuia, Districtus Valachorum. Cercurile româneiti bănăţene. Timişoara, 1929,
p ..16.
~ Mehmed bin Mehmed, Nuhbet-iit-tevarih ve'l-ahbar, În Mihail Guhoglu şi Mu;tafa
Mehmed, Cronici turceşti privind ţările române. Extrflse, voi. I, sec. XV mij'1ocul sec.
XVII, Bucureşti, 1966, p. 403; autorul confundă, ,ca mulţi alţi croni,cari otomani, campaniile- su.Jtanului Mahomed I şi1 a.le beilor dunăreni şi pune în consecinţă anul 1419.
9
George Popovici, Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, ,p. 174.
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L. Bohm 10 , monografia Timişoara 700 11 , A. Blmfinius 12 . Existenţa unor ani
diferiţi îngreunează şi mai mult stabilirea corectă a anului de desfăşurare.
Opinăm pentru anul 1415, bazîndu-ne pe analiza situaţiei generale a acestor
cnnflicte ş1 pe cîteva mărturii mai puţm cunoscute sau utilizate de istoricii
citaţi.

Se remarcă în primul rînd absenţa mai îndelungată a comitelui de Timiş
- Filippo Scolari 13 din comitatele bănăţene, explicată prin călătoria sa
în Elveţia în toamna lui 1414 şi primăvara lui 1415 14 , apoi prin luptele din
vara şi toamna lui 1415 desfăşurate În Bosnia şi în care comanda trupelor
regale i-a aparţinut 15 ; în acelaşi timp Filippo Scolari va rămîne la Buda şi
împrejurimi, reţinut de di\·erse probleme ivite În virtutea apartenenţei sale la
consiliul regal instituit datorită plecării regelui Sigi~mund de Luxemburg într-o
lungă călătorie prin apusul Europei 16 . Pentru anul 1416 există documente
care-l prezintă pe Scolari aproape lună de lună în Banat, fapt care ar fi
impus prezenţa sa în fruntea trupelor bănăţene care trebuie să respingă incursiunea 17.
Urmărind direqiile de aqiune ale trupelor otomane pătrunse în Bosnia,
dupa lupta de la Doboj (28 iulie) \·edem că ele s-au împărţit în două mari corvuri care acţionează independent: unul înaintează spre nord-wst şi devastează
Stiria, apoi, pentru prima dată, Krajna 1M, în timp ce corpu'l celălalt se indreaptă spre est, pe Sava ~i apoi pe Dunăre.
JO

Bohm Un:ird, Delm.igy.irorszag ·,:.igy az ,igynevezett Bansag kulăn tărtenete, Pesta,

1H6:', p. 142.

Timiioarn 700. l'.1gi11i din trecut şi ,lZi, Timişoara, l 969, p. 46.
Antonius Bonfinius, Rerum Hungaricarum Decades quatuor cum dimidia, Ila"el,
l S6S. p. 425; el nu datează Însă incursiunea Într-un anumit an, plasînd-o corect În wnte>i. tul general.
13 ln afara lucrării deja citate a lui Curzio Ugurgieri, figura, activitatea ~i bibliografia
subie,tului la Ioan Haţegan, Banatul iÎ Începuturile luptei antiotomane ( I 389-1416 ).
Rolul lui Filippo Scolari. În Revista de istorie, tomul 31, nr. 6, Bucureşti, 1978, p.
102'i-1040. Filippo Sco:ari, cunoscut ~i sub numele de Pippo Spano, a fost comite dl'
Tim,:, Arad, Cenad, Caraş şi Cuvin Între anii 1404-1426, jucînd un rol considerabil atît
pr p!an militar cit şi administrativ; a fost primul promotor al prccoptelor Rena~tcrii şi umanismului italian În Banat şi Transilvania.
14 Pentru prezenţa sa la lucrările
conciliului rcumemc al bisericii creştine de la
Comtanţa în perioada decembrie 1414-mai 1415 vezi nota de mai sus; bibliografia În
luuarea citată.
15 Filippo Scolari nu participă la lupta de :a Doboj, dcsfăşura~ă în 28 iulie 1415 ~1
cî~tigată de turci şi Ostoja, regele filo-turc al Bosni.:i, dar intră m cursul lunilor septembrie-octombrie În Încercarea de a remonta eşecul din vară şi a redresa poziţiile miticare
~i politice ale Ungariei, deteriorate în acest an; cf. Szil:igyi Săndor, A magyar nemzec tăr
tenete, vol. II I, Budapcst, 1895, p. 531, care afirmă că b 5 septembrie 1415 se amină
cîtcva procc~e ale unui familiar al comitclui de Timiş care pleacă cu armata regală spre
Bosnia.
16 Pentru problemele rezolvate de Pippo Spano În virtutea prezenţei sa:c în acest
consiliu regal vezi Wcnzel Gusztav, Okmanytar Ozorai Pipo tărtenetehez. în Tărten_elmi
Tar, Budapcst, 1884, p. 246.
11 Idem, p. 415-425.
18 Hans
Sturrnbergcr, Turkengef ahr und osterreichische Staatslichkeit, în Siidostdrnt.<ches Archiv, Miinchen, X, 1967, p. 133.
11
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Perioada în care aceste trupe ajung în Banat poate fi estimată ca fiind
august-septembrie 1415. Direqia atacului otoman asupra Banatului este de
la sud-vest spre nord-est, iar apoi, după trecerea Dunării printr-un loc imposibil de precizat cu exactitate, dar situat în mare în zona de confluenţă a
Tisei cu Dunărea şi apoi a Timişului şi Begăi cu Dunărea, turcii urcă în
amonte pe Timiş şi Bega 19 •
Cel de-al doilea aspect care necesită precizări se referă ,la numele acelui
vicecomite de Timiş care i-a întimpinat pe turci. Părerile exprimate pînă acum
indică în totalitate acest vicecomite În persoana lui Nicolae fiul lui Petru de
Macedonia 20 . Numele a fost preluat de la un autor .Ja altul, fără a căuta raportarea sa la documentele contemporane şi în acest fel s-a ajuns la perpetuarea unei greşeli mari prin atribuirea acestei \·ictorii unui alt om decît
cel adevărat.
Confuzia poate fi atribuită şi unei apropieri şi respectiv inversări de
nume, întrucît odată autorul victoriei apare ca Nicolae /iul lui Petru, altă
dată ca Petru Jiul lui Nicolae. Pentru diverşii autori traducerea sau retraducerea numelui dintr-o limbă în alta (în română, sîrbă, maghiară, germană
etc.) de autori care nu aveau cunoştinţe suficiente în aceste limbi prezintă
dificultăţi şi astfel greşeala a continuat să dăinuie; nu pot fi uitaţi cei ce au
preluat mecanic şi fără a controla afirmaţiile autorilor mai vechi.
In realitate avem ,de-a face cu două persoane distincte. Unul este Nicolae Jiul lui Petru de Macedonia care nu a fost niciodată vicecomite de
Timiş21 , iar celălalt este Petru Jiul lui Nicolae de Derechke, vicecomite de
Timiş între anii 1410-142!22 • Atestarea continuă a ultimului în această func19 De -remarcat faptul că În de-cursul Întregului ev mediu denumirea de Bega lipseşte.
ea fiind o creaţie a secolului al XVIII-iea. Existau ca urmare două Timişuri: cel de a;,,i
şi Bega care curgea prin Timişoara. Ţinutul dintre cele două r,Îuri se mai numea şi „1ntre
Timişuri", doar uneori apărî-nd şi diminutivul de Timişel pentru Bega de astăzi.
20 Spre o completă elucidare a situaţiei am apelat la corpusurile de documente publicate de Pesty Frigyes, Krasso varmegye tortenete, voi. III, Budapest, 1882; idem, A Szorenyi Bansag es Szoreny varmegye tortenete, voi. III, Budapest, 1878; Pesty FrigyesOrtvay Tivadar, Oklevelek Temes varmegye es Temesvar varos tortenetehez, voi. I, Brati!tlava, 1896. Am urmărit fiecare document publicat între anii În care Pippo Spano a fost
comite de Timiş (1404-1426). Nicolae fiul lui Petru de Macedonia a.pare pentru prima
da,tă în documente la sfîrşitul sec. XIV; cf. Pesty-Ortvay, op. cit., ,p. 301-302; apoi
la 18 iulie 1399, cf. Krasso, III, p. 2.H: la 15 august 1403, cf. Pesty-Ortvay, op. cit.,
p. 331; la 15 mai 1404, cf. Krass6, III, p. 246; la 2 iulie 1406, cf. Pesty-01.'tvay,
op. cit., p. 380; la 31 martie 1408, of. Pesty-Ortvay, op. cit., p. 383; în anul 1411,
cf. Pesty-Ortvay, op. cit., p. 454. Reapare în documente abia la 26 octombrie şi 9
noiembrie 1437: ,,tgregius vir Nicolaus filius Petri de Macedonia", d. Krass6, III, p.
362-363; nu există nici o menţiune ,în acest interval care să-l ,pomenească, cu atît niai
puţin cu vreo funqie.
21 Aceleaşi corpusuri de documente ne-au permis ,cunoaşterea realului vicecomite şi
jude aJ nobililor din Timiş, Petru fiul lui Nicolae de Derechike. Nu am întîlnit nici
o menţiune care să pomeneasd ,faptul că .familia ar fi deţinut şi Macedonia ·şi să avem
astfel de-a face cu aceeaşi familie nobiliară amintită sUlb două n,ume, după două dintre
posesiunile stăpînite. Primul document În care Petru fiul 'lui Nicolae apare •ca vicecomite
de Timiş datează· diru 17 iunie 1410, cf. Pesty-Ortvay, op. cit., p. 428; focă de cinci ori
~n anul 1410, În anul 1411 odată; În 1414 odată; În 1415 de două ori: la 6 februarie şi
17 .septembrie, cf. Pesty-Ortvay, op. cit., p. 503 şi 516-517; tn anul 1416 odată; în
anul 14:7 de două ori; la fel În 1418; tn anul 1421 odată. Consi,derăm suficiente cele 16
atestări ,documentare din aceste 3 ,corpusuri de .documente penrtru a-l certifica pe Petru fiul
lui Nicolae de Derechke În funcţia de vicecomite de Timiş.
22
Vezi autorii înşiraţi în primele note ca-re preiau amintita gr~eală istorică.
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ţie între anii amintiţi mai sus exclude orice dubiu asupra existenţei sale
fizice şi a funqiei ocupate. Mai mult chiar, Nicolae de Macedonia nu apare
atestat documentar după anul 1411 şi nici una dintre atestările documentare
contemporane nu-i atribuie funcţia de vicecomite. Ca urmare, vicecomitele de
Timiş care respinge incursiunea otomană din toamna lui 1415 din Banat este

Petru fiul lui Nicolae de Derechke.
Trupele de achingii intrate în Banat prin zona amintită mai sus se răs
pînclesc după pradă în zona cîmpiei Timişurilor, după verificata tehnică a
akin-ului:!:I_ La cîteva zile după aceasta turcii sînt Întîmpinaţi de trupele
bănlţene avîndu-1 în frunte pe vicecomitele Timişului, loqiitorul şi succ~orul la comandă al comitelui plecat în alte zone ale regatului. Locul acestei
î111îlniri nu poate fi nici el aproximat, deşi trebuie situat în aceeaşi cîmpie
bănăţeană, undna pe direqia Becicherecul Mare (Zrenjanin) - Timişoara.
Lupta se desfăşoară Într-o notă de echilibru şi nici una dintre combat.ime nu reuşeşte să obţină a \·antajul decisiv pentru victorie. Pentru a opri
vănarea inutilă de ~înge şi a scuti foqele proprii de eforturi suplimentare,
vicecomitele îl provoacă b duel pe comandantul trupelor otomane.
Aici se ridică cel de-al treilea aspect dubios al acestei controverse istorice: a fost acesta Isac paşa, învingătorul de la Doboj, sau un alt bei dună
rean~ Prima impresie pledează pentru Isac paşa, dar atestarea sa documentară
'li după această incursiune impune serioase rezerve, întrucît el nu putea fi
ucis acum. Întrucît relatările despre lupta din 1415 confirmă uciderea comandantului otoman, trebuie să avem în vedere două Întrebări: a condus efectiv
I \ac pa~a incursiunea, dar nu a participat la luptă, sau este un alt comandant dintre beii dunăreni care este confundat cu Isac paşa de Vrbosna (Sarajcrn), fie datorită similitudinii de nume, fie din eroarea istoricilor creştini
care nu-i cunoşteau numele real şi l-au înlocuit cu cel al cunoscutului conducător otoman, aflat la îndemînă.
Prnv,>Carea la duel a comandantului advers este în deplină concordanţă
cu obiceiurile cavalereşti ale vremii în Europa, chiar şi răsăriteană, şi este
acceptată cu promptitudine şi de otomani, la rîndul lor mari admiratori ai
vitejiei şi ai Întrecerilor între doi comandanţi vestiţi. Pentru Banat este însă
prima atestare a unei astfel de fapte şi ea trebuie pusă şi în tangenţă directă
cu Filippo Scolari, produs al Italiei şi obiceiurilor sale cavalereşti, cel care
le , a cultiv;:i ~i la curtea sa de la Timişoara. În acelaşi spirit trebuie văzută
'li prezen\J. unor cavaleri italieni, florentini în special, la curtea sus-amintită
~i la o regenerare a vechilor precepte ale cavalerismului apusean, transplantate
acum pe pammt romanesc.
Despre desfăşurarea duelului dintre cei doi, cunoaştem destul de puţine
lunuri: are loc În mijlocul cîmpului de bătălie şi spectatori sînt combata1nii
din ambele tabere, fiecare îmbărbătîndu-şi comandantul. La un moment dat
beiul otoman încearcă printr-un vicleşug să-şi ucidă adversarul, dar eşuează
datorită clarviziunii acestuia şi ca urmare este imobilizat de Petru de Derechke. Aruncîndu-1 la pămînt, acesta îi taie capul cu o lovitură de sabie.
~

A

A

23 Sintetizată de Awrel Decei, Incursiunea( akin) lui Mihaloglu Ali beg asupra Orăzii
În anul 1474, pe temeiul istoriei lui I bn Kemal, în Sub semnul lui Clio, Cluj, 1974,
p. 291-306.
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Turcii sînt puşi pe fugă, urmăriţi pînă la Dunăre şi prada, inclusiv robii,
recuperată integral.
Avem de-a face cu o obişnuită incursiune otomană soldată cu lupta
decisivă dintre localnici şi năvălitori, luptă care hotărăşte soarta acţiunii:
dacă turcii înving, pot jefui În linişte aproape Întreg Banatul, Întrucît forţele locale sînt dispersate, iar cele regale nu le pot Yeni În ajutor; dacă
victor:a aparţine creştinilor, turcii sînt cei ce trebuie să fugă pînă la vadurile fluviului ~i să-l treacă, eventual după Încă o luptă pe malul Dunării. în
acest caz toată prada şi robii sînt eliberaţi, iar majoritatea achingiilor îşi află
sfîrşitul în incursiune. Insolită este doar acţiunea vicecomitelui, care îmbină
dorinţa proprie oricărui cavaler de a se remarca pe cîmpul de luptă prin
isprăvi personale cu interesul general al regiunii: scutirea forţelor sale militare de lupte sîngeroase, Întrucît incursiunile de pradă otomane sînt f enomene ;lnuale.
Spre o deplină edificare asupra potenţialului militar al trupelor româneşti din Banat în aceşti ani relatăm şi o altă incursiune otomană, situată
şi acea~ta imprecis prin anii 1416-1417 2 ...
Acţiunea nu poate fi confundată cu cea din 1415 datorită modului diferit de acţiune, deşi autorul noii victorii creştine este tot Petru fiul lui
Nicolae de Derechke, vicecomitele de Timiş.
Incursiunea otomană, comandată de un bei rămas anonim, debutează
printr-o acţiune energică care-i propulsează pe achingii pînă dincolo de Timişoara, aproape de malul Mureşului. Acest fapt indică caracterul surprizei
totale şi al unei împărţiri a forţelor locale în mai multe direcţii, una dintre
ele fiind probabil Bosnia, loc de ciocnire a intereselor regale şi otomane,
restul forţelor fiind insuficiente pentru a opri În faşă acţiunea otomană. Ca
urmare, vicecomitele trebuie să apeleze la toate forţele disponibile, timp în
care achingiii pradă, jefuiesc şi robesc populaţia fără apărare.
Plecat în urmărirea lor, vicecomitele Petru îi ajunge din urmă în apropierea Mureşului, deşi se află în inferioritate numerică. Pentru a contrabalansa
acest neajuns, el apelează la un procedeu mai puţin folosit, deşi cunoscut
în zonă, atacul de noapte asupra taberei duşmane. Acest atac de noapte ,·a
rămîne celebru În analele Banatului.
La miezul nopţii, trupele bănăţene se aruncă asupra turcilor adormiţi cu
strigătul-parolă „Dumnezeu şi Sf. Mihail".
Ora înaintată, oboseala unei
zile de jaf şi somnul Întrerupt sîn t tot atîtea piedici pentru turci care nici
nu pot distinge numărul duşmanilor, dar nici nu-şi pot deosebi prietenii de
duşmani.
Acţiunea

aceasta, păstrînd bineînţeles proporţiile, prefigurează parcă celebrul atac de noapte din vara lui 1462, iniţiat, condus şi finalizat de Vlad
24

Antonius Bonfinius, op. cit., p. 425-426; Francesco Grisellini, Istoria Banatului
tradufcre de N. Bolocan, Bucureşti, 1926, p. 27; Mi,llcker Felix, A tărăkok elsâ
betăresei Del-Magyr:irorszagba Zsigmond es Albert kiral7ok idejeben. Kew es Krasso varmegyek megsziinese 1393-1439, în Tărtenelmi es Regeszeti Ertesito, an XXIX, fasc.
III-IV, Timişoara, 1913, p. 3-42. Datarea trebuie privită cu multă circumspeqie, întrucît
evenimentele nu sînt prea bine cunoscute, iar acest atac de noapte este situat şi în alţi
ani, chiar şi În deceniul următor se vorbeşte despre asemenea fapte. Wenzel Gusztav,
Ozorai, rp. 18, opinează că aqiunile militare din anul 1416 au fost cele mai puternice din
acest Început de secol XV, ele desfaşurîndu-se pc teritoriul Ţării Româneşti, Ungariei, Serbiei,
Bosniei.

Timişan,
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Tepeş. Ea reprezintă de fapt acumularea unei bogate experienţe militare în
confruntările cu turcii otomani şi, implicit, a unor diverse tactici de luptă
de către poporul român; o vom întîlni pe ambele versante ale Carpaţilor
şi folosirea ei ,·a atrage laudele Europei pentru cei ce o utilizează.
Victoria aparţine bănăţenilor şi turcii pierd În totalitate rodul unei săptă
mîni de pradă. Tradiţia populară, reluată apoi de istoricii citaţi mai sus,
consemnează faptul că pe oîmpul de luptă s-a ridicat mai tîrziu o capelă
şi în jurul acesteia o localitate. În privinţa numelui acesteia există două pă
reri: una generată de existenţa şi astăzi a unei localităţi, Sînmihai, în preajma
Timişoarei şi o alta, care numeşte această localitate Sînnicolaul-Mare, situat
la numai cîti,·a km de Mureş. Dacă menţionăm că în sec. XV această aşe
zare este amintită pentru prima dată în anii imediat următori luptei şi că
În hotarul actual al localităţii se afla şi o aşezare cu numele de Sf. Mihail,
considerăm că localizarea luptei în zona oraşului Sînnicolau-Mare este veridică

~i conformă cu mărturiile istorice menţionate.
Ambele aqiuni descrise au ca autori trupele comitatelor bănăţene, alcă
tuite în marea lor majoritate din nobili, cnezi şi ţărănime liberă români, conduse de către vicecomitele de Timiş, Petru fiul lui Nicolae de Derech:ke. Am
dorit în principal restabilirea adevărului istoric asupra identităţii acestuia În
persoana Yicecomitelui de Timiş şi descrierea, în limitele admise de sumarele
consemnări asupra lor, a acestor lupte de apărare a pămîntului strămoşesc,
concomitent cu stabilirea unei cronologii cît mai aproape de adevăr. Misiunea a fost îngreunată de faptul că nici pînă astăzi istoricii nu s-au pus de
acord cu cronologia conflictelor turco~creştine În acest început de secol XV,
necunoscîndu-se nici numărul, nici anul desfăşurării şi cu atît mai puţin detalii suficiente spre a analiza şi descrie evenimentele.
IOAN

HAŢEGAN

UNE CONTROVERSE HISTORIQUE SUR L'EXPEDITION
OTTOMANE DANS LE BANAT PENDANT L'ANNEE 1415
(Resume)
L'etudc cherche a repondre aux questions suivantes: qui a ete, en realite, le vicomtc
de Timiş qui a remporte la victoirc sur Ies turcs: Nicolas, le fils de Pierre de Maoedoinc,
ou Pierre, le fils de Nicolas de Derechke ?; l'annec dans laquelle a eu )ieu J"e:xipedition et
le nom du bey ottoman qui a conduit l'armee ottomane.
Base sur une riche bi,bliographie, l'auteur a ,reussi a repondre a cettes que5tions: le
vicomte de Timiş est Pierre, le fils de Nicolas de Derechke, l'annee est 1415 et le bey
ottoman n'est pas Ishak, mais probabkment un autre bey danubien.

GRAMATICA LATINĂ A LUI GREGORIUS MOLNAR.
CONTRIBUTIE LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE
'

Printre manualele didactice latine folosite în Transilvania, începînd cu
mijlocul secolului al XVI-iea, se numără şi Gramatica întocmită de Gregorius
(Gergely) Molnar 1 .
Despre acest autor transilvănean se ştie că a fost student al Univer\ităţii din Wittenberg şi că a profesat În cadrul şcolii clujene, al cărei rector,
Între 1556-1564, va fi, slujind-o cu dăruire de pedagog savant.
Gramatica latină alcătuită de profesorul şi filologul clujean Gr. Molnar
- cunoscută sub titlul invariabil „Elementa grammaticae latinae" \-a
impus ca o lucrare solidă în informaţie şi structură, făcînd epocă încă de la
prima sa ediţie, apărută la Cluj, în anul 1556, concomitent cu Gramatica lui
Ph. Melanchton 2 , dar superioară acesteia 3, reeditată pînă în anul 1830, în1 r-o
adevărată serie ce cuprindea 60 de ediţii.
Despre acest manual s-a afirmat că a fost unul dintre cele mai răspîndite
În Transilvania4, în uzul didactic, în şcolile maghiare şi săseşti, şi, probabil, în cele româneşti.
Referitor la paternitatea redactării acestei lucrări, cercetătorul braşovean
Pavel Binder 5 atribuie, ca probabilă, şi contribuţia lui Johann Femmich,
originar din Nocrich (Leschkirch), care a funqionat ca dască1 I în şcoala protestantă condusă de Gregorius Molnar.
Considerăm însă rolul acestui cărturar ca fiind destul de mic, Întrucît
trebuie să subliniem faptul evident că meritul incontestabil de autor îi apa~ţine lui Gregorius Molnar, distins intelectual latinist, autoritate în matene
filologică în epoca sa, căruia îi aparţin cîteva prelucrări de manuale, dar ~i
originale lucrări didactice.
Contribuţia lui Gregorius Molnar în această direqie se materializează
printr-o revizuire a lucrării metodice asupra discursului despre probleme şco1 Date ,privind biobibliografia lui Gregorius
Molnar, în Jozsef Szinnyei, Magy.ir
ir6k elete es munkai, voi. IX, Budapest, 1903, col. 186.
2 Vezi Philipp Melanchton, Grammatica latina, Clauidiopoli, 1556, Tipografia G. Hoffgreffus, i111 -8°, cf. Regi magyarorszagi nyomtatvanyok (1473-1600), Akademiai Kiad<i,
Buda.pest, 1971, poz. 135, p. 179 (citat 1n continua.re RMNY).
3 Zs. J ak6, Philobiblon transilvan, Ed. Kriterion, Bucur~ti, 1977, p. 11.
4 Ibidem; lstRom, voi. II, p.
1050; Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, Gramatica
românească. 1757. Prima gramatică a limbii române. Ediţie, studiu introductiv liÎ glosar de
N. A. Ursu, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. XVIII.
11 Vezi P. Bin,der, Interferenţe în domeniul tiparului în
Transilvania secolului al
XVl-lea, în Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România şi a înfrăţirii lor
cu naţiunep română, Naţionalitatea germană, voi. I, Ed. politică, Bucur~ti, 1976, p. 291.
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lare, datorată lui Aelius Donatus6 , precum şi printr-un compendiu explicativ
al elementelor gramaticale publicate de Thomas Linacre 7 , ambele lucrări fiind
reeditate în mai multe rînduri, la Cluj, în tipografia lui G. Heltai.
Alături de aceste două manuale prelucrate, Gregorius Molnar are o contributic originală în privinţa alcătuirii unei cărţi de ,logică şi filozofie scolastică aristotelică în Transilvania 8 , a unui catehism reformat 9 şi a unei cărţi
de religie 10 .
Lista titlurilor lucrărilor elaborate sau prelucrate de Gregorius Molnar
dcn-edeşte o activitate ştiinţifică şi didactică deosebit de intensă, care susţine
afirmaţia potrivit căreia cărturarul transilvănean ar fi putut fi chiar unicul
autor al Gramaticii latine. În plus merită de reţinut şi faptul că lucrarea,
care a fost tipărită În timpul Yie\ii sale, a rămas necontestată de altcineva,
nici chiar în perioada ulterioară decesului său.
De menţionat că seria cronologică a ediţiilor Gramaticii latine a lui
Gregorius Molnar este consemnată de valor0ase instrumente ştiinţifice, cum
sint corpusurile bibliografice: Regi magyar ki-inyvtar, Regi magyar nyomtatvânyok, de dicţionarul bibliografic al lui J. Szinnyei şi de Catalogul „T ransih·anicelor" 11.
Sintetizînd Într-un tablou ~inoptic toate elementele bibliografice (date în
anexă), avem următoarea situaţie, care include totalul ediţiilor, luate În ordine
cronologică şi pe oficine tipografice: Clui: 1556, 1577-1602, 1671, 1680,
1691, 1694, 1698, 1735,1750, 1779; Sibiu: 1575-1601, 1664, 1682, 1731, 1736,
1754, 1768, 1784, 1786, 1809, 1816, 1830; Braşov: 1642, 1703; Cluj-Sibiu:
1798, 1802; Buda: 1708; Pesta: 1815; L6cse (Leutschovia): 1650, 1696, 1702,
1730; Debreţin: 1613, 1683, 1702, 1725, 1727, 1732, 1737, 1742, 1749,
6 [ Donatus, Aclius ], Aci ii Donati viri clarissimi De octo partibus orationis methodus
Questiunculis
pucri(li)bus
vndiq(uc)
collcctis
illustrata per Lconartum Culmannum
Craylssheymcnsen. Nune denuo revisa et diligentcr recognita
Gregorio Mo!nar etc., Claudiopoli, Tipografia lui Gaspar Heltai, in -8°, signaturi A-K, 1566 (ed. I), 1581, 1583,
1591-1600, 1600. Cf. Szabo Karoly, Regi magyar konyvtar, Buda!pest, voi. II, 1879-1888,
poz. 95, 164, 174 (citat în continuare: R.M.K.) şi RMNY, poz. 210, 489, 527, 761, 866.
7 [ Linacrc, Thomas], Thomae Lin acri Britani Grammatices compendiosa p(er) questiones cxplicatio a Gregorio Molnar, sanctae memoriae, in vsum studiosae iuventutis o'.im
collecta nu(n)c rccognita, et a plurimis quibus scatebat, mcndis ropurgata ac aliquantulum
ex integro corpore desumtis exemplis aucta vt per se liquebit, si haec cum prius invulgatis
exemplari bus conf eras, Claudiopoli, Tipografia Gaspar Heltai, MDLXVI (1566, ed. I)
şi 1578, ambele ediţii latine in -8°, signaturi A-S = 143 + 1 [f]. Cf. RMK. 11-102 şi
148; RMNY - 221, p. 248-249 şi 412, p. 400.
8 f Molnar Gregorius ], Erorematum dialcctices libri tres, stvdiosis scholae Claudiopolitanac ex vetcrum ct recenti um di alccticorum pracceptis ad ediscendum proposi ti }1 Gregorio
Molnar, Claudiopoli, c. 1564-1565, tipografia G. Heltai, in -8°, signaturi A-S, T4, 148 f,
ornamente, vignete, tipar negru. Cf. RMK. 11-313; RMNY - 202, p. 234-235; V. Jugă
reanu, Bibliographie der Siebenbiirgischen Friihdrucke, Badcn-Baden, 1959, poz. 268;
D. Năglcr, Catalogul „Transi['l;ţinicelor", I, Sibiu, 1977, poz. 610, p. 204.
9 [ Molnar, Grcgorius ), Catechesis scholae Claudiopo1itanae ad pietatis stvdiosam ivventutcm in doctrina Christiania fideliter exercenda(m) proposita a Grcgorio Molnar, Claudiopoli, 1564, Tipografia G. Heltai, in -8°, signaturi A- N, 0 1 + 1 = 111 f. Cf. RMK.
II - 93; RMNY - 201, p. 234.
10 [ Molnar, Gregorius ], Prima doctrinae Christianae rudimenta pveris scholac Claudiopolitanac in Christiana religione informandis, ad ediscendum proposita
Gregorio Molnar,
Clavdiopoli, c. 1564, Tipografia G. Heltai, in -8°, signaturi A-D, E7+ 1 = 39 f. cf. RM K,
11-94; RMNY - 203, p. 235-236).
11 Doina Nagler, op. cit.
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1752, 1765, 1772, 1775, 1829; Sarospatak: 1661; Kassa (Kosice): 1671; Bratislava-Pesta: 1772, 1790, 1794, 1804; Bratislai:a: 1763, 1772, 1794; Bratislava-Cassovia: 1780, 1787; Cassoi:ia: 1763; Noriberga: 1651.
Şi despre gramatica latină a lui Gr. Molnar, operă valoroa\ă a unui
ilustru reprezentant al învăţămîntului gimnazial medie\'al din Tramih·ania,
se poate afirma că a avut un destin fericit.
Ea a Împlinit un bine definit scop didactic, nu numai În învătămîntul
limbii latine din Transilvania, începînd cu mijlocul secolului al XVI-iea,
pînă în primele decenii ale secolului al XIX-iea, ci ~i în teritoriile Yecine, în
fosta Ungarie, în Cehoslovacia ~i Germania de astăzi, cunoscînd un număr
record de ediţii, imprimate de treisprezece importante centre cultural-editoriale.
Această lucrare a fost imprimată de-a lungul timpului de editori de
marcă, bunăoară: G. Hoffgreff (ctitor al tiparniţei din Cluj), G. Heltai la
Cluj; M. Hermann la Braşov; Stephan Ji.ingling, I. Barth şi Martin Hochmeister la Sibiu; Paul Viski la Debreţin; Ioan Michael Landerer la Pojon
(Bratislava); Johann Thomas Trattner la Pesta, care şi-au asumat responsabilitatea tipăririi, precum şi răspîndirea ei in mediile intelectuale şi şcolare, cum
a făcut-o, îndeosebi, Martin Hochmeister.
La acestea trebuie să adăugăm şi faptul că ediţia clujeană din anul 1694
a fost îngrijită de tipograful cărturar clujean Nicolae Kis de T6tfalu (Totfalusi Kis Mikl6s; 1648-1702), care a servit drept model pentru numeroase
ediţii ul terio:ire.
De remarcat că această tipăritură se încadrează în istoria lingvisticii
române, prin faptul că ediţia clujeană din 1735 a servit ca model latin pentru prima gramatică românească alcătuită de Dimitrie Eustatievici Braşo
veanul12, mai ales în ceea ce priveşte capitolele de morfologie şi sintaxă.
Tipăritura luată în discuţie a fost inclusă în Bibliografia maghiară veche,
în Catalogul „Transilvanicelor", însă considerăm că locul şi rolul său de
produs cultural-ştiinţific editorial, avînd în vedere şi originea autorului ei,
îi conferă dreptul de a fi adjudecată, deopotrivă, de ambele bibliografii naţio
nale vechi 13 , maghiară şi română 14 •
12
Vezi N. A. Ursu, Modelul latin al Gramaticii lui Dimitrie Eustatievici Braioveanul,
În Limba română, XVI, nr. 5, 1%7, p. 423-433; Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, Gramatica românească. 1757. Prima gramatică a limbii române, p. XVIII (şi nota 30); Ion
Popesţu, Prima gramaticii a limbii române, În Cronica, Iaşi, an. VI, nr. 48 (303 ), sîmbătă,
27 noiembrie 1971, p. 3; Algeria Simota, Dimitrie Eustatievici (fişă biobib!iografică), în
Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Editura Acad. RSR, Bucureşti,
1979, fa" 339.
3 Referitor la criteriile de alcătuire a Bibliografiei naţionale vechi, vezi I. Bianu,
N. Hodoş, D. SimoneSJcu, Bibliografia românească veche (1508-1830), tom. I-IV, Bucureşti, 1903-1944; V. Cândea, Poate fi inclusă cartea lui Carra « Histoire de la Moldavie
et de la Val,ichie» În Bibliografia românească veche?, În Studii şi cerce1<1ri de bibliologic,
1, 1955, p. 245; Discuţie privind ,rezoluţia Conferinţei Internaţionale de bibliografie, Varşovia, 19-21 septembrie 1957 a.pud Dan Simonescu, Le livre grec imprim{: en Roumanie (1642-1830), \:n volumul Symposium «L'epoque phanariote (21-25 octombrie
1970)», Thessalomiki, 1974, p. 129-130.
14
Includem \:n Bibliografia românească veche şi tipăriturile legate de aportul lui
Gr. Molnar - (vezi notele 6, 7, 8, 9, 10, sub!. ns.).
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ANEXA
I. Molnar, Gregorius (Gergely), Elementa grammaticae latinae, pro -recta scho-

I I.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

bsticae juventutis institutione ex praecipuis grammaticorum praecep.tis. Claudiopoli, 1556 (Tipografia lui Gheorghe Hoffgreff). In -8°.
Cf. RMK 11-72, p. 16; RMNY - 136, ip. 179-180.
Notă: Despre Gheorghe Hoffgreff, ctitor al tiparniţei din Cluj şi comisionar,
Între anii 1550-1559, al editurii wittenbergheze Schram tn Transilvania, vezi În S. Jako şi R. Manole5'Cu, Scrierea latină în evul
mediu, Buc., 1976, p. 86, Zs. Jako, op. cit., p. 572-573.
< Molnar Gergely >, E!MTtenta ~rammaticac Latinac, Cibinii, l 57:'>-1601, Johann
Fabricius (?)
Cf. RMNY - 621, p. ;4;_
Molnar Gcrgely, Elemcnta grammaticae latinae pro recta scho'.asticae juventutis
institutione ex praecipuis grammaticorum pracceptis, Claudiopoli, 1577-1602,
Heltai G., in -8°, (A-C) D+? = (32+?) foi,
Cf. RMNY - 628, p. 549-550.
Molnar, Gregorius, Elcmenta Grammaticae Latirue Prorecta institutione Juventutis Scholasticae ... , Coronae, M. Herrmann, 1643, in -4°, 68 f. nenum. Tipar
negru, foaia de titlu Încadrată, frontispicii, viniete.
Cf. RMK 11/618; J. Szinnyei, Magyar irok .. . , voi. IX, Budapest,
1903, col. 185; D. Nagler, op. cit., poz. 256, p. 93-94.
Molnar, Gregorius, Elementa ~rammaticae latinac, Locse, 1650.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
Molnar, Gregorius, Elcmenta grammaticae latinae, Debreczini, 1613.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., vo'.. IX, col. 18;,
Molnar, Gregoriw, Elernenta Grammaticae Latinae. Prorecta lnstitutione Juventutis scholasticae ... , Noribcrgae, M. Emfter, 1651, in -8°, 48 f. nenum. Tipar
negru, litere de diferite mărimi, fronti!!picii, viniete.
Cf. D. Nagler, op. cit., poz. 291, p. 104-105.
Molnar, Gregorius, F1ementa grammaticae latinae, Sarospatak, 1661.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
Molnar, Gregorius, Elcmmta grammaticae latinae ... , Cibinii 1664.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae ... , Claudiopoli, 1671.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, Kassa (Kosice), 1671.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 18'5.
Moln:-.r, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, Cla..udiopoli, 1680.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi IX, col. 185.
Molnar, Gregorius, Elementa Grammaticae Latinae, P.ro recta Institutione iuventutis Scholasticae, ex prolixioribus Grammaticorum Praeceptis, in breve Compendium contracta, Gregorio Molnar, piae memoriae. Nune denuo excusa singulari studio et a plurimis quibus scatebat mendis purgata et Jocupletata,
Cibinii, Per Stephanum Jungling, 1682, in -4°, 77 f.nenum. Tipar negru, focre
de diferite mărimi, foaia de titlu încadrată cu motive florale, fronti!lpicii,
v1n1ete.
Cf. RMK 11/1514; D. Nagler, op. cit., poz. 485, p. 165.
Mdlnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, Debreczini, 1683.
Gf. J. Szinnyei, op. cit., voJ. IX., col. 185.
Molnar, Gregorius, Elernenta grammaticae latinae, Pro recta Scholasticae Juventutis lnstitutione, ex praoc~puis Grammaticorwn Praeceptis a Gregorio Molnar
contracta; Nune noviter Meohodo meliori missa: Regularum, de Nominum Gencribus, Verboru{m), Praeter~s et Supinis, Qantitate Syllabaru.m, Metris cornprehensarum, Notis utilissimis illustrata: ;i Mendis Typographicis repurgata: ex
Editione S. Patakiensi denuo recognita: et necessariis quibu"9Ciam Adjectionibus
1,
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ac Notis adaucta: usuique Discentium plene .1ccomodat:t. Cbudiopoli, M. Vercs1691, in -8°, 120 f.nenum., tipar negru, litere de diferite mărimi,
frontispicii, iniţiale, viniete.
Cf. RMK 11/1686; D. Na~ler, op. cit., poz. 544, p. 184-ISS,
J. Szinnyei, op. cit .. voi. IX, col. u-1;.
XVI. Molnar, Gregorius, Ele-menta grammaticac latinac, Claudiopo'.i, 1694.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XVII. Molnar, Grcgorius, Elementa grammaticac latinae ... , Loc~c, 16%.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, co'.. 185.
XVIII. Molnar, Gregoriu.s, Elementa grammaticae !atinac, Cbndiopoli, 169S.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XIX. Molnar, Gregorius, Element:i grammaticae latinae, Locse, 1702.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XX. t,,folnar, Gregorius, Elementa grammaticac latinae, Debreczini, I 7.02.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XXI. Molnar, Gregorius, Elementa gramm:iti.c:ie latinae, pro rec!a institutione 1uventutis Scholasticae, ex prolixioribus Grammaticorum Praeccptis, in breve Compendiu contracta ,1 Gregorio Molnar, piae memoriae. Nune denuo excusa singuhri studio, et .1 plurimus quibus scatebat menidis purgata ct locupletat.1.
Coronae, Apud Lucam Scnlerum, MD per
Michaelem
Heltzdoerffer,
Anno
MDCCIII (1703), in -8°, A-K4=9 1/2 coli, 76 nenum.
Cf. RMK 11-2145, p. 583; J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. I SS.
XXII. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae ,!atinae ... Budae, 1708.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XXIII. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae 1.uvell'tutis institutione, ex praecipuis grammaticorum .praeceptis.. . contracta. Nune
noviter methodo meliori emissa; regularum de nominum generibus, vcrborum,
praeteritis et supinis, quantitate syllabarum metris comprehensarum, notis utili,simis, necessariis et jucundissimis, perspicue illustrata, Debreczini, 1725, Per
Paulum Viski. 1n -8°, de 2 f. nenum. + 204 p.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185; Geza Petrik, op. cit.,
voi. II (Gy-O), Budapest, I 890, p. 772.
XXIV. Mo'.nar, Gregorius, Elementa grammatic.1e latinae, Locsc, 1730.
Of. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185.
XXV. Molnar, Gregorius, E'.c-menta grammaticae latin:!e, Leuts.:hoviae, I 730. In -8°,
de 2 f. nenum. + 160 p.
Cf. Geza Petrik, op. cit., II, Budapest, 1890, p. 772.
XXVI. Molnar, Gregorius, Elcmenta grammaticae btinae, pro recta schola$ticae juventuti,
imtitutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis... contracta. Post, multijug.i accessione per varios locupletata; praesertim regulis, de nominium generibus,
verborum, praeteritis et supinis ne-c non quantitate syllabarum metro comprchensis aucta. Demum, anno d. 1694, vitiis innumeris sublatis, supcnfluis, resecti;,
meliori, et methodo et compendio (mediante ... Nicolao Kis de M. Totfalu, ...
typographo ·Claudiopolitano). donata. Nune vero, ad idem nemplar amussim
cxcusa, Cibinii, 1731, Excudit Johann Barth. In -8°, de 206 p.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., vol. IX, col. 185; Geza Petrik, op. cit.,
II, p. 773.
XXVII. Molnar, Gregorius, Elcmcnta grammaticac latinae, Dcbrcczini, 1727, Typ. Civ.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja, V, (1712-1860), Pt',tlasok,
Budapest, 1971, p. 327.
XXVIII. Molnar, Gregorius, E'.ementa grammaticae latinae pro recta scholasticae juvcntutis institutione ex praecipuis grammaticorum praeceptis, contracta . . . nune
noviter mcthoda meliori emissa Debreczini, 1732, Typ. Civ. P. Visky, 220 p.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja (1712-1860), V, p. 327.
XIX. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, Cat:diopoli, Apuci Alexandrum P. Szathmarj. A(nno) 1735 (editio scxta).
Cf. Dimitrie Eus~aticvici Braşoveanul, G,·amatica rumânească, 1757,
Prima gramaticl a limbii rom1ne, ediţie N. A. Ursu, E<litur:1
egyhăzi,
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Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. XVIII, nota
completează bogata listă dată de J. Szinnyei
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30, În care editorul
as\JJJ)ra ediţiilor lucră-.
rii lui Gr. Moln,ar. Exemplar la Bibi. Acad. RSR. Cluj-Napoca.
Mo'.nar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae juverttutis insricutione. ex praecipuis grammaticorum praeceptis,
Gregorio Molnar
contracta ... , Cibinii, per Johann Barth, Sen., Anno MDCCXXXVI (1736)
I f. nenum. + 206 p.
Not,1: Exemplar În biblioteca Muzeului judeţean de isrorie Galaţi, nr. inv. 75.
Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, Debreczini, 1737, Typ. Ci,·.,
În -8°.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja, V, p. 327.
Molnar. Gregorius, Elementa grammaticae latinae ... , Debreczini, 1742, Per- Joan.
Margitai, I n -8 °,de 2 f nenum. + 197 p.
Cf. J. Szinnyei. op. cit., ml. IX, col. 185; G. Petrik, op. ţit., II,
p. 773.
Molnar, Grcgorius, Elemcnta grammaticac l.Hin.1e ... , Debreczini, 1749, Pei:. Joan
M:ir;.;ir.1i. In -S de 2 f. nenum -+- 197 p.
Cf. J. s~innyei, op. cit., voi. IX, co!. 185; G. Petrik. op. cit.,
II, p. 773.
Mo;n,u, Grcgoriu~. Elcmenra gramm.1tic1c latinac ... , Claudiopoli, 1750. Impr.
per .Joscphum S. Pataki, editio ,eprima. in qua quid praestitum sit, ad:ecta docet
pracf.1tio, curante Nico'.ao Kis d·: M. Ttitfalu, ln -8°, 2 f. + 205 p.
Cf. Geza Petrik, op. cit .. II. p. 773. Exemplare la B.A .. R.S.R.
filiala Cluj fond Reformat 121227, idem, fond Catolic - 50828.
Molnar, Gregorius, Elcmcnta grammaticac latinac.. .. Debreczini, 1752, Per
Mich. Biro, ln -8°, de 2 f. nenum. + 204 p.
Cf. J. Szinnyci. op. cit., voi. IX, col. 185; G. Pctrik, op. cit.,
II, p. 773.
Notă: Exemplar la B.A. R.S.R. Cluj, fond Reformat - 108996.
Molnar. Gregorius. Elementa grammaticae larinae ... Cibinii, 175 ◄, Per Johannem Barrh, editio quarta, recognita, In -8°, 2 f. nenum. + 206 p.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185; Geza Petrik, op. cit.,
II, p. 773.
Molnar, Gregorius, Elementa grammaticac latinae, Posonii, 1763, Typ. M. Landcrer, ln -4°, de 204 p.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja, V, p. 327.
Molnar, Gregorius, Elcmenta gr::.mmaticae latinae ... , Cassoviae, 1763, Typis academicis Soc. Jesu, In -8°, de 2 f. nenum. + 206 p.
Cf. G. Petrik, op. cit., II, p. 773.
Molnar, Gregorius, Elementa ~rammaticae latinae ... , Dcbreczini, 1765, Per
Steph. Margitai, in -8°, de 2 f. n~num. + 204 p.
Cf. J. Szinnyci, op. cit., voi. IX, col. 185; G. Petrik, op. cit.,
II, p. 773.
Molnar, Gregorius, Elemcnta grammaticae latinae ... , pro rectâ scholasticae
Juventutis Institurione, ex praecipuis Grammaticorum Praeceptis, a Gregorio
Molnar contracta ... , Demum, Anno D. 1694. vitiis innumeris sublatis, superfluis
refilectis, mcliori, et methodo et compcndio (procurante Cla-rissiml, D. Nicolao
Kis de M. Totfalu Typographo Claudiopolirano etc.) donata; ac deinde saepius
ad idem. Exemplar recensita et evulgata: Nune vero iterum recusa. Editio
quinta, recognita, Cibinii, Per Johanncm Barth, Anno 1768.
Exemplar la B.A. RSR I - 13850. 2 f. nenum. + 206 p.
Molnar, Gregorius, Elemcnta grammaticae latinac ... , Posonii, 1772, Typ. Joan.
Mich. Landerer.
Cf. G. Petrik, op. cit., II, p. 773.
Molnar, Grcgorius, Elementa grammaticae latinae ... , Debroczini, 1772, Typ.
Joani Mich. Landerer.
Cf. J. Szinnyci, op. cit., IX, col. 185; G. Petrik, op. cit., II, p. 773
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Molnar, Gregorius, Elcmenta grammaticac latinae, Posonii et Pcstini, 1772, Typ.
Joan. Mich. Landerer, In -8°, de 2 f. + 204 p.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., vol., IX, col. 185; G. Petrik, op. cit.,
II, p. 173.
Notă: Exemplar la B.A. RSR Cluj, fond Ca-talie - 78083.
XLIV. Molnar, Gregorius, Elementa gramm.llicae latinae, Debreczini, 177:J. Typ. Civ.,

1n

-so.

Vezi Mrigyarorszag bibliographiaja, V, p. 327.
XLV. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae, editio V, recog01t.1, Cibinii,
1779, Typ. Hochmeister, 206 p.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja, V, p. 327.
XLVI. Mo'.n,u, Gregorius, Elementa gra.mmaticae lati11.1e. Posonii - Cas~oviac, I ~so,
Typ. Landerer, 4 f. nenum. + 204 p.
Vezi Magyarorszag bibliographiaja, V, p. 327.
XLVII. Molna,r, Gregorius, Elemcnta grammaticae latinac, editio V, recogn1t.1, Cibinii.
Typis Martini Hochmeister, 1784, 2 f. ncnum. + 206 p.
Notă: Exemplar la B.A. RSR Cluj, fond Catolic - 78014.
XL VIII. Molnar, Gregorius, Elementa gr.1mmaticae latinae pro rec ta scholasticae ju ventutis institutione, ex praecipuis Grammaticorum Praeceptis, .\ Gregorio Mo:n.u,
contracta. Editio qui!1ta, Cibinii, Tvpis Martini Hochmeister Caesar. Rcgi,1c
priv. Tipogr. et Bibliopolac, 1736, In -8°, de 2 f. nenum + 206 p. Textul
este identic cu cel al ediţiei sibiene din anul 1768 (subl. ns.)
Cf. Dimitrie
Eustatievici Braşoveanul, Gramatica
rum.ine,1scă.
17:,7. Prima gramatică_ a limbii române, Ediţie şi glosar de N. A.
Ursu, Ed. Şt., Bucure~ti, 1969, Studiu introductiv, p. XVIII, nou _;c
Exemplare la B.A. RSR I - 50135, B.A. RSR - Cluj, fonJ Unitarian - 57467; Idem, fond Reformat - 85182.
XLIX. Molnar, Gregoriu~. Elementa gramm:nicac latinae, Poso01i Cassoviac. 17S7,
Typ. Landerer, ln -8°, de 4 f. nenum. + 204 p.
Vezi Magyarorszag bibliogrpphiaja, V, p. 327.
L. Molnar, Grcgorius, Elementa grammaticae latinae... Posonii et Pestini, 1790,
Typ. Joan. Mich. Landerer, In -8°, de 2 f. nenum. + 204 p.
Cf. G. Pctrik, op. cit., II, p. 773.
LI. Molnar, Gregoriu~, Elemenr:1 gramm:nic.1e Luin 1e .. , Posonii, 1794, Typ. Joan.
Mich. Landerer, In -8°, de 2 f. nenum. + 204 p.
Cf. G. Petrik, op. cit., II. p. 773.
LII. Molnar, Gregorius, Elementa gr.1mmaticae latinae, Posonii et Pcstini, 1794.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., vol. IX, col. 185.
Llll. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticac latin.ic, pro rccta Scholasticae juvcntutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis . . . a Grcgorio Molnar
contracta, Sibiu, editio sexta. A mcndis non paucis repurgata. Claudiopoli et
Cibinii, Typis Martini Hochmcistcr Caesar. Reg. priv. Typogr. et Bibliopolae,
1798, In -8 °, de 2 f. nenum. + 206 p.
Notă: Exemplar la B.A. RSR, I 13962.
LIV. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinac ... , Nune vero tterum n:cusa
cditio sexta et mediis non paucis repurgata, Claudiopoli et Cibinii, Martin
Hochmeister, 1802, 1n -8°, de 206 p.
Notă: Exemplar la B.A. RSR Cluj, fond Reformat - 121353.
LV. Molnar, Gregorius, Elementa grammaticae latinae ... , Posonii et Pestini, 1804,
Typ. Mich. Landerer de Fiiskut. 1n -8°, de 2 f. nenum. + 204 p.
Cf. J. Szinnyei, op. cit., voi. IX, col. 185; G. Petrik, op. cit., II.
p. 773.
Notă: Exemplar la B.A. RSR Cluj, fond Unitarian 58199.
LVI. Molnar Gergely, Elementa grammaticae latinae, Cibinii, 1809, 206 p.
Notă: Exemplar la B.A. RSR - Cluj, fond Unitarian 86898.
LVII. Molnar, Gregorius, Elementa grammatical! latinae, Pestini, Typis Johanni; Thomae Trattner, 1815, 1n -8°, 120 f.
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Not,,: Exemplare la B.A. RSR - C:uj, fond Unitarian - 54973; Idem, fond
Reformat - 121797.
Molnar, Gregorius, E!ementa grammaticae latinae, Cibinii. 1816, Typis Martini
de Hochmeister, ln - 8°, de 206 p.
Notă: Exemplar deteriorat la B.A. RSR Clu;, fond Un<Îtarian - 56254.
Molnar Grrgely, Elementa gramm:it:c'.lc lat;nae ... Debreczini, sumptibus Johanis
Gutman, 1829, 120 p.
NotJ: Exemplare la B.A. RSR - Cluj, fond Unitarian - 73626, 56248, 78868.
Molnar, Gregorius, E'.ementa gramm:nicae latinae, Cibinii, 1830, Typ. Mart. (ini)
de Hochmeister Caes. Reg. priv. Typogr. et Bibliopo!., editio undecima, recognita, ln -8°, de 206 p.
Cf. ]. Szinnyei, op. cit.. ,·ol. IX, col. 185; Geza Petrik op. cit.,
II, p. 773.
Notl,: Exemplar la B.A. RSR - Cluj, fond Unitarian - 56262.

DAN

R/PĂ-BU/CL!U

LE GRAMMAIRE LATIN DE GREGORIUS MOLNAR.
CONTRIBUTION A LA BIBLIOGRAPHIE ANCIENNE
ROUMAINE
(Resume)
L'autcur fait un etudc bibliographique sur l'oeuvre didactique de Gregorius Molnar,
repute philologisce et professcur d"enseignement gymnasial de Transylvanie au milieu du
XVle siecle, soulignant
part la valeur scienrifique de l'ouvrage Elemmta grammaticae
Lati11ae. Cettc grammaire a fait unc vraic vogue didactique, connaissant, entre 1556-1890,
un nombrc record d'cditions, imprimecs dans d'importants centres cu!turels-typographiques
de Transylvanic, Hongrie, Bohemc ct Allenugne, par d'imprimeurs de prestige (voir l-eur
cacalogue, dan~ l'annexe). Une de cettes edirions (celle parue
Cluj cn 1735) fot le
modele pour Dimitrie Eustaticvici Braşoveanul dans son· travail qui mena
l'apparition
de la premiere grammaire de la languc roumaine (1757).
L'ocuvrc de Gregorius Molnar. c·est-a-dire, toute la serie &litoriclle, est integree
a l'ancienne bibliographic roumaine (1508-IS3C).

a

a

a

INFLUENŢE

STILISTICE
lN MOBILIERUL TRANSILV ANEAN
DIN SECOLUL AL XVI-LEA

Îa literatura românească de specialitate sînt pu_ţi~e preocupările consacrate sculpturii în lemn ca formă de realizare artistica a unor piese de
mobilier, ce se constituie în ultimă imtanţă ca manifestări ale artei decorative.
Lucrările sculptate în lemn care Cl)nstituie obiectul interesului nostru
sînt cele realizate în secolul al XVI-lea, lucrări care se fac remarcate în
primul rînd prin numărul relativ mare care ni s-a păstrat.
Secolul al XVI-lea este o periuadă în care decoraţia ocupă un rol
deosebit de important în ornamentarea obiectelor de orice gen, cu referire
În cazul nostru atît la piesele incluse în mobilierul religios (strane, u~i de
sacristie), cît mai ales la obiectele ce mobibu interioarele civile (paturi, mese, lăzi).
În perioada amintită patriciatul transih·ănean manifestă pretenţii de
confort şi chiar un anume rafinament privind aspectul estetic al locuinţelor,
pretenţii satisfăcute mai întîi de afluxul unor obiecte de import, iar mai
apoi de crearea pieselor de interior în ateliere locale. Făcînd o paralelă
Între interioarele patriciatului din Transih'ania cu cele din apusul Europei,
primele apar mai modeste, dar dacă luăm ca punct de referire interioarele
nobilimii transilvănene, cele ale patriciatului pot sta alături de acestea, nefiind cu nimic mai prejos în privinţa exigenţelor de confort.
Sub raport laic, piesele de mobilier de care dispunem şi care ne permit
o bază de discuţie sînt mesele datînd din această epocă.
Referindu-ne la această categorie de piese, nu ne oprim mci la cele cu
blatul rotund sau hexagonal, nici la cele alonjabile, tipuri despre care fac
menţiune conscripţiile şi inventarele de moştenire\ ci ne mărginim doar b
cele două variante rezultate în urma unor modificări structurale, dealtfel
neesenţiale, ale mesei cu blat dreptunghiular: pe de o parte masa „cu ladă",
iar pe de altă parte masa „leagăn". Deosebirea constă în faptul că în timp
ce masa „cu ladă" se sprijină pe picioare masive în formă de capră, la
masa „leagăn", pe cele patru laturi, Între suporţi, apare cîte o placă În
formă de leagăn.
Aceste tipuri de masă, care, deşi au o funcţionalitate bine definită ~i
sînt create În primul rînd cu acest scop, sînt în acelaşi timp şi un pretex_t de
realizare artistică, anizanii secolului al XVI-iea mînuind unealta cu imaginaţie şi acurateţă. Ohiar dacă, cu ochiul critic de astăzi, aceste piese ni
V

1
Zs. Jak6, Az otthon es muveszete fi XVI-XV!l. szazadi Kolozsvaron, în EmlKel.,
Cluj. 1957, p. 378-379; B. Nagy Margit, Reneszansz es barokk Erdelyben,
Ilukarcst,
1971, p. 137-138,

35 - Acin Musei Napocensis voi. XViI.
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se par mai degrabă încadrate culturii „populare" (a nu se confunda cu cea
„ţărănească"), ele au reprezentat totuşi pentru vremea respectivă şi pentru
spaţiul geografic unde s-au creat şi răspîndit un mobil,ier aşa-zis „aulic",
în_ măsura în c~re p~tricia t_~l (din al cărui interior făcea parte) reprezenta
patura suprapusa a oraşemmu.
Ceea ce se impune a fi subliniat primordial se referă la unitatea stilistică a lucrărilor de acest gen; trăsături comune atît ca viziune arhitecturală, cit şi ca decoraţie (fie că urmărim motivele ornamentale, fie compoz.iţia ~i repartiţia acestora) dau pieselor un anume caracter, o fizionomie
specială ~i proprie care ne ajută să recunoaştem cu uşurinţă epoca în care
au fost create. O încadrare foarte strictă a acestui tip de masă în unul sau
altul din marile curente stilistice europene ar fi, consider, forţată, pentru
că de fapt el prezintă caracteristicile unei perioade de tranziţie, cînd tradiţia
gotică are totu~i pasul asupra inovaţiei Renaşterii. Toate aceste piese de
mobilier au trăsături atît de general Yalabile raportate nu numai la păqi
din ele, ci la Întreg ansamblul, incit cred că nu greşesc dacă afirm că în
secolul al XVI-iea întîlnim un stil propriu al acestor mese.
Dar indiferent de variantă, arhitectonica greoaie a meselor aparţine
goticului tîrziu, aşa cum o întîlnim şi pe un desen a lui Albrecht Di.irer
din anul 1512 aflat la Landesbibliothek din Dresda 2 , sau pe un alt desen
aflat tot la Dresda la Ahertumsverein, ilustrînd o masă leagăn datată la
sfîrşitul secolului al XV-lea 3 .
Pentru a atenua sobrietatea pieselor ca atare, meşterii secolului al XVIiea folosesc o sculptură decorativă ataşată în mod dublu obiectului, atît
prin suprafaţa materială pe care ea se desfăşoară, cît şi prin ideea care
a stat la baza concepţiei obiectului şi a decorului său. Acest decor, care
este delimitat compoziţional în registre, dar care este adus în prim plan
totuşi, nu reprezintă numai o parte integrantă a ansamblului, ci este un
element care defineşte obiectul, corespunde unei viziuni conceptuale.
Repertoriul ornamental, sub o aparentă bogăţie motivistică, se dovedeşte
a fi destul de restrîns atît în privinţa modului de tratare, cît şi a elementelor componente.
Păqile din piese care se pretau cel mai bine sculpturii erau frizele lă
zilor şi leagănul, deci spaţii mărginite care impun compoziţiei nişte limite
precise, dar care îi conferă În acelaşi timp unitate. Relativ la ornamentica
propriu-zisă, aceasta este preponderent floral-vegetală, desfăşurîndu-se ca
o împletitură mai ritmică sau mai liberă de vrejuri ce unduiesc şi ,se înlăn
ţuie. Deşi motivele acestor mese sînt în genere aceleaşi, ele se individualizează totuşi, fie prin forma frunzelor ramurilor, fie prin elemente care se
interpun în textura creată de vrejuri (ciorchini de struguri, ghindă, rozete
sau flori cu mai multe petale).
Fără a intra în detalii, care au constituit dealtfel obiectul altei lucrări,
trebuie menţionat că motivele botanice în relief, ce crează faţă de fond o
dinamică a volumelor, poartă pe de o parte amprenta tradiţiei decorative gotice,
2

E. Vadaszi, Ungarische Kastentische, fo Ars Decorativa, 4, Budapest, 1976, p. 16,

fig. 9.
~

Idem, fig. 8.
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dar pe de altă parte ele depăşesc această tradiţie, prezentînd indicii edificatoare ale noii orientări spre Renaştere.
În patrimoniul muzeului nostru se află Însă şi o masă de o factură
aparte în ceea ce prinşte ornamentica. Nu mai Întîlnim decorul vegetal ca
la celelalte piese, ci motive geometrice care în esenţă se rezumă ta unul singur: patratul dispus sub forma unei table de şah. Este aşa-numitul decor
„en damier", moti,· ornamental alcătuit din suprafeţe patrate, alternate în
cazul nostru nu cromatic, ci ca mod de tratare, adică prin diferenţe de
nivel. În general acest motiv este mai puţin răspîndit în Transilvania, neavînd cunoştinţă decît de două piese analoage, una la Muzeul Brukenthal
şi alta la Muzeul din Sighişoara, databile în secolul al XVI-lea.
în ceea ce priveşte tehnica sculpturii decorative, aceasta constituie un
alt motiv de omogenitate conceptuală. Este o sculptură prinsă de fond, În
care modelul nu este puternic excizat, creindu-se un relief plat (Flachschnitt).
Avem de-a face deci cu o sculptură legată de suprafaţa pe care se aşterne,
decorînd-o, ea fiind cea care îi asigură desfăşurarea şi împlinirea. în unele
cazuri relieful plat este pictat policrom, predominînd roşul şi verdele. Şi
această tehnică a Flachschnitt-ului este o caracteristică a goticului tîrziu.
În legătură cu lemnul folosit la construqi:i
lăzilor şi a leagănului,
zi.cesta este de esenţă moale (paltinul) pentru că se preta la o modelare
nuanţată, În timp ce lemnul de esenţă tare (în special stejarul) a servit la
confecţionarea picioarelor, dîndu-le masivitate şi rezistenţă.
Cît prive5te evoluţia acestui gen de mobilier, el nu comportă schimbări
esenţiale, rămînînd la forma tradiţională ce se perpetuează în mobilierul
ţărănesc În secolele ulterioare.

*
Tipul de masă răspîndit În Transilvania secolului al XVI-lea, fie că ne
referim la cel cu ladă, fie la cel cu leagăn, ca şi întreaga concepţie sculpturală a respectivelor piese, nu reprezintă o manifestare specific transilvăneană
nici în ceea ce priveşte forma arhitectonică, nici dacă ne oprim Ia tehnica
şi repertoriul ornamental. Ele nu înseamnă deci un fenomen izolat, ci se înscriu unei Întregi arii culturale europene.
Stilul secolului al XVJ . . Iea se diferenţiază geografic, mai ales în · ornamentică, aceasta decurgînd şi din esenţa de lemn folosită care impune o
anumită tehnică. Sînt cunoscute cele două curente directoare care s-au propagat şi au cuprins anumite zone: pe de o parte curentul nordic, Ţările de
Jos, Franţa, nord-vestul Germaniei şi Anglia, care, utiliz,înd lemnul de stejar, s-au orientat spre o sculptură decorativă dominată de ornamente geometrice şi acel „plis de serviette" sau „parchemain plie", iar pe de ,altă parte
curentul sudic, care întrebuinţfod lemnul de esenţă moale optează pentru o
decoraţie mai frustă, în Flachschnitt, cu ornamente mai lejere, naturaliste.
Este vorba de spaţiul Alpilor şi Carpaţilor incluZJînd Germania
sudică,
Elveţia, Tirolul, Austria, Stiria şi Carintia. Dealtfel însăşi denumirea de
Flachschnitt este sud-tiroleză. Acestui spaţiu central-sud european îi aparţin şi mobilele secolului XVI transilvănean.
Asupra acestei probleme aş dori să fac unele precizări.
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Mese „ cu ladl!." din Transilvania, secolul
(Muzeul de istorie al Transilvaniei).
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În anul 1976 a apărut în revista Ars Decorativa un articol al lui Erzsebet Vadaszi, intitulat „Ungarische Kastentische", articol dealtfel interesant
şi documentat, în care cercetătoarea maghiară face însă unele afirmaţii cu
care nu sînt de acord. Analizînd cîteva mese aflate în patrimoniul diferitelor muzee din Budapesta, piese încadrate în cnntextul de influenţe amintit, autoarea le caracterizează ca obiecte de mobilier specific maghiare, ,.spezifisch ungarisches Mobelsti.ick" 4 • Dar aceste piese provin de fapt din Ungaria Superioară, respectiv Slovacia, de la Bardejov şi Kosice, zonă care,
prin arta sa, intră în contextul sud-german. Această manieră decor.iti\·ă
este Întîlnită şi pe piese de uz ecleziastic, strane (stallum), dulapuri de l'.ăqi
sau mese, provenite din Slovacia, de la Bardejov şi Levoca. Despre dulapurile arhivei din Bardejov se ştie că au fost lucrate de acela5i meşter (.He
a realizat la 1511 ~i dulapurile sacristiei bisericii din Sighişoara 5 • Este vMkl
deci despre piese care apar de fapt pe meleagurile culturale ale burgheziei
orăşeneşti germane. Dealtfel tehnica decorativă a Flachschnitt-ului ce ,.ll·uperă suprafeţe întregi cu motive foliforme n întîlnim încă la mijlocul ,ccolului al XV-,lea, pe o serie de lăzi, banchete sau dulapuri din Germ,111 ia
sudică, Elveţia şi Tirol 6 • Tot din această perioadă datează ~i unele reprezentări iconografice ale meselor de acest gen; cea mai timpurie este (1111,iderată cea de pe un tablou al lui Hans Pleydenwurff ilustrînd log,)dna
Sfintei Ecaterina din Alexandria 7 , păstrat la Alte Pinakotek din I\1i.i1h·hcn.
apoi desenul aflat la Altertumsverein din Dresda, alături de care stau măr
turie gravurile lui Heinrich Aldegrever din 1532 şi a lui Hans Bros.:i.mer
din 1545 8 .
În continuare cercetătoarea afirmă că n altă particularitate maghi.iră
a acestor piese este scutul heraldic dispus pe latura din fată a lăzilor meselor. Este o realitate existenţa acestor scuturi de blazon pe mesele dis(utate de domnia-sa, dar ele constituie elemente decorative ~i pe o serie de
piese din afara graniţelor Ungariei, cum sînt cele din Germania sudică datate încă în secolul al XV-iea. Nu \'reau să amintesc decît cele trei scuturi de pe patul din 1470 expus la Nationalmuseum din Mi.inchen 9 , 'iau
cel de pe lada sculptată, tot în Fl-achschnitt, aflată la
acelaşi muzeu 10 .
Aceste date ne îndeamnă să atribuim locul de primă apariţie ·a pieselor mediului german şi În atare situaţie cu atît mai puţin putem accepta că aceste
piese sînt „specific maghiare". De asemenea, cinci dintre piesele aflate În
patrimoniul muzeului nostru, piese care În totalitatea lor (este vorb,1 de
7 bucăţi plus una de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei) provin din zona
sudului Transilvaniei (Sibiu, Cisnădioara, Şelimbăr, Moşna, Braşov), au pe
friza frontală a lăzilor asemenea reprezentări. Unele dintre aceste scuturi
heraldice, de tip Renaştere, încadrează numai zăvorul, altele cuprind incizat şi anul care datează piesa, iar două dintre ele au reprezentate şi în4

Idem, p. 14.
P. Voit, Regi magy_ar otthonok, Budapcst, 1943, p. 67.
6
·
A. Fculncr, Kunstgeschichte des Mobels, Berlin, fig. 42, 13, 29.
7
E. Vadaszi, op. cit., fig. 17.
8
Idem, p. 23.
~ A. Feulncr, op. cit., fig. 55.
10 Idem, fig. 43.
5
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~em:i ele ibiului (d o u ă să b ii î n c ru c i şa te, o coroa n ă regală şi trei frunze lobate leg.He în tre ele în fo rm ă de triungihi).
D eci nu ·putem atribui acest gen de reprezentare În exclu sivitate unui
ter iw riu bine delimitat geog rafi c, este o modă a epocu, care a fost agreat ă
pe t arie m ult m ai largă.
După cum am mai arătat, mesele secolului al XVI-iea s-au răs pîndit
În do u ă \'a rian te: ma sa „cu lad ă" ş i masa „leagăn", ·aceasta din urmă fiind
nu m ită În literatura de specialitate, mai v eche sa u mai nouă, şi „ma să uan, il \'ănean ă". Piesele din muzeul no stru aparţin ambelor tipuri, predominînd
m asa cu l a d ă. T recînd acum peste faptul că ma sa leagăn aflată la noi- este
m ai tîrzie, respecti v 1597, credem totuşi că ambele tipuri au coexistat, cac1
d e p ild ă în Durerhaus din Ni..irnberg, în cele d o u ă camere de locuit, sînt
rep rezentate atît o ma s ă cu ladă, cît ş i una cu lea.g ă n .
În legătură cu semnul egalităţii pu s Între masa leagăn ş 1 masa trans i! Yă neană, acesta ar în semna o preponderenţ ă a acestui tip în Transilvania sau, în tot cazul, o d a tare mult mai v remelni că a lui în raport cu piese
,imil are din alte zone. Ar Însemna În acelaşi t~mp o difuzare a modelului
di r>< p re Tran sil v ania înspre apus, căc i genul este foarte ră spîndit şi acolo .
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:'s[ a s ft „ leag:m ' ' di n Tr :lll s il n u1i a . l.'i \l7

{:\ l t1 z l't1l rl e i,- t o r ie a l Tr a 11 ~ih·a 11i ei ).

Credem î n s ă că influenţ area s-a fă c ut în sen ~ in,·ers, c2i m odelel e ge rm an e
sîn t cele c;ire a u p enetrat b nui, altfel nu -ar ex pli c,1 existenţa În ico nografia g erma nă a ace stui tip de ma s ă Înt r-o fază t impurie-: cea de la Drc,d a
de la A ltertu m sverein ş i cea de la Lande sbibliothek, tot din Dre sd a .
Dealtfel exemple sînt multe în ana e u ro pe ană a mobilierului . Enumerăm, pe lîngă cele amintite mai sus, pie e analoage d e la Germani sche s
ationa lmu cum din NLirnberg, Schl ossmuseu,m din Berlin, din cas telele de h
Mera n (Tirohd de Sud) ş i castelul elveţian Siegmund 11 . În atare s it uaţie
credem că este mai rezonabil a r ă mîne la denumirea de ma s ă „leag ă n " ,
m a să__ care, evident, este ră spî ndită ş i tine pasul ş i în Tran sil,·ania c u m od a
epoca .
Făr ă în d o ial ă, a c eluia ş i tip de m asă , fie ea „cu lad ă" sau cu „leagăn ",
îi sîn t tributare toate piese le seco lului al XVI-iea, În cepînd din sudul Germ a n:ei -;i pînă în Transilvania; se folo s eşte aceea ş i tehni că de co rati vă, acel
Flachschnitt sau „relief en creux", mai mult, co n c epţia ornamentală, cu
rare e xcepţ ii, este preponderent fl o ral - Yegetală . Pract ica acestui sistem a
condus chiar la un anume manieri sm, care \'a înflori mult în baroc.
Cu toate aceste trăsături generale, piesele pe unde va se indi vi du alizeaz ă . Împletitura vrejurilor poate crea o textură mai densă sa u mai aerat ă,
se poate desfăşura într-o ritmicitate mai riguroasă, amintind tradiţia gotic ă, sau mai lejeră anunţînd deja Renaşterea. Pe unele piese apare o orn all

E. Va dasz i, op. cit ., p. 17.
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mentică mai

apropiată de Renaştere decît de gotic; cel mai adesea ÎntÎlnim variante stilizate, chiar metamorfozate ale unor elemente gotice într-un
aranjament mai liber, fără acea rigiditate caracteristică vechiului stil.
Ca motive ce se detaşează pe frize, dar care se integrează organic În
cîmpurile marcate de şerpuirea lujerilor, trebuiesc menţionate motivul cinrchinilor de strugure, al ghindei, al rozetelor mari zimţate, motive pe care
le găsim inserate ~i pe piesele din Germania sudică':! ~i Tirolul de sud. Ceea
ce mai apare pe mesele noastre este acea floare cu trei petale, ornament a
cărui origine este neclară, probabil a fost doar un simbol floral1 3 • În Transih·ania motivul s-a răspîndit în formele cele mai diverse În secolele XVIXVIII, ajungîndu-se la unele ,·ariante asemănătoare motivului lalelei, în tot
cazul n lalea de tip oriental, care se prezintă Într-o formă mult stilizată
fată de replica ei occidentală.
O motivistică aparte prezintă masa nrnamentată în „tablă de ~ah",
pentru care o bună analogie ne-o of eră, de pildă, o masă nord-italiană din secolul al X\"I-lea 14 . În Transih·ania acest motiv geometric îl găsim în arta
săsească a ,·remii. Johannes, presbiter de Biertan, comanda la 151 S uşi
batante pentru sacristia bisericii sale'\ decorate în intarsia cu şiraguri de
pătrăţele ~i reprezentări de turnuleţe, moti,·e care vor de,·eni caracteristice
<:,i de multe ori reluate în ana săsească atît pe u~i (cea de la Richiş din
l S 16), dar mai ales pe ~tallum-uri, unde se aplică în relief plat.
Prin prezentarea succintă a pieselor aflate În patrimoniul muzeului
11l1\lru am încercat o încadrare a acestora în contextul european al vremii,
o corelare cu piese similare din zona central-sud europeană În care se manifestă o serie de caracteristici bine definite pentru mobilierul secolului al
XVI-iea.
VIORICA POP

INFLUENCES STYLISTIQUES DANS L' AMEUBLEMENT
DE TRANSYL VANIE DU XVJ-eme SIECLE
(Resume)
La prc,rnt.uion succmctc des pieccs conscrvcrs dans Ic Musce historique de Transy!Lrnie, par comparaison avec de picces similaires de la rcgion sud-est europeennc, permet
;\ 1·.1uteur de foire quclqucs considcrations et de p!accr ccs picces dans Ic context;: mentionnc, ou se sont developpces des caractcristiques bien definics pour l'ameublemcn: du
X V 1-cmc siecle.

12
13
14
15

A. Feulner, op. cit., fig. 43.
Balogh, Kolozsvari reneszansz lada 1776-bol, în EmlKel, Cluj, 1957, p. 23.
A. Feulner, op. cit., fig. 103.
J. Balogh, Az erdelyi Renaissa11ce, Cluj, 1943, p. 145.

J.

UN TEZAUR MONETAR DIN SEC. XVIII-XIX,
GĂSIT LA CLUJ-NAPOCA

În pnmaYara anului 1979, (U ocazia executării unor arături adînci în
plantaţia de hamei .1 Institutului agronomic „Dr. Petru Groza" din ClujNaplKa (cartierul de Yest, Mănăştur, al municipiului), lucrătorii au scos
la suprafaţă cîteva monede. Lucrătorul Boancă Vasile, găsitorul unora dintre
ele, le-a adus la Muzeul de istorie J.l Transilvaniei. La sesizarea lui, Ştefan
Matei a făcut cercetări în punctul semnalat (17 m vest de pîrîul Valea Gîrboului, în capătul de sud al plantaţiei de h,unei), recuperînd ~e pare,
integral - tezaurul. Plugul a Împrăştiat monedele pe o suprafaţă de cca
2 m:!. Nu J. fost găsit nici un \·as sau Heun recipient care să le fi conţinut,
astfel că nu se poate preciza modalitatea de păstrare a monedelor.
Tezaurul (înregistrat la Muzeul de istorie al Transilvaniei sub nr. inv.
N 12.688-N 12.864) constă În Întregime din piese de 20 creiţari din argint, greutatea lor Yariind Între 6,150-6,450 gr. Curăţirea şi con,en·area
s-au executat la Laboratorul zonal Cluj.
Monedele au fost emise în imperiul romano-german, respecti,· amtriac
(170 buc.), margrafiatul de Brandenburg (2 buc.), Bavaria (3 buc.), Baden
(1 buc.) 'ii arhiepiscopatul de Salzburg (1 buc.). Datele-limită ale emisiunilnr sînt 1763, respectiY 1846, deci tezaurul se e'ialonează pe o durată de
timp de 83 ani.
Iată liqa monedelor componente ale tezaurului:
Imperiul romano-german (din 1804, austriac

r

Maria Terezia (17-10-1780)
1. Emisiune pentru Boemia, 1763.
A~:.: M. THERESIA. D: G. R. - IMP. GE. HU. BO. REG. Imaginea cf. Appel, 2/II, p. 472, nr. 7.
Rv.: ARCHID. AUST. DUX. - BUR. SI. M. MO. 1763 X. Imaginea cf. idem, dar în chenar cifra 20.
2-4. Emisiuni pentru Austria de jos, 1764.
Av.: M. THERESIA. D. G. R. - IMP. GE. HU. BO. REG. Bustul
spre dr., cu diademă şi mantie, încadrat de o ramură de lauri
şi măslin.

,:- Monedele au fost determinate pe baza lucrării lui Joseph Appel, Repertorium zur
Munzkunde des Mittelalters und der neuern Zeit, Pesth-Wien, 1820-1829 ( = Appcl). Pentru determinarea stemelor am utilizat W. Rentzmann, Numismatisches Wappen-Lexicon des
Mittelalters und der Neuzeit, I-II, reed. Osnabri.ick, 1967 (- Rcntzmann).
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R7-:.: ARCHID. AUST. DUX. -

BURG. CO. TYR. 1764. crucea
Burgundiei. În chenarul încadrat de o ramură de măslin şi una
de lauri, cifra 20. Deasupra, Yulturul bicefal încoronat, cu aripile desfăcute, capetele înconjurate cu nimb; în pieptul vulturului,
stema încoronată a Austriei.
5-6. Idem, 1765.
Av.: ca mai sus.
R7-·.: ca mai sus, dar în legendă 1765.
7. ln memoria soţului ei Francisc I, 1765':,:-_
A'i,·.: FRANC. D: G. R. IMP. S. A. - GE. IER. REX. LO. B.M.H.D.
Bustul emitentului spre dr, încadrat în cunună de lauri.
R7-·.: IN TE DOMINE. - SPERAVI. 1765. X. Stema Austriei (cf.
Rentzmann 1/14). K - 20 în chenar - B.
8. Emisiune pentru Austria de jos, 1767.
A7-·.: ~'I. THERESIA. D: G. R. - IMP. HU. BO. REG. Bustul spre
dr., fără siglă.
R'<-·.: ARCHID. AUST. DUX. BURG. CO. ITR. 1767. X. Stema
Austriei. I.C. - S.K.
9. Emisiune pentru Ungaria, 1768.
Av.: legenda ca mai sus. Sub bust B.
R7-·.: PATRONA. REGN!. - HUNGARIAE. 1768. X. Madona cu
copilul, încadraţi de un mănunchi de raze. E. V. M. - D. La
bază, Între ramuri de măslin şi lauri, cifra 20 în chenar. Cf.
Appel, 2/Il, p. 918, nr. 26 R v.
10-11. Emisiuni pentru Boemia, 1770.
Av.: M. THERESIA. D: G. R. - IMP. HU. BO. REG. Bustul
spre dr., încadrat în cunună de lauri şi măslin.
R-u.: ARCHID. AUST. DUX. BURG. SI. M. MO. 1770. X.
Vulturul bicefal, în blazon mic stema Boemiei. EVS - A.S.
La bază, încadrată de ramuri de măslin şi lauri, cifra 20 în
chenar de ornamente vegetale.
12. Cf. piesa nr. 7, dar anul 1771.
Pe Av., sub bust, BF. Pe R1.:. sigla EVM - D.
13-14. Ca mai sus, dar anul 1772 (pe Av. BG).
15. Ca mai sus, dar 1773 (pe Av. BH).
16. Emisiune pentru Austria de jos, 1774.
Cf. Appel, 2/Il, p. 1000, nr. 270, dar alt an şi pe Rv. cu sigla
I.C. - F.A.
17. Emisiune pentru Boemia, 1774.
Cf. Appel, 2/Il, p. 473, nr. 12, dar alt an.
18-19. Ca piesa nr. 16, dar anul 1777.
20. Ca mai sus, dar anul 1778.
21. Emisiune pentru Tirol, 1778.
Av.: M. THERESIA. D. G. R. - IMP. HU. · BO. REG. Capul
legat cu voal, bustul spre dr., Între ramuri de lauri şi măslin.
,:-e.- Piesele

nr. 7, 12-15 fac parte din emisiunile Mariei Terezia pentru Ungari.i.,
la Kremnica, În memoria soţului ei Francisc I, decedat în 1765, şi care sînt marcate
succesiv, În anii 1766-1780, cu literele A P .. Vezi Appcl, 2/11, p. 920; Cejnek,
p. 54-55.

bătute
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R'i.,·.: ARCHID. AUST. DUX. - BURG. CO. TYR. 1778. X. fn
blazonul mic încastrat în trupul vulturului bicefal ÎncornnJ.t,
stema Tirolului(cf. Rentzmann, 1/31). V.C. - S. 20 în chenar
vegetal încadrat de ramuri de palmier şi lauri. - Cf. Appel,
3/11, p. 1104-1105, nr. 3857, dar 20 în loc de 10.
22. Emisiune pentru Austria de jos, 1779.
Av.: M. THERESIA. D. G. R. - IMP. HU. BO. REG. Buswl
·
spre dr., cu voal, Între ramuri de lauri şi măslin.
Rv.: ARCHID. AUST. DUX. - BURG. CO. ITR. 1779. X. în
blazon mic, stema Austriei. I.C. - F.A. Cifra 20 În chenar
vegetal încadrat de ramuri de palmier şi lauri.
23. Emisiune pentru Ungaria, 1779.
Av.: ca mai sus, dar sub bust litera !B.
Rv.: PATRONA REGNI. - HUNGARIAE. 1779. X. - Madnn.1
cu copilul, în mănunchi de raze. S.K. - P.D. Cifra 20 111
chenar vegetal încadrat de ramuri de lauri ~i p,1lmicr.

Iosif li (coregent 1765-1780,

împărat

1764-1790).

24. Emisiune pentru Boemia, 1778.
Av.: IOSEPH. II. D. G. R. I. S. A. - GERM. H\'. BO. REX.
Bustul spre dr., sub el C.
Rv.: ARCH. A. O. B. LOTH. - M. D. HET. 1778. X. în blazon
mic încastrat în pieptul vulturului bicefal încoronat, stema
Austriei. Cifra 20 în chenar Yegetal, încadrat în ramură de
lauri şi palmier.
25. Emisiune pentru Ungaria, 1778.
A'i.,·.: IOSEPH. II. D: G. R. I. S. A. - GE. REX. A. A. LO.&.
M. H. D. Bustul spre dr., sub el B.
Rv.: VIRTUTE ET - EXEMPLO. 1778. X. Imaginea ca mai sus.
S.K. - P.D. Cifra 20 în chenar vegetal, încadrat în ramura
de lauri şi palmier.
26. Emisiune pentru Boernia, 1780.
Av.: IOSEPH. II. D. G. R. I. S. A. - GE. REX. A. A. LO.&.
M. H. D. Bustul spre dr., sub el C.
Rv.: VIRTUTE ET EXEMPLO. 1780. X. Imaginea ca mai
sus. EVS. - I.K. Cifra 20 în chenar vegetal, încadrat în ramură de lauri şi palmier.
27-29. Emisiuni pentru Ungaria, 1782.
Av.: IOS. II. D. G. R. IMP. - S. A. G. H. B. REX. Bustul spre
dr., sub el B, încadrat în cunună de lauri.
Rv.: ARCH. A. D. B. LOTH. - M. D. HETR. 1782. ~- - Imaginea ca mai sus. Fără siglă.
30. Emisiune pentru Boemia, 1783.
Av.: IOSEPH. II. O. G. R. I. S. A. - GERM. HV. BO. RE~.
Bustul spre dr., dedesubt C; cunună de lauri.
Rv.: ARCH. A. D. B. LOTH. - M. D. HET. 1783. X. Imaginea
ca mai sus. Fără siglă.
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31. Idem, 1784.
Av.: ca mai sus.
Ri:.: ARCH. AVST. D. BVRG. - LOTH. M. D. HET. 1784. :X-.
Imaginea ca mai sus.
32. Emisiune pentru Ungaria, 1785.
Av.: ca mai sus, dar sigla B.
Rv.: ca mai sus, dar 1785.
3.'\. Emisiune pentru .Austria de jns, 1787.
Ai:.: ca mai sus, dar ~igla A.
Ri:.: ca mai sus, dar 1787.
3-1-3:1. Emisiuni pentru Ungaria, 1787.
Av.: ca mai ~us, dar sigla Il.
Ri:.: ca mai sus.
36. Idem, i 788.
:l'L'. ~i Ri:. ca n1.1i sus, dar pe Rv. anul 1788.

Lc1Jpolcl li (1790-1792)
37. Emisiune pentru Ungaria, 1791.
:k.: LEOP. II. D. G. R. I. S. A. GERM. HV. BO. REX.
Bustul spre dr., sub el B.
R'L·.: ARCH. A VST. D. BVRG. - LOTH. M. D. HET. 1791. X.
Stema Austriei. Cifra 20 în chenar ngetal, încadrată de ramuri de lauri ~i palmier. Cf. Appel, 2/11, p. 924, nr. 5, dar
20 în loc de 10.
38. Idem .
.Av.: ca mai sus, dar ~igla G.
Rv.: ca mai sus.
39-40. Idem, 1792 .
.Av. şi R'L·. ca mai sus, dar pe Rv. anul 1792.

Francisc li (1792-1835; din anul 1806 Francisc I).
41. Emisiune pentru Ungaria, 1793.
Av.: FRANC. II. D. G. R. I. S. A. - GERM. HV. BO. REX.
Bustul spre dr., sub el B.
Rv.: ARCH. A VST. D. BVRG. - LOTH. M. D. HET. 1793. X.
Stema Austriei. Cifra 20 în chenar vegetal, încadrat de ramuri de lauri şi palmier.
42. Idem, 1796.
Av. şi Rv. ca mai sus, dar pe Rv. anul 1796.
43. Idem, 1797.
Av. şi Rv. ca mai sus, dar pe Av. sigla G ş1 pe Rv. anul 1797.
44. Idem, 1802.
Av. şi Rv. ca mai sus, dar pe Av. sigla B şi pe Rv. anul 1802.
45-46. Emisiuni pentru Austria de jos, 1803.
Av. şi Rv. ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1803.
47. Emisiuni pentru Ungaria, 1803.
Av. şi Rv. ca mai sus, dar pe Av. sigla G.

NOTE

ŞI DISCUŢII

557

48-49. Emisiuni pentru Austria de jos, 1804.
Cf. nr. 45-46, dar pe Rv. anul 1804.
50-51. Emisiuni pentru Ungaria, 1804.
Cf. nr. 47, dar pe Rv. anul 1804.
52. Idem.
Cf. nr. 44, dar pe Rv. anul 1804.
53. Emisiune ca împărat al Austriei, pentru Ungaria, 1805.
Av.: FRANC. II. D. G. ROM. - ET HAER. A VST. IMP. Bustul
spre dr., sub el sigla B; cunună de lauri.
Rv.: GER. HVN. BOH. REX. A. A. -· D. LOTH. VEN. SAL.
1805. Vulturul bicefal cu coroana imperială austriacă; ţine
în dr. sabia şi sceptrul, în stg. globul cruciger. în scut central,
deasupra căruia se află coroana casei de Habsburg cu insemnul
Ordinului Lînei de aur, al celui terezian şi al celui al Sf. Ştefan,
este înscris blazonul mic cu vulturul bicefal încoronat, sabie
şi glob cruciger şi, în mijloc, stema Austriei; dedesubt, cifra
20 în chenar vegetal, între ramuri de lauri şi palmier. Pentru
legenda Av. şi Rv. cf. Appel, 2/1, p. 328, nr. 6, dar pe .1lv.
sigla A şi pe Rv. anul 1805; pentru imaginea de pe Rv., v.
Appel, 2/1, p. 327-328, nr. 3.
54. Idem.
Cf. nr. 53, dar pe Av. sigla E.
55-56. Idem, 1806.
Cf. nr. 53, dar pe Rv. anul 1806.
57-58. Idem.
Cf. nr. 55-56, dar pe Av. sigla G.
59-61. Emisiuni pentru Austria de jos, 1808.
Cf. Appel, 2/1, p. 328-329, nr. 7, dar pe Rv. 1808 în loc de
1806.
62. Emisiune pentru Ungaria, 1808.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
63-64. Emisiuni pentru Austria de jos, 1809.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1809.
65. Emisiune pentru Ungaria, 1809.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
66-67. Emisiuni pentru Austria de jos, 1810.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1810.
68. Idem, 1812.
Av.: ca la piesele nr. 66-67.
Rv.: HVN: BOH: GAL: REX. A: A: - LO: WI: ET IN FR:
D: 1812. Imaginea identică cu cea de la nr. 59.
0f. .&ppel, 2/1, p. 329, nr. 9, dar pe Rv. 1812 în loc de 1811,
cifra 20 în chenar vegetal.
69-70. Idem, 1813.
Av. şi Rv. cf. nr. 68, dar pe Rv. anul 1813.
71-72. Idem, 1814.
Ca mai sus, dar pe Rv. anul 1814.
73-74. Emisiuni pentru Ungaria, 1814.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
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75-76. Emisiuni pentru Austria de jos, 1815.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1815. Appel, 2/I,
p. 329, nr. 10.
77-79. Emisiuni pentru Ungaria, 1815.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla G.
80-81. Emisiuni pentru Austria de jos, 1817.
Cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Rv. cifra 20 în chenar vegetal.
82-85. Idem, 1818.
Ca mai sus, dar pe Rv. anul 1818.
86. Emisiune pentru Veneţia, 1818.
Cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Av. sigla V, pe Rv. anul
1818 şi cifra 20 în chenar vegetal.
87. Emisiune imperială pentru Austria de jos, 1820.
Av.: v. Appel, 2/I, p. 334, nr. 32.
Rv.: legenda v. idem, iar imaginea cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26.
88. Idem, 1821.
Cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Rv. 1821.
89. Emisiune pentru Ungaria, 1821.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
90. Idem, 1822.
Of. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Av. sigla B şi pe Rv. anul
1822.
91-92. Emisiuni pentru Austria de jos, 1824.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1824.
93. Emisiune pentru Ungaria, 1824.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
94. Emisiune pentru Austria de jos, 1825.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla A şi pe Rv. anul 1825.
95-96. Idem, 1826.
Ca mai sus, dar pe Rv. anul 1826.
97-99. Emisiuni pentru Ungaria, 1826.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
100-103. Emisiuni pentru Austria de jos, 1827.
Cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Rv. anul 1827.
104. Emisiune pentru Ungaria, 1827.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla G.
105. Emisiune pentru Austria de jos, 1828.
Cf. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Rv. anul 1828.
106-109. Emisiuni pentru Ungaria, 1828.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
110-111. Idem, 1828.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
112-113. Emisiuni pentru Austria de jos, 1829.
Of. Appel, 2/I, p. 333, nr. 26, dar pe Rv. anul 1829.
114-115. Emisiuni pentru Ungaria, 1829.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
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116-117. Idem, 1830.
Cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26, dar pe Av. sigla E ~1 pe Rv. anul
1830.
118-120. Idem.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
121-123. Emisiuni pentru Boemia, 1830.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla C.
124-127. Emisiuni pentru Austria de jos, 18.31.
Av.: Appel, 2/1, p. 334, nr. 32.
Rv.: cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26, dar anul 1831.
128-130. Idem, 1832.
Ca mai sus, dar pe Rv. anul 1832.
131. Emisiune pentru Ungaria, 1833.
Av.: cf. Appel. 2/1, p. 334, nr. 32, dar sigla E.
Rv.: cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26, dar anul 1833.
132. Idem.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.
133. Idem.
Av.: FRANC. I. D. G. A VST. IMP. HVNG. B. L. V. G. L. IL.
REX. A. A. Bustul spre dr., sub el sigla B.
Rv.: S. MARIA MATER DEI - 20 PATRONA HVNG.
1833. In imagine, Madona cu copilul, în mănunchi de raze.
134. Emisiune pentru Austria de jos, 1834.
Av.: Appel, 2/1, p. 334, nr. 32.
Rv.: cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26, dar anul 1834.
135. Emisiune pentru Boemia, 1834.
Av.: ca mai sus, dar sigla C.
Rv.: ca mai sus.
136. Emisiune pentru Ungaria, 1835.
Cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26, dar pe Av. sigla E, pe Rv. anul
1835 şi cifra 20.
137. Idem.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla B.

Ferdinand I (1835-1848)
138. Emisiune pentru Ungaria, 1837.
Av.: FERD. I. D. G. AVSTR. IMP. HVNG. BOH. R. H. N. V.
Bustul spre dr., capul încins cu o cunună de lauri. Sub bust,
sigla B.
Rv.: REX. LOMB. ET. VEN. DALM. - 20 - GAL. LOD. ILL.
A. A. 1837. Imaginea cf. Appel, 2/1, p. 333, nr. 26.
139-140. Emisiuni pentru Transilvania, 1837.
Ca mai sus, dar pe Av. sigla E.
141. Emisiune pentru Ungaria, 1838.
Cf. piesa nr. 138, dar pe Rv. anul 1838.
142-143. Emisiuni pentru Transilvania, 1838.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe Rv. anul 1838.
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144. Emisiune pentru Ungaria, 1839.
Av.: FERD. I. D. G. A VST. IMP. HVNG. B. REX. H. N. V. R..
L. V. D. G. L. I. A. A. Bustul spre dr., sub el sigla B.
Rv.: S. MARIA. MATER. DEI. - 20 - PATRONA. HVNG.
1839. In imagine, Madona cu copilul, în mănunchi de raze.
145. Emisiune pentru Transilvania, 1839.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe R'l.,'. 1839.
146-147. Emisiuni pentru Ungaria, 1840.
Cf. piesa nr. 144, dar pe R7.,•_ 1840.
148-149. Emisiuni pentru Transilvania, 1840.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe R7.,·_ anul 1840.
1SO. Emisiune pentru Austria de jos, 1841.
Cf. piesa nr. 138, dar pe A-i•. sigla A ~i pe Rv. anul 1841.
151. Emisiune pentru Ungaria, 1841.
Cf. piesa nr. 144, dar pe R7.,·_ anul 1841.
152. Emisiune pentru Transilvania, 1841.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe R-i•. anul 1841.
153-15.5. Emisiuni pentru Ungaria, 1842.
Cf. piesa nr. 144, dar pe R7.,·_ anul 1842.
156-159. Emisiuni pentru Transilvania, 1842.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe R-i·. anul 1842.
160-161. Emisiuni pentru Ungaria, 1843.
Cf. piesa nr. 144, dar pe Rv. anul 1843.
162-164. Emisiuni pentru Transilvania, 1843.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe R-i•. anul 1843.
165. Idem, 1844.
Ca mai sm, dar pe Rv. anul 1844.
166. Idem, 1845.
Ca mai sus, dar pe Rv. anul 1845.
167. Emisiune pentru Ungaria, 1846.
Cf. piesa nr. 144, dar pe Rv. anul 1846.
168-170. Emisiuni pentru Transilvania, 1846.
Cf. piesele nr. 139-140, dar pe Rv. anul 1846.
Margrafiatul de Brandenburg

Linia Brandenburg-Anspach
Cristia11 Frederic Carol Alexandru.(1757-1791)

171.

Piesă de 20 creiţari, 1763.
Av.: ALEXANDER. D. G. - l'v1ARCH: BRAND: în cunună de
lauri, bustul spre dr.
R-i•.: LX ST: EINE - FEINE MARK. Intr-un postament arcuit
înconjurat de ramuri de palmier, cifra 20. Deasupra, vulturul Brandenburgului, încoronat. 1n scut central, stema Brandenburgului (Rentzmann, 2/180). Sub postament, anul 1763.
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172. Idem, anul indescifrabil.
Av.: f ALEXAND]ER. D. G. - MARGH: B[RAND]. Bustul spre
cfr., în cunună de lauri.
Rv.: [LX ST:] EINE - FEI[NE MARK]. Din imagine vizibil
numai vulturul încoronat.

Bavaria (electorat)

Maximilian Iosif (1727-1777)
173. Piesă de 20 creiţari, 1767.
Ai,·.: D. G. MAX. IOS. U. B. & P. S. D. C. P. R. S. lt.
I. A. & E. L. L. Bustul spre dr., în cunună de lauri.
R'i.:.: IN DEO - CONSILIUM. Stema Bavariei în cartuş vegetal,
deasupra coroana. Sub stemă, În chenar, cifra 20; de o parte
şi de alta, anul 17 67. Sub postamentul chenarului, o stea.
Pentru Av., cf. Appel, 2/1, p. 134, nr. 11.
174. Idem, 1768.
Av.: D. G. MAX. IOS. U. B. & P. S. - D. C. P. R. S. R.
I. A. & E. L. L. Bustul spre dr., în cunună de lauri.
R7.,,•.: ca mai sus, dar anul 17 - 68.

Carul Teodor (1742-1799)
175. Piesă de 20 creiţari, 1785.
Av.: CAR. THEOD. D. G. C. P. R. - . - V. B. D. S. R.
I. A. & EL. D. I. C. M. Bustul spre dr., încadrat În cunună
de lauri.
Rv.: PATRONA - BAVARIAE. Madona cu copilul, în mă
nunchi de raze. Sub ea, în chenar, cifra 20; de o parte ~i de
alta a ei, anul 17 - 85.
Cf. Appel, 2/1, p.136, nr. 2 ( =Ai:.) şi 3.

Baden (mare principat)

Carol Frederic (mare principe 1806-1811)
176. Piesă de 20 creiţari, 1808.
Appel, 3/1, p. 41-42, nr. 137.
Salzburg (arhiepiscopat)
Hieronymus de Colloredo (1772-1802)
177. Piesă de 20 creiţari, 1779.
Cf. Appel, 1, p. 462, nr. 2, dar pe Rv. 17*20*79.

*
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După cum reiese din lista monedelor, tezaurul constă în Întregime din
piese de 20 creiţari. Calculată în unitatea monetară a vremn, intrată în vigoare, pe Întreg teritoriul imperiului habsburgic, în anii 1750-1753, denumită florin rnnvenţional 1 , \'aloarea tezaurului se ridică la suma de 59 Florini
con,·enţionali. Cîte\'a date referitoare la preţuri şi raporturi de preţuri în
perioada pe care o cuprind emisiunile monetare sînt elocvente pentru definirea
\'aiorii reale reprezentate de această sumă. În domeniul unor produse agricole:
în 1783, preţul unei mierţe (în măsuri de Bratislava) de secară oscila în unele
oraşe din Ungaria, Slcwacia de astăzi şi Transilvania între 42 creiţari (la.
Tokaj) şi 1 florin 27 creiţari (la Alba Iulia); o mierţă de O\'ăz costa între
jQ creiţari (la Oradea şi Timi~oara) ~i 52 creiţari (la Bratisla\'a)2. În 1794,
o mierţă de griu aYea preţul de 2 florini 30 creiţari, una de secară de
1 florin .rn creiţari, una de orz - 1 florin şi una de ovăz - 45 creiţari 3 •
La începutul sec. XIX. în urma unor măsuri de înlesnire a exportului de produse naturale din Ungaria, preţurile acestora pe piaţă au săltat substanţial,
încît, de pildă, chiar în scurtul răstimp 1 august 15 octombrie 1804,
mierţa (de Bratislava) de griu se plătea, la 1 august cu 2 florini (la Osiek),
J florini 36 creiţari (la Alba Iulia) şi chiar 4 florini 52 creiţari {la Z.!ngg),
aceeaşi cantitate ajungînd să urce în cele două luni şi jumătate scurse pînă
la 15 octombrie a aceluiaşi an la 3 florini 15 creiţari (Osiek), 4 florini 42
creiţari (Alba Iulia), 5 florini 50 creiţari (Zengg). Mierţa de secară se vindea, la 1 august 1804, cu 1 florin (la No\"i Becej, în Voivodina de astăzi),
1 florin 18 creiţari (la Pecs) şi chiar 2 florini 20 creiţari (la Buda), pentru
c.1, la 15 octombrie a aceluiaşi an, acest preţ să crească În localităţile amintire
la 1 florin 30 creiţari, 2 florini 27 creiţari, respectiv 3 florini 37 creiţari-'.
Dealtfel, un decalaj continuu se constată în preţul cerealelor între acela în
vigoare în Ungaria şi Transilvania, unde piaţa orăşenească era mai lesnicios
aprovizionată cu aceste produse, aduse aici cu cheltuieli de transport relativ
reduse din zonele producătoare apropiate, şi între preţul obişnuit pe piaţa
localităţilor din proYinciile ereditare (Austria de jos, Austria superioară,
Cehia, Moravia etc.), preţ grevat aici şi de ridicatele cheltuieli de transport.
Iată unele date comparative, pentru anul 1805: mierţa de griu costa la
Timişoara 2 florini 43 creiţari, la Tîrgu-Mureş 3 florini 28 creiţari, la Cluj
-~ florini 33 creiţari, la Oradea 3 florini 45 creiţari, la Braşov 3 florini 53
creiţari, la Alba Iulia 4 florini 30 creiţari, la Sibiu 4 florini 32 creiţari. In
\chimb, accea)i cantitate se desfăcea, în anul menţionat, pe piaţa moravă cu
7-9 florini, pe piaţa Austriei superioare cu 8-9 florini, În Cehia cu 9-10
florini ş.a.m.d. 5 Pentru pătura destul de numeroasă angajată în
exportul de produse, o povară bănească considerabilă o reprezentau taxele va1 Bazată pe sistemul aşa-numitei Konventionsfuss, care ech!vala moneda a~stri_:i.că c~
cca prusacă 5i bavareză şi în virtutea c:ireia 1 florin convenţional = 20 cre1ţan. Vezi
G. Giindisch, Geschichte der Munzstiitte Nagybanya în habsburgischer Zeit ( 1530-1828),
în Numl, XXVI, 1933, p. 95; Huszar Lajos, Penz/orgalom es penzertekviszonyok Sopronban, :in Szazadok, 1971, nr. 6, p. 1181.
2 Eckhart Ferenc, A
becsi udvar gazdr-isagpolitikaja Magyarorszagon 1780-1815,
Budapest, 1958, p. 76.
3 Idem, p. 296.
• Idem, p. 304.
g Idem, p. 307.
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male ridicate şi care - în ce priveşte Ungaria - suferă încă o mărire de
30-600/o în anul inflaţionist 1813 6 •
Dispunem de date şi pentru unele preţuri pe piaţa clujeană. Asemenea
preţuri reies dintr-un chestionar întocmit de guvern la 25 octombrie 1775 cu
scopul de a avea o situaţie despre locul şi puterea economică a negustorilor
şi meşteşugarilor clujeni, răspunsul la cel de al cincilea punct al chestionarului - care sînt preţurile medii ale produselor pe piaţă? - enumerînd preţul
a o serie de produse naturale şi meşteşugăreşti, printre care: carnea de vită
- 2 creiţari şi jumătate; carnea de porc - 3 creiţari şi jumătate; carnea de
oaie - 2 creiţari şi o pa:trime; slănina - 9 crei~ari (cantităţile nu se .~pecifică); o pereche de cizme bărbăteşti de calitate medie 2 florini 30 creiţari; o pereche de cizme pentru femei 2, resp. 1 florin; un cot de postav
mediocru - 1 florin 18 creiţari; 1 val de postav de aceea~i calitate - 38
florini; o pereche de tălpi pentru pantofi - 17 creiţari; un topor de mărime
mijlocie - 51 creiţari; ş.a. Ca răspuns la punctul al şaselea al chestionarului,
se indică preţul mediu al unei cîble de cereale - 2 florini 24 creiţari - , al
unui car cu fîn - 4 florini - , al unei găleţi de vin - 36 creiţari 7 •
Interesante sînt, ca termeni de comparaţie, lefurile lunare ale unor nugistraţi ai oraşului Cluj, începînd cu data de 5 octombrie 1786 (deci, cu
mult înainte de deprecierea monetară şi inflaţia apărute la începutul sec.
!XIX, în perioada răZ!boaielor napoleoniene). Iată cîteva din ele: judele primar al Clujului era retribuit cu 500 florini; senatorii primeau cite 300
florini; notarul avea leafa de 500 florini, iar vicenotarul 300 florini;
dascălul şcolii de pe lingă biserica Sfîntul Petru cîştiga lunar doar 50 florini.
iar medicul oraşului 40 florini, pe cînd cei doi paznici ai închisorii oră~e
neşti erau plătiţi în total cu 60 florini pe lună; ş.a.m.d. 8
Reiese din aceste cifre, luate din diverse domenii financiare (preţuri,
salarizare) şi din ani uneori la distanţă de decenii Între ei, că o valoare reală
exactă a tezaurului pe care îl prezentăm este greu de stabilit. Aceasta cu
atît mai mult, cu cît acumularea monedelor componente a fost continuă, cu
rare hiaturi de cel mult un an„doi, după cum se poate constata din eşalona
rea cronologică a pieselor. lată repartizarea pe ani a monedelor din tezaurul
descoperit în cartierul Mănăştur: 1763 - 2, 1764 - 3, 1765 - 3, 1767 2, 1768 - 2, 1770 - 2, 1771 - 1, 1772 - 2, 1773 - 1, 1774 - 2,
1777 -2, 1778 - 4, 1779 - 3, 1780 - 1, 1782 - 3, 1783 - 1, 1784 - 1,
1785 - 2, 1787 - 3, 1788 - 1, 1791 - 2, 1792 - 2, 1793 - 1, 1796 1, 1797 - 1, 1802 - 1, 1803 - 3, 1804 - 5, 1805 - 2, 1806
4,
1808
5, 1809
3, 1810
2, 1812
1, 1813
2, 1814
4,
1815 - 5, 1817
2, 1818
5, 1820
1, 1821
2, 1822
1,
1824 - 3, 1825
1, 1826
5, 1827
5, 1828
7, 1829
4,
1830. - 8, 1831
4- 1832
3, 1833
3, 1834
2, 1835
2,
1837 - 3, 1838
3, 1839
2, 1840
4, 1841
3, 1842
7,
1843 - 5, 1844 - 1, 1845 - 1, 1846 - 4. (Anul nu a putut fi descifrat
pe una singură din piesele componente, nr. 172 în lista monedelor). Continuitatea aproape neîntreruptă a cronologiei monedelor tezaurului pledează
6
7

8

Idem, p. 3-46.
Jakab E:lek, Kolozsvar tortenete, III, Budapest, 1888, p. 293-29-4, nota.
Idem, p. '400, n. 1.
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pemru intrarea lor progresivă în circulaţia bănească, pe măsura emiterii, menţinerea în circulaţie fiind asigurată de menţionata instituire, în 1750-1753,
a noului sistem monetar Yalabil pentru Întreg teritoriul imperiului austriac.
Suma de 59 florini convenţionali, rest al unui - probabil - modest capiul
hăPesc (de bună seamă, rural), rulat de-a lungul a peste 80 de ani, rămîne
a-;tfel ca vestigiu al unei activităţi economice, şi ea, modeste, în lumina
cifrelor comparative prezentate, fie acestea aparţinătoare ultimului pătrar
al veacului al XVIII-iea, fie spicuire din relaţiile de marfă-bani sau din
datele de salarizare (chiar locale) ale primelor decenii ale veacului următor.
Ultima emisiune monetară datează din anul 1846, deci din ajunul revoluţiei de la 1848-49, ceea ce face plauzibil ca îngroparea tezaurului să fi
fmt legată de evenimentele reYo)uţionare.
Că acest tezaur va fi reprezentat rămăşitele unui capital rulant local,
pare a fi do\'edit - în afară de locul descoperirii - şi de repartizarea mo-nedelor după locul (zona) emiterii. Anume, din cele 170 emisiuni austriece, preponderente sînt acelea emise pentru Ungaria (77 piese, din care 7 emise- de
Maria Terezia, 8 de Iosif II, 4 de Leopold II, 46 de Francisc II, 12 de
Ferdinand I); le urmează, în ordine, emisiunile pentru Austria de jos, în
număr de 59 piese (11 de la Maria Terezia, 1 de la Iosif II, 46 de la Francisc II, 1 de la Ferdinand I); apoi, emisiunile transilvănene (20 de piese,
toate purtînd efigia lui Ferdinand I); locul următor revine emisiunilor pentru
Bncmia ( 12 piese, din care 4 aparţin Mariei Terezia, tot 4 lui Iosif II şi
acelaşi număr de piese lui Francisc II); în sfîrşit, cite o piesă emisă pentru
Tiwl, respectiv pentru Veneţia. Este, deci, posibil ca proprietarul acestui
capital să fi frecventat provinciile imperiale din care provin emisiunile extratransil ,·ane, dar, în acelaşi timp, nimic nu contrazice eventualitatea circulaţiei
ace~tor emisiuni şi în Transilvania, căci nu exista nici un fel de exclusivism
de circulaţie a monedei austriace din oricare provincie; în perioada inaugurată prin succesi\"ele măsuri imperiale de uniformizare a sistemului monetar
austriac, emiterea de monedă pentru uzul special al fiecărei provincii nu mai
constituia de loc o trăsătură specifică a autonl>miei provinciale, în fapt, desfiinţată. Desigur, într-o anume provincie era mai la îndemînă utilizarea în
circulaţie a monedelor emise în monetării locale, aceasta însă, în condiţiile
schimburilor curente pe întreg întinsul imperiulL~, nu excludea de loc• folosirea ~mi'iiunilor monetare ale celorlalte pro\"incii componente ale imperiului
austriac.
Ar putea să pară curios faptul că tezaure monetare de tipul acestuia
prezentat ies la iveală relativ puţine, fată de marea cantitate monetară în
circulaţie, în sec. XVIII-XIX. Faptul este însă firesc: măsurile economice
iniţiate de Habsburgi începînd din a doua jumătate a sec. XVIII au pus,
printre altele, şi bazele unei circulaţii monetare moderne care va îngloba şi
efectivul bănesc ulterior, al monarhiei austro-ungare, soarta monedelor ieşite
din uz fiind şi ea diferită de cea anterioară. Afirmarea centralismului politic
habsburgic, începută prin amintitele măsuri 9 , a dus şi la desfiinţarea individualităţii emisiunilor monetare şi la contopirea acestora în marea masă a· efectivului bănesc general valabil (în spaţiu şi timp) pe teritoriul imperiului. Doar
~

Cf.

şi

lstRom, III, p. 73C.
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graţie

unor evenimente de excepţională pondere istorică, aidoma revoluţiei
din 1848-49, mai avem de-a face cu vestigii de circulaţie monetară cum
este şi tezaurul găsit În cartierul Mănăştur din Cluj-Napoca.
ANEXĂ

Dăm mai JOS siglele monetăriilor, ale meşterilor monetari (Miinzmeister)
controlorilor monetari (Wardein), prezente pe monede, împreună cu numele
respective întregi. Of. Josef Cejnek, Osterreichische, Ungarische, Bohmischc
und Schlesische Munzprăgungen v. 1519-1705, Wien, [ 1936]. Coligat cu:
Josef Cejnek, dsterrcichische Miinzprăgimgen von 1705 bis 1935, Wien,
1935 ( = Cejnek).
şi

I.

Meşteri şi

controlori.

În oficii monetare ale Mariei Terezia:
Monetăria

din Viena (emisiuni pentru Austria de jos):
IC= meşterul monetar Joh. Aug. v. Cronberg, 1766-1780.
SK = controlorul monetar Sig. Klemmer, 1774-1780.
FA = <:ontrolorul monetar Franz Aicherau, 1774-1780.
Sigla IC - SK apare pe monede emise în anii 1765-1774.
Sigla IC - FA apare pe monede emise în anii 1774-1780.

Cejnek, p. II.
Monetăria

din Praga (emisiuni pentrn Boemia):
EVS - AS = meşterul monetar Paul Erdmann von Schwingerschuh şi controlorul monetar Anton Stehr, 1765-1773.
Cejnek, p. VI.
Monetăria

din Hali (emisiuni pentrn Tirol):
VC = meşterul monetar J. H. v. Olotz, 1775-1780.
S = controlorul monetar Joh. J. Stockner, 1765-1780.
Sigla VC - S apare pe monede emise în anii 1775-1780.

Cejnek, p. III.
Monetăria

din Kremnica (emisiuni pentru Ungaria):
EVM = meşterul monetar lgn. Krammer Edl. v. Miinzburg, 1765-1774.
D = controlorul monetar Jos. v. Damiani, 1765-1780.
SK = meşterul monetar Sigm. A. Klemmer, 1775-1780.
PD = controlorii monetari Paschal şi Jos. v. Damiani, 1765-1780.
Sigla EVM - D apare pe monede emise în anii 1765-1774.
Sigla SK - PD apare pe monede emise în anii 1774-1780.
C.Cjnek, p. XI.
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ln oficii monetare ale lui Iosif II:
Monetc1ria din Praga (emisiuni pentru Boemia):
EVS = meşterul monetar Paul Erdmann von Schwi11gerschuh, 1773-1780.
IK = controlorul monetar Ign. Kendler, 1774-1781.
Sigla EVS - IK apare pe monede emise În anii 1773-1780.
Cejnek, p. VI.
Mo11etăria

din Kremnica (emisiuni pentrn Ungaria):
SK = meşterul monetar Sigm. A. Klemmer, 1774-1780.
PD = controlorii monetari Paschal şi Jos. v. Damiani, 1765-1780.
Sigla SK - PD apare pe monede emise în anii 1774-1780.
Cejnek, p. XI.

II.
A
B, K-B

C
E
C
V

Monetării.

Viena
Kremnica
Praga
-- Alba Iulia
Baia Mare
- Veneţia
Cejnek, colig. nr. 2, p. 25, 60, 64, 66.

FRANCISC PAP -

ŞTEFAN

MATEI

UN TRESOR MONET AIRE DE XVIIJe-XJXe S., DECOUVER T
A CLUJ-NAPOCA
(Resume)
On publie un tresor moneta1rc decouvert le printemps 1979 dans le quartier d'ouest
de Cluj-Na.poca. Le tresor <:ontient un nombre de 177 pieces de 20 kreuzer, dont 170 sont
cmises dans l'Empire des Habsbourg (par Marie Therese, Joseph II, Leopold II, Franc;:ois II
et Ferdinand I), 2 dam le margra.fiat de Brandebourg, 3 en Baviere, unc seule eru Baden
C[
aussi une seule en Salzburg. Le tresor s'echelonne entrc Ies annces 1763 Ct 18-46, un
periode donc ou l'on a deja institue le systeme monetaire unique autrichien
parite avec
ceux de Prussc et de Baviere, utiliise longtemps dans Ies provinces de l'Empire aussi que
dans d'autres territoires de !'Europe Centrale.
II est a supposer que Ies monnaies onr ete cachees pcndant Ies evenements de la
revolution de 18-48--49.
1,

a

UN MANUSCRIS DIN VEACUL AL XVIII-LEA
DESPRE PRODUCŢIA ŞI COMERCIALIZAREA SĂRII
DIN TRANSILVANIA ŞI MARAMUREŞ

Extragerea şi valorificarea sării din Transilvania şi Maramureş au constiîncă din primii ani de după ocuparea acestor provincii o preocupare
importantă a autorităţilor de la Viena. Comisiile formate din specialiştii
trimişi în această perioadă 1 , instruqiunile transmise tezaurarilor transilvani~.
inspectorului sării de la ocnele din Maramureş 3 sau celorlalţi funqionari de
la ocne4 aveau ca scop organizarea pe baze noi a mineritului şi a exploatării
sării din teritoriile de curînd dobîndite. Interesată, Într-o primă etapă, În
obţinerea Într-un termen scurt şi cu investiţii cît mai mici a unor venituri
sigure, aşa cum dealtfel se puteau obţine prin exploatarea imenselor zăcă
minte de sare de cea mai bună calitate aflate în solul şi subsolul Transilvaniei şi Maramureşului, prin măsurile luate, Curtea de la Viena a trecut În
primul rînd la reorganizarea administraţiei salinelor din cele două provincii
extrem de bogate în zăcăminte de sare.
Aflată pînă atunci sub conducerea nobilimii maghiare, administraţia
salinelor, ca dealtfel a Întregului minerit, a trecut treptat, treptat sub conducerea şi controlul direct al Cuqii de la Viena 5 urmărindu-se eliminarea oricărei concurenţe şi mai ales a oricăror posibilităţi de diminuare a cantităţi
lor de sare exploatate şi comercializate în favoarea statului 6 .
Cererea tot mai mare de sare pe pieţele de desfacere din Banat şi Ungaria nemaiputînd fi satisfăcută prin menţinerea vechilor metode de exploatare,
tuit

1 Date mai ample despre activitatea comisiilor venite În Transilvania ~i Maramureş, în
Al/A, XXI, 1978, p. 136-171.
2 Instrucţiuni pentru tezaurarul din Transilvania, Viena, 29 aprilie 1693; Organizarea
mineritului imperial În Transilvania. Către tezaurarul transilvan Johann von Hallerstcin.
Rescript regal, Vienia, 22 nov. 1694; Organizarea exploatării regeşti a sării În Transilvania.
Către tezaurarul regesc transilvan Ştefan Apor. Rescript regal, Viena, 14 martie 1696, în
Fr. A. Schmidt, Chronologisch-systhematische Sa.mm/ung der Berggesetze der Konigreiche
Ungarn, Kroatien, Dalmatien, S4,ivonien und des Grossfurstenthumes Siebenburgen, voi.
V (1656-1708), Wien, 1835 (în continuare: ChronSystSBergG), p. 427-429, 461-465 ~i
473--476.
3 Instrucţiuni pentru inspectorul sării şi funqionarii acestuia de la ocnele de s.uc din
Maramureş. Sighet, 27 ianuarie 1702, În ChronSystSBergG, V, p. 690-705.
4 Instruqiuni- pentru funqionarii
de la ocnele •de sare din Tranisilvani;i. Viena, 1:i
august 1702, În ChronSystSBergG, V, p. 756-769.
~ Indrumător 1n Arhivele Statului, j,udeţul Cluj, 16, 1980, p. 241; Trocsfoyi Zso!t,
Az erdelyi kozponti banyaigazgatasi szervezet tortenete 1691-1848, extras din T anulmanyok a technika tortenetebol, Miskolc, 1962, p. 495.
6 Măsurile luate În această perioadă, reflectate În instrucţiunile şi ordinele citate mai
sus, 1n afara înlocuirii funcţionarilor superiori locali cu funeţion3'ri austrieci au vizat
restrîngerea şi apoi anularea tuturor privilegiilor ,de -care se bucurau nobilimea şi clerul
În ceea ce ,priveşte obţine-rea gratuită a unor mari callltităţi de sare, renunţarea la arendare,1
exploatării cŞi comercializării sării pe seama unor particulari, pedepsirea oricăror forme
de „prevaricaţiune" a sării.
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Curtea de la Viena a trecut În scurt timp, prin efectuarea unor investiţii,
prin introducerea unor metode şi tehnici noi de exploatare, prin modernizări,
la valorificarea superioară a preţiosului mineral. Cu începere mai ales din
a doua jumătate a veacului al XVIII-iea preocuparea crescîndă de a argumenta în mod ştiinţific necesitatea exploatării sistematice a resurselor salinif ere este materializată prin efectuarea unor ample cercetări geologice şi mineralogice de către cunoscuţi specialişti sau chiar de funqionari superiori ai
Administraţiei minelor ~i salinelor din T ransih-ania 7, cercetări încheiate prin
apariţia unor lucrări de specialitate elaborate în urma investigaţiilor Întreprinse la ocnele de sare sau în zonele cu izvoare sărate. Lucrări de felul celor
Întocmite de inspectorul superior al minelor din Transilvania Samuel Koleseris - considerat ca unul dintre primii mineralogi din T ransilvania 9 s.w de pasionatul coleqionar şi iubitor al ştiinţelor naturii, profesoru[ de
matematică de la Liceul din Cluj Ioan Fridwaldszky 10 , Martin Thrane
Bri.inich 11 , profesor de ştiinţele naturii la Universitatea din Copenhaga, sau
Georg Windisch 1:! descriu bogatele rezerve de sare, localizarea lor, principalele ocne aflate în exploatare, dispunerea oficiilor de transport şi comercializarea sării. Uriaşelor rezerve de sare din Transilvania pe care a vizitat-o
în anul 1770 cu prilejul unei călătorii de studii, Ignaz Edler von Born le-a
dedicat un loc aparte în rîndul cunoscutelor sale „Scrisori" 13 , contribuind
prin erudiţie şi cunoştinţele sale deosebite din domeniul mineralogiei la creş
terea interesului pentru cercetarea ştiinţifică, pentru descoperirea de noi minerale. Cea mai valoroasă dintre lucrările apărute în ultimul sfert al veacului
al XVIII-iea, care oferă informaţii referitoare le exploatarea sării din Transilvania ~i Maramureş, şi chiar din provinciile învecinate, este lucrarea apărută
la Ni.irnberg în anul 1780 intitulată Baytrag zur Mineral Geschichte von
Siebenbiirgen aparţinînd consilierului cameral Johann Ehrenreich Fichtel.
Activitatea desfăşurată în Transilvania în calitate de mineralog, observaţiile sale, Fichtel le-a concretizat prin editarea lucrării mai sus menţionate
a cărei primă parte se ocupă de prezentarea fosilelor descoperite de el, partea a doua constituind un adevărat istoric al sării şi al ocnelor de sare din
Transilvania, cu numeroase desene, schiţe şi o hartă, prima de acest fel, a
regiunilor cu rezerve de sare din partea de sud-est a Europei. Lucrarea lui
Fichtel a constituit pentru multă vreme principalul izvor de informa\ie
7
Ignaz &!Ier von Born, consilier al Camerei aulice din Viena; Josef Franz Muller
von Reichensrein, consilier al Tezaurariatului minier; Lhorka von Zmislow, administrator
superior minier la Zlatna; cf. I. L. Neugeboren, Geschichtliches uber die Forschungen auf
dem Gebiete der siebenburgi.schen Mineralogie und Geognosie und die Literatur derselben,
în AVSL, Neue Folge, V, Braşov, 1861, p. 315-378; Arh.Stat. Gluj-Naipoca, Fon d. Tezaurariatul minier al Transilvaniei, an. 1791, doc. nr. 49, 417, 615.
8
Achates et Transilvaniae, în Ephemerides Acad. Caes. Nat. Curiosorum Cent, IX er.
X, 1722, p. 426.
9
I. L. Neugeboren, op. cit., p. 317.
10 Mine,·alogio Magni Principatus Transilvaniae seu metalla, semimetalla,
sulphura,
salia, lapides et aquae, Cluj, 1767.
11
Historische Nachricht von siebenburgischen Salzgruben, Copenhaga, 1770.
12 Geographie des Grossfurstenthums Siebenburgen, Pressburg, 1790.
13 lgnaz Edler von Born, Briefe uber mineralogische Gegenstande au/ seiner Reise
durch das Temesvarer Banat, Siebenburgen,
Ober- und Unterungam,
Frankfurt und
Leipzig, 1774 (Scrisoarea a 15-a descrie zăcămintele de sare din Transilvania); cf. I. L.
Ncugeboren, op. cit., p. 320.
1
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îndeosebi asupra exploatării sării în veacul al XVIII-iea. Aproape toate
lucrările apărute ulterior, fie cele cu caracter tehnic 1 4, fie cele cu caracter
practic 15 , fie cele care îşi propuneau întocmirea unui istoric al mineri tu lui 16,
făceau referiri directe la lucrarea lui Fichtel, preluînd date şi informatii elaborate de acesta pe baza unor asidue cercetări şi experimentări practice Întreprinse la ocnele din Transilvania.
In rîndul acestor lucrări, fără a fi atît de cuprinzătoare ca cea întocmită de Fichtel, se încadrează şi lucrarea în manuscris intitulată Historisch'er
Ausweis des in dem Gross/urstentbum Siebenbur~en .wwohl als ganzen Kănig
reich Hungaren sich befindenden Salzweseus, aparută în anul 1772, avînd ca
autor pe consilierul cameral Johann von Schilson.
Manuscrisul, cuprinzînd 89 de pagini, se păstrează la Eisenstadt
(Austria), în Arhivele Landului Burgenland, făcînd parte din fondul Grcif/ich
Niezkische Familien- und Herrschaftsarchiv, Pasc. 108, nr. 6960 17 . Aşa cum
reiese şi din titlul lucrării, Schilson, care fusese un bun cunoscător al T ransilvaniei, îşi propunea să prezinte starea ocnelor de sare în anul 1772, an în
care se pare că a vizitat Transilvania, precum şi modul de administrare al
salinelor şi al oficiilor de transport şi comercializare a sării.
În pagina de titlu a manuscrisului (fig. 1) mai este consemnată şi întocmirea, separat pentru fiecare ocnă aflată în exploatare, a unor planuri cu
observaţiile, schiţele şi descrierile necesare, iar În final o hartă generală asupra întinderii zăcămîntului de sare. Din păcate toate aceste anexe la manuscris lipsesc sau cel puţin pînă în prezent nu am intrat în posesia lor.
Prima parte a manuscrisului prezintă foarte pe larg principalul oficiu de
transport al sării de la Panaş (Marus Portus) din apropiere de Alba Iulia,
cu oficiile filiale, Mirăslău şi Şoimuş. Schilson aprecia capacitatea de depozitare a sării aduse cu carele de la Turda, Cojocna şi Ocna Sibiului la Parto5
ca fiind mică, avînd în vedere creşterea continuă a cantităţilor de sare ce
urmau a fi îmbarcate pe corăbii pentru a fi desfăcute pe piete din Ungaria.
El propune construirea unui număr mai mare de remize, cele 12 existente în
anul 1772 fiind insuficiente pentru adăpostirea a aproximativ 600.000 măji
de sare care se exportau anual prin Oficiul de la Panoş.
Importanţa Mureşului pentru aprovizionarea cu sare a Banatului ~i în
mod deosebit a Ungariei, cele mai de seamă probleme care se puneau pentru
buna desfăşurare a transportului sării de la ocne spre pieţele de desfacere, sîn t
prezentate apoi prin descrierea principalelor activităţi desfăşurate de funcţio
narii şi ceilalţi lucrători de la Oficiul de transport pentru ca sarea să fie
transportată în condiţii cît mai bune, fără pierderi prea mari, înspre depo14 Fr. Posepny, Studien aus dem Salinengebiet Siebenbiirgens, în Jahrbuch der k.k.
geologischen Reichsanstalt, 1867, voi. XVII.
16 Kurzer Abriss der geographischen, geognostischen und Bergbaubetriebs Verhăltnisse
der siebenburgischen Salinen nebst 8 Vbersichten. Zus(lmmengestellt bei der Klausenburger
k.k. Bergdirection, Klaugenhurg, Gedruokt bei N. Papp, 1873, 23 ,p. + 8 anexe.
16
E. Preisig, Geschichte des Maramorascher Bergbaues, în Oesterreichischer Zeitschrif t
fur Berg- und Huttenwesen, X,"'{V(l 977), nr. 28, p. 301-303: I. Ottokar Freiherr von
Buschmann, Das Salz, dessen Vorkommen und Verwertrmg in sămtlichen Staaten der Erde,
voi. I, Europa, 1909.
17
Mulţumim şi, pe această cale directorului adjunct al Arhivelor Landului Burgenland, dr. Harald Prickler, care ne-a semnalat manuscrisul, precum şi colegilor domniei sale
care ne-au facilitat microfilmarea lui.
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zitele de vî nzare din Ungaria. Cons trucţia plutelor la şa ntierul de la Zam,
f l)lo irea lemnel or adecva te, d in Hejar, pentru construirea lor, recrutarea şi
consc rierea pluta ş il o r din comitatele ri verane Mureşului, drepturile ş i îndatoririle lor, plata obţinută pentru efoctuarea unui tran sport sînt aspecte pe
ca re Schilson le prezintă în paginile manuscrisului, făcînd to to dată o serie de
aprecieri ca re aveau în vedere bunul mers al oficiului. Astfel, el considera ca
foa rte utilă înlocuirea plutelor, construite din lemn tare şi greu, cu coră-bii
mai u şoa re şi mai încăpătoare, mai u şo r de manevrat.
Tot În această primă parte ne sînt oferite numeroase informaţii privind
lu c r ă rile de drenare a Mureşul ui pentru asigurarea unui trafic regulat plutelor încărcate cu sare, a căror perioadă optim ă pentru plutit era socotită
perioada cuprinsă între lunile manie-aprilie, cînd apele umflate ale Mureşu-
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lui, prin topirea zăpezilor din munţii Gurghiului, asigurau adîncimea opt1m,1
pentr:u deplasarea corăbiilor şi plutelor.
Scrisă cu şase ani înainte de editarea lucrării lui Fichtel •t-1, ,,însemnarea
istorică asupra administrării salinelor din Marele Principat al Transilvaniei
precum şi din întreaga Ungarie", cum îşi intitula Schilson lucrarea, descrie
apoi principalele ocne aflate în exploatare În anul 1772: Turda, Cojocna,
Sic, Ocna Dej, Ocna Sibiu şi Praid. Pentru fiecare din ele, aşa cum am mai
menţionat, s-a întocmit cîte o schiţă reprezentînd dispunerea ocnelor, precum
şi alte date privind forma şi mărimea lor, schiţe care Însă nu s-au păstrat.
Datele oferite de Schilson asupra adîncimii, înălţimii sau circumferinţei ocnelor de sare în anul 1772 pot servi, prin comparaţie cu datele furnizate de
Fichtel, la stabilirea ritmului de creştere a producţiei şi productivităţii în
aceste ocne, a cauzelor care au dus la încetarea exploatării unora dintre ele.
O atenţie deosebită a acordat Schilson prezentării forţei de muncă de la
ocnele din Transilvania, prin specificarea numerică atît a tăietorilor de sare
(Conscribirte Saltzhauer) care plăteau doar 1/4 din taxă (capitaţia) fiind
scutiţi de celelalte obligaţii, cît şi a aşa-numiţilor tăietori de sare voluntari
(Freiwillige Saltzhauer) care aveau alte libertăţi şi drepturi în comparaţie cu
cei din prima categorie. După ce prezintă randamentul pe care îl dădeau
tăietorii de sare de la diversele ocne din Transilvania în diferitele perioade
de timp ale anului, Schilson apreciază, în funcţie de numărul tăietorilor, de
adîncimea de ,la care trebuie extrasă sarea, cantităţile pe care le puteau
exploata zilnic, în parte, lucrătorii de la ocnele din Turda, Ocna Dej,
Cojocna sau Ocna Sibiului. El aprecia că numai la Turda s-ar fi putut
exploata o cantitat~ de aproximativ 600.000 blocuri de sare anual, dacă, pe
lingă numărul de tăietori de sare existenţi în acel moment, s-ar mai fi angajat un număr de 80 de tăietori de sare. Sdhilson sublinia totodată faptul că
blocul de sare (Formal Steine) care trebuia să cîntărească 80-85 pfunzi
(1 pfund = 0,56 kg.) era plătit cu 1 1/2 cruceri, dar că în cazul în care
acesta cîntărea mai mult, tăietorul trebuia să-l ajusteze pînă la greutatea
cerută. Mult mai neplăcut pentru tăietori era atunci cînd blocul de sare tăiat
de ei cîntărea mai puţin de 80-85 pfunzi, acesta fiind plătit cu numai
1 crucer, dar şi În primul şi în al doilea caz randamentul tăietorului scădea
~i proporţional scădea şi sailariul ,său.
Reprezentînd schematic în tabelul alăturat principalele date numai de la
o singură ocnă dintre cele şase prezentate de Schilson, şi anume pe cea de la
Turda, putem aprecia strădaniile depuse de autor pentru culegerea lor la faţa
locului, presupunînd totodată că Schilson a beneficiat şi de informaţiile păs
trate în arhivele oficiilor de exploatare şi transport din Transilvania, arhive
care în marea lor majoritate nu se mai păstrează în prezent.
Comparînd datele oferite de I. Fridwaldszky despre ocnele aflate în
lucru În anul 1766 la Turda 19 , cu cele ale lui Schilson din anul 1772, precum
ş1 cu ce,le consemnate de Fichtel în anul 1778 20 , deci la un interval de aproxiEchtcl şi-a terminat redactarea lucrării sale în anul 1778, ca fiin<l editată la Soci.:tatea prietenilor ştiinţelor n.lturii din Berlin doar În, anu1 1780.
Cf. I. L. Neu:;eborcn,
op. cit., p. 323.
19 I. FridwaldsZJky, op. cit., p. 159~160.
20 I. Fichtel, op. cit„ II, p. 91.
18
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mativ cite şase ani, se poate observa nu numai evoluţia procesului de exploatare, dar şi a modului de or,ganizare şi administrare a ocnelor de la Turda.
I n final, pentru prezentarea celor 11 oficii de depozitare şi transport
existente în anul 1772, Schilson susţine că „pentru a-şi putea forma cineva
o idee mai exactă despre produeţia de sare din Transilvania, cea mai indicată
ar fi prezentarea În mod sintetic, prin consemnarea în tabele centralizate .1
tuturor datelor".
Într-adevăr, cele 11 tabele generale şi cele nu mai puţin de 58 tabele
mai mici, pentru fiecare oficiu în parte, oferă date despre ocnele care livrează
şi mijloacele de transport folosite (pe uscat sau pe apă), despre depozitele de
~are, personalul oficiilor, cantităţile de sare primite din Transilvania şi Maramureş, atît pentru necesităţile locale cit şi pentru vînzarea mai departe la
oficiile din Ungaria, preţul de vînzare al sării, preţul de transport etc. Toate
datele din tabele sînt consemnate pentru anul 1772 21 • Pri.mul dintre depozitele prezentate în tabelul din anexă, cel de la Seghedin, constituia punctul
final al unui traseu care începea la Partoş lingă Alba Iulia. Sarea vehiculată
pe apele Mureşului fie cu plutele, fie cu corăbiile Oficiului de transport de
la Panaş era preluată la depozitul de la Seghedin, depozit deservit - aşa
cum rezultă din tabel - de un personal destul de numeros, Între care un provizor superior, un controlor şi un maistru corăbier.
Pentru cantităţile mari de sare depozitate .Ja Seghedin - peste 500.000
măji aduse anual de la Panaş - , în vederea repartizării spre alte depozite
erau necesari nu mai puţin de 6 cîntăritori ajutaţi de un funeţionar şi un
supraveghetor, depozitele .fiind în grija permanentă a unui paznic. Depozitul
de la T arkany (R.P.U.) - prezentat în partea a doua a tabelului anexat era aprovizionat cu sarea adusă din Maramureş pe Tisa, cu ajutorul plutelor
21 Vezi Anexa. Ta:bel general reprezentînd aprovizionarea a două mari depozite cu
sarea -adusă din Transilvania ~i Maramureş. Cf. I.
SchiJson,
Historischer Ausweiss ...
p. 55, 59.
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sau al corăbiilor, pe uscat cu carele. De la Tarkany, sarea era repartizată
apoi spre alte oficii sau vîndută pe plan local.
în concluzie, datele oferite de Schilson în lucrarea sa despre administrarea salinelor din Transilvania constituie, prin ineditul informaţiilor pe care
le cuprinde, prin mulţimea datelor despre ocnele din Transilvania, un valoros
izvor de informaţie pentru istoria exploatării sării din ţara noastră.

ION DORDEA

EINE HANDSOHRIFT AUS OEM XVIII. JH. OBER DEN SALZABBAU
UND -VERSCHLEISS AUS SIEBENBORGEN UND DES MARAMURE)
(Zusammenfassung)
1n dem Burgenlăndischen Landesarchiv aus Eiscnstadt befindet sich cmc Handschrift,
die im Jahrc 1772 unter dcm Titd Historischer Amweis des in dem Grossfiirstentlmm
Siebenburgen sowohl als ganzen Kănigreich Hungaren sich befindenden Salzwesen~ vom
Kamcralrat Johann Freiherr von s~hilsoni abgefasst wurdc. Oiesc eingehendc Beschrcibung
ist in crster Reihc cler siebenbiirgischcn Stcinsalzgruben gcwidmet; cs cntgchcn ihr abcr
bum wichtige Fragcn des Salinenwescns aus dem ungarischcn Konigrcich iibcrhaupt. Es
wird clic wirtschaftliche Bcdcutung der Salz'.imtcr hcrvorgehcben, welche sich entlang dcr
Marosch, wie: P artoş, Mirăslău und Şoimuş, angc:-ci t hattcn, indcm sie dafiir sorgten, dal.i
das in Turda, Cojocna, Ocna Sibiului (Salzburg) gewonnenc Salz, nac'1 Ungarn und in da,
Banat vcr.frachtct wurdc. Dic Bcrgbautcchn;schcn Angaben iiber die Bcschaffcnhcit des
Salzstockcs, cler Gro:;se und cler Ticfe der Steinsal:z-Gruben; iiber die Zahl und z.T. auch
Arbrit5verhăltnissc der Salzhăucr, crgănzcn bis ins Detaille - clic Nachrichtcn iibcr das
sicbenbiirgische Salzwcscn in dcr zwcitcn Halfte des XVIII. Jhs., die uns cincrseits von
Fridwaldszky, Fichtel oder Born, an<lercrscit; aus den vcroffc:itlichtcn Archivbelcgen v..-rmittclt wurden.
Von eincr ausserordcnitlichcn dokumcntăren Bedcutung sind die dcr Handschrift
bcigcbogene Obcrsichtstabcllen iibcr die Produktionskapazităt der einzclncn Salzgruben un<l
iiber den Vcrschleil3 dieser gesuchten Ware in clic bcnachbarten Lăndcr. Diese Auskiinftc
sind a-uch insowcit von einer grossen dokumcntar-wisscnschaftlichen Bedeutung, da sic in
den jnnlandischen Archivhestănden fiir diesc bcschrănktc Zeitspanne nicht
vollstăndig
vorzufinden sind.
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:Măji
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Modul de transportare

cu sare pe anul 1772
Din aceasta s-a folosit

m a fi

transportată

oficiile de livrare
Sare

locuri

Eiji

măruntă

ILb.

l\Iăji

ILb.

1000
--

---

l\lăji

ILb.

Pe

_-,~

---

-

---

-

---

39.4i4

--- -

8000

DOOO

---

16.413

--- 5.606

---

7.540

---

--- -

-

--- 11.882

-

--- -

-- -

--- -

:J

33

36

33

-

- --- - 80

66

3

3

-

-

89

- --- - 13

..

Bacs

14 cr .

"

..

8 cr.

16 cr.

18 cr.
"
------- --- --"

11 cr.

Bustino
(pe Tisa)

11 cr.

--- --6 l\lunkacevo

7 1/2
cr.

--56

2

Coştini

18 cr.

--- --6

3

--- -

12 cr.

--- ---

- --- - - -

-

--- --- ----

6 cr.
Vy1ok (CR8S)
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2

3

--- -

--'---

-

-
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-

__

33

3

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

3

---
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_....:...._

-

8

-

-
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-- -

-

-

15000

-- -

-

---
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-- -

-
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1.522

-

38

3

--- -

-

(pe

Pe
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- - ------- --- --- ----

20

19.574

-- - ---

c;Lrf111şia

-

-
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-

-- - --- -

-
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3:3 Seghedin

3

-
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-- -

21

3
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8 OOO

---
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---

-
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--
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-
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de transport
pe majă
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-
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-
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--
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-

De unele este
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-

1

3

"

"
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PARTICIPAREA GRĂNICERILOR BANAŢENI
LA RĂZBOAIELE lMPOTRIVA LUI NAPOLEON

înfiinţarea regimentelor grănicereşti a avut drept scop formarea, la fruntariile de răsărit ale Imperiului austriac, a unui zid de netrecut pentru oştile
otomane.
Conform legilor fundamentale grănicereşti, misiunea grănicerilor era:
„grănicerii care pot purta arma, toţi unul ca altul sînt îndatoraţi spre
slujbele obşteşti în persoană, În graniţă şi în afară de graniţă. Toţi bărbaţii
buni de arme, drept aceea sînt datori nu numai de a apăra graniţa ţării, ci ~i
afară din ţară a ieşi la tabără spre slujba înaltului împărat." 1
Ţinîndu-se cont de faptul că regimentele grănicereşti, în caz de nevoie,
îndeplineau misiuni de luptă în afara ţării, la fel ca şi regimentele de linie,
şi organizarea lor de război trebuia să fie la fel cu cea a unităţilor din interiorul imperiului.
Dintre toate campaniile la care au luat parte grănicerii bănăţeni, despre
nici una nu s-a vorbit atît de mult cît s-a povestit ţi consemnat despre luptele
cu „franţuzu", cu împăratul Napoleon.
Chiar dacă rezultatul luptelor a fost de cele mai multe ori nefavurabil
pentru austrieci, evenimentele au intrat în memoria poporului, în creaţiile
orale de tip folcloric. Rezonanţa acestor evenimente, care depăşesc cadrul
loca], a constituit un punct de mîndrie atît pentru participanţii combatanţi,
cît- şi pentru urmaşii lor.
Despre vitejia grănicerilor bănăţeni în războaiele împotriva lui Napoleon
s-a scris, au rămas consemnări pe diverse scoarţe ale căqilor, făcîndu-se, în
acelaşi timp, şi variata afirmaţii, mai mult sau mai puţin adevărate.
Pentru a se evidenţia curajul grănicerilor în luptă, s-a scris că însuşi
Napoleon, apreciind calităţile războinice ale grănicerilor, ar fi afirmat: ,,Oaţi
mi numai cîteva batalioane din aceşti români şi eu voi bate cu ei toată Europa. "2
Alţi autori îi consemnează aceluiaşi eveniment o variantă aparte, din
care rezultă că Napoleon, de la punctul său de comandă, a privit prin ochean
desfăşurarea ostilităţilor şi ar fi văzut printre trupele inamice luptători care
aveau alt echipament faţă de cel al austriecilor; el l-a Întrebat pe unul din
generalii din suita sa, cine sînt aceşti soldaţi şi a primit un răspuns cu totul
surprinzător: .,Nu sînt echipaţi Ia fel cu duşmanii noştri, vorbesc o altă limbă,
1 Mathias Stopfer, Erorurungen der Grundgesetze fiir die Karlstădter, War"sdin.:r,
Ban„l-slavonische und Banatische Milităr Grănze, Wien, 1831, art. 91.
2 Aurel Cozma, Din trecutul românilor timişoreni, Timişoara, 1939, p. 12.
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asemanatoare cu cea italiană, dar nu sînt italieni, sînt foarte curaJOŞ1 ş1 se
luptă foarte bine. ":1
Aceste episoade au ajuns pînă la noi în scris sau pe cale orală, avînd şi
ele un dram de adevăr pe lîngă exagerările făcute.
1n cele ce urmează ne-am propus să analizăm activitatea regimentului
de grăniceri din Banat în campaniile împotriva lui Napoleon, folosindu-ne
de însemnările căpitanului Carol Schwab, ofiţer al regimentului iliro-bănăţean,
care s-a străduit să descrie participarea grănicerilor bănăţeni şi faptele lor
în campaniile din anii 1792-1801, însemnări din care vom selecta doar citeva
episoade. 4
Anul 1789 marchează în Franţa mari frămîntări revoluţionare care pun
În mişcare Întreaga Europă, fiind atrase apoi în luptă ţările care se coalizează, În funqie de interesele pe care le urmăreau, împotriYa Franţei.
Austria cere Franţei să restabilească imediat pe rege în drepturile fixate
de şedinţele Adunării Naţionale de la 23 iulie 1789, reîntregirea prinţilor
germani deposedaţi din Alsacia şi restituirea A vignonului Papei. 5
La 20 aprilie 1792, LudoYic al X VI-lea, îndemnat de guvernul revolut ionar, Jeclară război Austriei, care a luat în grabă măsuri de mobilizare şi
de reorganizare a armatei. Pentru a putea face fată situaţiei create, Austria
a fost nevoită să pună pe picior de război Întreaga ei armată, inclusiv regimentele de grăniceri, care au fost mobilizate şi trimise în zona operaţiunilor
militare.
Batalioanele de marş ale celor două regimente confiniare din Banat (valaho-ilir şi german) au pornit spre Tirol în toamna anului 1792 şi au ajuns
la destinaţie abia în primăvara anului 1793; ele au fost Încadrate În armata renană de sud, la flancul stîng, sub comanda generalului Frohlich, avînd
misiunea de a face serviciul de avanpost şi de cordon pe frontul elveţian.
In decembrie 1792 s-au format două batalioane de vînători, din cite patru
companii, recrutate din cele opt regimente croate şi cele trei slavone, fiecare
a 100 de soldaţi şi cu toţi ofiţerii şi subofiţerii necesari. Cele două regimente
bănăţene au dat restul de 500 de vînători şi ambele batalioane, combinate,
au fost puse sub comanda colonelului Jellaschits.
La 23 februarie 1793, împăratul Francisc a dispus înfiinţarea a încă
două batalioane de pedestraşi şi a patru divizioane de cavalerie, sub comanda
colonelului Knezovitz, pentru armata din Freiburg. Pentru ·fiecare batalion,
regimentele de grăniceri din Banat au primit ordin să dea cite 100 de gră
niceri aleşi, cite un sergent, patru caporali şi opt scutiţi. Pentru tunurile ataşate a trebuit să mai dea cîte un caporal şi 32 de grăniceri.
•
Afară de aceste efective, regimentele de grăniceri din Banat au fost obligate să formeze, împreună, cite un batalion combinat. Primul batalion combinat, comandat de colonelul Rachitievici, a plecat în martie 1793 cu un
batalion de români din regimentele de grăniceri transilvane, ajungînd în septembrie 1793 la Breisgau, unde a fost repartizat la armata Staader cu mi3 Informaţie primită fo anul 1956 de la octogenarul de atunci ·prof. Dr. Dimitrie
Cioloca.
' O copie dactilografiată ne-a fost pusă la dispoziţie fo anul 1977 de Dr. A ruto ni u
Marchescu.
5 Radu Bădulescu, Istorie militară, voi.
I, Sibiu, 1-929, p. 163-164.
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siunea de a îndeplini serviciul de avanpost şi cordon pe malul drept al Rinului, de la Rastadt spre Elveţia.
Armistiţiul de la sfîrşitul anului 1795 nu a dus la încheierea păcii, ostilit~ţ_ile reîncepînd Între Franţa şi puterile coalizate ale Angliei, Austriei şi Kus1e1.

1n acest an

grănicerii

bănăţeni

s-au acoperit de glorie, în special în
lupta de la Areole din noiembrie 1795 la care au participat batalioanele ~
şi 5 din regimentul iliro-bănăţean. Insuşi Napoleon a participat la această
luptă, fiind respins cu Întreaga trupă pe care o comanda Într-o mlaştină din
apropierea podului de la Arcole. 6
La începerea ostilităţilor, 31 mai 1796, primul batalion de marş valahnilir, cu un efectiv de 1284 de soldaţi, avea două companii în brigada coll)nelului Palfy, iar patru companii în brigada colonelului Utz şi era dispus pe
cordonul Spera, de Ja Ischlingen spre frontiera Elveţiei.
Generalul Wolf, în raportul său referitor la primele ciocniri cu du~manul, aduce elogii grănicerilor bănăţeni pentru vitejia lor, iar generalul
Frohlich, în raportul său despre situaţia operativă, consemnează că trupele,
după un marş de 14 ore, au dovedit o ţinută eroică, aducînd laude locotenentului Cîrjan de la grănicerii de cavalerie care prin curajul lor au tăi,n
retragerea multor francezi, cauzînd duşmanului mari pierderi.
In luptele din Germania, de fa Kempten, din 17 septembrie 1796, cap,iralul Spiridon Ion a luat prizonieră o subunitate adversă şi a ucis trei francezi.7
Frontul cerea noi efective şi astfel, la sfîrşitul lunii septembrie, armat~1
mareşalului austriac Latour a fost înfrîntă cu batalioanele de grăniceri, de
curînd recrutate, între care şi al treilea batalion combinat al grănicerilor bă
năţeni care aşteptase la Trieste, de aici plecase, în marş forţat, pînă în Carintia, de unde, în căruţe rechiziţionate, la 27 septembrie a ajuns la armata de
sud. Din acest batalion, patru companii, sub comanda colonelu'lui Duca, au
fost detaşate la divizia Kaspat, brigada Hegel, iar celelalte două companii.
comandate de căpitanul Nedelcu, la divizia Mekaudin, în avangarda Bailct.
Grănicerii din acest batalion combinat au sosit pe front în hainele lor naţionale şi cu armele proprii.
In campania din anul 1796, la batalionul de marş a fost decorat cu
medalia de argint caporalul Martin Călţun pentru faptul că în Tirol, în
luptele de la Sonnenberg, cu 25 de grăniceri voluntari, a atacat ariergarda
franceză şi a capturat un pluton francez.
In martie 1796 Napoleon a luat comanda supremă a armatei franceze
În Italia. Primit cu rezervă de generalii francezi, el a găsit aici o armată
nemulţumită, fugărită şi indiscip'linată. Pentru a redresa situaţia şi pentru a
ridica moralul soldaţilor, Bonaparte a găsit pentru ei cuvinte de îmbărbătare,
în urma cărora armata franceză din Italia a obţinut victorii după victorii.
In campania din Italia din anul 1796, romanii bănăţeni au participat la
toate ciocniri'le armate, aeţiuni fără ecou, dar care au pricinuit pierderi gră
nicerilor. Aceste pierderi s-au ridicat la cifra de 1371, din care: 78 de moni.
6 Fr. Vanicek, Specialgeschichte der Militiirgrmze, aus Originalquellen rmd Quellrnwerken geschopft, IV., Wien, 1875, p. 49 (1n continuare: Vaniceik 4, p ... ).
7 Vanicek 4, p. 62.
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645 de răniţi şi 648 de prizonieri şi dispăruţi. Prizonierii au fost schimbaţi
cu prizonieri francezi, iar din cei dispăruţi o bună parte s-au întors la unităţile lor, aşa că numărul pierderilor a fost mult mai mic.
După luptele din Italia, va avea loc o a treia ciocnire
între armata
amtriacă şi cea franceză, cunoscută în literatura de specialitate sub numele
de „Războiul de pe frontul renan".
La 17 aprilie 1797 s-a încheiat armistiţiul de la Leoben. In baza lui s-a
trasat Între beligeranţi o linie de demarcaţie, aşteptîndu-se încheierea păcii.
Situaţia s-a prelungit pînă la 17 octombrie 1797, cînd s-a semnat pacea de
la Campo formio. În baza ei, împăratul Francisc cedează francezilor regiunile a vute în Olanda şi o parte din Lombardia.
Prin rescriptul dat la Marele Cartier General în ziua de 14 octombrie
1797, la Schwetzingen, s-a dispus reorganizarea batalioanelor combinate prin
scindarea lor şi organizarea pe regimentele care le-au format.
Pe frontul renan, din batalionul combinat nr. 1 şi 3 s-a format un ba1.1li(1n al regimentului \'alaho-ilir (nr. 13) şi un alt batalion al regimentuiui
gcr~1_an (nr. 12), fiecare din aceste haulioane compunîndu-se din cîte 6 compa1~11.
Reorganizarea celorlalte batalioane combinate (nr. 2, 4, 5 şi 6) de pe
front ul italian nu s-a mai realizat din cauza pierderilor suferite. Efectivele
fiind foarte reduse, iar batalioanele de vînători ale grănicerilor fiind formate
din cite 4 rnmpanii, ~i ele cu efective foarte reduse, batalioanele s-au dizol, .11, s~,ldatii fiind repartizaţi, <lupă n:iţionalitate, la cele două batalioane de
marş orgJnizate ~ frontul renan.
După pacea de Li Campo Formio au început ostilităţile pe frontul P.erman (în anul 1797), unde grănicerii bănăţeni s-au acoperit de glorie, fiind
decoraţi pentru faptele lor:
- Grănicerul Ion Pătraşcu de la batalionul 1 de marş pentru faptul
că la 21 martie, în luptele de la Ostrach, împreună cu alţi grăniceri a atacat
o patrulă inamică în pădure şi a reuşit să captureze mai mulţi prizonieri.
- Sergentul Alexandru lenea din batalionul 3 combinat, pentru că în
ziua de 25 martie, cu o mină de viteji grăniceri români din Banat, a atacat
cu un curaj temerar o formaţie franceză care a capturat pe comandantul batalionului, salvîndu-1 astfel din prizonierat, precum şi pentru vitejia ostă
)Ca~că de care a dat dovadă şi în alte lupte la care a participat.
- Sergentul Iosif Teodorovici, pentru că la 22 şi 23 iulie s-a oferit
\'o]umar în avangarda care primise ordin să atace şi să alunge avanposturile
inamice de la Alt Breisach, iar în timpul nopţii s-a înapoiat din misiune cu
40 de prizonieri capturaţi din avanposturile franceze.
Frontul cerea jertfe umane şi materiale de care nu era scutită zona de
graniţă. Astfel, în anul 1799 comunele grănicereşti, pe lingă efectivele care
au plecat pe front, au fost obligate să plătească suma de 100.148 florini. 8
Operaţiunile militare pe frontul italian urmau să înceapă cu ocuparea
Genovei în luna februarie. Din cauza timpului nefavorabil aeţiunile militare
au fost amînate pînă la sfîrşitul lunii martie, avînd loc însă în această pe8 Ion Georgescu, L'opposition aux Habsbourg des paysans roumains duram Ies guerre,
napoleoniennrs (1798-1815), în RevRH, X, 1971, nr. 6, p. 1029.
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rioad.ă dese schimburi de focuri care au menţinut mereu trează act1v1tatel pe
cîmpul de luptă.
Pe frontul armatei principale din Piemont, încă din iarnă, s-au dat lupte
între patrule şi avanposturi. Astfel, o patrulă franceză formată din 4,J de
soldaţi a devenit un „grup fantomă", bine cunoscut în avanposturile amtriecilor, mereu molestate de acest grup. Pentru a reduce la tăcere activitatea grupului, colonelul Schwarth a trimis o patrulă formată din 60 de grăniceri români din Banat, din batalionul 5 de sub comanda locotenentului Popovici.
Grănicerii bănăţeni şi-au îndeplinit cu succes misiunea şi, În
noaptea. de
27 /28 martie, au surprins patrula franceză, atacînd-o şi nimicind 11 soldaţi, capturînd 7; restul, cuprinşi de spaimă, s-au împrăştiat. Prin curajul
lor grănicerii bănăţeni au reuşit să îndeplinească, doar cu rănirea a doi soldaţi, misiunea încredinţatăY
Are loc apoi lupta de la Marengo, În urma căreia, cu tot dezastrul suferit, Austria şi Anglia au hotărît continuarea războiului contra Fra.nţei.
Astfel, batalioanele de grăniceri vor rămîne în continuare în Italia.
În cursul lunii aprilie a anului 1800 au loc din nou ciocniri austro-fr,111ceze pe frontul renan, unde grănicerii bănăţeni încadraţi în brigada Gyul,1y
se acoperă de glorie. Astfel, însuşi generalul, în raportul său, referindu-se la
luptele duse la Oberhausen şi Rieden, relata: ,,Rezultatul acestei lupte dovedeşte îndeajuns curajul şi bravura cu care au luptat trupele de sub cumanda mea. Astfel, nu-mi rămîne decît să le recomand în măsura binemeritată. Toţi au luptat cu mare bravură, totuşi maiorul Vitanovici şi locotenentul Măciucă din batalionul de grăniceri valaho-ilir din Banat merită s.i fie
amintiţi nominal." 10 Dacă ne gîndim la faptul că generalul avea în suburdinea sa mii de soldaţi şi sute de ofiţeri, din rîndul cărora a trebuit să evidenţieze vitejia ofiţerilor din batalionul de grăniceri din Banat, ne putem da
seama de faptele lor de arme. Vitejia soldaţilor grăniceri l-a obligat, dealtfel,
şi pe generalul Gotteschein, în urma unei lupte, să le admire curajul ~i să
afirme că „trupele în general s-au luptat ca leii." 11
In decembrie 1800 au loc noi ciocniri, slabe ca intensitate. Sfîrşitul răz
boiului era aproape. La terminarea lui, căpitanul Carol Schwab consemnează
în însemnările sale: ,,Războiul contra Franţei s-a terminat în 1800. Pierderile nu se cunosc, ele au fost considerabile. Lista lor nu s-a găsit. Poate nici
nu s-a făcut." 12
Cît de mult. au suferit zonele de graniţă de pe urma războiului, ne-o
confirmă şi faptul că pentru campania din anul 1800 efectivele batalioanelor
de grăniceri au ajuns la 984 de oameni, ele fiind completate din zonele din
afara graniţei, regimentele de grăniceri nemaiputînd încorpora bărbaţi apţi
pentru luptă. 13
La 9 februarie 1801 s-a încheiat tratatul de pace de la Luneville, care
a pus capăt războiului dintre Franţa şi Austria în Germania şi Italia.
'9 Vanicek 4,
10 Războaiele

p. 94.
napoleoniene după Însemnările căpitanului Carol Schwab. Lucrar~ în
manuscris (vezi nota 4 ).
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Vanicek 4, p. 101; J. H. Schwikcr, Geschichte der Osterreichischen Militărgrenze,
Wicn, 1883, p. 287 (în continuare: Schwiker, p ... ).
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Războaiele care au urmat anului 1801 au fost
continuarea celor din
1797-1799, căci conflictul care le generase nu s-a rezolvat definitiv şi el
s-a amplificat şi mai mult.
Austria era îngrijorată de ceea ce se petrecea în Italia, unde Începeau
~:.:; prindă rădăcini ideile răspîndite de reYoluţia franceză şi astfel hegemonia
ci ~cădea simţitor.
Toate frămîntările din Franţa au atras după sine luarea de măsuri noi:
/\. "L:~tria era direct interesată În acest război, Anglia îşi vedea ameninţat comerţul pe continent, iar Rusia se considera ameninţată de spiritul revoluţionar
francez; ele formează o nouă coaliţie, la care se alătură şi statele germane,
afară de Prusia care rămîne neutră. 14
Şi la aceste războaie, grănicerii bănăţeni au fost prezenţi. Ei vor participa la lupte aşa cum interesele imperiului le-o cereau.
Faţă de situaţia creată pe cîmpul de luptă, la 4 august 1808 Împăratul
dă o patentă cu privire la reorganizarea armatei care, printre altele, prevedea următoarele: .,În bătăliile ce se fac în mai multe forme, rezervele şi alte
orînduieli întocmite pentru apărare nu ajung sfîrşitul care se aşteaptă dacă
atuncea îmîi nu se introduce cînd începe bătaia. Pentru aceasta noi am încheiat ca aşa orînduielile întru acea vreme să se facă, cînd toţi regii ţărilor
din împrejur avem pace. Ca întîmplîndu-se să ne fie lipsă cu ticneală să
pmem făgădui urmare bună şi spre acest sfîrşit în ţinuturile noastre din ţara
nemţească şi din Galiţia Încă în al 12-lea mai după calendarul nou, adică
în 30-lea lui aprilie, a anului curgător pentru fiecare regiment pedestraş de
linie s-au ridicat batalioane de rezervă şi îndată la exerciţii s-au şi pus,
apoi în al 9-lea iunie, iar după calendarul nou adică în 28-lea mai acestui
an, organizaţi;i puterii de aici spre apărarea ţinutului care le-am orînduit şi
am împreunat. De la această orînduială pentru apărarea ţinutului ţării foarte
folc,~itoare credincioşii noştri militari din graniţă, care pe lîngă aşezămîntul
cel original al grănicerilor şi aşa toţi cum se cuvine sînt ostaşi în care timpurile cele de demult cu virtute în bătaie s-au deschilinit, nu vor rămîne afară. Dreptatea noi prin aceasta orînduim ca pentru fiecare regiment pedestraş
de la graniţă în rezervă să se afle apoi fără de aceasta la graniţile mi1ită
rc~ii a Croaţiei, Slavoniei şi a Banatului încă un bata.lion pedestru pentru
apărarea ţinutului să se ridice." 15
Pa ten ta la care ne referim a fost da tă cînd pe plan european se realiza
pentru a treia oară coaliţia împotriva Franţei, cînd Anglia, Rusia, Austria,
Suedia, Neapole, Portugalia şi Turcia se unesc pentru a-l învinge pe Napoleon.
·
Patenta imperială dată în anul 1808 avea însă şi menirea să reorganizeze
armata care avea nevoie de noi efective pentru front. Astfel, regimentele de
graniţă aveau două batalioane cu un efectiv de 2.966 de soldaţi, dintre care
240 de trăgători de elită şi 44 de artilerişti, precum şi un batalion de rezervă
care însuma 1436 de soldaţi; pentru a se realiza aceste efective au fost încorporaţi tinerii şi bătrînii. 16
u I. Manolescu, Războaiele principale în leg,1tură cu istoria universală, voi. II, Bucu~nii, 1922, p. 96-97.
15 Vanicek 4, p. 115.
16 Schwiker, p. 290.
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Batalioanele destinate pentru paza graniţei erau formate de asemenea din
tineri sub 18 ani şi bătrîni de peste 60 de ani, dintre care două treimi aveau
puşti defecte şi ţineau muniţia în săculeţe de pînză care la cea mai mică umiditate nu mai puteau fi folosite, cei mai mulţi erau fără echipament, fără
mantăi, aşa că mulţi din ei nu au putut fi folosiţi, fiind internaţi în spt-

talc.17
In afară de lucrările de specialitate scrise de istorici sau chiar de ofiţerii care au participat efectiv la ostilităţi şi au consemnat acţiunile aşa cum
ele s-au desfăşurat, un adevărat tezaur de informaţii ni-l oferă şi însemnările
pe care le fac pe diferite cărţi învăţătorii şi preoţii satelor din graniţa regimentului. Sînt însemnări lapidare, dar pline de sinceritatea omului care, În
simplitatea lui, doreşte să dea pentru viitor o ştire care să devină un izvor
de informaţii.
Aşa se face că în mai toate satele grănicereşti, în stranele bisericilor stau
cărţile care aduc mărturii pentru evenimentele la care ne referim.
Toate consemnările găsite şi descifrate le-am grupat pe căqi, indiferent
<lacă ele se repetă de Ia carte la carte, şi aceasta am făcut-o pentru a eYidenţia cronologia evenimentelor însemnate pe fiecare carte.
Incepem şirul consemnărilor cu acelea scrise de cel mai sîrguincios cronicar al Banatului, Nicolae Stoica de Haţeg, care pe o Psaltire de Bucureşti
de la 1781 scria: ,,1793 în fevruarie pleacă un patalion la oaste din regiment
asupra franţuzilor. In anii 1796 în Maiu al II-iea, apoi al III-iea, apni al
IV-iea, apoi al V-lea, în August al VI-lea patalion. Feciorii care fură la Rain.1
avură mai bine, cei duşi în Ţara Talenească avură rău. După ce se puse pace
la anul 1801 veniră acasă 3 patalioane. 1805 August 1, iară plecară 3 patalioane întregi la vro 4000 feciori şi ajun sără pînă toamna cu ploi grele În
ţara Baerului aicia franţuzii luară· Beciu. În 3 Octomvrie 1805. Apoiu 3 patalioane a noastre din Baieru începură a fugi prin Saltzburgu în Staiernuri,
apoi de b Edenburg tot cu iarnă grea plecară prin Ţara Ungurea,că În Sebe~
la ştabu şi În 10 Febr. 1806 acasă. Multi de ger s-au prăpădit .... An 1806
s-au făcut pace iar cu Franţuzi[i] nu s-au bătut." 18
Un alt cronicar tot atît de zelos pe care cercetătorii, datorită activităţii
sale cărturăreşti, cronologic îl situează după Nicolae Stoica de Haţeg, este
Ilea Călţun care pe mai multe căqi însemnează cu migală e\·enimentele petrecute. Pe un Apostol de Rîmnic, din 1785, Ilea Călţun aşeza cu grijă slovele
care ne dau veşti despre războiul cu Napoleon: ,,în An 1792 s-au început
bătaia cu franţuzu şi au fost şi Români[ iJ noştri din Banat, vreo 8000 de
oameni ajutori la Nemţi pe zilele împăratu ui Franţiscus II-iea şi s-au păcuit
În zilele fevruarie 1801 căci români[ i] noştri auvenit la ... zile Mai la casele sale şi mulţi din români[i] noştri au pierit în aceia răzmeriţă a Franţei.
Scris în Pîrvova 2 Mai 1801, Ilea Călţun Paroh al Lăpuşnicel. La an 1805
luna iul s-au început Bătaia a doua oară cu franţuzu şi s-au pus pace la 1
de Ian. 1806 şi întru aşa scurtă răzmeriţă au fost luat franţuzul Beciul. Ilia
Călţun." 19
17
18

•.. ,

Vanicek 4, p. 123-124.
Valeriu Leu, lnsemnări pe cărţi vechi. Lucrare În manuscris pusă la dispoziţie de
autor, căruia îi mulţumim şi pe această calc.
19 Ibidem.
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Tot el scria pe un Apostol de Bucureşti, din 1785: ,.Să să şcie că în mul
1800 la împărăţia Domn împărat Franţiscus al II-iea s-au bătut ai noştri la
Marengo şi turcu cu franţuzi[i] şi cu ... şi la începutul acestor bătăi mulţi
din naţia românească şi sărbească au pierit. Aşezat în satul Pîrvova în tuna
martie 23, 1800 Ilea Călţun preot. " 20
Date tot atît de importante care ne dau şi efecti\'ele care au parti:ipat
din corn unele grănicereşti sînt scrise pe alte cărţi, aşa cum pe un Strastn ic
de Blaj din 1773 găsit în Mehadica se consemnează: ,.Soldaţi[ i] noştri au
"enit de la bătaia cu Franţuzu la anul 1801, luna Mai, ziua 2, la înălţarea
Domnului no'ilru Isus Cristos, adecă la Ispas, după ce au fost în tabără la
R.1ina 9 ani şi 3 luni, 33 de feciori ai noştri. Am scris eu p!"eotul Pavel Ro~covici, paroh Mehadica, ~ezînd la biserică în ziua Sf. Mariei mari a anului
18~1."::0 1 . Iar pe un Strastnic de Rîmnic din 1790 găsim consemnat: ,,1805 Iulie
29 iară plecară 3 batalioane din acest \' i [ \'a.laho-ilir - n.n.] regimen c b
oaste, iară 4 batalioane în Timişoara.":!:?
Şirul c\'enimentelor se consemnează aşa cum ele s-au petrecut şi autenticitatea datelor pe care le conţin este de-a dreptul uimitoare, aceste date referindu-se atît la mersul evenimentelor, cit ~i la efectivele plecate pe front
din satele bănăţene, a~a că un studiu exhaustiv al acestora se impune pentru
a completa istMia Banatului în :iceste vremi.
Pe un Antologhion de Bucureşti din anul 1786 se consemnează: ,,S-a început răzmeriţa a treia oară cu Franţuzi[ i l şi în Februarie 1809 au plecat
feciori[ i]. Bătaia au început-o ai noştri În 15 Aprilie la Passau În ţara Paerului şi au ţinut-o în toate zilele pînă la sf. apostoli Petru şi Pavel. Atunci
a fost bătaia cea mai de pe urmă la un oraş Pojon, unde se hotărăşte Ehstraitru cu ţara ungurească. Şi-a fost şi iştand pînă la sf. Nicolae 1809. Atunci
s-a strigat pace şi s-a făcut slavoslavia în toate bisericile din tot regimentul
şi s-a pocnit cu pivele în toate satele pentru bucuria păcii. Amin. Dar soldaţii au venit acasă numai în ziua Botezului Domnului 1810." 23
Din această consemnare ne dăm seama de sentimentul de bucurie care
a cuprins întreaga suflare din graniţă cu ocazia terminării ostilităţilor. Bucuria a fost însă de scurtă durată, căci văpaia se întinde din nou şi evenimentele care se desfăşoară cu împăratul Franţei nu sînt scăeate de cei care
le consemnau. Aşa se face că pe o carte destul de deteriorata de neme, gă
sită ia Domaşnea (jud. Caraş-Severin), se consemnează: ,,Fiind răzmeriţă cu
Franţuzu la anu 1813 l-au biruit Împăratu Nemţesc şi muscălesc şi au luat
Scaunu în care au lăcuit, Parizul, la an 1813 şi fiind el de tot cosiruit şi întrun ostrov a5ezat de bunii biruitori ai noştri milostivi împăraţi Alexandru şi
Franţ iarăşi împotrivnicul Napoleon Bunaparte cu groaznic război s-au prosculat a doua oară asupra celor doi milostivi împăraţi în anu 1815 şi un batalion de regimentu nostru a plecat, 24 Martie 1815, iară la bătaie la Franţuzu. "2-t

Situaţia de pe front a soldaţilor era destul de împovărată, aceasta datorită acţiunilor des schimbătoare de pe cîmpul de luptă, marşurilor lungi şi
20

21
29

23
24

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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epuizante, precum şi condiţiilor grele cauzate de o alimentaţie slabă, lipsa
de apă potabilă şi îmbrăcămintea necorespunzătoare faţă de intemperiile vremii, la care se adaugă şi dorul de acasă.
Dar nici cei rămaşi acasă nu aveau condiţii de trai mai bune. Absenţa
îndelungată a celor dragi, lipsa braţelor de muncă, a bărbaţilor, le-a determinat pe femei să ~e ocupe de Întreaga gospodărie. Satele au fost bîntuite
de secetă, foamete şi flagelul necruţător al bolilor contagioase.
Pe o altă carte învechită de vreme s-a consemnat, aşa după cum însu~i
autorul ne--0 spune, ,,să se ştie" şi acest aYertisment devine un leitmotiv, deoarece_ îl scrie în repetate rînduri, ca să rămînă pentru "iitorime: ,,Să să )Cie
că În anul 1814 s-au lovit de Neamţ şi de Muscal împărăţia franţuzea~că,
adică Parizu. Bătaie s-au ţinut un an şi jumătate. Ca să să şcie că în anul
1814 au fost foamete mare peste toată lumea, suta de cucuruzi la Rn)a \·a
[ OrşoYa - n.n.] au fost 20 cr. cit şi mulţi oameni au murit de foame ....
Scris-am eu învăţătnri Lazăr Irachiescu, fiind eu în Valea Boh·aşniţa J an,
învăţător.":?.;

Efortul la care a fost supusă populaţia din imperiu rezultă ~i din circularele emise prin care se cerea locuitorilor să contribuie cu ce.le nece.~are
frontului. Stăpînirea a pus în mişcare Întregul aparat de stat, care a folo~it
toată gama de metode pe care o avea la dispoziţie pentru a împlini ordinul
dat. Este cazul să amintim aici că autorităţile religioase de pe teritoriul nemilitarizat al Banatului recurg şi ele la apeluri adresate credincioşilor pentru
adunarea de fonduri băneşti şi con ,·îngerea tinerilor să plece ca recruţi la
oaste, dînd acestora ca exemplu pe grănicerii din teritoriul militarizat. Este
semnificativă, în acest sens, circulara pe care o dă episcopul de Vîrşeţ, Iosif
Ionovici Sacabent, la 9 mai 1799, în care printre altele arăta: ,,Priviţi la
vecinii şi fraţii \'OŞtri militari de pe Graniţă, cîtă mulţime dau ei, au e~it ~i
În tabără să află, iar ceilalţi care acasă sînt rămaşi Margina şi cetăţi păzesc
şi alte slujbe cătăneşti în toate zilele fac. ":? 6
Dealtfel, şirul circularelor pe care episcopul Sacabent Ie dă preoţilor
din subordinea sa scoate în evidenţă şi disperarea autorităţilor imperiale pentru aprovizionarea armatei pe front. Se ordonă ca preoţii să ţină credincioşilor predici în care să le vorbească despre nevoile războiului cu francezii ~i
mai ales să se accentueze pe completarea armatei cu noi efective. Preoţii erau
obligaţi să raporteze dacă a fost mult popor la adunări şi dacă a fost receptiv sau nu la solicitările împăratului. In cazul că preotu:! vreunei localităţi era bolnav, atunci preoţii din jur şi în specia,! cei din Oraviţa, Vară
dia · sau Calina să-l înlocuiască şi să raporteze în scris imediat, cum s-a îndeplinit porunca. 27
.Nevoia de bani pentru front îl determină pe episcop ca din Caransebeş,
la 8 -iulie 1799, să dea o nouă circulară în care, printre altele, propunea ca:
„pcin oraş un tas prin biserică a se purta să daţi. Iară prin Sat Parohialul
Preot au chibzuit de la gazdele cele mai bune ceia iastă cu putinţă şi cu
bună voie a da să adune şi Protoprezmiternlui a se cuvine Primind să preIbidem.
Protocolul circularelor bisericii ort. rom. Bănia, circulara Nr. 11/210 din 9 mai
1799 (În continu::ire: Protocolul, localitatea, ll!umărul şi data).
27 Protocol, Vărădia, fără număr, 18 mai 1799.
io
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Protoprezmiterul Mie să aducă precum ~1 eu în casa Erarului de
mai aproape Yoi pune. " 28
Războaiele împotriva francezilor cereau mereu eforturi umane, financiare
~i materiale care trebuiau suportate de populaţia sleită de puteri. Erau chemate sub arme noi efective de tineri şi bătrîni şi astfel împotrivirea la mobilizare îmbrăca diferite forme.
Neprezentarea la încorporare era una din formele împotrivirii. Au fost
cazuri în care chiar şi preoţii satelor i-au încurajat pe tineri să se sustragă
de la Încorporare sau pe alţii îi declarau slugile lor, care astfel erau scutite
de armată. 29
Dezertarea constituia o altă formă de sustragere de la serviciul militar.
Numărul dezertorilor creştea simţitor, fapt pentru care se caută fel şi fel de
metode de a se reduce numărul lor. Se emit în acest sens peste zece decrete
de amnistie, cunoscute sub numele de „general pardon". Se acordă, cu acest
prilej, unele libertăţi dezertorilor care se prezentau de bună voie la unităţile
lor:
o permisie de două zile,
scutirea totală de armată la terminarea războiului,
acordarea de servicii publice,
acordarea unei sume de 10 florini. 30
Aceste decrete de amnistie nu fac altceva decît să scoată în evidentă
disperarea în care se găseau ţările angajate în război şi nernia de efective
pentru front.
Tot pentru reducerea numărului fugarilor se acordau premii în bani
pentru prinderea lor. Astfel, ~e plăteau 4 florini pentru un fugar din regimentele de infanterie şi 24 de florini pentru fugarii din regimentele de
graniţă. 31
O altă formă

de sustragere de la încorporare o constituia şi automutilarea care creştea în intensitate, fapt care a determinat autorităţile militare
ca în anul 1793 să îi folosească şi pe aceştia ca Yizitii la transporturiJe militare şi ca servanţi la artilerie. 32
Prin rescriptul din 13 mai 1814, dat de feldmareşalul Bellegarde, se
ordonă retragerea trupelor de grăniceri de pe cîmpul de luptă şi gruparea lor
în zonele de reşedinţă. 3 =1
Făcînd un bilanţ al efectivelor care au participat Ia campaniile împotriva
francezilor, un istoric al graniţei militare austriece arăta: ,,dacă ne amintim
că în timpul ultimului război cu turcii 101.488 de grăniceri au servit sub
arme, dntre care aproximativ 24.000 au căzut în lupte, au fost răniţi grav
sau luaţi prizonieri şi dispăruţi; între anii 1792-1814 efectivul grănicerilor
număra 101.692 soldaţi, pierderile ridicîndu-se Ia 38.583 de oameni; În anul
1805 erau sub arme un număr de 48.000 de soldaţi pe cîmpul de 1luptă, în
anui 1809 erau 100.000 soldaţi, iar în anul 1812-1814 cel puţin SO.OOO de
soldaţi. Trebuie însă să recunoa5tem că absenţa atîtor bărbaţi a păgubit adînc
28
29
30

31
32

33

Protocol, Vărădia, fără număr, 8 iulie 1799.
Protocol, Vărădia, fără număr, 11 iunie 1800.
Protocol, Mercina, 7/478 din decembrie 1805
I. Georgescu, op. cit., p. 1041.
Idem, p. 1039.
Vanicek 4, p. 165.
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viaţa familială şi economică

a graniţei. Anii de război 1788-1814, deci nici
trei decenii, s-au soldat cu peste 100.000 de jertfe căzuţi pe cîmpul de luptă,
răpuşi de boală şi răni şi invalizi inapţi pentru muncă. " 34
Participarea grănicerilor bănăţeni la luptele împotriva francezilor i-a
determinat pe o bună parte din ei să îmbrăţişeze ideile de libertate ale ren,luţiei franceze. Este cunoscut cazul grănicerului Jumanca, originar din Caransebeş, care îşi propusese eliberarea Transilvaniei şi Banatului în vederea
unirii acestora cu România. 35
Răziboaiele purtate împotriva lui Napoleon s-au terminat; ele au lăsat
însă răni adînci, greu vindecabile, pe care mulţimea de grăniceri sau de negrăniceri bănăţeni s-a străduit să le şteargă, rămînînd amintirea participării
la războaie, participare care va intra în legendă, devenind pentru generaţiile
viitoare o cinste, o virtute faptul că înaintaşii lor au luptat împotriva aceluia
care a fost Napoleon Bonaparte.
LIF!U GR07,1

LA PARTICIPATION DES SOLDATS DE FRONTI'ERE AUX
GUERRES NAPOLEONIENNES
(Resume)
L'auteur met en evidence Ic fait quc l'unc des m1ss1ons des sold.1ts de fronti~·re ctait
cdle de lutter en dehors des frontieres de l'Empire autrichien.
L'auteur decrit la participation des soldats dr frontiere de la rcgion de Banat aux
guerrcs contre Napoleon, en utilisant un nombre de sources cdires, aussi que Ies notes du
capitaine Carol Schwab, lui-m~me un participant aux gucrres. L'auteur y ajoute Ies note~
qu'il a trouv~cs et ctudiees sur Ies livres des cgliscs de l'ancienne frontiere de Banat.
Les notes de Carol Schwab, aussi bien que les notes des livres
caractere rcligieux
ctant inedires, ellcs apportent d'informations nouvclles concernant le role du regiment des
soldats de frontiere de Banat dans Ies luttes contre Ies armccs de Napoleon.

a

34

Schwiker, p. 30.
A. Dolga, E. Wetzler, Aspecte din repercusiunile revoluţiei frµnceze şi ale războa
ielor napoleoniene Î'n Bţinat după documente inedite, Historia, II, Bucureşti, 1971, p. 140.
35

•

,,HORA ARDEALULUI" ŞI „HORA UNIRII''
IN BANAT ŞI TRANSILVANIA.
CONTRIBUŢII INEDITE

Opera lui V. Alecsandri a cunoscut o largă circulaţie În Ban.u 5i T rJmilvania, însufletind, prin caracterul ei militant, lupta românilor pentru eliberare naţională. La cercetările întreprinse pînă acum 1 , ne îngăduim să adău
găm unele informaţii inedite referitoare la „Hora Ardealului" şi „Hora Unirii", poezii-manifest care, aşa cwn vom vedea, s-au cîntat permanent în t\lt
spaţiul intracarpatic.
„Hora Ardealului" a fost publicată de Alecsandri cu pseudonimul „Un
„romăn" în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", la 14 iunie 1848. Poezia
este anterioară acestei date, CÎr1d Alecsandri era la Cernăuţi, şi a fost scrisă
în preajma zilei de 3/15 mai, fiind răspîndită printre zecile de mii de rnm,1ni adunaţi să hotărască, cum spunea Bălcescu b 3/15 mai 1851, ,,mîntuirea de orice domnie străină prin unitate naţională" 2 • Versurile scrise de
Alecsandri exprimă unitatea de acţiune a revoluţiei româneşti de la 1848
pentru a înfăptui unirea deplină a românilor. Idee mărturisită şi de transilvăneni nu numai prin hotărîrea rostită la Blaj: ,,Noi vrem să ne unim cu
ţara", dar ~i prin . declaraţia făcută revoluţionarilor
moldoveni, Negri,
Alecsandri, în scurta lor trecere prin Transilvania, că bănăţenii şi transilvănenii vor sări „În ajutorul Moldovei şi a Valahiei cînd le-ar călca vreun
duşman" 3 •

„Hora Ardealului" se integrează curînd în melosul popular, hi pierde
titlul iniţial, ca în cazul manuscriselor de la Biblioteca „V. A. Urechia" din
Galaţi4, fiind denumită „Hora română" s:iu chiar o „Cîntare". Horit mereu
pe plaiurile bănăţene şi transilvănene, pe o melodie diferită de cea a „Horei
Unirii", versul lui Alecsandri duce din generaţie în generaţie nestrămutata
credinţă în împlinirea visului milenar: unirea tuturor românilor.
„Hora Ardealului" a ajuns în Banat, În primul rînd, prin intermediul
gazetei foi Bariţiu, cu largă şi continuă circulaţie în mediul bănăţean 5 • Prezenţa lui Lascăr Rosetti şi Manolache Costache Epureanu la adunarea de la
1 Alexandru Bi~triţeanu, Vasile Alecsandri şi bănăţtnii, Bucureşti, 1946; Ion Ilies1,;u,
Vasile Alecsandri. Pagini bănăţene la a 75-a comemorare, Timişoara, 1965; Ion Apostol
Popescu, Influenţa lui Vasile Alecs,,indri asupra mişcării folcloristice din Ardeal fi Banat,
În Limbă şi literatură, 10, 1965, p. 47-64; Ion Breazu, Studii de literatură româ11ă şi cumparată, I, ediţie ~ng-rijită de Mircea Curticeanu, Cluj, 1970, p. 203-268
2 N. Bălcescu, Opere, I, Bucureşti, 1953, p. 332.
3 T. Bălan, Activitatea refugiaţilor molâoveni în Bucovina, 1848, Sibiu, 19 ◄ 4, p. 82.
4
Biblioteca „V. A. Urechia" Galaţi, ms. II 158, f. 3v--4; ms. II 159, f. !5-15v.
5
Bănăţeanul Emilian Micu, cunoscut pentru preocupările lui de salvare a cărţii româneşti vechi, ti oferea .Jui V. A. Urechia, m iunie 1896, colecţia completă a „foii pentru
minte, inimă ş~ literatură" din anii 1838-1860 (Gh. Hâncu, Cartea românească veche la
Biblioteca „V. A. Urechia", Galaţi, 1965, p. 146).
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Lugoj, la 15/27 iunie, -a influenţat oare difuzarea „Horei Ardealului" în Banat? Au adus ei şi poezia lui Alecsandri o dată cu „Prinţipiile noastre pentru
reformarea patriei", cum susţine G. Bogdan-Duică? 8 l:Jn răspuns sigur este
greu de dat, deoarece astăzi nu se mai cunoaşte decît un singur exeP'!plar
din programul de la Braşov, donat de G. Sion Bibliotecii Centrale Universitare Cluj-Napoca 7 .
Poezia a circulat în manuscris, doYadă caietul de versuri al lui Mihail
Pometescu din Oraviţa Montană, Ludeţul Caraş-Severin. Textul poeziei, notat
după 1 februarie 1855, îşi păstreaza titlul 8 • La această dată „Hora Ardealului"
~e cînta pe o melodie pe care nu o cunoaştem, poate identică cu cea pe care
o v:i nota G. Ucenescu mai tîrziu, căci \·ersurile 1, 4, 8, 9, 12, 13 sînt continuate cu adaosul melodic „tra la la la".
Poezia a circulat în această zonă în mai multe variante. ln caietul teologului Vichentie Micu, stabilit, la 6 august 1857, în comuna Belinţ, judeţul
Timiş, găsim textul cu cîteva modificări. In afară de titlul „Hora română",
sînt schimbate, în strofa a treia, versurile întîi şi al patrulea: .,Ardelean voinic de munte" în loc de „Ardelean copil de munte" şi „Că eşti fiu din Românie" fată de originalul „Că-mi eşti fiu de Românie". Primele versuri din
ultima strofă au fost inversate, iar interjecţia „Ura" transformată în „hora" 9 .
Nu se poate preciza momentul în care Vichentie Micu receptează poezia lui
Alecsandri. A cunoscut-o în anii de dinaintea înscrierii la seminarul din Vîrşeţ, în toamna anului 1854, sau în mediul românesc de aici, unde rămîne pînă
În primăvara lui 1857 10 •
Un alt caiet de versuri, provenind tot din Banat, conţine şi „Hora Ardealului", poezia fiind transcrisă, probabil, în jurul anului 1857. Modificările, în
structura versului, sînt destul de rare. Amintim latinismul „anima" în versul
,,Cei cu anima română" 11 .
La difuzarea în Banat a poeziei lui Alecsandri a contribuit, fără îndoială, şi broşura braşoveanului Gheorghe Ucenescu 12 , elevul lui Anton Pann,
„Magazin de cînturi Yechi şi noi", apărută la Braşov în 1863 şi retipărită în
alte două editii 13 . Poezia îşi păstrează titlul iniţial şi are schimbat versul al
6
Gh. Ilogdan-Duică, Eftimie Murgu, Bucureşti, p. 169. Cornelia Bodea, Lupta românilor pelltrn unitate naţio1111lă, 1834-1849, Bucureşti, 1967, p. 138.
7
Informaţie d~ la C. Negulescu, directorul Ilibliotecii Centrale Universitare ClujN.1poca (scrisoare din 4 aprilie 1976).
8
Biblioteca Academiei R.S.R., ms.rom., 2394, f. 11-11 v.
9
Biblioteca „V. A. Urechia• Galaţi, ms. II 159, f. 15-15v. In caietul lui Vichentie
Micu, ajuns fo coleqiile acestei biblioteci În 1896, prin donaţia lui V. A. Urechia, care-l
primise desigur de la Emilian Micu, mai sînt transcrise, alături de poezii populare, şi
,,Moartea lui Mihai Viteazul• de D. Bolintineanu şi „Marşul lui Iancu".
1 ° Caietele cursurilor urmate de Vichentie Micu la seminarul din Vhşeţ se găsesc
la Bib!ioteca Academici R.S.R., ms.rom., 2754, 5627, 5638, 5641.
11
Biblioteca „V. A. Urechia• Galaţi, ms. II 158, f. 3v-4. Şi acest manusoris credem
că provine tot de la V. Micu, fiind inventariat fo colecţiile bibliotecii în 1896, în urma
donaţiei lui V. A. Urechia.
12 Despre Gheorghe Ucenescu, vezi A. Bârseanu, Istoricul şcoalelor centrale române
din Braşov, Braşov, 1902, p. 598; Gr. M. Posluşnicu, Istoria muzicii la români, Bucureşti,
1928, p. 404-405; Cărturari brflŞoveni (sec. XV-XX). Ghid bibliografic, Braşov, 1972,
p. 219; Vasile D. Nicolescu, Manuscrisul Ucenescu Cînturi, Bucureşti, 1979, p. 9-61.
13 Broşura ne-a fost semnalată de profesorul N. Albu (scrisoare din 2 octombrie 1976 ).
Ucenescu anunţa, în 1863, şi broşura a doua cu „melodiile cînturilor• Nu ştim dacă a apă
rut. I nvestigaţiilc făcute, deocamdată, la Bucureşti, Braşov şi Cluj au rămas fără rezultat.
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dotlea din strofa a doua: ,,Sfînta zi a libertăţii" în loc de „Ziua sfînt-a libertăţii". Deci transcrierea după broşură s-a făcut din memorie sau după alte
manuscrise şi în nici un caz după textul publicat de G. Bariţiu.
In Transilvania, .,Hora Ardealului" s-a ră,spîndit, desigur, cu mult mai
multă uşurinţă prin gazeta lui Bariţiu şi broşura lui Gheorghe Ucenescu. Şco
lile româneşti au contribuit, de asemenea, la difuzarea mesajului revoluţionar
al versurilor lui Alecsandri. în manuscrisul -lui Ucenescu, poezia este transcrisă
şi cu titlul „Cînt de şcoală" 14 •
„Hora Unirii" a fost scrisă de Alecsandri cu ocazia constituirii la Ia~i
a societăţii „Unirea", 25mai/6 iunie 1856, căci poezia a fost publicată la 9
iunie în ziarul unionist „Steaua Dunării". Poetul refoloseşte prima strofă din
,,Hora Ardealului'', celelalte fiind expresia spontaneităţii înflăcărate a militantului unionist, care, pentru a scrie aceste versuri, nu avea nevoie de îndemnul lui Victor Place, consulul Franţei la Iaşi, aşa cum pretinde acesta
într-o scrisoare din 23 iunie 1856, adresată contelui Walewski, ministru de
externe al Franţei 15 . Dovada entuziasmului ce animase pe subscriitorii actului
de ·înfiinţare a societăţii „Unirea" sînt versurile scrise chiar atunci de V.
Alecsandri:
„Sub ace~t măreţ castan / Noi jurăm to\i În frăţ:e / Ca de azi ~ă nu mai
fie / Nici valah, nici moldovan; / Ci să fim numai români / Într-un gînd,
într-o unire, / Şi să dăm mini cu mini / Pentru-a Tarei fericire".
Nu putem preciza împrejurările şi anul în care „Hora Unirii'' începe să
fie cunoscută în Banat. Nu este exclus ca ea să fi circulat înainte de apariţia
ediţiei a doua a volumului „Poesii populare ale românilor", 1866, care a
înlesnit considerabil răspîndirea acestei poezii ce-a însufleţit permanent, ală
turi de „Deşteaptă-te române", toate reuniunile româneşti din Banat. Avem
informaţii că exemplare din aceste două ediţii mai existau, în 1910, în biblioteca învăţătorului Ştefan Cherga din Topolovăţul-Mare, judeţul Timiş 16 . A
mai putut fi cunoscută, în mediul rural, şi prin difuzarea volumelor de „Opere complete", ediţia 1875 sau 1880, care conţin „Hora Unirii" în ciclul
„Doine şi Lăcrămioare". Exemp'lare din aceste ediţii au fost distribuite, ca
premiu, corurilor ţărăneşti care au participat, în 1882, la sărbătorirea corului de la Chizătău ce împlinise 25 de ani de activitate 17 .
Melodia „Horei Ardealului", de origine populară, a fost adoptată de G. Ucenescu vcr,urilor lui V. Alecsandri, cărora Je-a adă.ug:n refrenul „Măi romine, măi" (Biblioteca Academiei R.S.R., ms.rom., 3497, f. 70, 521v-522; Vasile D. Niculescu, op. cit., p. 282). Manuscrisul este ulterior br~urii (Gh. Ciobanu, Cîntece revoluţionare şi patriotice din periaţi.da
anului 1848, tn Muzica, XXII, 7, 1973, p. 9; Idem, Culegeri de folclor şi cmtece de lume,
Bucureşti, 1976, p. 230-231) şi nu din perioada 1848-1851 cum crede Viorel Cosma (Noi
date despre contribuţia muzicii în momentul Unirii, în Muzica, IX, 3, 1959, p. 26).
u Bibi. Aca.d. R.S.R., ms. rom., 3497, f. 46v; Viorel Cosma, art. cit., în Muzica,
IX, 3, 1959, p. 26; Gh. Ciobanu, Culegeri de folclor, p. 222.
15 Acte şi documente relative la istoria reTl(-Zşterii României, III, Bucureşti, 1889,
p. 560. Vezi ş~ Viorel Cosma, De la „Hora Unirii la ,,Hora Griviţei", fo Muzica, 1977,
1, p. 4. pentru înfiinţarea societăţii „Unirea", vezi V. Maciu, Organizarea mişcării pentru
Unire rn anii 1855-1857 în Moldova şi Ţara Românească, în Studii, XII, 1959, 1,
p. 56-57.
1
Catalogul bibliotecii lui Ştefan Cherga, învăţător în Nagy-Topolovecz, Lugoj, 1910.
17
V~rgil Birou, Ciprian Porumbescu la Chizătău, tn Scrisul bănăţean, VII, 1957, 9,
p. 52. Corul de la Chizătău avea În repertoriu şi piesa corală „Unirea Principatelor" care,
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Un rol de seama în popularizarea „Horei Unirii" l-a avut „Reuniunea rnm;:na de cîntări" din Lugoj, care, aşa cum precizează Coriolan Brediceanu, obi,!1uia s:i cînte la „mese şi petrecănii ariile româneşti, «Deşteaptă-te
rom;:ne», ,,~ait:î române«, "Hora Unirii•, care apoi se răspîndeau corect în
pop11:- ~i la ~tuden\:me·•,s.
L·n alt moment, dealtfel semnificativ, cînd s-a cîntat „Hora Unirii" în
Banat a fost prilejuit ie vizita lui Alecsandri la Mehadia, în vara anului
1884. După o entuziastă primire, i s-a oferit „căruntului poet" un banchet la
c.uc, dup.i cu\"Întările omagiale ale de legaţilor de la Lugoj, Oraviţa, Caran
~ebc~. me~enii s-au ridicat, la un moment dat, şi au intonat cu toţii „Hai
să d;-i:11 mină cu mină". Apoi, relatează un martor ocular, ,,luîndu-ne rămas
bun de b marele ~i iubitul nostru oaspe, l-am petrecut cu „Iarba rea din holde
piară, / Piară c.!u~manul din ţară, / Intre noi să nu mai fie I Decît flori şi
,·c,clic" 1!l,
\Ianilestare care justifică Întru tutui cU\·Întele scrise de ziarul sibian
„Tribuna", în 1890, la moartea poetului: ,,Nu e~:istă pe faţa pămîntului un
unghi de ţară locuit de români, În care numele lui Yasile Alecsandri să nu
tic cunoscut ~i cîntecele sale să nu fie în gura tuturor":? 11 •
„Hora Unirii" rămîne pe mai departe în repertoriul corurilor române~ti
din Banat. P. Ciorogariu o armonizează în 1903 pentru cor mixt şi bărbă
te\c, adăugind la fiecare strofă a textului original refrenul: ,,Noi rom~ni,
noi romani / Strănepoţi de-a lui Traian" 21 .
ln Transilvania, ,.Hora Unirii" a fost cunoscută imediat, fie prin intermediul ziarului unionist „Steaua Dunării", fie prin foile volante tipă
rite în litografia lui Parteni din Iaşi sau, poate, chiar prin contacte directe.
,.Telegraful român" de la Sibiu a publicat poezia la 30 iunie 1856, cînd reproduce după „Steaua Dunării" dialogul politic „Păcală şi Tîndală" 12 • De
asemenea, ,,Gazeta Transilvaniei" remarcă la 2 august 1856 răsunetul pe care
1-a avut poezia în Moldova, precizînd că „efectul acestei bucăţi fu de minune."
Cu un alt prilej, discutînd amploarea propagandei unioniste, se arată că în
Moldova „Hora Unirii" se înpămîntenise în lumea satelor, iar ţăranii credeau
că Unirea îi va scăpa de nevoi, ,,de boieresc şi beilice" 23 . Relatarea constituia, cu siguranţă, un îndemn şi pentru românii transilvăneni, că sub semnul
,,Unirii" puteau înlătura apăsătoarea împilare a claselor dominante.
poate, este tot o variantă a „Horei Unirii• (Sever Sepeţian, Corul de la Chizătău, Bucureşti. 1957, p. 40).
H C. Brcdiceanu. Date ii reminiscenţe pentru istoria Reuniunei române de cîntări din
Lugoj, Lugoj, 1900, p. 18. In repertoriul „Reuniunii• a mai figurat şi comp~ziţia lui Eusebie Mandicevschi „Hora Unirii•, scrisă după o ,,melodie din Ardeal" culeasă de Al. Voevidca (V .Cosma, De la „Hora Unirii" la ,,Hora Griviţei", p. 4).
19 Al. Bistriţeanu, Vasile AlecS(lndri şi bănăţenii, p. 27; I. Iliescu, Vasile Alecsandri.
Pagini bănăţene, p. 21.
20 Apud I. Breazu, Pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania, fo Studii de literatură română comparată, Cluj, 1972, p. 250.
Z1 George Breazul, Pagini din istoria muzirii româneşti, edi~ie îngrijită şi prefaţttă
de Vasile Tomescu, Bucureşti, 1966, p. 213.
22 Telegraful român, IV, nr. 51, 30 iunie 1856, p. 203-204. Vezi şi Stea",' Dttnării,
II, nr. 34, 16 iunie 1856, p. 135---1136.
23 GazTrans, nr. 61, 2 august 1856, p. 234; Dan Berindei, Gazeta Transilvaniei şi
Unirta Principatelor, tn 130 de ani de la apariţia „Gazetei de Transilv(lnia". Braşov, p. 69.
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Ca şi „Hora Ardealului", ,.Hora Unirii" devine imediat un cîntec popular, aşa cum dealtfel o considera şi V. Alecsandri, care o include În volumul
de „Poesii populare ale românilor", editat în 1866. Cu acest caracter circula
poezia prin Ţara Bîrsei şi Oprea Dumitru· Braşoveanu, care o transcrie în 1859,
o intitulează sugestiv „Versul naţional în privinţa împreunării Principatelor".
Textul are foarte puţine modificări, unele determinate de realităţile istorice
transilvănene, diferite de cele din Moldova şi Muntenia. Astfel versul „Măi
muntene, măi vecine" este înlocuit cu „măi muntene, măi române". Creatorul
popular a adăugat textului lui Alecsandri o nouă strofă: ,,Cum joacă şi se
învîrteşte / Şi pe duşmani mi-i goneşte / Vivat bravilor români / Vivat ~i
fericiţi ani":?t_
Deocamdată este greu de precizat, la ce dată şi în ce zonă a Transilvaniei s-a produs această intervenţie folclorică, care însă s-a păstrat, căci o
regăsim într-un manuscris datînd prt,babil din perioada Memorandumului,
care a aparţinut lui Vasile Sfura, preot în satul Blaja, judeţul Satu-Mare:?"_
în unele zone din Transilvania, titlul poeziei este înlocuit cu primul
vers, ,.Hai să dăm mînă cu mînă". ,,Gazeta Transilvaniei", relatînd, la 16
iunie 1861, primirea la Gherla a lui Alexandru Bohăţel, căpitanul suprem
al Năsăudului, precizează că În timpul unei „serbări cu făclii" s-au cîntat
A v
A v„
v
,, H a1• sav dvam mma
cu mma
, ,, D eşteapta-te
romane , ., CArntecu I I u1• ş te f an «•)6
- .
Şcoala românească de la Blaj a contribuit în mod substanţial la răspîn
direa poeziei în marea masă a românilor transih·ăneni. Elevii, viitorii învă
ţători şi preoţi, obişnuiau să transcrie „Hora Unirii" În caietele lor de ,·e~uri,
notînd, adeseori, şi numele autorului. Un asemenea exemplu îl găsim În caietul lui Zaharia Pop „preparand", care şi-a notat vers;urile Înainte de martie
1866 2 i. Din aceeaşi vreme datează şi caietul lui Alexandru Vişan din Haţeg,
care cuprinde şi „Hora Unirii" 23 .
Iosif Yulcan, mare admirator al bardului de la Mirceşti, considerat „fruntaşul frunta5ilor noştri literari", participă activ la difuzarea „Marsiliezei
Unirei rom,înilor" prin revista „Familia". Semnificativ este faptul că Vulcan
:1u reprnduce poezia după textd lui Alecsandri, pe c~re-1 ave;_,_ desigur la
îndemînă, ci după o variantă transilvăneană cu obişnuitele modificări. întîlnim, şi aici, versul „Cei cu animă română" şi schimbări în ordinea strofelor.
Lipsesc strofele 3, 7 şi 8. Traducerea lui G. Vegezzi-Ruscalla, în limba italiană, care însoţeşte textul român, era, În măsură egală, o pledoarie pentru
latinitatea poporului român, ca şi pentru continuitatea noastră neîntreruptă
pe pămîn tul vetrei strămoşeşti 29 .
Tot în revista lui Vulcan mai aflăm o notă în care se precizează că în
1868, cu ocazia comemorării la Cluj a zilei de 3/15 mai 1848 şi a celor
„40.000 martiri români căzuţi în revoluţiune", corul a cîntat „Ha să dăm
A

U

24 Textul ne-a fost comunicat de Maria Lambucă, directoarea Bibliotecii judeţene BraEmil Micu, Mircea Băltescu, Vari(.mte folclorice inedite, in Astra, II, nr. 9 septembrie
1967,Fs. 2_2._
. •
B1bliotcca „V. A. Urech1a , ms. I 58, p. 129-130.
26 Ştefan Pascu, Ecoul Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei în
Tra11silvani.z, în
Studii privind Unirea Pri11cipatelor, Bucureşti, 1960, p. 465.
27 Biblioteca Academiei R.S.R., Filiala Cluj, ms,rom., 580, f. 20v-21.
28 Viorel Cosma, De la „Hora Unirii" 1(1 ,,Hora Griviţei", p. 5.
29 Familia, II, nr. 8, 15/27 martie 1866, p. 95.
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mină

cu mină", ,,Astăzi fraţilor români" şi alte cîntece patriotice 30 . Cu ocazia comemoram acestui eYeniment la Sibiu, în 1870, s-a întrunit „toată junimea studioasă ... jurişti, teologi şi gimnasişti" care, după ce-au recitat poezii
patriotice, au cîntat cu to\ii „Hai să dăm mînă cu mînă"l11 • În programul
~eratei literar-muzicale organizate de junimea română din Orăştie a figurat,
alături de poezii de V. Alecsandri, D. Bolintineanu, I. Vulcan, şi cîntecul
,,Hai să dăm mînă cu mînă" 32 .
Trupa de teatru condusă de G. A. Petculescu, care a susţinut spectacole
în toate ora5ele şi orăşelele TransilYaniei în intervalul 1878-1889, obişnuia
să-şi încheie spectacolele cu „Hora Unirii" ~i alte cîntece patriotice. Astfel
spectacolul prezentat la Beiuş, la 13 decembrie 1882/1 ianuarie 1883 (sic)
cu piesa „lnvingerea GriYiţei de către armata română" s-a terminat cu versurile lui Alecsandri cîntate, cu mult entuziasm, de corul improvizat al actorilor
)i spectatorilor:i:i_
Formaţiile corale de muncitori români o a ,·eau inclusă în repertoriu.
Corul Asociaţiei sodalilor români din Cluj, care a arborat, poate, primul
din ţară steagul ro)U, a,·ea drept motto o strofă din „Hora Unirii": ,,Unde-i
unul nu-i putere / La nenli ~i la durere / Unde-s doi puterea creşte / _l:>i
du~manul nu sporeşte"= 14 _
Un alt exemplu de propagare a cîntecului În mediul rural ni-l oferă caietul de Yersuri al lui Nicolae Filimon, cîntăreţ popular din Sebeşel, judeţul
Alba, întcicmit la 11 i~nuarie 1873. La începutul caietului este transcrisă
,,Hora Unirii", cu foarte puţine modificări, dar cu titlul „Versu naţionalu".
Este urmată de „Hora Ardealului", care are însă titlul „Altul" 35 . Poezia eKista
~i în caietul de cîntece al lui Nicolae Muntean din Maerii Bălgradului,
fiind transcrisă înainte de 17 iulie 1881. Modificări sînt la versul 9: .,Măi
muntene, măi române" şi la ultima strofă care are numai primele două
Yersuri. Interesantă este însemnarea lui Nicolae Muntean care precizează că
„verşu" a Yenit din „Ţara Românească" de la ,,anul 1848 încoace" şi se cîntă
„pe glasul »Iată hora se porneşte« " 36 . Deci în zona judeţului Alba şi poate
şi în alte părţi ale Transilvaniei se folosec1. această melodie populară şi nu
compoziţia lui Flechtenmacher. ,,Hora Unirii", împreună cu alte cîntece
30
I. Pcrvain, Societatea diletanţilor „te;Jtrali" din Cluj ( 1810-1815 ), În Studii de
liuratur,i română, Cluj, 1971, p. 329. Vezi şi Vasile Mocanu, Ecoul operei dramatice a lui
V ;isile Alecsandri În muzica româneascii din Transilvania, În Studii de muzicologie, III,
1967, p. 283.
:1t Familia, VI, 2, 17/29 mai 1870, p. 238.
32 Idem, 11/23 ianuarie 1870, p. 21. Corul „Haideţi fraţi Într-o unire•, cîntat de
Învăţătorii şcolii din Borţa (idem, XXVIII, nr. 8, 24 februarie/8 martie 1891, p. 94), era,
poate, tot o variantă a „Horei Unirii•.
33
V. Cosma, De la „Horfl Unirii" la „Ho1a Griviţei", (III), În Muzica, 3, 1977,
p. 11. Pentru trupa lui G. A. Petculescu, vezi I. Breazu, Studii de literatură comparată,
I, p. 108.
34
Cristian Ghenea, Reflectarea perioadei războiului de independenţă În Transilvania
1i Banat, În Studii de muzicologie, XII, 1977, p. 169.
35 Gh. Pavelescu, Versuri Ip morţi de Nicolae Filimon, În Apulum, II, 1946, •p, 317.
Auwrul a avut amabilitatea să ne comunice textul celor două poezii (scrisoare clin 27
decembrie 1976 ).
38 Biblioteca Muzeului Unirii, Al•ba Iulia. Manuscrisul ne-a fost comunicat de Lucia
Haţegan (scrisoare din 17 decembrie 1977).
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patriotice, există ş1 într-un manuscris din 1879 al lui Demetriu Chirca, ,,Cane
pentru poesii" 2 i.
Sîntem convinşi că pentru ţăranul român din Transilvania, conştient de
unitatea poporului român, ca unul ce-o întreţinuse de-a lungul veacurilor.
„Hora Unirii", prin structura şi ritmul ei popular, reprezintă nu numai
expresia unei năzuinţe seculare, dar şi un program de luptă pentru distrugerea regimului de împilări şi umilinţe sub care trăia.
Aşa cum am văzut, ,.Hora Unirii" era cunoscută şi în judeţele din nordul Transilvaniei. Cu prilejul unei anchete, în 1884, i se imputa lui Vasile
Lucaciu, pe atunci profesor la liceul din Satu-Mare, că ar fi pus În circulaţie,
printre elevii săi, texte antimaghiare, de fapt o prelucrare în maghiară a
„Horei Unirii", corecte fiind doar primele cinci versuri. Vasile Lucaciu
respinge acuzaţia, declarînd că este vorba de o „poezie populară" completată de „vreun elev"3 8 •
Circulaţia „Horei Unirii" şi în această zonă mai este dovedită, aşa cum
am mai arătat, şi de caietul cu versuri al lui Vasile Sfura, probabil fratele
mai mic al poetului Dumitru Sfura, despre care Eminescu spunea că este „un
biet tînăr transilvănean, care avea durere de inimă pentru nenorocitul ~ău
popor" 39 . Numai una dintre poeziile caietului este datată, un „Imn lui
dr. Vasile Lucaciu", 11 noiembrie 1894, dar cu sigurantă că cele bite
transcrieri sînt anterioare acestei date.
În caietul lui Vasile Sfura există două variante ale „Horii Unirii", ambele păstrînd titlul iniţial. Prima variantă, care este mai apropiată de textul
original, în afară de unele modificări de influenţă latinistă, mai are şi două
versuri schimbate. In strofa a treia „Vin de dă mena cu mene", în loc de
„Vină să te prinzi cu mine", ,.Şi la moarte cu-nsoţire" în loc de „Şi la
moarte cu-nfrăţire".
Cea de a doua variantă provine dintr-o altă sursă şi se aseamănă, în
mare, cu textul transcris, în 1859, de Dumitru Oprea Braşoveanu. Deosebit
este un singur vers în strofa a doua: ,.Între noi să nu mai fie / Decît flori
şi Românie" 40 • Invocarea numelui ţării, a ţării ce trebuia să cuprindă în h\Harele ei pe toţi românii, este mărturia unei conştiinţe politice care, prin multitudinea manifestărilor naţionale, avea să pregătească, aşa cum scria Băl
cescu în 1850, ,.unirea lor Într-o singură naţie, unire la care sînt meniţi prin
naţionalitate, prin aceiaşi limbă, religie, obiceiuri, sentimente, prin poziţia
geografică, prin trecutul lor şi, în sfîrşit prin nevoia d'a se păstra ~i d'a se
m intui" 41 •
Melodia „Horei Unirii" era cunoscuta ş1 în Crişana, numai că a1c1 s-a
V. Cosma, De la „Hora Unirii" la ,,Hora Griviţei•, p. 4.
Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaciu. Leul de la Siseşti, 1852-1912. Satu Mare,
1936,E. 19.
3
G. Cardaş, Poeţii şi prozatorii Ardealului pînă la Unire, Bucureşti, 1936, p. 2.,.
Amănunte despre D. Sfura la G. Bogdan-Duică, Multe şi mărunte despre Eminescu, în
Viaţa Românească, XVI, 192-4, voi. LIX, 8, p. 15-4.
48 Biblioteca „V. A. Urechia", ms. I 58, .p. 8'5-86, 129-130. Manuscrisul a fost
achiz.iţionat fo 1970 în Galaţi de la descendenţii profesorului Teodor Mureşanu, ginerele
lui Vasile Sfura.
-4t N. Bălcescu, Opere, I, p. 311.
37
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produs înlocuirea textului iniţial cu o „Horă a lui Vasile Lucaciu" 42 • Schimbarea s-a produs în prejma procesului Memorandumului, mai 1894, cind
popularitatea acestui Yajnic luptător pentru drepturile românilor ia proporţii
deosebite datorită atitudinii sale ferme şi intransigente.
Manuscrisele prezentate, ca şi exemplificarea cîtorva momente în care
versul revoluţionar al lui Alecsandri a animat lupta pentru libertate şi unitate
naţională a românilor bănăţeni şi transih·ăneni, completează bogata suită a
dovezilor unităţii indestructibile a românilor. De nacuri, de o parte şi de
aha a Carpaţilor, am gîndit la fel, am citit pe aceeaşi carte, am cîntat aceeaşi
doină, am crescut cu acelea'>i speranţe, am sîngerat pentru acelaşi ideal înfăptuit la 1 decembrie 1918: statul naţional unitar român. Semnificaţiile majore ale acestui important act istoric au fost subliniate de tcvară"şul
Nicolae Ceauşescu: ,.lupta maselor populare din cele trei provincii româneşti
impune unirea T ransih·aniei cu România - măreţ act de dreptate istorică,
pentru care s-au jertfit nenumărate generaţii ale înaintaşilor. Făurirea statului naţional unitar român a fost, astfel, rodul luptei principalelor dase şi
pătJri ale societăţii, ale întregului popor, o expresie a legităţilor obiective
ale progresului social şi naţional, care a asigurat unitatea deplină şi pentru
totdeauna a naţiunii noastre, deschizînd calea afirmării ei tot mai puternice
în ,·:aţa economică ~i politică a lumii"-'= 1•
PAUL PALTANEA

THE "HORA OF TRANSYLV ANIA" AND THE "HORA OF THE
UNION".IN BANAT AND TRANSYLVANIA.
NE\X' CONTRIBUTIONS (Abstract)
Tiic a.uthor contribuccs with new facts to thc spreading of Vasile Alecsandri's litcrary
work in Transylvania. and Banat, which through ies significance animated the Romanians'
si rui:~lc
for na.tional frccdom. He follows the circulation of the two manifesto-poems
,,Tht' Hora of Transylvania." and „The Hora of the Union• by producing severa! verse wr,ting books that contain these two patriotic poems and the enumeration of severa! Jiiiscoric.1 l momcnts when pcople used co sing „The Hora of the Union" too. The circulation of
thl'' t two poems in Banat and Transylvania, as well as of Vasile Alecsandri's whole ·literary work, provcs, besid.e~ other numcrous historical
evidence, of
the
Romanians'
indc•uuctible cultural unity changed into a poliDical one on the 1st of Dccember, 1918.

12
·
Corneliu Mei.ea, op. cit., p. 80; Valeriu Achim, Aud Socolan, Dr. Vasile Lut:aâu.
Lupt,;tor pentru drepturile românilor şi Unirea Transilvaniei cu România. Baia Mare, · t968,
p. 82.
43 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul constrnirii societăţii socialiste muhila.t-eral
dez,1;0/tate, voi. H, Bucureşti, 1977, p. 336.

ASPECTE MAJORE ALE ARTEI MILITARE ROMÂNEŞTI
IN TIMPUL RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENŢA
(1877-1878)

I
Cucerirea independenţei naţionale în urma războiului din 1877-1878
este un „Rezultat al luptei eroice a armatei române împotriva imperiului
otoman, al voinţei ferme de libertate şi neatîrnare a poporului nostru, care
şi-a dovedit încă o dată marea capacitate de luptă" 1 .
Moment crucial în istoria milenară a poporului nostru, cucerirea independenţei naţionale a fost rezultatul acumulării unor necesităţi obiective pentru progresul ţării, al unui îndelungat şi complex proces de dezvoltare a
societăţii româneşti. După unirea din 1859, procesul istoric românesc se dezvoltă pe coordonatele unor temeinice progrese în toate domeniile de activitate,
Înregistrate de tînărul stat român, fapt ce demonstra cu claritate incompatibilitatea suzeranităţii retrogradului imperiu otoman şi a protectoratului puterilor europene cu stadiul de dezvoltare al României. Aşadar, analiza istorică
a etapei pe care o parcurgea atunci statul român ne îndreptăţeşte să afirmăm
că se maturizaseră toate condiţiile pentru obţinerea independenţei naţionale.
în acest cadru intern îşi găseşte de fapt reflectarea complexul pei~aj
politic al sud-estului european, puternic contorsionat în acea perioadă de
acuta criză a sistemului dominaţiei otomane în peninsula balcanică, determinată de lupta popoarelor din această zonă pentru libertatea şi independenţa
lor, concretizată prin răscoalele din Bosnia, Herţegovina şi Bulgaria, precum
şi prin războiul Serbiei şi Muntenegrului împotriva Turciei (1876-1877).
Aşadar, se crease în peninsula balcanică o situaţie explozivă care oferea
Imperiului ţarist un prilej deosebit de favorabil pentru a înlătura dominaţia
otomană din această zonă, întărindu-şi totodată propriile poziţii. Acest contex:t politico-istoric, a cărui notă caracteristică o constituiau aqiunile antiotomane ale guvernului de fa Petersburg, servea însă interesele vitale ale popoarelor sud-estului bătrînului continent, uşurîndu-le lupta lor consecventă şi
îndelungată pentru libertate şi independenţă naţională.
Guvernul român, ajungînd fa ferma convingere că independenţa de stat
nu putea fi obţinută decît pe calea armelor, printr-un război drept, eliberator, ţinînd cont de perspectiva oferită prin acţiunile antiotomane ale guvernului ţarist, care mergeau înspre declanşarea unui război ruso-turc, a luat
toate măsurile politice şi militare pentru participarea României la război în
vederea dobîndirii independenţei de stat. ln acest sens, încă la 8 ianuarie
1877, Carol I rezuma linia politică urmată cu fermitate la Bucureşti: .,A
1 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate # înaintare a României spre comunism, Editura Politică, Bucureşti, 1975,
p. 34.
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încheia o convenţie militară cu Rusia. şi, de va fi nevoie, a ne bate cu rnşii
contra turcilor. Convenţiunea e gata şi trebuie numai iscălită" 2 • In sensul
orientării sale generale, guvernul român a încheiat cu Rusia, la 4(16) aprilie
1877, Convenţia prin care se permitea armatei ruse libera trecere pe teritoriul României spre a merge în Turcia precum şi tratamentul rezervat annatelor prietene, toate cheltuielile ocazionate de transport şi de celelalte trebuinţe
ale sale revenind guvernului rus. La rîndu-i, guvernul rus se obliga să menţină
~i ~ă facă a se respecta „drepturile politice ale statului român, astfel cum
rezultă din legile interioare şi tratatele existente, precum şi a menţine şi apăra
in1es-ritatea actuală a României"::!_ De asemenea, acestei Convenţii îi era
anexată o a doua Convenţie specială, compusă din 26 de articole, care cuprindea detaliile privind relaţiile armatei ruse cu autorităţile focale româneşti.
Stabilind o colaborare îndreptată împotriva Imperiului turcesc, Convenţia
de~chidea însă şi calea participării României la războiul antiotoman, implicit
la 11-oţinerea independenţei de stat a patriei noastre.

II
La 6(1S) aprilie 1877, a apărut în România decretul de mobilizare a
armatei permanente şi teritoriale cu rezen·ele lor, miliţiile urmînd a fi organiz.ne în corpuri active, după necesităţi. Gărzile civice vor presta serviciile
de pază a ordinii prevăzute de legile ţării. Pentru aprovizionarea armatei s-a
dat publicităţii un regulament asupra rechiziţiilor militare. În lumina acestor
mă\uri ~i În pe!"spectiva participării armat,~i române la operaţiunile militare
antiotomane, ,·nm analiza în primul rînd organizarea şi dotarea de atunci
a armatei noastre şi, în optica acestor preciz:îri, arta militară.
La începutul campaniei 1877-1878, armata română era constituită din
două corpuri de armată a cite două divizii fiecare. Divizia era constituită
din: două brigăzi de infanterie, două baterii de artilerie, una _brigadă de cavalerie, una companie de geniu, una coloană muniţii, una ambulanţă divizionară. Brigada de infanterie avea trei regimente: unul de linie şi două de dorobanţi (a cîte două batalioane fiecare). în plus, primele brigăzi din fiecare
divizie mai aveau şi cite un batalion de vînători {trupe de elită, destinate
în \peci.11 asaltului). în cadrul măsurilor luate de către guvernul român pentru
întărirea armatei, la 26 noiembrie 1876 s-a hotărît şi pe data de 1 ianuarie
1877 s-au creat încă 8 regimente de dorobanţi. Pe teritoriu se găseau: 33
batalioane de miliţii, 4 escadroane de miliţieni şi legiuni de gardă oră5ene-asca~4 .
Din acest tablou de principiu al organizării armatei române se desprind
cîtcva idei deosebit de interesante care vor sta, dealtfel, la baza artei noastre
militare din perioada războiului pentru independenţă.
Constantin Căzăn~şteanu, Mihail E. Ionescu, 1816: O misiune diplomatică româla Constantinopol, În Magazin istoric, nr. 2/1977, p. 11.
3 Documente privind istoria României. Războiul pentru independenţă, voi. II, p. 112.
4 Maiorul Gheorghe Ion, Sacrificiile de sînge ale infanteriei în războiul independen{ei, În Revista infanteriei, anul XXXV, nr. 350, aprilie 1931, p. 63; Maior R. Dinrulescu,
Evoluţia organizării infanteriei române de la 1830- 1930, În aceeaşi publicaţie, p. 85- t C7.
2
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Astfel, totalitatea infanteriei (armata act1Ya şi teritorială) aflată pe
teatrul de operaţiuni de la sudul Dunării era de 52 batalioane, Însumînd
45.000 de oameni din totalul de 57.000 oameni, ceea ce reprezenta Ctrca
790/o. In al doilea rînd, în compunerea diviziei româneşti cavaleria era bine
reprezentată, spre deosebire de artilerie care avea două baterii la şase regimente de infanterie, adică un tun de fiecare batalion, iar În ce priveşte
geniul o singură companie de divizie. Problema lipsei 'focului de artilerie
masiv va ridica mari dificultăţi în desfăşurarea operaţiunilor ofensive, motiv
pentru care se vor căuta noi soluţii pentru remedierea situaţiei.
ln al treilea rînd, vom prezenta cîteva aspecte cu privire la caracteristicile generale ale armamentului folosit. In general voroind, după instaurarea ca domnitor al României a lui Carol I, armamentul este achiziţionat în
majoritate din Germania, parţial din Rusia şi Anglia. Astfel, în mai multe
transporturi, România a primit din Germania 20.000 puşti cu ac Dreyse de
diferite modele (Md. 1841, Md. 1862) şi cara:bine Dreyse (Md. 1841, ;\Id.
1857). Aceste arme, în majoritate, erau de un model mai nchi decît Md.
Minie 1861, avînd următoarele caracteristici:
- arma Dreyse Md. 1841: calibru 15,48 mm; 4 ghinturi concentrice;
închizător cilindric cu arc; înălţător cu două foi cu distanţă minimă de 350
paşi; înălţător cu două foi cu distanţă maximă de 800 paşi; glonţul de
plumb; viteză iniţială 296 m/sec.
- modelul 1862 nu avea modificări esenţiale.
In ce priveşte muniţia folosită, a·rmele Dreyse, Peabody, Krnka, Minie
aveau glonţ cilin·dro-ogival, iar arma Dreyse model 1841, glonţ de o formă
intermediară Între sferic şi ogival.
O altă parte a armatei române folosea arma engleză Peabody (25.000
puşti), model 1868, cu următoarele caracteristici: calibru 11,45 mm; închizător cu bloc; sistemul de darea focului prin cocoş şi ac; glonţul de plumb.
De asemenea, regimentele de dorobanţi, în afară de diferitele arme ară
tate mai sus, mai aveau în dotarea lor şi arma rusească Krnka (25.000 puşti),
model 1869, cu următoarele caracteristici: calibru 15,24 mm; închizător cu
tabacheră; da,rea focului prin cocoş şi ac; glonţul de plumb; bătaie mică; era
o armă veche transformată 5 •
Ideea centrală care se desprinde din prezentarea caracteristicilor armelor de foc din dotarea armatei române este varietate:i lor, calibre şi modele
diferite, fapt care a îngreuiat mult atît aprovizionarea cu muniţii, cît ~i
acţiunile de luptă ale unităţilor româneşti. însă, problema cea mai dificilă
era aceea a numărului de arme, datorită faptului că, prin mobilizările făcute,
efectivele armatei române se ridicau la 100.000 de oameni, ceea ce reducea
posibilităţile de înarmare a ostaşilor.
Dacă ţinem cont de numărul de arme existent conform documentelor
- , 75.000 de puşti şi de coeficientul inerent de deteriorare a unora dintre
ele, se ajungea la paradoxala situaţie de o armă la 2-3 ostaşi!
ln ce priveşte artileria însă, unii istorici militari, apreciind-o la valoarea
a 190 sau 210 tunuri dintre care 150 de fabricaţie Krupp, o consideră satis5
Lt. colone1 N. Ionescu, Armamentul infanteriei române1ti în perioada J830-19J0,
În Revista infanteriei, anul XXXV, nr. 350, aprilie 1931, p. 16'3-164; lstRom, voi. TV,
p. 609.
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făcătoare 6 •

în ce ne priveşte, părerea noastră este diferită. Dacă în organica
diviziei intrau două baterii (admiţînd că ele erau organizate pe 6 tunuri după
sistemul rusesc), înseamnă că divizia dispunea de 12 tunuri, ceea ce reprezintă
la cele 4 divizii române operative 48 de tunuri (în ideea concentrării lor pe
un obiectiv). Se apreciază de către unii istorici existenţa, în plus, a două regimente de artilerie al căror număr de tunuri am „dori" să fie În total de 48.
Aşadar, este vorba de 96 de tunuri! Admiţînd ideile altor istorici, că ar
fi vorba de 4 regimente de artilerie, avem un total de 144 tunuri! Plecînd
de la cele cîteva calcule de mai sus, părerile noastre exprimă o reţinere, considerăm justificată, în ce priveşte coeficientul de satisfaqie al artileriei române.
Vom relua problema în domeniul aplicaţiei ei tactice-operative.

III
în general, orientarea doctrinară a armatei noastre în perioada domniei
lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) fusese fidelă orientării doctrinare
franceze, mai ales după ce în 1861 este adusă în România o misiune militară
franceză pentru organizarea şi instruirea armatei, în frunte cu Lt. colonelul
Lamy. După victoriile germane din 1864 (în războiul contra Danemarcei),
din 1866 (în războiul contra Austriei) şi din 1870-1871 (în războiul contra
Franţei), apăru~e în Europa o nouă foqă militară, ale cărei orientări doctrinare intraseră în atenţia statelor majore şi cercetătorilor militari din toate
ţările bătrînului continent. ln urma aducerii lui Carol I ca domnitor al României (mai 1866), problema orientării militare în spirit german se pune cu
deosebită pregnanţă pentru armata română. De fapt, doctrina franceză eminamente defensivă sucombase lamentabil în 1870, se impunea deci o reorientare, implicit, restructurare a acesteia, atît în armata franceză, cit şi în armate!e statelor ce o adoptaseră. Este drept că în ce priveşte armata franceză
rezolvarea problemei s-a făcut încet şi cu multă greutate, de reuşita ei
legîndu-şi numele cunoscutul doctrinar militar colonelul Grandrnaison şi cel
care a aplicat-o strălucit în zilele de glorie 5-14 septembrie 1914, în bătălia
cotitură a primului război mondial de la Marna, mareşalul Franţei Joffre.
Aşadar, în acest context istoric-militar, înţelegem orientarea doctrinară în spirit german dată armatei române în perioada de pregătire a campaniei
1877-1878, precum şi, legate de această orientare, măsurile luate pentru
dezvoltarea largă a spiritului ofensiv. ln mod realist, analizînd orientarea
ofensivă imprimată doctrinei militare româneşti, ea corespundea intereselor
naţionale în sensul că, fiind vorba de un război drept, eliberator, lupta pentru
nimicirea inamicului - armata otomană - solicita pregătire şi eforturi
ofensive.
Pentru realizarea unei armate moderne, corespunzătoare intereselor naţionale, s-au luat o serie de măsuri. Astfel, prin I. D. din 24 aprilie 1872,
vechea şcoală ostăşească de la laşi se desparte în două: Şcoala pregătitoare
de fii de militari pentru şcoala de infanterie şi cavalerie, În Iaşi şi Şcoala
militară de infanterie şi cavalerie de la Bucureşti. Este deosebit de interesam.
faţă de scopul urmărit, să trecem în revistă cursurile ce se predau în şcoala.
6

lstRom, voi. IV, p. 609; C.

Căzănişteanu,

Mihail E. Ionescu, op. cit., p. 10.
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de ofiţeri. Astfel: limba franceză, limba germană, trigonometria drept liniată,
geometria descriptivă cu aplicaţii, fortificaţia permanentă şi pasageră, istoria
şi arta militară, desen topografic, geografia militară, chimia aplicată la ştiin
ţele militare, hipologia, administraţia şi legislaţia, regulamentul de infanterie
şi cavalerie, echitaţia, scrima, gimnastica, topografia, mecanic-a. Subofiţerii
erau pregătiţi în unităţile militare. Pregătirea trupei se face în unităţi, prin
perioadele de pregătire a companiei, incluzînd şcoala soldatului, a plutonului
şi companiei, perioada batalionului şi perioada re imentului şi brigăzii. De
9
asemenea, pentru pregătirea elementelor din rezerva, se organizează, cu Începere din 1866, în fiecare an, concentrări şi manevre. Doctrina de luptă în
perioada începînd de la 1870 şi pînă la războiul Independenţei din 1877
era statornicită prin „Regulamentul asupra exerciţiului şi manevrelor de
infanterie" din 1870. în legătură cu acest Regulament, vom face cîteva precizări. Batalionul de infanterie era organizat pe 6 companii. Pentru luptă,
batalionul se dispunea pe trei eşaloane: 1) eşalonul de tiraliori; 2) eşalonul
de susţinere şi 3) corpul de bătaie. Eşalonul de tiraliori şi cel de susţinere era
compus din două companii care se dispuneau cu cite un semipluton În tră
gători şi unul în susţinere. Spaţiul acoperit de tiraliori cuprindea frontul
batalionului plus jumătatea intervalelor ce despărţeau batalionul de cele
vecine 7 • Corpul de bătaie era format din celelalte 4 companii. Frontul de
luptă al batalionului este de 200 metri, tiraliorii precedează la 300 de pa~i.
în urma lor, la 150 de paşi şi pe aripi urmînd susţinerile. Inapoi la 150 de
paşi, urmează corpul de bătaie desfăşurat cu companiile în linie pe două
rînduri, folosind terenul pentru acoperire şi eficacitatea focului 8 . Pentru apă
rarea unei poziţii se prevede ca fiecare unitate desfăşurată şi acoperită de
tranşee sau forme de teren să dezvolte maximul de foc. Regulamentul prevedea o problemă ce ni se pare deosebit de interesantă, şi anume trecerea de la
defensivă la contraofensivă, în sensul că: ,.linia va deschide focul şi îndată ce
inamicul va fi dezorganizat, ea va lovi şi va merge hotărît înainte" 9 . Iată,
deci, concretizarea spiritului ofensiv în doctrina armatei noastre de atunci,
considerîndu-se apărarea numai un „moment" al luptei, după care se trece la
ofensivă. ,,Pentru acţiunile ofensive, coloana de batalion cu frontul de două
companii este formaţia cea mai convenabilă pentru atacul în cîmpie; cade
asupra inamicului cu un număr impozant de baionete, companiile primului
eşalon găsesc un reazim suficient în cel de al doilea şi frontul coloanei este
destul de întins pentru a da o salvă omorîtoare, înainte de a lua pasul de
atac" 10 •
In spiritul ofensiv al acestei doctrine au fost instruite unităţile armatei
române timp de peste un deceniu înainte de războiul pentru independenţă,
În care au înscris în filele zbuciumatei istorii a patriei strălucitele victorii
de la Griviţa, Opanez, Srnîrdan şi Vidin.

7

Regulamentul infanteriei, 1870, arc. 264.
Maior Chitu D. Vasile, Evoluţia instrucţiei şi tpcticii infanteriei româneşti de la
1831-1931, în Revista infanteriei, anul XXXV, nr. 350, aprilie 1931, p. 124~134.
9 Idem, p. 132.
18 Ibidem.
8
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IV
Imprimarea ~piritului ofensiv armatei române, aceasta În defavoarea
defensivei, considerată pasageră, puţin şi neaprofundat studiată, a avut
multe şi complexe implicaţii. Dacă strategia, în concepţia cadrelor superioare de comandă ale armatei române, balansa Între ofensivă şi defensivă,
fiincJ - în optica conducerii - rezultatul unui viitor război de coaliţie,
ana opcr.1ti,·ă şi tactica orientate înspre ofensivă nu ţineau cont de unele
siruatii concrete ce ar fi putut inten·eni Într-un război de coaliţie, înainte
de orice, atacul pozitiilor Întărite puternic. În acest context, ne referim la
următoarele probleme: 1) pregătirea ofensivă a comandanţilor şi statelor majore; 2) pregătirea ofensi,·ă a trupelor, şi 3) asigurarea materială a ofensiYei (în special artilerie şi muniţiuni). Dacă, în ce priveşte soluţionarea primelor două probleme, s-au încercat unele solutii, în ce priveşte ultima s-a
făcut prea puţin, şi aceasta abia după izbucnirea războiului. Tot în contextul general al orientării doctrinare ofensive a armatei noastre, ne permitem să ridicăm şi aspectul unei probleme majore a pregătirii ofensive a
unei armate, şi anume - iniţiativa. Încorsetaţi în sistemul îngust - superior-inferior, ordin-execuţie - , comandanţii şi statele majore de mari unităţi şi unităţi au fost obişnuiţi din timp de pace cu lipsa de iniţiativă, deşi
se ştia că soluţionarea operativă a nenumăratelor fluctuaţii ale bătăliei
ofensive (favorabile sau nefavorabile), mai ales după pătrunderea În poziţia defensivă inamică, este condiţionată de iniţiativa comandanţilor tuturor eşaloanelor. Sistemul disciplinar prusian, pe ale cărui coordonate se fă
cuse pregătirea armatei noastre pînă în pragul declanşării războiului, frînase
pregnant iniţiativele juste, determinate imperios de cadrul în care se opera.
Doctrina tactică a infanteriei şi a armelor de colaborare neglija în general legătura strînsă dintre infanterie şi artilerie atît în ofensivă cît şi în
apărare, mizînd în special pe infanterie şi pe focul acesteia (focul puşti
lor), dealtfel, nu se prevedeau nici lucrările defensive de ordin genistic.
Neglijîndu-se problema ofensivei asupra regiunilor întărite, se întrevedea
rolul deosebit al cavaleriei în vederea „despicării" coloanelor inamice, care
urmau a fi apoi atacate „la baionetă" de către infanterie şi nimicite.
Conducerea operaţiunilor militare, centrate pe focare, în cadrul fronturilor discontinue, se făcea „la vedere", ca dealtfel şi a focului de artilerie,
de către comandanţii de baterii aflaţi în mijlocul bateriilor, urcaţi pe scara
de la aşa-numitul cheson nr. 5. Datorită acesrni aspect al conducerii bătă
liei - mişcării şi focului - la „vedere", a fost aproape complet neglijată
în orientarea doctrinară problema cercetare-informare, mai ales a cercetării
de luptă, datorită cărui fapt s-au ivit pe parcursul desfăşurării operaţiunilor
multe „necunoscute" - ca spre exemplu, reduta Griviţa nr. 2 (necunoscută)
î~ l~ptele din ziua de 30 august 1877 de la Plevna - , care au costat multe
v1eţ1 omeneşti.

În majoritate, aceste aspecte negative existente în orientarea doctrinară
a armatei române au fost soluţionate pe parcursul operaţiunilor prin patriotismul, spiritul de sacrificiu şi dîrzenia în luptă - izvorîte din dreptatea
cauzei pentru care luptau - ale ostaşilor şi ofiţerilor noştri.
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In lumina principiilor subliniate mai Înainte, să examinam volumul faptic al desfăşurării unora dintre cel mai concludente operaţiuni militare.
Astfel, în ziua de 30 august 1877, oştile ruse şi române, de sub comanda domnitorului Carol, au atacat trupele turceşti din Plevna, comandate
de generalul Osman Paşa. Din această bătălie, urmărim aqiunea coloanei
de atac a Diviziei 4 infanterie, care în această zi a cucerit reduta Griviţa
nr. 1.
Pentru atac, coloana a fost astfel formată:
- 1n prima linie, Batalionul 2 vînători desfăşurat în trăgători;
- în linia a doua, Batalionul 1 din Regimentul 16 Dorobanţi în coloană de companii;
- în linia a treia, Batalionul 1 din Regimentul 5 linie şi
- în linia a patra, Batalionul 1 din Regimentul 14 Dorobanţi.
Atacul acestei coloane era Încadrat la dreapta de Divizia 3 infanterie,
iar la stînga de un regiment de infanterie din Corpul IX Armată rusesc.
Pentru primul asalt, coloana a atacat la 30 august 1877, ora 15, reduta
Griviţa nr. 1.
Turcii îi lasă pe ostaşii noştri să se apropie pînă la distanţa de 100150 m, cînd deschid asupra lor un foc deosebit de eficace. Cu toate pierderile suferite, avîntul românilor nu slăbeşte, ei aruncîndu-se la asalt cu strigăte de Ura! Ajunşi la redută, românii sînt totuşi nevoiţi să se retragă cu
pierderi grele, deoarece nu au putut trece şanţul adînc din faţa acesteia sub
violentul foc al inamicului, primit:
- din faţă, de la apărătorii care ocupau reduta şi executau focul de
pe trei linii etajate;
- de la dreapta, rămăseseră descoperiţi, deoare<:e trupele Diviziei 3
infanterie română fuseseră oprite în faţa redutei Griviţa nr. 2, nedescoperită înainte de atac, şi
- de la stînga, unde de asemenea rămăseseră descoperiţi, datorită faptului că regimentul rusesc rătăcise drumul şi nu a ajuns la timp pentru a
par,ticipa la atac.
In faţa acestei situaţii, comandantul Diviziei a 4-a se hotărăşte să reia
atacul, cerind comandamentului
superior
aprobarea de a fi sprijinit la
dreapta de către Divizia 3 infanterie română şi la stînga de regimentul din
Corpul IX Armată rus.
La ora 16, coloana de atac a Diviziei a 4-a, refăcută, porneşte din nou
la atac cu acelaşi avînt şi curaj, ca şi la primul asalt. Cu toate că şi cel de al
doilea asalt a stîrnit admiraţia ataşaţilor militari străini, care urmăreau atacul de la un observator, românii nu au putut trece şanţul redutei datorită
aceluiaşi foc nimicitor. În sfîrşit, soseşte pe cîmpul de luptă regimentul rusesc, fapt care determină pe comandantul Diviziei a 4-a să ia hotărîrea
de a asalta pentru a treia oară reduta. Aşadar, batalioanele Diviziei a 4-a
pornesc din nou, la ora 17, asupra redutei. Cu toate pierderile grele ale românilor, nici acest asalt nu reuşeşte.
Dar românii nu se lasă; după reorganizarea unităţilor, la ora 18,45,
Divizia a 4-a pleacă la cel de al patrulea asalt.
Iată cum descrie colonelul Văcărescu executarea acestui asalt: ,,Soldaţii
din Batalionul 2 vînători, grupîndu-se cu aceia ai batalioanelor din Regimentele al 14-lea, al 16-lea de dorobanţi şi al 5-lea de linie, se asvîrliră
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încă odată
clatină de

pe redută. În sfîrşit împizmata împotrivire a vrăjmaşului se
atîta stăruinţă, se surpă de atîta îndirjire: trupele noastre, cu
maiorul Candiano Popescu în frunte, intră în redută. Un moment de scurtă
dar înverşunată luptă piept la piept se petrecu atunci. Turcii îşi caută în
fugă scăparea, învălmăşeala şi înfrîngerea îi silesc să lase în mîinile no~stre
3 tunuri şi un steag, pe care-l cuceri luptînd cu port-drapelul şi cu cei ce-l apă
rau, soldatul Grigore Ioan ajutat de sergentul Stan Gheorghe şi do caporalul Nică Vasile, cîteşi trei din Batalionul al 2-lea de vînători. Acestea
fură trofeele biruinţei, răsplata strălucitei purtări a ostaşului român" 11 •
1n aceste patru asalturi, coloana de atac a Diviziei a 4-a române a pierdm 27 ofiţeri ~i 1.300 trupă, moqi sau răniţi.
ln contextul general al problemei pe care ne-am propus să o concretizăm, se remarcă unele aspecte deosebit de interesante, care au darul să confirme tezele noastre deja enunţate. Astfel, nu se utilizează din plin focul de
artilerie, mai mult, autorii diferitelor lucrări militare nici nu vorbesc ceva
despre artilerie! ci, numai despre eroismul infanteriei. Cercetarea nu a informat la timp despre existenţa redutei Griviţa nr. 2, care flanca prin
focul său reduta atacată de români. Frontul de atac al Diviziei a 4-a era
de fapt, ca dezvoltare frontală, al unui batalion, ceea ce explică pe de o
parte adînca eşalonare a diviziei - pe patru linii, iar pe de altă parte lipsa
unor manevre, care ar fi putut uşura sarcina atacului. Ideea centrală a
acţiunii este lipsa de coordonare Între arme, lipsa unui dispozitiv larg, care
să disperseze focul inamic, şi manevrier, care să
ameninţe cu învăluirea
obiectivului atacat. Toate aceste dezorientări doctrinare au fost colmatate
prin „Înţelepciunea baionetei", reieşită din eroismul şi dîrzenia ostaşilor şi
comandanţilor, care a determinat însă marile pierderi În oameni.
Dacă am analiza şi celelalte acţiuni ale armatei române, de la Rahova,
Opanez, Smîrdan etc., în afară de caracteristicile deja semnalate, putem să
apreciem pozitiv modul de acţiune şi folosirea în general a cavaleriei. O
notă pozitivă în plus asupra modului cum s-a făcut acoperirea strategică a
concentrării forţelor ruse, pe linia Dunării, şi a ripostei energice a artileriei
şi trupelor de acoperire româneşti la bombardamentele artileriei turceşti şi
la incursiunile de jaf şi teroare făcute la nordul Dunării, asupra oraşelor
~i satelor româneşti.

V
Pe parcursul lucrării noastre socotim că s-au putut evidenţia unele aspecte majore privind arta militară românească în perioada războiului de
independenţă. Pornind de la contextul general economic-social-politic al României de atunci care purta pecetea deplinei dezvoltări, se poate cu uşu
rinţă Înţelege în acest context şi dezvoltarea armatei, inclusiv a artei sale
militare. Aşadar, izbucnirea războiului surprinde tocmai acest moment al
trecerii de la arta militară caracteristică primei jumătăţi a veacului al XIXlea, dominată de atacul infanteriei în coloană şi marile desfăşurări de ca11

reşti,

Colonel T. C.

1887.

Văcărescu,

Luptele românilor în războiul din 1877-1878, Bucu-
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valerie, el~mente caracteristice fronturilor discontinue sau prim1t1v Întărite,
la arta militară a celei de a doua jumătăţi a veacului al XIX-lea, cînd
industriile moderne furnizează ::irmament de calitate superioară, ceea ce
ridică prestigiul focului, creînd lanţul de trăgători, Întărirea în şanţuri sau
în redute, diminuînd rolul „Înţelepciunii baionetei", al cavaleriei etc.
Ceea ce cuacteriza însă această trecere, în plan militar, era de fapt
trecerea de la o pondere esenţial defensivă în domeniul doctrinar la o p~rndere esenţial ofensivă. De aici, o serie de fisuri în domeniul operativ ş, P
acomodare mai greoaie în cadrul războiului de coaliţie, datorate în special
lipsei unei dotări materiale corespt:nzătoare, precum şi adaptării mai lente
a comandamentelor la noile situaţii.
în ansamblu însă, situaţia a fost remediată prin eroismul şi înaltul spirit de sacrificiu al trupelor şi comandanţilor, datorite cauzei înalte ~i drepte
pentru care luptau - independenţa!
Judecind, în optica veacului care a trecut de atunci, ~ituat ia ~i desLi.şurarea operaţiunilor militare, nu putem adu(c deci t un suprem dog;,' jert L:i
armatei române, care s-a impus tuturora, inclusiv inamicului, prin ·,_.1rile
victorii obţinute, ce au oglindit odată mai mult dorinţa ar:,,_ăto~1: 2 de a trai
liber, independent şi suveran a poporului român, inspirat de t) fierbinte
dragoste patriotică, rezultat al acumulărilor de veacuri în măreaţa sa luptă
pentru o viaţă mai bună.
GEORGE PROTOPOPESCU

LES ASPECTS MAJEURS DE L'ART MILITAIRE ROUMAIN
PENDANT LA GUERRE POUR L'INDEPENDANCE (1877-1878)
(Resume)
L'auteur, partant de la realite historiquc quc toutc l'histoirc du pcuple roumain
se prescnte commc l'histoire des luttes menees par Ies masses populaircs pour la libertc
et l' equ~te sociale, pour la defense de l'etre national et pour l'independance, pour Ic
progres et la civilisation, prescnte l'evenement cardinal de la guerre de l'indepcndancc
(1877-1878) profondement ancre dans Ic processus de la lutte scculaire pour l'indepcndance nationale du peuple roumain, ce quc justific l'heroîsme de l'armec et du pcuplc
enuer.
En utilisant un materiei documentairc concret, en analysant la succession des evcnements, l'auteur prescnte Ies aspects prin~ipaux des operations roumaincs, cn tirant la
conclusion sur !'art militaire de notrc armec, avec scs aspects positifs aussi quc ceux
negatifs.
L'ind6pcndance obtenuc avec Ies efforts de l'armee et du peuple roumain a constituc Ic commenccment d'une nouvelle ere dans l'histoire de la Roumanic.
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ACTIVITATEA DESPARŢAMINTULUI BOCŞA
AL ASTREI (1898-1918)

Printre instituţiile culturale care au desfăşurat în mod sistematic u .1ctivitate pentru cultura poporului român din ţinuturile ocupate de Imperiul
habsburgic, un rol important l-a avut Asociaţia Astra (Asociaţia transilvană
pentru literatura română şi cultura poporului român).
înfiinţată în anul 1861 la Sibiu, Astra îşi propunea aşa cum se arată
în statute că „Scopul Asociaţiunei e înaintarea literaturei române şi
cultura poporului român în deosebitele ramuri prin studiu, elaborarea ~1
edarea de opuri, prin premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi de
scienţia şi arte şi alte asemenea'' 1 .
Deşi Încă de la înfiinţare Astra trezeşte ecou în inimile tuturor rnm;1nilor din cadrul Imperiului habsburgic, activitate organizată va desfăşura,
în primele trei decenii, doar pe teritoriul Ardealului istoric. Prin adunarea
generală de la Lugoj din august 1896, Astra îşi inaugurează extinderea activităţii organizate şi asupra Banatului, Crişanei şi Maramureşului 2 • In 1897
asociaţia îşi modifică statutele\ iar în anul 1898 iau fiinţă şi În Banat primele despăqăminte ale Astrei la Lugoj, Bocşa, Sînnicolaul Mare, Oraviţa
şi Timişoara.

Adunarea de constituire a despăqămîntului Bocşa al Astrei a avut loc
la 11 septembrie 1898 în Bocşa Montană. Delegatul Comitetului Central al
Asociaţiunii, Ioan Budiniianu, a deschis adunarea ,·orbind despre scopurile
culturale ale Astrei. Apoi s-a ales comitetul cercual al despărţămîntului format din I. Budinţianu, director şi Ioan Vulcan, Maxim Popovici, Ştefan
Albu, Ioan Marcu, membri în Comitet 4 • în şedinţele comitetului cercual
din 15 octombrie şi 10 decembrie 1898 a fost ales ca vicepreşedinte al comitetului Maxim Popovici, casier Axente Mureşan, iar controlor-notar Petru
Ieremia, stabilindu-se un program de aqiune prin care comunele din desr,ăr1

tura

Actele privitoare la urzirea şi înfiinţare.i Asociaţiunei Transilvane pentru literacultura poporului român, Sibiu, 1862, p. 25.
Elena Borugă, Prima fldunare a „Astrei" în Banat, În Apulum, XVI, 1978, p. 397-

româ11ii şi
2

400.
3
TransilvanÎfl, Partea Oficială, XXVIII, 1897, nr. 7, p. 169. Importante probleme
privind modificările introdme În Statutele Asociaţiunii în anii 1895-1897 sînt e.,pusc
În lucrările cercetătorilor clujeni: E. Glodariu, Schimbări survenite în organizarea „Astrei•
(1895-1897) În CMO, Oradea, 1972, p. 369-373; G. Cipăianu,
Astra şi oficialitatea
maghiară la începutul anului 1918, În Al/AC, XV, 1972, p. 360-363. Jn mare parte
aceste modificări constau În schimbarea titulaturii (eliminarea cuvîntului „transilvană" şi
prevederi viz,înd activitatea strict culturală a societăţii şi posibilitatea controlului arnpra
acestei activităţi din partea autorităţilor .
.i Transilvania, Partea Oficială, XXIX,
1898, nr. 7-8, p. 194-195.
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\amint erau împarţ1te între membrii din comitet În aşa fel ca fiecare să
a~·tinneze într-un anumit cerc pentru realizarea scopurilor Astrei 5 •
Despărţămîntul Bocşa cuprindea cercurile administrative ale Bocşei şi
Rc'>itei din cadrul comitatului Caraş-Severin, afară de comunele Gerlişte
şi G( ruia care aparţineau despăqămîntului Oraviţa 6 .
Printre primele preocupări ale noului despăqămînt al Astrei se înscrie
acti,,itatea de organizare a agenturilor comunale. Astfel, la 19 februarie
1899 delegatul comitetului cercual al despăqămîntului, învăţătorul
Ioan
Marcu, tine o adunare poporală în' Bocşa Română, unde ia fiinţă prima
agentură a despăqămîntului şi, totodată, prima agentură a Astrei în Banat.
La această adunare, care „a fost bine cercetată atît de inteligenţă, cît şi
mai cu seamă de popor", I. Marcu a prezentat o expunere privind istoricul
arnciaţiei Astra şi necesitatea sprijinirii „măreţului scop"i. Cu acest prilej
,-au înscris în asociaţie 41 membri şi a fost ales ca preşedinte al agenturii
George \'uc. La 26 februarie 1899 I. Marcu a organizat o altă adunare în
corn una \' asiova, cu prilejul căreia s-au înscris 19 membri şi s-a hotărît
să se ceară sprijinul comitetului cercual al despăqămîntului pentru înfiintarea unei „tovărăşii de consum" 8 .
Paralel cu preocuparea pentru înfiinţarea de agenturi, comitetul cercual al despăqămîntului Bocşa al Astrei con ,·oacă adunări poporale în care
sînt prezentate diferite prelegeri şi conferinţe, organizează biblioteci poporale ~i distribuie căqi în rîndurile poporului. Toate acestea aveau drept scop
ridicarea nivelului cultural al marii mase a ţărănimii româneşti, pregătirea
ei pentru practicarea unei agriculturi intensive.
La conferinţa ţinută la Cîlnic la 5 martie 1899, I. Budinţianu a vorbit
despre pomicultură, Ştefan Albu a făcut o expunere despre legumicultură,
iar P. Ieremia despre creşterea animalelor şi îmbunătăţirea raselor de vite.
Cu acest prilej li s-au împărţit ţăranilor 17 35 fire de altoi pentru îmbunătăţirea soiurilor de pomi fructiferi 9 • Aceleaşi disertaţii au fost ţinute şi
în comuna Vasiova la 6 aprilie 1899. Conferinţa publică din comuna Rafna
din 21 mai 1899 a avut succe~ deosebit, aici peste 300 de ţărani au audiat
prelegeri despre Astra şi scopurile ei, despre economia raţională şi despre
valoarea fructelor, susţinute de I. Marcu, I. Budinţianu şi Petru Ieremia.
Cu acest prilej aici ia fiinţă o agentură şi o bibliotecă poporală. Comunicînd
revistei „Transilvania" despre această manifestare, Ion Budinţianu arată că:
,.T(1t mai mult ne convingem despre însemnătatea ce o au conferinţele ambul.rnte pentru generalizarea cunoscinţelor folositoare la popor şi atragerea
lui pentru scopurile Astrei. Conferinţele noastre au devenit deja foarte dorite de popor. Ne vin din toate părţile invitări pentru ţinerea lor şi noi vom
căuta să satisfacem acestei dorinţe în interesul cauzei ... " 10
la adunarea cercurală din Bocşa Romina din 17 septembrie 1899 s-au
citit comunicările: ,.Despre albinărit" de Coriolan Zuiac, ,.Despre crutare
şi păstrare" de Ştefan Albu, ,,Despre straturile calde şi însemnătatea lor la
1

Idem, nr. 9-10, p. 204 şi 213.
Idem, XXX, 1899, nr. 10, p. 1-47 .
•7 Transilvania, XXX, 1899, nr. 4-5, p. 186.
li Ibidem.
9
Idem, Partea Oficială, p. 38.
10 Transilvania, 1899, nr. 6, p. 217-218.
5
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grădinărit" de Petru Ieremia, .,Despre însemnătatea şi folosul portului românesc din punctul de vedere al frumuseţii, trăiniciei şi al sănătăţii, precum
şi despre felurile mîncărurilor românesci şi influenţa lor binefăcătoare la
dezvoltarea organismului", de I. Budinţianu. După disertaţii s-au acordat
premii la 7 locuitori din Bocşa Română, în valoare de 8 galbeni, pentru

activitatea lor pe teren economic. Printre noii membri ordinari care s-au
înscris în asociaţie cu prilejul acestei adunări se afla şi Iosif Velceanu 11 .
Membrii comitetului cercual al despăqămîntului hocşan, constatînd că
prelegerile poporale prezintă un mijloc important de instruire a ţărănimii,
au „hotărît ca tot la două luni să ţină cîte o şedinţă de comitet căreia să-i
urmeze dte o conferinţă publică" 12 . La adunările ·cerouale, care se organizau deobicei anual şi de fiecare dată în altă comună, se făceau întotdeauna
şi expuneri despre istoricul asociaţiei Astra şi despre scopul urmărit de
aceasta, apelîndu-se la înscrierea de noi membri, deoarece toate fondurile
societăţii proveneau din taxele acestora şi din donaţii. La sfîrşitul anului
189? despăqămîntul Bocşa a'l Astrei număra 67 membri ordinari şi 109
membri ajutători, avea trei agenturi, în Bocşa Română, Vasiova şi Rafna
şi patru biblioteci poporale în cele trei agenturi şi în comuna Cîlnic. Bibliotecile poporale deţineau în special lucrări pe teme economice (Publicaţiile
Reuniunii Române agricole din Sibiu, ,.Grădina de legume" de I. F. Negruţiu, ,.Agrologia" de George Maior şi altele), provenite din donaţii, între
care directorul despăqămîntului, I. Budinţianu, a pus la dispoziţie 73 volume13. I. Budinţianu tipăreşte pe cheltuiala sa disertaţia lui P. Ieremia „Valoarea poamelor" în 200 exemplare, dispunînd ca banii obţinuţi din vînzarea broşurilor să fie împărţiţi ca donaţie în despăqămînt 14 •
Prezentarea de prelegeri poporale pe terne de economie agrară, industrie
şi comerţ constituie o preocupare permanentă a comitetului cercual al despărţămîntului bocşan şi în anii următori.
Astfel în anii 1900-1913 În
despăqărnînt s-au citit aproximativ 63 de disertaţii şi conferinţe axate în
special pe terne de pomicultură, creşterea păsări'lor şi a animalelor; dar nu
sînt neglijate nici alte teme care se refereau la educaţia morală sau culturală
a ţărănimii. Enumerăm cîteva din prelegerile mai deosebite prezentate în
aceşti ani: ,,Despre îmbrăţişarea invenţiunilor noui folositoare la economie"
de Ştefan Albu 15 , .,Despre creşterea copiilor şi rolul familiei împreună cu
~coala" de Iosif Velceanu 16 , ,,Să ne ferim de procese" de George Cătană 17 ,
„Importanţa Reuniunilor de cîntări la români" 18 , ,,Urmă6le alcoolului" şi
„Combaterea luxului" 19 , ,,Despre conservarea portului românesc", ,.Despre
ţinerea la legea, -limba şi moşia strămoşească" şi „Despre cultiva rea limbei
11 Transilvania, Partea Oficială, 1899, nr. 9, p. 142. (Iosif Velceanu 1874-1937 - ,
c~mpo~it_or,. dirijor şi public~st;. În acel ~imp era • dirijor al ~:uni_uni_i ~o:nl~e de _muzică
~1 cintan dm Bocşa Montana ş1 al Rcumunu romane de muzica şi crntan dm Reşiţa).
12 Idem, XXXI, 1900, nr. 4, p. 46.
13 Idem, p. 47.
14 Idem, nr. 2-3, p. 35.
15 Idem, nr. 9, p. 178.
16 Drapelul, Lugoj, I, 1901, nr. 50.
17 Transilvania, Anfl,lele Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului
român, 1903, nr. 5, p. 156.
18 Transilvania, Partea Oficială, XL, 1909, nr. 4, p. î272.
19 Transilvania, XLI, 1910, nr. '4, p. 239.

39 - Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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române";?o, toate susţinute de Ioan Marcu. Demn de amintit este şi ciclul
de conferinţe „Din istoria Românilor", susţinut la Bocşa Montană de scriitorul Mihail Gaşpar în anul 1912 21 .
Activitatea despărţămîntului bocşan al Astrei a cunoscut perioade de
avînt şi dez,·oltare intensă în special Între anii 1898-1901, cînd în fruntea sa era Ioan Budinţianu:!! şi Între 1907--1914 cînd director al acestui
despărţămînt a fost Ioan Marcu. Între anii 1901-1902 şi 1902-1907 directori ai despărţămîntului erau David Terfăloagă şi Aurel Oprea. In comitetul cercual, care se alegea din 3 în 3 ani la adunările cercuale, au mai
fost promovaţi Petru Mladin, A nam Neda, Nicolau Vulpe, Simion Jivoinovici, Coriolan Zuiac, Constantin Bălean, Cornel Petriciu, Alexandru Popovici şi altii 23 .
Comitetul cercual al despăqămîntului bocşan a căutat, în limita posibilităţilor modeste de care dispunea, să înfiinţeze biblioteci poporale, să le
doteze cu cărţi folositoare poporului şi să ajute şi la dotarea cu cărţi a
bibliotecilor şcolare. Cărţile proveneau în cea mai mare parte din donaţiile
Comitetului Central al Asociaţiunii de la Sibiu, care trimitea publicaţiile
sale la despăqăminte atît pentru dotarea bibliotecilor, cit şi pentru a fi
împărţite la popor, operaţiuni care se efectuau în adunările cercu.ale. Astfel
la adunarea cercuală din Fizeş de la 24 aprilie 1900 s-au donat cărţi pe
teme economice pentru biblioteca şcolară din localitate 24 ; ~1a cea din 2 august 1900 de la Valeapai, Comitetul cercual a pus la dispoziţie lui Ioan
Popovici mai multe lucrări pentru înfiinţarea unei biblioteci poporale şi
a donat 23 lucrări pentru biblioteca şcolară, iar în şedinţa comitetului cercua.l din 24 noiembrie 1900 s-a votat o „mulţumită protocolară" pentru în,·ăţătorul Nicolae Popovici din Barbos „pentru zelul şi însufleţirea, ce a
dovedit faţă de cultura poporului prin aranjarea de model a şcoalei cu toate
recusitele şi mobilierul recerut" şi pentru bogata bibliotecă şcolară cu 307
opuri şi o coleqie de circa 50 ziare ~i reviste româneşti 25 • Şi la adunarea
cercuală din Reşiţa din 30 iunie 1901 sînt donate opere cu conţinut economic pentru bibliotecile şcolare din Reşiţa Română şi Cîlnic 26 . La şedinţa
comitetului cercual din 28 iulie 1902 s-a votat un ajutor pentru şcoala română din Iersig pentru procurarea de rechizite şcolare, iar la adunarea cercuală din Jidovin din 1O august 1902 s-au distribuit cărţi folositoare la
\ărani~ 7 .

Pentru dotarea bibliotecilor poporale se recurge şi la alte mijloace. Astfel, la 1O iulie 191 O la Bocşa Montană se organizează o petrecere de vară
20

Idem, XLIV, 1913, nr. 4-5, p. 252.
Ibidem, p. 278.
Ioan Budinţianu (1846-191 O), advocat, asesor consistoria·I, deputat m congresul
naţional bisericesc, a luat parte activă la toate treburile publice rom1neşti (Drapelul, X,
1910, nr. 15, p. 1).
23 Tramilvania, Partea Oficială, XXXII, 1901, nr. 6-7, p. 156; .nr. 10, p. 203-204;
Drapelul, X, 1910, nr. 102, p. 2.
24 Transilvania, XXXII, 1901, nr. 2, p. 68.
25 Ibidem şi Transilvania, ,Partea Oficială, XXXI, 1900, nr. 9, p. 179.
28
Transilvania, Partea Oficială, XXXII, 1901, nr. 6-7, p. 156.
27
Transilvania, Analele ... 1902, nr. 5, p. 173.
21
22
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în favoarea bibliotecii poporale a agenturii din localitate, la care numai
din donatii se încasează suma de 20,60 coroane 28 .
Din raportul de activitate al despăqămîntului bocşan al Astrei pe anul
1911 -reiese că aici existau cinci biblioteci: în Bocşa Montană era biblioteca
despărţămîntului, care avea 120 volwne şi 40 cititori şi biblioteca agenturii
cu 580 volume şi 120 cititori; în Bocşa Română, biblioteca deţinea 60 volume şi avea 30 cititori; în Fizeş biblioteca poporală era dotată cu 70 volume şi avea 50 de cititori; iar biblioteca din Vasiova deţinea 482 volume
care erau citite de 40 de cititori. Pe lîngă aceste biblioteci, în despărţămîn
tul Bocşa mai existau biblioteci şcolare În localităţile Barbosul, Bocşa Montană, Bocşa Română, Cîlnic, Doman, Ezeriş, Fizeş, Reşiţa Montană, Reşiţa
Română, Valeadeni şi Vasiova, iar Între ţărani s-au împărţit gratuit în acest
an 67 de broşuri 29 •
Progresele_ înregistrate În înfiinţarea şi dotarea bibliotecilor poporale
erau destul de modeste, dar, avînd în vedere că totul se realiza din don,·l\ii,
trebuie să subliniem însemnătatea deosebită a acestor realizări ale unor oameni inimoşi, dornici de a contribui la ridicarea culturală a poporului, a
neamului lor aflat sub exploatare străină. Românii transilvăneni şi bănăţeni
s-au înrolat sub stindardul Astrei conştienţi că eforturile lor se făceau pentru
un scop major care, deşi nu putea fi făcut public, era gîndit şi dorit de. ei.
Revista „Transilvania" sugerează perspectiva scuturării jugului străin şi realizarea unităţii politice a tuturor românilor, arătînd că atunci cînd se va
reuşi iluminarea poporului prin cultură „apoi vom începe a fi tari, în locul
pe care stăm şi ne vom putea apuca cu nădejdea deplină şi de rezolvirea
altor probleme de la care atîrnă viitorul şi fericirea poporului nostru"ao
O altă preocupare a comitetului cercual al despăqămîntului Bocşa al
Astrei a fost aceea de a înfiinţa agenturi în diferite comune. Deşi încă <lin
anul 1899 s-au înfiinţat agenturi ale asociaţiei în comunele Boqa Română,
Rafna şi Vasiova, acestea nu au desfăşurat activitate. Din anul 1908 Comitetul cercua:l reîncepe activitatea de înfiinţare a agenturilor. Astfel la adunarea cercuală din Bocşa Montană din 27 decembrie 1908 se înfiinţează aici
o agentură şi o bibliotecă poporală pentru care s-au primit de la Sibiu cîte
trei exemplare din toate publicaţiile poporale ale Asociaţiunii 31 .
La adunarea cercuală din Bocşa Română de la 20 decembrie 1909 ~i
aici ia fiinţă o agentură şi se primesc publicaţii de la Sibiu pentru bibliotecă şi pentru a fi împărţite ţăranilor 32 . Infiinţarea agenturii Vasiova are
loc la adunarea cercua,lă din 25 septembrie 1910, cu care prilej I. Marcu,
directorul despăqămîntului bocşan, ţine un discurs despre scopul Asociaţiunii, ,,relevînd şi multele binefaceri ce le revarsă această nobilă instituţie
asupra poporului român" . . . şi ., ... îndemnînd auditoriul de a ţinea cu
îndărătnicie la limba şi legea strămoşească ... " 33 După încheierea lucrărilor
28
Drapelul, X, 1910, nr. 72, p. 3 (Pentru a avea o idee asupra valorii acestei sume
amintim că atunci pe piaţa Lugojului se vindea 100 kg de făiină de cea mai bună calitate ,ou 34,60 cor. ~i 100 kg cartofi cu 8 cor., iar o broşură din coleqia „Bibliotc.:a
poporală a Asociaţiunii" costa 0,20 cor.)
za Transilvania, XLIII, 1912, nr. 5, p. 376 şi 391.
3• Idem, XXX, 1899, nr. 9, p. 287.
31 Transilvania, Partea Oficială, X,L, 1909, nr. 1., p. 52.
32 Transilvania, XLI, 1910, nr. ,1-2, p. 56 şi 52.
33 Drapelul, X, 191 O, nr. 102, p. 2.
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adunării
căreia să

cercuale, corul din Vasiova a organizat o petrecere din venitul
se înfiinţeze o bibliotecă poporală. Cu acest prilej s-au adunat
250 cor., din care de 200 cor. s-au procurat cărţi, iar 50 cor. au rămas În
fondul corului 3'. In raportul de activitate a despărţămînrului pe anul 1911
este menţionată o agentură şi în comuna Fizeş 35 . De la această dată nu s-a
mai înfiinţat nici o agentură, în rapoartele de activitate ale despărtămîntului
bncşan din anii 1912-1914 figurînd numai aceste 4 agenturi.
Numărul membrilor Asociaţiunii din cadrul despărţămîntului bocşan a
oscilat de la an la an. In general, pentru cele 35 comune ale despărţămîn
tului şi în comparaţie cu alte despărţăminte ale Astrei, aici asociaţia era
destul de modest reprezentată. Între anii 1898-1910, s-au încasat ca taxă
de membri 3400 cor. 38 Dar pe lingă taxe, bocşenii au contribuit la sprijinirea Astrei şi prin mici donaţii, prin organizarea de petreceri şi reprezentări artistice şi participarea la înzestrarea Muzeului etnografic şi istoric
al Asociatiunii de la Sibiu. Reprezentaţiile artistice, pe lîngă beneficiile materiale pe care le aduceau, făceau un enorm serYiciu activităţii de răspîndire
a culturii şi literaturii naţionale. Corurile şi reuniunile de muzică de aici
î,i dădeau concursul lor la organizarea unor concerte, reprezentări teatrale
şi literare cu prilejul adunărilor generale ale despăqămîntului. Astfel lucră
rile adunării generale a despărţămîntului Bocşa de la Reşiţa din 30 iunie
1901 au fost deschise şi încheiate cu reprezentări corale susţinute de corul
din lncalitate dirijat de fosif Velceanu. Dintre piesele corale prezentate, un
ecou deosebit a avut cîntecul „Înainte Române" 37 .
·
Pe teritoriul de~pănămîntului bocşan al Astrei îşi mai desfăşurau activitatea o serie de societăti culturale cu care Asociatiunea a colaborat. Acestea
era~1: Reuniunea română de cîntări şi muzică din Bocşa Montană înfiinţată
în 1873, Corul vocal gr. cat. din Bocşa Montană înfiinţat în 1853, Corul
vocal din Bocşa Română înfiinţat în 1863, Corul bisericii gr. ort. din Jidovin înfiinţat În 1897, Reuniunea română de cîntări şi muzică din Reşiţa
Montană înfiinţată în 1872, Reuniunea română de cîntări şi muzică din Reşiţa
Română înfiinţată în 1900, Reuniunea română de cînt din Ocna de
Fier înfiinţată în 1901. Reuniunea română de cînt din Fizeş înfiinţată in
1890, Reuniunea română de cînt din Vasiova înfiinţată în 1906, corurile vocale gr. ort. şi gr. cat. din Ramna, Casina română din Bocşa Română înfiinţată în 1910, Casina română din Reşiţa Montană infiinţată în 1900,
Despărţămîntul Bocşa al Reuniunii învăţătorilor români de la şcoalele confesionale gr. ort. din diecesa Caransebeşului, înfiinţat în 1898 38 . Pe lingă
acestea trebuie amintite şi institutele de credit şi economii „Bocşana", ,.Tîrnovana" şi „Bîrzava", care au acordat ajutoare băneşti Asociaţiunii, precum
şi tovărăşiile din Ramna - pentru exportul de prune - şi Cîlnic - pentru
valorificarea laptelui - înfiinţate cu concursul Astrei 39 .
34, Foaia
Ilustrată, Supliment ilustrat la „Foaia Poporului Român", Budapesta, 19
noiembrie n. 1911.
35
Transilvania, XLIII, 1912, nr. 5, p. 391.
38
ldtm, XLII, 1911, nr. 4, p. 558.
37
Draptlul, I, 1901, nr. 50, p. 1-2.
38
Transifoţinia, XLIII, 1912, nr. 5, p. 392.
31
ldtm, XLIV, 1913, nr. 4-5, p. 299 şi XLII, 1911, nr. 4, p. 558.
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Bocşenii au spnpmt marile întreprinderi ale Astrei, în special la înfiinţarea şi dotarea Muzeului etnografic şi istoric de la Sibiu, prin donaţii
în 'bani, vînzarea biletelor de loterie, răscumpărări ale felicitărilor de Anul
Nou, trimiterea de obiecte şi documente 40 • Pentru contribuţia adusă la În-

zestrarea muzeului, comitetul central al Astrei a acordat diplome de recunoştinţă lui Andriţoiu Sofronie din Bocşa Montană, inginerului Blăjan Augustin din Reşiţa, Reuniunii române de cîntări şi muzică din Reşiţa Montană
şi băncii „Bocşan a " 41 , a înmînat diploma de onoare cu medalie de aur Reuniunii române de cîntări şi muzică din Reşiţa Montană şi din Bocşa, medalie de aur cu diplomă specială lui Iosif Velceanu şi Ioachim Perian şi medalie de argint cu diplomă specială băncii „Bocşan a " 42 .
In anul 1908 se fac propuneri pentru înfiinţarea unui nou despărţămîn t
cu centrul la Reşiţa, dar fără a fi realizate, ceea ce face ca încercările în
acest sens să se reia în anul 1913 43 • Izbucnirea războiului va afecta şi al'livitatea Astrei, aceasta desfăşurîndu-se de-acum încolo în mod sporadic.
Activitatea desfăşurată de despăqămîntul Bocşa al Astrei se rem.uc.'i
prin organizarea de prelegeri şi conferinţe, înfiinţarea de agenturi şi biblioteci poporale, de reuniuni şi însoţiri agricole, prin acţiuni de sprijinire a
învăţămîntului În limba română şi pentru răspîndirea culturii şi literaturii
naţionale. Toate aceste aeţiuni se încadrează în vasta activitate întreprinsă
de asociaţia Astra pentru ridicarea nivelului cultural al poporului român din
cadrul monarhiei austro-ungare, fapt ce dovedeşte caracterul progresist al
acestei societăţi care pînă în preajma unirii reuşeşte să cîştige pe toţi românii din monarhia austro-ungară pentru o viaţă unitară pe plan cultural.

ELEN A BORUGA

AKTIVITĂT

DER BOCŞAER ZWEIGSTELLE DER „ASTRA"
GESELLSCHAFT (1898-1918)
(Zusammenf assung)

Dic „Astra" Gesell~chaft (Transsilvanischc Vaeinigung zur Fordcrung dcr rum,uHschcn Literatur und der Kultur des rumănischen Volkes) wurde în Sibiu, 1861 gcgri.indct,
und beschrănkte anfangs ihre Tătigkeit auf cin engeres Gebiet.
Seit 1898 wurden auch în Banat Zweigstcllen errichtet. Die Arbeit zeigt Abscl1nitte
aus der Tătigkcit der Bocşacr Zwcigstclle. Diese brcitctc sich auf dem Gebiet der Verwaltungskreise Bocşa und Reşiţa aus, in Rahmcn des Caraş-Severiner Komitates, und
umfasste 36 Gemeindcn. Das Ergebnis der Tătigkeit dieser Zweigstelle war: dic Gri.in40
Transilvania, XXXII, 1901, nr. 2, p. 68; XXXVI, 1905, nr. 2, p. 119; XXXVII,
1906, nr. 2, p. 55 şi, Transilvania, Analele . .. , 1905, nr. 6, p. 257-296.
41
Transilvania, Analele ... 1906, nr. 1, p. 34-40.
42 Idem, 1907, nr. 2, p. 54-59.
43
Idem, 1908, nr. 2, p. 69 şi Transilvania, XLIV, 1913, nr. 6, p. 430.
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dung von Volksagenturen und -Bibliothekcn, dic
Untcrstutzung des Unterrichts in rumă
nischer Sprache, die Verbreitung von Veroffentlichungen und Buchern
mit lehrrei.chem
I nha ·t fur dic Baucrn, V i:ranstaltungen von Vorlesungen und kulturell-kunstlcrischcn Kundgcbungcn.
Die Astra Gesellschaft leistete ihrcn Beitrag zur Schaffung dcr kulturellen Ei:nhcit
des rumănischen Volkcs, und kampfte darnic auch fur die Vcrwirklichung cler politischcn
Einhrit aller Rumanen, in eincr Zeit, als wcite rumănischc Gebiete unter Fremdbcsatzung
wari·n.

OPINIA PUBLICA DESPRE MARELE PROCES
l\1UNCITORESC DIN 1928 DE LA CLUJ
(ASPECTE DIN PRESA VREMII)*
II
Despre rechizitoriul procurorului militar în marele proces antimuncitoresc de la Cluj, început la 10 septembrie 1928, Aradi Victor, în broşura sa
intitulată „Marele Proces", scria: ,,Rechizitoriile proceselor politice fac parte
în general din rîn'dul celor mai interesante documente referitoare la istoria
unei epoci, dar acest rechizitoriu ocupă un loc de cinste chiar şi În această
galerie". Referindu-se la caracterul rechizitoriului, conducătorul apărării, dr.
Dem. Dobrescu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Avocaţilor,
arăta:
„Dacă m-aş afla în faţa unui tribunal civil, rolul meu de apărător s-ar
reduce la a denunţa ministerului justiţiei pe procuror, care a îndrăznit să
alcătui ască un asemenea rechizitoriu".
ln continuare, prezentăm sumar aspectele esenţiale ale acestui rechizitoriu. ,,Se ştie - se arată în introducere - , că după lichidarea şi punerea
în afara legii a Partidului Comunist din Romania, mare parte din membrii
fostei conduceri de partid nu au abandonat activitatea al cărei scop este
schimbarea orînduirii sociale şi politice actuale a statului nostru naţional
pe calea revoluţiei comuniste. Mare parte din aceşti comunişti, refugiindu-se
în străinătate, au luat legătura cu organizaţiile comuniste de acolo, au continuat şi continuă munca de subminare a regimului social ~i politic al României. Alţii, care au rămas în ţară, au ocupat locurile de conducere în Sindicatele aşa-zise „unitare" şi în organizaţiile lor, lucrînd, sub masca acestor
organe recunoscute drept persoane juridice, tot pentru pregătirea revoluţiei
comuniste; iar alţii, constituind organizaţii ilegale secrete, primesc dispoziţii şi bani de la organizaţii din străinătate, activînd în chip clandestin,
conspirativ". În continuare, actul de acuzare se referă la legăturile existente
între comunişti, susţinînd că ,, ... în cadrul Biroului Politic din Viena al
Internaţionalei a III-a activează Koblos Elek, dr. Havas Andor şi alti
comunişti fugiţi din România, care prin delegaţi şi emisari trimit dispoziţii
şi sprijin financiar organizaţiilor ilegale, secrete ale Partidului Comunist din
România.
în ciuda dispoziţiunilor cuprinse În paragraful I al legii privitoare la
organizaţiile profesionale, Sindicatele unitare . . . urmăresc scopul ilicit de
-a pregăti muncitorimea pentru revoluţia comunistă. Acest fapt reiese cu claritate din următoarele:
a) Ţin legătura cu organizaţiile comuniste ilegale din străinătate;
h) S-au alăturat Comitetului anglo-rus, al cărui ţel este concentrarea
tuturor sindicatelor din lume Într-un singur sindicat revoluţionar;
c) S-au afiliat Internaţionalei a III-a, de la Moscova;
,:- Part~.1 l-a vezi În ActaMN. XVI, 1979.
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d) Sub masca asociaţiilor sportive şi culturale educă ş1 tineretul În general, în spirit revoluţionar--comunist;
e) Fac din căminele muncitoreşti focare comuniste;
f) Botează pe copiii muncitorilor după ritual aparte ş1 ... le eliberează
certificate de botez;
g) Infiinţează în cadrul sindicatelor organizaţii ilegale, secrete ale p.utidului comunist;
h) Colecţionează bani şi obiecte pentru „Fondul Roşu";
i) Jn cadrul Sindicatelor unitare, înfiinţează grupe de tineri muncitori
pentru Uniunea Tineretului Comunist, seqie a Internaţionalei a III-a, de la
care î~i primeşte ~i statutele privind modul în care trebuie să lucreze ilegal;
k) Direct ~i prin diferite mijlociri, ţin legătura cu Ajutorul Roşu, cu
Ajutnrul Muncitoresc Internaţional, precum şi cu editurile străine Neuer
Deutscher Verlag şi Malik Verlag, de unde primesc publicaţii şi diapozitive
pe care le utilizează în conferintele \inu te muncitorimii, spre a cîştiga muncitorii pentru cauza re,·oluţiei comuniste, punîndu-le În faţă pilda Ru~iei
SoYietice".
Inşirarea capetelor de acuzare cu caracter general împotriva mişcam
muncitoreşti era urmată în rechizitoriu de prezentarea detaliată a problemelor. Apreciem ca deosebit de interesante acuzaţiile principale aduse ÎmpotriYa conducătorilor cunoscuţi ai mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
Rechizitoriul procurorului militar califica greva muncitorilor de la fabrica
.,Phnebus" din Oradea drept un atac direct împotriva securităţii statului.
Unul din conducătorii de seamă ai P.C.R., dr. Eugen Rozvan, era declarat
conducător al grevei, ,,demascîndu-i-se" activitatea revoluţionară de pînă
atunci . .,Dr. Rozvan - arăta rechizitoriul - a făcut parte din delegaţia
trimisă în Rusia în 1920, cu scopul de a studia situaţia de acolo. După
Întoarcere, a fost unul din promotorii afilierii la Internaţionala a III-a, fapt
pentru care a trebuit să compară ca acuzat, în 1921 la Tribunalul militar
din Bucureşti . . . Dr. Rozvan este membru al Sindicatului Salariaţilor din
Oradea, care activează pe baza dispoziţiilor Consiliului General Sindical
Unitar . . . Acuzatul dr. Rozvan a dat ajutor cu bună ştiinţă acestor organizaţii ... ". Conform rechizitoriului, de „statul major" al dr. Rozvan aparţineau Ullmann Alexandru, dr. Kertesz Dezideriu şi dr. Szant6 Dezideriu.
care se aflau în permanentă legătură cu „conducătorul".
Despre un alt conducător al mişcării muncitoreşti din România, Miiller
Clllnman, fostul preşedinte al Sindicatelor unitare, rechizitoriul arăta: ,,Mi.iller Coloman a luat parte în 1926 la şedinţa Federaţiei Balcanice din Sofia,
pentru a da informaţii despre mişcarea din România. Activitatea sa intensă
desfăşurată în legătură cu organizaţiile din străinătate pentru înfăptuirea
dictaturii proletare reiese din actele nr. IV 125-129, 143 şi 182. Muller
este un excelent agitator, lucrează în sindicatele muncitoreşti, instigîndu-le
la ură şi dispreţ direct împotriva familiei regale şi a capilor guvernului".
Eforturi deosebite au fost făcute de către T rihunalul militar al Corpului 6 Armată pentru condamnarea publicistului de stînga Aradi Victor,
despre care rechizitoriul spunea printre altele că „este un propagandist deosebit
de talentat. E redactor al publicaţiei: »A Jăvo Tarsadalma«
(Societatea
Viitorului), gazetă obligată de autorităţi a-şi înceta apariţia din cauza propagandei sale împotriva securităţii statului. Ca angajat al comitetului local
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al Sindicatelor unitare, a ţinut conferinţe însoţite de pro1ecţu cu scopul de
a trezi mteres şi simpatie faţă de Rusia Sovietică. Materialul necesar l-a
procurat de la persoane şi organizaţii din străinătate ... ".
La fel vorbea rechizitoriul şi despre cunoscutul ziarist comunist Neumann-Mâte Ernest, arătînd că „împreună cu alţi conducători ai organizaţiei comuniste a desfăşurat o activitate rodnică în mişcarea comunistă".
Ultimul aliniat al rechizitoriului, plecînd de la faptul că conducătorii
„u~itarilor" figurează ca inculpaţi în proces, cerea dizolvarea Sindicatelor
unitare.
In „Marele proces comunist" de la Cluj, reprezentanţii mişcaru comuniste şi democratice din România au fost trimişi în faţa Tribunalului militar, fiind acuzaţi de pregătirea răsturnării pe cale re,·oluţionară a regimului existent, actul de acuzare vrînd pe această cale să dea o lovitură
nimi<:itoare organizaţiilor ce reprezentau interesele maselor şi luptau pentru
ele. ,.Ce vină au aceşti tovarăşi?" - ~e Întreabă gazeta muncitorilor feroviari „Ferarul" în numărul ei din 28 septembrie 1928, dind următorul răs
puns concludent: faptul că „au participat la alegeri, au organizat
şi au
educat în spiritul conştiinţei de clasă poporul muncitor, au citit cărţi marxiste·... ".
La dezbaterile procesului în faţa Tribunalului militar, muncitorii de
la fabrica „Phoebus", acuzaţi pentru participare la grevă, s-au apărat ară
tind că aqiunile lor au fost legale, determinate de intransigenţa conducerii
fabricii, care s-a opus reYendicărilor formulate de muncitori. Esenţa conflictului de la „Phoebus" a fo~t dezvăluită de dr. Eugen Rozvan în depoziţia pe care a făcut-o. Dr. Rozvan a arătat că greva a constituit un conflict
absolut legal de muncă, fapt recunoscut chiar şi de Inspectoratul muncii
din Oradea. Prin urmare este absurd a intenta un proces Împotriva unora
dintre grevişti. In acest caz - sublinia dr. Rozvan - poziţia tuturora este
legală, În afară de acuzare, care se află în flagrantă contradiqie cu legile
în vigoare. Tribunalul aducea - arăta Rozvan - acuzaţii ridicole şi fără
valoare juridică. In continuare, dr. Rozvan, vorbind
despre
activitatea
B.M.Ţ., a arătat că această organizaţie funqionează în deplină legalitate 1 .
„Blocul muncitoresc şi ţărănesc - sublinia vorbitorul - nu este un partid
politic şi nici o înlocuire a partidului comunist. El este o formaţie revoluţio
nară de front unic a tuturor păturilor producătoare de la oraşe şi sate, şi a
activat legal, participînd la trei alegeri. Blocul muncitoresc şi ţărănesc nu
poate fi acuzat de comunism numai pentru că ar cuprinde pe toţi aceia
care vor să ducă în mod hotărît lupta pentru revendicări imediate şi generale a:le păturilor sărace de la sate şi oraşe. Orice muncitor de fabrică,
ţaran sărac sau mijlocaş, intelectual, funqionar public sau comercial, mic
1
Blocul Muncitoresc-Ţărănesc (B.M.Ţ) a fost înfiinţat În toamna
anului 1925.
(De la creare şi pînă la conferinp sa din 18 aprilie 1926 - ţinută la Turnu-Severin a purtat denumirea de Blocul Democraţiei Muncitoreşti-Ţărăneşti.) ,,Blocul - scria ziarul
„Înainte•, organul B.M.Ţ. - este o formaţiune trecătoare de luptă, cu scopul concret şi
imediat de a realiza Frontul unic al maselor, de a le antrena în lupta antio!igarhică pe baza
unui program minimal" (ln.iinte, nr. 1, din 5 iunie 1926, p. 1). ln campaniile electorale
pentru alegerile comunale şi cele parlamentare, P .C.R. folosea B.M.Ţ.-ul ca mijloc pentru
!mărirea legăturilor sale cu masele, pentru înfăptuirea alianţei de lup!ă dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare.
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industriaş şi mic comerciant poate veni în ajutorul acestei formaţiuni spre a
lupta unit şi în mod hotărît împotriva regimului oligarhic de astăzi, impun înd cucerirea tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Această formaţiune, după trădarea partidelor burgheze şi social-demr,crate, e menită să
stea singură în apărarea celor exploataţi şi terorizaţi". Cu toate acestea arăta dr. Eugen Rozyan sînt persecutaţi atît unii conducători ai Blocului, cit şi membrii săi, îndeosebi în judeţele Bihor şi Satu Mare, unde,
cu ocazia alegerilor, Blocul a obţinut rezultate din cele mai frumoase.
Tot lui Eugen Roz\'an i-a reYenit sarcina de a respinge, împreună cu
Coloman Muller, acuzaţiile formulate împotri\'a Sindicatelor unitare. ,,Aceste
~indicate - sublinia el - sînt organizaţii de luptă de clasă ale muncitorimii, acti\'înd În mod legal pe baza personalităţii juridice, aflîndu-se sub
controlul se\'er al Ministerului Muncii. Prigoana ilegală dezlănţuită contra
lor ~c dawreşte intransigenţei cu care apără interesele muncitorimii, neadmitînd compromisuri".
Coloman Muller, preşedintele Uniunii Generale a Sindicatelor Unitare,
Yorbind despre rolul şi acti,·itatea Sindicatelor unitare, a arătat că, deşi
Sindicatele unitare au calitatea de persoană juridică, care activează lega1, autorităţile Întreprind Împotriva lor o prigoană sistematică, datorită Yitalităţii
şi muncii lor constructi\'e în interesul celor ce muncesc.
Publicistul Victor Aradi s-a referit la problemele Ajutorului Muncitore~c Român şi ale culturii muncitoreşti. El a scos în evidenţă caracterul
legal al organizaţiei Ajutorul Muncitoresc Român, înfiinţată spre a lupta
împotriva mizeriei maselor::-. în continuare Aradi a Yorbit despre consecinţele
prigoanei împotriva culturii muncitoreşti, care i-a constrîns pe muncitori
ca pentru propria lor cultivare să se folosească în mod clandestin de mijloacele necesare. Această constrîngere devine, în ultimă instanţă, un atentat
împotriva progresului cultural al umanităţii .
.Acuz.atul Frederic Gembacz a dat lămuriri cu privire la acţiunile întreprinse de Ajutorul Roşu. El a arătat că, deoarece fondul de ajutor al Sindicatelor este insuficient fată ele necesităţi, s-a i\'it nevoia de a se recurge
la colecte spontane, pe baza cărora s-a născut acuzaţia împotriva membrilor
români ai Ajutorului Roşu Internaţional3.
2 Ajutorul Muncitoresc Români a fost înfiinţat la 22 octombrie 1927, În oficiul notaria 1 al Tribunalului din Bucureşti. Din conducerea provizorie făceau parte: prof. Constantin P.irhon, preşedinte; L. Ghelerter şi Zaharia Tănase, vice-preşedinţi; Aradi Victor, secrl'tar şi Nicolae Ionescu, casier. Conform statutului aprobat de autorităţile
competente,
scopurile Ajutorului Muncitoresc Român erau: a) Ajutorarea muncitorilor intelectuali şi
manuali, precum şi a membrilor lor de familie, loviţi de calamităţile naturale, sau economice (ajutorarea putea fi efectu:nă numai în natură, În articole alimentare, de unbră
cămin1e, cărţi, unelte de muncă, seminţe etc.); b) Ajutorarea culturală ~i economică a copiilor de muncitori, prin înfiinţarea de posturi de ajutor, tabere de odihnă, cămine de zi,
cantine publice etc.; c) Ajutorarea şomerilor, sprijinirea lor În găsirea de -lucru; d) Iniţierea unor cursuri şi conferinţe pentru a populariza principiul ajutorului reciproc.
3
In vara anului 1924 P.C.R. (Congresul al Iii-lea) a hotărît afilierea organizaţiei
Comitetului de Ajutorare al P.C.R. la Ajutorul Roşu Internaţional. Plenara C.C. al P.C.R.
din 23 august 1924 a hotărh înfiinţarea de organizaţii ale Ajutorului Roşu fo, diverse localităţi şi trecerea la activitatea de colectare publică în vederea ajutorării deţinuţilor politici. Conform principiilor statutare, Ajutorul Roşu din România ceda o anumită parte din
valoarea cotizaţiiilor percepute ,în ţară în folosul .fondurolor centralizate la nivelul· Ajutorului Roşu Internaţional. La rîndul său, Ajutorul Roşu Internaţional urma să suSţÎnă din
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Acuzaţii Arcadie Lenan, Alexandru Sencovici, Ernes~ Neumann-Mâte,
David Avramescu, Haia Lifschitz şi Petre Imbri au susţinut justeţea concepţiei
lor comuniste. In cuvîntul său, Alexandru Sencovici a relatat pe scurt felul în
care s-a format ca muncitor comunist. Arăta cit a trebuit să îndure, să trudească şi să ducă lipsuri ca mic ucenic, cum a cunoscut mai tîrziu mişcarea
muncitorească, care îi promitea salvarea; cum a rămas dezamăgit de socialdemocraţie şi cum şi-a dat seama în cele din urmă că comunismul este singura cale spre schimbarea situaţiei clasei muncitoare. ,,Aşadar, nu teoria comunismului m-a făcut să devin comunist, ci viaţa m-a condus la teoria comunismului". Rostind un adevărat rechizitoriu la adresa regimului burghezomoşieresc, comunistul Arcadie Lenart a spus: ,,bătăile şi schingiuirile suferite
zile de-a rîndul în temniţele de la Oradea nu au făcut decît să ne întărească
convingerea că orînduirea socială existentă trebuie schimbată". Tînăra profesoară Haia Lifschitz îşi începu astfel apărarea: ,,Sînt învinuită că am luat
parte activă în mişcarea Tineretului Comunist. Nu tăgăduiesc că sînt comunistă din convingere şi că am adoptat programul Tineretului Comunist ... "
Explicînd motivele pentru care a ajuns la convingerea „că numai Partidul
Comunist şi Uniunea Tineretului Comunist sînt acele organizaţiuni care luptă
Într-adevăr în scopul dezrobirii maselor", vorbitoarea a arătat: ,.Procesul
nostru este o înscenare, fiindcă nu se poate judeca pe baza declaraţiilor smube
prin bătaie la siguranţă şi fiindcă nu se pot condamna oameni numai pe baza
convingerilor lor". In încheiere Hai a Lifschitz spunea răspicat: ,,Dacă mi se
poate aduce vreo acuzaţie, această acuzaţie poate consta în faptul că am
luptat alături de Întreaga muncitorime pentru legalizarea P.C. şi U.T.C. In
faţa D-voastră D-le Preşedinte şi Onorat Consiliu, cer legalizarea P.C. şi
U.T.C. Am credinţa că, cu toată prigonirea şi teroarea îndreptată în contra
P.C. şi U.T.C., ele sînt acele organizaţii care vor conduce proletariatul în
alianţă cu toate masele muncitoreşti de la oraşe şi sate la acţiune de luptă
în contra imperialismllllui. P.C. şi U.T.C. vor pune capăt exploatării omului
de către om, dezrobind masele muncitoreşti şi instituind dictatura proletariatului pe bază de sfaturi în vederea creării societăţii socialiste" 4 •
După cuvîntul acuzaţilor trec prin faţa instanţei martorii acuzam,
inspectori şi comisari de la siguranţă. Aceşti „martori", în majoritatea cazurilor, au adresat atacuri împotriva acuzaţilor, încercînd tot posibilul de a
da ajutor comisarului regal. învinuiţi, de către acuzaţii procesului, de folosirea bătăii şi a terorii în închisori, ei au negat faptele ce li se imputau,
răspunzînd scurt: ,,Asta e o curată născocire".
Procesul comunist de la Cluj, din anul 1928, a stîrnit un mare ecou În
opinia publică a ţării şi în cea internaţională. întru apărarea acuzaţilor şi-au
ridicat glasul nu numai presa democratică din România, mai mulţi cunoscuţi
politicieni şi publicişti, organizaţii ale clasei muncitoare, ci şi o serie de
factori sociali de seamă din străinătate. In cele ce urmează, redăm aspecte
dintre cele mai semnificative din acest ecou de presă.
~u.n~t ?e vede~e„ materi.i.l efor!urile int~rne„ ale filialei în dire~ţi~ ajutorării deţinuţilor polinc1 ~1 a fam1lnlor lor. (Vezi „Orgamzaţu de masă legale ş1 1legale create, conduse s:iu
influenţate de P.C.R.", voi. I, Bucureşti, 1970).
·
•
4
Tnainte, din 7 octombrie 1928.
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Procesul din Cluj
Procesul se va judeca în 10 septembrie ... Acuzarea se bazează pe schingiuiri medievale.
Primul raport a scos de sub urmărire 38 de acuzaţi din cei 114. A fost
scos de sub urmărire şi funqionarul nevinovat Alexandru Rosenfeld care în
urma torturiilor oribile s-a aruncat de la etajul al 2-lea la poliţia din Oradea
şi a rămas cu picioarele fracturate, invalid pe viaţa Întreagă.
Dovezile acuzării sînt bazate pe declaraţiile acuzaţilor smulse prin
schingiuiri medievale dovedite prin cele trei încercări de sinucidere ale acuzaţilor Tordai, Rosenfeld şi Haia Lifşiţ la poliţie şi la siguranţa din Oradea.
La instrueţie acuzaţii au spulberat Întreaga acuza-re. Dar cu ordonanţa
definitivă comisarul regal declară, văzînd că se prăbuşeşte clădirea „complotului", că marea confruntare a acuzaţilor la consiliul de război n-avea nici
un Înţeles ...
VIAŢA MUNCITOARE, anul V, nr. 31 din 26 august 1928, p. 1.
Organ săptămînal al Uniunilor Sindicale Unitare din România, Bucureşti.
Acuzaţia

împotrh.:a Uniunilor şi SiTZdicatelor Unitare

In rechizitoriu este trecută o clauză pînă acum neobişnuită. Ea urmareşte ca, prin judecătorie, să atragă atenţia Consiliului de Miniştri ca acesta
să suspende sau să dizolve Uniunile şi Sindicatele noastre, fără procedură
judecătorească. Aceasta nu mai reprezintă doar cauza a 75 de muncitori,
ci a 15-16.000 muncitori.
Fără a fundamenta acuzaţia măcar printr-un singur fapt, printr-o singură dată, [ ... ] o singură frază, oferite de anchetă, rechizitoriul enunţă,
pur şi simplu.
După desfiinţarea Partidului ComuniH din România, o parte din foştii
membri ai conducerii partidului au ocupat posturi de conducere în cadrul
Sindicatelor Unitare şi al Uniunilor acestora, activînd acolo în interesul pregătirii revoluţiei comuniste.
Aceasta constituie partea cea mai lipsită de temei a acuzării. Aceasta,
deşi imensa cupolă a acuzării este clădită pe ea. Dacă aceasta se clatină, se
prăbuşeşte întreaga clădire.
In primul rînd, nici posturile de conducere ale uniunilor, nici cele ale
\indicatelor nu pot fi doar aşa, pur şi simplu, ocupate. Majoritatea de voturi
a muncitorimii interesate este cea care îl aşează acolo pe tovarăşul considerat cel mai potrivit, scuturîndu-şi-1 În momentul în care se vădeşte incapacitatea sa ca conducător.
Dar, mai cu seamă datorită violenţelor din anii din urmă, trebuie de-a
dreptul prins cu japca omul care, cu prigoană, bătăi, detenţiuni, cu greve ale
foamei cu tot, şi asumă postul de secretar remunerat cu un salariu mediu
de muncitor calificat.
Să presupunem însă că acest conducător este într-adevăr comunist.
Unde îşi poate propovădui el ideile? Pînă şi la cea mai neînsemnată consfă
tuire de atelier sau fabrică, sînt prezenţi reprezentanţii autorităţilor, •care,
de bună seamă, vor înainta un raport despre „Pregătirea revoluţiei". In once
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caz însă, se află acolo membrii necomunişti ai uniunii (căci nu toţi muncitorii
sînt bolşevici), care l-ar părăsi de îndată pe conducătorul instigator la revoluţie.

Rechizitoriul nu are cunoştinţă despre nici o şedinţă a vreunui grup sau
a vreunei uniuni, la care să se fi instigat la violenţă; el nu poate prezenta
nici o hotărîre, nici un fapt care să facă măcar plauzibilă activitatea împotriva legii a sindicatelor şi uniunilor. Şi, totuşi, propune desfiinţarea acestora.
Dar, chiar dacă conducătorii ar putea să cadă victimă, organizaţiile sînt apă
rate - pe lingă legi, tratate internaţionale - de o anume concepţie mora1 lă,
să-i zicem, solidaritate mondială, în faţa căreia s-a clătinat pînă şi imperialismul mondial al domnului Mussolini. Pînă şi un guvern care oferă împrumuturi ar sta pe gînduri înainte de a se decide pentru un salt atît de riscant.
Noi sîntem mai tari în apărare.
EPtTOIPARI MUNKAS; anul IV, nr. 11 din 8 septembrie 1928. Buletinul oficial al Sindicatelor Unitare ale muncitorilor constructori din România. Tîrgu-Mureş.
La dezbaterea principală a procesului comuniştilor au
de acuzaţi şi trei sute de martori ( ... )
Cluj (din partea corespondentului ziarului Ellenzek)

compărut

o

sută

Tribunalul militar al Corpului VI Armată din Cluj a fixat pentru azi
înainte de masă începerea dezbaterii principale a procesului comunist din
Oradea. Această dezbatere principală este, fără îndoială, cel mai interesant
proces politic din ultimii ani, care are 114 acuzaţi şi aproape 600 de martori [ ... ]
Rechizitoriul
constă

din peste 20 de pagm1 dactilografiate. El enumeră cu de-amănuntul
datele pe baza cărora a fost deschisă ancheta şi faptele penale de a căror
comitere sînt acuzaţi protagoniştii procesului de către tribunalul militar.
Rechizitoriul a fost întocmit de anchetatoru!} căpitan Nicolae Maniu, iar
procurorul militar căpitan Negulescu şi-a însuşit acuzaţiile enunţate de el
[Maniu].
- · Se ştie că, după dizolvarea şi punerea în afara legii a Partidului Comunist din România, mare parte din foştii membri ai conducerii partidului
nu au renunţat la activitatea lor, a cărei scop constă în schimbarea pe calea
revoluţiei comuniste a actualei orînduiri sociale şi politice a statului nostru
naţional iată cum începe rechizitoriul, continuînd după cum urmează:
- O parte din aceşti comunişti, refugiindu-se în st·răinătate şi stabilind
contactul cu organizaţiile comuniste de acolo, şi-au continuat şi îşi continuă
activitatea de subminare a orînduirii sociale şi politice a României. Alţii,
rămaşi în ţară, s-au instalat În posturile de conducere ale aşa-numitelor
sindicate „Unitare" şi ale uniunilor acestora, activînd - sub vălul acestor
organe recunoscute drept persoane juridice - , de asemenea, în interesul pregă
tirii revoluţiei comuniste [ ... ]
ELLENZEK; anul XLIX, nr. 207 din 11 septembrie 1928. Organ al
Opoziţiei Partidului Maghiar, Cluj.
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Dezbaterile faimosului proces muncitoresc din Cluj.
Ce cuprinde ordonanţa definitivă
... Ziua a II-a a dezbaterilor, după ce apărarea a ridicat o serie de noi
incidente, cari, deasemeni, au fost respinse de către consiliul de judecată, grefierul Bucoiu, în urma dispoziţiei luate de către preşed. d. col. Păcală a dat
cetire ordonanţei definitive, care cuprinde nu mai puţin decît 30 de coale
ministeria:le scrise la maşină.
Prin ordonanţa definitivă a acestui proces celebru, 74 de muncitori, muncitoare, mici industria~i. intelectuali sînt acuzaţi de propagandă subversivă
contra ordinei stabilită În stat, şi pentru susţinerea acestui punct de acuzare se
invocă articolele 7, 8, 11 ~i 17 din legea pentru reprimarea unor noi infracţiuni al liniştei publice.
Examinînd acest act public, constatăm că atît din punct de vedere juridic cit şi faptic nu Întruneşte elementele cerute de textele legilor noastre În
vigoare.
..~.- ,..,;:,,,.i~~:;,
Vom spicui totuşi cîteva pasagii din cele mai importante.
1) Întreţin legături cu organizaţi uni străine comuniste (Sofia, Belgrad etc.).
Această acuzaţie se referă la Koloman Muller, preşedintele Sindicatelor Unitare din România, care invitat de „Edo Fimeu" la congresul socialdemocrat din Sofia, a primit invitaţie. Este vorba de o organizatie social-democrată, adversară înverşunată a comunismului.
2) S-au afiliat comisiei Anglo-Ruse. Această comisie a luat fiinţă din iniţiativa Sindicatelor engleze. Din ea au făcut parte foştii miniştri în cabinetul
Macdona.:ld, Landsburg, Maxton etc.
3) Intretin legături cu organizaţiunile Rate-Hilfe, Arbeiter Hilfe şi Neue
Deutsche Verlag.
Aceste organizaţiuni nu sînt comuniste, avînd în comitetele lor pe cei
mai geniali oameni de ştiinţă, artă şi literatură: Einstein, Romain Rolland,
Nansen etc.
Cit priv~te legăturile cu susnumitele edituri, cine nu ştie că acestea sînt
cele mai mari edituri germane, iar cărţile editate acolo se găsesc în toate
librăriile din ţară.
Afară de aceste acuzaţiuni sînt şi altele lipsite de seriozitate, mai ales
unde prietenia este considerată ca un element juridic.
Pot oare constitui aceste acuzaţiuni elemente pentru deschiderea unui
proces aşa de mare?
Este deci o nouă ilegalitate contra maselor şi organizaţiunilor muncitoreşti [ ... ]
DIMINEAŢA; anul XXIV, nr. 7818 din 15 septembrie 1928. Bucureşti,
Red. Constantin Miille.
Procesul de la Cluj, procesul clasei muncitoare
Procesul de la Cluj a început. Cel mai elementar drept de apărare, nu
în seamă [ ... ]
Oligarhia, hotărînd judecarea procesului de la Cluj, prin nesocotirea
tuturor uzanţelor judecătoreşti chiar militare, prin răpirea dreptului de apă-

e

ţinut
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rare, vrea să ne dovedească încă o dată că pentru noi, clasa munc1tl)are,
nu sînt drepturi în ţara românească.
Cei 74 de acuzaţi şi întreaga mişcare sindicală din ţară sînt chemaţi
să ispăşească în faţa tribunalului de clasă îndrăzneala luptei de împotrivire
la înrobirea deplină a poporului muncitor, curajul aqiunei de luminare a
maselor şi de conducere a lor spre desrobire.
Întreaga cilasă muncitoare recunoaşte în procesu'! de la Cluj procesul ei.
Proces ce înseamnă reducerea porţiei de mîncare, micşorarea salariilor, sporirea timpului de muncă şi a amenzilor, întărirea regimului poliţist în fabrici
şi ateliere, răpirea oricărui drept de a rezista împotriva acestei înrobiri. Nu
74 de muncitori sînt judecaţi la Cluj, ci milioanele de flămînzi şi asupriţi.
Încercarea ce se face de a desfiinţa sindicatele unitare este tentativa de răpire
a ultimului drept, acela ai! organizării profesionale şi a luptei hotărîte pentru
bucata de pîine.
Cu toţii deci, în picioare contra acestui odios proces! Cu toţii în jurul
sindicatelor unitare! Cu toţii alături de cei 74 de acuzaţi! Cu toţii împotriva
reacţiunii [ ... ]
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 34 din 16 septembrie 1928.
Desbaterile procesului de la Cluj
Toate incidentele respinse. - Atmos/erZi poliţistă. dat a/ară din sală. - Ciudăţeniile ordonanţei definitive.

Btac'iu.~ul Chcridi

Luni au început în faţa Consi1liului de război din Cluj dezbaterile procesului intentat celor 76 de tovarăşi din Cluj, Ora•dea Mare, Bucureşti, Chişi
nău, Tg.-Mureş, Timişoara, Sifonşi, Arad şi Satu-Mare.
Din cauza marelui număr de acuzaţi şi martori, şi pentru faptul că la
dezbateri participă un imens public de muncitori şi intelectuali, care n-ar fi
înc~~t în sala consiliului de război, procesul se judecă în sala Cuqii
CU JUfl.

Starea de spirit a tovarăşilor acuzaţi este foarte ridicată ~i entuziastă,
Ei sînt asistaţi de avocaţi bucureşteni Paraschivescu-Băllăceanu, Vicol, Zisu,
L. Pătrăşcanu, şi de alţi avocaţi, ardeleni, printre care cităm pe d-nii Dunca
şi Popa.
Procesul se desfăşoară Într-o grea atmosferă oficială, încărcată şi mai
mult de prezenţa în sala de dezbateri a numeroşi poliţişti de la Siguranţă,
care se dedau la intimidare şi spionarea oricărei mişcări.
Împotriva comisarului de siguranţă Chendi care, deşi martor în proces,
a pătruns totuşi în sală şi a luat loc chiar pe banca acuzării lingă comisarul regal, apărarea ridică un viguros protest, spunînd că ia.cela care a :bătut,
terorizat şi înscenat acest proces, nu poate sta în sală. Consiliul e nevoit să
hotărască excluderea lui Chendi din sală.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 34 din 16 septembrie 1928.
Marele nostru proces

Sînt exact cinci ani de cînd, la faimosul congres complotist de la Cluj,
sindicatele pînă atunci unitare din România au fost scindate de către Ffoieraş
şi adepţii săi, cu palme şi pumni, şi mai cu seamă cu ajutorul secretarului
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Sassenbach de la Amsterdam şi al prefectului clujean de atunci al poliţiei.
In noiembrie se vor împlini cinci ani de cînd muncitorii organizaţi din
Ardeal, Banat şi Regat ai căror delegaţi au fost excluşi la Cluj au înfiinţat
Uniuni le şi Sindicatele Unitare. De la înfiinţarea lor, organizaţiile noastre
care se pregătesc de jubileul de cinci ani au fost expuse competiţiei de atunci
a autoritătilor şi amsterdamiştilor. O bună parte din conducătorii noştri, datorită atitudinii lor intransigente, îndură în închisori chinurile răzbunării capitaliste. Numărul grupurilor noastre de la ţară mai vechi şi supuse îndeosebi
dominaţiei jandarmilor a scăzut la jumătate. Nu a scăzut însă vehemenţa
luptei conştiente, fapt pentru care, împotriva noastră, s-a declanşat acum, în
faţa tribunalului militar din Oluj, un nou atac, mai vehement decît oricînd.
Guvernu:l precedent a pornit aeţiunea de dizolvare doar împotriva organizaţiilor noastre din Bucureşti. În schimb, regimul liberal a deferit tribunalului Corpului VI Armată din Cluj toate organizaţiile unitare şi pe aproape
toţi conducătorii acestora. încă nu am ajuns ac6lo, ca clasa dominantă să
pună lacătul printr-un simplu cuvînt de ordine pe fiecare din căminele
noastre, împrăştiindu-i pe cei adunaţi acolo. Se caută pretexte. Iar din tr-acestea se pot găsi. La Oradea, muncitorii dintr-o fabrică fac grevă. Atunci cînd
iritarea îşi atinge punctul culminant, spărgătorii de grevă Încasează două
palme. In altă parte, aceasta se cheamă indignare îndreptăţită; aici, ea este
propagandă comunistă. Cei suspectaţi ca fiind autori ai pălmilor stau în faţa
tribunalului militar. Ei formează primul grup. Aceştia însă fuseseră arestaţi
~i „anchetaţi" încă la Oradea, la vremea sa. O delegaţie de muncitori merge
la autorităţi spre a obţine scurtarea anchetei, spre a cere punerea lor în
libertate. Ei sînt de asemenea arestaţi, .,anchetaţi" pe jos pînă la Cluj, restul
se cunoaşte. Inchisoarea, greva foamei ( ... ). Acesta formează cel de-al doilea
grup de acuzaţi. Al treilea grup este prins la maşina de scris, iar al patrulea
la o expoziţie de fotografii. La cel de-al cincilea sînt găsite cărţi (cărţi tipă
rite şi puse în vînzare) din care se vînd în librăriile mai de soi. Membrii
celui de-al şaselea grup ţin muncitorilor şi cetăţenilor conferinţe dinainte anunţate, şi în ziare. Şi, întrucît ei sînt, în majoritate, membri ai Sindicatelor
Unitare, fac revoluţie comunistă. O anchetă prelungită, între timp patru
tentative de sinucidere, şi acum ei se află în faţa tribuna'lului militar, iar
organizaţiile unitare trebuie dizolvate. [ ... ]
1

Pe banca acuzaţilor
se află, în faţa tribunalului militar din Cluj, nu 75 oameni, ci proletariatul
luptător de clasă din România. ,.Vina" sa constă în faptuil că şi-a Înţeles menirea, acea menire pe care i-a dat-o istoria în etapa actuală a ascuţirii maxime
a contradiqiei Între capital şi muncă, precum şi în curajul, neînfricarea cu
care s-a lansat în luptă pentru îndeplinirea acestei meniri. Tribunalul militar
din Cluj îşi va pronunţa verdictul, zilde următoare, pe de o parte asupra
conducătorilor sindicatelor unitare, iar pe de alta, asupra ostaşi,lor detaşa
mentului politic de avangardă al proletariatului, împins în ilegalitate în
mod abuziv, anticonstituţional.
Procesul este, aşadar, a'l Întregului proletariat luptător de clasă din
România, şi de aceea el trebuie să urmărească soli,dar dezbaterile de la Cluj,
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iar, trăgînd învăţămîntele acestora, să se pună În mişcare solidar, încă de pe
acum, din tîmpul dezhaterilor. [ ... ]
EPfT6IPARI MUNKAS; anul IV, nr. 13 din 22 septembrie 1928.
Marele proces muncitoresc din Cluj
Şaptezeci şi şase de acuzaţi. Militanţi ai mişcării muncitoreşti, conducători
sinJica!i şi intelectuali de frunte în /aţa instanţelor militare. - Opt sute de

martori. -

Incidentele ridicate

De o săptămînă se dezbate în faţa Consiliului de Război al Corpului VI
Armată din Cluj, marele proces muncitoresc. Pe banca acuzării au fost aduşi
76 muncitori şi intelectuali din toate părţile Ardealului şi Vechiului Regat,
sub obişnuita învinuire de complot contra siguranţei statu'lui şi activitate comunistă clandestină.
Proporţiile monstre ale acestui proces se pot evidenţia nu numai după
marele număr al acuzaţiilor, ci şi al martorilor propuşi cari trec de opt sute.
Sînt invitaţi să depună în faţa Consiliului de Război, Romain Rolland, Einstei!1, Nansen, Willi Muntzberger, şi mai toate personalităţile politice din
ţara.

Pe banca apărărei, peste 30 avocaţi printre cari cităm pe d-nii Dem.
Dobrescu, Costa-Foru, Pompiliu Ioaniţescu, C. Vicol, Petre Zissu, C. Paraschivescu-Bălăceanu, L. Pătrăşcanu, Popa Adam-Cluj, Stătescu, etc., etc.
Luni 10 septembrie a început procesul.
Sala Consiliului de Război fiind neîncăpătoare pentru marele număr de
acuzaţi, martori şi public, şedintele se ţin În sala Curţii cu Juri a tribunalului local.
O parte din acuzaţi fiind arestaţi, au fost aduşi sub o puternica pază.
Restul se prezintă liberi. Iau loc pe banca acuzării militanţi ai mişcării
muncitoreşti: Imbre Petre, Avramescu D~lVid, Şimo Geza, Lenard J\rpad,
Kacio Francisc, Baga Ioan, Lazăr Odon şi un grup de cincisprezece grevişti
de la fabrica Phoebus din Oradea.
Pentru activitatea lor sindicală sînt daţi în judecată Koloman Mueller,
preşedintele general al Sindicatelor Unitare, Dan Ştefan, secretarul Uniunii
în lemn al aceloraşi sindicate, Iuliana Kahane şi alţi muncitori organizaţi În
aceste sindicate, care de asemenea sînt printre acuzaţi.
Intelectuali de frunte ca cunoscutul sociolog şi publicist Victor Ara.di,
dr. Desideriu Santo, dr. Rosvany, dr. Kerteş [sic!], profesoara Haia Lifschitz,
inginer Francisc Freund, compar pe banca acuzaţilor pentru activitatea lor
culturală şi politică în mişcarea muncitorească.
Consiliul de Război este prezidat de d-l colonel Păcală, ·iar acuzarea
este susţinută de d-l căpitan Negulescu.
încă nu s-a intrat în fondul procesului. În primele patru zile ale dezbaterilor s-au ridicat de către apărare peste zece incidente.
După ce s-a cerut amînarea procesului din cauza lipsei de procedură,
lipsa martorilor etc., etc., d-nii avocaţi Petre Zissu, O. Vicol, L. Pătrăşcanu,
C. Paraschivescu-Bălăceanu şi Popa Adam au ridicat pe rînd incidentele de
incompetinţă bazată pe neconstituţionalitatea stării de asediu, incompetenţa
Consiliilor de război de a judeca infracţiunile cuprinse în legea Mârzescu,
40 -- Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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inaplicabilitatea stării de asediu în Cluj, tnmnerea procesului în faţa in5tantelor civile, absolvirea etc., etc.
Toate aceste incidente au fost respinse, cu toate că apărarea a demonstrat
pe larg, timp de patru zile, fundamentul lor juridic.
După ce ordonanţa definitivă ridică împotriva acuzaţilor învinuÎr.!a de
a fi desfăşurat o intensă activitate clandestină comunistă, de a fi redactat
gazete şi tipărituri revoluţionare, de a fi activat în cadrul sindicatelor unitare
~i de a fi Întreţinut legături cu organizaţiile din străinătate, termină prin
a cere dizoh·area sindicatelor unitare.
Procesul acesta va dura încă cel puţin trei săptămîni de azi înainte.
DREPT A TEA; anul II, nr. 283 din 22 septembrie 1928. Organ al
P.N.Ţ., Bucureşti.

l-'11

proces mo11,truos

N. Doreanu
Atenţia noastră e îndreptată azi asupra procesului din Cluj, unde 76 de
muncitori şi intelectuali sînt obligaţi a sta pe banca acuzării fie pentru credinţe politice potrivnice clasei stăpînitoare, fie pentru activitate sindicală
muncitorească. Dar nu numai atenţia noastră şi nici numai a
muncitorilor
organizaţi trebuie să fie atintite asupra acestui proces, ci atenţia tuturor
păturilor producătoare de la oraşe şi sate. Pentru că la Cluj nu se judecă
neînţelegerile mărunte dintre mai mulţi oameni, ci mare neînţelegere, adîncă
p_răpa!tie, . îm·erşunată luptă dintre clasa stăpînătoare şi masele muncitoreşti
~1 ţaraneşt1.
Cei 76 de acuzaţi reprezintă năzuinţele şi lupta de dezrobire a poporului muncitor. Sindicatele Muncitoreşti Unitare, a căror suprimare se urmă
reşte prin acest proces, reprezintă steagul luptei de clasă a proletariatului.
cetatea de rezistenţă a muncitorimii împotriva împilării şi exploatării capitaliste.
Procesul de la Cluj, Întemeiat pe rapoartele Siguranţei, înjghebat prin
schingiuiri sălbatice, susţinut nu pe baza legilor destul de reacţionare, ci pe
prezumţia temei, nu este numai atacul guvernului libera'l împotriva păturilor
muncitoare, ci asaltul general al burgheziei aliate, de la liberali la social-de~ocrati [ de dreapta - n.n. ], contra luptei de dezrobire a poporului munL'll11r.

Din cele cuprinse În ordonanţa definitivă, din interogatoriile apărării se
poate uşor constata că n-avem de-a face cu nici o acţiune interzisă de lege şi
că se urmăreşte numai smulgerea din lupta maselor a unor conducători curajoşi şi răpirea ultimelor resturi de libertăţi schiloade ce-au ~ai r~mas poporului muncitor. Atacul contra sindicatelor unitare trădează mtenţ_1a ~u~.er~ului de a răpi dreptul de organizare chiar profesională a munc1tonm11, iar
judecarea lui Victor Aradi, talentatul scriitor şi tovarăş din Cluj, pentru
că a primit cărţi de la unele edituri germane, mărturiseşte monstruoasa încercare a reacţiunii de a suprima chiar dreptul de liberă cugetare.
După o serie Întreagă de răpiri necurmate a libertăţilor cetăţeneşti, muncitoreşti, ţărăneşti şi minoritare, de organizare politică şi chiar sindicaJă, de
presă, de Întrunire a maselor muncitoare de la oraşe şi sate sînt puse azi în
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faţa hotărîrii alianţei burghezo social-democrate [ de dreapta - n.n.] de
a desăvîrşi răpirea dreptului de organizare profesională muncitorească şi a
dreptului de liberă gîndire.
Precizăm încă o dată că nu e vorba numai de un atac liberal, ci de
un asalt general al frontului burghezo socia:1-democrat de dreapta n.n.]. Partidul Naţional-Ţărănesc, care vorbeşte la toate raspîntiile despre
libertate, nu scoate un singur cuvînt contra monstruosului proces de la Cluj.
Social-democraţii [ de dreapta n.n.] furnizează guvernului noi motive penru condamnarea acuzaţilor şi pentru înăbuşirea luptei de dezrobire. Complotul burghez contra maselor muncitoare s-a trădat. Impotriva lui trebuie să
se ridice întreg poporul muncitor.
La Cluj se judecă libertăţile noastre, drepturile noastre chtigate cu ,înge.
La Cluj se judecă dreptul nostru la viaţă, se plănuieşte înrobirea deplină
a poporului muncitor.
Blocul Muncitoresc şi Tă rănesc cere stingerea odiosului proces de .Ja CI uj.
eliberarea tuturor acuzaţilor, amnistie ţenerală, garantarea drepturilor şi
libertăţilor de organizare, Întrunire şi presa.
Şi Întreaga masă muncitoare de la oraşe şi sate strînsă în jurul Blocului Muncitoresc-Tărănesc, trţbuie să ceară ~i să impună prin luptă, acelaşi
lucru.
îNAINTE; anul III, nr. 1 din 23 septembrie 1928. Organ al B.M.T,

J

Bucureşti.

Jos procesele antimuncitoreşti
Protestul Consiliului General Sindical Unitar din România

În faţa consiliului de război din Cluj sînt aduşi 76 de muncitori ...
pentru crima contra Siguranţei Statului ...
În acest scop împotriva Sindicatelor noastre sînt îndreptate o serie de
acuzaţii fanteziste, dintre care cele mai însemnate sînt:
1) Afilierea Sindicatelor Unitare la Internaţionala III de la Moscova.
2) Afilierea lor la Comitetul Anglo-Rus.
3) Legături cu centrele comuniste din Sofia şi Belgrad.
4) Sindicatele Unitare fac politică de partid comunistă etc.
Nici una dintre acuzaţiile acestea nu corespund şi nu poate fi susţinută
cu nici un fel de dovadă.
1) Sindicatele Unitare nu numai că nu sînt afilite Internaţionalei a
III-a, care e organizaţie politică, dar nici n-au vreo ,legătură organică cu
Internaţionala Sindicală Roşie, cu sediul la Moscova. Afirmaţia actului de
acuzare e reeditarea acuzaţiei de totdeauna, a burgheziei şi a social-demo-craţiei { de dreapta - n.n. ], nesusţinută prin nici un fel de dovadă.
2} Este adevărat că Sindicatele Unitare au adoptat platforma de unificare sindicală internaţională a Comitetului Anglo-Rus, care a funqionat pînă
acum doi ani. Dar care text de lege opreşte proletariatul din România să
lucreze pentru unific,area sindicală internaţională? Această acuzaţie dovedeşte teama nemărturisită a guvermdui faţă de unificarea mişcării sindicale
muncitoreşti.
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3) Legăturile cu organizaţiile comuniste de la Sofia-Belgrad sînt invenţii.
Deşi am fi dorit să avem legături cu organizaţiile sindicale din Bulgaria şi
Iugoslavia ca şi din ,toate celelalte ţări, teroarea oligarhiei ne-a împiedicat de
la aceasta. Cît despre acuzaţia de legături cu editurile de fa Berlin e o monstruozitate. Numai teama burgheziei de luminare prin cultură a maselor a Îndemnat-o la o asemenea neserioasă acuzaţie.
4) Acuzaţia că Sindicatele Unitare fac politica de partid comunist ·este
Întemeiată nu pe vreun fapt concret, nu pe vreo dovadă, cît de simplă, ci
numai pe faptul că în Sindicatele Unitare şi în conducerea lor sînt şi muncitori ce nutresc idei comuniste. Burghezia ~i social-democraţia [ de dreapta n.n. ], în alianţă, acuzîndu-ne fără încetare că facem politică de partid comunist, n-au fost în stare să dovedească prin nimic aceasta. Faptul că în Sindicatele Unitare sînt şi comunişti, după cum sînt muncitori de altă credinţă
politică, nu formează după nici o lege, chiar după cea poliţistă a organizaţiilor profesionale, un delict, necum o crimă contra siguranţei Statului. ·
Toate celelalte acuzaţii sînt la fel de nesusţinute, prin nici un fel de
dn\'adă.
·
Dar nu numai atît. Procesul de la Cluj se judecă în aşa fel, încît acu2;.1\ilor li s-a răpit dreptul de a se ;.ipăra şi a dovedi cu martori din străină
tate şi din ţară falşitatea criminărilor. Dosarele procesului nu cuprind decît
rapoarte de ale siguranţei şi declaraţii de ale acuzaţilor smulse în beciurile
Siguranţei prin metode a căror bestialitate e cunoscută.
Şi totuşi procesul continuă. To tuşi se urmăresc condamnări, a căror
justificare nu poate fi căutată decît în dorinţa clasei stăpînitoare de a lipsi
proletariatul de cei mai hotărîţi luptători ai săi. Totuşi se plănuieşte pe faţă
sugrumarea Sindicatelor Muncitoreşti Unitare, a căror existenţă şi luptă devine
în momentele actuale de cruntă mizerie şi teroare, cu cît mai necesare proletariatului, cu atît mai primejdioase clasei stăpînitoare.
Consiliul General Sindical din Romănia protestează împotriva Înscenării
de la Cluj şi declară că se solidarizează cu întreaga activitate sindicală a tuturor membrilor şi conducătorilor Sindicatelor Unitare de pe banca acuzării.
Aceeaşi însemnătate prezintă şi procesul de la 21 cr. din faţa Tribunalului
Ilfov, proces intentat de Ministerul Muncii, prin care se cere dizolvarea Sindicatelor Unitare din Bucureşti. Însuşi Ministrul Muncii a recunoscut ilegalitatea acestui proces, şi totuşi nu şi-a retras acuzaţia care e la fel cu acuzaţiile
de la Cl1Jj. Prin aceste procese, urmărindu-se suprimarea Sindicatelor Unitare,
Gu\'ernul ţinteşte, după răpirea libertăţilor de Întrunire şi presă, la răpirea
drepturilor de organizare, chiar profesională.
Dar dacă clasa stăpînitoare, cu scopul de a exploata şi a asupri şi mai
să] batic masele muncitoreşti, urmăreşte sugrumarea organizaţiilor de clasă
ale proletariatului, muncitorimea are interesul şi dawria de a apăra tocmai
acele organizaţii lovite de furia reacţionară a guvernului. Şi acele organizaţii
sînt Sindicatele Unitare.
Chemăm întreaga clasă muncitoare să stea zid în jurnl Sindicatelor ei
de clasă;
Chemăm toate păturile exploatate şi asuprite din ţară, întreaga opm1e
publică cu respectul libertăţilor cetăţeneşti să sprijine muncitorimea în lupta
ei contra răpirii unuia dintre drepturile sfinte: dreptul de organizare.
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Chemăm pe toţi cei ce muncesc şi suferă să ceară alături de noi:
- Stingerea proceselor monstruoase de la Cluj şi Bucureşti;

Eliberarea tuturor acuzaţilor,
Amnestie generală;
Restabi'lirea libertăţilor cetăţeneşti ş1 muncitoreşti
întrunire şi presă.
Trăiască Sindicatele Unitare!
ÎNAINTE; anul III, nr. 1 din 23 septembrie 1928.

de

.

organizare,

Dezbaterile de la tribunalul militar din Cluj o/eră clasei muncitoare di,z
România învăţăminte amarnice.
Dezbaterile care se desfăşoară acum în faţa tribunalului militar al Corpului VI Armată din Cluj pot stîrni pe bună dreptate interesul Întregii clase
muncitoare din România. însemnătatea pe care o are acest proces pentru
mişcarea muncitorească luptătoare de clasă din România s-a profilat mai ale~
în cursul audierii acuzaţilor. Depoziţiile acuzaţilor dezvăluie treptat tragedi.1
ultimilor nouă ani ai mişcării muncitoreşti din România. Este deosebit de tr.,gic însuşi faptul că dezbaterile de la tribunalul militar - produs al nemăr
ginitei suferinţe îndurate de un şir Întreg de oameni nevinovaţi - sînt cele
care au trebuit să dezvăluie în faţa opiniei publice numeroasele învăţăminte
amarnice. Manevrele siguranţei şi poliţiei, tot ce se desfăşoară în timpul dezbaterilor şi tot ce a precedat aceste dezbateri, devin un simbol tragic al luptei
fratricide a clasei muncitoare din România şi al bătăliilor sale de pînă acum.
Însuşi rechizitoriul şi depoziţiile acuzaţilor au putut convinge to.:i.1.ă lumea numai despre faptul că, din punct de vedere al proporţiilor, doar w1
grup mic cu totul neînsemnat, izolat, a fost acela care, ani de-a rîndul, a
căutat să dezbine unitatea mişcării muncitoreşti din România, şi acelaşi grup
mic izolat a fost acela care a stat în calea creării unităţii. Chiar şi pînă
acum, aceste dezbateri au oferit dovezi incontestabile, în sensul că oamenii
neputincioşi în însăşi tactica lor proprie, inactivi, sînt aceia care au putut fi
Întotdeauna induşi În eroare de reacţiune, atunci cînd aceasta voia să-şi dovedească capacitatea de a înlătura cu succes pericolul bolşevic, sau cînd voia
să-şi ilustreze forţa în faţa clasei muncitoare. Trebuie să presupunem că, în
cursul a luni de anchetă, siguranţa şi poliţia au adunat toate dovezile posibile
spre a demonstra că acuzaţii sînt revoluţionari periculoşi, care vor să răs
toarne ordinea socială. Se ştie şi faptul că s-a căutat ca unii acuzaţi să fie
determinaţi prin torturi şi bătăi din cele mai cumplite să facă depoziţii,
torturi şi bătăi pentru care stau mărturie şi buletinele medicale, dar nici
autorităţile, nici agenţii provocatori nu au putut scoate la iveală dovezi pe
baza cărora acuzaţii ar putea fi învinuiţi cu activităţi revoluţionare de răstur
nare a ordinii sociale. Reiese chiar din rezultatele de pînă acum ale dezbaterilor din faţa tribunalului militar că bună parte din acuzaţii neintegraţi în
mişcarea sindicală social-democrată constau din persoane neputincioase, care
se alătură unor cerinţe tactice şi idea.logice cu totul străine misiunii istorice
a clasei muncitoare din România, creîndu-şi în acest fel un titlu, aparent
pentru a-şi desfăşura activ:tatea destructivă. Această activitate destructivă
a dăunat însă cel mai puţin burgheziei, finid doar de natură să slăbească
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rezistenţa clasei muncitoare din România prin permanenta instigare a luptelor interne, prin răspîndirea de calomnii şi minciuni. Acesta este învăţămîntul
care se desprinde din prezentele dezbateri de la tribunalul militar şi în a-cest
fel devin dezbaterile un simbol tragic al mişcării muncitoreşti din România.
ROMANIAI NEPSZAVA; anul XVIII, nr. 39 din 23 septembrie 1928,
Cluj.

La Clui se judecă de două săptămÎni procesul intentat celor 76 de
membri ai sindicatelor unitare, muncitori şi intelectuali.
justiţia de clasă judecă potrivit sistemului pe care U practică de zece
u1ll împotriva muncitorimii: dreptul elementar de apărare este încălcat.
Acuzaţiile formulate în ordonanţa definitivă sînt pur şi simplu născocm
ale Siguranţei, înscenatuarca acestui proces monstruos, iar felul cum sînt
.,m\inute atinge ridicolul şi dovede~te îndrăzneala organelor de represiune în
prignana pe care o smţin împotriva muncitorimii.
Se înec.arcă acum - după ce În Bucure~ti s-a intentat proces de dizolvare
sindicatclur unitare să se suprime aceste organizaţii economice proleta~icnc, s_ingu~ele car~ nu s-~u abătut pe tărîm sindical de la aqiunea de clasă,
111Lr.111s1genţa muncnore.asca.
Oameni cu domiciliul ~i cu activitate de zi cu zi prin toate părţile
\,irii, unde există, ori nu, starea de asediu, au fost strînşi la Cluj, - unii
~Lîki\i în bătaie ~i supuşi celor mai sălbatice cazne, la instruqie - şi tra.cJuşi
în ia\a unui Consiliu de război, în scopul vădit de a lovi din nou idee-a,
a~Îl Je prig,rni1.i în Rom.înia, a luptei pentru mai bine a poporului munotor.

Nicil>dată nu ne-am făcut iluzii despre justiţia de clasă în genere. Cu atît
mai puţin despre cea militară.
Ştim cum se judecă, de cîte ori pe banca acuzării sînt muncitori. Ştim
că interesele de clasă ale burgheziei cer, în această perioadă de răscolire a
spiritului revoluţionar al maselor, ca să fie vîrîţi în temniţe cît mai mulţi
dintre luptătorii intransigenţi din rîndurile proletariatului.
Dar aceasta nu înseamnă de loc că masele trebuie să stea paşnic în faţa
pnH:esului monstruos de la Cluj şi a noului val de teroare. Dimpotrivă.
De pretutindeni, de la sate şi oraşe, din întreprinderile mari şi mici să se
ridic~ protesLul Întregului popor muncitor împotriva marii lovituri ce I se
prcga teşte.
.
.
Acest proces ant1munc1toresc trebuie suns ŞI pUŞl în libertate toţi
acuzaţu.

În faţa încercării îndrăzneţe de a se călca în picioare din nou drepturile
şi libertăţile muncitoreşti, Partidul Socialist al muncitorilor cere restabifaea
şi garantarea tuturor libertăţilor, deplina libertate de conştiinţă, pentru toţi
cetăţenii, punerea imediat în libertate a tuturor muncitori.lor şi intelectualilor
care se găsesc pe banca acuzării în procesul de clasă de la Cluj. Şi îndeamnă
Întregul proletariat conştient să apere sindicatele unitare şi să-şi strîngă rîndurile pentru ca prin puterea organizaţiilor să fie înfrîntă teroarea clasei
stăpînitoare, demascată dictatura care se pregăteşte, cucerită amnistia gene-
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rală pentru sutele de martori din temniţe. Cerem stingerea procesului de clasă
de la Cluj!!
PROLETARUL; anul I, nr. 4 din 23 septembrie 1928. Organul Partidului S11cialist al Muncitorilor din România. Bucureşti.

Procesul maselor muncitoare
Cum trebuie prirr:it proce.wl
Situaţia politico-economică şi teroarea de clasă. Procesul de la Cluj este
procesul luptei revoluţionare a maselor muncitoare de la sate şi oraşe.

La 10 septembrie a început la Cluj, în fata Consiliului de Război al
Corpului VI Armată. judecarea celor 74 de muncitori, muncitoare. mici
comercianţi şi intelectuali. repr,ezentanti ai tuturor organizaţiilor muncitoreşti revoluţionare din România Pani,dul Comunist, Tineretul Comunist,
Ajutorul Roşu. Ajutorul Muncitoresc şi Sindicatele Unitare.
Acest proces înscenat de oligarhie cu ajutorul celor mai sălbatice mijloace
de teroare corespunde unui moment politico-economic bine determinat.
De la greva generală şi pînă astăzi. oligarhia cu ajutorul celor mai reacţionare legi anti-muncitoreşti, anti-ţărăneşti şi anti-minoritare după ce
a pus mina pe toate bogăţiile ţării - a căutat să desfiinţeze orice organizaţie şi să împiedice orice luptă hotărîtă în favoarea intereselor celor ce muncesc la sate şi oraşe. pentru ca astfel să-i exploateze cit mai În ,·oie ş1 mai
sălbatic.

Legea T rancu-Iaşi. legea Mîrzescu, legea Camerelor de muncă, Codul
Muncii şi al Cooperaţiei, toate legile economice (de la legea Minelor pînă
la legea Băncii Naţionale) dovedesc îndeajuns aceasta.
Dar odată cu aceste legi începe şi ofensiva în fabrică de scădere a salariilor, de mărire a orelor de muncă. de desfiinţare a organizaţiilor revoluţio
nare. iar ca o consecinţă imediată a crizei economico-financiare, apare înspăi
mîntătorul şomaj.

Astfel În 1924, Partidul ComuniS't, Tineretul Comunist şi toate organizaţiile sportive şi culturale revoluţionare sînt dizolvate în mod ilegal sub
pretextul „periclitării ordinei de stat". cînd în realitate aceste organizaţiuni
nu aveau altă vină decît aceea de a fi luptat fără şovăire pentru desfiinţarea
regimului oliga~hic de jaf şi teroare din România.
în aceS't timp. din punct de vedere politic se produc schimbări adînci.
Partidul Ţărănesc renunţă din ce în ce la lupta maselor. iar prin fuziunea cu Partidul Naţional - care înseamnă renunţarea l,a lupta de clasă, a
doua expropriere şi alte revendicări revoluţionare - noul partid naţional
ţărănesc intră în frontul unic oligarhic de drept. ca apoi. odată cu formarea
guvernului Ştirbey. să intr'e şi de fapt. Trădarea maselor din partea acestui
partid

culminează

cu Alba Iulia.

Şi din punct de vedere economic, criza se adînceşte din ce în ce mai
muh. producţia agricolă şi industrială scade. comerţul este paralizat. şomerii
întrec cifra de 100.000 în toată ţara, iar în fabrică şi birou, ca şi la sate,
mizerie. teroarea siguranţei şi jandarmilor. foamete. şi pregătiri de război
împotriva Rusiei Proletare. Aceasta este situaţia reală.
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Astăzi, odată cu acest proces, opinia publică ş1 muncitorimea discută
şi în jurul problemei împrumutului de stabilizare.
Ce înseamnă acest fapt? O stabilizare economică şi politică în favoarea
maselor? Salarii la nivel cu scwnpetea? Libertate politică şi sindicală? Nu!
Imprumutul de stabilizare nu înseamnă altceva decît colonizarea ţării din
partea imperialiştilor apuseni - care nu vor veni în nici un caz în ţară dacă
nu li se vor asigura profituri fabuloase după spinarea maselor - [ ... ].

Este natural ca tocmai acum - pentru a zdrobi orice încercare de luptă
şi organizare oligarhia, după dizolvarea Partidului Comunist, să Încerce
şi desfiinţarea Sindicatelor Unitare, singurele organizaţii legale de luptă economică ale muncitorimii din România, precum şi a Blocului Muncitoresc şi
Tărănesc, formaţiunea care luptă pentru strîngerea tuturor celor ce muncesc
cu braţul şi cu mintea Într-un front unic de aqiune hotărîtă contra oligarhiei.
lată substratul procesului în raport cu situaţia politică şi economică din
ţara noastră.

Deci procesul de astăzi nu este un simplu proces oarecare, ci însuşi procesul maselor muncitoare din România, exploatate şi terorizate.
De aceea orice muncitor organizat şi neorganizat, intelectual cinstit şi
oricare alt cetăţean convins de această înscenare, trebuie, Într-un front de
luptă neşovăitoare şi organizată, să impună:
Stingerea acestui proces şi a tuturor proceselor antimuncitoreşti.
Apărarea Sindicatelor Unitare.
Libertatea de organizare politică şi Sindicală.
Amnistia Generală politică, militară şi agrară.
Al. Mihăileanu

INAINTE; anul III, nr. 2 din 30 septembrie 1928.
Şi totuşi, continuă

...

Mişcarea muncitorească din România cunoaşte multe înscenări, de la
război încoace. Binecuvîntată a fost şi este dăinuirea ei pentru Siguranţa Generală, care, în numele ordinei publice ameninţate de „mişcările subversive",
pompează sume colosale prin credite ordinare şi extraordinare din bugetul

Stat~tlui.
Dar trebuie să mărturisim că nu cunoaştem înscenare mai inabilă şi
mai stupidă ca cea care a dus Ia procesul ce se dezbate actualmente înaintea
consiliului de război din Cluj.
Din materialul pe care i l_,a furnizat Siguranţa din Cluj şi Oradea, mintea comisarului regal-raportor s-a străduit să alcătuiască o ordonanţă definitivă de urmărire, care constituie un monument de aberaţie şi de ridicol poliţist. Cînd ţi-arunci privirea în paginile ei, numaidecît îţi dai seama că ai de-a
face cu o nemiloasă concurentă a faimoasei ordonanţe cu care se prezentase
maiorul Cernat în procesul din Dealul Spirii.
De aceea, din primul moment apărarea a avut o sarcină extrem de
uşoară. După ce În prealabil a stabilit cu texte juridice incompetenţa unui
trib. militar de a judeca pe civili în baza stării de asediu decretată şi men1·inqta împotriva prevederilor constituţionale, ea a trecut la analizarea ordo-
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nanţei definitive pe care se sprijină acuzarea. Şi nu i-a fost deloc greu să
dovedească cum toate, dar absolut toate „infraqiunile" imputate acuzaţilor,
nu se pot încadra în nici un text de lege penală şi nici măcar în draconica
lege „pentru reprimarea unor noi infracţiuni la ordinea publică". Este mai
puţin chiar decît un proces de idei şi nu trebuie să fii deloc jurist ca să-ţi
dai seama să la baza stîngacei Înscenări stă numai unica intenţie de a lnvi
în sindicatele unitare şi în celelalte formaţiuni muncitoreş-1:i, culturale şi de
ajutor, ce se dezvoltă pe lîngă sindicatele noastre.
Aceasta a reieşit şi mai elocvent în evidenţă cînd s-a trecut la interogarea
tovarăşilor acuzaţi. Cu curaj şi demnitate, ei au supus unei neîndurate şi
distrugătoare cercetări acuzaţiile ce li se aduc, reducînd ordonanţa definitivă la ceea ce este în realitate: un maldăr de declaraţii smulse prin terorizare şi schingiuiri de către zbirii de la Siguranţă. Iar cînd au văzut că n-au
împotriva cărui delict se apăra, atunci cu drept cuvînt au declarat acuza\ii
că acesta nu este procesul lor personal, ci al sindicatelor unitare, în fruntea
cărora ei mi'litează. Mai poate fi vreo îndoială în această privinţă cînd vom
lua, de pildă, şi cazurile avocaţilor Dr. Rosvani, Dr. Chertes, Santo şi al
publicistului Victor Aradi, care sînt daţi _judecăţii numai pentru că şi-au pus
serviciile lor de intelectuali în slujba emancipării muncitorimii, activînd în
rîndurile sindica telor uni tare şi ale Blocului Muncitoresc-Ţărănesc?
A venit apoi rîndul martorilor - printre care figurau personalităţi eminente - , ca să declare că procesul acesta, prin acuzaţiile ce se aduc, constituie o monstruozitate juridică şi un îndrăzneţ atac la toate libertăţile constituţionale.

Bietul comisar r-egal, strîns cu uşa (la figurat, nu la propriu, ca la Sigude apărare, de acuzaţi şi de martori, văzîndu-şi singura-i bază de
acuzare, ordonanţa definitivă, făcută fărîmiţele de partea adversă, se zvîrcolea, se enerva, se indigna, şi nemaigăsind ce să opună temeinicelor argumente împotriva acuzării, s-a mulţumit să declare că va veni cu „probe" la
susţinerea rechizitoriului. Probele d-lui comisar regal nu vor fi Însă decît reeditarea vechilor piese şi clişee din ordonanţa definitivă, care au ieşit ca vai de
ele din dezbaterile de pînă acum.
Şi totuşi procesul continuă ... Continuă pentru că după cum s-a spu~
în cursul dezbaterilor şi după cum conclude raportorul ordonanţei definitive,
sindicatele unitare trebuiesc distruse cu orice preţ. Muncitorimea din România trebuie ,lipsită de acest viguros aparat de apărare împotriva exploatării
patronale şi a terorii guvernamentale.
Dar protestele ce se ridică din toate părţile, sînt un serios indiciu câ
masele largi muncitoreşti nu rămîn indiferente în faţa intenţiei oligarhice de
a se sugruma sindicatele unitare. Ele cer cu hotărîre stingerea procesului de la
Cluj şi eliberarea tovarăşilor arestaţi.
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 36 din 30 septembrie 1928.

ranţă)

Cerem legalizarea Partidului Comunist
Săptămîna trecută în procesul de la Cluj s-a dezbătut aproape numai
problema legalizării Partidului Comunist. Muncitori şi intelectuali acuzaţi
de a fi membri ai acestei organizaţii scoasă afară din lege, şi-au apărat cu
hotărîre convingerile în faţa Consiliului de război arătînd că numai proleta-
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riatul condus de partidul comunist va putea îndruma şi conduce marea bătălie
a maselor exploatate şi asuprite contra capitalismului. In apărarea lor acuzaţii au arătat mizeria cruntă a poporului muncitor, sugrumarea tuturor
drepturilor, libertăţilor populare, pregătirea războaielor fratricide, mersul
către desăvîr5ire a înrobirii depline a tot ce e muncitor cu braţul şi cu
mintea şi au dovedit că numai cucerirea puterii de către proletariat, numai
societatea socialistă Ya elibera masele de exploatare, de orice fel de asuprire
şi de războaie între fraţi.
Ilegalizînd Partidul Comunist, burghe-zia stăpînitoare a dovedit că-şi
cunoaşte duşmanul de clasă. Dar ilegalizîndu-1, n-a izbutit să-l distrugă.
Desele şi aglomeratele procese comuniste stau probă.
Pătura cea mai înaintată a prnletariatului orăşenesc strînsă în partidul
comunist clandestin, n-a renunţat la luptă ( ... ) peste legalitatea burgheză,
continuă să-şi facă datoria înfruntînd teroarea.
Partizan al restabilirii şi lărgirii turnn 1 r drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi muncitoreşti, ţărăneşti şi minoritare, Rlocul .Muncitoresc şi Ţă
rănesc cere legalizarea Partidului Comunist şi libertatea pentru toţi aceşti
membri luptători ai proletariatului de a duce lupta lor hotărîtă şi rodnică
la lumina zilei.
Blocul Muncitoresc şi Ţărănesc nu cere această legalizare de la clasa
stăpînitoare vrăjmaşă de moarte a proletariatului, ci de la proletariat însuşi, de la toate masele producătoare din ţară. Procesul de la Cluj a dovedit încă o dată că proletariatul este cel ce luptă cu curaj în fruntea întregului popor de la oraşe şi sate şi că partidul comunist este cel ce conduce
1upta proletariatului.
În Blocul Muncitoresc ~i Ţărănesc se stabileşte alianţa frontului unic
dintre proletariatul orăşenesc ~i restul maselor muncitoare de pe tot cuprinsul
tării sub îndrumarea proletariatului.
Existenţa legală a Partidului Comunist este aşadar o necesitate de neînlăturat a maselor muncitoare. Partidele burgheze [ ... ] şi-au arătat pe
deplin atitudinea reaeţionară şi înşelătoare. Poporul muncitor are datoria
să lupte pentru scoaterea la suprafaţă a Partidului Comunist, conducătorul
proletariatului revoluţionar, care este elementul de avangardă şi de îndrumare al maselor producătoare mobilizate în front unic, în Blocul Muncitoresc
şi Ţărănesc.

ÎNAINTE; anul III, nr. 3 din 7 octombrie 1928.

ln preajma sentinţei de la Clui
Către

muncitorimea din sindicatele unitare. Către cea din
sterdamiste. Către întreaga muncitorime din România.
Tovarăşi,

sindicatele am-

Muncitori!
Sîntem În preajma sentinţei ce se va da în procesul celor 76 curaJ0Ş1
luptători ai proletariatului şi ai tuturor păturilor asuprite din România.
Ce-au dovedit de:zibateri.Je de p'Înă acum?
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Că de la un capăt la altul Întreaga acuzare este ţesută pe canavaua
unor monstruoase înscenări, plănuite în scopul desfiinţării sindicatelor unitare şi Întemniţării neînfricoşaţilor noştri militanţi.
Avocaţi cu mare reputaţie juridică, laolaltă cu bravii noştri tovarăşi
de pe banca acuzării au demonstrat atît netemeinicia tuturor acuzaţiiilor,
cît şi lipsa de raţiune a acestui proces care nu poate fi Încadrat În nici
un text de lege.
Martori, nu numai din tabăra noastră de clasă, dar şi din rîndurile
celor mai distin~i intelectuali şi chiar din cele ale fireştilor noştri adversari
de clasă - industriaşii - au venit să afirme în faţa judecăţii cu cuvîntul
lor autorizat, că Sindicatele unitare şi Blocul Muncitoresc Ţărănesc nu s-au
făcut vinovate de nici o „acţiune subversivă", cum Încearcă să afirme acuzarea, ci au lucrat în cadrul legilor şi a libertăţilor constituţionale pentru
drepturile muncitorilor de la oraşe şi sate.

Muncitori! Tovarăşi!
D-ar nu vinovăţia sau ne\'ino\'ăţia legală sta realmente le baza acestui
1stonc proces.
Capitalismul român simte o suliţă în coapsa lui, pnn existenţa Sindicatelor Unitare, în a căror viguroasă acţiune \'ede o serioasă piedică În calea
planurilor sale de exploatare „raţionalizată", adică ş1 ma, Însălbă tăcită ca
pînă acum, a muncitorimii din România.
De aceea îi trebuie cu orice preţ o sentinţă „legală" de dizol \'are a sindicatelor noastre, pentru a nu mai fi stingherit în încercările de micşorare
a safariilor şi înrăutăţire a condiţiilor de muncă în fabr.ici şi ateliere, în
magazine şi birouri.
în faţa acestei sugrumătoare intenţii a vrăjmaşilor noştri de clasă,
trebuie să se ridice protestul unanim şi hotărît al Întregii muncitorimi din
România!
Consiliul General al Sindicatelor Unitare se adresează vouă, tuturor,
organizaţi şi neorganizaţi, chemîndu-vă la luptă pentru împiedicarea acestui
atentat la dreptul de organizare şi de activare pentru apărarea intereselor
cla~ei. muncitoare.
Continuaţi a cere cu energie prin proteste formulate în fabrici, uzine
şi ori unde robiţi pentru capitalişti stingerea procesului de Ia Cluj şi punerea
• în libertate a tuturor muncitorilor ş1 intelectualilor arestaţi
în •legătură
cu el:
Faceţi sa se audă şi mai tare ca pînă acum, pînă la cele mai înalte
foruri guvernamentale, glasul vostru de protest
împotriva monstruoasei
înscenări de la Cluj şi de deplină solidarizare a voastră cu activitatea de
clasă a Sindicatelor Unitare, care nu vor să înichine, în faţa oricărei terori,
steagul luptei muncitoreşti cum fac social~democraţii [ de dreapta - n.n.]
din fruntea sindicatelor amsterdamiste.
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Prin crearea adevăratului front unic proletar şi a comitetelor de facu hotărîre pentru apărarea şi menţinerea organizaţiilor- munla bază lupta de clasă intransigentă.
Jos teroarea patronalo-guvernamentală!
Trăi ască Sindicatele Unitare!
Trăiască Unificarea Sindicală!
Consiliul General Sindical Unitar
din România
VIAŢA MUNCITOARE; anul V, nr. 37 din 7 octombrie 1928.

brică, să luptaţi
citoreşti, care au

La Cluj se judecă clasa muncitoare

76 muncitori şi intelectuali, fraţi de-ai noştri, cei mai mulţi membri ai
sindicatelor unitare, stau pe banca acuzării, în faţa Consiliului de Război din
Cluj, avînd drept vină: lupta hotărîtă ce au Înţeles s-o ducă în contra exploatării capitaliste.
Vina lor este mare, faţă de clasa stăpînitoare. Au luptat pentru binele
rl1bilor. Sînt oameni care au Înţeles că îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare nu se poate face decît numai prin organizarea şi lupta hotărîtă a acestei
clase.
Ei nu au înţeles să facă politica de „sărut mina". Şi pentru asta sînt
\IOOVaţl.

Prin ordonanţa definitivă se cere desfiinţarea sindicatelor unitare pentru
aceleaşi motive ca şi în procesul sindicatelor din Bucureşti. Se îndrugă fel de
fel de acuzaţii; că sindicatele fac politică comunistă, că sînt afiliate Internaţionalei a III-a şi alte multe aberaţii de acest soi, fără Însă să dovedească
cu fapte cele ce susţin. Siguranţa înscenează şi Consiliul de Război condamnă
din ordin, pe toţi acei care stau cu fruntea în sus, demni şi hotărîţi să lupte
pentru dezrobirea clasei muncitoare.
Autorităţile stau În slujba capitalului, executînd ordinele lor sub pretextul că apără siguranţa statului, care astăzi nu este altceva decît siguranţa
capitaliştilor. Ei stau În fruntea conducerii statului şi-o conduc în interesul
lor. Iar interesul lor este să nu existe organizaţiuni economice şi politice ale
muncitorimii, pentru ca astfel să-i poată jefui în voie. Pentru asta înscenează
încontinuu pr,1cese în contra luptătorilor curajoşi ai proletariatului şi caută
să desfiinţeze sindicatele unitare, după ce partidul comunist l-au pus în afară
de legi, foqîndu-1 să lucreze conspirativ.
Sindicatele Unitare însă vor trăi!
Vor trăi pentru că se bucură de încrederea muncitorimii. Ele vor rezista tuturor atacurilor venite din partea burgheziei şi a social-democraţiei
[ de dreapta - n.n. ], îndeplinindu-şi rolul istoric de conducător al luptelor
muncitorimii, realizînd frontul unic de luptă a clasei muncitoare.
Cei 76 de la Cluj, sînt fraţii noştri!
Întreaga clasă muncitoare din România se simte alături de ei şi face
apel la Întreaga muncitorime din lume să vină în ajutorul celor de la Cluj.
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Muncitorimea cere cu energie stingerea procesului de la Cluj, punerea În
libertate a celor arestaţi, libertate de organizare, presă şi întrunire. Cerem
amnestie generală.
Trăiască Sindicatele Unitare!
LE,MNARUL; din 25 octombrie 1928. Organul Oficios al Uniunei I\foncitorilor în Lemn din România, Cluj.
PETRU BUNT„1

MANIFESTE COMUNISTE ADRESATE TINERETULUI,
EDITATE LA CLUJ IN ANII 1931-1933

Reorganizarea activităţii P.C.R. şi U.T.C., determinată de scoaterea lor
în afara legii - acml samavolnic al guvernului liberal privîndu-le astfel de
posibilităţile pe care le oferea cadrul legal de acţiune - , a impus cu necesitate o muncă susţinută, desfăşurată prin intermediul organizaţiilor de
masă create, conduse sau influenţate de partid ~i prin propaganda ilegală,
pentru a face cunoscută maselor largi populare poziţia comuniştilor faţă de
complexitatea problemelor cu care erau confruntate şi de a le atrage şi mubilita la luptă revoluţionară.
Referindu-se la luptele revoluţionare din anii 1929-1933,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu arăta că, în această perioadă, ,,clasa muncitoare, în frunte
cu partidul comunist, s-a afirmat cu putere pe arena istoriei ca cea mai
Înaintată foqă a societăţii româneşti, avangarda luptei Întregului popor Împotriva pericolului fascist, pentru drepturi economice şi politice, pentru democraţie, independenţă şi suveranitate naţională. In cursul desfăşurării luptelor, precum şi În perioada care le-a urmat, s-au Întărit legăturile partidului
cu masele, au crescut rîndurile partidului, în special din masele cele mai
combative ale clasei muncitoare, a sporit rolul elementelor muncitoreşti în
partid, în conducerea sa. S-a extins considerabil influenţa partidului în m;ise,
s-a ridicat prestigiul său politic şi s-a îmbogăţit experienţa lui revoluţionară"•.
In misiunea de mare răspundere a atragerii şi mobilizării maselor la
lupta revoluţionară, alături de presă, broşuri şi alte materiale de propagandă
comunistă, un rol important au avut manifestele, mijloc foarte eficace şi
intens folosit pentru transmiterea mesajului partidului în rîndul maselor.
Cronica marilor bătălii de clasă duse de proletariatul din România înscrie
numeroase exemple privind prezenta manifestelor pe fronturile luptei revoluţionare, tineretul cucerindu-şi un veritabil titlu de glorie din îndeplinirea
grelei misiuni de a le răspîndi în condiţiile în care înfrunta mereu pericolul
repr-ezentat de foqele represive ale statului.
In anii eroicelor lupte muncitoreşti Împotriva politicii burgheziei de a
arunca asupra maselor populare efectele crizei economice din 1929-1933
s-a afirmat cu tărie tactica elaborată de P.C.R. pentru ieşirea din criză pe
cale revoluţionară 2 • In înfăptuirea acestui obiectiv, o contribuţie considerabilă În aqiunea de mobilizare şi organizare a maselor au avut presa legală
1
Nico_lae Ceauşescu, Partidul Comunist Român
co11tinuator al luptei revofoţionare
mocrat1ce
a
poporului
român,
al
tradiţiilor
mişc,'irii
muncitoreşti fi socialiste din Ro7
ma':~• În Româma pe drumul desăvîrfirii construcţiei socialiste, voi. I, Bucureşti, Editura
polmcă, 1968, p. 367.
:.i I. Ceauşescu, P.C.R. stegarul luptelor revoluţionare din anii 1929-193.J, Bucureşti, 1971, p. 6-7.
.
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şi ilegală\

manif estele4 şi celelalte mijloace de propagandă şi agitaţie, tematica acestora ilustrînd fidel realităţile social-politice şi economice ale vremii,
precum şi tactica de luptă adoptată de partidul comunist.
În focul acestor lupte, tineretul aflat sub conducerea P.C.R. s-a manif e~tat ca o puternică forţă revoluţionară 5 • Aqiunile de luptă ale tineretului
clujean sînt înscrie la loc de cinste în cronica amplului proces revoluţionar
din anii 1929-1933 6 • în cadrul acestor acţiuni un rol important au avut atît
răspîndirea presei, broşurilor şi manifestelor scoase la nivel central de P.C.R.
şi U.T.C., cit şi activitatea editorială proprie a Comitetelor regional şi local
Cluj ale organizaţiei revoluţionare a tineretului, activitate desfăşurată sub
directa conducere şi îndrumare a organelor de partid.
Analiza unor asemenea manifeste, aflate în coleqiile Muzeului de istorie
al T ransilvaniei7, oferă posibilitatea conturării modului În care era folosită
Li nivelul respectiv această puternică armă pentru înfăptuirea sarcinilor trasate U.T.C. de Congresele al IV-iea şi al V-lea al P.C.R. spre a face larg
cunoscut cuvîntul partidului, a atrage şi mobiliza masele de tineri în frontul
luptei rev0luţionare conduse de comunişti 8 • Activitatea de editare a ziarelor11 ,
manifestelor şi broşurilor de către Comitetele regional şi local Cluj ale U.T.C.
se înscrie în permanenta preocupare de a cuprinde în sfera propagandei comuniste principalele categorii de tineri din oraş şi împrejurimi - muncitorii,
ţăranii, studenţii şi elevii, soldaţii. In vederea realizării acestui obiectiv, un
mare număr de manifeste au fo~t editate de P.C.R.. şi U.T.C., la toate nivelele
în cadrul campaniilor politice organizate şi conduse de partid în legătură. cu
aniversările unor evenimente importante sau ale unor momente din istoria luptelor proletariatului, aniversări devenite tradiţionale în mişcarea muncitorească10. Din această categorie fac parte şi documentele care sînt discutate
În rîndurile de faţă.
Pentru modul în care era folosit fiecare prilej pentru desfăşurarea aqiunilor politice este edificatoare circulara C.C. al U.T.C. .,Către toate Comitetele regionale şi locale ale Uniunii Tineretului Comunist din România" 11 ,
care cuprindea instruqiuni în vederea aniversării, În 1931, a zilei de 7 Noiembrie. Pornind de la revendicările economice imediate, primul punct al
T. Georgescu, M. Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă. 1921-1944,
1963, p. 132-199; O. Matichescu, O tribună de luptă - presa tineretului revo111/ionar din România, Bucureşti, 1972, p. 50-54, 121-129.
4
I. Chişu, Tematica ma11ifestelor P.C.R. în anii 1930-1940, În Studia, XVI, 1, 1971,
p. I :9-120.
5
File din istoria U.T.C., Bucureşti, 1980, p. 156-172.
6
Gh. I. Badea, Acţiuni revoluţionare ale tineretul11i din Cluj în frunte cu uteciştii,
În ,mii 1929-1933, În ActaMN, IX, 1972, p. 327-340.
7
Din acc!caşi colcqii au fost prezentate
manifeste şi afişe din ancii 1944-1945.
(P. Bunta - E. Glodariu, Din colecţia de manifeste şi afişe a Muzeului de istorie Cluj,
în ActaMN, II, 1965, p. 707-719.)
8
FI. Dragne, C. Petculescu, Călirea revoluţionară a tineretului, obiectiv major al
acti·vităţii P.C.R. (1921-1944)., în AIS/SP, XVII, 5, 1971, p. 30-34.
9
Pentru ziarele comuniste ilegale adresate tineretului, editate la Cluj fo anii crizei
economice, vezi: Gh. I. Bodea, op. cit., p. 329, 331; O. Manichescu, op. cit., p. 201-205.
10
I. Chişu, Unde aspecte privind rolul manifestelor răspîndite de P.C.R. cu prilejul
aniversării zilelor de 15-16 febru,,1r1e, 1 Mai, 1 a11gust 7 noiembrie etc. (1934-1938), în
Studia, XI, 2, 1966, p. 126.
11
MuzlstTrans, nr. inv. C. 366.
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instrucţiunilor

înscria: ,,Toată campania de pregaure a acţiunilor pe ziua de

7 noiembrie trebuie să fie strîns legată de pregătirea luptelor economice şi

de cerinţele zilnice ale tineretului muncitor de la fabrică, uzină, oraş şi sat."
Circulara preciza în continuare direcţiile de acţiune, din punct de vedere
organizatoric şi propagandistic, ale Comitetelor regionale şi locale, celulelor
de fabrică şi din sate, pentru întărirea organizaţiilor U.T.C. şi atragerea la
lupta revoluţionară a tineretului neorganizat şi a celui aflat sub influenţa
partidelor burgheze şi a celor fasciste. Propaganda în rîndul tineretului muncitoresc, al ţăranilor, studenţilor şi elevilor, soldaţilor şi recruţilor trebuia
organizată în strînsă legătură cu campania sindicală şi a secţiunilor democratice de tineret. în cadrul activităţii de propagandă trebuiau „scoase şi
răspîndite manifeste pentru tinerii muncitori şi soldaţi, ziare, steaguri roşii,
placarde. Trebuie începută scoaterea manifestelor de celulele pe întreprinderi
şi sate, ziarelor de fabrici (cel puţin două pagini) cu mijloace propr,ii, cu
mîna, cu litere tipărite prin transparente, şapirografe şi maşini de scris".
Dat fiind caracterul aniversării, circulara cerea de asemenea să fie reliefată:
,, ... diferenţa în situaţia tineretului muncitor din Uniunea Sovietică şi din
România, arătînd concret situaţia din fabrica din care sunt . . . precum şi
diferenţa în situaţia soldaţilor din aceste armate."
Privite prin prisma instrucţiunilor acestei circulare şi în general a sarcinilor trasate de partid organizaţiei re\·oluţionare a tineretului, manifestele
editate la Gluj, în condiţiile grele ale ilegalităţii 12 , sînt o dovadă elocventă
pentru modul În care se desfăşura activitatea de propagandă comunistă în
rîndul maselor de tineri.

*
1n preajma zilei de 1 Mai 1932, Comitetul local Cluj al U.T.C. a editat
un manifest adresat tineretului muncitoresc 13 . In manifest era demascată politica dusă de burghezia internaţională în anii crizei economice, politică ce
a afectat brutal nivelul de trai al clasei muncitoare. Forţele represive ale
statelor capitaliste erau opuse de burghezie luptei muncitorimii împotriva
scăderii salariilor, a zilei de muncă de 10-12 ore, şomajului ş.a. Evidenţiind
avîntul luptei revoluţionare a proletariatului internaţional şi succesele statului
socialist Uniunea Sovietică, manifestul arăta că, în condiţiile în care îşi
Yedea periclitată poziţia, capitalismul va căuta să se salveze prin război dus
,, ... împotriva acestui unic stat proletar din lume ... " şi prin ,, ... dictatura
militară fascistă care poate înăbuşi în sînge cea mai mică mişcare a muncitorimii". ,,În ziua de 1 Mai - se arăra în continuare în manifest - locul
fiecărui muncitor este în stradă amintindu-şi că înaintaşii noştri, deja cu decenii în urmă, au dus lupte grele pentru afirmarea ţelurilor noastre. In
această zi trebuie continuată lupta pentru deplina eliberare a muncitorimii,
pentru preluarea puterii, pentru proclamarea dictaturii proletariatului".
Un manifest comun al Comitetelor regionale P.C.R. şi U.T.C. chema
muncitorii, ţăranii, funqionarii şi soldaţii, cu prilejul zi,lei de 1 august 1931 Pentru condiţiile în care au fost scoase la Cluj, În anii ilegalităţii, manifestele şi
ziarele -comuniste, vezi Gh. I. Bodea, L. Fodor, L. Vajda, Cluj. Pagini de istorie revoluţionară ( 1848-1971), Cluj, 1971, p. 245-249.
13 MuzhtTrans, nr. inv. C. 2597.
12
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zi a luptei împotriva războiului - la acţiune hotărîtă contra reducerii salariilor, scumpetei, concedierilor, datoriilor şi impozitelor înrobitoare, dar ~i
pentru apărarea Uniunii Sovietice, pentru exproprierea marilor moşii,· împărţirea lor ':-i a inventarului agricol ţăranilor săraci şi cu pămîntul puţin,
pentru guvern muncitoresc-tărănescu.
Aceste manifeste au pus În evidenţă principalele revendicări economice
ale muncitorimii şi ţărănimii, dar au reliefat şi contradiqia de neîmpăcat
dintre burghezie şi proletariat, dintre capitalism şi socialism, precum şi obectivul fundamental al luptei revoluţionare, cucerirea puterii politice. Din modul de abordare a problematicii reiese că la redactarea manifestelor s-a avut
în \·edere un nivel avansat al conştiinţei revoluţionare de care era caracterizat îndemebi tineretul muncitoresc.
Împlinirea a 19 ani de la Începutul primului război mondial, ,, ... război
pnrnit de fabricanţi, moşieri şi bancheri ... ", a prilejuit, în 1933, Comitetului
ll1cal Cluj al U.T.C. scoaterea unui manifest adresat tinerilor de la sate 15 •
Erau prezenta te ororile războiului, ,,abatorul mondial", în care au fost jertfite 1O milioane de vieţi, precum şi urmările nefaste ale acestuia pentru gospudăriile ţărăneşti. ln privinţa situaţiei ţărănimii de la noi, manifestul arăta:
,,După terminarea războiului . . . s-a început împărţirea pămîntului prin reforma agrară. Omul sărac dacă a primit deja o bucăţică de pămînt sărac,
în,igos, numai necaz a a\·ut cu el. ~ntarul, primarul şi alţi domni, au primit un pămint gras, cu toate că l-au cumpărat mai ieftin. Impozitul lor de
.asemenea era mai mic, pămîntul l-au lucrat mai uşor şi au produs mai mult.
Omul săr.1c trebuia să plătească mereu, impozitele erau În necontenită creş
tere, în timp ce băncile au luat dobînzi mari, aşa că tot cîştigul se ducea
pentru bănci şi impozite. Astăzi, deja, cine nu poate plăti este dus la muncă
silită". Ţăranii erau chemaţi să lupte pentru satisfacerea revendicărilor lor
specifice, împotriva ternarei jandarmereşti, a stării de asediu, a războiului.
Se indica tactica de luptă: ,,Să vă Întruniţi, în grupe mai mici sau mai mari,
să vă ţineţi mici Înţelegeri, să vă alegeţi comitete de aeţiune . . . sub cunducerea Uniunii Tinerilor Comunişti, împreună cu tinerii de la oraşe . . . Ieşiţi
cu grupuri din organizaţiile fasciste şi vă ataşaţi la Uniunea Tinerilor Comunişti".

Aceeaşi modalitate prezentarea pe larg a problemelor concrete cu
care erau confruntaţi tinerii, evidenţierea diferenţei dintre situaţia din România anilor crizei economice şi aceea din Uniunea Sovietică şi indicarea
tacticii de luptă - a fost adoptată şi la editarea, de către acelaşi comitet,
a două manifeste adresate ostaşilor cu prilejul zilei de 1 august 1931 16 şi
a zilei de 23 februarie 1932 (sărbătorirea Armatei Roşii) 17 • Manifestul din
1931 dezvăluia situaţia tinerilor muncitori ce urmau să fie chemaţi sub arme,
tineri care la 13 ani de la terminarea războiului ,, ... trăiesc în cea mai mare
mizerie ... " muncind 10-12 ore pe zi pentru care ,, ... primesc o plată aşa
de mizerabilă, încît pot muri de foame lîngă ea ... ", ,, ... vine apoi înrolarea la armată, unde începe din nou flămînzirea. Începînd de la fruntaş În
1'
15

16
17

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

C. 2600.
C. 2591.

C. 2592.
C. 355.
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sus fiecare-şi descarcă mîni1 pe tînărul recrut. Nu-i destul că dis-de-dimineaţă pînă seara tîrziu trebuie să alerge la porunca superiorilor, dar chi,u
şi noaptea sunt treziţi încontinuu fiind subjugaţi şi batjocoriţi, torturaţi 111
modul cel mai brutal şi neomenesc ... revoltîndu-se ... vine atunci bătaia ...
închisoarea sau carcera ... " Revendicările specifice, înscrise în manifestul din
1932: reducerea perioadei serviciului militar, călătorii gratuite pe trenuri, concedii, hrană mai bună, tratament omenesc ~.a. puteau fi obţinute prin luptă
sub conducerea P.C.R. şi U.T.C. - sublinia acelaşi manifest 0 '.
Chemarea adresată soldaţilor de către partid, şi aici la Cluj ca în întreaga ţară 19 , era: ,,Fraţilor soldaţi! Datoria voastră este ca la 1 august cînd
muncitorii şi mişcarea revoluţionară de sub conducerea Partidului Comunist
şi a Tineretului Comunist va manifesta în contra războiului, voi să staţi
lîngă muncitorime şi să duceţi la bun sfîrşit această mişcare. La 1 august,
cind muncitorimea va demonstra în contra războiului, pe voi vă vor duce
în contra lor. A voastră este datoria să staţi cu arma aşezată la picior" 20 .
În ambele manifeste citate mai sus era făcută ~i o prezentare a realită
ţilor din Uniunea Sovietică, realizată atît prin comparaţii Între situaţia oincretă a soldaţilor din cde două ţări, cît şi prin aprecieri de ordin general cu
privire la caracterul statului sovietic şi al Armatei Roşii. Se contracarau aqfel denaturările propagandei burgheze a vremii, contribuindu-se totodată L,
educaţia politică revoluţionară a soldaţilor.
Grele condiţii aveau de înfruntat şi studenţii facultăţilor Clujului, îndeosebi cei pn)\'eniţi din păturile sărace, împovărate de impozitele excesive,
de scăderea sau neplata salariilor, de preţul scăzut al produselor agricole ş.a.
Lupta revendicativă, de mare amploare în această perioadă, a studenţimii
progresiste în frunte cu uteciştii era coordonată de celulele comuniste existente
în multe din facultăţi 21 •
Manifestul „Către toată studenţimea săracă din Cluj", scos în octombrie
1933 de celula P.C.R. a UniYersităţii, este deosebit de sugestiv pentru modul
în care s-a desfăşurat propaganda comunistă în rîndurile tineretului studios:!:?_
Se arăta că revendicările studenţimii:
,,Nici un ban sporire sau „regrupare« de taxe!
Scăderea taxelor În raport cu scumpetea şi cu minimul de existenţă!
.
Scuti~ea integrală de taxe a tuturor studenţilor săraci ... "
puteau fi
impuse pnn:
- demascarea şi îndepărtarea elementelor burgheze şi a celor fasciste
ajunse în fruntea asociaţiilor studenţeşti care ,, ... vă reţin de la calea luptei
adevărate, ... caută să vă sustragă atenţia de la atacul pornit contra intereselor voastre . . . să vă dezbine Între voi, să vă adoarmă vigilenţa .. " şi
- ,,numai alegînd din masa studenţilor săraci şi gata de luptă Comitete
de Acţiune pe Farnltăţi, numai păşind pe drumul luptei de masă: a întruni18

Ibidem.
I. Chişu, Politica P.C.R. de atragere a armatei la lupta revoluţionară, antifascistă
şi antihitleristă a poporului, În ActaMN, XIII, 1976, p. 557-558.
20 MuzlstTrans, nr. inv. C. 2592.
21 I. Babici, Aspecte din lupta (Jntifascistă a studenţimii din Cluj
perioada 19331937., .în AIIP, II, 3, 1956, p. 149.
22 MuzlstTrans, nr. inv. C. 2601.
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rilor de protest, a demomtraţiilor de stradă şi a grevei universitare generale"
(subl. în text).
ln manifest obiectivele luptei revoluţionare a studenţilor nu erau limita te doar la obţinerea satisfacerii revendicărilor lor specifice. Lupta revoluţionară a studenţilor „Împotriva încercărilor burgheziei şi moşierilor de a ieşi
din criză pe spinarea maselor muncitoare ... " trebuia dusă ,, ... în front unic
a \tudenţimii sărace ~i a tuturor păturilor trudite", alături de ,, ... muncitorimea din fa brici şi de pe ogoare ... ".
Numărul redus al documentelor trecute în revista ma, sus avînd în
,·edere aici doar pe acelea care erau adresate special unor categorii de tineri
din Cluj ~i împrejurimi - nu permite aprecieri care să încerce o precizare
a parametrilor la care se desfăşura munca de propagandă comunistă prin
manifeste în rîndul tineretului clujean. Coroborînd însă datele de bază desprinse din documentele folosite cu indicaţiile partidului şi ale C.C. al U.T.C.
cu privire la propaganda în rîndul tinerilor 2 :1 şi cu materiale din presa tineretului comunist a perioadei respective:!\ devin posibile cîteva observaţii priYitoare la modul în care au fost realizate manifestele în discuţie.
Astfel, se impune a fi sublinită preocuparea factorilor respectivului nivel de a transpune în fapt, şi pe calea editării manifestelor, un obiectiv fundamental stabilit de conducerea partidului - lărgirea bazei de masă a luptei
revoluţionare a P.C.R. prin atragerea şi mobilizarea maselor populare, profund nemulţumite de înrăutăţirea situaţiei lor generale în anii crizei economice. Editate sub conducerea şi îndrumarea directă a organelor de partid,
manifestele citate răspundeau acestei cerinţe prin aceea că se adresau principalelor categorii de tineri - muncitori, ţărani, studenţi, soldaţi - şi puneau în evidenţă atÎt re\'endicările economice cit şi cele politice, pentru sati\facerea cărora fiind precizată Întotdeauna tactica de luptă care trebuia
urmată. Editarea în limba română, În limba maghiară sau bilingv a manifestelor este o altă mărturie a largii cuprinderi care era urmărită în activitatea de propagandă. Roadele acestei orientări de bază aveau să fie mai consistente după ce aveau să fie părăsite aprecierile greşite la adresa altor partide muncitoreşti sau nediferenţiate în privinţa partidelor burgheze, ş.a. prezente şi în unele din manifestele la care ne referim - care circulau, datorită Cominternului, la scară internaţională 25 •
Atragerea şi mobilizarea tineretului neorganizat şi a celui aflat sub influenţa partidelor politice burgheze şi a organizaţiilor fasciste pe ,, ... calea
luptei adevărate ... " 26 , a luptei sub conducerea P.C.R. şi U.T.C. a constituit
un obiectiv major al întregii activităţi de propagandă comunistă, realitate
reliefată şi de conţinutul acestor manifeste.
23

File din istoria U.T.C., p. 155-156.
O. Marichescu, op. cit., p. 50-54, 121-129.
N. Petreanu, N. Popescu, Congresul al V-lea, et2pă import.;1ntă in istoria Partidului Comunist Român, tn Lupta de clasă, XLVI, 12, 1966, p. 29-30, P. Bunta, Lupta
Partidului Comunist Român pentru înfăptuirea frontului popular antifascist, în ActţlMN,
VI, 1969, p. 396-397.
26 Vezi nota 22.
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Este remarcabilă abordarea diferenţiată a problematicii manifestelor în
funcţie de nivelul cosştiinţei politice revoluţionare
a categoriei antte în
vedere, după cum tot aşa era precizat modul de aeţiune, indicîndu-se linia
de luptă şi formele de organizare. Rezultă de aici maturitatea cu care \e
desfăşura munca politică de masă la acest nivel, exprimată de stăpînirea principiilor de bază ale metodologiei proprii actiYităţii de propagandă.
Important a fost şi rolul jucat de manifeste în educarea revoluţionară a
tinerilor. Acestea au contribuit la însuşirea elementelor de bază ale teoriei
şi practicii revoluţionare, realizată atît prin sublinierea strategiei şi tacticii
Partidului Comunist Român, cit şi prin prezentarea unor realităţi privitoare
la Uniunea Sovietică, statul socialist în care se materializau obiectivele fundamentale ale luptei proletare. Educaţia revoluţionară avea în vedere şi cultivarea internaţionalismului proletar, fapt pus În evidenţă şi de caracterul
aniversărilor cu prilejul cărora au fost editate manifestele În discuţie. 1 Mai,
1 august ş.a. - zile de luptă ale proletariatului internaţional - ofereau posibilitatea reliefării largului front revoluţionar în care se desfăşurau luptele
pentru satisfacerea revendicărilor economice şi politice duse de mişcările muncitoreşti din diferitele ţări ale lumii.
O trăsătură a întregii munci de propagandă comunistă, legală şi ilegală,
a perioadei o constituie pronunţatul caracter antifascist şi antirăzboinic, premiză importantă a l,argii coalizări a forţelor patriotice realizată sub conducerea P.C.R. în etapa care a urmat anilor crizei economice.
Prin toate acestea, manifestele prezentate mai sus se înscriu În frontul
activităţii de propagandă comunistă drept o grăitoare mărturie a modului în
care P.C.R. şi U.T.C. au desfăşurat la nivel local susţinuta acţiune de educare revoluţionară, de atragere şi mobilizare a tineretului, a maselor populare la lupta împotriva exploatării şi asupririi, pentru progres social-politic.
IOAN CIUPEA

MANIFESTES COMMUNISTES ADRESSES A LA JEUNESSE,
EDITES A CLUJ AUX ANNEES 1931-1933
(Resume)
Sur ila foi de certains manifcstes communistes adresses aux princqpales categorics de
jeunes de Cluj, l'article met en lumiere quelques agpects de l'action de propagande deroulee par le Comite local de l'Union des Jeunes Commun<istes (U.T.C.) pour Ies mobiliser
a la lutte revolutionnaire contre iJa politique antipopulaiire de Ia bourgeoisie dans la pcriode -de la crise ~conomique.
1

MUZEOLOGIE'
RESTAURARE-CONSERVARE
OCROTIRE.A PATRIMONIULUI
MUZEAL

RESTAURAREA UNUI CASTRON
ŞI A UNEI FALERE DE ARGINT

Piesele de mai sus fac parte dintr-un tezaur dacic care a fost descoperit
în cimitirul nou al satului Lupu, comuna Cergău, judeţul Alba. în timpul
săpării unui mormînt, doi cooperatori, Vasile Ban şi Gheorghe Corlaci, au
descoperit la o adîncime de 1,80 metri, sub o piatră, un vas tronconic de
bronz în care erau înghesuite zece piese de argint (un castron, două fibule ~i
şapte falere).
În momentul aducerii pieselor la laboratorul de restaurare metale din
cadrul Laboratorului zonal Cluj-Napoca, cele zece piese erau deja ~coase din
vasul de bronz. Din această cauză majoritatea lor au suferit o mulţime de
deteriorări, sub formă de fisuri, crăpături, care ar fi putut fi e,·itate dacă
scoaterea obiectelor s-ar fi făcut în laborator.
Piesele de argint au fost confecţionate prin ciocănire, cu ajutorul poansoanelor, ceea ce le-a conferit de la început o anumită rigiditate, cu toate că
tabla de argint are o grosime cuprinsă Între 0,2-0,4 mm. In momentul introducerii lor în Yasul de bronz piesele au suferit deteriorări sub formă c.le
şifonare. Datorită şederii îndelungate în pămînt rigiditatea iniţială a pie,elor
a crescut, argintul cristalizîndu-se.
La studierea depunerilor de pe piese s-a constatat existenţa unui ~trat
de oxid de fier provenit din corodarea acelor de fier ale fibulelor şi a •11rni
strat de pămînt argilos. Piesele de argint au fost protejate prin prez.;nţa
vasului de bronz, care s-a corodat preferenţial.
Conform fişei analitice, piesele sînt datate în secolul I î.e.n., avînd o
origine dacică. Fişa analitică nu precizează nici analogii şi nici bibliografie.
înainte de a se trece la restaurarea pieselor, acestea au fost supuse unei
analize chimice calitative, prin spectroscopie de emisie atomică. Analizele au
arătat prezenţa, alături de argint, a unor mici cantităţi de aur, cupru, plumb,
urme de fier şi magneziu. Avem de-a face, deci, cu un aliaj de bună calitate.
Prima etapă în procesul de restaurare ştiinţifică a pieselor a constituit-o
spălarea lor cu apă caldă şi curăţirea cu o perie de păr, pentru îndepărtarea
depunerilor argiloase. A urmat apoi un tratament de curăţire chimică, constînd
din imersarea pieselor Într-o soluţie de complexon 100/o, încălzită la 90' C.
Prin aceasta s-a urmărit îndepărtarea depunerilor de oxid de fier şi a resturilor de depuneri minerale. După terminarea tratamentului chimic, piesele au
fost spălate cu apă abundentă şi apoi cu apă distilată.
Pentru redarea elasticităţii metalului, necesară pentru redarea formei
iniţiale, piesele au fost supuse unui tratament termic. Acesta a constat din
introducerea pieselor Într-un cuptor termoreglabil, în care temperatura a fost
ridicată treptat de la temperatura mediului ambiant pînă la 620° C, operaţia
durînd şapte ore, sub control permanent. în acest interval s-a inclus şi tim-
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pul de racire a pieselor, permitînd astfel o răcire lentă. Datorită faptului că
în ,impui tratamentului termic a avut loc formarea unui strat de oxid de
argint pe suprafaţa pieselor a fost necesară aplicarea unui nou tratament chimic, cu soluţie de complexon. Depunerea de cupru, apărută în timpul tratamentului chimic, a fost îndepărtată prin tamponarea suprafeţelor respective
cu o soluţie de azotat de argint 20°/n. Apoi, pentru a permite reaeţia de
oxida-reducere între azotatul de argint şi cuprul depus, piesele au fost introduse Într-o etuvă termoreglabilă, unde au fost ţinute timp de o oră şi jumă
tate, la o temperatură de 110 C. Stratul negru poros care s-a format în
decursul acestei operaţii a fost îndepărtat prin simplă periere. Pentru a neutraliza piesele acestea au fost fierte, de p.uru ori cite două ore, în apă disti!.i1ă. Pe parcursul fierberii s-a controlat prezenţa clorurii, fierberea fiind con,iderată terminată la „liber de clorură".
Pentru o uscare cît mai rapidă ~i completă, precum ~i pentru degresare,
pie~ele au fost introduse în baie de alcool 960/o. Conservarea finală a pie~elor s-a făcut prin impregnarea lor, prin imersare într-o soluţie de polivinilbutirat.
Intenţionat am lăsat la urmă descrierea reconstituirii pieselor, etapă care
a .1 -.m loc imediat după terminarea tratamentului termic. În vederea reconstituirii pieselor am fost ne\'oiţi să ne confecţionăm o serie de poansoane speciale, cu suprafaţă complet netedă, pentru a evita zgîrierea metalului. Datorită
~ifonării accentuate a pieselor reconstituirea lor a necesitat o muncă deosebit de migăloasă şi îndelungată.
În cazul castronului de argint munca a fost îngreunată de grosimea tablei
şi de prezenţa a două pliuri, suprapuse, pe f undui lui. Cu ajutorul poansoanelor, a ciocanului de lemn şi de cauciuc, precum şi cu ajutorul unor dispoziti \'e speciale confecţionate din lemn, am reuşit să redăm forma iniţială a
castronului.
În cazul falerei, pe lingă pliurile suprapuse prezente, s-a mai ridicat ş1
prnhlema reconstituirii ornamentului. Fisurile prezente în tabla de argint au
Îngreunat mult munca de restaurare. Ornamentaţia, de abia vizibilă la începutul procesului de reconstituire, s-a conturat deosebit de clar pe măsura
îndreptării pliurilor.
Celelalte opt obiecte de argint, precum şi vasul de bronz, se află în prezent în curs de restaurare. Atunci cînd toate piesele se vor găsi în aceeaşi fază
a pt0cesului de restaurare ca şi castronul şi falera descrise mai sus, va urma
etapa finală a reconstituirii, care va consta din sudarea crăpăturilor cu un
aliaj de argint şi completarea golurilor cu răşină „Araldit A Y 103 ", armată
cu fibră de sticlă, sub forma unei ţesături foarte fine. Toate acestea vor constitui subiectul unei vii to are Iucrări.

ANDREI JAN!TSEK
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THE RESTAURATION OF A SILVER BOWL ANO A SILVER
PHALERA
(Abstract)
The present pa.per presents the scicntific rcsuuration of a silver bowl and a silvcr
phalera. The bowl and the phalera wcre discovered toghether with other eight silver objecu
buflied into a bronzc vesscl, in the villagc Lupu, thc district Alba. Chemical an,a1lysis are
given and thc steps of rcstauration arc dcscribcd. Thl' rcst.rnration was done in thc Zonal
Laboratory Cluj-Napoca.
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Fig . 1. Foleră i nc in te de re staurare .

Fig. 2. Foleră după restaurare .

Fig . 3. Bol incin te de re stau rare .

Fig . 4. Bol

după

res taurare .

Planşa

III. Aspecte cli.u procesul ele r econstituire a fa ler ei.

Planşa

IV. Aspecte din procesul de reconstituire

a falerei.

Pl anş a

V -

Aspecte din procesul de r econ stituire a fa lerei.

P l a n şa \ 'I.

Aspecte d in procesul de recon stituire a fa lerei.

DIN

COLECŢIILE

MUZEULUI DE ISTORIE
AL TRANSILVANIEI
DONAŢIA TORMA KAROLY

PODOABE DIN ZONA

ILIŞUA-CRISTEŞTII

CICEULUI

Dintre cele cîteva coleqii de piese arheologice care au constituit fondul
de bază al vechiului Muzeu Ardelean se remarcă, prin bogăţia şi valoarea sa
istorică, dnnaţia binecunoscutului şi apreciatului arheolog şi epigrafist transilvanean Torma Kâroly 1 •
1 Torm.1 Karoly s-a născut la Coldău, În U oct. 1829. De timpuriu .1 manifcst,H
intn,s pentru cercetările arheologico-istorice, la îndemnul şi după exemplul tatălui său,
cart' l-a încur.1j.1t În această dircqic atît pe el, cît şi pc sora sa, Tonna Zs6fia. linărul
Torma şi-a Hcut studiile la Bi-striţa ş~ Cluj, În timpul liber cutrcicrînd zona de nord a
Tramilvanici. notÎnd, idcntific'/nd şi studi,ind pc teren o seric de vestigii antice, importante
pentru istori.1 Daciei romane. S-a .preocupat În mod special de des.:operirile aflate pc proprietatea familiei sale, cc se Întindea În teritoriul din jurul comunei Uriu. Mai tîrziu, pc
cheltuială proprie, va Întreprinde săpături sistematice, În castrul de b Ilişua.
O importanţă deosebită în formarea tÎnă-rului Torma ca cpigrafoa a avut-o cunoştin1a
făcută cu nurele Theodor Mommsen, care l-a îndemnat, Încă din 1857, spre studiul bogatului material diru Dacia. Mai tÎrziu Th. Mommscn îl va lua colaborator la alcătuirea volumului III din Corpus lnscriptionum Latinarum, unde va vorbi despre Torma K. cu multă
comideraţie, iar În Supplementum la acel.1şi volum. apărut În I 891, îl socoteşte crl mai de
seamă epigrafist al Daciei.
În 1861 intră în activitatea politică, fiind deputat În dieta de la Sibiu (186.3) ~i Cluj
(1865-1867). Din 1867 este prefect al comitatului Szolnok-Dăbîca timp de şase ani. In
calitate de cetăţean de onoare al Dcjului a donat şcolii din -localitate o bibliotecă cu
peste 2.000 de volume. Paralel, se ocupă de studiul istoriei. Publică o scrie de articole
referitoare iia urmele romane În Dacia, Împărţirea administrativă a provinciei, inscripţiile
din Transilvania, oîteva rapoarte asupra săpăturilor de la Ilişua, Cetea, Gherla. In semn
de recunoaştere a acei v,ităţii sale ştiinţifice a fost ale;, fo 1861, membru corespondent al
Academici de Ştiinţe Maghiare, al cărei membru plin devine fo 1881, un an mai tîrziu fiind
membru de onoare al Academic,i Române.
Tot In 1861 este ales membru al dircqiei Muzeului Ardelean, iar în 1872 vicepreşe
dinte al Asociaţiei Muzeului Ardelean.
Între anii 1864-11885 va fi membru corespondent s1u de onoare al mai multor
institute şi universităţi de ,prestigiu din Italia, Germania, Ungaria, a căror enumerare ar
lungi peste măsură această modestă evocare. Torma K. s-a retras în 1875 din activitatea politică, consacrîndu-se activităţii de dascăl. In 1876 a funqionat ca profesor de drept la
Universitatea din Cluj, iar în 1878 va ~i numit profesor de arheologic ,ş~ numismatică la
Universitatea din Budapesta, punînid accentul mai ales pc necesitatea aprofundării de către
studenţi a cunoştinţelor de epigrafie. El Însuşi, În această perioadă, scoate la ilumină o
seric de lucrlri de hază cu profil epigrafie, referitoare la unele inscripţii din Dacia (publică
mai ales în AEM şi Archert).
în Ungaria cercetează o parte a amfiteatrului de la ◊buda, identificînd localitatea
cu anticul Aquincum şi publicîrud, după o scrie de zece articole, o lucrare amplă asupra
săpăturilor sale la acest obiectiv (Az aquincumi amphitheatrum eszaki felc Amphitheatri
Aquincensis pars septentrionalis, Budapest, 1881).
Între 1880-1883, Torma K. publică cele mai importante lucrări ale sale referitoare,
În special, la limes-ul dacic, dintre c1re amintim: A Limes D(-lcicus felso resze, Buda.pe-st,
1880. Tot atunci apare Repert6rium Dacia regiseges felirattani irodalmahoz. Repertorium
ad literaturam Daciae archaeologic{lm et epigraphicam, Budapest, 1880, carte de referinţă
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Deşi în arhiva Muzeului de istorie al Transilvaniei nu se mai păstrează
actele de donaţie care ne-ar fi oferit, poate, o serie de informaţii referitllare
la colecţie, pe baza registrelor de im·entar putem afla cu aproximaţie anul în
care au fost donate, numărul ~i. mai ales, locul de provenienţă al obiectelor.
Astfel, ~e pare că ele au fost donate în mai multe etape succesive, în dreptul
anumitor grupuri menţionîndu-se fie anul 1867, fie 1868. Inventarierea s-a
făcut ulterior, pe la începutul secolului următor.
Iniţial, erau aproape 1900 de piese diferite, dintre care foarte puţine
medievale şi mnderne, majoritatea fiind preistorice şi romane. Am inclus şi
cele două cazuri cînd, alături de Torma Karoh·, mai există menţionat un
donator 2 •
•
În decursul timpului, unele piese s-au pierdut sau au fost distruse (în
\pecial cele friabile sau casabile), altele n-au mai putut fi identificate, fie din
cauza ştergerii vechilor numere de inventar de pe obiecte, fie, mai ales, din
cauză că înregistrarea lor nu s-a făcut în mod corespunzător, în sensul că
nu există o descriere a fiecărui obiect separat, care ne-ar fi facilitat recun1la',terea lui, chiar în lipsa numărului respectiv de inventar, ci doar notaţii generale în dreptul unor loturi mari, enumerîndu-se categoriile, mai ales din
punctul de vedere al materialului din care au fost lucrate 3 • Mai rar, s-a
Întîlnit cazul innrs, restaurîndu-se unele obiecte, din fragmente inYentariJ.te
separat.
Cu toate aceste dificultăţi, coleqia se pretează studierii şi integrării în
circuitul ştiinţific, datorită altor calităţi, dintre care cea mai importantă este
aceea a cunoaşterii, la majoritatea pieselor, a localităţii unde ele au fost
descoperite. Această însuşire lipseşte de cele mai multe ori la alte colecţii,
~are. oricît ~e. ~aloroase ar fi îşi pierd, astfel, în bună parte, valoarea
1stonco-muze1st1ca.
Din punctul de vedere al componenţei, dacă excludem cele cîteva piese
medievale şi moderne la care nu ne ,·om referi şi cele 51 fără loc de descoperire, rămîne un număr de peste 1.800 obiecte donate iniţial, care se clasi-'
fică în două grupe mari: ceva mai puţin de o treime sînt preistorice, restul

pentru toţi cei interesaţi de materialul roman descoperit la acea dată În Dacia.
Intre altele, a studiat reţeaua rutieră romană din zona Dunării de Jos. precum ş1
dispunerea topografică a unor scene de pe columna traiană.
în l 887 s-a stabilit la Roma şi apoi la Porto Anzio (antiwl Antium), făcînd, în continuare, studii topografice asupra Romei. Se stinge din viaţă la 1 martie 1897, fără a reuşi
să finalizeze monumentala carte la care lucra, un corpus al Întregului material epigrafie
din provincia Dacia. Eminentul cercetător ardelean Torma Karoly a lăsat În urma s1. o
operă vastă, valabilă şi astăzi în punctele sale esenţiale.
Lista completă a studiilor, articolelor şi lucrărilor sale se poate reconstitui după
J. Banner - I. Jakabffy, A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliografiaja, a legregibb idoktol a XI. szazadig, Akademia.i Kiad6, Budapest, 1954, p. 575, index, s.v. Torma Karoly.
Dintre numeroasele necroloage, evocări ~i note biografice referitoare la activitatea lui Torma
K. le-am folosit, În nota de faţă, pe cele scrise de: Kuun Geza, În HTRT E, 1899, l,
p. 1-40; Kadar J6zsef, Szolnok-Dobokavarmegye monographiaja, Dej., 1900, II, p. 416-417;
I. I. Russu, în SC/V, X, 1959, p. 308-309; idem, în I DR, I, 1975, ip. 50-53.
2 Unele obiecte de la Coldău-Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) /int donate de Torma
Karoly şi Racz Gyula, iar cele de la Voiai (contopit cu Turia, jud. Covasna), de citrc
T-0rma K. şi Eresztevenryi Maria.
3 Din reg,istrul-inventar rezultă că asupra unui grup mare de obiecte Torma K. a f_ăcut
o descriere, pe care Însă şi-a păstrat-o.
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de peste două treimi reprezentînd o diYer)itate de obiecte din epoca romana,
printre care şi cîteva romane tîrzii.
Piesele preistorice '>i din epoca romană au fost adunate din .H de !11c,1lităţi ale Transilvaniei, majoritatea făcînd parte din fo~tul comitat SzolnokDăbîca, în urma perieghezelor, achiziţiilor, cercetărilor proprii şi )ăpăturilor
arheologice executate de Torma K,iroly. Zona cea mai intens cercetată este
cea a satelor aparţinătoare comunei Uriu, fapt oglindit în numărul mare de
obiecte proYenite de la Ilişua ~i Criste~tii Ciceului, după care se ÎtN_-rie.
în 0rdine descrescîndă, numărul pieselor de b Coldău. Bnzieş şi Negrilc';iti.
Destul de multe obiecte au fost dunate de la Cetea (corn. Gaida de Jos, jud.
Alba), unde Torma Karoly a iniţiat săpături arheolngice4, apoi de la i\luciu
(jud. Cluj) ~i Turia (jud. CoYasna). Din re\tul de 2J lncalităti sînt :11registrate abia 54 de obiecte în t·.ll.11'>.
Materialul arheologic roman, în proporţie de 96°/o, reprezentînd aprnape
1.200 de piese, este descoperit în zona Ilişua - Cri~te~tii Ciceului, de cele
mai multe ori neputîndu-se diferenţia obiectele dintr-o localitate de alta,
deoarece pentru mai mult de 1.100 piese \Înt notate, ca loc de provenienţă,
ambele localităţi. CîteYa fragmente ceramice sînt de la Criste5tii Ciceului,
~i doar 60-70 de piese sînt înregistrate de la Ilişua. Unele dintre acestea au
fost publicate detaliat de către Torn1J. K.iroly, în raportul asupra săpăturilor
de la Ilişua 6 • Despre celelalte obiecte, atît din zona amintită, cît şi din
restul localităţilor, nu cunoaştem date suplimentare referitoare la punctul de
hotar, condiţiile de descoperire sau alte indicaţii mai exacte, exceptînd carnl
materialului din săpăturile de la Cetea, care este publicat.
Asupra castrului de la Ilişua şi a zonei Oristeştii Ciceului \-au făcut
dese referiri în literatura de specialitate, toate bazate, în esenţă, pe rezultatele săpăturilor, publicate în urmă cu un secol de către Torma K,iroly, după
~are nu s-au mai făcut cercetări arheologice sistematice la aceste obiective
importante.
Din materialul scos la iveală, după cum era şi firesc, inscripţiile în piatră sau cărămizi s-au bucurat de o atenţie deosebită, după publicarea lor de
către acelaşi Torma K., fiind unele reluate în discuţie de alţi specialişti. Celelalte obiecte, rezultate din săpături sau achiziţii, au fost cercetate într-o mă
sură mai redusă, unele fiind total ignora te.
Identificarea în colecţiile muzeului nostru a unui număr aproximativ de
900 piese, deocamdată, din cele aproape 1.200 existente iniţia1 l de la Ilişu.1 Cristeştii Ciceului, permite semnalarea celor mai puţin cunoscute. Importanta
lor arheologico-istorică este poate inegală, dar, compensată fiind prin varietate, completează pe cît este posibil imaginea formată asupra anumitor aspecte
ale epocii romane în Dacia.
4

Torma Karoly, A csaklyai oskori telep ismertetese, în ErdMuz, 1879, p. 31-32.
Aceste focafoăţi 'SÎnt: Alba Iulia-Partoş, Vinţul de Jos (jud. Alba), Piatra, Săsarm,
Şieu-Odorhei (jud. Bistriţa-Năsău•d), Gherla, Hodişu, Căşei, Aruncuta, Turd
(jud. Cluj),
Angheluş (jud. Covasna), Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), Vcţd-Deva, fostul sc:tun
Orăştie (jud. Hunedoara), Suciu! de Jos {jud. Maramureş), Glod, Fodora Romană, Dobrocina, Ileanda, Moigrad, Topliţa, Românaşi, Şimişna (jud. Sălaj).
6
Az als6-ilosvai r6mai all6tabor s mi,emlekei, în ErdM,,zf.vk, III, 1864-1865,
p. 10-67.
5
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Materialul arheologic de la Ilişua - Cristeştii Ciceului, aflat în muzeul
din Cluj, cuprinde: ceramică de uz comun, vase fine „terra sigillata" sau
imitaţii locale, opaiţe (unele stampilate), tuburi de conductă, bucăţi de mortar, mozaic, sticlă fragmentară, unelte agricole, arme, vase de bronz fragmentare, minere, cuie, ţinte, aplici, accesorii de harnaşament, chei, balamale,
zăbale, cîrlige, nrigi, plăci de metal, statuete, fibule, podoabe, instrumente
medicale, piese prelucrate din os etc. Există un număr destul de mare de
fragmente metalice, din obiecte a căror funcţionalitate este greu de precizat.
O parte din piese au fost pentru prima oară publicate de autorul săpă
turilor. Unele dintre acestea, ulterior, au fost reluate în discuţie, altele, inedite, au fost cercetate sau amintite doar În treacăt, în lucrări de specialitate
apărute mai recent. Este vorba despre următoarele obiecte: cîteva imitaţii de
„terra sigillata"•, fragmente de opaiţe stampilate, un ciob cu inscripţie şi o
cărămidă cu Al(a) (I Tungrorum) Front(oniana)8, un fragment de rnozaic 9 ,
,1
farfurie 10 , trei opaiţe Întregi, dintre care unul de ceramică şi două de
bronz 11 , cîteva unelte (două dălţi, o săpăligă şi un sfredel) 12 , o pensetă, două
aplici, un pinten 13 , un relief fragmentar de marmură - partea stîngă a lui
Liber sau Dionysosu, două statuete de bronz, di.ntre care una îl reprezintă
pe Iuppiter Dolichenus (publicat iniţial de către Torma K. drept Marte),
iar cealaltă o bacantă sau Libera 15 . Se mai adaugă cîteva fibule de diferite
tipuri şi o gemă de iaspis roşu, înfăţişîndu-1 pe zeul Mercur 16 .
Ne-am propus să prezentăm aici cele cîteva podoabe existente în colecţie, toate provenite din zona Ilişua Cristeştii Ciceului. O parte dintre
ace~tea au fost menţionate de către autorul săpăturilor În raport, şi anume:
un cercel de aur, patru inele digitale, dintre care trei de bronz şi unul de fier
(aL·eHea fără a fi ilustrate), gema cu reprezentarea lui Mercur, un ac de păr
cu capul sferic şi erei protuberanţe pe tijă (aparţine bronzului tîrziu - culrnra Noua - informaţie amabilă din partea colegului T. Soroceanu), un
pandantiv carpic de bronz „în formă de căldăruşă" (numit „cercel" în raportul amintit) şi două mărgele, una bitronconică alungită şi alta în formă
de trunchi de con, bleumarin cu fîşii încrustate de culoare galbenă 17 .
7 V. Christescu, Viata economică a Daciei ro'71('ne, I, 1929, p. 69-70, pi. 111/1~6,
IV/I, 3-4.
11
N. Gostar, În ArhMold, I, 1961, p. 1%, 157, 161, 164, 168, 172; I. I. Russu, în
StCom, 12, 1965, p. 73-74; H. Daicoviciu, în Civilta .. ., p. 137, C. 27.
9 I. Ilcrciu, În Apulum, IV, 1961, p. 155.
10
H. Daicoviciu, În RomRum, p. 148, E. 58; idem, în Civilta .. ., p. 163, E 70.
11 Idem, în RomRum, p. 169, E 179; idem, în Civilta .. ., p. 186, E 227, p. 160,
F 40-41.
12 C. Pop, în Civilta .. ., p. 156, E 15-16, p. 176, ~ 152, p. 156, E 13.
13 Idem, în Civilta .. ., p. 196, E 305; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 123, C 60;
p. 174, E 209; idem, 1n Civilta .. ., p. 141, C 53, p. 191, E 263; K. Horeclt, Untersuchungen .. ., p. 36-37.
H A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 219; C. Pop Z. Milea, iru ActaMN, II,
1965, p. 201, fig. 2.
•
15 C. Pop, în Civilta .. . , p. 220, F 108; D. Isac, în ActaMN. VIII, 1971, p.
:i71-575, fig. la-b; G. Finaly, în ArchErt, XIX, 1899, p. 299-300; C. Pop, op. cit.,
p. 210, F 57; idem, în ActaMN, X, 1973, p. 596-598, fig. 2.
16 I. H. Crişan, tn ActaM P, III, 1979, p. 283, pi. Il/3, p. 285, pi. IV/8, p. 290,
pi. IX/5, p. 291, pi. X/1, 5; L. Ţeposu-David, În OmD, p. 529, fig. 1/18.
17 Torma Karo)y, în ErdM,izE.vk, III, 1864-1865, p. 58, pi. XIl/5, XIII/2, 15, 17,
21, XIV/7.
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Fig . 3 1-2, a versul

ll iş ua şi

5

C rist e ş t ii Ciceului ( donaţia Torma K.)

reversul cercelu l ui de aur cu camee; 3, mărgele de sticlă, os,
in cen t ru l imaginii, pi atro de agat; 4-5, inel digital de aur.
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1'1L'Z['0LOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

657

Pandantivul „căldăruşă", cercelul de aur şi cele două mărgele n-am reu~ă le identificăm. În schimb, s-au găsit zece ace de păr ornamentale,
din os sau bronz, cinci inele digitale, dintre care trei de fier, unul de bronz şi
unul de aur, o parte dintr-o gemă de pastă care probabil a aparţinut unuia
dintre inele, trei brăţări, din care una fragmentară din sticlă şi două de bronz,
n piatră de agat, ovoidală, şi nouă mărgele din ceramică, sticlă, os şi hematit,
de forme şi culori diferite, precum şi un cercel de aur, altul decît cel publicat.
lată pe scurt descrierea podoabelor de la Ilişua Cristeştii Ciceului:

şit

A. Ace de ptzr
1. Ac fragmentar de os, cu trei caneluri 111c1zate la capătul grm, care
este rupt. Lungimea păstrată: 2,8 <.m. Fig. 1/3.
2. Ac fragmentar de os, cu două caneluri incizate la capătul gros, rupt.
Lungimea păstrată: 4,9 cm. Fig. 1/4.
3. Ac de os cu cap conic. Lungimea: 9,2 cm. Fig. 1/8.
4. Ac fragmentar de os, ca şi precedentul. Lungimea păstrată: 9,2 cm.
Fig. 1/9.
5. Ac fragmentar de os, cu cap uşor rotunpt. Lungimea păstrată:
7,8 cm. Fig. 1/10.
6. Ac de os, cu cap rotunjit. Lungimea: 13,9 cm. Fig. 1/5.
7. Ac fragmentar de bronz cu cap conic, sub care decoratia e realizată
în registre, alternînd cite o sferă cu o canelură şi două poqiuni crestate, În
reţea de romburi sau forme geometrice neregulate. Lungimea păstrată: 5,4 cm.
Fig. 1/1.
8. Ac de bronz cu cap rotunjit. Lungimea: 8,1 cm. Fig. 1/6.
9. Ac de bronz, ca şi precedentul. Lungimea: 8,1 cm. Fig. 1/7.
1O. Ac de bronz, fragmentar, cu capul de forma unei mîini drepte cu
degetele Întinse în sus, ţinînd Între police 5i index un con de pin 5au un ou.
Lungimea păstrată: 4,3 cm. Fig. 1/2.

B. Inele digitale
1. Inel de fier, incomplet, format dintr-o \'erigă ce se lăte~te şi aplatizează, în,cadrînd chatonul oval, găurit pentru fixarea pietrei ornamentale,
care însă lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1,3 X 1 cm. Fig. 2/2.

2. Inel de fier, incomplet, lucrat ca şi precedentul, cu chatonul oval, uşor
adîncit, dar plin. Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1,4 X 0,9 cm.
Fig. 2/3.
3. Inel de fier cu veriga incompletă, chatonul dreptunghiular, putin aplatizat. Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1 X0,8 cm. Fig. 2/7.
4. Inel de bronz, incomplet, subţire, cu chatonul plat, oval, deteriorat.
Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1 X 0,7 cm. Fig. 2/6.
5. Inel de aur (puritate 950%0 ), cu veriga elipsoidală şi chatonul oval,
adîncit, plin. Piatra ornamentală lipseşte. Dimensiunile
chatonului:
1,1 X0,9 cm. Greutate: 7,55 gr. Fig. 3/4-5.

C.

Piatră

de inel

1. Piatră fragmentară, stratificată, din pastă de culoare albicioasă. Pare
a fi aparţinut inelului din fig. 2/6. Dimensiuni: 1 X0,7 cm. Fig. 2/5.
42
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Brăţări

1. Fragment dintr-o brăţară de sticlă bleumarin, ornamentată cu o linie
incizată în zig-zag, umplută cu pastă gălbuie. Lungimea păstrată: 1,5 cm.
Fig. 2/4.
2. Brăţară simplă de bronz, lucrată dintr-n bmă sub\ire cu capetele
petrecute. Diametru: 6,4 cm. Fig. 2/9.
3. Brăţară de bronz lucrată dintr-o lamă cu capetele prnfilate sub form,l
unui cap de ~arpe stilizat. Diametrul maxim: 4,6 cm. Fig. 2/1.

E. Piatră-pandantiv
1. Piatră ovoidală de agat tramlucid, stratificat În nuanţe diferite de
gri, bej şi alb. Pe una dintre feţe are incizat un inic lăca':i circular, care putc,1
servi la ataşarea de un medalion, cercel, sau piatra putea fi purtată ca uli,man. Diametru: 1,5Xl,1 cm. Fig. 3/3.

F. Mtirgcle
1. Mărgea din ceramică gri-albicioasă, în fonnă de vas-borcan. Fig. 2/8.

de sticlă bleumarin, în formă de pepene. Fig . .>/.L
3. Mărgea fragmentară, de acela~i fel cu precedenta. Fig. 3/3.
4. Mărgea fragmentară de hematit cărămiziu, tubulară. Fig. 3/3.
5. Mărgea fragmentară de os, tubulară. Fig. 3/.1i.
6. Mărgea fragmentară din sticlă Yerde, ovoidală, u~or bitronconică, cu
decor încrustat din linii în val, albe ~i cărămizii. Fig. 3/3.
7. Mărgea fragmentară din sticlă neagră, sferică, cu decor încrustat din
linii în val, albe şi brune. Fig. 3/3.
8. Mărgea fragmentară, de sticlă neagră, sferică, turtită. Poartă un dec11r
format dintr-o linie ro~ie încrustată În zig-zag. Fig . .1i/3.
9. Mărgea fragmentară de sticlă bleumarin, sferică, cu decor încrustat
din cerculeţe albe. Fig. 3/3.

2.

Mărgea fragmentară

G. Cercel

1. Cercel de aur (puritatea 900 %0 ), lucrat prm ooca111re, format dintr-n
de aur, o camee
negru este reprezentat, în alb, un bust feminin, din profil spre stînga. În partea de j,l\
a plăcuţei circulare a fost sudată o altă foiţă de aur, cu marginile actualmente distruse. Le extremităţile ei, iniţial, atîrna cîte un pandantiv, după
cum arată cele două mici cîrlige de aur păstrate.
Decoraţia cercelului a fost realizată în tehnica au repousse: placa rotundă are circumferinţa subliniată printr-o bordură, după care, spre in terior, de jur împrejurul cercului, urmează un şir de ove puternic reliefate. În
prelungirea ovelor, încadrînd radial cameea, apar liniuţe fin incizate. Cu
alte cuvinte, cameea reprezintă centrul cercului; din apropierea ei pornesc
nişte „raze" a căror capete se termină cu cite o protuberanţă. Pe foiţa lipită
de cerc, deşi deformată, se distinge o acoladă incizată tot pe dosul piesei.
Fig. 3/1.

plăcuţă rotundă, în mijlocul căreia este prinsă într-o ramă
ovală alungită de onix sau sardonix stratificat. Pe fondul
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Fig. 2 - Ilişua - Cristeştii Ciceului (donaţia Torma K.) : I, 9, brăţări de bronz; 4, fragment de brăţară din pastă de sticlă; 2, 3, 6, 7, inele digitale din fier şi bronz; 5, piatră
de inel, din pastă ; 8, mărgea de ceramică.
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Reversul cercelului este neglijent lucrat, nefinisat, şi nu prezintă mei o
urmă din sistemul de fixare al piesei, pentru a putea fi purtată în ureche. În
schimb, se vede că partea circulară a cercelului a fost dublată pe dos cu n
altă foiţă de aur, iar plăcuţa ce susţinea pandantivele a fost sudată ulterior
de partea rotundă, pe ea fiind lipite cele două cîrlige. Dimensiuni: lungimea
cercelului 2,2 cm; diametrul părţii circulare: 1,9 cm; dimensiuni•le cameei:
1,3 cm X 0,7 cm. Greutatea totală: 2,15 gr. Fig. 3/2.
Privind în ansamblu podoabele din colecţia Torma Karoly, se obserd
că, deşi sînt prezente aproape toate categoriile, nu întîlnim o diversitate prea
mare din punctul de vedere al realizării artistice.
Podoabele deja publicate (gema cu reprezentarea lui Mercur, cercelul de
aur din fig. XIII/15 şi acul de tip Noua), Întrucît apar în raportul de ~antier, sînt descoperite cu siguranţă la Ilişua. Dintre piesele pînă acum inedite,
potrivit numerelor de inventar, din acelaşi loc provin: fragmentul de bră
ţară din sticlă, piatra de agat, opt mărgele dintre cele nouă, inelul de aur ~i
gema de pastă. Pentru toate celelalte se indică zona Ilişua Criste~tii
Ciceului.
De fapt, cunoaşterea localităţii are mai puţină importanţă, din moment
ce nici pentru obiectele publicate în raportul amintit nu se arată mai exact
în care anume încăpere sau context au fost găsite.
Dintre podoabe, a.cele de păr sînt descoperiri obişnuite În castre, aşezări
sau morminte din epoca romană. Din zona Ili~ua - Cristeştii Ciceului ,-au
găsit şase ace de os şi patru de bronz. Majoritatea sînt simple, nedecorate.
Cele care sînt ornamentate au, în general, caneluri incizate, duble sau triple.
Analogii se cunosc, spre exemplu, din descoperirile arheologice de la: Moigrad,
Cristeşti şi Buciumi 18 . Decoraţia în registre, aflată pe unul dintre acele de
bronz, se regăseşte şi pe alte obiecte de toaletă 19 •
Acul de bronz înfăţişînd mîna dreaptă, ţinînd Între degete un con de
pin, este destul de rar Întîlnit în Dacia. Singura analogie mai apropiată publicată la noi o formează un miner de cuţit găsit în inYentarul unui mormînt
de incineraţie de la Histria, cu reprezentarea unei mîini drepte ţinînd Între
degetele închise o sferă. încheietura are un şarpe, Încolăcit ca o brăţară. O
mînă votivă însă, descoperită la Cătunele (jud. Mehedinţi) cu ani în urma,
are dimensiuni apropiate de un obiect ornamental (înălţimea numai 11,4 cmf 0 .
Mai există, desigur, şi alte obiecte similare, nepublicate. Dintre acestc,1,
la Muzeul din Turnu Severin se află un ac de păr terminat cu o mînă, iar de
la Porolissum provin două exemplare de acelaşi fel 2 1 •
Folosirea acestui simbol al mîinii drepte, fie cu degetele deschise şi răsfi
rate, fie făcînd diverse gesturi de binecuvîntare sau ţinînd între degete o
sferă, un con de pin sau alt fruct, uneori nelipsind un şarpe răsucit, se regă18
A. Buday, 1n DolgCluj, 1915, p. 81, 83, fig. 24/6, 7; D. Popescu, fo Materiale, II.
1956, p. 158, fig. 8-10, 12-15; C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Zalău, 1972, p.
92-93, pi. 100/1, 5.
19
R. Cagnat - V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, Paris, 1920, II, p. 398,
fig. 589.
20
M. Coja, în SC/VA, 4, 1975, p. 557, fig. 3/2; D. Tudor, în A/SC, II, (19.H1935), 1936, p. 185-186, fig. 5.
21
Informaţii amabile din partea colegilor Doina Benca (Timişoara) şi N. Gude;t
(Cluj).
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seşte mai .ales pe piese pur ornamentale. Cu toate că ar fi exagerat să le legăm
direct de obiceiul consacrării mîinilor votive diferitelor divinităţi, descoperirea
lor în numeroase exemplare, mai ales la capătul acelor de păr găsite în toată
lumea romană, pînă tîrziu în secolul V e.n., face aluzie, oricum, la mîinile
rnti\·c, ,,banalizînd" simbolistica iniţială a acestora printr-o transpunere miniaturală în obiecte de anizanat 22 . Pentru acul de la Ilişua Cristeştii Ciceului, cea mai bună analogie o reprezintă un exemplar fără localitate de
pro\·enienţă, al cărui capăt se termină Într-un caliciu de floare, din care iese
o mină ţinînd între police şi index o sferă sau un fruct 23 .
Inelele cu chaton oval sînt obiecte obişnuite şi În alte descoperiri din
epoca romană. Analogii pentru cele de la Ilişua - Cristeştii Ciceului se află
în castrul de la Buciumi şi în morminte de la Tomis şi Callatis 2 "'.
Dintre cele trei brăţări din colecţia T arma Karoly, cea de sticlă bleunurin, cu pastă galbenă, este celtică, iar cea simplă de bronz are analogii,
de exemplu, În cimitirul de la Soporul de Cîmpie, apaqinînd epocii romane:!".
A treia brăţară cu capete aplatizate, în formă de 'iarpe, reprezintă un tip
puţin răspîndit În Transilvania, ~in•gurele brăţări de acest fel fiind cele descoperite, cu ani în urmă, în cîteva morminte rnmane tîrzii de la Alba Iulia:! 6 .
In schimb, în Pannonia există multe brăţări cu capete aplatizate, varietatea
den,raţiei lor făcînd însă dificilă găsirea unui .exemplar identic piesei de la
I1işua Criste~tii Ciceului. Mai apropiate par a fi brăţările de la: Ko,
Szentlaszlo-Szentegyedpuszta şi Bolcske:! 7 •
Piatra-pandantiv de agat presupunem că făcea parte fie dintr-o bijuterie mai complicată, fie că era purtată drept amuletă, datorită însuşirilor magico-apotropaice atribuite agatului, alături de alte minerale 28 .
Referindu-ne la cele nouă mărgele, observăm că opt dintre ele sînt
fragmentare şi doar una singură, lucrată din ceramică, este Întreagă. Aceasta
din urmă este din zona Ilişua Cristeştii Ciceului, spre deosebire de
celelalte, care sînt de la Ilişua. Ca material, în afară de mărgeaua de ceramică, din restul de opt, şase sînt din sticlă colorată, una de os şi alta de
hematit. Din punctul de vedere al formei, în afară de exemplarul de os şi
22 Alte :ice ornament:ilc <le acest fel în: R. Cagn:it V. Chapot, op. cit., p. 4C6,
fig. 3026; în canubae-!e de la Intcrcisa s-:i gă~it un ac terminat cu o mînă cc ţine Între
<lq;ctc o frunză. Cf. Esztcr B. Vagu, în Alba Regia, XI, 1971, p. 113, pi. 40/4; alt exemplar. din cimitirul de l:i lntrrcisa-,,Papsziget", cf. Esztcr B. Vagu Istvan Bona, Die
Griiberfelder von lntercisa. Der spătromische Siidostfriedhof, A!kademiai Kiad6, Iludapest,
I q 7 r-,_ p. 120. pi. 28; din Egipt provin patru ace, dintre care trei sînt de la Alexandria,
datate În sec. IV-V c.n., şi unul de la Cairo, nedatat. Cf. O. Wulff, Altchristliche und
mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke, t. I, Berlin, 1909, p. 124, pi. 21,
nr. 458-462; la Untcrsiebcnbrunn s-a găsit un exemplar Într-un mormînt de la Începutul
wc. .1I V-lea c.n., cf. E. Kellcr, în Germania, 45, 1967, p. 109.
23
H. B. Waltcrs, Catalogue of the bronzes, Creek, Romţin, and Etruscan, in the
Department of Creek and Roman ţintiquities, British Museum, London, 1899, p. 317, fig.
70, nr. 2386.
24 C. Pop, op. cit., .p. 92, pi. 98/7-8; M. Ilucovală, În Pontica, 3, 1970, p. 191, 194;
A. V. Rădulescu, El. Coman, C. Stavru, În Pontica, 6, 1973, p. 263, pi. VI/3.
25 D. Protase, Un cimitir d,icic din epoca romană la Soporul de Cîmpie, Ed. Acid.
R.S. R., Bucureşti, 1976, p. 69, pi. 29/7, 31/4, 7.
26 K. Horcdt, Untersuch1mgen .. . , p. 64, fig. 19(7, 8.
27
V. Unyi, în ActaArchBp, XXIV, 1972, 1-3, p. 164, fig. 58/8, 10, 44.
28 J. Marques-Riviere, Amulettes, talismans et pantacles, Paris, 1938, cap. XI, Les
Iapidaires magiques, în special p. 270.
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cel de hematit, care sînt tubulare, cea de ceramică este de forma vasuluibmcan, dintre celelalte, de sticlă, două fiind în formă de pepene, trei sferice
(mai mult sau mai puţin turtite) şi una o\'oidală, uşor bitronconică.
În general, publicarea mărgelelor descoperite în săpăturile arheologice
suferă deseori de superficialitate, lipsind descrierea completă a elementelor ce
caracterizează această categorie de podoabe. Pe de altă parte, durata circulaţiei anumitor tipuri de mărgele este ,·ariabilă, nefiind neapărat influenţată
de sc~imbările modei timpului. Motivele de mai sus, precum şi faptul că nu
cunoaştem deloc contextul apariţiei mărgelelor din cnleqia Torma, ne Împiedică să ne putem pronunţa mai exact asupra încadrării lor cronologice.
Cea mai veche mărgea este cea bleumarin cu decor încrustat din cercuri
albe. Ea aparţine Hallstattului sau Latene-ului. Nu putem şti cu ce alte
desn,periri a ieşit la iveală, dar uneori ea este păstrată timp de mai multe
secole, apărînd în cimitire din sec. III-IV e.n., cum este cel de la Tîrgşor:!!l.
Alte tipuri de mărgele, cum ar fi cele În formă de pepene, mai mult sau
mai puţin crestate, există frecvent în epoca romană, de exemplu la Buciumi
şi SPporul de Cîmpie, dar şi în sec. IV e.n., la Bratei sau în descoperiri mai
tîrzii, din secolele VII-VTII e.n.=rn La fel, mărgele tubulare sau cilindrice
circulă pe durata mai multor secole. Pentru cele două fragmente de la
Ilişua Cristeştii Ciceului cele mai potri,·ite analogii le formează anumite
piese din cimitirul de la Soporul de Cîmpie=11 .
Dintre celelalte mărgele, se pare că forma de vas-borcan e Întîlnită în
morminte romane tîrzii şi În cimitirele cerneaho,·iene ale secolului al IVlea e.n. 3 :?
Tipul mărgelelor cu decor încrustat apare în sec. III e.n., dar se dezvoltă
în sec. IV e.n., ajungînd pînă În primele decenii ale secolului următor. Cele
două mărgele de acest fel din colecţia Torma Karoly, de culoare neagră cu
linii încrustate brune şi albe sau în zig-zag, roşii, se aseamănă cu unele exemplare din cimitirul nr. 1 de la Bratei. O a treia mărgea lucrată în aceeaşi
tehnică, de culoare verde cu încrustaţii maronii şi albe, aparţine aceleia~i
ca tegorii 33 .
Cercelul de aur de la Ilişua - Criste~tii Ciceului reprezintă un exemplar
mai puţin răspîndit în Dacia. Tipologic, el se înscrie în seria cerceilor formaţi
dintr-un disc-medalion, de care atîrnă două pandantive prinse fie direct de
marginea cercului, fie prin intermediul unei porţiuni de legătură. Pentru
ambele variante sînt anafogii la Pompei, iar la Emona (Ljubljana), într-un
mormînt de incineraţie cu cistă de piatră, s-a găsit o pereche de cercei de
aur cu disc, de care este sudată o plăcuţă dreptunghiulară care poartă la
extremităţi cite un pandantiva-i_
9
:.
Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din secolele li I-TV e.n„ Ed. A cad. R.P.R., Ilucurqti, 1965, p. 109-110, pi. 138/20.
30
C. Pop, op. cit., p. 90-91, pi. 97/1-12; D. Protasc, op. cit., p. 69, pi. 34/4; L.
Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V ( cimitirul J de
la Bratei), Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 71, pi. 28/4; K. Horcdt, Contribuţii ... , p. 84,
fig. 18/13.
:'l D. Protasc, op. cit., p. 69, pi. 27/4.
:12 L. Ilârzu, op. cit., p. 71.
:; 3 Idem, p. 72, pl. 28/3, 6.
34 Cf. DA, t. III1, p. 440-447,
s.v. inaurcs, 1n special, p. 446-447, fig. 4021,
4024: Sonjct Petru, Emonske nekropole, Ljublj1na, 1972, p. 171, pi. 106/ I.
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Cercelul din coleqia T orma se deosebeşte de cei de la Pompei şi Emona
prin faptul că poartă în centru o camee şi este decorat au repousse, celelalte fiind simple, neornamentate. Pentru decoraţie cunoaştem o analogie
într-un mormînt tumular din Bulgaria, la Ljublen, unde s-au descoperit doi
cercei de aur, diferiţi unul de celălalt, şi anume unul cu disc ornamentat
au repousse, altul oval, ajurat, aYînd în mijloc o camee similară celei de pe
piesa noastră. Mormîntul este datat cu monede romane În primul sfert al secolului al III-lea e.n.=15
Cea mai potri,·ită analogie pentru cercelul de la Ilişua - Cristeştii Ciceului o constituie o descoperire făcută cu doi ani în urmă tot în Bulgaria, la
Suhindol, şi anume o pereche de cercei de aur în formă de medalion la care
s-a sudat o plăcuţă trapezoidală. De aceasta atîmă două pandantive terminate cu cîte un rubin. Medalionul are în centru o camee de sardonix ce
reprezintă un portret feminin Yăzut din faţă, marginea de aur fiind ornamentată cu un decor geometric în tehnica au repousse. Cerceii au fost data\i,
În linii mari, în sec. II-III e.n. 36
După cum arată analogiile prezentate, folosirea tipului de cercel din
colecţia Torma se e~alonează din sec. I e.n. pînă În sec. III e.n. În aceste
condiţii, singura posibilitate de a stabiB o încadrare cronologică mai exactă
o reprezintă aflarea perioadei cînd a fo~t lucrată cameea, presupunînd că ea
este contemporană cu montura. În general, comparativ cu gemele descoperite Într-un număr mare de exemplare, cameele sînt mult mai puţine În
Dacia 37 .
Exemplarul în discuţie este o camee ovală-alungită de sardonix, reprezenlÎnd bustul unei femei tinere din profil, spre stînga. Trăsăturile sînt destul
de dificil de stabilit, deoarece piatra este distrusă în dreptul nasului. La baza
gîtului (fiind şi lung) se observă lucrătura minuţioasă a draperiei, săpată în
falduri, cu un colţ ascuţit în faţă. Este redată o figură delicată cu faţa mică,
impresia fiind subliniată probabil şi de părul bogat care acoperă o parte din
frunte şi urechile. Coafura este realizată din onduleuri adînci, paralele, încheindu-se la ceafă printr-un coc bogat, împletit. Pieptănătura, deşi nu seamănă
pînă la identitate cu nici una dintre reprezentările de pe monede ale împără
teselor romane, dătătoare de ton în moda timpului, credem că aminteşte genul
de coafură purtat de împărătesele siriene, începînd cu sfîrşitul secolului al
II-iea c.n., dar mai ales în prima parte a secolului al III-iea e.n. 38
35
36

D. Ovcarov, în Arheologija, 3, 1979, p. 40, fig. 10.
B. fllov, în Bulletin de la Societe Archeologique Bulgare, V, 1915, p. 226, fig.

159.
colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei se
păstrează
55 de geme şi
camee. Cf. L. Ţeposu-David, op .. cit., p. 526. Muuul de iis-torie şi artă din
Zalău are in colecţiile sale 63 de geme şi numai o camee. Cf. L. Ţeposu-Marinescu şi
E:va Lak6, Catalogul colecţiei de geme romane, Zalău, 1973, 32 p.; de la Romula au
ajunis in colecţia Muzeului din Caracal 31 de geme şi o singură camee. Cf. D. Tudor.
În Apulum, VI, 1967, p. 209-216.
38 M. Bernhart, Handbuch zur Munzkunde der romischen Kaiserzeit, Halle, 1926,
p. 5, ,pl. 12/1, portretul Didiei Clara şi pl. 12/10-12, p. 23, pl 58/H portretul Iuliei
Domna; Ma.rg. Stephan, iru RE, Suppl. VI, col. 90-102, art. Haartracht; RE, VII 2, col.
2109-2150, art. Haartracht und H(Ulrschmuck.
37
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Am putea deci încadra cronologic cameea şi, implicit, cercelul înue
ultimii ani ai secolului al Ii-lea ~i prima treime a veacului următor. El reprezintă, cu siguranţă, un produs de import, Într-o execuţie artistică reu~i1ă.
Cum s-a observat, majoritatea podoabelor descoperite în zona Ilişua Cristeştii Ciceului, provenite din colecţia Torma Karoly, aparţin în linii mari
epocii romane, secolelor II-III, majoritatea neputînd fi datate mai ex:al't.
Este vorba despre acele ornamentale de os sau bronz, inele digitale, ,,gem.1 ''
de pastă, brăţara simplă, piatra-pandanti,· de agat şi unele dintre mărgeie.
Cele mai vechi podoabe din colecţie ~Înt: mărgeaua bleumarin cu încrusta\ie
de cercuri albe, datînd din Hallstatt sau La-Tene şi fragmentul de brăp.ră
celtică.

Dintre piesele care pot fi încacira te cronologic cu mai multă sigur an\ .1
cercelul de aur, databil la sfîrşitul sec. II e.n. ~i începutul ,;ec.
III e.n., iar în epoca romană tîrzie se înscriu brăţara cu capete în formă de
şarpe, mărgeaua de tip vas-borcan şi probabil cele cu decor încrustat.
Podoabele din zona Ilişua - Cristeştii Ciceului, fără a aYea o impnrt~nţă ist~rică deosebită, merită a fi semnalate cel puţin în scopul cunoaşterii
ş1 punem în circulaţie a unor vestigii inedite, aflate În colecţia muzeului
clujean.
IOANA HICA-CIMPEANl.

menţionăm

PARURES ET BIJOUX DECOUVERTS DANS LA REGION
D'ILIŞUA - CRISTEŞTII CICEULUI (VILLAGE D'URIU,
DEP. BISTRIŢA-NASAUD)
(Resume)
Parmi Ies collections 1les plus importantcs du Musee d'Histoirc de Cluj-Napoca, se
trouvc la donation faite, ii y a plus d'un sicclc, par Torma Karoly ( 1829- I 897). !\im
connu pour son activite niche, dirigee vers !'crude des traces de 1'6poquc romainc cn
Da.cie (v. Ia note nr. 1), ii a fait plusieurs rcchcrchcs et fouillcs archeologiqucs, surtout
aux environs du viUagc d'Uriu, a Cristeştii Ciccului et au granid camp romain d'Ilişua
(dep. Bistriţa-Năsăud).
Le nombre ~nitia•l d'objects qui constituent la donation ctait de 1900, dont 1200
appartenaient a l'cpoquc romaine et ,provenaient d'Ilişua Cristeştii Ciccului. On ,1
rcussi a en identifier 900 objects differents, dont Ort! a deja pubLic un petit nombre (v.
Ies notes nr. 7-11).
La plus grand ,partie de la collection ctant presque inconnue, nous presentons lcs
objects de parure et Ies bijoux trouves
Hişua et Cristeştii Ciceului, parmi lesquels on
remarque une cpingle en bronize (fig. 1/2) ayant la forme d'unc maine (v. Ies n•otcs
nr. 20-23) et une boucle d'oreille ornee d'une camee (~ig. 3/1-2).
Chronologiquement, on peut encadrer la plupart des objects au IIe-IIIc siecle de
n.e., excepte un fragment d'un bracelet en verre (fig. 2/4) et une perle bleumarine ayant
d~ cerdes blancs incrustes (fig. 3), appartenant a l"epoque du Hallstatt ou bien Latcne.
A natre avis, la boucle d'oreille en or, date de la fin du IIe et du ,commencemcnt
du Ilie siecle de n.e., alors que le bracelet en bronze (fig. nr. 2/1), i1a perle en ceramique
(fig. 2/8) et probablement toutes celles
decor incruste, appartiennent
l'epoque romaine
tardive.

a

a

a

ASUPRA UNUI MOZAIC DIN APULUM

La 19 decembrie 1797 controlorul salinei din Praid, pe nume Nesszelfeldi Koprziva Ferenc, adresa o scrisoare cunoscutului om de cultură Aranka
Gyorgy 1 . Scrisoarea ni s-a păstrat (vezi Anexa) ~i prezintă un interes deosebit, de,1arece cuprinde cîteva informaţii cu caracter arheologic.
Semnatarul scrisorii nu este chiar necunoscut. N urnele său, Koprz.iva
(ortografiat uneori şi Koporziva 2 ), indică o ascendenţă slavă, probabil cehă
sau croată; Ia acesta se adaugă predicatul nobiliar Nesszelfeldi, care treptat
se mbstituie vechiului nume de familie 3 • La acea dată el era membru al
Societăţii Transilvane pentru cultivarea limbii maghiare"', în cadrul căreia
se !cucura de aprecieri bune pentru cunoştinţele sale din domeniul antichităţii clasice 5 . În 1783 a făcut o periegheză arheologică, ale cărei rezultate
le expune destul de sumar în scrisoarea amintită mai sus, Ia cererea membrilor .acestei societăţi.
Ca un amator harnic ce era, Nesszelf eldi Koprziva amestecă informa\ii
variate, vestigii arheologice şi curiozităţi de aha natură, de valoare foarte
inegală. Pc lîngă o remarcă despre testamentul principelui Gabriel Bethlen•;
apare şi o descriere a zăcămintelor de sare de la Ocna Sibiului 7 sau date
despre un izvor de ape minerale de la Corund~. Expeditorul scrisorii mai
menţionează şi tradiţia orală despre „o pivniţă veche" din Alba Iulia-Parto~ (desigur medievală), descoperită probabil pe la începutul secolului al
X\'III-lea! 1• Mai interesantă este povestirea excursiei făcute Ia Piatra Crai1 Arh. St. Cluj-Napoca, coleqia Mike Sandor, 1797 decembrie 19 (În continuare se
n c:ta M.S.), 9 p. Ne-a fost semnalată de către Adrian Andrei Rmu (B. C. U. Cluj-Napoc:1.), căruia îi adresăm şi pe această calc mulţumirile noastre.
2
Jancs,i Elemer, Az Lrdelyi M(lgyar Nyelvmivelu Tarsasag iratai, Bukarest, Akademiai
Ki:inyvkiado, 1955, p. 273, 345, 351. Mulţumim cu această ocazie arhiv,istului principal
Andrei Kiss pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat la consultarea acesteia şi la întocmirea
lucrării de faţă.
3 In actele de serviciu semnează Franciscus de Nesselfeld sau Franrz von Nesselfeld
(c'1teva exemple la Arh. St. Cluj-Napoca, fd. Tezaurariatul minier al Transilvaniei, 1787,
nr. 3281, 3495, 3672, 4327, 4405, 5089). Cf. Novum Calend{lrium ad annum MDCCXCIV
in usum M.1g11i Principatus Transsih·aniac et parti11m adnexarum, Clau'diopoli, Trpis Martini
Hochmcister, (1794), p. 132.
4
Janc~o Elem6r, op. cit., p. 221.
5
Idem, op. cit., p. 351; M.S., p. 1.
6
M.S., p. 9.
7 M.S .. p. 8.
8 M.S., p. 9.
1 M.S., p. 9.
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vii 10 , pe vîrful numit „Piatra Caprei" (Ketskcko) 11 • Escaladînd cu dificultate panta abruptă, controlorul din Praid observă pe culme urmele abia
vizibile ale unui zid circular de piatră, sprijinit pe un perete de stîncă ce
părea amenajat de mina omului; diametrul fortificaţiei depăşea 14 metri 12 •
fn zid a putut distinge două ambrazuri. Lipsa oricăror construcţii l-a făcut
pe Koprziva să creadă că apărătorii se vor fi refugiat la nevoie în peştera
de sub cetate. Nu uită să amintească urmele încă identificabile ale unui
drum vechi, acum impracticabil; de asemenea, menţionează şi spusele localnicilor, care afirmau că ar fi găsit pe acel deal obiecte şi vase de cositor.
Desigur, ceea ce au putut vedea Koprzi,·a ~i Însoţitorii săi erau rămăşiţele
castrului regal medieval ridicat la Piatra Craivii şi
numit în documente
„Cetatea Caprei" (Kechques castrum) 13 ; numele lui se vede că a fost păstrat
un timp de colina pe care se înălţa odinioară cetatea.
Dar cele mai importante vestigii semnalate sînt două mozaicuri antice
afl~te pe terit?riul oraşului Alba Iulia. Acestora li se acordă de altfel cea
mai mare atenţie.
Koprziva relatează că, din săpături ocazionale, În anul 1783 a fost
dezvelit un paviment cu mozaic, foarte deteriorat 14 . Nu i s-au putut determina nici dimensiunile, nici ornamentaţia. Se pare că era vorba despre ră
măşiţele pardoselii a două încăperi distincte din aceeaşi clădire. în acest sens
ne îndreaptă descoperirea Într-o porţiune a unor resturi de mozaic policrom cu tesere mici (opus vermirnlatum), iar în altă parte - a unui paviment realizat din cuburi mari de marmoră striată. Acesta din urmă se
grupa în jurul unui mic bazin pătrat, avînd latura de cca. 2 metri şi adînc de
aproximativ 21 centimetri; bazinul era placat cu marmoră albăstruie, iar
pe fundul lui s-au putut distinge trei plăci rotunde de marmoră colorată
(două Yerzi ~i una roşie), avînd diametrul de cca. 30 cm. Această construcţie,
căreia încă nu-i putem afla analogii în Dacia, trebuie să fi fost un implu7..:Îttm din atriul unei locuinţe luxoase 15 • într-o poziţie neprecizată faţă de
,·estigiile menţionate a fost detectată şi o pardoseală realizată din mici că
rămizi de formă poligonală 18 . Deosebit de importantă este precizarea că
toate aceste ,·estigii au fost găsite nu În Partoş, ci lîngă „Cetatea Albă"
(Fejervar), la cca. 150 de metri spre sud de zidul cetăţii 17 , adică pe locul
unde în epoca romană s-a ridicat castrul legiunii a XIII-a Gemina şi mai
apoi Municipium Septimi11m Apuleme 1H. Pînă în prezent, descoperirea din
10 Pentru numele de Krajova, sub care apare în sec. XVIII satul românesc Cr,1iva
din judeţul Alba, vezi Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localit,iţilor din Transilvania,
(Bucureşti), Ed. Acad. R.S.R., (1967), voi. I, p. 172.
tt M.S., p. 1-2.
12 Pentru unităţile de măsură folosite în scrisoare, cf. Corpus iuris Hungarici, 18721874. evi torvenyczikkek, Buda,pest, 1896, p. 249-250.
13 M. Maorea, Oct. Floca, N. Lupu, I. Bcrciu, Cetăţi dacice din sudul Trrinsilv:miei,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1966, p. 45-46; Coriolan Suciu, op. cit., voi. II, p. H9;
Gh. Anghel, în Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 197'5, p. 124.
14 M.S., p. 7.
15 E. Saglio, în DA, I, 1877, p. 532; Fiechter, în RE, IX, 2, [ 1916 ], 1212.
16 M.S., p. 7.
n M.S., p. 6-7.
18 C. Daicoviciu, TransAnt, Bucureşti, 1945, p. 128 ; idem. în SCIV, I, 2, 1950, p.
4
227, 228; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, Ed. ştiinţiJ,ica, 1969, p. 125, 127;
1
Al. Popa, 111 Alba Iul.ia 2000, A liba Iulia, 1975, p. 39, 56.
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1783 rămîne singura semnalare a unui mozaic policrom În aceasta importanta
aşezare romană 19 .

Celălalt mozaic era mult mai bine conservat şi a putut fi
condiţii

descris în
mai bune, deşi tot sumar:.? 0 _ Asupra acestuia ne Yom opri mai pe

larg.

Controlorul din Praid arată că în anul 1783, reparîndu-se
drumul
dintre Alba Iulia şi Partoş, a fost descoperit un fragment dintr-un mozaic
antic, chiar în marginea drumului şi „la patru Împuşcături de Partoş" (deci
undeva în apropierea acestui cartier), în punctul denumit „Cetatea Neagră"
(F eketevar). Mozaicul se afla la cca. 30 cm adîncime şi era puternic deteriorat, îndeosebi pe laturile dinspre nord şi est; pe această din urmă latură
îl tăia un şanţ modern. Latura de sud, adică dinspre Panoş, se păstrase
mai bine. Koprziva era de părere că pavimentul trebuia să fi fost cu mult
mai întins. El a făcut În grabă o schiţă a porţiunii păstrate, însoţită de
explicaţii (Yezi Anexa, fig. 1 a şi b).
Din scrisoare şi desen rezultă că porţiunea conservată se compartimenta
în trei registre. In registrul superior (latura de ,·est) se putea vedea o band,1
lată de 60 centimetri, care cuprindea trei figuri dispuse longitudinal; numai
c.ea din mijloc, un taur redat cu multă măiestrie, rămăsese Întreagă. La
dreapta şi la stînga lui încă se puteau Yedea membrele unor figuri umane. În
registrul median se observau două cadre dreptunghiulare (cca. 80/100 cm),
aflate la o distanţă de 60 centimetri unul de altul. În cadrul dinspre sud
nu se mai putea distinge nimic, în celălalt Koprziva a văzut portretul unui
om ce ţinea În mîini un snop de spice. El atribuie ipotetic această reprezentare zeiţei Ceres. La mai puţin de un metru spre răsărit, în registrul
inferior, între cele două cadre apărea un fragment dintr-un alt cadru, cuprinzînd un cal şi un călăreţ. Capul calului era realizat cu deosebită artă
şi s-a bucurat de admiraţia entuziastă a descoperitorului. Trebuie să observăm că între ultimele două registre mai exista o friză decorativă, din
care s-a păstrat pe latura de nord numai reprezentarea unui chip pletos,
pe care Koprziva îl socoteşte „cap de ,·alah". În apropierea acestuia, el
plasează resturi de paviment din tesere ceramice, dar tot controlorul din
Praid susţine că Întregul mozaic era realizat din pietre frumos colorate,
avÎII1d fiecare cam 1 cm:.?_ Pe latura de sud se conservase şi o porţiune din
bordură, măiestrit alcătuită din Împletirea unor şiraguri de tesere albe. 1n
desen vedem doar două asemenea şiruri, dar acesta este în general foarte
sumar; remarcăm că schiţa a anlt în vedere numai reprezentările figurate
şi că nu ne spune nimic despre motivele decorative care vor fi existat cu
siguranţă printre acestea. Aşa că şi bordura putea să fi arătat altfel, cu un
model mai complex, din care desenul ne oferă doar o imagine simplificată.
Koprziva a ţinut să evidenţieze calitatea foarte bună a mozaicului de\coperit. Odată curăţită şi spălată, suprafaţa ornamentată s-a dovedit a fi
perfect netedă, iar figurile viu colorate creau impresia de relief. Porţiunea
conservată totaliza, după opinia lui, aproape 16 m:!.
Din nefericire, monumentul descoperit nu a putut fi salvat. Controlorul din Praid notează cu amărăciune că sugestia sa (construirea unei ca19

20

I. Bcrciu, În Apulum, IV (= Studii fi comunicări. 4), 1961, p. 171, 183-184.
M.S., p. 3-6.
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pele boltite din cărămidă deasupra mozaicului) nu a fost ascultată. Cămă
raşul din Panoş a dispus demontarea păqii centrale a mozaicului, cuprinzînd presupusul chip al Cererei, spre a fi trimisă la Viena; în cursul acestei
operaţii, respectivul fragment a fost fracturat. Despre soarta ulterioară a
mozaicului, Koprziva nu mai ştie nimic. Dar tot acest iubitor de antichităţi
mănurise'lte că a luat el însuşi cîteYa tesere Yiu colorate din mozaic 21 ; pe
unele le-a dăruit ulterior altor amatori 2:?. El ne mai spune că şi unul din
însoţitorii săi, directorul edilitar Mathias Fischer, a procedat la fel 2=i; cu
siguranţă că tot aşa au făcut şi alţi martori oculari sau vizitatori de mai
tîrziu. De altminteri, aceasta era o practică curentă În epocă'.2-'. Nu trebuie
~ă ne surprindă faptul că, în asemenea condiţii, mozaicul descoperit a putut
~ă dispară fără urmă. Franz Xavier Hene, contemporanul lui Koprziva, nu
cunoaşte acest Yestigiu antic:!-~_ Evident că nici J. F. Neigebaur 26 şi mai
1îrziu - Bela Cserni:!i nu au ~tiut nimic despre el.
Dispunînd doar de informaţiile consemnate de Koprziva, nu se poate
proceda la o reconstituire integrală a mozaicului. Pe baza lor putem doar
presupune că ne aflăm în fata unei lucrări executate în prima jumătate a
secolului al 111-lea e.n. 2 H, perioadă de mare înflorire a oraşului roman din
Partoş 29 . Apare evident şi faptul că mozaicul descoperit la 1783 nu poate
fi identificat cu nici unul dintre celelalte mozaicuri romane cunoscute la
Apulum.
Există totuşi asemănări frapante Între monumentul descris mai su~ şi
un alt mozaic apulens, cel descoperit şi desenat În anul 1782 de către
Franz Xavier Hene3° (vezi fig. 2). Dispunerea în registre şi decoraţia sînt
aceleaşi. Şi la acesta din urmă putem distinge în registrul superior un taur,
iar în cel inferior un cal şi un călăreţ; nu lipseşte nici figura umană di-.imsă
longitudinal, în friza ce desparte registrul inferior de cel median. în mi jlocul porţiunii păstrate există şi În acest caz un cadru rectangular cu o
figură umană, purtînd însă nu un snop de spice, ci o vargă bifurcată. Pe
margine apare tot o bordură din şiraguri împletite de tesere albe (patru la
număr), dar colţul păstrat este altul. Mozaicul distrugîndu-se ulterior, sîn21

M.S., p. 7.
JanCS(l Elcmcr, op. cit., p. :25S-259.
23 M.S., p. 8. Pentru funqia lui Mathias Fischer, cf. Calendarium novum ad annum
M DCCC.Y /\' . . . addito Schematismo dicasteriorum et of ficialium, status provinci('lis, . mili1.iris. camcr.ilis ct ecclesiastici in Al. Principat. franssylvaniae, Claudiopoli, Typis Licaeii
Regii ... , (1815), p. 10.
.
24 E. v. Friedcnfels. Joseph Bedeus von Scharberg. Beitriige zur Zeitgeschichte Siebcnbiirgens im 19. Jahrhundert, 2 Thcil, Wicn. 1877, p. 340; I. Berciu, op. cit., p. 15h 158,
176; C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Vipia Trairina (Sarmizegetusa romană), Bucureşti, Ed.
Meridiane, 1966, ed. II, p. 29.
25 Fran,z Xavier Hcne, Beytriige zur dacischen Geschichte, Hermannstadt, 18J6,
p.
175, 190-197.
26 J. F. Neigebaur, Dacien. Aus den Ueberresten des klassischm Alterthums, mit
besonderer Riicksicht auf Siebenbiirgen, Kronstadt, 1851, p. 165-166.
.
27
B. Cserni, Alsofeher varmegye tărtenelme (în Also/eher varmegye mo11ogra/iaja,
Il/1), 1'l'agyenyed, 1901, p. 281-286, 543 nr. 63.
·
28 P. Gauckler, în DA, III, 2, 1904, p. 2111-2112; R. Cagnat, V. Chapot, Mp.nuel
d'archeologie romaine, Paris, 1920, voi. II, p. 44; F. v. Lorenrtz, În RE, XVI, 1, [1933),
339.
29 Al. Popa, op. cit., p. 58-60, cu bibliografia mai veche.
30 I. Berciu, op. cit., p. 174-176; planşa IX.
22
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tem reduşi şi în acest caz la desenul - mult mai amănunţit - al descoperitorului. Insă F. X. Hene nu a consemnat dimemiunile acestui nlllzaic,
nici locul exact de descoperire. Lipseşte mai ales orientarea fată de punctele
cardinale 31 . Aşa că nu putem afirma decît că cele două fragmente de nwzaic par a fi contemporane şi, foarte probabil, opera aceloraşi me')teri=I:'.
Este posibil chiar ca ambele să fi aparţinut aceluiaşi paviment.
Acceptînd însă această e\·entualitate, putem încerca să precizăm semnificatiiie decoraţiei figurate a acestui mozaic presupus unitar. Este greu de
acceptat că figura pomenită de Koprzi\·a u putea înfăti~a pe zeiţa Cere\;
chiar dacă cunoaştem asemenea reprezentări ale Cererei=1:1, imaginea unei
divinităţi nu '>i-ar fi găsit locul pe un pa\'iment, suprafaţă pe care se L·âlca: 11 .
Aspectul general al mozaicului ne îndeamnă să-i căutăm rosturi dewr.ni ,·e.
Femeia tinînd în braţe spice putea semnifica şi anotimpul Yerii=1·\ Spre aceaqă
interpretare ne îndreaptă îndeosebi figura umană reţinută În desenul lui Hene: varga bifurcată putea să fi fost de fapt o săpăligă cu coarne, iar .1110timpul iernii este redat alegoric şi printr-o femeie purtînd pe umeri ,, ,lsemenea unea!tă=rn. Asociate, cele două imagini ar putea aparţine unei ri!prezentări personificate a anotimpurilor, moti\· frecvent în arta mozaicarilor
romani din sec. II-III e.n. 3 i O atare decoraţie se potrina bine îndCl.l~chi
la ornarea unei săli din casa vreunui proprietar rural îmtărit:1 \ cum erau
numeroşi în Dacia romană 39 . Desigur, cită vreme informaţiile noastre sînr
reduse la cele de mai sus, toate acestea rămîn o simplă ipoteză.
Însă putem spera ca cercetări viitnare să aducă precizări suplimentare
asupra mozaicului descoperit în 178.3. Se cunoaşte că însuşi Koprzi\'a a întocmit o lucrare ştintifică despre antichităţile romane din Transilvania -:,i a
susţinut-o într-o şedinţă a Societăţii Transil\'ane pentru cultivarea limbii
maghiare 40 , lucrare rămasă în manuscris. Nu au ajuns pînă la noi nici desenele
mozaicului executate în momentul descoperirii de către directorul edilitar
Mathias Fischer, desene pe care Koprzi\·a le aprecia ca foarte exacte11_ I.a
acestea se adaugă fragmentul de mozaic demontat pentru a fi trimis b \'iena şi a cărui urmă controlorul din Praid o pierduse 42 . Regăsirea cîndv,l a
unor asemenea informaţii nu este o imposibilitate.
31

Idem, op. cit., p. 174.
Un amănunt care Întăreşte această supoz1ţ1e este faptul i.:ă atît Koprziva (M.S.,
p. 4), cît şi Hene (I. Bcrciu, op. cit., p. 17 4-175) remarcă, fiecare la moza.icul c:r..::cta t
de el, ca'.itatea excepţională a capului de c.11 reprezentat în registrul inferior.
33
Roschcr, LexMyth, III, 2078; A. de Franc;,cis, în Encicl. arte, II, p. 511; P. E. Arias,
În Encicl. arte, III, p. 64.
3
~ R. Cagnat, V. Chapot, op. cit., p. 49.
35 Iidem, op. cit., p. 68.
32

36

Ibidem.

P. Gauckler, op. cit., p. 2119; f-. v. Lorentz, op. cit., 340. Observam că in1.1gi111ile
anotimpurifor erau uneori Însoţite de chipuri bărboase ce reprezentau vînturile (R. Cagnat, V. Chapot, loc. cit.). S-ar putea ca şi „capul de valah" menţionat de Koprziva (M.S.,
p. 4) să aibă aceeaşi semnificaţie.
38
P. Gauckler, op. cit., ,p. 2112-2113; R. Cagnat, V. Chapot, op. cit., p. -44.
39
I. Berciu, op. cit., p. 183-184; M. Macrea, op. cit., p. 293-295.
40
Jancs6 Elemer, op. cit., p. 259, 273, 345.
41
M.S. p. 8.
42 M.S„ p. 6.
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Scrisoarea lui Nesszelfeldi Koprziva a păstrat pentru posteritate imaginea schematică a unui frumos monument antic, astăzi iremediabil distrus.
Ea surprinde însă şi un aspect din preocupările secolului luminilor În Transilvania pentru studierea antichităţii, conturarea unei sensibilităţi moderne din
care s-a constituit ulterior arheologia ştiintifică 43 •
RADU ARDEV AN -

LIVIA

SOMEŞFĂLEAN

ANEXĂ

1797 decembrie 19, Praid
Scrisoarea lui Nesszelfeldi Koprziv.1 Fercncz către Aranka Gyorgy, cuprinzînd relatări
despre vestigiile arheologice cercet.uc de el pentru „Societatea Trans~lvană pentru cultinrea Limbii maghiare:
Rcgiscgek: Kecskeko

Fejervar
Vizakna
Korond -

Sofa/va

Meltru.igos Ur,
Nagy Erdemii Hazafi!
Hogy mehosagodnak kozben jarasa âltal az Erdcmes Magyar Tarsassag oly kiilonos le
crcsi.kedesscl meltoztatik en hozzâm vise!tctni,
tsckely jelcntescimet annyira fel vcnni,
:v kiilonos tisztclctcrc gerjcszt cngcmct mind Meltosagodnak, mind pedig oly ditsosegcs
czC.:ra torekedi:i Tudos Tarsasagnak. Ugyan a7.ert vajha birnek elegedendo tehctseggel volta
kcp.pen mcg fclelni bcnnem vetett bizodalmoknak, azt egcsz orommel kesz volnek oly
ncmes tzelnak fel âldozni. Most pedig, hogy mind igeretcmnek, mind pedig a Meltosagod
kivansaganak ha tsak ncmcly reszben mcg fclelhessek, ezennel irasban teszem mind azon
kcvc, tapasztalasomat, melyct a Karolyvâra koriil taHhatott rcgiscgcgbeni tcttem; .noha
s:ijnalva kentelenitetem elorc meg v:illani, hogy ezis oly feleges lcszen, melybol semmi bizonyosr nem lchct ki nyomozni.
A mi illcti annakokâcrt clsi:ibbcn is Ketskekovet; errol tsak annyit tchetek meg ahoz,
• l mi 'a Mai;yar Nyelv mivcli:i Tarsossagnak elso darabjaban ki:izonsegesse tetettetett, hogy
bennem a rcgisegcknek visgalasara mindenkor kiilonos hajlandosag lcven, mihe1yt 'a Ketskc
konrk nevczctct es hol letet meg erthessem, azonnal 1783 ban Majus H6napjaban ncmely
b:iraraimmal ci menek Krajova nevezetii Fa.Juba, es onnan az ezcn Falutol eszak fele mint
e~y I 1/2 Oranyira fekvo Ketskc ko ala. Ez egy igen magos cs meredek ko szikla. lgen
n:igy faradsagba is keriilt ezen magassagra vafo fel vcrekedesiik; minthogy 'a mely regi utna.k
L'/t·n fel mcg valamely nyomdokat talâlhattuk, az is az idonck viszontagsagai alta! anyira
el ,ala \',Sztegetve, hogy, kivalt 'a tcteje felc, Kcntclenitcttiink 'a labbe!inkct is le hanni,
hogy azon sikamlo es meredek ko sziklan batorssagosabban fel verekedhessiink -. Ezen, ki:i
viklfo:ik oldala egeszszen az ugy nevczet Hazi gyokerrel vagyon 'a tetejeig be nove, fenn
pcdig kozi:inseges apro fii terem rajta. Fel erkezven 'a tctejerc, t:tlalank 0tt egy igen kies es
'a Keresztmeroben (in diametro) mint nyoltz Nemet olnyi kerek - s zold pasintal he vont
terscget. Ennek egyik oldafa magab61 az meredeken, termeszctesen fel emelkedo ko sziklabol
al'lott, 'a mcly mindazonaltal ko fa! formara lattatott ki vagatva lenni, 'a mas oldala pcdig
val6sagos mcsterseggel fel rakatott kerek kofala vaia egy fel holdformara; de ugyancsak
semmi leg kissebb epiiletnek romladeksagait nem lehetett talalni. Ha nem amaz napkelet
felul lcvi:i cermeszetes kofalnak derekaban ra:laltunk ket egymas fele keresztiil szolgalo egymâstol mint egy olnyire levo oly nagysagu Iovo lyukokra, mclyeken egy i:itt fontos agyu
golyobis ki ferhetett. Voltak pedig ezek, 'a mint el itelhettiik, ·a ko sziklanak toviben levo

cs

2

Cîteva exemple vezi la: S. Jak6, în ActaMN, III, 1966, p. 112-114, 116-118 şi
X, 1973, p. 635, 637; I. I. Russu, în ActaMN, XII, 1975, p. 191-193; Idem, !DR, I, p.
45-48; I. Wolf, în ActaMN, XIV, 1977, p. 425-429.
43

l\ll'Z[t)LOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

1gen kies forrasnak az cllensegtol vaio vcdclmczesere.
Nem is tapasztalhattuk. hogy a
mostani pasintos foldcl egy id.nt levo kofalak valaha magasabban lcttek volna fel cmelkcdvc: hancm inkabb talalank ·a delfelol lcvo mcredck ko sziklanak oldalan egy romladozott oldalas utatskara; melyen nagy bajjal Ic crcszkcdvcn, szintcn 'a ko szalnak mcros oldalaban egy regi ajtoforma lyukhoz jutottunk. Melyen midon az irtozaz, es jaratlansag miatt
bc nem mchetncnk, hajigaltunk bclcjc ncmely kovcket, cs azokn~k igen hangos zugasokbol
talam ncm ok nelkiil itclhettiik, hogy azon cgcsz ko sziklanak bclol iireSlll'k kelletett lennic. cs az szolgalt lcgyen az magokat oda rcjtett embcrcknek la.ko helyiil. minthogy
ha cz valaha valamely var volt, lehctetlen, hogy ha fclyiil 'a tetejcn lakta.k volna, hogy ott
semmj mar,1dcka valamcly lako cpiiletnek ne talalt.1ssck. Bcszellik 'a Krajovai lakosok, hogy
cz clott nem rcgcn talaltanak legycn ncmelyck kozullok czcn ko sziklanak tovibcn egy mas
regi on edcnyekct, holmi egycbb hăzi portekakkal cgyiitt, de lu azon kosziklaba111 levo nagy
iircssegbc, vagy pintzcbe bc lchcrne mcnni, ott talan mcg tobb esmerteto jelekrc is lehetnc
r.1Hlni.
Az masodik tapasztalasom volt ugyan csak 1783 ban, midon az a:kkori Maros Partusi
K.1mara lspany Ur Tatz Ur 'a Karolyvarrol Porrus fcle meno utat, cs annak s,î.ntzait akarvan
mcg igazitatni, ezen munkanak folyd.ban talălănak a dolgosok 'a regi Fekete varnak 'a heln:n, orszag az ut meollett a hegy felol levo santzban, Portustol mintegy negy puska lovesnyirc valamely kobol ki rakatott regisegekre. Mellyet mii meg crtvfo, mindcn haladek nelkiil
oda mcnenk; a foldet, mely egy labnyi magassagra sem vaia rajta, egesz vigyazattal ket
fele hărintattuk, es a szerint talaltunk azon igen kiilonos mestcrseggel oszve rakatott padimentomnak cgy reszerc, melyrol ·a Nemes Tarsossag Munkajanak elso darabjanak 149 dik lapjăn vagyon emlekezet - . lgaz, hogy tsak mintegy ket oln,yi nagysagu vaia, 'a mit mi abbol
cpen talailhattunk, de ez eszaki es nap kelett felol fekvo romladozott reszeibol, melyek
kozziil ez utulsobbikon 'a santz mar regtol fogva keresztiil volt vivc, konnyen lehetett
itelni, hogy azon munkanak joval nagyobb ki terjcdesiinek kellett lcnni. Leg alăbb azon
gyonyoriiseges ko koszoru, mely ezen negyszcg munkat korul vcnni lattatott, tsak cppen ·a
deli, vagy is Portus felol vaio oldalan vaia mcg tettzheto, tchăt 'a mas hărom oldaloknak
meg kilyebb kellett nyulniok. Nem 1Jehet pedig ezen, talăm ·a rcgieknek ,is remek munkă
jokrol helyes kepzeletet zerezni kiilomben, hanemha valamely rajzolamak segedclme alta.I.
Mclyre n~zv~ mig egy tokelletesebb Rajzolamak meg -~yerfsere muta_tnek ~eltosapto_knak
utat, addtg IS batorkodom egy tsekely, es mertek nelkul 'kcs1.1tett Ra1zolast tdc zarn1 - .
Ebbcn az (A) Betii alatt levo koz mint egy kct labnyi mHessegii, es 'a mennyirc mi tahiltuk, minrtcgy ket olnyi hoszszusagu, tsak hogy, 'a mint felyebb ,ÎS jelentem, eszak felol ci
vaia romolva, es igy nem tudhattuk, arra fole meg mennyire nyult legyen. Ezen Koz harom
c,::ycnlo szakaszokra lattatott el osztatva lenni, melyek kozziil 'a ket szelsobcn is tettzett
ugyan nemely romladekja az ez elott benne volt munkăknak, kepeknek, es egy felol ncmelv
labok is valamelv fel teste! egyiitt lattattanak, de 'a fel so reszek annyira ci voltanak
romolva, hogy ~ehetetlen volt meg esmerni, mit abrazoltanak leg yen. 'A kozcpso osztajban
pcdig vaia mint egy szinte ket la:bnyi magassagu, cs anny.i hoszszusagu okor bika apro
kovekkel mesterseges elevensegre ki rakva, es e~sz epsegben megmaradva -. A bikan
alol'I '.)evo nagy Tablan (b) va!La egyma9sal cgycn'lo tavulsagr.a kct ramas kep -. roind 'a
ketto egyenlo nagysagu. Szelessegek mint egy 2 1/2 'lab, hoszszassagok mintegy 3 lăbnyi.
A Koszoru felii! - ,(c) felol levo szelso ramaban levo k6pnck fejc ki vaia romolva, de 'a
masikban cgy Romai Fo, romai sapkaval 'a melyeig le, igen szepen lattatotJt; tarvan egyik
kczeben nemcly meg ert fejes buza sza'lokat, 'a mi .iteletiink szerint. Ugyan azcrt arra
'a Vclekcdcsreis mentiink, hogy talan Ccres Istent Aszszonynak rajzolatya lett legyen - .
Ezcn kct Kcpektol alahb szinten kozepben, es fclsobb bikanak alta! elleneben szemleltetett
c~v 1iizcs paripănak fel kantarozdlt feje 'a raita iilo viteznek egy reszevel egyiitt. A kandr
szijja mind apro veres negy szegii koverskekkcl vaia ki rakva. Ez a paripa js oly elevens.'.·ggcl, cs tiizesseggel allott, hogy nem gyoztiik elegge tsudălni. Ettol Eszak - vagv Kăroly
dr fele vaila hanyatid.n fektetvc egy Olanaik joi tal alt fejc, hoszszu szabadon ·a văllăig fiigo
haj fiirtokkd; melyhez talân a testiinek tobb resze is oda volt rcgentcn keszitve, de itt ·a
munka el leven ,romolva, mi tobbct belolle ncm lathattun'k -.
Ezen d.blat egy fejer 1 kovetskekbăl igcn mcsterseges fonăssal rak atott koszoru foglalca
5 he, noha mi tsak 'a de! felol (C) vaio rcszet lathattuk mint egy ikct olnyi ·hoszszusagra
6 cps-egben -, azon kiviil · pedig cgy darab helyen meg el nem volt romolva, mind a.pro ne!!v
szegii veres teglatskakkal mesterseges ikiilombseggcl va'lo 'a pădimentom ki rakattatva, <le 'a
mar ha.rom reszeken semmi bizonyost nem szcmlclhettiink -. Nevezetes volt ezen munkâban az, hogy ez az egesz tabla minden osztalyaival, dmaival, es kepjeivel egyiitt roind
tsupa kiilombb kiilombb szinii - cgyenlo-mint 1.·~v fel hiivcl'.ykni nagysăgu negy szegii ko1
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Fig. 1 a (= M.S ., p . 5)

vekbol vai a ki rakva. O ly mcstersegesen mind azon ăltal , hogy tsupăn a kiilombozo szinli
koveknek oszve ra.k ă sa ă ltal mindenik tărgynak, kepnek Termesztes szine anyira meg volt
adva, hogy midon mi az egesz tăblăt meg takaritattuk, meg mosattuik, mintha mindeniket
elevenen szemileltiik volna 'a kbppen otlodtek szemei.n1kbe. Sot 'a ramăk , s azokban levo
kepek mintegy kilyebb is lattattanak 'a răblăn ăllani, holott mint az iiveg, az egesz munka
oly egyenes, sima volt.
.
Ugyan ezen gyonyorii rcgisegnek kedvellesetol osztonoztetven, hogy azzal măsokna k
is, fo keppen idegen utazoknak ked ves.kedhessiink, szăndekozturuk ugyan teglăbdl koriilet~e
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cs felibe cgy kapolnatskat epitcttni, es hogy annyival epebbcn mcg t.uthassuk, zar .ll.ltt
tartani. De az akkori, fenn ncvczctt Kamara Ispany Ur ezen talalmanyrol felsobb hclyl'n
îs jelentest teven, onnon azt ki vctctte, cs Betsbe szandckozvan foi kiildeni, a Ccrcs kep~t.
ladaba is tetette ugyan, de minthogy nem bantanak velle cgcsz figye-lrnetesseggcl, czcn jclcs
kep eppcn kozepbcn tettobc tort - ; az en onnan lctt el jovetelcm utann pedig azon romladckokat hova tettek legyen, arrol semmi bizonyost nc-m irhatok.
Talaltunk tovabba ungyan .1zon esztcndoben meg cgy m,i, jeles regisegrc, de lh'lll
Portusi videkben, hancm azon ·.1 hei yen, a hol ralân az ugy ncvczetctctt Fejervar fckiidt.
ugy mint, 'a mostani Karolyvari Vartdl mintcgy 150 lcpcsnyire fcnn ·a dombon, 'a Vartol
del fele. Ez pedig volt egy 'a masikhoz hasonlo Mos,1icum, az az kovekbol mestersegcsi:n
ki rakatott munka - . Mi lcn Lcgycn? bizonyoson ncm tudhatyuk; hoszasagat is czcn p.idimentomnak, minthogy kerekcn crossen el volt romladozva, meg ncm hatarozhattuk. Ugy;lrltsak volt mcg (calam ·a kozepebcn) egy egesz negyszegii v.1lami cgy olnyi hoszszu ~s
szeles melyseg, mintcgy 8 hiivclyknyivcl mclyebb 'a kcrfr!ctc lcvo p,ldimcntomnal, mci~nek egyenesen le meno oldalai, es fenekc kekes m.irvanyal vaia ki rakva; ·a frnt•kin
lcvo kekes marvany kozot pcdig kct zold kcrek ma.rvany tab!ak, ·a kercsztmeroben mintcgy labnyi - ; es czck kozott mcgint egy nagyobbatska veres marvany tabla. Leg alabb
mi annak lenni itcltiik. Ezen kivi.il pedig t:t'laltuk 'a padimcntomnak cgyi'k lapjat ilyen
szinii tarka es ilycn nagysagu marva.ny tablikkal ki rakva, ·a melyekbol nekem tsak c,.en
cgy levcn kczcmncl, ezzel is 'a Ncmes Tarsasagnak kedveskcdni kivanok. Ezen m.irv.inyos
ki ra-kason kiviil kovctkezett cgy m.is. apro - tarka - arany - cziist - es minden felc
szint j.1.dz6 gyonyorii fenycs kovetskckbol vaio ki rak.is; de cz is tsak cgy darabotskar ,I
Htatvan, scmmi figurat nem vchettiink bc belolle. Hanem mas felol itt is talalrunk ,1pro
veres tcglabol .illo ki - rakast.
Ezeket uFan en is kepzell.'tt·m S7.crint meg irtam; hancm ha tobbctis kivann.1 ;\
Nemes Tarsassag rolluk tudni, minthogy cn czcn most mcg irt ket regiscgekct ·a mo,t.rni
orszag epito mester Fischer Urral cgyiitt visgalgattam, meltoztassck ezek id.nr otct is mcgtudakozni, es remellem, hogy mind hl•lycscbb rajzolatyait, mind pcdig ncmely onnan ki
szedett koveit oromest fogja a Neml.'s T,irsassaggal kozolni.
A mi tovabba a Portus mellett ki bontatott regi pintzet, cs ·a bcnnc tala.ltatolt p.ilinkat illeti, beszellik ugyan, hogy azon pintzenek egy vak ablakjaban ket nagy iiveget teii
pilinkaval talaltatnak 1:e~yen. Mclynck mcg kostolasara midon egyik se adta volna rn.ig.it,
igen fain pa:linkanak talal.ik. Errol mind azon altal noha mostani le jarasom alkalmatoss.igaval 'a rc9ibb 1isztektol is tudakoz6dtam, sernmi val!osagos bizonyast ncm crthctlt'lll;
minthogy mar mind azon TisztL•k mcg halaloztanak, 'a kiknck idejckbcn esett amaz pint7~nek talal.isa.
A Vizaknai S6-Aknak cpitcsck koriil vaio tapasztalasomrol pcdig annyit jelenthctek:
Hogy a S6 Sziklan, vagy is a S66 hatan, 'a mely hol 4-5 - , hol 8-10 s ti>bb
o;nyirc is bc vagyon a fold alatt; kiilombb 'kiilombb nemei szoktatamaik ·:1 foldnck fekiinni
- ; melyek fold, 'a mely szokott meg tartani cgy vagy kct singnyire. Ezcn alo) va~yon
tobbnyirc az agyagos fold, v:1gy ncmely helysegekben fovcnyes fold; cs midon szintl' a
s6r:1 ernenk, fckszik rajta mintcgy kct arasznyi vastagsaggal v alami fekete lagy szi v.ijkos
- biidos kovcs - s6s fold, mely is zokott mindenkor 'a s6nak fedcle lcnni. Noha n~rm•:v
helycken, mint itt Parajdon is inkabb kekescbb, mint foketes, tal:im ':1 helynek szarazllk
volta miatt. Azon ke-k szinii vizbol is, mclyrol mcltoztaratott volt Mcltosagod cmlekc1.11i,
kiildok sala.kjaval cgyiitt cgy buteliaban. Ez 'a Koron·d cs Sofalva1 kozt levo S6s kuttol
valami 200 lepcsnyire felycbb, egy biidos koves hcgynek 'a tctcjcn buzog ki. Es 'a mint
ală.bb foly,dagat, 'a szerint mind inkabb meg kekiil, cs kcmcnyiil, mig valami 5 olnyire
egeszszen kohez hasonlo kemenysegii leszen.
Vegezetre, minthogy ·a regisegckre oly kiilonos gondja vagyon a melt6sagos Urnak,
arra nezvc batorkodom meg egy iras beli regiseggel, u. m. BetMen Gabor Fejcdelemnl'k
Testamentomaval kedveskcdni. Mely ha meg a Mclt6sagtok szerzemenyeben nintsen me~,
remellem nem leszen meg vetni vaio. Ugyan azert ha 'a Mclt6sagos Ur le fogja irattatni,
en eztet alazatosan viszsza varom.

Nu se ,precizează dacă este vorba despre Ocna de Sus sau Ocna de Jos, ambele
existente la acea dată ş1 cunoscute sub acelaşi nume: SMalva, Şomfalău (Coriolan Suciu,
op. cit., vol. II, p. 7).
1
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:\1elyeknck alazaros jclcntcse urann midon maga mot 'a Melt6sagos Dmak erdemem
felctt rapasztalt Kcgycs G ră tsz iajaba tovabbra is al lan doul ajfol anam , egesz risztelettel
marado k A z Melt6săgo s Urnak
Parajd on 19 dik Xbris

1797
alazatos szolgaja
Neszszcl fe ldi Kop rziva Fercncz,
Controlor

[Tn col tu l din stînga sus, cu scrisul lui Aranka G yorgy: ]
Vala s?O ltam 25 Mart y <1 >798 dd .2 21 Jun.
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P ro babil, de dato (cu sensul d e , ,primit ă în d ata de 21 ia nuarie").
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ON A MOSAIC OF APULUM
(Abstract)
A lettcr from 1797 compriscs somc informations conccrnmg vanous curiosities and
some archcological vcstigcs scarchcd În 1783. lt is bcing said shortly about the ruins of the
medieval city state from Piatra Craivii and about a Roman pavemcnt with a polichromc
mosaic and impluvium on the place of thc dl.d Municipium Septimium Apulense. 1n Alba
Iulia, too, but in thc district Partoş of today (in olden timcs Colonip Aureiia Apulensis),
a beautiful mosaic with figurative patterns was secn, minutcly described and sketched by
thc discoverer. Latcr, this mosaic was dcstroyed.
Noticing the rcsemblanccs bctwccn this vcstigc and the mosaic of Apulum discovered
and drawn in 1782, wc can supposc that thcy bclongcd to thc sarne pavcment. lt seems
th.11 his dccoration reprcscntcd allcgorically the seasons. Thc work dates from the first part
of thc third ccnrury A.C.
Thc lettcr attcsts the scholars' preoccupations, too, of Transylvania,
during thc
fnlightenmcnt. in ordcr to study thc classical antiquity.
Expl.rnation of thc figurcs:
Fig. I (a and b): Thc skctch of the mosaic discovacd
Fig. 2: Thc mosaic di,covcrcd in 1782.
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METODICA

CERCETĂRII

CERAMICII ROMANE*

Ideea organizării unei mese rotunde adnd ca subiect metodica cercetam
ceramicii romane gestează din 1974, cînd, În momentul î_nceperii studiului
materialului ceramic descoperit în săpăturile noastre, am simţit nevoia unei
unificări a modului de a denumi, de a clasifica şi publica multitudinea <le
catei;orii ceramice adunate În campaniile arheologice din aşezarea urbană <le
la Tropaeum Traiani.
Deşi, Între timp, a apărut o primă sinteză privind ceramica romană din
Oltenia1, iar noi ne-am văzut ne\'oiţi a alcătui propria modalitate de cercetare şi publicare a ceramicii de la Tropaeum Traiani:!, considerăm, în continuare, că este necesară şi utilă dezbaterea problemei. Toti trebuie să recunna~~em întîrzierea în care se află studiul ceramicii romane la noi în ţară ~i
În spaţiul balcanic, în general:!. Dorinp noastră este de a recî51iga această
rămînere în urmă prin coordonarea muncii noastre şi prin efectuarea ei pe
b;:iza unor criterii pe deplin capabile să o fructifice.
Discuţia noastră este cu atît mai nece,ară cu cît şi speciali~tii ce studiază
ceramica romană specifică altor provincii ale Imperiului roman fac eforturi
susţî,iute pentru perfecţionarea metodologiei în acest atît de important domeniu al arheologiei.
Trebuie să îndepărtăm din capul locului primejdia de a considera (sau de
a face) cercetarea ceramicii romane în sine şi pentru sine. Repetăm, doar
cu scopul de a-l evidenţia, faptul că în cele mai multe aşezări de epocă
* Referat propus discuţiilor ce au avut loc 1.1 Institutul de Arheologic din Bucurqti
În 21 apr. 1977, cu ocazia unei mese rotunde oq;.rnizate de membrii sectorului greco-roman;
au luat parte ca invitaţi membrii ai Institutului de Istorii: şi Arheologie de la Cluj, .1i
1\Iuzrui\ui di: istorie de la Craiova, ai Muzeului de isrorie al Transilvaniei din Cluj şi ai
Mu:z;cului de Arheologie din Constanp. Discuţiile au avut ca obiect următoarele teme:
·
metodica cercetării ceramicii romane;
- probleme ale cercetării ceramicii romane din Oltenia;
- identificarea importurilor În materialul ceramic descoperit în Rom;Î.nia;
- premize ale cercetării centrelor de producţie locală în epoca romană pe teritoriul
României;
- repere cronologice În studiu l ceramicii romane provinciale din Dacia şi Moc,! ,1
Inferior.
In urma discuţii.lor avute la masa rotundă s-a hotărît publicarea acestui material,
În scopul de a fi folosit :pentru o dezbatere mai aprofundată şi mai lărgită.
1
G. Popilian, Ceramica romană di11 Oltenia, Craiova, 1976.
2
In volumul Tropaeum Traiani, I, 1979, am publicat în capitolul „Ceramica şi descoperjrj mărunte", În colaborare cu A. Barnea, materialul ceramic descoperit în săpăturile
stratigrafice din sectorul D, iar A. Suceveanu pregăteşte studiul ceramicii romane din termele de la Histria.
~ R. Bottger, În Klio, 48, 1967, p. 251-252; G. Popilian, op. cit., p. 19-21, 84.
1
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de pe teritoriul României singurul cntenu de datare rămîne ceramica
uneori, exclusiv cea comună.
în afara posibilităţii oferite prin studiul ceramicii de a obţine criterii
relative de datare a unor astfel de complexe arheologice, socotim deosebit de
valoroasă contribuţia sa la alcătuirea istoriei ecnnomice a provinciei romane,
dat fiind faptul că ne va pune la dispoziţie rezultate privind existenţa
unor centre de produqie locale, cu arii proprii de utilizare, ne va indica
orientarea comerţului din Dacia spre diferite pieţe externe etc. Ca urmare
a aprofundării studiului ceramic se va putea desluşi moda şi gustul proprii
populaţiei daco-romane, care, încadrate În particularităţile artei provinciale,
yor putea crea imaginea specifică a culturii acestei populaţii romanizate,
trăsături ce pot ilustra În plan material caracteristici fundamentale ale vieţii
spirituale proprii acestor populaţii. Aceste trăsături fundamentale vor putea
fi urmărite şi re<:unoscute În cultura materială a secolelor următoare, căci
perpetuarea izolată a unor forme exterioare poate fi Întîmplătoare sau generală pentru o epocă şi greu poate fi atribuită etnic.
Înainte de a expune, pentru a o supune discuţiei, schema metodică pe
care am Încercat a o alcătui socotim necesară o scurtă trecere în revistă a
situaţiei săpăturilor, publicării materialelor şi studiului ceramicii la noi în ţară.
Gh. Popilian În Ceramica romană din Oltenia, p. 19-20 şi 84 a prezentat în înregime situaţia publicaţiilor româneşti de materiale ceramice de epocă
rnmană. Pentru orice cercetător este evidentă situaţia cu totul lacunară a
cunoştinţelor noastre în acest domeniu. Cea mai mare parte a săpăturilor
executate În oraşe, castre, villae rusticae, necropole etc. au rămas practic
nepublicate sub aspectul materialelor d~coperite. 1n cele mai multe cazuri
nu există decÎt descrieri generale şi fără precizări stratigrafice, fără descrierea contextului în care s-au a.fla t. Trebuie să obsen·ăm, totod:ită, orientarea
însăşi a săpăturilor doar spre unele aspecte ale arheologiei romane din România. Remarcăm, ca absolut insuficiente, săpăturile în oraşele romane, în aşe
zările rurale, în necropole. Chiar şi cercetările în castrele de pe limesul dacic,
ceva mai avansate, s-au limitat, de cele mai multe ori, la cunoaşterea tehnică
a fortificaţiilor şi la istoria lor, fără a se da suficientă atenţie cercetărilor
stratigrafice, cunoaşterii particularităţilor vieţii materiale proprii elementului militar. Deci, o primă concluzie ce se impune, ca urmare a analizei situaţiei cercetărilor, este obligaţia de a înmulţi, diversifica şi îmbunătăţi calitatea
săpăturilor în obiective de epocă romană. Concluzia următoare (de aceeaşi
gravitate ~i importanţă) este obligaţia majoră, de etică ştiinţifică, de a
publica complet şi corect lotul de materiale descoperit, nu numai în săpătu
rile noi, dar şi În cele ce au rămas inedite, în muzee şi depozite. Nu avem
dreptul să publicăm izolat sau să neglijăm unele aspecte, pentru criterii pur
subiective; trebuie publicat materialul arheologic în întregime, chiar şi atunci
cînd nu găsim analogii sau nu-l putem încadra în tipuri deja stabilite.
Se pune problema modului de a publica ceramica. In Conimbriga, XIV,
p. 17-20, colectivul de arheologi por,tughezi, francezi şi invitaţii lor la masa
rotundă internaţională asupra ceramicii romane, de la Conimbriga, şi-au pus
şi ei ac<astă problemă şi au optat pentru publicarea stratigrafică a materialelor ceramice descoperite. Considerăm că metoda stratigrafică de prezentare
a materialelor arheologice din aşezări, cu toate greutăţile ce derivă din cornşi,
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plexitatea muncii de delimitare a straturilor, permite În cea mai mare mă\ură
prezentarea obiectivă a situaţiei surprinse de săpăniră şi înlesneşte ulterioare
sinteze. Numai în cadrul prezentării analitice a situaţiei obiective se vor putea
oferi cercetătorului argumentele necesare pentru consideratiile sintetice care
înmagazinează în afara criteriilor subiectiYe şi posibilităţile obiective de cunoaştere la data efectuării studiului de sinteză.
Sîntem de părere că la noi, acum, o alcătuire tipologică este prematură,
tocmai din pricina lipsei unor cercetări de amploare, care să pună în di-.nqie
,,totalitatea" materialului produs Într-un centru ceramic local sau „toulitatea" formelor întrebuinţate într-o necropolă etc. Prezentarea stratigrafica ~i
pe complexe Închise permite, de altfel, şi concluzii de ordin istoric, economic
sau social. Sîntem, deci, de acord cu F. Pollarcs~ că ,,l'ideal est de publier selon
la stratigraphie et de presenter Ies typologies en appendice".
în general s-a acceptat ca necesară clasificarea ceramicii pe criteriul formei, pentru a se stabili tipurile fundamentale; la fiecare formă, în funqie
de elementele tehnologice, se vor identifica ,·ariantele, care pot fi produ-.e
ale aceluiaşi centru, dar şi specifice diferitelor centre de produqie, putînd
fi contemporane sau distanţate în timp. Deci, clasificarea pe criteriul fonnei
şi tehnologiei stă la baza tuturor celorlalte posibilităţi de clasificare: tipologică5, cronologică, pe centre de producţie etc.
Cu scopul de a efectua studiul tehnologic al ceramicii romane - esenţial
în clasificarea acesteia - se simte nevoia înfiinţării unui sector ceramologic,
În care să se execute analizele complexe necesare stabilirii grupelor ceramice,
în funqie de pasta folosită, proYenienţa lutului, modul de prelucrare, degresanţii adăugaţi, modul de ardere, procedee de ardere etc.
Deoarece nu dispunem de laboratoare şi specialişti pregat1t1 pentru o
cercetare chimică, mineralogică, fluorescentă, cu raze X, sîntem constrînşi
a ne limita la analiza macroscopică. Tocmai din această cauză, în clasificările
noastre trebuie să înregistrăm riguros toate observaţiile privind caracteristicile tehnice ale vaselor studiate:

-

modul de

execuţie:

cu 1n1na
{ la roată
turnat în tipare

4

F. Pollarcs, în Conimbriga, XIV, 1974, p. 21.

5

Considerăm a defini tipul atit prin elementele comune În tehnica de fabricar~, cit

şi În formă. Despre tip În ceramică, de văzut Jeorge de Alarcao, Fouilles de Conimb,·iga,
V, 1975, p. 29 şi A. O. Shepard, Ceramics for the Archaeologist, Washington, 1965.

G. Webster, În Council for British Archaeology, Research Report, 6, Coars Pottery, a students guide, defineşte tipul a f.i alcătuit din, acele vase ce sînt identice ,în trăsăturile ciracteristice de formă şi fabricaţie şi similare În aspectul general; grupa este alcătuită din
vasele descoperite 1n Împrejurări care permit concluzia că au fost produse, folosito!, în
acelaş~ timp; clasa este alcătuită din vasele de aceeaşi formă şi utilizate pentru acelaşi
scop, indiferent de dată, de fabricaţie şi de detaJiile de formă.
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fină
aspră

ciment 6
zgrunţuroasă

calitatea pastei :
degresanţi

culoarca 7
modul de iinisare :{ _ ,·emis = glazură
Glantztonfilm
angobă = slip
lustruire
zmalţ

condiţii

-

de ardere
.
. .
- 1mprl's1t1m cu difcritc instrumente
dl'corul:
{ - harbotină
- ~tampilat

- dimensiuni: diametrul gurii, maxim, al fundului, înălţimea etc.
Unificarea limbajului, care să depăşească faza empirică de descriere a
ceramicii romane, va aduce cu sine un important progres În cercetarea pe care
trebuie să o Întreprindem, cit de curînd şi pe scară naţională. Nici pe plan
european nu s-au stabilit denumiri comune pentru formele ceramice; Hilgers 8 ,
Robinson!', '"· Petrikovits 10 , Alarcao 11 ne oferă propuneri pentru denumirea
vaselor romane în limbile germană, franceză şi portugheză.
În literatura română de specialitate s-au introdus termeni care nu definesc Întotdeauna cel mai reprezentativ forma; se observă diferenţierea nejustificată între bol şi strachină, deşi bolul este un neologism pentru strachină.
Deci, pentru următorul punct al discuţiilor propunem să stabilim termenii cei mai clari pentru fiecare noţiune utilizată în studiile ceramice.
Cum încă nu toate formele de vase au precizat numele latin 12 , iar la
unele nu este cunoscut scopul, este preferabilă clasificarea lor în grupe mari.
În acest sens considerăm utilă în cel mai înalt grad schema de clasificare
propusă de H. v. Petrikovits 1 :i, care diferenţiază iniţial formele romane în:
Acestui tip de pastă i se spune În lu.:r:irilc de specialitate româneşti „pastă ciment".
comparaţia nepotrivită, cimentul, în sine, avînd o granulaţie mult mai fină.
7
În publicaţiile româneşti privind ceramica romană este foarte dificil de obţinut
im.1g1nca exactă asupra culorii unui vas, deoarece se foloseşte o gamă de culori foarte
subiccti \'ă: aceeaşi culoare poate fi descrisă de diverşi autori ca vineţie, cenuşie sau brunroşcată. Discuţia noastră va trebui să aibă ca obiect şi stabilirea unui cod de culori pentru
descrierea ceramicii romane, dat fiind că de culoarea vasului poate depinde Încadrarea lui
Într-un centru de produqie sau altul, poate să-i determine încadrarea Într-o grupă cer:imic;i tehnologică sau alta etc. Se pot folosi În scopul descrierii culorii: Matheun, Handbook of colour2, Londra, 1966, sau E. Ettlinger, R. Steiger, Formen und Farben rămischer
Keramik, Augst, 1971.
8 W. Hilgers, Lateinische Gefăssnamen, Dusseldorf, 1969; lucrarea a fost completată
dr W. Binsfeld, În Trierer Zeitschrift, 33, 1970, p. 186.
9 H. S. Robinson, The Athenian Agora, V, Pottery of roman period, Princeton, 1959.
10 H.v. Petrikovits, În Novaesium, V, 1972, p. 130 sqq.
11 J. de Alarcao, op. cit., ,p. 30-36 .
. 12 Hilgers, op. cit. S.întem de părere că este mult mai important a se folosi noţiuni
mod,rrne, cu un conţinut '1arg, căci munca practică de clasificare arată dif.icultăţile de
diferenţiere şi ordonare a multitudinii de forme ceramice dr~coperite.
11 H. v. Petrikovits, op. cit., p. 133.
•
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înalte
scunde
•

Sîntem de parere că preluînd acest pnncipm putem propune diferenere a urma to are:
V

ţi

forme înalte:

amfore
urcioare
cani, caniţe
V

fără toa~tă

•

{ cu toarta
fără toartă

-

forme scunde: -

oală

1

cu toarta
cu două
. torti
.
cu trei torţ1

c-apace 14
chiupuri
castroane 1"
cupe = pahar

cu picior
{ fără picior
străchini = boluri 11 i; tă vi
fructiere
tips!i

opaiţe.

Fideli fiind criteriului după care deosebirea între castron şi strachină es1e
adî:1cinL,1 ,a, trebuie să conchidem că nu mai este la fel de dificil a le diferenţia. l11 Ceramica romană din Oltenia nu există o consecventă diferenţiere
a celor două tipuri de vase, Gh. Popilian cedînd tentaţiei de a considera
castroane recipientele scunde şi cu diametru mare, iar drept qrachini şi vasele
adînci, dar cu diametrul mai mic.
Socotim că am putea introduce un criteriu operatiY ~i adecvat necesitaţilor studiului acestor categorii de vase, şi anume raportul dintre înălţimea
vasului ')i diametrul fundului său. Vom obserYa că, în general, obţinem o
separare funqională a vaselor. Vasele a căror înălţime este egală sau mai
mică decît diametrul fundului sînt ceea ce, în general, se Înţelege prin
strachină. Preferăm să folosim pentru acest tip de vase numele de strachină,
căci ele nu au în antichitate, niciodată, forma plată a farfuriilor moderne.
În cadrul fiecărei categorii se pot face diferenţieri între formele mari şi cele
mici, Între cele de servit şi cele din care se mînca. În categoria vaselor cu
diametrul mai mare decît diametrul fundului trebuie incluse şi cupele vase de băut; În categoria vaselor scunde pot fi diferenţiate tăvile şi tipsiile
- vase de preparat mîncarea pe foc.
14

Fără a fi o formă Înaltă, dar fiind un accesoriu al formelor înalte, propunem a

această categorie.
Nu considerăm posibilă introducerea În această categoric, aşa cum face G. Popilian, op. cit., p. 109 sqq., tipuri.le 3, 4, 5, 6 a formelor de căniţe fără toartă sau oale
miniaturizate.
16
Bol < bowl = jattc = strachină; farfurie este termenul modern, folosit în locul
strachinei, avînd, desigur, pentru toată lumea 'lnţelesul de vas puţin adîncit, cu fundul plat
sau" uşor adîncit, practic fără analogii Între formele romane. Ca forme spe.:i fice de vase
pentru foc sau servit sînt tăvile.

fi Încadrate În
15
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Pentru a nu se face confuzia Între castroanele cu două sau trei torţi
să facem sublinierea că şi aici raportul Între înălţime şi diametrul fundului poate fi de un real folos. Castroanele nu depăşesc niciodată
o înălţime mai mare decît dublul diametrului fundului lor.
Tot din pricina folosirii neologismelor de diferite provenienţe există n
ambarasantă lipsă de exactitate în folosirea termenilor de: vernis, firnis, gla:rnră, angobă, zmalţ, slip. Propunem dezbaterea lor aici, pentru a evita conf uziile viitoare.
Stratul de lut fin, lucios, de culoare ro~ie, portocalie sau brun-roşcată
de pe diferitele tipuri de terra sigillata rămîne a fi corect numit Yernis,
aYînd ca echi,·alente glazură şi glantztonfilm; ultimul termen începe să fie
preferat în lucrările de specialitate, nu numai de limbă germană.
Angobă = slip rămîne a fi denumit stratul de lut mat, cu care se acoperă intenţionat cea mai mare parte a străchinilor, castroanelor şi amforelor;
de obicei ea are aceeaşi culoare cu pasta vasului, dar poate fi şi albă sau
rn5ie, mai intensă decît pasta.
Zmalţul este caracteristic prin aspectul sticlos, strălucitor, şi apare în
epoca romană timpurie pe unele vase din Asia Mică 1 i, generalizîndu-se în
acoperirea vaselor de lux în epoca romano-bizantină.
Deoarece este necesar a crea premizele unei cercetări multilaterale a ceramicii provinciale din Dacia romană trebuie să milităm pentru publicarea
corectă, Într-o manieră unitară, a descoperirilor ceramice. în lucrările din
ţară, apărute pînă În prezent, se pot găsi nenumărate pagini umplute cu
descrieri greoaie a fiecărui vas sau fragment ceramic 18 , deseori dificil de urmă
rit şi inutile fără desenul corect. în condiţiile moderne se impune înlocuirea
descrierilor superflue cu elementele principale ale categoriei şi cu desene la
scară a fiecărui tip 19 . Fotografiile vaselor sînt în mai mică măsură necesare,
pentrucă nu redau amănuntele privind profilul, de aceea nu pot înlocui desenul, ci doar să-l acompanieze.
Deci, indiferent de obiectul publicaţiei de ceramică romană, de scopul
lucrării, propunem să fie obligatoriu a se introduce în catalog următoarele
date privind fiecare obiect clasificat:
Locul de descoperire, stratul, unitatea arheologică, nr. mv.;
denumirea;
forma şi funcţia, accesoriile;
calitatea pastei, elemente tehnologice;
decor;
dimensiunile piesei i-lustrate şi a celor de acelaşi up;
datarea;
analogii.

5i oale, trebuie

17

lui

Nu se

orientală.

cunoaşte

încă

cu

siguranţă

geneza

zmalţului,

dar este

sigură

provenienţa

18 Fenomen mai rar observabil în ultimii ani, dar persistent Încă; de remarcat că fo
cele mai multe cazuri descrierile nu conţin date semnificative, dar se străduiesc să descrie
amănunţit un profil de vas, al cărui desen, însă, lipseşte.
18 Se obişnui~te reprezentarea grafică a vasului la scară, cu profilul În stÎnga, iar
Întregirea şi decorul în drea,pta; es~ deplorabilă publicarea desenelor la o scară prea mică,
care lipseşte cercetătorul de posibilitatea de :i-şi forma imaginea corectă a formei, a tiipului
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Acestor preliminarii ale studiului ceramic le urmează, firesc, concluziile
privind existenţa unor centre de producţie, cu ariile respective de răspîndire,
privind circulaţia mărfurilor, a formelor, privind starea socială a celor ce
le-au folosit, privind formele autohtone transpuse în ceramica romană.
Pentru cunoaşterea ceramicii romane specifice Daciei şi Moesiei este necesar, aşa cum am mai spus, să se facă săpături riguros stratigrafice în ora~e.
a5ezări rurale, villae, necropole, castre, În zonele meşteşugăreşti ale oraşelor,
satelor, castrelor.
Sperăm că aceste punctări ale metodicii cercetam ceram1c11 romane,
făcute în urma studierii celor mai recente lucrări de profil, care ne-au fost
accesibile, vor putea constitui un punct de plecare pentru dezbateri aprofundate, pe care dorim să le continuăm şi În anii viitori, cÎnd, sperăm, vom fi
Într-o fază mai avansată a cercetării.

IOAN A BOGDAN CAT ANICIU

SUR LA METHODE D'ETUDIER LA CERAMIQUE ROMAINE
(Resume)

a

La note representc Ic point de depart des dis.:ussions soutenues
l' occasion de la
table ronde organisee par le colcctif greco-romain de !'Institut d" Archcologic de Bucarcst,
cn avril 1977, sur •les :problemes concernant l"etudc de la ccramiquc romainc.
Nous J.vons aborde cc sujet en essayant de coordoncr le travail sur des critcriums
entierement capables Ic rendre effiicace, pour depasscr le rctardement actuel.
En guisc de preambulc on constate la neccssite d'augmenter non seulement le nombrc,
mais aussi de diversifier c-r d'ameliorer la calice des fouillcs archcologiques dans de-.
complexes d'cpoque romainc, avec l'obligation d'etiquc profcssionnellc de publier, correctement, la totalite des materiaux resultes.
La :prescntation des materiaux ccra.miqucs selon la stratigraphie est proposee comme
principe genera-le, admetant qu'ellc permetra, ultcrieurement, des classi.fications typologiques,
des conclusions historiques, economiques et sociales.
On soumet
l'atention des specialistes unc schema de classification, une terminologie
unitaire moin subjective et une modalitc de dcscription complete de chaque typc.

a

APLICAREA MATRICE! DE INCIDENŢA
lN STUDII DE ARHEOLOGIE ŞI NUMISMATICA*

O.O. De la conferinţa anglo-română ţinută b I\lamaia În 1970, a, înd
ca tematică „Aplicarea matematicii în ştiinţele arheologice )i istorice" 1 , studii
tratînd probleme de acest gen nu au mai fost publicate în revistele de ,pecialitate din România. În alte ţări inve~tigaţiile în această direcţie continuă,
după cum rezultă din diferite publicaţii 2 .
În cele ce urmează vom supune discuţiei folosirea matricelor de incidenţă în sintetizarea informaţiilor arheologice şi numismatice.
Se ştie că pentru a uşura orientarea în cataloage, repertorii şi corpus-uri
arheologice şi numismatice, ele sînt Însoţite de diferiţi indici: general, de localităţi, de materii (acesta din urmă diYizat uneori pe categorii), precum şi de
hăqi, fixînd aria de răspîndire .1 difer;telor culturi, categorii de materi,1le
etc. Folosirea acestor materiale cu caracter auxiliar este însă Îngreuiată de
faptul că ele sînt realizate pe haza unor principii şi metode diferite, adesea
În limbi de o circulaţie restrînsă, aşa încît istoricul care urmăreşte, de
exemplu, o problemă a Europei centrale, trebuie, pe lîngă dificultăţile întimpinate Într-o limbă pe care n-o cunoaşte, să se familiarizeze cu metoda adoptată de fiecare autor şi apoi să extragă materialul fie pe baza indicilor, fie
parcurgînd întreaga lucrare.
1.0. în scopul ilustrării deosebirilor în concepţia şi realizarea diferitelor
repertorii cităm:
1. 1. ,,Repertoriul arheologic al Transilvaniei, I, Prei-storia "3, este însoţit
de 18 hărţi pentru diferitele categorii de materia'le (a căror denumire este
dată şi În limba germană). La fiecare hartă este ataşată o listă a localităţi* Textul articolului de faţă a fost prezentat sub formă de comunicare la Laboratorul
de cercetări interdisciplinare al
Universităţii „Babcş-Bolyai", condus de prof. Ekna
Popovici şi la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de istorie al TrancSi!vaniei, 1979.
Prescurtări:

B
F
H
L

= Epoca bronzului
= Epoca feudalismului timpuriu

=

Epoca hallstattiană
Epoca Latene
Epoca postromană şi migraţii
Epoca neolitică
Epoca paleolitică
R = Epoca romană.
1 Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences, Proceed.ings of thc
Anglo-Romanian Conference Mamaia, 1970, organized by The Roya! Socicty of London,
and The Acadcmy of vhe Socialis,t Republic of Romania, Edited by F. R. Hodson, D. G.
Kcndall F.R.S., and P. Tăutu, at the Univcrsity Prcss, Edinburgh.
2
V czi în Archeologie et calcul, textes reweillies par Mario Borillo, Paris, [ 197R ].
3
M. Roska, Thesaurus antiquit.atum Transsilv{lnicarum, Kolozsvar, (Cluj), 1942.

=
M =
N =
P =
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lor. Cel care doreşte să se documenteze asupra unor categorii de materiale
dintr-o anumită regiune a Transih·aniei ,·a trebui, aşadar, să studieze cele 18
hăni împreună cu listele lor, ceea ce necesită desigur o investiţie relativ
mare de efort şi timp, nemaivorbind de munca depusă de autor pentru Întocmirea hărţilor respective.
1.2. ,,Repertoriul arheologic al R. P. Ungaria, Comitatul Veszprem" 4
este însnţit de hărţi, unde fiecare tip de descoperire este marcat printr-un
anumit semn. Oricine doreşte să se informeze, chiar şi numai asupra unui
singur tip de materiale, trebuie să consulte fie hărţile celor patru volume, fie
indicele cronologic - di,·izat pe categorii de materiale - al fiecărui volum.
1.3. Situaţia nu diferă În esenţă nici În ceea ce priveşte „Repertoriul
numismatic al Cehiei, ~fora viei şi Sileziei", cu un indice general şi 16 hărţi 5 ,
unde materialele sînt grupate pe provincii în ordine cronologică (şase epoci),
fiec.ue fel de descoperire - izolată, tezaur şi mormîm - fiind marcat prin
L"Îtc un semn distincti,·.
1.4. ,,Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani" 6 , la care sînt ataşaţi
dni indici: unul pe epl)Ci şi materiale, celălalt de localităţi, prezintă dezavantajul că indicele pe epoci nu oferă o informaţie de ansamblu asupra descoperiril(1r dintr-o anumită localitate.
1.5. În „Repertoriul monumentdor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din judeţul Bihor" 7 , neavînd nici indice, nici
hartă, culegerea unei informaţii referitoare la o singură categorie de materiale
face necesară parcurgerea integrală a unuia din cele cinci capitole în care e
împărţită lucrarea.
1.6. In „Repertoriul arheologic al Transilvaniei" (În curs de elaborare)8,
materialul din fiecare judeţ e prezentat înr-un volum aparte, însoţit de o
hartă, un indice cuprinzînd denumirile actuale şi Yechi ale localităţilor şi un
indic~ pe opt epoci. Astfel datele privitoare la o singură localitate trebuie
căutate în opt compartimente.
2.0. Faţă de carenţele semnalate, transcrierea materialului În matrice de
incidenţă prezintă următoarele avantaje:
2. 1. Se realiiează unitatea de procedeu În sintetizarea şi sistematizarea
datelor oferite de materialele cuprinse în repertoriile arheologice.
2.2. Nu este necesară decît Întocmirea unei hărţi şi a unei matrice de
incidenţa, a cărei structură permite evitarea repetării localităţilor, repetare
inerentă procedeului cu indice pe materii.
2.3. Matricea de incidenţă asigură cercetătorului o orientare mai rapidă
ş1 la fel de precisă ca indicele sau harta, deoarece îi pune la dispoziţie mate4
K. Bakay, N. Kalicz, K. Sagi, Veszprem megye regeszeti topogra/iaja, a keszthelyi
es tapolczai jaras, Budapest, 1966, în scria Magyarorszag regeszeti topografiaja.
6 Nalezy Minei, v. Cechach, na Morave a ve Slezsku, rcd. sef Emanuela NohejlovaPratova, I-IV, Praha, 1955-1958.
6
Al. Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirică, Repertoru,[ arheologic al judeţului Botoşani,
I-II, Bucureşti, 1976.
1 Repertoriul monumentelor naturii, ,zrheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi
de artă din judeţul Bihor, Oradea, 1977.
•
8
Responsabilul temei I. H. Cr,işan, membrii colectivului: M. Bărbulescu, E. Chirilă,
V. Vasiliev şi I. Winkler.
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rialul grupat concomitent, fie pe localităţi şi epoci, fie pe localităţi şi upun
de materiale (ceramică, unelte, arme, faună etc.). Pentru a stabili, de exemplu, din ce epoci s-au găsit urme arheologice pe teritoriul comunei Szentgyorgyvar, plasa Keszthely, comitatul Veszprem (nr. 44), nu va trebui parcurs
în întregime articolul respectiv sau indicele ori toate hărţile volumului, ci
datele ar putea fi extrase prin citirea unui singur rînd al matricei. De asemenea, materialul cuprins În indicele „Repertoriului numismatic al Cehiei,
Moraviei şi Sileziei" s-ar putea transcrie într-o matrice cu 18 coloane corespunzînd celor şase epoci şi cîte trei diviziuni pentru fiecare fel de descoperire. Folosirea matricei de incidenţă ar putea fi utilă şi pentru „Repertoriul
Transilvaniei", oferind posibilitatea de a extrage dintr-o singură coloană
lncalităţile unde s-au găsit materiale dintr-o anumită epocă, iar din parcurgerea unui singur rînd, în ce epoci a fost populată o anumită aşezare modernă.

2.4. Posibilitatea Înscrierii Într-o singură matrice de incidenţă a datelor
arheologice din mai multe unităţi teritoriale, În scopul studierii lor comparative.
O b ser va ţ i e: Utilitatea adoptării matricelor d~ incidenţă este 111
egală măsură valabilă şi pentru alte tipuri de lucrări de sinteză întemeiate pe
materiale arheologice, numismatice etc. 9 .
3.0. În scopul ilustrării celor de mai sus prezentăm:
3. 1. Indicele pe epoci al repertoriului judeţului Botoşani transcris Într-o
matrice de incidenţă:
3. t.
I' N

I. Agafton. I\'. 2. 2
2. Albeşti. I. I
3. Avram Iancu, XI\', 2
4. Avrămeni, II, I
5. Bajura. XVII, 2
6. Băiceni, IV, 2. :l
7. Băluşeni, III. 1
S. Băluşenii Noi, III. 2
9. Bivolari. XX. 2
10. Bîrsăneşti, XXIII. 3
11. Borolea, XXIX, 2
12. Boscoteni, XXV, 2.
I :3. Botoşani, IV. I
14. Brăeşti, V. 1
15. Broscăuţi, VI. I
16. Bucecea, VII. I
17. Buimăceni, I. 2
18. Carasa, XII. 2
19. Călăraş, VIII. 1
20. Călineşti. VII, 3
21. Cerbu. X. 3
22. Ciritei-Satu Nou, XX. 6

I~

B H

L

l{

M F

o o o o o
()
o I I I o
()
o I I o o
()
o I o o I
o o I () o I
o o o o I I
o o I o o o
o o I () o o
o o I o o o
o o I o o I
o o o () o I
I o o o o o

o o o
o I o
o I o

I

1
1
I

1

o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

1
I
I

o

1
I

1

I

o

o
I

o
o
o o o
o o ()
I o ()
o I I
I
I o
o o o

o
o o
o
o o o
o
I o o
I
I o o
I
I
I o
o o o o o
o o o o I
1 o o o o
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

o o
I o
I o
o I
1

I

o I
o o
o o

Tot.ii
I
4

:1
4
4

:l
I
I

2
4

:1
I
8
(i

:l
2
3
4
6
1
I
I

9
De exemplu lucrarea: N. Zaharia, M. Pctrcscu-Dîmboviţa şi M. Zaharia, Ajezări
din Moldova de la paleolitic pînă în secolul al XV/ll-lea, Bucureşti, 1970; P. I. Roman,
Culturp Coţofeni, Bucureşti, 1976; I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974 ş.a.

44 - Ac\4 Musei Napoceosi5 voi. XVII.
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3.1.
p
2:i. Conceşti, IX. I
24. Copălău, X. I
25. Cordăreni, XI. I
2n. Corlăteni, XII. I
27. Corni, XIII. I
28. Coşula, X. 4
29. Cotu, X. 10
:w. Cotu '.\liculinţi, XI\', 3
:ii. Crasnaleuca, XIV. 4
32. Cristeşti, X\'. I
33. Cristineşti, X\'I. I
34. Darabani, X\'IJ. I
35. Dersca, X\'lll. I
36. Dingeni, XIX, I
:n. Dobirceui, XX. I
38. Dorohoi, XXI. I
39. Draxiui, III. 5
40. Dr,1guşe11i, XXII.
41. l>umeni, XX\'I. I
42. Durneşti, XXIII. I
43. Eşauca, X\'II. 3
44. Flămînzi, xxn·. I
45. Fundu-Herţii, X\'I. 4
46. <~eorge Coşbuc, XX\'11. :i
47. <:eorge Em:scu, XX\'!. :i
48. <:hireni, XI\'. 5
49. Cridţa, XI\'. 5
50. Guranrla, XXIII. H
51. Havîrna, XXVIII. I
52. Hăneşti, XXIX. I
53. Hilişeu-Crişan, XXX. 5
54. Hilişeu-Horia, XXX.
55. Hulub, XIX, 2
56. Iezer, XXX. 3
57. Lozna, XVIII. 2
58. Matdeui, XII. 4
59. Moara Jurii, XXIX. 3
60. Movileni, IX. 2
ni. Oneaga, X\'. 2
62. Orăşeni-Deal, IY. 2, 5
63. Pleşan, VIII. 3
64. Popeni, XX\'I. 4
65. Popeni, \'. 3
liS. Progresul. XXI. 4
66. Pnţnreni, XI\'. 9
67. Rădeni, XX\'. 3
68. Sărata-Drăgnşeni, XXII. 3
69. Silişcani, XXVII. 4
70. Slobozia Hăneşti, XXIX. 5
71. Stauceni, IV. 4
72. Storeşti, XXV. 4
73. Vîlcele, V. 4
74. Vlădeni, XII. 7
75. VH1deni-Deal, XXV. 6

N'
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6 60 31 25 22 13 44 23

Total
~

I
2
6
6
3
4
4.
2
3
5
6
6
3
4
5
6
3
3
4
3
2
I
I
3
5
2
3
6
4
I
3
I
2
5
3
5
2
2
I
5
2
2

I
I
I
2

3
5
4
I
4
3
7
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3.2. Matricea de incidenţă a epocilor identificate m „Repertoriul arheologic al judeţului Braşov."
3.2.
1.

Apaţa

2. Augustin

p

N

B

o
o

o

o

()

I
I

I

()

o

I

3. Bărcuţ
4. Beclean
5. lleia
6. Bod
7. llran

o

8. Braşoy
9. Breaza
10. Budila
11. Buneşti
12. Cal bor
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

()

o
o

o

()

()

I

1

o

o
()

o

I

I

o

Cincşor

o

Cincu
Cobor
Codlea
Comana <le Jos
Comana de Sus
Cristian

()

o
o
o

o
o

Criţ

o

Crizbav
Cuciulata

()

Dăişoara

Drăuşeni

Drumul Carului
Dumbrăviţa
Făgăraş

Feldioara (Ucea)
:n. Feldioara
33. Felmer
34. Fişer
:i5. Fîntîna
36. Ghimbav
37. Hălchiu
38. Hălmeag
39. Hoghiz
40. Homorod
41. I oneşti
42. Jibert
43. Jimbor
44. Lovnic
45. Lupşe
46. :Mateiaş
47 . .Măgurele
48. Măieruş
49. Mercheaşa
50. Meşendorf
51. Ormeniş
52. Părău
53. Peştera
54. Poiana Mărului
55. Predeal

I
I
I

()

o

()

Dacia

I

o
o

o
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Cuţuş

o

I

o
o
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o
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I
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3
6
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2
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6
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7
3
3
I
1
1
5
3
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I
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p

56. Prejmer
57. Racoş
58. Rîşnov
59. Roadeş
nO. Rodba\"
61. Rotbav
02. Rupea
n:i. Satulung
li4. Satu Nou
65. Săcele
66.

o

1

1

o

I

I
I
1

()
()
()
()

()

o
o
o
I

Şimea

o
o

73. Şoarş
74. Şona
75. Teliu
7n. Timişu <le Jos
77 Toarcla
78. 'f ara Birsei
79. l'ngra
80. Vad
81. Vama Buzăului
82. \'eneţia de Jos
83. Veneţia de Sus
84. Viscri
85. Voila
8n. Vulcan
87. Zărneşti
88. Zizin

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tot a I:

o

o
o

n7. Sînpetru
{,8. Stupinii Prejmerului
n9. Şercaia
70. Şinca
71. Şinca Nou:\
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I UDITA WINKLER

DIE AN\X'ENDUNG VON MATRIZEN IN DER ARCHAOLOGIE
UND NUMISMA TIK
(Zusammenfassung)
Aus der Beweisfiihrung der Verfasscrin geht hervor, da13 sich dic Anrwcndung der
Marrizen fiir Repertorien und andcre synthetische Aufsătze als niitzlich erweist, da sie emen
.anschaulichen und leicht zu crfassendcn Obcrblick des gesamten Materials gewăhrt.

. CîTEVA OBSERVAŢII PRILEJUITE DE ALCATUIREA
„REPERTORIULUI DE PERIODICE CONŢINlND
ARTICOLE DE ISTORIE VECHE, ARHEOLOGIE
ŞI MUZEOLOGIE''

Este mai presus de orice îndoială că, în ultimele trei decenii, arheologi,1
mondială ,a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, concretizată în extinderea cercetării, practic pe tot globul, în înmulţirea instituţiilor specializate şi a numărului cadrelor cu pregătire medie şi superioară. România nu numai că nu
a făcut excepţie de la regulă, ci a depăşit media, situîndu-se printre ţările
europene cu un cuvînt greu de spus în multe probleme importante ale meseriei. La această stare mulţumitoare de lucruri ~i-au adus contribuţia arheologii, indiferent de faptul că ei se numesc muzel)gr afi, cercetători ~tiinti fici
sau cadre didactice universitare, după cum lucrează în reţeaua muzeelor, .1
institutelor de cercetare sau a învăţămîntului superior.
Toate această muncă de Înţelegere a trecutului şi de folosire a adevă
rului istoric astfel recuperat, pentru prezent ~i viitor, se bazează, În primul
rînd, pe cunoaşterea cît mai completă a materialului arheologic, de preferinţă
prin examinarea lui directă pe şantierele de săpături sau în muzee. Această
latură ,,de teren", realizată prin deplasări la faţa locului, nu de puţine ori
greu de înfăptuit, rămîne insuficientă fără munca de birou. Ea cuprinde
într-o mai mică măsură studierea documentaţiei inedite de săpătură, dar n1.1i
ales consultarea cărţilor şi re,·istelor care fac accesibile unui mare număr de
specialişti materialele şi ideile arheologice. Spre deosebire de o carte care, l)
dată achiziţionată, nu mai pretinde decît îngrijirea şi lectura ei, un titlu de
revistă trebuie să însemne, pentru cei însărcinaţi cu aceasta, o grijă permanentă timp de ani de zile, fără să uităm complicata dinamică a apariţiei ')Î
dispariţiei periodicelor, a schimbării titlurilor şi a locurilor unde sînt ele
editate.
Cu riscu:! de a părea că am înşirat lucruri comune, ideile de mai sus
au vrut să reamintească, înainte de a trece la subiectul propriu-zis, care sînt
cadrele generale ale meseriei.
Curiozitatea de a cunoaşte, pe de o parte, şi nevoia unui instrument de
lucru, pe de altă parte - nu vom putea niciodată preciza care din cele
două imbolduri a ocupat primul loc ne-au împins la alcătuirea unui repertoriu al periodicelor în care s-au publicat, în măsură mai mare sau mai mică,
studii, note sau recenzii cu conţinut în primul rînd .arheologic.
Aşa cum mărturiseam şi în prefaţă, primul autor avusese intenţia, cu
peste zece ani în urmă, să adune titlurile de reviste al căror conţinut, în
vreun fel oarecare, prezenta legătură cu preistoria românească sau mondială.
Cuprimul marii majorităţi a volumelor de reviste nu permitea însă o asemenea delimitare şi de aceea ne-am văzut obligaţi la o extindere destul de
bine definită în titlu.

G94

MUZEOLOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

Repertoriul cuprinde aproximativ 3500 de titluri (reviste, serii etc.), din
lumea, începînd cu secolul al XVIII-iea, cînd ştiinţa despre antichitate se îmbogăţeşte cu trăsături care o apropie tot mai mult de faza ei contemporană şi sfîrşind cu ultimele apariţii de care am putut afla. Numărul
titlurilor trebuie să fie, fără îndoială, mai mare, autorii nereuşind să fie scutiti de omisiuni sau gre5eli, cu atît mai mult, cu cit posibilităţile de documentare nu le-au stat Întotdeauna în ajutor.
In exclusi\'itate din bibliografie sau liste de prescurtări, au fost culese
peste 1200 de abre,·ieri, la care s-a adăugat un indice al locurilor de apariţie;
am realizat aceste completări tocmai pentru ca repertoriul să aibă pe deplin
caranerul unui instrument de lucru, să uşure-ze munca ştiinţifică a oamenilor
de meserie şi ~ă slujească ca bază de pornire celor care ar dori să-l Întregească
'li să-l aducă la zi. lntocmirea şi eventuala lui publicare nu ni se par a conqirni un desen·iciu adus arheologiei româneşti, mai ales dacă ne gîndim că,
cel puţin după ştiinţa noastră, o a~emenea lucrare nu a apărut nici la noi,
nici în străinătate.
Posibilitatea de a avea, poate pentru prima dată, o imagine aşa de
completă sub ochi ne-a oferit şi ne-a impus în acelaşi timp un domeniu de
reflectare asupra a ceea ce ştim şi a ceea ce nu ştim, în legătură cu ceea ce
poate ajunge la cunoştinţa noastră sau cu ceea ce ne mulţumim să cităm după
ahii. Proporţia aceasta nu ne poate lăsa indiferenţi, dacă ne gîndim că aproxim.ni,· 700/o din conţinutul revistelor priveşte „lumea veche", adică Europa
şi zonele limitrofe, care, oricînd şi pentru orice epocă, pot să ofere analogii
şi modalităţi de Înţelegere a fenomenelor din spaţiul dacic. La datele de mai
sus, ~e mai cere adăugat şi faptul că, din totalul titlurilor de reviste, în
Rumânia pot fi consultate mai puţin de jumătate, iar în Cluj, cu aproximatic 20-300/o, ceea ce trebuie considerat ca insuficient, mai ales că În multe
c.1zuri sîntem în posesia doar a două-trei numere dintr-o serie Întreagă. Dacă
pornim din cealaltă extremă, vom constata că seriile complete de reviste se
cifrează sub 50/o, procent ce nu are darul de a ne mulţumi.
E regretabil şi faptul că trebuie să constatăm lipsa În arheologia românească a unor reviste a căror apariţie să dateze încă în secolul trecut şi
care să continue, fără intermitenţe, pînă în ziua de azi; sîntem printre puţi
nele ţări europene care nu au reuşit să oprească segmentarea studiului arheologiei, iar această realitate s-a vădit de multe ori nocivă. În strînsă legătură
cu cele enunţate mai înainte stă şi slaba activitate de publicare În limbi de
circulaţie mondială. Fără iniţiativa lui Vasile Pârvan am fi fost lipsiţi de singura revistă de arheologie şi istorie veahe înţeleasă integral peste hotare. Savantul român şi-a dat seama - şi pentru aceasta îi putem fi încă o dată
recunoscători şi urmaşi că numai în măsura în care se vor publica tot mai
mult rezultatele obţinute de arheologii români În limbi de circulaţie universală, vom putea pretinde să fim luaţi în seamă de către ştiinţa arheologică
mondială. Unele semne îmbucurătoare din ultimul timp nu pot să suplinească
încă, ceea ce nu s-a făcut decenii de-a rîndul.
Situaţia prezentată pe scurt mai sus ne obligă, evident, şi la găsirea unor
remedii, care sînt, dealtfel, mult mai puţin costisitoare decît s-ar părea ]a
prima vedere. Printre altele, am sugera înzestrarea tuturor bibliotecilor şi a
instituţiilor unde se face cercetare, cu mijloace de reproducere mecanică a
toată
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documentaţiei şi a bibliografiei (xerox etc.), fiindcă ele permit realizarea unui
Yolum substanţial de muncă şi îl scutesc pe arheolog de corYoada de a-şi
copia manual cel puţin ilustraţia necesară muncii lui, mai ales în contextul
aşa-numitei explozii de informaţii. Pe de altă parte ele ajută la lărgirea schimburik,r de publicaţii ştiinţifice, completînd expediţiile de reviste sau cărţi în
original; se obţin astfel, cu cheltuieli Yalutare nule, o serie de apariţii editoriale de mare valoare. În legătură cu îmbogăţirea patrimoniului documentar,
ni se par obligatorii două căi: recuperarea cărţilor şi revistelor inexistente în
România, măcar a celor mai importante, şi „ţinerea la zi" a bibliotecilor,
în aşa fel încît, pe cit e posibil, intrarea noutăţilor să nu se facă după decenii
de la apariţia lor sau de loc.
Nu mai e cazul ~ă amintim că şi lărgirea schimburilor internaţionale
de personal ştiintific ar aduce mari servicii sistemului de informare arheologică, prin cunoaşterea mai îndeaproape a felului de investigare din străină
tate ~i mai rapidă a noutăţilor editoriale. O ultimă problemă foarte importantă ar fi extinderea sau chiar înfiinţarea în cadrul muzeelor mai mari a unor
posturi sau servicii serioase de documentare, care să nu dea însă ocazie
pentru acordarea unor sinecure, ci să fie ocupate de persoane capabile şi cu
tragere de inimă pentru ceea ce le este dat să facă.
Chiar privite cu ochiul obiectiY, rece, al economistului, aceste remedii
propuse sînt „rentabile" şi departe de a Îngreuna sistemul de funqionare
al instituţiei. Un documentarist sau un bibliotecar bine pregătit şi bine îndrumat (ajutat şi de mijloacele tehnice corespunzătoare) poate uşura considerabil munca unei echipe numeroase de arheologi, care, la rîndul lor, vor avea
condiţii să avanseze cu studiul pînă la 1000/o în comparaţie cu cazul cînd
aceştia sînt privaţi de sprijinul amintit mai sus (ca să nu mai Yorbim de
inexistenţa În România a personalului arheologic cu pregătire medie).
Scurtele refleqii prezentate aici au avut ca punct de pornire imediat
Întocmirea repertoriului de periodice, mai exact constatarea unui deficit informaţional care impune luarea de măsuri, în cazul în care nu vrem să ajungem
foarte curînd la un nivel de cercetare submediocru, măriginit la o simplă
publi-care de material, nedemn de lunga şi nobila tradiţie istoriografică şi
arheologică românească.
Credem că termenii argumentaţiei au
lor ne conduce la concluzia că situaţia este

fost logic expuşi, iar Înţelegerea
poate mai gravă şi cu urmări mai

nefaste decît ne închipuim.
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La poalele munţilor Apuseni, mai precis aproape de vîrf ul Vlădeasa, nu
departe de izvorul Someşului Mic şi de Fîntînele (acel loc care ne aduce
aminte de victoria tribunului Nicolae Corcheş asupra comandantului maghiar
Vasvari Pal din vara anului 1849), şi aproape de cetatea feudală Bologa, se
aliă străvechea aşezare românească Călata.
Satul Călata este aşezat pe valea cu acelaşi

nume, ce izvoreşte din apropierea Someşului Mic, în Depresiunea Călăţele, depresiune ce a fost locuită din
cele mai vechi timpuri „de o populaţie sedentară care a ştiut să valorifice
posibilităţile multiple oferite de condiţiile mediului fizico-geografic contribuind din plin la umanizarea peisajului prin diferite defrişări L'll caracter
agricol-pastoral" 1 •
Una din dovezile peremptnrii ale locuirii din timpuri îndepărtate ne-o
oferă descoperirile ar!1eologice din hotarul aşezării Călata. Aici s-au descnperit în anul 1969 două topoare pe locurile „Valea Gîlmei" şi „Coasta Hntarului" aparţinînd perioadei neolitice:!. În vara anului 1971, s-au găsit numeroase fragmente de ceramică, un vas cu picior cilindric şi bucăţi mari
de chirpic, tipice aşezărilor neolitice. S-a evidenţiat şi o grupare liniară de
şase bordee circulare de dimensiuni reduse 3
Numele aşezării este după părerea lui N. Drăganu de origine slavă
Kalota", datînd din perioada trecerii slavilor peste teritoriul patriei noa5'tre,
ceea ce face plauzibilă existenţa aşezării cel puţin Înainte de secolul al VI-lea.
Documentar, localitatea apare la mijlocul secolului al XIII-iea, la 1 mai
1256 5 , cînd comitele Paul, pe de o parte, Ladislau şi Toma pe de altă parte,
s-au prezentat În faţa capitlului din Oradea cu o scrisoare din partea regelui
Bela al IV-lea, în care se spune ., ... că jumătate din vama de la Vadul
Crişului, fiindu-le comun rîul Criş, o lasă cu drept deplin, fie că se deschide
drumul de la Călata, fie că nu se deschide" 6 . După această dată locuitorii
aşezării Călata, pe măsură ce înaintează în vreme, se impun tot mai mult,
încît importanţa şi participarea lor la problemele cu caracter economic şi
Pompei Mureşan - Romulus Oşianu, Contribuţii la studiul aşezărilor şi construcţiilor ţărăneşti din Depresiunea Călăţele, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei
1

pe anii 1968-1970, Cluj, 1971, p. 34.
2
D. Radu-N. Mois, Două topoare neolitice de pe teritoriul satului Călaf.{1, în
ActaMN, VI, 1969, ,p. 435-437.
3
D. Radu-N. Mois, Aşezarea neolitică de la Cilata (jud. Cluj), 1n ActaMN, X,
1973, p. 465-467.
4
N. Drăganu, Românii din veacurile I X-X IV pe baza toponimiei şi a onomasticii, Bucureşti, 1933, p. 454.
5
La 1213: Coriolan Suciu, Dicţionar istoric ~l localităţilor din Transilvania, Bucureşti, 1968, voi. I, p. 24, sub
6
Documente privind istoria României. Veacul al Xiii-lea. C, Transilvania, voi. II
(1251-1300), Bucureşti, 195,2, p. 16-18.
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soci.al creşte,
păstrîndu-şi

devenind cea mai importantă aşezare din Depresiunea Călăţele,
felul de viaţă şi organizarea administrativ-juridică proprie. La
numai opt ani (1262-1270, 5 decembrie) Într-o problemă de hotărnicie între
două localităţi (Sfăraş şi Sumurduc,jud. Sălaj), ca reprezentant al capitlului
de Oradea este menţionat „omul nostru de Încredere, preotul Paul din Că
L1ta "•. Faptul că preotul de aici din Călata a ajuns să se bucure de încrederea
capitlului, ne îndreptăţeşte să afirmăm că preotul Paul se bucura de o apreciere şi consideraţie nu numai din partea credincioşilor săi şi a celor din
împrejurimi, ci şi în fata autorităţilor. Mai tîrziu, în anul 13408 , localitatea
Călata este din nou menţionată ca o a~ezare de sine stătătoare ~i bine conturată în raport cu Călătele, care la această dată era o aşezare în devenire.
Localitatea Călăţele s-a formar în cursul secolului al XIV-iea, probabil
din locuitorii ce au aparţinut înainte de Calata, motiv pentru care în documente apare pentru prima dată În anul 1408 ~ub denumirea de Calata Mică
(Kis~ Kalotha), iar cea de-a doua, de Călatd Mare (Nagy Kalotha) 9 .
1n anul 1399, la 23 ianuarie, cetatea feudală Bologa a fost dăruită de
regele Sigismund, împreună cu 17 sate aparţinătoare cetăţii, lui Mircea cel
Bătrîn, printre ele numărîndu-se şi Călata 10 •
Secolul al XIV-iea şi al XV-iea pentru locuitorii de pe Valea Călatei
eqe o_ pe~ioa?ă plină de evenimente în dezvoltarea social-administrativă a
acestm tentonu.
În comitatul Clujului (Cojocnei) exISta un mare district, ,,districtus de
Kalni.hoszeg", pomenit documentar în anul 1468 1 1, an în care este amintit
dealtfel şi unul dintre voievozii de Că lata, care mai tîrziu va primi şi titlul
de nobil.
Dacă în comitatul Alba, documentele vremii nu înregistrează în această
perioadă nici un nobil român, iar pe Valea Arieşului se cunoaşte o singură
familie română înnobilată, ,,a Lupşeştilor", în partea superioară a Văii Că
lata ~i Într-o localitate din apropiere (Mărgău) vor reuşi să se ridice la treapta
nobiliară mai multe familii de voievozi români: Vaida „Voievod de origine
română" de Vaqa, Kindea, ,,voievod de Varţa" 12 (descins din familia Vaida),
care la anul 1435 apare şi cu titlul de „nobil", cu prilejul luării În stăpînire
a localităţii Fildu (jud. Sălaj).
În vara anului 1439 apare Kindea cu prilejul executării hotărniciei posesiunilor sale Ciula (Ciuleni) şi Vaqa (Oarsa), hotărnicii ce au fost executate
L·u „consimţămîntul nobililor învecinaţi." Faptul că majoritatea aşezărilor din
jur ~Înt locuite de băştinaşi ne dă posibilitatea să credem că şi aceşti „nobili
învecinaţi" erau români. În anul 1468 este menţionat Dan „voievod de Măr
gău" şi Ilie de Călata ,,\V'ayvada wolahalis" care la anul 1475 apare şi cu
titlul de „nobil". Mai tîrziu (1469-1474) este amintit fiul cel mai mare al
7

Documente . .. , II, p. 49.
Cronica de la Mărgău (manuscris 1858-59).
D. Csanki, Magyarorszag tortenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban, V. Budapest,
1913. p. 367.
10
E. Malyusz, Zsigmondkori Okleveltar, voi. I, 1400-1410, Buda,pesc, 1956, p. 627;
V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1970, p. 60.
11
Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj, 1972, p. 34.
12
Aşezare ce se află la aproximativ ; km de Călata, care În cursul sec01!ului al XIXlea s-a contopit cu Ciuleni.
8
5
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lui· Ilie, Mihai „de Kalothaszeg", de asemenea „voievod român" care-şi zicea
de Varţa sau de lncel (Ciuleni). în primăvara lui 1487 este amintit Ştefan
voievod de Varţa, pe care documentele îl pomenesc şi ca Ştefan nobil de
Mărgău, iar în 1492 este amintit la Mărgău voievodul Gheorghe, care
împreună cu fiii săi Ioan, Nicolae şi Petru interzice fiilor unui Banffy de
Losonc să ocupe un rît, de lîngă apa cu acelaşi nume. La 1501 este amintit
Petru voievod de Vaqa. Cu şase ani mai tîrziu, în anul 1507 este amintit
ultimul nobil, voievod cunoscut de noi, \\:artzai de Vaqa. La 1439 sînt amintiţi următorii iobagi din Călata: Gavril Gheorghe, Popa Ioan, Crainic Ioan,
Szekely Dan, Bot Teodor, Timpoş şi Florea 13 .
Exi,tenţa în această perioadă a voievozilor locali şi cu titlul de nobil
confirmă afirmaţia că aceştia au fost unii din puţinii autohtoni care s-au
impus şi au reuşit să se ridice în rîndurile nobilimii, cît şi ipoteza potrivit
căreia această organizaţie specific românească trebuia să cuprindă teritoriul
cîtorva cnezate săteşti. La 19 ianuarie 1474 Mihai este menţionat cu titlul de
,, \'oievod român de Călata", iar la 19 aprilie acelaşi an „ voievod român de
pănile Că latei", de unde deducem că poziţia lui social-juridică depăşea limitele aşezării Călata, mai ales că districtul existent în această perioadă purta
denumirea de „districtus de Kalothaszeg". Această pozi\ie a ,·oievozilornobili de pe Valea Călatei nu va dura mult, pentru că ei vor fi asimilaţi
complet pînă în secolul al XVI-iea cu marea masă de iobagi.
Organizarea voievodală din aceste părţi a avut o traditie îndelungată,
înci1 arhidiaconatul înfiinţat de episcopia de Oradea în secolul al Xiii-lea
(1291-1294) a Împrumutat de la oamenii acestui ţinut numele de „Călata" pe
care documentele vremii îl vor adăuga lîngă cel al voievozilor români de pe
această vale care a rămas multă vreme cu organizarea social-juridică respectată din motive de ordin politic de regalitatea feudală maghiară.
Pentru că populaţia de religie catolică era prea puţină în Întreaga Transilvanie şi în aceste părţi, limitele arhidiaconatului depăşesc hotarele voievodatului pînă În „partea de sus" a Călatei, cum se va numi mai tîrziu, la
mijlocul secolului al XVI-iea, adică pînă la cursul mijlociu al rîului Crişul
Repede, pentru a mări veniturile de pe urma dijmei papale.
La mijlocul secolului al XV-iea, cea mai mare parte din ţinutul Călatei
er,a numită „partea de sus", cuprinzînd teritoriile de la izvorul Crişului Repede pînă la Birtin (jud. Bihor), iar „partea de jos" includea ţinutul văii Almasului (jud. Sălaj), care pînă în secolul al XV-iea a aparţinut de comitatul
Bihor, comitat atestat documentar la anul 1180.
Din punct de vedere bisericesc, pînă la reformă părţile Călatei au ţinut
de episcopia Orăzii 14 •
în socotelile de dijmă ale episcopiei de Oradea din anul 1291-1294, cînd
apare pentru prima dată arhidiaconatul de Călata 15 cu lista localităţilor iaparţinătoare, Călata lipseşte din această evidenţă. In registrul de dijme papale
din cursul anilor 1332-1337 cît durează evidenţa, localitatea Călata apare
13
D. Csan:ki, op. cit., p. 621; S. Dragomir şi S. Belu, Voievozi, cnezi şi crainici în
evul mediu la rnmânii din Munţii Apuseni şi din regiunea Bihorului, în ActaMN, III,
1966, Cluj, p. 175.
14
L. Kelemen, Muveszettărteneti tanulmanyok, Bucur~ti, 1977, p. 206.
15 Documente ... , voi. 11, p. 341.
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pe listă în anul 1332 16, lipsind din registrul anilor 1333 17 , 1334 18, 1335 11 ,
iar în 1336 20 şi 133721 apare plătind de fiecare dată cite o marcă, ultima
fiind evaluată în groşi. Din cele nouă aşezări din Depresiunea Oîlăţele, menţionate pentru prima dată înainte sau în cursul perioadei 1332-1337, cit
durează evidenţa registrului de dijme papale, doar patru figurează în liste cu
sume de plată, Huedinul cu 14 groşi, iar Mănăstireni, Văleni şi Zam-Sîncrai
cu suma de 2 groşi, ceea ce demonstrează existenţa unui număr constant. dar
redus de credincioşi catolici, în timp ce restul nu apar În 'liste, ceea ce înseamnă că ele erau locuite în exclusivitate de populaţie ortodoxă-română. iar
Gălata apare doar de trei ori, şi atunci cu o sumă redusă, fapt ce demonstrează existenţa unui număr mic de credincioşi catolici aici.
Primă vara, cînd se obişnuia să se adune „quinquagesima ovium", În
registrul acestei dări pe care trebuiau s-o plătească regelui iobagii români,
motiv pentru care apare şi sub denumirea de „quinqua.gesima olachalis" (ce
consta într-o oaie şi un miel la cincizeci de oi) 22 , pe lingă celelalte aşezări
din jur, Mărgău, Buteni şi Ciuleni (care sînt prezente răscumpărînd în florini
valoarea oilor pe care trebuiau să le dea). în registrul din anul 146123 apare
şi Calata împreună cu Călăţele apaqinînd lui Benedict Weres, Johannes
Valko şi voievodului llie de Călata. la această dată au fost răscumpărate cu
12 florini cele 26 de oi ce trebuiau să fie date pntru părţile lui Benedict
Weres, 9 florini pentru cele 9 oi. pentru părţile lui Johannes Valko şi 10
florini pentru 20 de oi ce au fost luate de la iobagii voievodului Ilie de
Călata.

Prezenţa româniilor în mare majoritate, pe valea Călatei, o demonstrează
lipsa celor mai multe localităţi din registrul de dijme, ceea ce indică faptul
că zona era locuită în majoritate de români. Cit priveşte situaţia localităţii
Calata, care apare doar de trei ori în registrul de dijme, şi atunci cu sume
reduse, în timp ce în registrul de „quinquagesima ovium" apare împreună cu
Călăţele cu suma de 31 florini, sumă prin care s-au răscumpărat cele 45 de
oi, care reprezentau totalul de 2750, demonstrează pe de o parte ocupaţia
de bază a locuitorilor. posibilităţile lor materiale, iar pe de altă parte prezenţa
covîrşitoare a populaţiei băştinaşe româneşti, bazată pe această statistică. În
acelaşi sens pledează şi recensămintele din anii 17 60-1762 24, 1900 25 şi 1930'.!6
după cum urmează:
fG
17

18
19
20

21
22

Documente . .. , voi. III, p. 54.
Documente . .. , voi. III, p. 61.
Documente ..., p. 86.
Documente .. ., p. 97.
Documente ... , p. 112.
Documente ... , p. 121.
D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. al XVI-iea, voi. I, Bucure~ti, 1967,

p. 70.
23 Z. Pklişanu, Un registru al quinquagesimei din 1461, În Fraţilor Al. şi Ioan
Lapedatu la împlinirea vîrstei de 60 de ani, Bucureşti, 1936, p. 598.
24 Matei Voileanu, Biserica românilor din Ardeal în veacul al XV/11-lea,
Sibiu,
1926, p. 27; V. Ciobanu, Statistica românilor din anii 1760-1762, în AllN, III, 19241925, Cluj, 1926, p. 631; D. Prodan, Teoria imigraţiei românilor din principatele române
în Transilvţtnia în veacul al XVlll-lea, Cluj-Sibiu, 1944, p. 18.
25 Şematismul, Blaj, 1900, ,p. 257; I. Russu-Şirianu, Românii din statul ungar, Bucureşti, 1904.
26 Recensămrntul general al populaţiei din 1930.
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Recensi"unintul din
1900
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1.956

169

I

Recens{1111întul ~eneral
al populaţiei <lin 1930

rom.

Total

l.95f;

1.1 '.!-t

I

ro111.

I

I

magh.

1.111

Caracterul românesc al aşezaru pus în lumină de informaţiile cuprinse în
diferite documente citate precum şi de concluziile ce se desprind în mnd
firesc din recensămintele amintite se reflectă ~i în toponimia aşezării Căla-ta 27 •
In acest sens pledează faptul că cetatea feudală Bologa unde a existat ~i
castrul roman Resculum - cu trecutul istoric bogat şi cu importanţa ei admini~trativă purta În secolul al XV-iea denumirea de „colţul Călata" (Kalotiaszeg), denumire prin care se Înţelegea Întreg ţinutul aşezărilor ungure~ti
dintre Huedin şi Gilău 28 şi că districtul atestat documentar în această
perioadă purta numele acestei aşezări, deşi tot aşa de bine ar fi putut primi
denumirea localităţilor din apropiere, Văleni (Villa Vulchoi), atestată întîia
da.ă În secolul al XIII-lea sau a localităţii Sîncrai (sacerdos de villa Sencnl)
secolul al XIV-iea, ori Huedinul, ca cea mai importantă aşezare din aceste
părţi, atestată documentar în secolul al XIV-iea, aşezări populate în marc
majoritate de locuitori de provenienţă maghiară. Vechimea şi importan~a
mai mare a acestei a5ezări în raport cu celeia! te dimprejur o demonstrează <:>i
primirea celei de-a doua denumiri de „Călata" a următoarelor localităţi de
pe valea cu acelaşi nume: Călătele, care apare în documente sub denumire;.i
de Călata Mică (Kiss Kalotha), Finciu sub denumirea de Finciu Călatei ,,Kalotha Uifalu" şi (Zam) Sîncraiu de „Kalothazenth - Kyral" - Sîncraiul
Că latei.
Cu prilejul zălogirii unei sesii iobăgeşti lui Nicolae şi Ştefan Fit de
Mărgă·u, în anul 1501 la 8 martie este amintit preotul Emeric 211 , fiul voievodului Petru şi nepotul lui Ilie, ambii voievozi români.
În cursul secolului al XVII...,lea, vlădicii şi preoţii ortodocşi preiau rolul
voievozilor şi cnejilor. Printre ei se numără şi protopopul Mihai de Călata,
care în anul 1699, 11 ianuarie, a participat împreună cu preoţii şi cu ţăranii
- reprezentanţi ai credincioşilor din localităţile învecinate aparţinătoare protopopiatului Călata - la ancheta executată de Keczeli Gyorgy şi Sanbori
Laslo din Sîncrai.
În urma acestei anchete, protopopul Mihai mărturisea: ,,cînd s-a început
lucrul acesta eu nu eram protopop, dar am auzit că 35 de preoţi ar fi dat
scrisori cu peceţi vlădicului, pe care am văzut-o şi eu. Acei protopopi au luat
de la preoţii supuşi lor scrisori asemănătoare, cu peceţi, precum şi dacă am
27

„Turdanul", ,,Dijma!", ,.Valea lui Mihai•, .,Valea dim
,,Hotarul", .,La tău", ,,Petricele", ,,Lunca•, ,.Su vara",
,,Valea Sarsăului", ,,Fata", ,,Muncelului", .,Riturile•, .,Fîndna
,,Coasta" etc.
28
S. Dragomir şi S. Belu, Contribuţii la istoria a,ezărilor
Hmi (secolele XIII-XIV), În Cumidava, li, Braşov, 1968, p. 66.
ll 9 D. Csanki, op. cit., p. 621.

peşteră",

mijloc", ,,Glemeia", ,.După
,,Valea •lungă", ,,Moci ole",
după

piatră",

.,Merişorul",
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aYea nevoie să ne adresăm domnului Peter Barany, care locuieşte în Alba
Iulia, şi că dînsul e gata să inten·ină chiar la ( ... ) împăratul, pentru a duce
la capăt lucrul nostru. Eu am avut poruncă de la Vlădica să Întrunesc pe p,ipii
supuşi mie şi să le iau scrisorile Întărite cu peceţi, dar pînă acum nu am avut
timp să o fac. În care parte Yor hotărî, popii români a se recipia, rămîn -:;i
eu cu ei, dar decît să-mi schimb credinţa, mai bine sînt gata a muri. T,nu~i
fac rugăciuni pentru papa de la Roma ":lo_
După mărturisirea protopopului Mihai, vlădicii Atanasie s-a încredinţat
sarcina să conYoace la o sfătuire pe preoţii aparţinători protopopiatului Călata
pentru a le lua declaraţii în privinţa unirii cu Roma.
Cît priYe)te atitudinea protopopului Mihai, chiar dacă răspunsul îi este
oscilant, şi chiar dacă se numără printre cei 38 de preoţi şi protopopi ca
semnatar al actului de unire, figurînd al 14-lea31 , atît succesorii lui cît şi :redincioşii parohiei Călata n-au figurat nicicînd şi nici Într-o conscripţie o!>iecti\'ă ca parohie unită. Mai mult, în documentele din această perioadă printre
centrele cele mai mari şi mai de seamă ale ortodoxiei din Transih·ania se .numără şi Căla1a= 1 :!_

Cit pri,·e')te poziţia credincioşilor din Călata, este fermă declaraţia fă-:ută
de unul din ţărani, delegat al credincioşilor de aici, la ancheta ce a avut luc
la Sîncrai.
,,Noi, tot satul, legea şi religia noaqră în care ne-am născut, nu o pără
sim. E treaba popilor cu care religie vreau să se unească, noi nu ne amestecăm
în aceasta, dar dacă n>m ,·edea că Yor să introducă la noi înnoiri, unul ca
acela nu va mai putea fi popa nostru"=1=1•
În anul 1733 aici la Călata păstoreau doi preoţi: popa Toma ş1 popa
George.
Sfîrşitul secolului al XVIII-iea, a~a cum bine se ştie, a fost marca~ de
răscoala lui Horea, ale cărui legături cu locuitorii aşezării Călata n-au avut
numai un caracter revoluţionar ci şi de natură matrimonială.
In drumurile pe care le-a făcut pe potecile bătătorite ale codrilor ele
brad, pentru respectarea angajamentelor făcute în scopul ridicării diferitelor
edificii din lemn, bisericeşti şi laice din zona Sălajului, în drumul său de la
Albac, de multe ori, Horea va fi poposit la Călata, reuşind să se facă cunoscut, atît el, cît şi ideile sale revoluţionare. După ce s-a stabiEt la Ciucea
{Vînători; aproximativ 1770-1773 P"', unde aYea casă şi un unchi al soţiei,
datorită distanţei relativ mici Între cele două localităţi, probabil că prin vizitele sale aici, legăturile se intensifică, fiind potenţate şi de faptul că Ilenµşa,
soţia sa, era din Călata. Afinităţile familiei Horea cu Călata au mers
atît de departe, încît după înfrîngerea răscoalei, cînd Horea stătea ascuns
în timp ce Ioan, fiul mai mare, fost căpitan de ceată în răscoală, este
:io S. Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardea[ î'n secolul .>i.Vlll,
voi. I, Sibiu, 1920, p. 16; S. Dragomir, Românii din Transilvania şi unirea cu biserica
Romei, Bucureşti, 1962, p. 916.
31 Istoria Bisericii Române, voi. I, Bucureşti, 1958, p. 145.
32 S. Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal, voi. II, Sibiu,
1930,K 270.
· S. Dragomir, Românii din Transilvania şi unirea cu biserica Romei, Bucureşti, l %2,
p. 918.
34 D. Prodan, Răscoal(l lui Horea În comitalele Cluj şi Turda, Bucureşti, 1938, p'. 18;
Paul Abrudan, Bisericuţa Horea, în Magazin istoric, nr. 10, 1968, p. 22.
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colonizat în Banat - , Ilenuşa, împreună cu fiul celălalt, Luca, se stabilesc
la Călata:J 5 _ În asemenea situaţie ideile lui Horea au fost cunoscute de iohagii
de aici şi din împrejurimi ~i acceptate. Încă la tîrgul de la Cîmpeni, din
luna mai 1782, cînd a avut loc conflictul Între moţi şi arendaşii armeni, au
fost prezenţi şi iobagi din Călata, ale căror nemulţumiri Horea le cuno";>tca
foarte bine, motiv pentru care intenţi,1 lui fără a n înfăptui er.1 ca
toamna, la tîrgul de ţară din 2.5 noiembrie, să vină cu oamenii săi la HueJin 36
pentru a începe răscoala şi aici.
Tot cu acest prilej )i-a manifestat dorinţa de-a veni b Căia ta „să \ ,1dă
locurile pe unde a trăit":i;_ Atît pentru nobilimea maghiară, cît )i pentru Hllllrităţile locale şi centrale, znna Călata constituia unul din punctele ce erau
într-o permanentă supranghere, datorită stării de spirit a ţărănimii din acest
ţinut şi faptului că răsculaţii se pregăteau ca de aici, din „munţii CăL1tei",
să se îndrepte spre Huedin şi Sălaj. De aceea adunarea generală a magn.l\ill,r
şi nobililor cnmitatului Cluj din 16-17 decembrie 1784, Întruniţi sub prc~edinţia contelui Csaki, hotărăşte rămînerea nobilimii pe mai departe ~uh
arme 38 , din mai multe motive, printre care şi starea de spirit a celor din
Călata şi împrejurimi, fapt pentru care localităţile din apropiere: Ciulcni,
Mărgău şi Văleni, au constituit punctele strategice pentru nobilime, st,1bilindu-şi aici taberele militare încă înainte de această dată. Moti,·ele care ,c
refereau la aceste măsuri ale nobilimii erau: ., ... A. mărit teama ~i ameninţarea lor de a năvăli în ţinutul Călatei cu prilejul tîrgului din Huedin'· [ ele
la 25 noiembrie ]3 9 . ,, . . • Teama că se va răscula şi plebea de aici. Rapuarte
vrednice de crezare şi ascultările mai multora dovedesc pe deplin că plebea
de aici, mai ales cea românească, nu numai că nu se înspăimîntă de aL"e;1\ta
tulburare, dar aşteaptă cu nerăbdare sosirea lor. Argument, Între altele, ~ l·ă
iobagii din Călata, socotiţi pe domeniul Zlatnei, au luat cu de-a sila Jc L1
judele domnesc taxa; cînd acei iobagi au spus că ei nu mai plătesc nicilld,1tă
taxa dominală .... Mulţi iobagi, mai ales din districtul Călata, s-au înţeles
În taină să nu mai asculte de domni 5i numai de teama nobilimii înarmate
n-au izbucnit pe faţă" 40 .
După această dată, viaţa )Î istoria localităţii CăL.1t,1 se desfă~oară _·,1 ,l
oricărui sat românesc în condiţiile specifice de la sfîrşitul secolului al X\'IIIlea şi ale primei părţi a celui de al XIX-iea.
Anii 1848-1849 sînt ani plini de nădejdi legate de evenimentele revliluţ1e1 din Transih-ania şi de faptul că în luna ianuarie 1849 Călata, ca şi alte
aşezări din împrejurimi, a fost vizitată de Avram Iancu. Cunoscînd probabil
că oamenii de aici sînt urmaşii sfătuitorilor şi rudelor lui Nicola Urs, '>peranţele „Craiului munţilor Apuseni" legate de ei au fost tot aşa de mari ca
şi jertfele localităţii, care a fost arsă împreună cu o parte din biserică-t 1 ,
con5truită la începutul secolului al XIX-iea. Luptele s-au extins şi în această
zonă, iar la ele au participat, pe Iîngă locuitorii satelor vecine, şi cei din
35
36
37
38
:19
40

41

R. Sele;an, Aurul lui Bruda, faşi, 1978, p. 43.
D. Proclam, op. cit., p. 60.
Idem, p. 63.
Idem, p. 187.
Idem, p. 89.
D. Prodan, Răscoala lui Horea, voi. II, Bucureşti, 1979, p.
Cronica de la Mărgău.

174-175.
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Calata, incercînd să oprească înaintarea spre Beliş, Fîntînele, a trupelor
maghiare, care doreau să facă jonqiune cu cele care înaintau pe Valea Some~ului de la Gilău la Beliş.
Trupele maghiare, comandate de Vasvari, la 5 mai au atacat avanposturile armatei lui Iancu, care erau instalate pe dealuri'le dintre Călata şi Că
lăţele.

Pentru a întîmpina atacul prin surprindere, cetăţenii din Călata au dat
~emnalul de alarmă prin tragerea clopotelor de la biserică. ,,S-a suit la clop01e, În turla bisericii patru feciori şi le-a tras, să se ştie că-i revoluţie.
Apoi o venit ungurii, i-o prins şi i-o ţÎpat cu capul în jos şi i-o omorît.
Au aprins biserica, dar n-a ars de tot, că era de piatră şi numai turla a ars.
;\ aprins satul şi-o ars tot, dar o casă a rămas peste vale a Todoru Ursului.
Oamenii au ieşit pe sate pînă iesta an, cînd a venit înapoi. Grinzile arse de
la turla bisericii se văd şi azi. Situaţia locuitorilor şi a localităţii a fost cît
~e poate de jalnică. În timpul revoluţiei a ajuns comuna, biserica şi poporul
în cea mai dureroasă soartă, multă avere, haine, bucate, vite au mistuit focul,
ba şi vieţi omeneşti. Au ars clopotele, acoperişu-I, biserica, pereţii au rămas
ruină" .4 :?
Vasvari, respins la 5 mai 1849, va relua atacul la 2 iulie 1849, generînc.l cunoscuta luptă de la Fîntînele, încheiată cu victoria moţilor.
în anul 1851 locuitorii satului Călata îl vor primi pe mitropolitul Andrei
~aguna, care, însoţit de un comisar împărătesc, ,·a vel'li să constate modul
cum au fost repartizate ajutoarele acordate localităţilor ce au suferit de pe
urma revoluţiei. 43
Incepînd cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o parte din locuit11rii aşezării Călata au Început să se îndeletnicească cu meseria de geamgiu,
ca ~i cei din satele învecinate Buteni, Călăţele, Ciuleni, Mărgău etc., meserie
ce ~e practică şi astăzi şi se moştene~te din tată în fiu. Astfel o parte din
locuitorii aşezării vor trece peste munţi în Tara Românească, stabilindu-se în
diferite centre urbane, unde îşi vor desfăşura meseria ca şi cei din localitatea
vecină Mărgău. 44

Mai tîrziu documentele îl pomenesc pe învăţătorul Vasile Lupu 45 , care,
ală:uri de preotul locului, ducea făclia culturii şi luminării poporului de aici.
Aici la Călata s-a născut în anul 1906 prof. univ. Al. Roşca, membru
corespondent al Academiei, autor a mai multe lucrări din domeniul psihologiei şi pedagogiei, profesor emerit, om de ştiinţă emerit.
Perioada primului război mondial este cunoscută în istoria satului ca o
perilladă grea, lăsînd multe familii îndoliate şi mulţi orfani. În acest timp
au fost mobilizaţi peste 70 de cetăţeni pe fronturile din Galiţia şi Italia,
printre care: Băraş Petru (Vîntu), Popa Ilie (Dolii), Moldovan Vasile, Căpu
~an Ioan, Roşca Simion (Jighii), Roşca Teodor (Dodului), Nicoară Nicolae
a lui Gheorghea Mitri, Cora Ilie (Surului), Simula Ioan-Nuţu, Herdea Ioan (a
42 Informaţii primite de la Popa Ioan, în vîrsta de 84 de ani, mort fo anul 1975,
fost primar şi care a auzit de la tatăl său.
43 Pr. G. Condor (născ. 28
XI 1844 decedat 1919), Cronica parohiei Călata
mare (manuscris).
44 Gh. Dragoş Braica, în ActaMN, XVI, 1979, p. 714.
45
Ş. Polverejan, Contribuţii stptistice privind şcolile româneşti di11 Transilvania în
a doHa jumătate a secolului al X I X-Ita, ;n Cumidava, 1968, p. 778.
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Herghi), Nicoară Teodor (a Horii), Dobra Teodor (Hurduc), Nicoara Teodor
(Pişti), Băraş Ioan (Michiş), Oanţa Ioan, Băraş Ilie (Gherasim), Cora Vasile
(Ologului), Crucian Ioan (Cantorul), Simula loanichie etc.
Sfîrşitul războiului, aşa cum se ştie, crează românilor transilvăneni noi
cnndiţii de luptă pentru realizarea visului de veacuri, unirea cu România. În
această situaţie, tratativele începute la Arad, Între ministrul naţionalităţilor
din Ungaria şi reprezentanţii Consiliului Naţional Român nu puteau ajunge
la un rezultat, cu atît mai mult cu cît în această perioadă în judeţul Cluj
au loc mişcări ţărăneşti, inclusi,· în zona Oălatei.
La Beliş, nu departe de Călata, ~e petreceau grave incidente sîngernase,
legate de numele lui Urmanczr Janos, proprietarul a 280.000 iugăre pădure,
al întreprinderii forestiere şi al castelului moşierului. În această situaţie, la
începutul lunii noiembrie 1918, mulţi locuitori din Călata, nemulţumiţi de
exploatare, s-au alăturat locuitorilor din Beliş, Văleni, Călăţele, Mănăstireni,
Mărişel, Morlaca etc. 46 şi au devastat întreprinderea forestieră, depozitul de
buşteni şi scînduri din Călăţele ale proprietarilor Urmanczy şi Rosenberger
Ignac. Mişcarea ţărănească din Călata a fost organizată de Herdea Crăciun
şi Herdea Ioan, care, reîntorşi de pe frontul din Rusia, au îndemnat populaţia
la revoltă. Au împărţit grîul ce se afla depozitat în şcoală şi au devastat
depozitul de cherestea din gara Călata. Autorităţile maghiare locale, notarul
Hegyly împreună cu şeful de gară falko s-au refugiat la Huedin, apelînd la
unităţi'le armatei.
Pentru sancţionarea celor vinovaţi, căpitanul Dietrich Anton cu o parte
din detaşamentul lui Urmanczy, format din 300 de soldaţi, s-au îndreptat de
la Huedin spre C:ălata, Călăţele şi Ileliş, pedepsind pe cei care au luat pane
la aceste mişcări.
Ajunşi în gara Călata, se ordonă soldaţilor să tragă În cetăţeni, fiind
ucis Popa Ioan, iar Herdea Crăciun, cu toate că era gra,· rann, a reu51t sa
fugă.

În această situaţie, o parte din bărbaţi, întorşi de pe f rnnt, animaţi de
dorinţa de a-şi vedea visul realizat şi de a restabili liniştea şi ordinea publică,
împreună cu bărbaţi din alte localităţi dimprejur, s-au înrolat în rîndurile
gărzilor naţionale, înfiinţate la Huedin sub conducerea căpitanului Sancu

Emif (avocatul moţifor). Printre aceştia putem să amintim pe Cora, N. Costan, Cîrşig Ioan (a Cohului), Gărbou M. Ioan, Gîrbou S. Nicolae, Ro~ca
Petre, Roşca Teodor (a Petri Pişti) şi Băraş T. Petru (Vîntuţu) 4 i.
Ziua de 1 decembrie 1918, zi de bucurie pentru întreaga suflare românească, este zi mare şi pentru locuitorii satului Călata, care trimit la Alba
Iulia ca să-i reprezinte pe Dobr.a. Vasile, învăţător şi Furcovici Dumitru 48 .
Anii celui de al doilea ră~boi mondial sînt ani grei şi pentru locuitorii
aşezării Călata. Prin odiosul Dictat de ,la Viena se fixează în mod arbitrar
graniţa tocmai prin hotarul satului Calata, pe la Cantonul C.F.R. (spre
Sîncrai), Valea Ungurului, Turdan, Dijma], iar o parte din hotar rămîne pe
teritoriul Ungariei horthyste.
46
C. Enea şi L. Botczan, Mişcări ţărăneşti din judeţul Cluj, în anii primului război
mondial, în ActaMN, VIII, 1971, p. 348.
17
•
Monitorul oficial, Partea I-a, 1940, 108, nr. 169 din 24 aprilie, p. 3742.
48
Informaţii primite de la Furcovici Ion în vîrstă de 70 de ani.

45 - Acta Musei Napocensis voi. XVII.

MUZEOLOGIE -

706

Fig. I
Furco\"ici Dumitru , p a rticipant
la ?!larea Adunare de la Alba Iuli a,
I Decembrie 1918.
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în aceste condiţii se impunea apărarea graniţelor, motiv pentru care m
anul 1943 ia fiinţă Batalionul fix care avea rolul să întărească şi să spnJme
acţiunile grănicerilor. Batalionul fix era format din 50-70 de cetăţeni, care
fă~eau instrucţie periodic, restul timpului consacrîndu-1 îndeletnicirilor obi)nulte.
În urma atacului horthyst din luna septembrie 1944, cînd s-a produ\
mare panică în sat, bătrîni cu copii, familii Întregi şi-au încărnat tot ceea ce
au avut, bunuri, mobilă, pe căruţe şi s-au îndreptat spre localităţile învecinate, Mărgău, Ciuleni, Răchiţele. Panica a crescut mai ales în urma focurilor
de armă trase în diferite părţi ale satului, care au omorît ~i au rănit o serie
de bărbaţi, printre care: Cozea - Blîndu, Bara Floarea - Florichii, Roşo
Ioan şi alţii.
Astăzi locuitorii bătrînei aşezări îşi duc firul vieţii în condiţiile noi de
existenţă, aducîndu-şi aminte de voievozii de al tă da tă, de cei care au ştiut
să-i slujească şi de toţi acei bărbaţi care s-au identificat cu aspiraţiile lor, de
libertate şi de menţinere a fiinţei etnice, rămînîndu-le amintirea vie.
GHEORGHE

CALATA -

DRAGOŞ

BRA!CA

PAGES D'HISTOIRE
(Resume)

L'auteur esquisse l'histoirc du vi\ilagc Călata, un vicii habitat rouma111 du pied de;
Karpates transylvains d'ouest.
On passe en revue des decouvertcs commen~ant de l'epoque nfolithiquc, pws Ies documents et l'histoire des habitants du village dans le moycn âgc jusqu·a 19-44.

ELEMENTE DE

RENAŞTERE

MOLDOVENEASCĂ

ÎN ARHITECTURA
DIN SECOLUL XVI

Abordarea temei Renaşterii în arhitectura moldovenească din ~ecolul
iXVI porneşte de la constatarea cercetărilor anterioare care subliniază existenp
unor elemente ale stilului Renaşterii mai mult sau mai puţin evoluate şi nu
a unei perioade propriu-zise. Aceste elemente s-au grefat pe componentele stilului gotic, cristalizate în perioada lui Stefan cel Mare ~i care se menţin pe
toată durata secolului XVI1. Lucrarea de faţă îşi propune
analizeze, reunindu-le, aceste elemente de Renaştere, să constate legătura dintre ele, evoluţia pătrunderii lor şi specificul contribuţiei meşterilor transih·ăneni care au
fost purtători ai acestui curent şi, în special, a celor bistri\eni, pomeni\i
aproape în exclusivitate în documente. Aceste documente aparţin perioadei
lui Petru Rareş, Iliaş-Vodă şi Alexandru Lăpuşneanu, domni într-un intena.l
ce coincide cu maxima răspîndire a Renaşterii în arhitectura Moldovei.
Aceste elemente formează limita est-europeană a răspîndirii noului stil.
Sînt strîns legate de cele dintîi modele renascentiste ce se răspîndesc în arhitectura europeană, plecînd încă din secolul XV din Italia spre Ungaria Clllldusă de Matei Corvinul. Secolul XVI este dominat aici în special În prima
parte de Renaşterea matură italiană, dar înfrîngerea de la Mohâcs din 1526
şi mai apoi formarea paşalîcului de Buda în 1541 vor determina o e\·olu\ie
fortuită faţă de restul Europei. Se produce ruperea legăturilor strînse cu aria
toscană îs special şi apropierea de influenţa nord-italiană prin intermediul
căilor deschise acesteia spre Cehia, SloYacia şi Polonia, spre care gravitau de
asemenea şi Transilvania şi MoldoYa.
Monumentele pe care le vom cerceta sînt cuprinse Într-un perimetru
destul de restrîns, în partea de nord-vest a Moldovei, pe lîngă şi la în trctăierea unor importante drumuri comerciale care o legau în special cu Transilvania, dar se ramificau pe rute principale şi spre nord, în Polonia sau porneau
pe traseele mai îndepărtate din est şi sud. Sînt cuprinse astfel monumentele
de la: Probata, Humor, Moldoviţa, Baia, Suceava, Horodniceni, Zăhăreşti,
Rîşca, Voroneţ, Roman, Bistriţa, Rădăuţi, Slatina, Cotnari şi Pîngăraţi. Concentrarea acestor construcţii spre Carpaţi, concomitent cu acţiunea de fortificare a cetăţilor existente: Cetatea Albă, Neamţ, Suceava, Hotin, sau de
ridicare a altora noi: Orheiul Vechi, Soroca, corespundea necesităţilor de apă
rare împotriva pericolului turc în continuă creştere 2 • Legăturile dintre Mnldova şi T ransih·ania au devenit tot mai strînse după cedarea de către Matei

sa

1
G. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacul al XVI-iea, în BCMI, 1928, p. 6; V. \':itaşianu, flements de style Renaissance dans [' art Moldave, im Acta Historiae Artium, Bud.1-

pcsta, 1967.

2 Colecţia Hurmuza~i, Documente privito(lre la istoria românilor, v. XV. partc.1 I,
p. 432; lstRom. v. II, p. 722.
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Corvinul, lui Ştefan cel Mare, a cetăţilor Ciceului (1475) şi Cetăţii de
Baltă (1478). Ca o dovadă a importanţei şi statorniciei acestor legături avem
~tirile documentare cu referire la frecventele schimburi comerciale sau în
legătură cu stabilirea unor colonişti saşi în Moldova, la Suceava şi În centrul
minier de la Baia 3 •
După o perioadă de stagnare, la începutul secolului XVI, în preajma
Yenirii pe tronul Moldovei a lui Petru Rareş, relaţiile cu Transilvania şi în
mod deosebit cu Bistriţa revin pe primul plan" şi se pare că Ioan Zapolya
promisese Bistriţa domnitorului moldovean chiar în anul încoronării sale,
F>27 5 . în timpul domniei, Petru Rareş va încerca adeseori să-şi impună un
pîrcălab la Bistriţa, dar nu va reuşi să obţină decît censul de una mie florini.
În a doua jumătate a secolului XVI relaţiile statornicite sub Petru Rareş continuă şi a\'em informaţia că în timpul cînd era numai Petru Stolnicul, viitorul domn Alexandru Lăpuşneanu găseşte refugiu în Transilvania şi sprijin
din partea Bistriţei, partida imperială ajutîndu-1 să treacă în Polonia în preajm.1 încoronării la 1552 6 •
Se amplifică totodată folosirea drumurilor comerciale spre Polonia şi
S!t1Yacia, cît şi a legăturilor directe cu Transilvania, o dată cu înfrîngerea
lîngariei la Mohacs în 1526 şi cu formarea paşalîcurilor de la Buda (1541)
~i Timişoara (1552)7.
Pe fondul acestor relaţii politice şi economice intense a fost redacta tă
" bogată corespondenţă referitoare la schimburile comerciale şi la legături din
JiYerse domenii - sursă deosebită de informare asupra epocii. în speţă documentele ce tratează sprijinul solicitat bistriţenilor pentru realizarea ambiţioa
selor planuri de construcţii noi ale celor doi domni au fost obiectul a două
studii publicate de Alexandru Lăpedatu: Cercetări cu privire la meşterii
bisericilor moldoi:ene, ~i Ion Zidarul lui Petru Vodă Rareş 8 • Aceste docu3 A. Bcrger, Urku11den-Regesten aus dem a/ten Bistritur Archive v. 1203 bis 1490,
B: striţa, 1893, nr. 246; N. Iorga, Documente româneşti din archivele Bistriţei, partea I,
Bucureşti, 1899, p. 6-9. Iorga citează un document de la 22 iunie 1472 prin care Ioan
R\'mcr din Suceava cerea judelui un atestat de naştere la Bistriţa; un alt document, din
I O aprilie 1481, solicita a se face dreptate soţiei măcelarului Petcrmann stabilit la Suceava.
" N. Iorga, op. cit., p. 14. Partida polonă care 11 adusese pc tronul Moldovei pc
Petru Rareş şi care se formase din 1523, a vca la Bistriţa un punct de sprijin, un Ioc
LL· refugiu.
5 N. Iorga, op.cit., p. 20; Colecţia Hurmuzaki .. ., doc. 546.
6 N. Iorga, op. cit., p. 29 şi 49.
7
V. Vătăşianu, Istoria artei europene, artµ în perioada Renaşterii, Bucureşti, 1972,
p. 185.
8
Studiile menţionate au apărut În BCMI, 1912. Primul document În care se cere un
mqtcr (n.n. fără a se specifica calificarea lui, pictrlr sau zidar) este din t: mai 1529,
dnd meşterul este chemat ,Ja Cetatea Neamţului. La 1 iulie 1529 Rareş, scriind din Botoşani, pomeneşte din nou despre zidarii care au fost la el. Pentru prima domnie mai avem
un document din 18 ianuarie 1536 în care Rareş intervine pentru un anume Adrian,
meşter şi el În slujba sa. Din a doua domnie avem două scrisori particulare, adresate
meşterilor, una la 22 aprilie 1543 În care domnitorul îl solicită a lucra la cetatea Soroca
~i alta din 12 februarie 1545 cu referire ,Ja ridicarea unei biserici asemănătoare celei de
la Sf. Dumitru din Suceava. Spre sfîrşitul domniei intervine corespondenţa în .legătură
cu procesul lui Ioan Zidarul. Aceeaşi problemă este reluată şi de către Iliaş-Vodă şi va fi
continuată pînă la 1556, la hotăriîrea definitivă. In urma refuzului lui Ioan Zidarul, Rareş
îl înlocuieşte cu maistrul Luca la terminarea bi'Sericii Episcopiei Romanului şi în documentul din 4 martie 1546 cheamă pe Adrian, Gheorghe şi Andrei, care primiseră bani de la
meşterul Luca şi nu şi-au onorat angajamentul. Iliaş-Vodă îl recheamă pe meşterul Luca
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mente sînt doar cîteva din mărturiile cu referire la contactele care cu siguranţă
au fost frecvente, avînd în vedere amploarea construcţiilor şi aprecierea meşte
rilor bistriţeni în Moldova. Este posibil ca această corespondenţă să fi cuprins
numeroase scrisori particulare, azi dispărute (se păstrează două asemenea
scrisori, una din 22 aprilie 1543, a:lta din 12 februarie 1545) 0 . Cercetarea
noastră are la bază documente ce au fost publicate prin strădaniile lui Nicolae Iorga şi anume: Documente româneşti din arhivele Bistriţei ~i Colecţia
Hurmuzaki, Dornme11te privitoare la istoria româ,zilor, vol. XV, partea I.
A(este colecţii sînt o sursă principală de cunoaştere a relaţiilor reciproce dintre Moldova şi Transilvania În secolul XVI. La acestea se adaugă cercetările
în teren, cit şi analiza şi planurile monumentelor publicate de Gheorghe Balş
în ampla sa lucrare Bisericile şi m,înăstirile moldoi:eneşti di,z 'i.:eacitl al XF I/ea (1527-1582). Cercetarea monografică a unora dintre monumente ş1 studiile asupra aspectelor particulare completează tabloul informaţiilor referitoare la această epocă. Rămîn mai puţin lămurite contribuţia directă a meşte
rilor transilvăneni, în speţă bistriţeni, analogiile cu construqiile din regiunile învecinate, TransilYania sau Polonia, de unde au venit aceste influenţe.
În urma cercetării în teren a monumentelor ~ecolului XVI care prezintă
elemente caracteristice stilului Renaşterii, monumente ce au fost semnalate de
Gheorghe Balş În lucrarea mai sus amintită, Yom face analiza acestora, re\pectînd ordinea cronologică a construirii lor. Am adoptat acest criteriu în
scopul urmăririi modului în care pătrund aceste elemente noi, pe un fond
gotic care, aşa cum s-a remarcat, rămîne mai bogat.
Fără a ne îndepărta prea mult de criteriul enunţat mai sus, începem
cu prezentarea bisericii mănăstirii Probota, sfintită la cîteva săptămîni dup,1
L·ea de la Humor, din acelaşi an 1530, pentru că, aşa cum remarca Gheorghe
Balş, prezintă o sumă de tranformări ce Yor fi definitorii pentru evolu\ia
tipului de biserică din perioada pe care o studiem 10 • Elementele noi apar în
plan prin adăugirea pridvorului închis şi introducerea gropniţei, în modul
de tratare a uşilor şi ferestrelor şi în transformarea pe care o suferă soclul.
În toate acestea întîlnim detalii care accentuează o notă de echilibru, de orientare spre armonie, ce nu este stră.;nă spiritului general al Rena'>terii. Însă~i
adăugirea pridvorului echilibrează, prelungind latura orizontală a Yechiului
tip de biserică din timpul lui Ştefan cel Mare. Acest pridYor prezintă pentru
prin scrisoarea din 2 aprilie 1548 şi continuă corespondenţa cu referire la Ioan Zidarul.
Alexandru Lăpuşneanu reia procesul lui Ioan Zidarul şi poartă corespondenţă în acest sens.
Într-o scrisoare din 10 martie 1560 trimite la Bistriţa după materiale necesare la Slatina,
iar Ia 6 aprilie 1560 cerc vecinilor meşteri (cca 20) pentru o fîntînă. La 13 mai 1560 repetă
cererea. U111 document din 7 aprilie 1561 vorbeiitc despre marmora adusă de la Haţeg şi
relaţiile cu Bistriţa. Tot Lăpuşneanu cerc la 2 decembrie 1564 meşteri ţiglari pentru m,"inăstirea Slatina. într-o ultimă scrisoare cc se păstrează din perioada sa, Lăpuşneanu cere
la 19 mai 1564 meşteri pentru zidirea băii din Iaşi. După această domnie ştirile devin
foarte rare. Mai avem menţionată o cerere de meşteri sub Petru Schiopu pentru construirc,1
mănăstirii Galata la 1577. Documentele comentate În studiile sus-menţionate sînt publicate
În Colecţia Hurmuzaki. v. XV.
9
A. Lăpedatu, Cercetări cu privire la meiterii bisericilor moldovene, în BCMI,
1912, p. 25.
19
G. Balş, op. cit., p. 11. Pisania de la Probota arată că ~finţirca s-a făcut În
octombrie 1530. La Humor data este 15 august 1530.
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prima dată bolta semicilindrică cu penetraţii 11 , întîlnită În ambianţa Renaş
terii. Forma ~a simplă, fără penetraţii este perfect adaptată acoperirii unui
spaţiu nu prea mare şi alungit transversal, cum este gropniţa. Soclul În echilibrul general al unei biserici are un rol foarte important, care aici la Probata
este accentuat prin adăugirea în profilare a unei treptări (fig. 4) ce formează
o bancă care înconjoară monumentul 1 :?. în biserică uşa din pronaos spre gropniţă este foarte bogat profilată cu toruri şi scotii, cu muchii oblice şi cu o
bază specific gotică, dar partea semicirculară de sus este deja un semn de
schimbare (fig. 1 ). Torurile la locul de pornire spre semicerc se împart în
două, o ramură descrie semicercul, iar o alta formează printr-o profilare
complexă un cadru dreptunghiular cu baghete încrucişate la colţuri, după
sistemul gotic. Deasupra acestui complicat sistem de profilare apare pentru
prima dată o cnrnişă-lintel specifică Renaşterii. La uşa din gropniţă spre
naos (fig. 2), pe baza unei profilări gotice, deschiderea uşii este semicirculară,
asemeni celei spre gropniţă. Aici lip~este însă cadrul dreptunghiular şi cornişa.
ferestrele păstrează în profilare caracterul gotic, cu contrastul dintre părţile
umbrite şi luminate, cu încrucişarea de la colţurile deschiderilor dreptunghiulare. Aceste deschideri dreptunghiulare întîlnite la turlă (fig. 5) păstrează
forma întîlnită la construcţiile dinaintea lui Rareş, dar devin mai puţin alungite şi alături de cele de la absidă ~i gropniţă (fig. 6) vădesc o influenţă de
Renaştere 13 .

Casa zisă domnească, zidită împreună cu turnul clopotniţă (fig. 3 ), pare
a fi ridicată la 1550 din iniţiativa Doamnei Elena şi a lui Iliaş-Vodă care
au Împrejmuit cu zid mănăstirea, aşa cum arată pisania aflată deasupra ponii
de intrare în incintău. Construcţia aşezată pe latura de nord prezintă parter
şi etaj într-o compartimentare identică, cu trei încăperi care comunică Între
ele. Dimensiunile acestor încăperi sînt modeste, avînd în vedere destinaţia
ce li se atribuia (de la Yest la est: 4,40X4,30; 4,20X5,3:S; 4,20X2,00 m) 15 .
Deasupra camerei vestice de la etaj se ridică camera turnului clopotniţei,
accesul la această încăpere făcîndu-se printr-o scară în spirală ce porneşte de
la parter şi traversează etajul. Legătura cu nivelul superior al casei era asigurată printr-o scară de lemn ce comunica cu uşa desohisă spre exterior de
la camera de pe latura de est 18. Interiorul prezintă o serie de elemente noi
vădind preocuparea pentru confort şi o judicioasă împărţire a spaţiului, elemente întîlnite în ambianţa construqiilor profane cu caracter de Renaştere.
Avem astfel firidele în grosimea zidului, de dimensiuni destul de mari şi care
pute,w fi prcYăzute cu poliţe, servind drept dulapuri 17 . Uşile dintre camere
au ancadramente dreptunghiulare cu marginea simplu teşită, iar ferestrele
cuprind scaune tăiate în glafurile de piatră.
11 G. Ba;lş N. Budeşti Ghika, Mănăstirea Probata, Bucureşti,
1909,
p.
16;
G. Ionescu, Istoria arhitecturii În România, v. I, Bucureşti, 1963, p. 358.
12 G. Balş N. Budeşti Ghika, op. cit., p. 21.
13 G. Balş, op. cit., p. 16.
14
G. Buzatu, Mănăstirea Probata, Bucureşti, 1868, p. 10; G. Ionescu, op. cit., p. 409.
15
G. Ionescu, op. cit., p. 409.
18 G. Ionescu, op. cit., p. ◄ 09; G. Balş - N. Budeşti Ghika, op. cit., p. 13, menţionează ca
legătura s-ar fi făcut frin scara îru spirală. Totuşi existenţa uşii de la etaj presupune o
comunicare cu exterioru şi pe această cao!e.
17 C. Nicolescu, Locuinţe domneşti în cuprinsul mănăstirilor 2n veacurile XV-XV/li,
tn SC/ A, v. I, 195 ◄, p. 81.
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La exterior uşa parterului are un ancadrament dreptunghiular (fig. 8)
cu o profilare încă preponderent gotică. Ferestrele parterului sîn t dreptunghiul are, îmbinînd elementele gotice din profilare şi din tipica încrucişare de la
colţuri, cu un element nou şi anume întoarcerea profilelor în partea de jns,
în unghi de 90° spre interiorul ferestrei (fig. 7). Acest element este car..icteristic în profilatura ancadramentelor de Renaştere transilvănene. Tot la parter, pe chenarul ferestrei dreptunghiulare a camerei de pe latura de est, găsim
un decor cu trei rozete (fig. 9) identice cu cele ce apar În mobilierul nmtemporan lor şi în crestăturile ţărăneşti în lemn 18 , sau pe coardele de lemn
aflate la biserica în naos 19 • Împodobirea cu asemenea elemente de decor ,·a
deveni o caracteristică a construcţiilor de la începutul secolului XVII. Ferestrele etajului, deşi ca profilare rămîn gotice, au adaptat pe deplin deschiderile semicirculare (fig. 10). A.ceeaşi formă semicirculară o au şi ancadramentele cu margini teşite ale deschiderilor largi de la camera clopotelor din
turn.
în genere la Probota, atît la biserică, cît şi la Casa domnească, constatăm o mare bogăţie de lucrări în piatră, Într-o mare varietate de profile. Ace,t
volum mare de lucrări, chiar dacă luăm în consideTare numai biserica terminată în 1530, cu siguranţă că a antrenat un număr însemnat de cioplitnri,
cunoscînd faptul că aceste construcţii durau de obicei doi-trei ani.
Biserica noii mănăstiri a Humorului terminată de Petru Rareş, aşa cum
arată pisania la 15 august 1.330, prezintă două elemente prin care înrîurirea
Renaşterii se face simţită. Primul este bolta cilindrică transversală ce acoperâ
gropniţa şi care aici este ceva mai joasă din cauza construirii tainiţei. Al doilea element important ce vădeşte o influenţă transilvăneană clară este ,rncadramentul uşii din gropniţă spre naos (fig. 11). Se compune din două profile în talon despărţite printr-o treptare în unghi de 90°. Aceste profilc în
partea de jos se întorc în unghi de 90° spre interiorul uşii, după tiparul pe
care îl întîlnim frecvent în ambianţa transilvăneană. Modelul de Rena5tere
resimte însă tratarea orientat gotică; torul şi scotia talonului sînt încă foarte
pronunţate, iar muchiile treptărilor se încrucişează la colţuri. Cornişa-Ii n tel
ce completează acest ancadrament este compusă din două profile În ulon
despărţi te printr-o treptare în unghi de 90°.
Biserica mănăstirii Moldoviţa s-a sfinţit la 8 septembrie 1532, de..:i la
doi ani după cea de la Humor, şi continuă drumul deschis de acea~ta împreună cu Probata. în cazul Moldoviţei este semnificativ de semnalat identitate.1
profilării elementelor de Renaştere cu cele de la Humor (fig. 12 şi 13 ). Gă\im
aici două ancadramente de uşă cu cornişe, la intrările din pronaos :;pre
gropniţă şi din gropniţă spre naos. Sînt asemănătoare celor de la Humor, cu
deosebirea că la Moldoviţa cornişele sînt alipite ancadramentelor, ac.::entuînd astfel efectul specific profilărilor clasice. Soclul păstrează profilarea pe
care o preluase şi Humorul, dar adaugă în apropierea fundaţiei acea nouă
treptate, asemănătoare unei bănci, pe care am întîlnit-o la Probota. Pornind
de la asemănările cu Humorul, opinia exprimată în legătură cu posibilitatea
18

C. Nicolescu, op. cit., p. 71.
G. Balş N. Budeşti Ghika, op. cit., p. 28. Atrag atenţia asupra frumuseţii
crestăturilor de pe acrste coarde.
19
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executam acestor detalii de catre aceeaşi echipă mi se pare cu totul îndreptăţită:?0.

Pisania de la biserica Adormirea din Baia menţionează sfinţi rea la 12
septembrie 1532, deci la cîteva zile după Moldoviţa. Ca plan biserica prezintă unele deosebiri faţă de cele prezentate mai sus: lipseşte gropniţa, iar
modelul de concepere a pridvorului este diferit. Uşa din pronaos spre naos
(fig. 15) este concepută în ansamblu asemănător cu cea de la gropniţa Probotei. În profilarea gotică întîlnim şi aici varianta ce arată o schimbare şi
anume deschiderea intrării propriu-zise în arc semicircular. Componenta clară
de Renaştere a acestui ancadrament este cornişa Într-o profilare deasemeni
a\emănătoare celei de la Probota. Un aspect nou apare în modul de tratare a1
profilării ferestrelor (fig. 16 ). Aceasta rămîne gotică, dar deschiderea este mai
accentuat semicirculară, cadrul dreptunghiular fiind subordonat în compunere
ponderii arcului semicircular. În plus, ca un semn al influenţei Renaşterii transilvănene, capetele profilelor se întorc spre înăuntru aproape pe baza ferestrei.
Sînt cinci asemenea ferestre, cîte două la pronaos şi naos şi una la absida
altarului.
Biserica Sfîntul Dumitru din Suceava a fost ridicată de Petru Rareş
între 1534 şi 1535 (sfinţirea, conform pisaniei, la 30 august). A suferit transformări care i-au schimbat aspectul iniţial2 1 . În plan remarcăm prezenţa prid\'orului acoperit cu o boltă semicilindrică. Ferestrele turlei sînt dreptunghiulare, mai puţin alungite, asemănătoare celor de la Probota. Tot la Sfîntul
Dumitru se află un relief de Renaştere reprezentînd doi îngeraşi care ţin o
cunună În jurul stemei Moldovei (fig. 17). Este pe aceeaşi placă cu pisania şi
prezintă o apariţie singulară în arhitectura moldovenească. Gheorghe Balş
remarcă asemănarea cu lucrarea existentă în Capela Sixtină, operă a lui Mino
da Fiesole 22 • Se admite că este executată de un pietrar din Transilvania, unde
formele Renaşterii pătrunseseră deja la începutul secolului şi unde, după
lucrarea de la Suceava cu şase ani, întîlnim un relief asemănător, ceva mai
stîngaci, la palatul Martinuzzi din Gherla 23 • Dealtfel la Suceava se mai
semnalează un fragment de ancadrament Renaştere în ruinele cetăţii, tot din
epoca lui Petru Rareş 24 . Legăturile Sucevei cu exteriorul se pare că au facilitat
pătrunderea noului curent, sub diverse aspecte, chiar la începutul secolului
XVI. Ca dovadă aici se păstrează piatra de mormînt a lui Baptista de Vasentinc, ,,m.igister in diversis artibus" datată 1512 25 •
Matiaş, mare vistiernic, este menţionat ctitor în pisaniile a două biserici. Prima este Coşul a, terminată în 1535 şi care a suferit transformări care
au modificat în esenţă elementele iniţiale 20 . Reţinem doar la ferestrele turlei
ll profilare apropiată de Renaştere 27 .
C. Nicolescu, Mănăstirea Moldoviţa, Bucure~ti, 1965, p. 11.
G. Balş, op. cit., p. 49.
Ibidem.
V. Vătăşianu, Elements de style Renaissance dans l'art Moldave, 1n Acta Historiae
Artium, Tomus XIII, Budapesta, 1967, p. 93. Se semnalează legăturile strînse dintre Petru
Rareş şi bistriţeni tocmai În această perioadă.
24 Idem, p. 93-94.
25 lstRom, v. II, p. 686.
26 G. Balş, op. cit., p. 56.
21 Idem, p. 61.
20
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Detalii mai numeroase apar la cealaltă ctitorie, de la Horodniceni, termi1539. Deasupra uşii cu ancadrament gotic apare o cornişă-linte!
(fig. 14) cu o profilare simplă, de Renaştere, prezentînd pentru prima -dată
două rînduri de denticule. La ferestrele de la naos şi pronaos (fig. 19) profilarea este gotică, dar deschiderea este semicirculară, foarte uşor alungită.
Ca semn al influenţei Renaşterii transil Yănene, marginile de jos ale pro filelor
se întorc spre înăuntru. Triunghiurile formate de deschiderea semicirculară ~i
cadrul dreptunghiular cuprind mici ornamente cu motive vegetale.
Ancadramentul uşii pronaosului de la biserica Sfîntul Dumitru din Zăh:t
re~ti, ridicată la 1542, are vădite înrîuriri ale Renaşterii pe o profilare gotica.
Astfel deschiderea uşii devine semicirculară, avînd în continuare şi un cadru
dreptunghiular (fig. 20) la care însă nu mai Întîlnim încrucişarea de baghete
de la Baia sau Probota. Deasupra acestui ancadrament cornişa de profilare
cla~ică are pentru prima dată trei rînduri de denticule. S-au păstrat puţine
poqiuni de soclu28 la care găsim prezenţa Renaşterii în profilare. Treptările
numeroase, talonul întins, crează unitatea şi cursivitatea întregii profilări.
Biserica mănăstirii Rîşca după informatiile rămase s-a zidit în a doua domnie a lui Petru Rareş 29 . Ea a suferit numeroase transformări de amploare, prima
fiind opera marelui \·istiernic Costea Ilăcioc la Începutul secolului XVII.
Astfel se pare că din construqie nu a rămas dintre elementele de profilare
decît soclut:3° (fig. 18). Acesta se aseamănă cu cel de la Moldoviţa şi Hum()r,
avînd în plus o treptare.
La biserica de la Voroneţ, în anul 1547 se adaugă pridvorul prin grij;.i
şi cu contribuţia mitropolitului Grigore Roşca:11 • Pridvorul, cu o boltă cilindrică transversală, are două uşi pe laturile de nord şi sud cu ancadramente
Renaştere (fig. 21), profilarea fiind identică cu cea de la Humor şi Moldoviţa32. La Voronet însă încrucişarea la colţuri sus ~i la întoarcerile spre interior se face la toate profilele, fiind mult mai accentuată. Cornişa întîlnită la
alte ancadramente aici nu apare. Soclul pridvorului preia vechea profilare pc
care o îmbogăţeşte cu profilul nou al băncii 33 (fig. 22). AceJ.sta se adaugă panii
vechi a bisericii pînă la absidele laterale.
Biserica Episcopiei din Roman a fost începută de Petru Rareş la 1542,
dar desele Întreruperi vor face ca terminarea ei să aibă loc abia la 155C
sub Iliaş-Vodă 34 • A suferit transformări în secolele XVII, XVIII şi XIX,
astfel că păstrează puţine din componentele iniţiale 35 . Elementele de Renaştere care mai apar sînt: intrarea de pe Iatura de nord a pridvorului
(fig. 23) cu o profilare de Renaştere şi pentru prima dată cu un arc în acoladă. Jos profilele se Întorc spre golul uşii, păstrînd şi încrucişarea de la

nată în

28
29

Idem, p. 76.
Idem, p. 76-80.
30 Ibidem.
31 Idem, p. 88.
32 Idem, p. 236.
33 Idem, p. 91.
3-J G. Ba•'.ş, op. cit., p. 91; S. Porcescu, Biserica
p. 11. S1nt enumerate motivele care au dus la
care refuză să vină de la Bistriţa pentru a conduce
cauza nemulţumirilor noului meşter bistriţean Luca
în 1,so.
35 G. Ionescu, op. cit., p. 373.

Episcopală din Roman, Bucureşti, 1970,

Înthziere:

conflictul

Cil

Ioan

Zi-dan•1\

construcţia şi mai apoi Întîrzierile din
care în cele din urmă o va termin.1
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colţuri 36 • Pe latura de nord a naosului s-a deschis ulterior o uşă cu un ancadrament gotic (fig. 24) 3 i. Cornişa, plasată foarte sus faţă de ancadrament,
are profilarea de Renaştere şi este posibil că provine de la construqia iniţială. Soclul din piatră este identic cu cel de la Rîşca şi deci asemănător
celor de la Humor şi Moldoviţa 38 •

Biserica mănăstirii Bistriţa a fost în Întregime refăcută de Alexandru Lă
puşneanu, care o termină la 1554 (dată menţionată de pisanie). Ca plan se
aseamănă mult cu Probota, în interior păstrîndu-se caracteristicile construciiilor lui Ştefan cel Mare şi care nu au fost modificate Întru totul la refacere,
Gropniţa pe care o reîntîlnim aici are bolta semicilindrică. Pe laturile de
nord ';ii sud ale pridvorului, intrarea se face prin două uşi (fig. 25 şi 26)
cu o profilare de Renaştere foarte bogată, cu marginile de jos întoarse spre
interior, după modelul cunoscut, fără a Încrucişa profilele la colţuri ~i cu
un arc turtit cu acoladă. Cornişa are două rînduri de denticule, cum am mai
întîlnit la Horodniceni, dar profilarea este mai apropiată celei de la Baia.
Revenind la pridrnr, constatăm lipsa boltii semicilindrice şi revenirea la boltirea prin două calote=l!I. Soclul este asemănător celui de la Sfîntul Ioan din
Piatra 40 cu o succesiune de taloane ~i treptări care înclină mai mult spre
influenţa Rena~terii, decît a goticului.
În incinta mănăstirii de la Bistriţa găsim un turn clopotniţă alipit unei
clădiri care serveşte, împreună cu o cameră din turn, drept paraclis. Asupra
datelor de construqie a celor două corpuri există două păreri 41 , dar, indiferent de poziţia pe care o adoptăm, urmele pe care le lasă epoca lui Rareş
sînt e,·idente. Acestea se întîlnesc în boltirea semicilindrică a celor două încă
peri ale etajului, în lărgirea a două ferestre fată de o a treia rămasă mai
îng~stă. Aceste două ferestre de pe latura de sud şi est rămîn ca profilare
gouce.
Preocupat în continuare de restaurarea şi completarea cu elemente noi
a unor monumente Yechi, Alexandru Lăpuşneanu, la 1559 (după pisanie),
adaugă Ia biserica din Rădăuţi un pridvor. Uşile acestuia pe l aturile de nord
şi sud, profilate gotic, anunţă trecerea spre Renaştere 4 z. Uşa pe latura de
nord are o deschidere simplă dreptunghiulară cu profilele gotice Întoarse spre
înăuntru. Uşa de pe latura de sud, într-un cadru dreptunghiular, are partea
dinăuntru a deschiderii în plin centru. in triunghiurile formate sînt două
discuri cu motiYe decoratiYe. Soclul, asemănător celui de la Zăhăreşti, urmează
aceeaşi profilare vădit influenţată de Renaştere. Tot aici găsim adăugat acel
profil sub forma unei bănci.
1

G. Balş, op. cit., p. 103; S. Porcescu, op. cit., p. 11.
G. Bah, op. cit., p. 91.
3
~ Idem, p. 103.
39 G. Ionescu, op. cit., p. 397.
40 G. Balş, op. cit., p. 124.
~1 Idem, ,p. 201. Autorul este de părere, pornind de la datarea din pisania de pe
zidul turnului, că acesta a fost ridicat de Ştefan cel Mare la 1498, asemănător celorlalte
turnuri existente În timpul său. Casa alăturată o socotea ca o construeţie separată a lui
Petru Rareş. Corina Nicolescu, În studiul Locuinţe domneşti în cuprinsul măn,istirilor în
veacurile XV-XV!II, În SC/A, v. I, 1954, p. 67 şi urmiltoarele, este de părere că atlt
casa dt şi turnul au fost ridicate de Ştefan, Rareş făcînd unele restaurări.
42 G. Balş, op. cit., p. 133.
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Revenim la Suceava pentru a constata o noua intervenţie a lui Alexandru
în constituirea la 1560 sau 1561 u a turnului clopotniţă de lîngă
biserica Sfîntul Dumitru. Construeţia a suferit modificări care au transformat
înfăţişarea iniţială. Reţinem profilarea soclului printr-o simplă înşiruire de
treptări şi profile în talon orientate clar spre Renaştere.
Mănăstirea de la Slatina cu biserica şi construcţiile sale este singura realizare integrală a lui Alexandru Lăpuşneanu, reunind elementele caracteristice
epocii S'ale şi ahiar depăşindu-le În unele priYinţc. Biserica mănăstirii a fost
începută la 1554 şi sfinţită la 14 octombrie 1SS8H. Data de 1561 menţionată
pe pisania egumenului Nil, pusă la 1582, se referă probabil la alte lucrări
din cadrul mănăstirii. Date de pe izvoare scrise, cît şi unele inscripţii de pc
obiectele Slatinei dovedesc că în această vreme biserica exista 4". Biserica ridicată de ultimul domn descendent din Ştefan cel Mare subliniază încă o dată
puterea tradiţiei, a formelor elaborate la sfîrşitul secolului XV 46 . Elementele
gotice rămîn preponderente la ancadramentele de uşi şi de ferestre. Constatăm şi aici prezenţa gropniţei, iar pridvorul cu două uşi pe laturile de nord
şi sud are o boltă semicilindrică întărită cu două arcuri dublou. Uşile de
intrare ,w ancadramente simple, doar cu o teşitură şi se termină în acoladă.
Soclul re~pectă profilarea întîlnită la mănăstirea Bistriţa sau la Sfîntul Ioan
din Piatra. Acceptînd că biserica este sfinţită la 1558 (1559), desigur că
elementele sale structive erau la acea dată term~nate. Cererile de meşteri către
bistriţeni de după această dată se pot referi deci la celelalte construcţii ale
mănăstirii sau la finisările în piatră ori marmoră ale bisericii. Se mai păstrează
pietrele de mormînt ale lui Alexandru Lăpuşneanu şi Doamna Ruxandra, iar
în interior se găseşte piatra de mormînt a Teofanei, o fiică a lui Lăpuşneanu,
piatră încadrată de două colonete cu capitele decorate cu motive vegetale
(fig. 27). Între numeroasele resturi de ancadramente ce se păstrează în curtea
mănăstirii apare un capitel cu un motiv identic (fig. 28) şi cred să putem
presupune că şi mormîntul lui Alexandru Lăpuşneanu şi al Doamnei Ruxandra aveau o înfăţişare asemănătoare cu cel al Teofanei. Ele au fost scoase
probabil o dată cu transformarea gropniţei care se face în secolul XIX~•.
Dncumentele pomenesc şi de existenţa unei pardoseli de marmoră roşie, deosebit de frumoasă, ce a fost distrusă la dezastrul din timpul Eteriei 48 .
Dintre celelalte construqii existente azi la Slatina ne interesează în mod
deosebit „Casa egumeneiască". Este cea mai importantă construcţie a -arhitecturii profane pentru reliefarea pătrunderii influenţei Renaşterii în arhitectura moldovenească. Construcţia casei egumeneşti s-a realizat probabil în
jurul anilor 1560, cînd se ridică şi o fîntînă'. 49 • Casa egumenească sau vechea
trapeză a fost supusă unor ample lucrări de restaurare, încheiate de curînd. Este
o clădire cu beciuri şi parter. Cuprinde o cameră mare spre est, uşor înăl-

Lăpuşneanu,

4~

Idem, p. 140.
C. Nirnlescu, Mănăstirea Slatina, Bucure~ti, 1967, p. 7-9; N. Iorga, Documente
româneşti tn archivele Bistriţei, Bucureşti, 1899, p. 57, menţioneaz:i data de 14 octombrie 1559 .
.i:; C. Nicolescu, Mănăstirea Slatina, Bucureşti, 1967, p. 7-9.
46
G. Balş, op. cit., p. 152.
41 Idem, p. 144.
48
C. Nicolescu, Mănăstirea Slatin(l, Bucureşti, 1967, p. 12.
49
G. Balş, op. cit., p. 230; G. Ionescu, op. cit., .p. 411; C. Nicolescu, M:inăstirea
Slatina, Bucureşti, 1967, p. 21.
41
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ţata şi la care accesul se face cu ajutorul unor scări de piatră. Spre vest, din
~ala mare se comunică printr-o uşă spre o încăpere mai mică de la acela~i
nivel şi prin a doua uşă se coboară la alte două încăperi aflate la nivelul
curţii. Camera mare este bine luminată printr-o serie de ferestre mari.
Uşile numeroase de la casa egumenească prezintă o mare varietate de
profilări de Renaştere. Intrarea principală pe latura de nord (fig. 31) şi
deschiderea, probabil tot cu rol de uşă, de pe latura de sud (a doua refăcută)
(fig. 29) au o clară profilare de Renaştere atît la ancadramentul uşii, cit şi
la cnrnişe. Marginile de jos ale profilelor se Întorc spre golul uşii după modelul
lransih·ănean. în sala mare un prim ancadrament de uşă din apropierea intrării este profilat Renaştere într-o formă nu pe deplin evoluată, pe cînd al
doilea este tipic Renaştere (fig. 30). Ambele au profilele întoarse spre golul
U'iii. Cornişele sînt identice, ceva mai simplu profilate. Incăperea de la nivelul curţii este prevăzută cu trei intrări pe laturile de nord, vest şi sud, toate
cu un ancadrament simplu în plin centru, cu marginea teşită. Acelaşi tip de
ancadrament apare şi în interiorul acestei încăperi spre camera de dimensiuni
mai reduse aflată tot la nivelul curţii.

Ferestrele mari de la sala principală sînt de inspiraţie tipic transilvă
Profilarea este aproape identică cu cea de la uşa de intrare de pe
latura de nord. Deschiderea este dreptunghiulară, profilele au marginile întoarse spre înăuntru, prezentînd cite un menou, o traversă şi o bază de asemenea profilată (fig. 33 şi 34). Pe latura de nord, o fereastră mică, semicirculară are o frumoasă profilare de Renaştere cu marginile întoarse spre
înăuntru (fig. 35). Ferestrele de pe latura de sud sînt profilate aproape identic cu cele de pe latura de nord, excepţie făcînd o fereastră mică cu un simplu
ancadrament cu marginea teşită. Încăperile de la nivelul curţii au simple ferestre dreptunghiulare cu margini drepte. În cercetările făcute înaintea restaurării nu s-au găsit urme de bolţi, astfel că se pare că încăperile erau tăvă
nite50.
La turnul de sud-vest al incintei avem un mic paraclis cu o uşă cu ancadrament de Renaştere cu marginile întoarse spre înăuntru, asemănător celor
de la casa egumenească şi cu o cornişă cu un rînd de denticule (fig. 32) 51 •
Profilarea cornişei este asemănătoare celei de la mănăstirea Bistriţa, unde însă
avem două rînduri de denticule. Aici, pe latura vestică, pînă la turnul de
sud-vest, în urma cercetărilor arheologice şi a informaţiilor rămase s-a putut
determina planul de la „Casa Domniţei Ruxandra", cum se cunoaşte din tradiţia locală 52 • Numeroasele resturi de ancadramente cu profilare Renaştere,
chiar şi un rest de ancadrament cu denticule, dt şi ailte profile ce pot fi
datate Într-o epocă mai tîrzie, probabil provin de la această construqie
amplă. în orice caz, aceste resturi sînt o dovadă în plus privind amploarea
lucrărilor de pietrărie ce s-au efectuat aici.
La turnul de nord-est, pe faţadele exterioare Întîlnim două ferestre cu
elemente de Renaştere, dar motivde decorative, denticule sus şi jos, şi însăşi
neană.

C. Nicolescu, Mănăstirea Slatina, Bucureşti, 1967, p. 21.
G. Balş, op. cit., 203.
C. Nicolescu, Mănăstirea Slatina, Bucureşti, 1967, p. 17. S-a dedus că era o clă
dire cu cinci camere, cu etaj, ce co~cspundea la paraclisul de azi din turn.
60
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profilare,a ne fac să le socotim opera unei interYentii ulterioare, eventual
dis secolul al XVII-lea.
O construcţie singulară în arhitectura moldo\'enească din secolul X\'I
este fîntîna pe care Alexandru Lăpuşneanu o clădeşte cu meşteri străini
în curtea mănăstirii, între casa egumenească şi biserică. Este terminată la
1561, aşa cum arată pisania zidită În peretele casei egumeneşti. În legătură cu
această lucrare s-au păstrat documente precise. Astfel la 6 aprilie şi 13 mai
1560, prin scrisori adresate bistriţenilor, Alexandru Lăpuşneanu cerea 20 (~i
chiar mai mulţi) meşteri pentru o fîntînă 5 :1 . Se păstrează azi la Slatina lespezile de marmoră ale acestei fîntîni şi remarcăm existen\a a două tipuri de
profilări, probabil una pentru baza fîntînii ~i alta pentru marginea de ,u\
(restaurarea acesteia s-ar putc,1 face cu u~urinţă) (fig. 36). S-a descoperit ~i
sistemul de olane prin care apa venea la ;1ceastă fîntînă de la cîţi\'a kilometri.
Tot Între lespezile fîntînii s-a descoperit şi un basorelief cu un rest de prtifilare, reprezentînd un cap de gorgonă, ca la fîntînile italiene"".
Gustul pentru confortul interioarelor, pentru elementele noului stil În
ancadramente, pentru crearea acelui cadru aparte în interiorul mănă~tirii, al
grădinii, pentru construirea acestei fîmîni chiar, Alexandru Lăpuşneanu se
poate că şi l-a cîştigat În peregrinările ,ale ca negustor, înainte de a ajunge
domn 55 , sau prin intermediul unui arhitect străin, care ar putea fi în cazul
acesta Petrus !talus de Lugano.
Coincidenţa unor fapte ne îndeamnă a stabili o legătură ipotetică între
Alexandru Lăpuşneanu şi arhitectul italian Petrus I talus de Lugano, care ştim
că este activ la Bistriţa, în Transilvania, în intervalul 1560-1563. Alexandru Lăpuşneanu restabilise legăturile bune cu polonezii şi ca dovadă la 1558
din Lemberg (Lwow) i se transcriu scrisorile prin care i se permitea a cumpăra în Colomea plumb şi aramă pentru biserica ce a clădit. Tot el reclă
deşte, cu cheltuiala sa, ve<:hea biserică ruteană din Lemberg arsă la 1527. La
1559 biserica este sfinţită. Prin intermediul unor informaţii primite de la
Cl"cU:ovia aflăm că arhitectul italian Petrus !talus de Lugano, menţionat în
actele oraşu:lui Lemberg la 1543 (Acta consularia, 1543, v. IV, p. 132) ca
„Petrus Mura tor I talus" şi „Mura tor Regius", între 1547 şi 1559 a
ridicat la · Lemberg biserica ortodoxă Woloska (Valahă), aceeaşi cu biserica lui Lăpuşneanu. Casa egumenească ce prezintă un volum atît de
mare de lucrări cu caracter de Renaştere a fost ridicată după terminarea bisericii de fa Slatina la 1558 (1559), biserică în care elementul de Renaştere este foarte sărac în comparaţie cu casa, cu fîntîna în stil italian şi cu
fosta casă a Domniţei Ruxandra de unde probabil ar putea proveni acele
resturi numeroase de pietre cioplite. La 1560 şi 1561 numărul mare de
meşteri solicitaţi îi este satisfăcut lui Lăpuşneanu. Aceşti meşteri vin de la
Bistriţa tocmai în perioada cînd şantierul de restaurare aici era în toi şi cînd
53
Colecţia Hurmuzaki, v. XV; A. Lă.pe-datu, Cercetări istorice cu privire la mefterii
bisericilor moldovene, În BCMI, 1912, p. 27.
54
C. Nicolescu, Mănăstirea Slatina, Bucureşti, 1967, p. 21. Provenienţa antică a
reliefului cc are şi o porţiune profilată nu este 1nde:ijuns dovedită.
55 Idem, p. 14.
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probabil era în construcţie şi Casa Argintarului, a cărei profilatură este apropiată cu cea de la Casa egumenească 56 .
Monumentele de la Slatina cuprind o mare cantitate de marmoră prelucrată la pardoseli, la pietre de momiînt, la colonete, la capitele. Analiza
pietrelor de mormînt remarcă o foarte mare asemănare între lespezile de la
Slatina ale lui Lăpuşneanu, Doamna Ruxandra şi Teofana, lespedea Anastasiei din Lăpuşna, mama lui Alexandru Lăpuşneanu, care se află la mă
năstirea Rhca şi cele de pe mormintele lui Rareş, Doamna Elena şi Ştefan
de la Prnbota. Există părerea că Lăpu~neanu ar fi moştenit un foarte bun
cioplitor în piatră din timpul lui Rareş sau al lui Iliaş-Vodă, care ar fi lucrat
aceste pietre"'. Totodată Însă Nicolae Iorga ne dă informaţia că piatra de pe
nwrmîntul lui Petru Rareş „a fost trimeasă din Sibiu de la »maistori« pe la
Tălmaciu de-a lungul Oltului în Ţara Românească întîiu, unde era doamnă
pe atunci fiica lui Petru, Chiajna sau Despina" 58 . Este posibil ca şi celelalte
pietre să fi fost aduse pe aceea~i cale, după cum apare foarte firesc să fi
activat un meşter sau mai mulţi la realizarea capitelelor, a colonetelor sau
lespezilor mai sus menţionate.
În încheierea prezentării monumentelor ne vom referi la două biserici
a căror datare este incertă. Prima este biserica ortodoxă din Cornari care
nu-şi păstrează pisania, dar este atribuită epocii lui Ştefan cel Mare. Aici
.1pare un frumos ancadrament, tipic de Rena~tere, cu marginile Întoarse şi cu
cornişă (fig. 37). Se aseamănă cu ancadramentul uşii de pe latura de nord a
c.v,ei egumeneşti de la Slatina. Deasemeni, ferestrele arată caractere mai recente"9. Fără a putea preciza data apariţiei lor, cred că sînt în legătură cu
ridicarea biserici catolice de către colonia de saşi de la Cornari. Aceste lucrări
se fac în timpul lui Despot-Vodă la 1561 60 . Acum în mod firesc la Slatina
lucrările erau întrerupte şi nu este exclus ca un meşter sau mai mulţi să se
fi transferat la Cotnari.
Al doilea monument cu datare incertă este biserica din Pîngăraţi care
nu este sigur opera lui Alexandru Lăpuşneanu şi care probabil a suferit modificări în epoca lui Vasile Lupu. Elementele întîlnite la uşa de intrare a
bisericii de jos (fig. 38), ancadramentul profilat Renaştere cu marginile întoarse spre înăuntru, cornişa ce are un mic scut, ar putea fi din epoca lui
Lăpuşneanu, pomenit Într-o inscripţie 61 .
Urmărind construcţiile secolului XVI la care am constatat existenţa unor
elemente de Renaştere, observăm că asimilarea noilor forme nu are un caracter ~tatornic, acestea nereuşind să modifice în favoarea lor echilibrul general al construqiilor. Formele de Renaştere sînt acceptate de regulă în noile
spatii adăugate planului vechi. Înseşi aceste elemente planimetrice noi nu
56
N. Iorga, Relflţiile comerciale ale ţării noastre cu Lembergul, Bucureşti, 1900, p. 40;
P. P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase românefti în Galiţia, În
BCMI, 1929, p. 1-2;
G. Mândr.:scu, Activitatea lui Petrus !talus de Lugano, În ActaMN, XVI, Cluj-Napoca,
1979.
57
C. Nicolescu, Mănăstirea Slatin{l, Bucurefti, 1968, p. 24.
58
N. Iorga, Negoţul fi meftefugurile în trecutul românesc, "· III la Istoria românilor
în chipuri şi icoane, Bucureşti, 1906, p. 38.
69
G. Balş, op. cit., p. 81-82.
60
G. Balş, op. cit., p. 165; N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii
pîn,'î la 1601, Bucureşti, 1942, p. 67.
61 G. Balş, op. cit., p. 1SO.
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devin obligatorii la toate construcţiile. Noul curent arustic nu Întrunea în
~oldova, în totalitate, condiţiile economice ~i politice specifice unui asemenea proces. Doar anumite interese politice locale, anumite relaţii internaţio
nale au favorizat pătrunderea iddlor umaniste, umanismul fiind un suport în
lupta contra invaziei turceşti tot mai insistente. Succesul este mai evident aici
în domeniul ideologiei umaniste, acum în secolul XYI luînd naştere literatura
în limba română 62 .
Revenind la construcţii şi în speţă b cele bisericeşti, vom remarca ca
clemente noi introducerea tot mai frecnntă a gropniţei şi mai ales a pridvorului. Dacă gropniţa adoptă o singură formă de boltire şi anume bolta semicilindrică, pridvorul în schimb va adopta o mare diversitate: bolţi semicilindrice simple, bolti cu penetraţii, bolţi semicilindrice împărţite în două sau
trei păqi şi chiar vechea boltire prin calotă pe arcuri moldtweneşti.
În privinţa formelor şi a profilării ancadramentelor de uşi, acestea pot
fi grupate în trei tipuri: pur gotic, de tranziţie şi de Renaştere 0 :•. Ancadramentul de tip Renaştere este de formă dreptunghiulară, profilat prin toruri
-:,i treptări succesive, avînd capetele de jos Întoarse în unghi de 90v spre golul
uşii. Deasupra se află o cornişă-'lintel profilată în notJa Renaşterii şi uneori
cu denticule. Ancadramentul de tranziţie este asemănător celui de Renaştere,
cu deosebirea că profilele la colţuri \e Încrucişează după modelul gotic.
O dovadă a faptului că nu asistăm la un proces continuu, în care tipul
ele Rena5tere să-l înlocuiască pe cel gotic, este constatarea întîlnirii concomitente a unui tip de tranziţie la Probota, .a unor tipuri ceva mai evoluate la
Humor, Moldoviţa şi Voroneţ, pentru ca la importantele construqii de la
Bistriţa şi Slatina să se revină la ancadramentele pur gotice ca În nemea lui
)tefan cel Mare, alături de un ancadrament Renaştere cu arc În acoladă cum
ew: cazul la Bistriţa6 4 •
Ferestrele, în mare majoritate, rămîn gotice (excepţie fac cele de la ca\a
egumenească din Slatina, cu o profilare clară de Renaştere, asemănătoare
ancadramentelor de la uşi). Influenţa Renaşterii pe acest fond gotic se manifestă prin întoarcerea profilelor la marginile de jos spre golul ferestrei, prin
adoptarea deschiderii semicirculare În interiorul ancadramentului dreptunghiular, ancadrament care uneori nu mai este atÎt de alungit, devenind mai propoqionat. Gheorghe Balş sublinia: .,prin aducerea de meşteri diferiţi şi desigur nu toţi la fel de pricepuţi, se explică variaţiunile ce le constatăm în
executarea lucrului, fără ca să se poată vedea aici vreo decadenţă în timp" 65 .
După apariţia gropniţei şi a pridvorului boltite semicilindric, ca şi a noilor
ancadramente de uşi tip Renaştere, deci după zidirea bisericii Sfîntul Dumitru din Suceava, singurele schimbări se înregistrează în profilarea ancadramentelor de uşi şi de ferestre 66 , pînă la a adopta tipul de Rena~tere din
Transilvania la casa egumenească de la Slatina. Deasemeni, în evoluţia soclurilor, profilarea se îndreaptă spre formele clasice, eliminînd contrastul jocului
d_e_ umbră şi lumină, al profilelor scobite sau proeminente, aşa cum este cazul
62
·
V. Vătăşianu, Elements de style Ren"issance dans l'art Molcifive, ·111 Acta Histori"c
Artium, Tomus XIII, Budapesta, 1967, p. 93.
· s.1 G. Balş, op. cit., p. 230.
64 Ibidem.
65 Idem, p. 321.
86 G. Ionescu, op. cit., p. 370.

46 - Acta Musei Napocensi& voi. XVII.
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la Zăhăreşti, Rădăuţi, Bistriţa, Slatina şi turnul de la biserica Sfîntul Dumitru
din Suceava.
Faptul că schimbările cele mai importante se remarcă în profilarea ancadramentelor ce au forme asemănătoare celor din Renaşterea transilvăneană,
este un argument în favoarea ideii că meşterii chemaţi de Petru Rareş,
Iliaş-Vodă şi Alexandru Lăpuşneanu erau pietrari şi proveneau în mod special
din oraşul Bistriţa. Totodată devine şi mai argumentată părerea că meşterii
care au zidit bisericile erau moldoveni, Întrucît continuitatea evoluţiei stilistice a fost permanent menţinută 8 i. O scrisoare a lui Petru Rareş către sfatul
oraşului Bistriţa confirmă această realitate. Se referă la conflictul cu Ioan
Zidarul ., ... de felul său din Suceava ... " şi care făcea parte, se pare, din
colonia germană de aici 68 . Fiind de origine germană, îşi găseşte refugiu la
Bistriţa. Scrisoarea datată 11 aprilie 1546 Hu~i insistă pentru venirea acestuia
la construirea bisericii Episcopiei Romanului, în calitate de conducător al lucră
rilor. Este socotit în continuare supus al Moldovei ,,Quamvis sepisserne Dominacionibus Vestris ex parte magistri Ioanis Muratoris nostri subditi, qui iam in
medio - Dominacionum Vestrarium resedit ... " şi este invitat (repet, scrisoarea este adresată sfatului Bistriţei) ,,să În\"Cţe pe alţii, căci ai voştri nu ştiu
construi după datina noastră" (., ... sed ceteris indicet, quia vestrates non
no\·erunt iuxta consuetudinem nostram edificare") 89 .
La mărturiile scrise, la dovezile prin analogii, pentru a susţine ~i mai
mult contribuţia meşterilor bistriţeni la răspîndirea formelor de Renaştere În
Moldova, se adaugă şi cunoaşterea semnelor de meşter. In studiile despre
monumentele moldovene apărute chiar la începutul secolului se semnalează
identitatea a numeroase semne lapidare de aici cu cele din Transilvania 70 .
Apare astfel necesitatea aprofundării acestui aspect deosebit de important.
Studiile recente ale unei cercetătoare belgienei 1 evidenţiază prin statisticile
Întocmite legătura Între Moldova şi Transilvania pentru secolul XVI. Dintr-o
~tatistică care cuprinde numai cîteva din monumentele care ne-au interesat în
această lucrare, se poate distinge cu claritate (fig. 39) circulaţia formelor
între cele două provincii. Şi aici, rolul oraşului Bistriţa, ca şi al altor localităţi transilvănene, este remarcat în relaţia cu Suceava, Moldoviţa, Humor,
Roman.

GHEORGHE MANDRESCU

6
i G. Balş, op. cit., p. 321; V. Vătăşianu, htoria
Renaşterii, Bucureşti, 1972, p. 186.
68 A. Lăpedatu, Ioan Zidarul lui Petru-Vodă Rareş,
69 Colecţi,4 Hurmuzaki, v. XV; A. Lăpe,fatu, Ioan

artei europene, arta în perio.Jda

În BCMI, 1912, p, 83.
Zidarul lui Petru-Vodă Rarei, in
BCM I, 1912, passim. Documentele, destul de numeroase, care se referă la cereri de meşteri
către bistriţeni, nu ne pot oferi. indicii sigure cu privire la califica,rea acestora. Dacă urmărim numai corespondenţa referitoare la procesul lui Ioan Zidarul, vom Întîlni adeseori
de la o scrisoare la alta noi denumil'i. Apare astfel cînd: Hanss Maurer, Ioannis Muratoris,
Lapicida din nou Ioannis Muratoris sau Lapicida. In mărturiile din ,proces a.pare: 1a braşoveni Ioannes Cementarius, la sibieni Ioannes Lapicida, iJa bistriţeni Ioannes Murarius.
70
G. Balş - N. Budeşti Ghika, op. cit., p. 53. Autorii menţionează că arhitectul
A. Lecomte de Nouy le-a atras atenţia că aceste semne nu se găsesc IÎn Muntenia.
n Ma.deilcine Andria,nne van de Winckel, lntroduction sommaire a l'etu.de des signes
lapidaires de Roumanie, "in Pagini de istorie veche, I, Bucureşti, 1970, passim.
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ELEMENTS DE RENAISSANCE DANS L'ARCHITECTURE
MOLDAVE DU XVIe SIECLE
(Resume)
L'etude du themc de la Rcnaissancc dans l'architecturc moldave du XVIe sicclc .l
comme point de depart Ies rccherches antericures qui soulignent l'cxistence des clemcnts dl'
Rcnaissancc plus ou moins cvolues. Ccux-ci SC sont supcrposcs aux clc-mcnts gothiquc·s
cristalliscs pcndant la periodc de Ştefan cel Mare Ct qui se conservmt durant le xvre sic.:: ...
L'ouvrage se proposc d'analyser la totalite des cxcmplcs, !curs -rapports, .l'cvolution de IL"ur
penctration, Ic spccifique de la contribution des maîtrcs de Transylvanie ct particulicrcment
de ceux de Bistriţa, mentionnes presque tous dans Ies documents de l'epoque.
Ces clcments de Renaissancc dans l'architecturc de Moldavic formcnt la limite c,teuropeennc de la diffusion du nouvcau stylc. Ils sont ctroitement !ies aux cxemples dl",
premiers modeles de fa Renaissance qui SC propagcnt dans l'architecturc curopecnnc,
p.trtir du XVe sieclc, de !'Italic vers la Hongric gouvcrnee p.ir Matei
Corvinul. Le X\'I'"
sieclc y est domine, particulieremcnt dans la premiere pcniode, par la Rcnaissancc italicnnc·
mure, mais la defaite de Mohacs de 1526 CI cnsuilc la constitution du pachalik Jc Bud.l
de 1541 determineront une evolution fortuite par rapport au rcstc de !'Europe. II se produit surtout l'interruption des rapports avcc l'airc toscane ct cn meme tcmps l'approd1c
de l'influence nord-italiennc, grâcc aux chemins ouvcrts vers le Boheme, la Slovaquic ct
la Pologne, vers lcsquels gravitaicnt cncorc la Transylvanie ct la Moldavic.
Les monumcnts se trouvcnt au nord · - oucst de h. Moldavic, au carrefour et
proximitc d'importants chemins commcrci.1ux qui mcnent en Transylvanie et se ramifient
vers la Pologne. On y comprend de la sorte Ies eglises ct Ies bâtiments y attcnant dl':
Probata, Humor, Moldoviţa, Baia, Succav,1, Horodniceni, Zăhăreşti, Rîşca, Voroneţ, Rom.rn.
Bistriţa, Rădăuţi, Slatina, Cotnari et P'1ngăraţi.
Les clcments de Renaissancc font !cur apparition gcneralement dans Ies nouvels cspa..:cs
joints aux vicilles constructions et notammcnt au cryptc et
la tcrrassc. Ils sont cncorc
plus cvidcnts dans Ies constructions jointes aux cglises tels: la Maison ·princiere de Probot.l
ou le Re-fectoire de Slatina. Le profil des encadremcnts des ,portcs, des f cnctres ct mcmc
des socles des eglises reflete Ic plus souvent Ies transformations. Elles resscmb]ent bcaucoup
cclles de la Renaissance de Transylvanie et surtout
ceHes retrouvces dans Ies constructions de la vitle de Bisu,iţa. Les documents attcstcnt que Ies princes regnants Petru R.1.reş,
Iliaş-Vodă ct Alexandru Lăpuşneanu qui ont fait bâtir la majoritc de ces constructions
sollicitaicnt souvent des mâ~ons de Bistriţa.
C'est un exemple qui attcste -l'interfercnce de l'ev.llution des dcux re~ons, la Tr,rnsylvanie et la Moldavie, panic d'un proces beaucoup plus ample !ie
la diffusion des
formcs de l'humanisme et de la Renaissance dans l'espacc roumain ct qui dcmandc ctr('
a.pprofondi par la suite:

a

a

a

a

a

a

724

3
P I. I. Fig. 1 -

MUZEOLOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

li:
Probota . Uşa spre gropniţă. F ig. 2 - Probota. Uşa spre naos . Fig. 3 Probota. Casa domnească . Fig. 4 - Probota. Soclul bisericii.
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6

Pl. II. Fig. 5 - Probota. F e reastră la turl ă. Fig. 6 - Probota. Fere astr ă a absidei altarului. Fig. 7 - Probota. Casa domnească. Fereastră la parter. Fig. 8 - Probota. Uşa de
la p arterul casei domn eşti.
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Pl. III. Fig. 9 - Probota . Fereastr ă la parterul ·casei domneşti. Fig. 10 - Probota.
la etajul Casei domneş ti. Fig. 11 - Humor. Uşa spre naos . Fig. 12 - Moldoviţa.
Uşa spre gropniţă.

Fereastră
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.....

Pl. IV. Pig. 13
fig . 15 - Baia.

Moldoviţa. Uşa spre
Uşa spre n aos . Fig. 16

naos . F ig. 14 - Horodniceni. Uşa pridvorului.
- Baia. Fereastră pe latura d e sud a bisericii.
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PI. V. Fig. 17 - Suceava. Biserica Sf. Dumitru. Pisania şi relieful în stil renaştere. Fig. 18
Rlşca. Profilarea soclului bisericii. Fig. 19 - Horodniceni. Fereastră a bisericii (după
G. Balş). Fig. 20 - Zăhăreşti. Uşa de intrare în biserică (după G. Balş) .
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PI. VI. Fig. 21 - Voroneţ. Uşa de sud a pridvorului. Fig. 22 - Voroneţ. Profilarea soclului
bisericii. Fig. 23 - Roman . Uşa pridvorului de la biserica Episcopiei (după G. B alş). Fig.
24 - Roman . Cornişă de pe latura de n ord a bisericii Episcopiei.
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rlff.. F ig. 25 - Tiistriţa. llşa ue ud a pridvorului. Fig. 26
Bistriţa. Uşa d e n urci
fi. .1]lriiJ. i9rnlui. Fig. 27 - Slatina. Mormîntul 1'eofanei. Fig. 28 - Slatina. Diferite pietre
profilate ~i un capitel identic cu cele de l a mormîntul 'l'eofanei.
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Pl. VIII. Fig. 29 ~ Slatina. Uşă pe latura de sud la Casa egumenească. Fig. 30 - Slatina.
Casa egumenească. Uşi în interiorul camerei mari. Fig. 31 - Slatina. Uşă pe latura de nord
a Casei egumeneşti şi pisania fîntîuii. Fig. 32 - Slatina. Uşa turnului domniţei Ruxandra.
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Pl. IX. Fig. 33 , 34, 35
Slatina. Ferestre pe latura de nord la Casa egumenească.
Fig. 36 - Slatina . Pietre profilate de la fîntînă.
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PI. X. F ig. 37 -

Cotnari.

şa

pridYornlui de la biserica ortodoxă. Fig. 38 -

Pingăraţi. Uşa

bisericii de jos (după G. Balş).
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Morfologia şi localizarea unor semne lapidare din Moldova şi Transilvania (după Madeleine Andrianne
vao de Wiockel).
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BRODERII DE TIP ORIENTAL lN COLECŢIA DE TEXTILE
A MUZEULUI DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Aşezarea geografică a ţărilor rom,1ne În zona de interferenţă a apu::,ului cu răsăritul a făcut ca istoria lor să se desfăşoare la interseqia marilur
culturi. Contactul strîns şi permanent, relaţiile economice ')i politice neîntrerupte ale celor trei ţări române cu lumea occidentală şi cea orientală au
lăsat amprente adînci asupra tuturor domeniilor vieţii spirituale 1 •
Astfel, ana transilvăneană, de multe ori mediatoare de influenţe între
Occident şi Orient, îşi va forma un limbaj decorativ sintetizînd elemente
furnizate deopotrivă de aceste două zone de iradiere. Ornamentica tramilvăneană cu referire specială la arta decorativă a secolelor XVI-XVIII se va constitui din preluarea şi adaptarea motivisticii nord-italiene, sud-~ermane şi orientale, în urma unor Împrumuturi directe sau intermediate:!.
Raporturile cu lumea orientală au fost îndelungate şi s-au manifestat pe
planuri multiple, intensificîndu-se mult după victoria armatei otomane asupra
regatului maghiar la Mohacs. După cum bine se ~tie, bătălia de la Moh,ics
a declanşat un şir ·de evenimente care au avut ca urmare transformarea unei
părţi a Ungariei în paşalîc turcesc şi constituirea Transilvaniei În principat
autonom sub suzeranitate otomană. Acest fapt a permanentizat cont.:i.crele
directe cu Orientul, deschizînd drum larg influenţelor artistice. În arta decorativă transilvăneană cele mai puternice urme a lăsat ornamentica turcească
din Asia Mică care a vehiculat şi influenţe persanea. Poate cea mai receptivă
în acest sens a fost arta textilelor, mai exact arta broderiei transilvănene,
motivistica ei însumînd o largă gamă de elemente de provenienţă orientală,
prelucrate potrivit gustului şi spiritului artistic local.
În cazul de faţă, atenţia ni se îndreaptă spre două broderii de tip oriental care comportă ornamente tratate după canoane artistice turceşti şi persane, unicate în cadrul colecţiei noastre_..
1 lstRom, III, p. 316; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, Bucurc~ti,
1959, I, p. 185, 479; Szendrei J., A keleti es nyugati muvesut hatasa a m,igyar diszitmenyekre, În Muveszi ipar, VII, 1892, nr. 1, p. 13; Voit P., Regi magyar otthonok, Bud.1pes.t, 1942, p. 117; M. A. Mus.iccscu, Broderia medievalii românească, Bucureşti, 1969, p. 2.L
2 lstRom, II, p. 745, 755; V. Vătă.şianu, op. cit., p. 856, 857, 862, 866, 914-915,
945; Dolg, VII, 1916, p. Ul.
3
Szendrei J., Magyar diszitmenyek, în Muveszi ipar, VI, 1891, nr. 3, 'P· 78; Posta. B.,
.A pokafalvi reformatus egyhaz regi himzesei, în Dolg, V, 1914 (În continuare: PLÎSta),
p. 1%; Divald K., A magyar iparmuveszet tortenete, Budapest, 1929 (în continuare: Divaid), p. 194; Varju-Ember M., A 17. szazadi magyar h'imzesek motivumkincse, fo Folia
Historica, 1, 1972 (în continuare: Varju-Ernbcr (1972)], p. 45; Vona A., Olasz korsos
mima egy magyar urih'imzesen, 1n Folia Historica, 4, 1976 (fo continuare: Vona), P· 146.
' MuzlstTrans, -nr. inv. F. 6628 şi F. 6679. Piesele au făcut parte cu certitudine din
pat-rimoniul fomrlui Muzeu ardelean, dar nu ni s-a păstrat nici o menţiune cu privire L1
ele •{loc de provenienţă, data achiziţionării etc.).
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Fig. l -

Brod rie . . fuzl t1'rans, nr. inv. F. 6628.

pie să (fig. 1; pi. I, fig. a), o broderie dreptunghiulară, este condin pînz ă de in topită, nealbită, de bună calitate5. Pe acest fond
-a broda t cu fire de m ătase, u or răsucite, de diferite culori, care, combinate, dau un pron unţat efect de ansamblu: i oriu, beige, cafeniu, maron
în hi , er de-gălb ui , albastru ş i r u. Şi pun ctele de broderie au fost alese cu
multă pricepere: pentru contururi pun ctul „Înaintea acului", cusut cu cafeniu
. i maron închi ; pentru tije pun ctul de rămurică, cusut cu ca feniu; pentru
umplerea uprafeţel r mari punctul de broderie „turcesc" sau de ţesătură,
cu ut cu di verse culori 6 .
Decoru1l piesei, care aco per ă toată s uprafaţa, nelăsînd
spaţii
goale,
co n s tă dintr-un singur moti , un splendid vrej arcuit, reperat de patru ori,
a şezat în poziţii opuse de fiecare dată .
Vrejul care se ar c uie ş te puternic,
de criind aproape un cerc, p oar tă elemente florale de o impresionantă varietate: flori de măr, rozete cu ma i multe registre de petale, flori în formă
de eva ntai, co mpoziţii de palmetă de lotus, toate î n soţite de cîrcei şi o mulţime de frunzuliţe -arcuite şi semipalmete. Arcul vrejului adăposteşte o u r i a5ă
palmetă de lotus, de ,rară frumu seţe . Piesa excelează atît prin fineţea execuţiei tehnice, cît şi prin bogăţia cro matică şi prin perfeeţiunea desenului.

Prima

fe

\io nat ă

5 Brod eri a a fost confecţionată din do u ă fiîş ii de
p înză de in (5 7 X 137 cm şi
53 X 137 ,cm, deci dimensiunea totală: 110 X 137 cm), cusute l aol a ltă dl.lipă brodare. La
unul din capete se vede clar că ea a fost scurtată„ tot dup ă brod are, dimensiunea iniţială
d epă~ind deci 110 X ,1 37 cm.
·
6 Posta, p. 203 , 210 ; Undi M., Magyar hzmvarr6 muveszet, Budapest, 1934 (în eont1rnuare: Undi ), p. 76; 77, fig. 2, 11 , 19; 79; 80; Varju-Ember (1972), ip . 71; Vona, p. 151·.

.r.

PI. I a. Broderie . Muzeul de istorie al Tran si lvan iei, nr. inv. F. 6628.
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Varianta punctului de broderie plat, aleasă pentru umplerea suprafeţe
lor mari, aşa-numitul punct „turcesc", cu efecte de ţesătură, era foarte aereată
şi pe larg folosită la broderiile din secolele XVII-XVIII, executate fie în
Orient, fie în Transilvania. In cazul nostru punctul de ţesătură a fost executat cu atîta măiestrie, încît, la prima vedere, dă impresia că ar fi aplicat.
Senzaţia aceasta este accentuată şi de faptul că motivele au fost lucrate pe
ambele feţe ale piesei. Identitatea celor două feţe ale broderiei este o caracteristică a celei de a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea,
prelungindu-şi
existenta şi în cel următor 7 •
Soluţiile cromatice, nuanţele alese şi mai ales combinarea lor ne duc
spre Orient, spre luxuriantele grădini ale Persiei şi Asiei Mici. Culorile au
fost se1ectate cu mină sigură, alăturarea diferitelor nuanţe - de multe ori
aparent contrastante - realizînd o perfectă armonie cromatică 8 . Dealtfel,
spectacolul cromatic al grădinilor orientale şi-a lăsat amprenta nu numai
asupra artei textile, dar şi asupra ceramicii din Orient. Stau mărturie ţesă
turile şi covoarele de această factură, care îşi constituie ornamentica din interpretarea „cîteodată schematică, dar grandioasă" 9 a patru flori laleaua,
zambila, garoafa şi floarea de măr - îmbogăţită şi cu diversitatea de tratări ale palmetei 10 • In ceea ce priveşte ceramica, Gaston Migeon, În al său
Manuel d'art musulman, a subliniat cu insistenţă relaţia strÎnsă Între motivistica ţesăturilor şi a plăcilor de faianţă orientale. Într-adevăr, aceste plăci
ornamentale de multe ori dau impresia unei proiectări - pe pereţi sau pe
pardoseli - a mătăsurilor sau brocarturilor artistice, asemănările privind nu
numai decorul, dar şi cromatica 11 • Aceste două tipuri de produse artisticoutilitare oferă din belşug analogii pentru elementele decorative şi pentru soluţiile structurale Întîlnite pe broderia în discuţie.
Una dintre componentele nelipsite ale ornamenticii orientale o constituie
frunzuliţele mici (ascuţite şi cîteodată arcuite) şi semipalmetele „crescute" din
petalele superioare ale florilor 12 . Broderia studiată ilustrează o mare ingeniozitate şi originalitate în a garnisi florile cu o varietate de frunzuliţe, semipalmete, palmete, cîrcei etc. Aceeaşi gamă largă de soluţii o găsim pe brode7
Varju-Ember M., A textilgyujtemeny ,,j himzesei, în Fo!Arch, XXII, 1971 f în
continuare: Varju-Ember (1971)], p. 226.
8
Policromia, coloritul puternic, îmbinarea culorifor contrastante într-o compoziţie armonioasă constituie apanaje ale artei orientale; vezi Posta, p. 207; Varju-Ember ( 1971)
p. 226.
u G. Migeon, Manuel d'art musulman, Paris, 1907, voi. II (În continuare: Migeon),
p. ,ţ09.
10
·.
Migeon, p. 404, 406, 408; Az iparmuveszet kănyve, Budapest, 1912, voi. III, p.
484, 486, 487; O. Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin, 1921 (Îru continuare:
Falkc), p. 48, 49; E. Flemming, Das Textilwerk. Gewebeornamente und Stof!muster vom
Altertum bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Berliru, 1927 (în continuare: Flemming),
p. XXVII; Al. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de la curtea dom11eam'i din laşi, În ArhMold, V, 1967 [în continuare: Andronic, Neamţu, Dinu (1967)1,
p .. 223; C. Nicolescu, Ceramica otomană de lznik din secolele XVI-XVIII găsită în
Moldova, Îru ArhMold, V, 1967 [În continuare: Nicolescu (1967)], p. 292.
· - 11 Migeon, p. 300, 408; Nicolescu (1967), ,p. 296; Gervers-Molnar V., A sârospataki
bokâlyos haz, în FolArch, XXII, 1971 ~fo -continuare: Gervers-Molnar), p. 202.
12
Palotay G., Tărăkăs himzesli bortaskak Erdelvben, fo Kăzl, II/2, 1942 (tn continuare: Palotay), p. 275.
·

47 -- Acta Musei Napocensis voi. XVII.
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Broca r t rle catifea . Per sia , sec. XV II .

rii le turce ş ti pe piel e sau pe suport tex til din secolul al XVII-lea 13 , pe unele
broderii tra n il vă nene i m oldowne d in ac el aş i ecol, cu analogii an atoliene 14 ,
pe ţesă turi persane (fig . 2, 3, 4, 9, 10) 15 ş i rurce51i (fig. 19) 16 din secolele XVI-XVII, dar ş i pe obiec tele de c eramic ă s mălţuită (farfurii, bol uri,
pl ăc i ornamentale pentru pereţi) orientale din ac eea ş i perioadă (fig. 13) 17 .
Motivele florale în formă de evanrai, cu multiple po s ibilităţi de tratare,
se rînduie printre elementele decorati ve de baz ă ale vestitelor şi căutatel o r
ş aluri de Caşmir, apărînd fre cvent ~i printre ornamentele covoarelor persane
(fig. 4) 18 . Piesa noas tr ă prezintă cîte va variante, toate de mare efe ct estetico-artistic, ale acestui moti v.
Plasarea de moti ve decorati ve mai m ă runte în interiorUil ornamentelor
mai mari este unul dintre procedeele utilizate cu predileeţie în motivistica
o rientală 19 . Obiectul studiat înfăţi şeaz ă cîteva tipuri de ornamente născute
în urma a pli căr ii acestei s oluţii: rozete cu mai multe registre de petale ş i
co mp o ziţii de palmete de lotu s, găsindu-şi analogii pe broderii pe piele de
tip oriental, din secolele XVII-XVIII (fig. 5, 6) 20 , pe broderii din A sia
13 Palotay, p. 273; 274, fig. 13; C. Nicol escu, Istoria costumului de curte în ţările
româ ne. Secolele XIV-XVIII, Bucureşti , 1970 [în continuare: Nicolescu (1970)], pi. LIX.
14 Posta, p. 204, fig. 6; 206, fig. 7; 207; 208; Nicolescu (1967), p. 303, fig . 14.
15 Falke, fig. 523; Blcmrning, pi. 286, fig. 1; 290; 292-295; 297-299; 302; 312, fig . 1;
313; L. Kybalova, Keleti szonyegek, Budapest, 1976 (în continuare: Kybalova), pi. 32, a ;
33, a; 35.
16 Flemming, pi. 280, fig. 1; Nicolescu (1970), pi. L, LXI-LXIV, CL.
17 Migeon, p. 302, fig. 252; Andronic, Neamţu, Di111U (1967), p. 230, fig. 35; 262, fi g.
66/11; Nicolescu (1967), p. 297, fig. 8, 9; 298, fig. 10/1; Gervers-Molnar, p. 205, fig. 16.
18 Horvath V., Kashmir shawls in the Museum of Applied Arts, 1n Az Iparmuvesuti
Muzeum evkonyvei, IX, 1966, p. 108, fig. 6; 114; Kybalova, pl. 32, a.
19 Palotay, p. 268.
20 P.afotay, p. 26-4, fig. -4; 266; 269; 270, fig. 9; 271, fig. 10; 273; 276; 277, fig. 15.
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l'atifea . Persia , prima

jumătate

a sec. XVII.

Mică

din aceleaşi secoile (fig. 7, 8)2 1, pe ţesături persane (fig. 2, 3, 4, 9, 10):!2
şi turceşti (fig. 15)23 din secolele XVI- XVII sau pe cerami ca oriental ă din
ace leaşi secole (fig. 11, 12)2-1 .
Pe toată suprafaţa broderiei, umplînd toate sp aţ iile goale, întîlnim nenumărate rozete mici cu cinci sau şase petale, adi<:ă atî t de populara fl oare
de măr sau de trandafir să lbatic . Mica rozetă, cu un rol bine determinat în
cadrul compoz1ţ1e1, este prezentă atît pe ţesăturile persane (fig. 3, 4, 9, 1or~
21 F. R. Martin, Stickereien aus dem Orient, Stockholm , 1899, p. 11; 12; pi. XV [;
XVIII; Ni.colescu (1970), pi. LIX.
22 Falke, fig. 523; Flcmming, pi. 289; 291-295; 297-299; 302; 306; 308; 309; 3 12,
fig . 1; 313, fig. 1; 320; R. Reichelt, Das Granatapfelmotiv in der Textilkunst, Berlin , 1956
(în continuare: Reichelt), p. 51, fig. 19; Kyibalova, pJ. 32, a; 33 , a; 35.
23 Falke, ,fig. 522; Flemming, pi. 274; 276, fig. 2; 277, fig. 1; 279, fig . 1; 280, fig l;
281, f.ig. 2; 317; Reichclt, p. 25, fig. 4b; 57, fig. 22; Nicol escu (1970), pl. L, LV, LVI,

LXI-LXIV.
~• Migeon, p. 298, fig. 248 ; 299, fig. 249; 308, fig. 260; 309, fig. 262; GerversMolnar, p. 185, fig. 1; 186, fig. 2; 187, fig. 3; 189, fig. 4; 203, .fig. 15; 211, fig. 20.
26 Falkc, fig. 523; Flemming, pi. 286, fig. 1; 289; 290 ; 294; 299; 302; 306; 312,
fig. 1; Reichelt, p. 51, fig. 19; Kybalovă , pi. 32, a 33,a; 35.
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Covor. T au ri z, a doua jum ă t a t e a sec. XVII I
(reluarea unui m odel cliu secolele precede nte).

Fig. 4 -

~i tur ce5ti (fig. 15, 19) 26 din secolele XYI-XVII, cî t ş i pe ceramica orien tal a din a ceeaşi vreme (fig. 13) 27 .
Pie sa a doua (fig . 14; pl. I, fig. b), o bordură brodată, este confeq i onată
di n pîn;,a de in t o pită, neo.lb it ă , de bună calitate 28 . Pe acest fon d s-a b rodat
cu I irc d e mătase, u şor ră s u c ite, viu colorate (ivoriu, gal ben, verd e, albastru
de indign , roşu, negru) ş i cu fir de aur. Şi În acest caz contuPuri·le au fost tra~.1tc L' U puncte „înaintea ac ului " , cusut e cu negru; pentru tije s- a ales pun ctul
26 Falke, fig. 522; Flemming, pi. 275; 277-281; 317; Reichelc, p. 25, fig. 46; 32,
fig . 9a; 33, fig. 96; Nicolesc u (1970) , pi. LII-LIV, LXVIII, CL.
27 Migcon, p. 301, fig . 251; 302, fig. 252; Andronic, Neamţu, Dinu (1967), p. 227,
f ig. 33/13, 15 , 19; 229, fi g. 34/ 18; 262, fig. 66/11; Nicolescu (1967), p . 297, fig. 8, 9;
298 , fig. 10/ 1„ G ervers-Molnar, p. 205, fig. 16.
2 ~ Bordura a fose confeqionată din două fîşii de pîn ză de în, una, lung:i de 94 cm,
l a t ă de 4 cm (m:brodacă, ataşată prun pun cte de sailă .c cleibl te fî şii), a doua, lungă de
94 cm, lată de 20 cm (brod ată). Deci d~mensiunea t o tal ă este de 24 X 94 cm. Punctele
de sailă de pe parcea s uperio ară a broderiei indică fap tul că ea a fose ~ncr-adevăr o bo rdură , dar a fost deta~at ă de restul piesei .
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Geantii de piele b rorlată . Constantinopol, 1778 .
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Cu\·erturi brodate c u fir d e 111 :1tase. Asi a
Mic ă, sec. X VIII.
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Fig. 9 -

Covor. Ferahan, începutul sec. XIX (reluarea
unui model din secolele precedente).

F ig . IO - Covor . Tabriz, începutul sec. XIX
(relu ar ea unui model din secolele precedente).
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Iznik, sec. XVI - XVII.
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Plăci

o rn a m c11talc pen tru
X\' I - X \ ' lf .

p

r cţ i.

f z nik , sec.

Dorclur i"'t lirn<lat:L. :\Iu zTstTrnns. nr . in ,·. F. fi679 .

de ră murica, cusut cu verde, iar frunzele ş i petalele m1 c1, de diferit e culnri,
au fos t brodate cu punct de b roderie plat „În d o u ă ape", sugerînd for ma de
frunz ă cu nervură mediană . Efectele estetice m ax ime sînt în să re alizate de
s upr afeţ ele pline mari, unde s-a folosit pun ctul de broderie „turcesc" sa u de
ţesă tur ă 29 .

Deco rul piesei se desfă şo ară pe toată suprafaţa di s ponibil ă , semn d istinctiv al manierei ornamentale orientale 30 . De fapt, se reia, de trei ori î n în t re29

Ve zi supra, nota nr. 6.

3-0

Varju-Ember (1972), p. 59.
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gime şi de două ori pe jumătate, acelaşi motl\·, compus din mai multe elemente. Motivul face parte din categoria „tulpinei", derivată din „horn" -ul
iranian 31 . ,.Tulpina" se sprijină pe o rozetă cu şase petale formate din cerrnri, susţinută de o pereche de frunze mici, ascuţite şi arcuite. Rozeta poartă
t1!1 impozant element decorati,· care domină toată compoziţia: un aşa-numit
con de pin. Ramificaţiile superioare ale „tulpinei" - vrejuri de zambile pornesc chiar din miezul conului, arcuindu-se puternic, în stînga şi în dreapta,
făcînd legătura Între „tulpini"_ Pc ramificaţiile următoare, spre baza „tulpinei", cresc: crengi înfrunzite sust;inînd ciorchini de bace şi crengi înfrunzite cu cite o „pară turcea\că". Spatiile dintre „tulpini" sînt umplute cu
garoafe cu patru petale, rozete mici cu şase petale, palmete caşmiriene, frunzuliţe a~cuţite şi elemente glob 1.1~3re.
Bordura studiată relevă şi ea, ca şi prima piesă, cîteva caracteristici care
ll (kfine\c ca fiind de factură orientală.
Tehnica de execuţie este identică cu cea de la prima broderie, adică
J.Lc:a5i punct de broderie „turcesc" cu efecte de ţesătură, cusut în mod identic h·ezi pag. 737).
Cnlnrirnl bordurii ne indică, poate şi mai mult ca cel al primei piese,
l 1 11bîrşie orientală. Pe bordura brodată sînt alăturate cu îndrăzneală, dar
cu un desăvîrşit gust şi simţ al culorii - culori puternice, contrastante, îmbogăt i1e şi cu strălucirea firului de aur. In realizarea efectelor coloristice un rol
important îi revine şi fondului: o pînză nealbită, echilibrînd cromatica de ans.1mblu. Utilizarea culorilor puternice şi multe, combinate cu luciul aurului
sau al argintului, este una dintre caracteristicile ornamenticii orientale din
secolele XVI-XVIIP 2 .
Alături de tipul de compoziţie ,.tulpina" - derivat dintr-un stră
\'echi motiv iranian, şi elementele constitutive ale decorului piesei în discutic ne duc spre Orient.
Rozetele mici, cu miezul şi cu petalele conturate de mici cerculeţe independente, sînt ornamente vechi, greco-latine, preluate de arta bizantină ~i
transmise de aceasta artei islamice. Analogii oferă atît unele broderii tran~il"ănene din secolul al XVII-iea, cu influenţe turceşti din Asia Mică 33 , cît
,i ceramica orientală din secolele XVI-XVIP14 .
Conul de pin oferă mari posibilităţi decorative şi apare foarte des mai
rn ~eamă pe ţesăturile turceşti (fig. 15)35 , dar şi pe cele persane 36 din secolele X\" I-XVII. El figurează ~i pe plăcile ornamentale pentru pereţi din
acclca~i secole (fig. 16) 37 .
31 „Homft -ul iranian, motiv milenar, de-a lungul secolelor a suferit multe modificări,
dind naştere unor compoziţii ornamentale de marc dinamism, cum este şi „tulpina" purtînd
flori diferite pe ramificaţiile ei; vezi P. Petrescu, Motive decorative celebre, Bucureşti, 1971,
p. 43; Vona, p. 147.
32 Posta, p. 207; Divald, p. 194; Nicolescu (1970), p. 83; Varju-Ember (1971), p. 226;
Vona,af. ţ47.
_ _
Posta, p. 19,, f1g. I; 196; 197.
34 Migcon, p. 289, fig. 240; 326, fig. i280.
35 Falke, fig. 522; Flemming, pi. 274; 276. fig. 1; 277; 316; 317; Reichelt, p. 24,
fig. 4a; 25, fig. 4b; 30, fig. 8a; 31, fig. 8b; 57, fig. 22; Nicolescu (1970), ,pi. LXVIII.
36 Flemming, pi. 306; Rcichclt, p. 51, fig. 19.
37 Gervcrs-Molnar, p. 206, fig. 17.
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de Skutari" ). Turcia, sec. XVII.

Dup ă cum am mai amintit (vezi p. 737), zamb ila e te una dintre princip al ele motive florale orientale. Bogatele vrejuri de zambile de pe bordura
prezentată au analogii pe broderii de fa c tură tu rceasc ă din secolele XVIIXVIII (fig. 17) 38 , dar în egal ă m ăs ur ă ş i p e ţesă turi turceş ti din secolele
XVI-XVIII (fig. 15, 18) 39 • Agreatul motiv al zambilei este prezent, de a emenea , pe plăc ile de c erami că orientale din aceea şi vreme (fig. 12, 16)-1°_
Pe una din ramificaţiile „tulpinei " c reşt e o aşa-n urnită „pară o riental ă".
Este o v ariantă tipic orientală a rodiei dinamizare, la care fel ia central ă se
38
39

P . Johnstone, A Guide to Creek Island Embroidery , London , 1972, p. 84, fig. 96.
Falke, fig . 522; Flemming, pl. 274 ; 276; fig. 1; 281, fi g. 2; 31 7 ; R eichelt, p. 25,
fig . 4b ; 57, fig. 22; Nicolescu (1970) , pi. LV, LVI.
0
•
Gervers-Molniar, p. 206, fig. 17; 211, fi g. 20.
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subţiază, se înalţă mult şi iese din conturul rodiei, înlocuind corola 41 . Palmeta
ca4>miriană îşi trădează prin însuşi numele ei originile 42 . Este un element cu
deosebite efecte artistico-estetice: o bogată frunză, arcuită, cu conturul puternic zimţat, cu nervură mediană cusută cu fir de aur, care face un plăcut

umtrast cu negrul suprafe\ei palmetei.
În ceea ce priveşte celelalte elemente folosite pentru umplerea spaţiilor
gPalc, asupra rozetelor mici flori de măr sau de trandafir sălbatic ne-am oprit şi la prima piesă studiată (vezi p. 739 şi fig. 3, 4, 9, 10, 13, 15,
19) 4:1• Alături de ele mai apar nişte elemente globulare, cu mari valenţe ornamentale, care derivă probabil din motivul de origine chinezească „tchintamani". Tesăturile turceşti din secolul al XVI-iea dau măsura posibilitătilor
decorative ale acestui motiv (fig. 19) 44 , care figurează şi printre motivele
obiectelor orientale de ceramică smălţuită confeqionate la Iznik, la Începutul
\Ccolului al XVII-lea 45 .
Studiul elementelor determinante ale acestor broderii indică factura lor
tipiL· orientală. Ele datează de la sfîr)itul secolului al XVII-iea, mijlocul sewlului al XVIII-iea. Această atribuire este smţinută de vastul repertoriu de
analogii din ornamentica turcească ~i persană a secolelor XVI-XVIII. Problem..1 locului de provenienţă rămîne deschisă, cu atît mai mult, cu cît este
bine cunoscut faptul că de la începutul secolului al XVIII-iea ornamentica
turcească s-a inspirat din marile stiluri europene. Astfel putem descoperi urme
ale barocului sau rococoului în multe decoruri turceşti 46 • Prelucrarea mai cuprinzătoare a bogăţiei de mărturii materiale ne va ajuta probabil să optăm
pentru includerea obiectelor în studiu fie printre cele confecţionate în Asia
Mică, fie printre cele produse În Transilvania după tipicul oriental 47 .
Chiar dacă viitoare cercetări vor aduce mai multă claritate în stabilirea
provenienţei acestor broderii, considerăm utilă prezentarea lor aici şi acum,
căci ele oferă informaţii privind arta şi ornamentica orientală şi argumentează faptic schimbul economic şi cultural-artistic între Transilvania şi Orientul turcesc.
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Varju-Embcr (1972), p. 51.
Varju-Ember (1972), p. 53.
13
Vezi supra, notele nr. 25, 26, 27.
44
Flemming, pi. 280; Nicolescu (1970), p!. LXVII, LXVIII, CXC, 19.
15
Andronic, Neamţu, Dinu (1967), .p. 220, fig. 29/12; Nicolescu (1967), p. 294, fi!;. 6.
48
Posta, p. 198. Un exemplu elocvent fo acest sens este una dintre genţile brodate
turceşti prezentate de Palotay G., care este cu certitudine iprodusă la Constantinopol, în
1778 (poartă o in-scripţie cu această precizare), dar pe ea apare un decor oriental „barocizat"; vezi Palotay, p. 273; 276; 277, fig. 15.
47
Ambele supoziţii sînt verosimile tn contextul relaţiilor
economico-_P.olitice şi al
schimbului cultural-arcistic Între aceste două zone. Ţinînd cont de ra.portur1le comerciale
Între Poartă şi Transălvania, se poate ,accepta ideea mntrării în Transilvania pe această cale
a unei asemenea piese, alături de marile cantităţi de alte textile sau obiecte de artă orienitale. Cunoscînd totodată şi contactele artiistice fotre Asia Mică şi Transilvania nu este
improbabilă nici ipoteza ca piesa să fi fost confecţionată în această din urmă regiune,
inspirată din obiectele orientale din, categoria celor amintite la analogii.
-11
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BRODERIES DE TYPE ORIENTAL DANS LA COLLECTION DE
TEXTILES DU MUSEE HISTORIQUE DE LA TRANSYL VANIE
(Resume)
L' auteur presen te deux pieces de broderie se trouvant dans l.1 collcction de textile, <lu
Musec historique de la Transylvanie; leur cxccution tcchniquc, couleurs, composition l't
elements decoratifs dcterminent -leur appartenancc au type oriental, Jatant de l'cpoquc ;:ntrc
la fin du
siecle et Ic milieu du XVIII ... Dans l'analysc des clcmcnts dctcrmin,llllS
des broderies en question, l'auteur se sert d'un vaste rcpl'rt~•irc d'analogics des ob l'lS
d'art decoratif oriental datant des XVIe-XVIIIe siccles.

xvne

CERCETĂRI

PRIVIND UTILIZAREA UNOR FUNGICIDE
PENTRU TRATAREA OBIECTELOR DE MUZEU
REALIZATE DIN PIELE ŞI BLANĂ

1. Introducere

Utilizarea de către om a pieilor de animale este cunoscută din cele mai
Yechi timpuri. J. Waterer (1974), în Istoria tehnologiei, menţionează utilizarea pentru îmbrăcăminte a pieilor încă din paleolitic, aşa cum se poate vedea
în picturile rupestre din grotele Els Secans ~i Cogul din Spania, iar H. J.
Plendedeith (1966) consemnează mai multe obie-cte din piele din perioada
predinastică în Egipt şi din secolele IV-III î.e.n. în Siberia.
Prin urmare, alături de obiectele din metal, ceramică, lemn, piatră, textile, obiectele din piele sau în parte din piele şi blană pot fi întîlnite cu
mare frecvenţă în muzee. Conservarea lor constituie o preocupare de cea mai
mare importanţă pentru factorii implicaţi în păstrarea vestigiilor artistice.
Problema principală ce se pune este aceea a protejării obiectelor de muzeu
din piele şi blană împotriva atacului biologic.
Această problemă implică cel puţin două aspecte:
a) un aspect profilactic - Înţelegînd prin aceasta o întreagă metodologie de prevenire a atacului biologic la obiectele încă neatacate şi
b) un aspect de tratare propriu-zisă a obiectelor atacate deja, cu scopul
de a opri procesul de biodeteriorare şi a prelungi viaţa exponatelor de muzeu.
În cele ce urmează ne vom referi, în special, la cel de-al doilea aspect,
urmărind să punem în evidenţă unele rezultate obţinute prin folosirea unor
fungicide noi, În tratarea obiectelor din piele ~i blană.
2. Obiectele de muzeu din piele şi blană ca substrat de degradare
biologică

In literatura de specialitate, majoritatea cercetătorilor consideră că pentru declanşarea proceselor de biodeteriorare este necesară existenţa unei surse
de infectare, prezenţa hranei şi condiţii de mediu favorabile.
Referitor la sursa de infectare şi prezenţa hranei se ştie că în atmosferă
există spori de ciuperci, care, în condiţii favorabile, pot germina şi dezvolta
colonii cînd vin în contact cu fibrele de colagen, tananţii, apreturile, gresanţii, coloranţii, praful depozitat pe suprafaţa obiectelor din piele, care
constituie surse de hrană suficientă pentru cerinţele lor modeste de nutriţie.
în privinţa condiţiilor de mediu favorabile dezvoltării ciupercilor este
bine cunoscut faptul că umiditatea are rol determinant. De asemenea, se cunoaşte că temperaturile ridicate (25-30° C) şi lipsa de aerisire sînt factori
care favorizează apariţia proceselor de biodeteriorare.
48 -
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ln ceea ce priveşte umiditatea relativă a aerului, care poate favoriza
dezvoltarea rapidă a mucegaiurilor, H. J. Plenderleith (1966) indică valori
de 600/o, J. Waterer (1974) 650/o, iar V. J. D. Lee (1976) 50-550/o.
Trebuie subliniat faptul că pentru o bună conservare a obiectelor din
piele o importanţă deosebită o prezintă menţinerea unor valori constante ale
umidităţii relative a aerului şi temperaturii, deoarece Între fibrele de colagen
~i mediul ambiant se stabileşte un echilibru, iar modificarea acestuia determină condiţii favorabile creşterii microorganismelor.
Menţionăm că mecanismele intime de acţiune a ciupercilor asupra fibrelor
de colagen tăbăcite au fost puţin studiate, atenţia îndreptîndu-se, pînă în
prezent, mai ale~ spre combaterea efectelor acţiunii acestor ciuperci constatate
în timpul lucrărilor de restaurare. Efectele superficiale se manifestă sub formă de pete de diferite mărimi ~i culori (alb, negru, roşu, verde, violaceu),
eroziuni, ridicături, modificarea culorii la obiectele din piele colorată, miros
urît ~pecific. Acestea pot fi datorate miceliului, fructificaţiilor sau produşilor
de metabolism care difuzează în substrat, provocînd modificări profunde ce
duc la schimbarea proprietăţilor fizico-chimice ale pielii.
fără a mai insista asupra acestor aspecte, putem afirma că pentru cel
ce Întreprinde tratarea obiectelor de piele (chiar în lipsa cunoaşterii mecani\mtilui intim de acţiune a ciupercilor) esenţială este determinarea cauzelor ce
pro,·l,acă biodeteriorarea, aprecierea, în funqie de aceasta, a efectelor şi alegerea în cunoştinţă de cauză a metodelor şi procedeelor adecvate, eficiente,
de îndepărtare a lor.
J. Necesitatea utilizării fungicidelor pentru tratarea obiectelor de
muzeu <lin piele şi blan2

In multe muzee condiţiile de depozitare şi expunere a obiectelor din
piele şi blană nu sînt cele mai corespunzătoare. În lipsa unor condiţii de temperatură ~i umiditate constante, aceste obiecte sînt expuse acţiunii agenţilor
de biodeteriorare, ceea ce impune utilizarea unor metode şi procedee de tratare în vederea consen·ării. Alături de procedeele clasice (aerisire şi periere
uşoară), folosirea fungicidelor se impune tot mai mult. Fără a exclude riscurile pe care le comportă, metoda are o serie de avantaje care o fac ca în prezent \ă fie Întrebuinţată pe scară din ce în ce mai largă .
.1\ ,·anta jele metodei sînt determinate de posibilitatea
unei intervenţii
prompte, stoparea rapidă a atacului prin omorîrea agentului de biodeteriurare
şi înlăturarea şanselor de reapariţie a atacului.
Referitor la dezavantaje, mai exact spus riscurile tratării cu fungicide,
acestea nu sînt de ignorat, avînd în vedere că prin această metodă se poate
produce modificarea culorilor-. iar în unele cazuri, există posibilitatea producerii de pete. Comparînd totuşi avantajele şi dezavantajele metodei, putem
aprecia că tratarea cu fungicide îşi demonstrează eficienţa, dar că ea nu se
poate aplica la Întîmplare, ci numai de specialistul care se ocupă cu biodeteriorarea, el fiind singurul în măsură să stabilească modul de aplicare a tratamentului, concentraţia substanţelor fungicide şi precauţiile care trebuie luate.
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Material

şi metodă

Fungicide utilizate
a) Sprayul AMP, produs experimental al Institutului de cercetări chimicnfarmaceutice - Filiala Cluj-Napoca, cu următoarea compoziţie chimică: 0,15" 11
Merfen, 0,180/o clorură de cetil-piridiniu, 0,180/o saprosan, în alcool etilic.
b) Fungicidul F 1 , care conţine 1O/o fenosept introdus Într-un grcsant
PEG-amestec de polietilenglicoli.
Organisme test: culturi de ciuperci prnvenite de la Muzeul de Istorie
Naturală din Paris.
Tehnica testării: metoda antibiogramelor. Pentru aceast.1 s-au dcL·up,ll
rondele de hîrtie de filtru cu (/) = 1 cm care, după imersare în fungicid, au
fost aplicate pe mediu de cultură, în vase Petri şi inoculate cu suspensia, în
apă distilată sterilă, a unui amestec de spori şi incubate Într-un termostat cu
umiditatea de 950/o+S şi temperatura de 28°0.±2.
Aprecierea rezultatelor s-a făcut în funqie de mărimea zonei de inhibare
a creşterii ciupercilor în jurul rondelelor exprimată în mm, care indică eficacitatea fungitoxică a produsului chimic testat. S-a luat în consideraţie mări
mea zonei de inhibare a creşterii ciupercilor care s-a menţinut pînă la sfîrşitul perioadei de experimentare - 14 zile.
Pentru testarea eficacităţii fungicizării unor epruvete din piele s-a utilizat metodologia prevăzută de STAS 7574-66. Pentru experimentare s-a utilizat piele box de culoare neagră.
Rezultate

şi discuţii

Rezultatele testelor de laborator privind eficacitatea fungitoxică a produselor AMP şi F 1 sînt prezentate sintetic în tabelul nr. 1. Din analiza acestor
J'ahelul T

Rezultatele testelor de laborator
privind eficacitatea fungitoxică a produselor

AMP
Denumirea produsului

AMP
F1

şi

F1

Modul de aplicare
Rondele de hîrtie de filtru
- imersie
Rondele de hîrtie de filtru
- ungere

Eficacitatea fungitoxică
Zonă <le inhibare, mm

20-25
6- 8

rezultate reiese că produsul AMP prezintă o puternică eficacitate fungitoxică
printr-o zonă de inhibare de 20-25 mm, aşa cwn rezultă şi din
figura nr. 1. La produsul F 1 , proprietăţile fungitoxice sînt evidenţiate printr-o
zonă de inhibare, a creşterii ciupercilor, mai restrînsă 6-8 mm.

evidenţiată
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Rezultatele privind efi cacitatea tratamentului un or epruvete din piele
cu aceste produse sînt prezentate în tabelul nr . 2. Din datele înscrise în acest
tabel rezultă că epruvetele tratate cu produ sul AMP ş i F 1 au prezentat o bună
Tabelul 2

Rezultatele testelor de laborator
privind eficacitatea fungicizării unor epruvete
din piele
Eficacitatea fun g iciz[irii
:11alerialul tes tat

Fungic idul utilizat

Zona d e inhibare, 11t111

Piel e b ox
Faţă

---

AMP

20-25
16 - 18

Dos
Pi ele box
Faţă

---

F1

6-

D os
Piel e hox
Faţă

--Dos

8-10

Martor
netratat

-

8

- --

I

Note co11for111
STAS 757-! - GG

ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ss

5 5 5

5 5 5 5 5
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rezistenţă fungică comparativ cu probele martor netratate. Fungicizarea
acestor materiale n-a permis creşterea ciupercilor pe epruvete şi a determinat
şi -apariţia unor zone de inhibare a creşterii ciupercilor în jurul epruvetelor.
Diferenţa valorică a zonelor de inhibare între părţile epruvetelor expuse la
acţiunea mucegaiului faţă şi dos, se datorează capacităţii lor diferite de
reţinere a fungicidului.

Pe baza rezultatelor obţinute s-a trecut la experimentarea acestor fungicide pe o varietate mare de produse din piele tanate vegetal sau mineral. S-a
constatat că tratamentul antifungic al diferitelor sorturi de piele n-a condus
la modificarea parametrilor fizico-mecanici şi nici la apariţia de pete sau
modificări de culoare.
Comparînd rezultatele noastre cu cele obţinute de alţi cercetători (I. Pitiş. 1969, I. K. Belaja, 1971, V. Brătulescu, 1976), se poate afirma că fungicidele utilizate de noi asigură o proteqie a pieilor la fel de bună, deşi l'Oncentraţiile recomandate de noi sînt mai mici.
Deoarece componentele fungicidelor testate sînt utilizate în indmtria
farmaceutică pentru producerea unor medicamente de uz intern sau extern,
se poate afirma că ele nu pot pune în pericol sănătatea conservatorului '.>au
a restauratorului. De asemenea, utilizarea lor în concentraţii foarte mici ~i
în condiţii de laborator bine precizate conduce la excluderea riscului de pnluare a mediului înconjurător.
Concluzii
Produsele AMP şi F 1 au manifestat o foarte bună eficacitate fungitoxică
evidenţiată prin zona de inhibare a creşterii ciupercilor de 20-25 mm şi
respectiv 6-8 mm.
Produsele din piele fungicizată cu AMP şi F 1 au pre2entat o rezistenţă
fungică foarte bună.
Produsul F 1 , care conţine şi un amestec de polietilengicoli este un bun
emolient cu efecte favorabile pentru restaurare şi conservarea obiectelor din
piele.
Utilizarea acestor fungicide pe o gamă largă de produse din piele a condus la rezultate foarte bune şi fără apariţia unor efecte secundare nefavorabile.
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6. B. s. Hollingsworth, Qudques methodes destinees a i'efJOUltion des fongicides f>"Tticulierement dans l'industrie du c11ir, în Revue technique des lndustries du cuir, sept. 1976,
Paris, p. 310-317.
7. V. J. D. Lee, The conservation of Tandu, În Studies in co,iseroation, 21, Londra,
19-:'6, p. 74-78.
8. I. Piti~ - V. Lăcăt~u - FI. Budulan, În Industria HfOară, voi. 16, nr. 7, Bucureşti,
1%9, p. 428-430.
9. H. J. Plrndcrleith, La conservation des antiquites et des oe,wres d' art, Paris, 1966,
p. 2S-36.
I O. T. Srambolov, Manuf.ict11re deterioration ,md preseroation of leather, ICOM,
,cpt, I %9, Amsterdam, .p. 39.
11. Z. Szalnay, Diszitetlm burtargyak restaura/asa es konzerva'4sa, în M,,zeumi m,,t,irgyvrdelem, nr. 3, Budapest, 1976. p. 78-86.
I 2. Z. Szalnay, Restaurierung und Konservierung von Lederobjekten, În /'•ieue Muscum.,kunde, 18, nr. 1, Berlin, 1975, p. Sl-i-66.
13. J. Warerer, A guide to tbe cunser.;ation .ind restoration of objects made wholly
or in part of leatber, IIC, Londra, 1974.
1-1. STAS 7574-66 Materule p/.Jstice. Determinarea reziste11ţei la acţiunefl

AUREL/A !CNA -
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IONIŢA

RESEARCH CONCERNING SOME FUNGICIDES FOR MUSEUM
OBJECTS MADE OF LEATI-IER AND FUR TREATMENT
(Abstract)
I n this paprr are prcscntcd thc results of laboratory tests regarding the fungi toxic
propcrties of two Romanian chcmical products (AMP and F1) used as fungicides for muscum objccts made of leather and fur.
Thc applicability rangcs, thi: disadvantageous effccts of chcmical treatment on works
of an and thc prccautions to rxcluse them, are prescntcd too.

RASPINDIREA TIPARITURILOR ROMANEŞTI VECHI
lN TRANSILVANIA (MIJL. SEC. AL XVII-LEA-PRIMELE
DECENII ALE SEC. AL XIX-LEA)
lN LUMINA UNUI MATERIAL ARHIVISTIC*

Sernlele XVII-XVIII consemnează, după cum se ~tie, progrese man,
calitative ~i cantitative, în intensificarea legăturilor economice, politice ~i culturale între ţările române, cu toate hotărîrile dietei transilvănene, care urmăreau frînarea legăturilor fireşti între românii de pe ambele versante ale
Carpaţilor. Relaţiile politice şi economice sînt dovedite de numeroase acte
oficiale şi tratate, înoheiate Între principii Transilvaniei şi domnii Ţării Româneşti şi Moldovei. In acest context este lesne de Înţeles prezenţa produselor
materiale şi spirituale ale locuitorilor Ţării Româneşti şi Moldovei în Transilvania şi invers. Se înregistrează, pentru epoca amintită, continuarea pe o
treaptă superioară a relaţiilor cărturăreşti interromâneşti, concretizate prin
schimbul de dascăli, tipărituri, manuscrise, copişti, elevi, prelaţi, zugravi 1 ~- a.
In păstrarea climatului spiritual comun între provinciile surori, tipări
turi,le româneşti vechi au îndeplinit un rol de prim ordin. Ele erau o importantă faţetă a elementelor culturale de sudură dintre românii de pe Întreg
teritoriul dacic, atît prin aria de răspîndire pe care au înregistrat-o cît şi
prin conţinutul de idei pe care l-au propagat. Pătrunderea cărţilor românC";iti
\echi în Transilvania s-a datorat mai multor cauze, dintre care menţionăm:
politica în domeniul culturii promovată de unii domnitori sau cărturari din
Ţ;ua Românească şi Moidova faţă de românii din Transilvania; numeroasele
donaţii de cărţi realizate în decursul evului mediu, datorate diferitor categorii sociale (de la voievozi sau boieri pînă la modeşti cărturari din mediul
rural, dascăli sau călugări peregrini); activitatea intensă a colportorilor de
căqi; comerţul cu tipărituri; efortul meşterilor tipografi de desfacere a produselor oficinelor lor etc.
Era firesc ca istoricii din ţara noastră să-şi fi îndreptat atenţia asupra
circulaţiei cărţilor româneşti vechi. A fost şi este un capitol interesant al istorici culturii şi literaturii din perioada evului mediu 2 • Preocupări în direeţia
ÎnYestigării acestei problematici cu profunde semnificaţii au dovedit specialiştii
în materie, de la N. Iorga şi I. Bîrlea pînă la M. Păcurariu şi O. Şchiau. Ele
au venit şi din partea unor instituţii, dornice să cunoască situaţia reală a
tezaurului de tipărituri româneşti vechi din Transilvania.
* Text susţinut la Sesiunea ştiinţifică
Napoca, 25-27 mai 1979.
1
Cf. M. Păcurariu, Le?.ăturile bisericii
::? Moldo··.· În sec0!cl: .\"VI-XV/li, i,1
s=i-137; U. Şchi:-.u, C,:rturari ,<i cărţi în
Daci~. FPS, ,,. 30-56, W)-103.
2 ('. ~:hia •, op. cit., p. 57-79.

a Muzeului de ,istoric al Transilvaniei, Cluj-

ortodoxe din Transilvania cu Ţ,1ra Românească
Mitropolia Ardcdufrt;, XIII, 1-3, 1%S. p.
::pariu/ r,lln.Înesc mcdic,·,r.'. C: 1ui-l\.fap,,,.,. r:dir.
·
·

MUZEOLOGIE -

760

RESTAURARE -

PATRIMONIU

O dovadă convingătoare a preocupărilor de acest gen, venite din
partea Mitropoliei române unite din Blaj, este un material arhivistic3 , pe
care-l prezentăm în cele ce urmează. Acesta reflectă situaţia cărţilor româneşti
vechi, aflate în bisericile din parohiile şi protopopiatele greco-catolice din
Athidieceza de Alba Iulia şi Făgăraş. Aqiunea a fost definitivată, în anul
1933, de canonicul Iacob Popa 4 , pe baza rapoartelor alcătuite de preoţii care
ayeau în custodie şi bibliotecile parohiale, încă din 1921-1922.
Dosarul cu privire la situaţia tipăriturilor româneşti vechi însumează 184
file; nu are o valoare bibliologică, sub a~pectul formei, căci pentru alcătuirea
lui a fost transcris versoul unor foi imprimate, destinate cîtorva operaţii
financiare. Insă, în ceea ce prive~te conţinutul, dosarul prezintă o importanţă documentară remarcabilă. Aceasta rezultă din semnalarea, prin date
hibliologice sumare, a existenţei a 175 titluri de carte românească veche (secolele XVII-XIX), care se aflau, în 1933, în diferite biblioteci parohiale de
L1 bisericile aparţinătoare Arhidiecezei de :\!ba Iulia şi Făgăraş 5 . Fiecare
„descriere" de tipăritură nimânească Yeche conţine titlul prescurtat, anul, Incul
apariţiei şi locul în care se afla la data Întocmirii situaţiei. Drept instrumente de lucru, Iacob Popa a Întrebuinţat Bibliografia românească 'i:eche de
I. Bianu şi N. Hodoş şi lucrarea lui Veress Endre cu privire la Yechile tipă
rituri şi căqi româneşti din Ardeal şi Ungaria. Dintre cele 175 cărţi româneşti vechi, cărturarul blăjan a reu~it să identifice doar 138 titluri. în dreptul
l·elorlalte a menţionat, laconic, ,,nu ocură" cu B. R. V. 8
Tipăriturile româneşti vechi, păstrate în biblioteci parohiale care făceau
parte din Arhidieceza de Alba Iulia şi Făgăraş, luate în evidenţă de Mitropnlia română unită din Blaj, au fost imprimate în diferite centre tipografice din
Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, între mijlocul secolului al XVIIiea şi începutul secolului al XIX-iea. Din ~ercetarea materialului documentar am ajuns la concluzia. că cele 175 titluri provin din 13 centre tipografice. Investigaţiile în această direqie ne-au condus la următoarele rezultate,
pe care le prezentăm prin precizarea numărului de volume: Blaj: 918 voi.,
Bucureşti: 369 vol., Rîmnic: 279 vol., Bălgrad: 65 voi., Tîrgovişte: 46 voi.,
laşi: 32 vol., Sibiu: 28 vol., Buzău: 17 voi., Snagov: 10 vol., Viena: 5 voi.,
Hurez: 2 vol., Govora şi Pesta: 1 vol. în total: 1773 volume7 (pl. I).
Diferenţa vizibilă a numărului de volume din cartea românească veche,
aflat în custodia bisericilor româneşti unite din Transilvania, în direcţia unui
centru tipografic sau altul, se poate justifica prin particularităţile istorice care
au determinat produqia de tipărituri pentru această perioadă. Era firesc ca
în bibliotecile parohiale româneşti, răspîndite în cuprinsul Arhidiecezei de
3

Arhivele Statului, Filiala jud. Alba, Mitropolia

(nui departe, abreviat: Dosar 6575/1933).

română unită

Blaj, dosar 6575/ 1973

Da-te despre viaţa şi activitatea sa la: Gh. Dăn.iJă, + Iacob Popa. Cuvînt funebra/,
În Unirea, Blaj, XLVII, 38, 1937, p. 2-4; D. N[eda], + Prepozitul Iacob Popa, în
Cultura creştină, Blaj, XVII, 8-9, 1937, p. 616-618; Academia RSR, Fii. Cluj-Napoca,
Biblioteca, Arhive personale, I. Botezan, Iacob Popa. Catalog, O!,uj-Na.poca, 1978.
6 Dosar 6575/1933, H. 8 r-184 r. lntr-o primă etapă de cercetare a materialului arhivistic a participat şi O. Rotaru (1,927-1978), fost arhivist principal la Arhivele Statului,
Filiala jud. Alba.
6 Dosar 6575/1933, passim. 1n urma unor recente cercetări s-a reuşit idencificarea altor
titluri, aju11f1Îndu-se la un număr de 161 cărţi româneşti vechi, tipărite Sntre 1642-1814.
7 Dosar 6575/1933, passian.
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Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul episcopal la Blaj, să predomine literatura
promovată de acest centru bisericesc şi cultural. După cum se ştie, tipări
turile româneşti de la Blaj, expresie particulară a culturii transilvănene din
evul mediu şi din epoca modernă, răspundeau unor necesităţi imediate, în
semul că multe dintre ele se mai foloseau, chiar şi la data finalizării investigaţiilor, în oficierea serviciului divin. Aşadar, era normal ca autorităţile de
la Blaj să urmărească răspîndirea tipăriturilor imprimate aici. Erau, dealtfel, lucrări valoroase sub aspectul conţinutului, în raport direct cu dim.nul spiritual promll\·at de acest centru, dar şi în ceea ce priveşte nivelul
realizării lor artistice, e\'idenţiat prin cercetări de dată recentă'\
Dintre cele 918 volume ale tipăriturilor române~ti ,·echi, imprimate în
11ficina tipografică a Blajului, ne reţine atenţia, în mod deosebit, Minologhio1111 I din 1781, depistat
în 78 biblioteci parohiale 9 , Penticostarionul ( 1768),
itlen1ific.1t în 68 localităţi 10 'li, în fine, Biblia din 1795 11 , monument al literaturii religioase transih·ănene de la sfîr~itul secolului al XVIII-iea. Tipări
tura a fost găsită În 48 a~ezări din diferite zone geografice, cum sînt, de
pildă, judeţele Alba, Bra~o\', Cluj, Mureş, Neamţ, Sălaj etc. Desigur că in,·e,tigaţii speciale asupra căqilor româneşti vechi de la Blaj, aşa cum apar ele
în materialul arhivistic de faţă, atît în direcţia conţinutului cit şi sub raportul ariei de răspîndire, de pildă prin alcătuirea unui atlas al circulaţiei,
ne-ar ajuta să ajungem la concluzii revelatoare în privinţa valorii lor particulare, ca o expresie aparte a mişcării spirituale promovate de centrul cultural
al lllajului.
Impresionantă este, sub raport numeric, 'li existenţa tipăriturilor de la
Btll ureşti, centru tipografic în care au fo,t imprimate foarte multe lucrări.
După calculele noastre, această prezenţă se concretizează prin 50 de titluri
În .%9 exemplare, răspîndite în Arhidieceza de Alba Iulia şi Făgăraş. Tipări
turile bucureştene, incluse în documentul finalirot de prepozitul Iacob Popa,
dintre care cea mai veche este Cheia Î11ţelesului (1678) 12 şi cea mai recentă
e<;te Antologhio11ul din 1766 1:1, au circulat în diferite zone geografice din
Transilvania. Ne-o dovedesc chiar rapoartele preoţilor ~i protopopilor trimise
la Blaj din cele mai îndepărtate localităţi. Considerabilă este, de exemplu,
,·arietatea bibliotecilor parohiale române')ti, 35 la număr, care păstrau Chiriacodromionul din 17.'2 14 sau Ei:angbelia din 1760, identificată în 33 localiR C. Tatai-Baltă, Gr,n:orii în lemn de la Blaj ( 1750-18.10), I-III, în Apulum, Xlf,
1974. p. 629-6-41; XIII, 1975, p. 719-745; XV, 1977, p. 705-727. O trecere în revistă
1 produselor oficinei de la Blai, la I. E. Naghiu, Tipăriturile blăjene între 1750-1800, În
C11ltura creştină, Blaj, XXIV, 5-6, 1944, p. 3C9-328. Cercetări de dată recentă asupra
acc~tor tipărituri, la T. Furdui, Tipărituri româneşti vechi blăjene, aflate în fondul Colec(iilur .<peciale ale Bibliotecii Academiei. Filiala Cluj-Napoca, în Apulum, XVII, 1979 (sub
tipar).
9 Dosar 6575/1933, f. 112 r.
10 Idem, f. 167 r.
11
Idem, f. 132 r. În legătură cu această tipăritură, cf. I. Bălan, Biblia de la Blaj,
I-III, în Cultura creştină, Blaj, IV, 5, 1914, p. 133-141; IV, 6, 1914, ,p. 1l'6-182; IV,
7, 1914, p. 197-202; I. Modrigan, Cum a apărut biblia lui Clain (Pe bază de documente
i~1rdirc), cu un post-scriptum de Zeno'UÎt> Pâclişanu, în Cultura cre,<tină, Blaj, VIIT. 5-6.
l '!I", ;-i. 96-102.
1 ~ Dc~~r 65 7 5."193.', f. 12 ~i:: Id,,r,1, f. 16., r.
14 J,k:i, f. 39 ~
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tăţi ardelenc 15 • Oirculaţia relativ intensă a tipăriturilor româneşti din Bucureşti în unele localităţi din Transilvania se explică nu atît printr-o apropiere
geografică, cit mai ales prin schimbul cărturăresc interromânesc, concrctiz.at
în faptul că mulţi preoţi transilvăneni erau hirotoniţi în capitala Ţării Româneşti. Aici erau trimişi, de asemenea, pentru studii, o serie de tineri. Nu
trebuie neJlijată nici frecvenţa copiştilor sau a zugravilor. Ei se vor fi întors
şi cu tiparituri bucureştene, necesare activităţii pentru care erau pregătiţi.
In fine, să nu uităm nici însemnătatea comercială a capitalei, care atrăgea şi
nenumăraţi

produse de

negustori ardeleni. Aceştia transportau, la întoarcere, pe
altă natură, şi tipăriturile româneşti solicitate în Ardeal rn_

lîngă

Urmărind, în continuare, răspîndirea tipăriturilor româneşti în diferite
biblinteci parohiale transilvănene, ne reţine atenţia şi lotul de carte imprimat
în oficina tipografică de Ia Rîmnic. Au fost depistate 279 volume din tipă
riturile rîmnicene, care au trecut, prin diferite căi, Munţii Apuseni. In această
ordine de idei menţionăm, în mod deosebit, Triodionul din 1731, detectat În
27 localităţi din Transilvania 17 , Antologhionul editat în 1737, care exista, în
anul 1933"\ în 37 biserici greco-catolice şi, în fine, Pcnticostarionul din 17-U
aflat în nu mai puţin de 49 biblioteci parohiale 19 .
Prezenţa relativ numeroasă a tipăriturilor de la Rîmnic în mai multe
aşezări din Ardeal nu trebuie să ne surprindă. Este o dovadă, de altminteri
foarte convingătoare, a permanentului dialog cultural care a existat, în toate
timpurile, de o parte şi de alta a Munţilor Carpaţi. Dealtfel apropierea geografică a oficinei tipografice de la Rîmnic faţă de Transilvania explică, în
parte, relativa uşurinţă a răspîndirii acestor tipărituri peste munţi. Insă nu
trebuie să uităm nici realitatea istorică după care la Rîmnic s-au tipărit toate
cănile necesare serviciului divin în limba română. Erau, apoi, bine realizate
sub aspect grafic, ceea ce a contribuit, din plin, la marea lor solicitare din
partea ardelenilor, pe care i-au interesat, desigur, în egală măsură, )i sub
aspectul conţinutului 20 •
în contextul acestei cercetări nu vom mai insista, în mod fortuit, ~i
asupra celorlalte tipărituri româneşti veohi, incluse în situaţia centralizată din
1933, înaintată Mitropoliei române unite din Blaj. Ou siguranţă că în ve~tigaţii la alte nivele asupra răspîndirii tipăriturilor impr~mate în alte oficine
15
16

Idem, f. 74 r.
M. P;'icurariu, op. cit., p. 101; B. Teodores..:u, Circulaţi,i cărţii vechi de B11curefti
(1508-1830), În Glasul bisericii, XX, 9-10, 1961, p. 879-921; I. Cristache-Panaa,
Tipăritura b11cureşteană din al XV ll l-lea veac în satele transilvănene, în Bucurejti, IX,
1972, p. 157-162.
17
Dosar 6575/1933, f. 38 r.
18 Ibidem, f. 42 r.
19 Ibidem, f. 51 r.
20
M. Picurariu, op. cit., p. 100; O. Şchiau, op. cit., p. 81-86, 100-103. Referitor
la difuziunea căqii rîmnicene peste munţi, of. V. Moliru, Aria de răspîndire a cărţilor de
la -Rîmnic În Bi.inat în secolul al XV I ll-lea, În Mitropolia Olteniei, XVI, 11-12, 1964, p.
859-869; V. Coman, Răspvndirea c,irţilor de mit ,le la Rîmnic în parohiile din Ţara
Bîrsei, În Mitropolia Olteniei, XXIII, 9-lC, 1971. p. 627-633; I. B. Mureşianu, Circulaţia
cărţii de /,: R..'mnic :'_;: [1.~11,1t. D011.1 1_;:,::ritar:· i.::.;.:_e nccr1::usc1tte, in Mitropoli..i Banatului,
XXI, 7-9, 1971, p. 443-449; D. Cor,wu, Aspecte ale activităţii de tipărire şi răspîndire
a cărţilor bi,ericeşti rom.Jneşti în T r,msilvani.J., Mumenia iÎ Moldova în secoht! al XV I Hlea, În Biserica 01todoxă română, LXXXV, 11-12, 1967, p. 1218-1228.
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tipografice, cum sînt, de pildă, cele de la Bălgrad, Buzău, Iaşi, Sibiu etc.,
în lumina documentului din 1933, se vor solda cu interesante concluzii.
După cwn am precizat deja, din studiul întreprins asupra situaţiei de
ansamblu referitoare la prezenta tipăriturilor româneşti vechi în diferite
biblioteci parohiale din Transilvania rezultă că acestea au fost imprimate
între 1642-1814 21 . Din motive de spaţiu, vom trece în revistă doar tipări
turile din secolul al XVII-iea, anunţate de preoţii şi protopopii care au Cl)ntribuit la realizarea centralizării. Este vorba de 13 titluri, începînd cu
Evanghelie învtiţătoare, Govora, 1642 şi terminînd cu Chiriacodromionul,
Bălgrad, 1699. Cele 13 tipărituri au fost identificate în 126 exemplare, în
diferite localităţi din Transilvania, din Munţii Apuseni pînă în părţile Mărgi
nimii, din Ţara Făgăraşului pînă pe Valea Tîrnavelor, din Ţara Bîrsei pînă
pe Valea Mureşului.
Vom exemplifica cele de mai sus doar cu două cazuri. Este ,·orba de
Caza11ia lui Varlaam, Iaşi, 1643 şi Chiriacodromionul de la Bălgrad, 1699.
Prima tipăritură era, la data alcătuirii mJ.terialului, în 21, iar a doua În 54
biblioteci parohiale. Din cercetările noastre asupra ariei de răspîndire a Cazaniei lui Varlaam rezultă că tipăritura de la Iaşi era, în 1933, În următoa
rele judeţe: Alba, 4 exemplare (Cetatea de Balta, Galtiu, Miraslău, Oarda de
Sus); Bistriţa-Năsăud, 1 exemplar (Orosfaia); Braşov, 4 exemplare (Comana
de Jos, Hurez, Olteţ, Veneţia de Jos); Cluj, 2 exemplare (Boju, Săcuieu);
Harghita, 1 exemplar (Voşlăbeni); Mureş, 4 exemplare (Cozma, Dumbrava,
Milăşel, Sînmărtinul de Cîmpie); Sibiu, 5 exemplare (Caşolţ, Colun, Broştea
:\1ică, Noul, Şeica Mică). 22
După ce am urmărit răspîndirea Cazaniei lui Varlaam în Transilvania,
să vedem care este situaţia Chiriacodromionului de la Bălgrad din 1699, pe
baza rezultatelor cercetării aceluiaşi material arhivistic. Astfel, judeţul Alba
avea 22 exemplare (Abrud, Alba Iulia-Lipoveni, Bărăbanţ, Cărpeniş, Ciuguzel, Cricău, Daia română, Doştad, Gaida de Jos, Gîrboviţa, Fărău, Iclod,
!ghiu, Hopîrta, Lopadea Veche, Lunca, Oiejdea, Pănade, Săsciori, Sebeş-Alba,
Şeu~a. Şpălnaca); judeţul Bistriţa-Năsăud avea doar 1 exemplar (Ţagu);
judeţul Braşov deţinea 4 exemplare (Homorod, Netot, Pojorta, Vajda-Recea);
judeţul Cluj anunţase 13 exemplare (Borzeşti, Cătina, Ceanul Mic, Cheia,
Gădălin, Gligoreşti, Jucul de Mijloc, Hidiş, Mărgău, Petreştii de Jos, Rediu,
Sînpaul, Şardu); judeţul Mureş poseda 7 exemplare (Balda, Băla, Cozma,
Crăieşti, Cucerdea, Dîmba, Luduş); judeţul Neamţ era menţionat doar cu 1
exemplar (Bicazul Ardelean); judeţul Sibiu a înregistrat 13 exemplare (Ală
mar, Armeni, Buia, Calvasăr, Glîmboaca, Hosman, Ludoş, Mihăileni, Ra.co21

Dosar 6575/1933, f. 8 r-184 r.
Idem, f. 9 r. O parte din aşezări'lc transilvănene, unde au fost detectate cxempbrc din Cazania lui Varlaam, pot fi trecute În harta cu Răspîndirea Cazaniei lui V ar/pam
în Transilvania, alcătuită de O. Şchiau, op. cit. (h. IV). Reţinem, dintre ultimele cercetări
asupra circulaţiei acestei tipărituri fo Transilvania, următoarele contribuţi,i: Fr. Kiss, Date
noi privind circulaţia Cazaniei lui Varlaam în Transilvania, fo Steaua, XIX, 11, 1968, p.
127-128; O. Şchiau, Circulaţia Cazaniei lui Vprlaam în Transilvania, ~n Mitropolia Olteniei, XXII, 5-6, 1970, p. 109-130; V. Netea, La diffusion de „La Cazanie" de Varlaam
en Transylvanie, În RevRHist, X, 2°, 1971, p. 369-376; N. Edroiu, Exemplarul de la
Cetan (Dej) al Cazaniei lui Vprlaam, în Mitropolia Ardealului, XVI, 7-8, 1971, p.
564-566; O. Şchiau, Cărturari şi cărţi în spiJţiul românesc medieval, p. 104-120.
22

MlJ2.EOLOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

765

viţă,

Sadu, Săcădate, Sibiu, Veştem); judeţul Sălaj a anunţat 4 exemplare
(Chendrea, Cuzăplac, Sîncraiu Almaşului, Teud)23 •
Pornind de la materialul arhivistic cercetat, dorim să mai analizăm,
în contextul acestui articol, problema răspîndirii cărţilor româneşti vechi pe
unităţi administrative, adică pe judeţe 2 -1. Din investigaţiile Întreprinse am
ajuns la concluzia că situaţia se prezintă astfel: judeţul Alba: 474 exemplare;
judeţul Bacău: 9 exemplare; judeţul Bistriţa-Năsăud: 75 exemplare; judeţul
Braşov: 155 exemplare; judeţul Cluj: 425 exemplare; judeţul Harghita:
21 exemplare; judeţul Mureş: 299 exemplare; judeţul Neamţ: 7 exemplare;
judeţul Sibiu: 208 exemplare; judeţul Sălaj: 106 exemplare (pi. II).
Dacă vom trece în revistă localităţile judeţului Alba, unitate administrativă care deţine cel mai mare număr de exemplare, vom putea obser\'a că ele
sînt răspîndite pe Întreg cuprinsul zonei, din Munţii Apuseni pînă pe Valea
Sebeşului, din Valea Gălzii pînă în ţinutul Tîrnavelor şi Mureşului. După
judeţul Alba urmează judeţele Cluj şi Mureş cu 425 şi, respectiv, 299 exemplare. O cercetare sumară a situaţiei răspîndirii tipăriturilor româneşti vechi
În aceste două judeţe, dealtfel cu un trecut cultural bogat, ne îndreptăţeşte
concluzia potrivit căreia în judeţele Cluj şi \'Jure~ sînt prezente tipărituri din
foarte Yariate centre tipografice, din toate secolele şi din toate categoriile
sub raportul conţinutului lor. Aceleaşi aprecieri pot fi aplicate şi judeţelor
Sibiu, Braşov şi Sălaj, al căror număr de exemplare depăşeşte 100. Judeţele
Bacău şi Neamţ, care aveau biblioteci parohiale aflate şi sub jurisdiqia Blajului, sînt cu cele mai puţine exemplare: 9 şi, respectiv, 7 exemplare.
În funcţie de informaţiile din materialul arhivistic, finalizat de prepozitul Iacob Popa în 1933 pe baza rapoartelor preoţilor şi protopopilor expediate la Mitropolia română unită din Blaj, a,m căutat să urmărim cîteYa
aspecte ale fenomenului de răspîndire a tipăriturilor româneşti vechi în Transilvania, imprimate Între mijlocul secolului al XVII-iea ~i primele decenii ale
secolului al XIX-iea. Aspectele investigate au avut ca puncte de referinţă:
a) apartenenţa cărţilor la un centru tipografic sau altul (am constatat preponderenţa tipăriturilor de la Blaj şi numărul ridicat al acelora de la Bucureşti
şi Rîmnic); b) trecerea În revistă a tipăriturilor româneşti vechi din veacul
al XVII-iea (am insistat asupra Cazaniei lui Varlaam, 1643 şi asupra Chiriacodromiomtlui de la Bălgrad, 1699); c) răspîndirea cărţilor româneşti vechi
pe unităţi administrative (am remarcat locul prim deţinut de judeţul Alba,
urmat de judeţele Cluj, Mureş şi Sibiu).
Cu tot caracterul relativ al unor asemenea situaţii centralizate, datorat, în
primul rînd, responsabilităţii şi competenţei declaranţilor (care, din neatenţie,
au putut omite o serie de titluri din cărţile româneşti vechi, sau au furnizat chiar
23 Dosar 6575/1933, f. 20 r. Ca şi În cJ.zul Cazaniei !11i Varlaam, o parte din localităţile transilvănene, unde au fost surprinse exemplare din ChirÎf1Codromio11ul de la Bălgrad,
1699, trebuie aşezate În harta cu priviire la răspîndirea. acestei tipărituri. Cf. O. Şchiau,

Cărturari şi cărţi

în spaţiul românesc medieval, p. 128-133, (h. V).
Pentru acest aspect al cercetării am utilizat Şematismul veneratului cler al arhidiecezei mitropolitane greco-catolice române de Alba Iulia şi Făg,iraş pe anul domnului
1900 de la sfînta unire 200, Blaj, Tip. semin., 1900; C. Suciu, Dicţionar istoric al localită
ţilor din Transilvania, 1-11, Buc., Edit. Academiei, [ 1967-1968]; / udeţele României socialiste. Ed. a II-a, Buc., Edit. pol. 1972.
2
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informaţii eronatef\ materialul arhivistic ne dcwedeşte existenţa unui însemnat tezaur de tipărituri româneşti vechi, 1779 volume, păstrate în diferite
biblioteci parohiale din Transilvania. Numărul este impresionant, dacă avem
în vedere cele peste 1300 tipărituri vechi din Ardeal, cercetate de N. I,,r~a
în primii ani ai secolului nostru:! 6 , în biserici ortodoxe ~i unite.
Investigaţii cu aplicaţie şi sistem asupra unor materiale arhivistice ,imilare ar fi de un real folos în problema cercetării circulaţiei tipăriturilor rum,1neşti vechi 27 . Este un fenomen specific culturii medievale „i moderne rom;1neşti, care poate fi ilustrat, cît se poate de grăitor, prin atlase ale circul.iiiei
unei tipărituri sau a mai multora 28 , aplicate unor unităţi administrative s;iu
chiar la scară naţională. Tezaurul de cane românească veche, păstrat pe lingă
diferite biserici din Transih·ania, dnvede~te existenţa unui număr mare de
biblioteci parohiale, majoritatea fiind continuatoarele unor modeste colecţii de
cărţi din secolul al XVIII-iea sau chiar mai vechi de această dată. Multe <lin
aceste vechi biblioteci rom;1ne~ti s-au dispersat 2!1, în decursul deceniilm treL"ute.
Reconstituirea lor ar necesita cercetări migăloase de arhivă, pornind ~i de L1
materiale documentare de profilul celui prezentat aici.
25
Cercetări de dată recentă .1tcstă un număr nui marc dl· tipărituri de.::ît cele m.-:qilinatc În materialul arhivistic. Ci., pcntru cxcmplarclc de la două bibliioteci parohial<! Jin
Alba Iulia, E. Mârza, Colecţia de caret: wche de la biserica ortodoxă Maieri li Alba luli.i,
in Apulum, XV, 1977, p. 355-369; idem, Protopopul Nicoifle Raţiu 1i colecţia de carte
românească veche de la biserica „Buna Vestire" din Alba Iulia, în lndrum,"itorul /a.,toral,
Alba lu-;ia, II, 1978, p. 123-126. Pentru bibliotecile parohiale din Feleacu, Va , \',1lca
Groşilor, Bogata de Jos, Curtui~ şi Calna, vez..i G. Alicu, Circul.iţia cărţii 'lJechi rom,i11l';ti
rn judeţul Cluj, I, în ActaMN, XV, 1978, p. -401-·410.
26 N. Iorga, Scrisori 1i inscripţii ardelene şi m.iramureşene (Studii şi dornmentt? cu
privire la istoria românilor), Buc. 1906.
2
• Menţionăm, În mod selectiv, din numărul relativ marc de contribuţii dedicate ac~stri
problematici, pc lîngă acelea citate la nota 20, B. Teodorescu, Circulaţia vechii cărţi bisericeşti. Contribuţie la un catalog cumulativ, În Biserica ortodoxă română, LXXIX, I-~.
1961, p. 169-19-4; Gh. Lipu, Contribuţii la studiul circulaţiei 'uechilor c,irţi bisericeiri, i n
Mitropolia Banatului, XVIII, 7-9, 1968, p. 461-472; A. So.:olan, Circulaţi.: cărţii wchi
româneşti în nord-f.Jestul Trt1nsilvaniei, în Marmaţia, I, 1969, p. 29-32; I. C. Chitimia,
Din vechea răspîndire a âirţii rom.Îne1ti în Ţara Oltului, în Mitropolia Olteniei, XII, j-6,
1970, p. 533-542; I. Ranca, Circulaţia cărţii vechi româneşti din Ţara Românea;d şi
Moldova pe Valea Mureşului în secolele XVII-XIX, 'Io Studii şi materiale, Tg. M·.irc),
III-IV, 1972, p. 259-266; C. Feneşan, Circulaţia cărţilor româ11e1ti din secol:,[ al XV!llea În Banat, În Studia, Ser,ies Historia, XVII, 1, 1972, p. 17-31; T. Furdui, I. Mârza,
Tipărituri româneşti vechi imprimate la Bălgrad, conservate în fondul Colecţiilor speciale
ale _Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România Filial{' Cluj, în Mitropolia A rde.il~lu,, XX, 9-10, 1975, p. 608-617; Gh. Cuncscu, Cărţi vechi româneşti pe Valea ;uper,oar,"i a Mur~şului: Deda-Reghin, În Mitropolia Ardealului, XVII, 1-2, 1973, p. 102-1 IC;
N. Todor, Circulaţia vechilor cărţi bisericeşti în judeţul Sibiu şi contribuţia lor la înt.irire,1
unit&iţii de credi11ţă şi de neam ( 1643-1918), în Mitropolia Ardealului, XXII, 7-9, 1977,
p. 655-676; D. Lupan, Circu/pţia cărţii vechi române/ti în judeţul Alba, în Apulum, X V,
1977, p. 729-739; M. Mălin~, Circulaţia tipărit1trilor de la Biilgrad în satele din Bihor,
În lndrumătorul pastoral, .A!lba Iulia, I, 1977, p. 1-47-154; E. 1l. Colea, Circulaţi(' tip,iriturifor române1ti vechi în secolul al XV I Ii-lea, în comitatele Arad şi Z,"irand, în Ziridava,
X, 1973, p. 679-690 etc.
28
Cf. sugesti~ interesante la N. Oprea, Propuneri pentru editarea unui ,.Atlas al circulp.ţiei cărţii româneşti vechi•, În TîrgO'IJişte, cetate a culturii româneşti, Buc., Edit. Litera,
197
53 58
••
u n- c~z".. convmgat~r
· Al
· - d e p1·1d-a, originea
. .
. - . ·1 or romaneşti
'
. vec h"I d e
1 ,prezmta,
upantun
M-uzeul Umr.w. Alba Iulia, după cum rezultă din cercetările lui L. Haţeganu ~i D. Lupan,
m .Apulum, XII, 1974, p. 359-394; XIII, 1975, p. 353-372; XIV, 1976, p. 225-2'iO;
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Yaloarea ştiinţifică a unor astfel de piese arhivistice se potenţează cu
mult, dacă interpretăm tipăriturile româneşti vechi nu ca nişte simple „vechituri", ci ca nişte „ Yehicule privilegiate ale ideilor" .3 Circulaţia lor În diferite medii sociale, repetatele lecturi din partea unor variate categorii de cititori, ideile progresiste Yehiculate de multe dintre exemplare (nu numai în
direqia unui conţinut religios, ci şi în ceea ce priveşte anumite realităţi istorice ca, de pildă, originea romană, latinitatea limbii, momente din istoria
neamului rom,1nesc de pe ambele Yersante ale Carpaţilor etc.), toate acestea
au conferit tipăriturilor româneşti Yechi un rol aparte În dezvoltarea dialectică a limbii române literare, în promovarea prestigiului ei în lumea sud-est
europeană şi, în sfîrşit, dar nu în ultimul rînd, în efortul de unificare politică
~i cultur.1.lă a celor trei provincii româneşti.:i 1

°

IACOB MARZA -

CORNEL TATAI

BALTĂ

DIE VERBREITUNG DER ALTEN RUMĂNISCHEN DRUCKE IN
SIEBENBORGEN (DIE MITTE DES 17. JH. - DIE ERSTEN
JAHRZEHNTE DES 19. JH.) IM LIOHTE EINES
ARCHIVMA TERIALES
(Z usammen f assun g)
Dic dokumrntarische Grundlagc der Mittcilung ist cin Archivesmaterial, welchcs im
Su.m.uchiv, Die Filiale des Krciscs Alba, Dcr Fond dn rumănischcn Mitropolie Blaj,
Dossicr 6575/1933 bewahrt ist. Dic Urkundc dcmonstricrt uns den Zustand dn altcn
rumanischrn Drucke aus dcn gricchisch-katholischen Pfarrgemeinden des Erz.bistumcs von
Alba Iulia und Făgăraş im Jahr 193.\. Das Archi\·csmaterial wurdc vom Gelchrtcn Iacob
Pop.1 au~ Blaj rcdigicrt. Er hat dat Arc hi vcsmaterial aus den Bcrichtc, wclche ihm von den
Pricstcrn se hon aus dcn Jahrcn 1921-1922 gcschickt worden waren, abgeschlosscn.
Dic Problcmatik, welche dic Verfasser bezweckt haben, ziclt den Zustand der alten
rumanischcn Drucke in dcr Richtung der Hcrkunft eines Druckcreizcntrumes, das Ausmass
cincs bcsrimmtcn Buches (Blaj, Bucureşti, Rtmnic u. s. w.), die Forschung einigen seltcncn
Drucke ;1 us dem XVll.-ten .J J.hrhundcrt (Ca7.ania lui V .:trlaam, laşi, 1643; Chiriacotlromion11l ele l.1 B,ilgrad, 1699 u. s. w.) und cndlich dic Vcrbrnitung dcr J.!ten rumănischen
Druckc in nrschicdenen Kreise.

XV, 1977. p. 371-391. Vezi şi I. Mârza, L. Haţeganu, Cărţi didactice româneşti din secolul al XIX-lra În biblioteca Muzeului de istorie Alba Iulia, În Apulum, XI, 1973, p.
393-421.
30
Vezi sugcHiile interesante ale lui Fr. Furct, Histoire du livre dans l,1 societe modeme: ucherches, methodes, problematique, în RevRHist, IX, 3, 1970, ,p. 507-516.
1
~ Cf., În acest sens, consideraţiile lui Gh. Popp, Cartea românească medievală ;,,
slujba unităţii naţionale, În Probleme de bibliologie, 1970, p. 23-49; V. Netea, Cartea -

m.:111ifenare fi m,irturie permanentă a unităţii nţiţionale românefti (secolele XVl-XVlll),
1-ll, În Mitropolia Ardealului, XXIII, 7-9, 10-12, 1978, p. 424-437, 732-745.

CIRCULAŢIA CARŢII

VECHI ROMANEŞTI
IN JUDEŢUL CLUJ (III)

Prezentăm în continuare cartea veche românească din judeţul Cluj, descriind în partea a treia a lucrării cărţile de la bisericile din: Batin, Ciulcni,
Dăbîca, Diviciorii Mici, Gădălin, Ghirolt, Măhal, Panticeu, Rediu, Strîmbu
şi Viişoara. Principiile utilizate pentru descrierea cărţilor sînt enunţate în
prima parte a lucrării, apărută în Acta.MN, XV, 1978, p. 401-410.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Batin

133. Evanghelie, Bucureşti, 1742.
în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii ş1 chenar cu motive florale imprimate, fragmente de închizători.
Legătura şi primele file deteriqrate mecanic.
in-2° (29,3 X 19,3 cm); f. titlu+ [3] f. + 180 f. + [1] p.
BR V, II, nr. 224; [ 4] f. + 180 f.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, nedatată, prin care se arată că Evanghelia este a bisericii din Batin şi a fost cumpărată de Mora Niculae.
f. 1 r.-8 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1824, 26 septembrie, autor
V asilie Luca, din care reiese că Mora Flore a cumpărat cartea cu 16 zloţi
pentru biserica din Batin, în anul 1824, 17 februarie. f. 22 r. 0 -28 r. 0 : Însemnare cu caractere latine, din care se Înţelege că în anul 1860, cartea a fost
legată a doua oară, cu cheltuiala lui Niculae Mora.
134. Triodion, Bucureşti, 1746.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, fragmente de înohizători.
Conservată satisfăcător, cîteva file restaurate.
in-2° (26,5 X 16,2 cm); f. titlu + 355 f. + 119 f. + [ 1] p.
BRV, IV, nr. 93; [2] f. + 355 + 119 f.
f. 22 r. - 37 r.: Însemnare ca caractere latine, prin care se avată că în 1860,
cartea s-a reparat a doua oară, cu cheltuiala văduvei Ancă Oane.
135. Cazanii, Rîmnic, 1748.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn.
Cotorul restaurat cu pînză, legătura şi filele liminare deteriorate mecanic.
in-2° (30,4 X 20,8 cm); f. titlu lipsă; f. 8, 9 fragmentare + f. 10 - 202
(cu greşeli de numerotare)+ 103 f. + f. 105 - 108 + f. 104 + f. 109, 110.
BRV, II, nr. 263; [3] f. + 200 + 110 f.
136. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, chenar din mouve geometrice 11nprimate, urme de închizători.

Legătura

49 -
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Lipseşte

cotorul, legătura şi cîteva file deteriorate mecanic.
in-2° (33 X 21,5 cm); f. titlu + [ 1] f. + 200 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
f. 86 v. - 95 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1800, /[una] mat,
20 zile, autor Vasilie Poenariu, paroh În Batin, atestă cumpărarea cărţii de
către sătenii din Batin, pentru biserica neunită de aici.
137. Strastnic, Blaj, 1773.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente din mouve florale, o
închizătoare şi urmele celei !al ce.
Conserva tă satisfăcător.
in-2° (30,2 X 19 cm); f. titlu + 187 p. + [ 1] p. albă.
BRV, II, nr. 382; [ 1] f. + 187 p.
p. 5-23: însemnare cu caractere chirilice fragmentar lizibilă, atestă cum pararea căqii de către sătenii din Batin, pentru biserica neunită de aici.
[ 1] p. albă: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, autor Diac Gligor,
prin care se arată că Strastnicul este al bisericii neunite din Batin.
Cartea '1.:eche româneasc,z la biserica ortodox,z română Ciulcni

138. Evanghelie, Snagov, 1697.
în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente din motive florale )i geometrice imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Legătura

Conservată satisfăcător.
in-2' (27,5 :,,< 19,5 cm);

f. titlu + 12] f. + 152 f. + f. 153 manuscris +
154, 155 + f. 156 manuscris + t. 157 - 180.
BR V, I, nr. 103; [3] f. + 180 f.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 1864, die 24 aug., autor Michaele Ungur, arată că Evanghelia este a bisericii greco-catolice din Ciuleni.
f. 1 r.: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, prin care se arată că
această carte este a lui Pop Ştef an.
139. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente din motive
florale imprimate, fragmente ale celor două închizători, caboşoane.

+ f.

Conse,rvată satisfăcător.

in-4° (28,6 X 18 cm); f. 115 + f. titlu + [2] f. + 415 f.
BR V, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 1 r. - 8 r.: însemnare cu caractere chirilice, paqial lizibilă, autor Pap
T oder, referitoare la legarea cărţii, probabil în 1777.
f. 271 v. - 277 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată luna maiu, 1 zi, a.
d(o)mnul(ui) 1700, atestă cumpărarea căqii cu 21 de florinţi.
140. Antologhion, Rîmnic, 1737.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urmele celor două
închizători.
Lipseşte prima copertă şi parţial, cotorul; deteriorată mecanic, multe· file
desprinse.
in-2° (33,7 X 23,4 cm); f. titlu lipsă; [ 1] f. + f. 1 + f. 5 - 580 (cu
greşeli de numerotare) + f. 581 fragmentară + f. 583 - 603 + f. 606.
BRV, II, nr. 215; [ -4] f.
650 f.

+
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f . .6 r.. - 25 r.: însemnare cu caractere chirilice, parţial lizibilă, nedatată,
autori curatorul lo(n) de la Mărgău ş(i) secretarăşu(l) săborului, Dea(c) Toa[ d]er di(n) Mărgău, referitoare la donarea cărţii lui Pop Ion din Fi(n)ciu şi
feciorilor lui.
·
f. 164 r - 181 r.: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, prin care se
spune că popa l(g)nat di(n) Cremenea şi fratele său, Onu(l), au cumpărat
cartea de la dascălu(/) Dumitraşcu şi de la PÎ(r)vu(l) de la Rî(m)ni(c), în
anul 1740, la luna bt(i) di(chem)[vrie ], 28.
141. Penticostario11, Blaj, 17 68.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena rast1gmru ş1 ornamente din
mo~ive florale şi geometrice imprimate, fragmente ale celor două închiză
tori.
Distrusă unitatea blocului de carte, file arse sau deteriorate mecanic.
in-2° (32,5 X 20,5 cm); f. titlu + [ 1] f. + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
f. 7 ,·. - 27 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1800, În l,ma lui
aprelie, în 15 zile, arată numele sătenilor din Ciuleni care au contribuit la
cumpărarea căqii şi apoi au donat-o bisericii.
f. 93 r., 105 r., 134 r.: însemnări cu caractere latine referitoare la starea
vremu.
142. Strastnic, Blaj, 1773.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Lipseşte cotorul, consen·ată satisfăcător.
in-2° (36 X 22 cm); f. titlu lipsă; 132 p.
p. 137 - 187.
BRV, II, nr. 382; [1] f. + 187 p.
p. 18-19: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, atestă cumpararea căqii
cu 4 florinţi ~i donarea ei bisericii din Ciuleni.
143. Apostol, Bucureşti, 1784.
Legătura în hîrtie aplicată pe carton, cotorul şi colţurile în piele.
Conservată satisfăcător, cîteva file restaurate.
in-2° (29,5 X 19 cm); f. titlu + [ 3] f. + 148 f.
BRV, II, nr. 466; 4 + 149 f.
f. 1 r. - 13 r.: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibilă, datată
1793, referitoare la aohiziţia căqii.
144. Octoih, Blaj, 1792.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente din motive
florale imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Conserva tă satisfăcător.
in-4° (20,7 X 17,4 cm); f. titlu + 424 p. + 196 p. + [ 1] p.
BR V, II, nr. 556; [ 2] f. + 424 + 196 p.
p. 324-356: însemnare cu caractere chirilice, datată anujl] 1802, luna lui
iulii, zi 2 2, referi to are la cumpărarea cărţii cu 8 zloţi de ca tre H odor T oderu
Ion şi la donarea ei bisericii din Ciuleni.
145. Euhologhion, Blaj, 1815.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, două închizători.
Deteriorată mecanic, distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (21 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; [ 1] f. + 60 p. + [ 1] f. manuscris -1+ p. 61 - 130 + p. 137 - 142 + p. 143, 144 fragmentare + p. 151
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- 158 + p. 161 - 188 + p. 241
248
p. 251 - 514 + p. 515, 516
fragmentare + p. 523 - 526 + p. 529 - 560 + p. 563 - 570 + p. 577 582 + p. 585,586 + p. 591,592.
BRV, III, nr. 875; [2] f.
600 p.

+

Cartea veche românească la biserica ortodoxă romană Dăbîca

146. Apostol,

Bucureşti,

1683.

Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar din motive geometrice şi vegetale.
Legătura deteriorată mecanic, deformare liniară.
in-2° (26,8 X 17 cm); f. titlu lipsă; [ 1] f. + 2 f. numerotate jos + 199 f.

BRV, I, nr. 76; [5] f. + 200 f.
f. 1 r. - 10 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1787, martie, 8 zile,
referitoare la cumpărarea cărţii cu 5 florinţi.
147. Chiriacodromion, Bucureşti, 1732.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, şapte medalioane cu motive zoomorfe.
Conservată satisfăcător, prima filă desprinsă.
in--.:2° (25,6 X 17,2 cm); f. titlu lipsă; f. 4 - 409.
BR V, II, nr. 205; [ 4] f. + 414 f.
148. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn.
Pile deteriorate mecanic, unele restaurate defectuos.
in-2° (30,2 X 19,5 cm); f. titlu + [ 1] f. + 104 p. + p. 105, 106 manuscris+ p. 107 - 184.
BRV, IV, nr. 290; 2 + 179 f.
149. Liturghii, Blaj, 1756.
Legătura în carton, peste care a fost aplicată hîrtie.
Deformare liniară, cîteva file restaurate.
in-4° (18,8 X 13,9 cm); f. titlu + 236 p. (cu greşeli de numerotare).
BR V, II, nr. 300; [ 1] f. + 230 p.
p. 57-173: însemnare cu caractere chirilice, datată 1768, deche(m)vrie, 8,
prin care se arată că Ru(s) Ghiordie di(n) Pocleşa a luat cartea cu 9 mărieşi
şi 1m ghieta( c).
150. T riodion, Blaj, 1771.
Legă tura În piele maron aplicată pe lemn, ornamente din motive florale.
Distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-2° (33,2 X 21 cm); f. titlu + [ 11 f. + 246 f. (cu greşeli de numerotare)
BR\1, IV, nr. 151 + [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
151. Ceasoslov, Blaj, 1778.
Legătura în piele roşie aplicată pe carton.
Conservată satisfăcător.

in-8° (15,5 X 9 cm); f. titlu lipsă; p. 11 - 150 + p. 155 - 226 + p. 229,
230 + p. 233 236 + p. 367, 368 + p. 545, 546 + p. 239 - 246 + p.
251 - 336 + p. 369 - 544 + p. 547-564 + p. 567-570 + p. 583
- 586 + p. 589, 590.
BRV, II, nr. 413; [2] f. + peste 600 p.
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152. Octoih, Blaj, 1825.
Legătura în piele roşie aplicată pe lemn, fragmente de închizători.
Conservată satisfăcător.

in-4° (21,7 X 17,5 cm); f. titlu+ 434 p. + 239 p. + [2] p.
BRV, III, nr. 1242; [1] f. + 434 p. + 239 p. + [2] p.

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă română

Di'()iciorii Mici

153. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
file deteriorate mecanic.
in-4° (26,6 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; f. 10 - 241 + f. 242 fragmentară +
+ f. 243 - 399 + fragmente de file de la sfîrşit.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 36 v. - 30 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1762, ma(i), 25, prin
care se arată că această carte este a ci(n)stitultt(i) protopo(p) lano.~ de la
Che(ia).
154. Evanghelie, Bucureşti, 1742.
L:găt_ura în piele maron aplicată pe lemn, fragmente ale celor două închizaton.
Legătura deteriorată mecanic, file desprinse.
in-2° (29 X 19,2 cm); f. titlu+ [3] f. + 179 f. + f. 181.
BR V, II, nr. 224; [ 4] f. $ 180 f.
f. 20 v. - 21 r.: însemnare cu caractere chirilice, autor Apa Dumitru de la
Geaca, ,arătînd că acesro a cumpărat cartea fa 1743, me(si)ţa avg(us)t zile 15.
155. Antologhion, Rîmnic, 1766.
L,:găt:ira În piele neagră aplicată pe lemn, fragmente ale celor două închizaton.
Lipseşte cotorul, filele liminare deteriorate mecanic.
in-2° (18,8 X 19,8 cm); f. titlu lipsă; [3] f. + 18 f. + f. 20 - 431 + f.
433 - 447 + f. 449 - 562 + f. 566 - 570.
BRV, IV, nr. 345; [ 3] f. + 572 f.
f. 241 v.-244 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 4 mai, 813, din
care reiese că Antologhionul s-a cumpărat cu 18 zloţi de la Simion Ţiboc
din Chintelec.
156. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura în piele roşie aplicată pe lemn.

Lipseşte legătura,

Conservată satisfăcător.

in-2° (31,3 X 19 cm); f. titlu+ [1] f. + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
157. Octoih, Blaj, 1770.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o închizătoare şi fragmente ale
celeilalte.
Lipseşte prima copertă, cîteva file deteriorate mecanic.
in-4° (21,3 X 16,3 cm); f. titlu lipsă; f. 16 - 123 + f. 125 - 211 + 104 f.
BR V, II, nr. 371; [ 2] f. + 211 f. + 104 f.
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158. E"hologhion, Blaj, 1815.
file deteriorate mecanic.
in-4° (21,6 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; [2] f. + p. 1, 2 + p. 7 - 34 + p. }9 - 250 + p. 305 - 456 + p. 465 - 536 + p. 583, 584 + p. 587 - 592 +
+ p. 595 - 598.
BRV, III, nr. 875; [2] f. + 600 p.
p. 1 - 61: însemnare cu caractere latine, atestînd cumpărarea carţn cu 12
florinţi pentru biserica din Diviciorii Mici, în anul 1847.
Lip~eşte legătura,

Cartea i,•eche românească la biserica ortodoxă Gădălin

159. Chiriacodromion,

Bălgrad,

1699.

Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi chenar din mouve geometrice imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Lipseşte cotorul şi coperta a doua, distrusă unitatea blocului de carte, file

deteriorate mecanic.
in-4° (30,5 X 19,1 cm); f. titlu lipsă; f. 97 - 133 + f. 136 - 144 + f. 146 - 268 + f. 272 - 319 + f. 321 - 336 + f. 338 - 356.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
160. Evanghelie, Rîmnic, 1746.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn.
Lipseşte cotorul şi prima copertă, file deteriorate mecanic.
in-2° (30,2 X 21 cm); f. titlu lipsă; f. 7 - 15~ + f. 159.
BR V, II, nr. 246; [ 4] f. + 164 f.
161. Triodion, Rîmnic, 1761.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Lipseşte coperta a doua, file deteriorate mecanic.
in-2° (29,5 X 21cm); f. titlu + 418 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 326; [2] f. + 440 p.
forzaţ: Însemnare cu caractere latine, atestînd legarea cărţii în anul 1858,
f. 225 r.: însemnare cu caractere latine, datată 1943, 22 aprilie, autor G.
Chinreanu, îni,·ăţător în Zagra, referitoare la situaţia frontului.
162. Penticostarion, Blaj, 1768.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
I.ip~eşte cutnrul şi prima copertă, primele file deteriorate mecanic.
in-2° (31,5 X 20 cm); f. titlu + [1] f. + f. 1, 2 + f. 13, - 24 + f. 41 - 44 + f. 46 - 202 (cu greşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
f. titlu r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1787, prin care se spune
că această cane a fost dată popii Ghiol rJghie din Gădălin.
f. titlu ·v.: însemnare cu caractere ·chirilice: Această s/întă carte o {a]mu
luat I încă preţu[!] banilor care au fo(s)t dat / de la împăratu pe sama
popilor şi / pe sama besericii lor unite / la popa Ghio(r)ghie / din satul
Gc"-ultili(n).
·
163. Evanghelie, Blaj, 1776.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce ş1 chenar din motive florale, fragmente ale celor două închizători.
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File deteriorate mecanic şi pătate de ceară.
in-2° (32,7 X 21,7 cm); f. titlu lipsă; [3] f. + 218 p. + p. 221, 222 + p.
219, 220 + p. 223 - 322 + p. 325, 326 + p. 323, 324 + p. 327 - 344.
BR V, II, nr. 394; [ 4] f.
344 p.
f. 1 r. - p. 8: însemnare cu caractere latine, arătînd că Marcu Anică a cumpărat cartea pentru biserica din Vişea, în anul 1862.
164. Biblia, Blaj, 1795.
Lipseşte legătura, file deteriorate mecanic şi pătate.
in-2° (36,8 X 24 cm}; f. titlu lipsă; [7] f. fragmentare+ p. 9 - 888 + p.
891 - 894 + 214 p.
BRV, 11, nr. 595; [ 10] f. + 894 p. + 246 p.
165. Evanghelie, Blaj, 1817.
Legătura în piele maron aplicată pe carton; o cruce, cei patru evanghelişti ş1
ornamente florale imprimate, o închizătnare şi fragmente ale celeilalte.

+

Conservată satisfăcător.

in-2° (34,3 X 21,9 cm); f. titlu + [ 3] f. + 346 p. + [1] p.
BRV, III, nr. 940; [ 4] f. + 346 p. + [ 1] p.
166. Strastnic, Blaj, 1817.
Lip<eşte legătura, file pătate cu ceară, deformare liniară.
in-2° (34 X 21,1 cm); f. titlu + 216 p.
DRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
167. Strastnic, Blaj, 1817.
Lip~eşte legătura, file deteriorate mecanic, deformare liniară.
in-2° (34 X 21,1 cm); f. titlu lipsă; p. 9 - 16 + p. 17,18 albe
22 + p. 23,24 albe + p. 25 - 217.
DRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă română

+

p. 19 --

Ghirolt

168. Penticostarion, Bucureşti, 1743.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Lipsă cotorul şi coperta a doua, file deteriorate mecanic.
in-'-2° (32,8 X 21,5 cm); f. titlu lipsă; f. 9
f. 13 - 228 (cu greşeli de nume-

+

rotare).
BR V, II, nr. 232; [ 2] f. + 224 f.
169. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, Maria cu pruncul ş, ornamente florale imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Lipseşte cotorul, file pătate de ceară, unele perforate de anobiide.
in~2° (30,2 X 20,8 cm); f. titlu + [ 1] f. + 187 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 290; IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
forz•aţ: însemnare cu caractere latine, datată 1834, arătînd că Filip Ion a
Oni(i) a cumpărat cartea pentru biserica din Ghirolt.
170. Minologhion, Blaj, 1781.
L,:găt_ura în piele maron a:plicară ·pe lemn, fragmente ale celor două Închizaton:
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Filele liminare ~Înt desprinse şi deteriorate mecanic.
in-2' (33,3 X 22,5 cm); f. titlu fragmentară + 16 p. + p. 25 - 32 + p. 41,
42 + p. 47 - 74 + p. 79 - 156 + [ 6] f. -I- p. 157 - 936 + p. 941 - 952.
BRV, IV, nr. 448; [1] f. + 1149 +63 f.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, nedatată, în care se spune că aceasta
carte aparţine bisericii din Ghirolt.
171. Octoih, Blaj, 1792.
Lipseşte legătura, file desprinse ~i deteriorate mecanic.
in-4° (19,7 X 15,2 cm); f. titlu lipsă; p. 81 - 406 + p. 409 - 424 + 190 p.
BRV, II, nr. 556; [2] f. + 424 p. + 196 p.
172. Triodion, Blaj, 1800.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, fragmente de Închizători.
Lipseşte prima copertă, conservată satisfăcător.
in-2° (33,5 X 21, 4 cm); f. titlu lipsă; p. 15 - 630.
BR V, II, nr. 629; [ 1] f. + 630 p.
173. Apustol, Blaj, 1802.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena rasugnirii ş1 ornamente din
motive florale, fragmente de închizători.
Cotorul rupt, file desprinse şi deteriorate mecanic.
in-2° (34,8 X 21,5 am); f. titlu + 258 p.
BR V, II, nr. 644; [ 1] f. + 258 p.
Cartea veche

românească

la bi.~erica

ortodoxă română Măhal

174. Carte românească de îm.·c'"iţ/itură, laşi, 1643.
piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
mecanic, distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte, multe file
fragmentare.
in-2° (28 X 18,5 cm); f. titlu lipsă; 125 f. + f. 127 - 234 + f. 236 - 253 +
f. 258 - 337 + f. 350 - 380 (cu greşeli de nwnerotare) + 35 f. + f. 42 - 115.
BRV, I, nr. 45; [3] f. + 384 f. + 116 f. + [3] f.
f. 221 v.: însemnare cu caractere chirilice: Această s/. şi d[u]mnezeiască carte,
I anume Căzanie, este dată mie, lui I Pop Dămian, de la diacu din Sărmă- )
măşăl [sic!] Antonie, fiind a moşu(lui), I a popii Dani(i)l din Tothaza. I Anul
1882 I luna septe[m]vrie, 8 zile. //
f. 314 v.: însemnare fragmentară, cu caractere latine, referitoare la un împrumut de bani.
175. Antologhion, Rîmnic, 1745.
Lipseşte legătura, distrusă unitatea blocului de carte, file deteriorate mecanic.
in-2° (31 X 20,5 cm); f. titlu lipsă [2] f. + f. 4 fragmentară + f. 5 - 8 +
f. 10 - 13 + f. 16 - 256 + f. 257 fragmentară + f. 258 - 297 + f. 300 319 + f. 321 - 332 + f. 334 + f. 333 + f. 335 - 473 + f. 474, 475 fragmentare + f. 476 - 548 + f. 550, 551.
BRV, II, nr. 237; [4] f. + peste 55-i f.
f. 276 v. - 293 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1778 .... aprilie,
în 5 z(i)le, în care se spune: Această ca(r)te li s-au cu(m)păra(t) li drept 24 li
Legătura în
Deteriorată
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d(e) fl[o]ri(n)ţi de Todora(n) li Mihai di(n) li Caila, di la li Flore Orbu(/) //
di(n) Şieu Cristu(r) li şi o dă pomană li nepotu-său, Irimie // di la Nti.~făl[ă]u

li ...

176. Liturghii, Blaj, 1775.
Legătura în piele maron aplicată pe canon.
Perforată de anobiide, început de ciupercă.
in-4° (21 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; [ 1] f.
+ p. 89 - 218 (cu o greşeală de numerotare).

+

82 p.

+ p. 83 - 88 manuscns

BR V, II, nr. 391; [ 2] f. + 223 (recte 224) p.
177. Octoih, Blaj, 1792.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, o cruce ~i chenar din motive florale,
urme de închizători.
Lipseşte cotorul şi pielea de pe prima copertă, distrusă unitatea blocului de
carte.
in-4° (19,8 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; p. 3 - 7 + p. 11 - 320 + p. 323 354 + p. 359 - 384 + p 387 - 392 + p. 395 - 398 + p. 401 - 424 + 176 p.
+ p. 179 - 182 + p. 185 - 188.
BRV, II, nr. 556; [ 2] f. + 424 p. + 196 p.
p. 250 - 251: însemnare cu caractere chirilice: Acest 0/toih este a[ lJ lui / I
Oltean Vasilie. li
178. Penticostarion, Blaj, 1808.
Legătura În piele roşie aplicată pe lemn, o cruce ş1 chenar din motive florale,
fragmente ale celor două închizători.
Primele file restaurate, conservată satisfăcă,tor.
in-2° (20 X 33,5 cm); f. titlu + 101 f. + f. 103 + f. 102 + f. 104 - 212.
BR V, II, nr. 746; [ 1] f. + 212 f.
179. Triodion, Blaj, 1813.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii ş1 chenar cu motive geometrice, urme de închizători.
File desprinse, unele deteriorate mecanic.
in-2° (34,2 X 21,4 cm); f. titlu + 630 p.
BR V, III, nr. 836; [ 1] f. + 630 p.
180. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu motive
florale.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,5 X 21,3 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Panticeu

181. Triodion, [Bucureşti], 1726.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, chenar din motive geometrice, frag-

mente ale celor două închizători.
Legătura restaurată, filele 74 şi 125 sînt desprinse, conservată satisfăcător.
in-4° (19 X 13,5 cm); f. titlu+ [2] f. + 74 f. + f. 77 - 152.
IBRV, II, nr. 195; [3] f. + 152 f.
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f. 1 r. - 5 r.: însemnare cu caractere chirilice, autor Timo/ie Pintea, preotul
din Căprioara, consemnează cumpărarea cărţii pentru biserica de aici.
182. Euhologhion, Blaj, 1784.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de Închizători.
Cotorul restaurat, conservată satisfăcător.
in-4° (20,S ~< 16,5 cm); [ 1] f. ilustraţie + f. titlu + [2] f. + 350 p. + p. 353
- 607 + [5] p.
BRV, II, nr. 475; L4] f. + 606 p. + [4] f.
183. Strastnic, Blaj, 1804.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii ~i chenar din motive
flurale, două închizători.
Con~rvată satisfăcător.

in-2' (32 X 20,3 cm); f. titlu + 217 p. (cu gre~li de numerotare).
13R V, II, nr. 674; [ 1] f. + 218 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 1876, marţiu, 25 s.v., autor Demctriu Zdroba, arată că Strastnicul apaqine bisericii din Panticeu !ii a fost
cPmpactat cu cheltuiala lu Simemie Mim, la aceea~i dată.
184. Liturghii, Blaj, 1807.
Le~ărnra În piele maron aplicată pe lemn, chenar cu motive geometrice, avînd
În colturi motive vegetale.
C1nservată satisfăcător.

in-4'- (21,4 ~< 16,3 cm); f. titlu + [ 1] f.
- 2C4.
BRV, II, nr. 721; [2] f. + peste 204 p.
p. 47 -

+

199 p.

+ p. 200

albă

+ p. 201

6]: însemnare cu caractere latine, datată 1858, din care reiese că

o femeie a dăruit canea bi~ericii din Kecskehata.

Cartea 7.-'cche

mmânească

la biserica ortodoxtz

română

Rediu

185. !Jiblia, Bucure~ti, 1688.
I.cg.'nura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Dct,riorată mecanic, distrusă unitatea căqii şi a blocului de carte.
in-2 · (41 X 25,S cm); f. titlu + [ 3] f. + 132 p. + p. 141 - 148 + p. 133 l 4C , p. 149 - 338 + p. 360 - 333 (legate invers) + p. 361 - 380 + p. 429
- 81: -, p. 815 - 824 + p. 827, 828 + p. 823, 824 + 8 f. fragmentare.
I3R\', I, nr. 86; [5] f. + 932p. + ll] f.
p. 40 - 69: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibilă, datată 1711,
m(s)ţ. iunie, 23 de zile, atestă cumpărarea cărţii de către Moldovan Pavel din
Red[iu].
f. P] r.: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, aminteşte că Biblia a fost
cumpărată cu 40 de florinţi.
186. Evanghelie, Bucureşti, 1682.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena rastignm1 ş1 chenar cu mouve
florale, două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (29,5 X 20,5 cm); f. titlu + [ 3] f.
BRV, I, nr. 74; 4 f. paginate jos+ 175 f.

+

175 f.
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forzaţ: însemnare cu caractere chirilice, datată 1761, octomvrie, 16 zile atestă
cumpăr-area cărţii de către A. loa(1i), cu /rate-să,1, Ion.
187. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi chenar cu mot1Ye geometrice, fragmente ale celor două închizători.
Perforată de anobiide.
in-4° (26,2 X 17,2 cm); f. titlu lipsă; [ 2] f. + 415 f.

BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 192 v.: însemnare cu caractere chirilice, din care

aflăm că această carte s-a

cumpărat în anul 1798 cu 8 florinţi.

coperta a II-a: însemnare cu caractere latine, datată 1862, arată că această
carte este proprietate a bisericii din Rediu.
188. Liturghii, Tîrgovişte, 17U.
Legătura în piele maron aplicată pe carton.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-4° (20 X 14,3 cm); f. titlu + [ 1] f. + 45 p. + [ 1] p. ilustraţie + p. 46 118 + [1] p. + 119- 210.
p. 119 - 137: însemnare cu caractere chirilice, datată văleat 1722, miseţ,z
,we(m)vrie, 6 zile, arată că Gorgan ... di(n) Răudeo [sic!] a dat cartea la
biserica din Rediu.
189. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Distrusă unitatea cărţii.
in-·2° (31,5 X 20,5 cm); f. titlu lipsă; [ 1] f. + 179 p.
IlRV, IV, nr. 290; [2] f. +179 f.
190. Apostol, Blaj, 1767.
Legătura în piele neagră aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente din mo11,·e
florale imprimate, o închizătoare şi fragmente ale celeilalte.
Distrusă un:tatea blocului de cane.
in~2° (30,5 X 18,5 cm); f. titlu + f. 1 + f. 3 - 160 (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 348; [ 1] f. + 140 f. numerotate greşit.
f. 43 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 29 maiu, 1793, autor Andrciu
Grama, spunînd că această carte este a bisericii din Rediu.
f. 68 r. - 74 r.: însemnare cu caractere chirilice: Acest Apnstoleri li s-au dat
din mila .1 ' crăiască bisericii I: unite din Chiold. /I 1772, 5 septem- // vrie,
prin li m.p. lacov Aron. //
191. Triodion, Blaj, 1771.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente vegetale aunte
imprimate, fragmente de închizători.
Con serva tă satisfăcător.
in-2° (31,5 X 20,5 cm); f. titlu - 247 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
coperta I: însemnare cu caractere latine: Această carte I este la besereca Rediului. / Horoj Vasile / 1894. //
192. Minolog~ion, Blaj, 1781.
Legătura în piele neagră aplicată pe lemn, o cruce, e\"angheliştii şi chenar din motive florale aurite imprimate, fragmente ale celor două închizaton.
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Cîte,·a file desprinse.
in-2° (31 X 20,5 om); f. titlu + 156 p. + [ 6] f. + p. 157 - 832 + p. 839,
840 + p. 835 - 838 + p. 833, 834 + p. 841 - 1136 + 63 p.
BRV, IV, nr. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 532: însemnare cu caractere chirilice, datată luna lui marte, în 20 zile,
anul 1801, autor pupa Andreiu Grama, atestă cumpărarea căqii cu 21 de
zloţi nemţăşti pe sama bisericii.
193. Samuil Clain, Theologhia moralicească, Blaj, 1796.
Lipseşte legătura, conserYată satisfăcător.
in-4c (23 X 18,2 cm); f. titlu lipsă;

303 p. + l 1] p. + f. titlu + 370 p.
BR V, II, nr. 600; 2 Yol. de [ 2] f. + 303 p. + [ 1] f. + 370 p.
194. Samuil Clain, Theologhie dogmatică şi moraliceascii. Despre taine
preste tot, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, consen·ată satisfăcător.

in-4' {22,5X 16,5 cm); f. titlu+ 10p. +112p. (cu o greşeală de numerotare)+ [5]p.
BRV, II, nr. 634; [1] f. + 10 + 102 p. + [3] f.
195. Samuil Clain, Despre taina botezului, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, perforată de anobiide.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); f. titlu + 11 p. + [ 1] p. albă + 109 p.
BRV, II, nr. 635; [1] f. + 6 + 109 p.
196. Samuil Clain, Despre taina mirului, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, distrusă unitatea blocului de carte, perforată de anobiide.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); 8 p. cu f. titlu + 29 p. (cu o greşeală de numerotare).
BR V, II, nr. 636; 11 (recte 13) + 30 p.
197. Samuil Clain, Despre taina pocăianiei, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); f. titlu + 14 p. + p. 17 - 32 + p. 41 - 48 +
p. 65 - 287.
BRV, II, nr. 637; [1] f. + 30 + 287 p.
198. Samuil Clain, Despre taina maslului, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, perforată de anobiide.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); 6 p. cu f. titlu + 41 p.
BR V, II, nr. 638, 6 + 41 p.
199. Samuil Glain, Despre taina preoţiei, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); f. titlu + 13 p. + [ 1] p. albă + 24 p.
BR V, II, nr. 639; [ 1] f. + 13 + 194 p.
200. Samuil Clain, Despre taina căsătoriei, Blaj, 1801.
Lipseşte legătura, perforată de anobiide.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); f. titlu + 16 p. + 264 p.
BRV, II, nr. 640; [1] f. + 14 + 266 p.
201. Samuil Clain, Despre taina evharistiei, Blaj, 1802.
Lipseşte legătura, distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (22,5 X 16,5 cm); f. titlu lipsă; 4 p. + p. 7 - 24 + 450 p.
BRV, II, nr. 648; [ 1] f. + 24 + 448 p.
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202. Euhologhion, Blaj, 1815.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, fragmente ale unei închizători.
Legătura deteriorată mecanic, distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (19,2 X 15,3 cm); f. titlu lipsă; [2) f. + 610 p. + [4) f.
BRV, III, nr. 875; [ 2) f. + 600 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 1891, 10, IV, referitoare la l~area cărţii.
203. Evanghelie, Blaj, 1817.
Legătura în piele ma,ron aplicată pe carton, două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,2 X 21 cm); f. titlu + [ 3] f. + 346 p. + [ 1] p.
DR V, III, nr. 940; [ 4] f. + 346 p. + [ 1] p.
204. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura în pînză roşie aplicată pe carton, cotorul şi colţurile în piele.
Conservată satisfăcător.

in-2° (34,3 X 22 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, autor Petru Coroiu, referitoare la starea
vremii în anul 1883.

Catavasier, Blaj, 1824.
Legătura în piele maron ,aplicată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente cu
motive geometrice, fragmente de închizători.
Lipseşte cotorul, distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-12° (17,7 X 10 cm); f. titlu+ 127 p. + p. 193 - 198 + p. 203 - 459 +
205.

[ 1] p.
BRV, III, nr. 1205; [ 1] f. + 460 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată Reghiu, aprilie, 25, anu[l] 1877,
autor Petru Coroiu, referitoare la vreme.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Strîmbu
206. Apostol, Bucureşti, 1743.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, chenar cu motive florale, urme
de închizători.
Lipseşte cotorul, distrusă unitatea blocului de carte.
in-2° (30,6 X 19,9 cm); f. titlu lipsă; f. 2 - 88 + f. 90 - 112 + f. 114 - 160 + f. 162 - 169 + f. 172 - 178 + [ 1] p.
DR V, II, nr. 229; [ 2] f. + 178 f.
207. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, fragmente de închizători.
Lipsă cotorul şi coperta a doua, distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-2° (32,5 X 21 cm); f. titlu + [ 1] f. + p. 5 - 88 + p. 93 - 96 + p. 101
-168.
BRV, IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
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208. Evanghelie, Blaj, 1765.
Legătura în p:ele maron aplicată pe lemn.
Lipseşte cotorul ~i prima copertă, file desprinse şi deteriorate mecanic.
in-2° (33,1 X 21 cm); f. titlu lipsă; [3] f.
p. 1 - 346 (cu greşeli

merotare) + [ 1 ] p.
BR V, II, nr. 342; [ 4] f. - 363 p.

+

209. Pemicostarion, Blaj, 1768.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Legătura ~i filele liminare deteriorate mecanic.
in-2J (32,3 X 19,3 cm); f. titlu + [ 1] f. + 202 f.
BR\", IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.

218. îriodiun, Blaj, 1771.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstigmru ~i ornamente Hurale
imprimate, urme de închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2j (35 ~< 20 cm); f. titlu + [ 1] f. --:- 247 f. (cu greşeli de numerotare).
l3RV, I\', nr.151; [2] f. + 2.U f. ~au [1] f. + 236 f. + [1] f.
f. 1 r. - 10 r.: însemnare cu caractere chirilice, atestă cumpărarea căqii cu 22
de florinţi ~i donarea ei bisericii din Strîmbu, în anul 1790.
211. îriudiun, 13laj, 1771.
în piele maron aplicată pe lemn, ornamente florale ş1 geometrice,
urme de închizători.
Lipseşte cotorul şi prima copertă, distrusă unitatea blocului de carte.
in-2° (34 X 21,3 cm); f. titlu lipsă; f. 5 - 11 + f. 14 - 16 + f. 20 - 27 +
f. 29 - 236 (cu greşeli de numerotare) + f. 241 - 247.
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
f. 79 v. - 82 \'.: însemnare cu caractere chirilice şi latine, atestînd cumpărarea
cărţii în anul 1788, die 9, 9bris, pentru biserica din Căşei.
Legătura

Cartea •;.;eche românească la biserica ortodoxti română Viişoara
212. Antologhion, Rîmnic, 1745.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii ş1 mouve florale
imprimate, urme de închizători.
Deteriorată mecanic.
in-2° (30,7 X 20 cm); f. titlu lipsă; f. 12 - 28 + f. 31 + f. 33 - 454.
BRV, II, nr. 237; [ 4] f. + peste 554 f.
213. Apostol, Rîmnic, 1747.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Distrusă unitatea blocului de carte.
in-4° (20,5 X 16 am); f. titlu + [3] f. + 168 f. + f. 224 - 227 -I- f. 229 237 + f. 244 - 256.
BRV, II, nr. 251; [ 4] f. + 256 f.
f. 10 r. - 31 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată arto 1788, aprilie, 23,
atestă cumpărarea cărţii cu 6 vonaşi pentru biserica din Viişoara.
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214. Triodion, Rîmnic, 1761.
în piele maron aplicată pe lemn, o cruce ş1 chenar din mouve fllirale imprimate, urme de închizători.
Legătura deteriorată mecanic, file paqial restaurate.
in-2° (30,5 X 21 cm); f. titlu + [ 1] f. + 257 f. + 3 f. manuscris -1- f. 261
-420.
BRV, II, nr. 326; [2] f. + 440 p.
215. Octoih, Bucureşti, 1774.
Legătura în piele maron aplicată pc lemn, fragmente de închizători.
Cotorul restaurat, file deteriorate mecanic.
in-2° (30,5 X 20,3 cm); f. titlu + [ J] f. + f. 3 - 14 + 437 f.
BR V, II, nr. 388; 437 f.
f. 6 r.-14 v.: însemnare cu caractere chiri1ice, .autor Ste/an Dămian, arata că
Octoihul a fost răscumpărat cu 5 Rf. de către Tătar Zaharie din Viişoara ~i
dat bis:::ricii de aici.
f. 182 v. - 210 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1784, aprilie, i11
14 zile, autor popa Simion din Viişoara, arată că Apahidean T eodoru din
acelaşi sat a cumpărat cartea şi a dat-o popii Simion.
216. Evanghelie, Blaj, 1776.
Legătura î:1 piele marnn aplic:ni p~ il:llln, )cena răstignirii, cei patru e\·anghelişti şi chenar d:n motive florale imprimate.

Legătura

Conservată satisfăcător.

in-2' (32,4 )< 21 cm); f. titlu + [2] f. + .H4 p.
BR V, II, nr. 394; [ 4] f. + 344 p.
p. 18 - 69: însemnare cu caractere chirilice, datată 1786, autor popa Simio1l
Ghiorghiovici, atestă cumpărarea cărţii şi donarea ei bisericii din \"iişoara.
217. Penticostarion, Bucureşti, 1782.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn; cei patru e\'anghelişti, buna vestire
şi chenar din motive florale imprimate; fragmente ale unei închizători şi
urmele celeilalte.
Conservată satisfăcător.

in-2° (29,7 X 20,6 cm); f. titlu + [ 1] f. -I- 217 f.
IlR V, II, nr. 454; 2
217 f.
f. 1 v. - 30 r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1784, mesiţa aprilie,
4 zile, autor popa Simion, aminteşte că această carte a cumpărat-o cu 10 florinţi Văsînca Icnatie.
218. Biblia,-Blaj, 1795.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn; urme de închizători.
Distrusă unitatea blocului de carte, legătura deteriorată mecanic.
in-2° (37,5 X 24,3 cm); f. titlu + [ 6] f. + 272 p. + p. 281 - 288 + p. 273 280 + p.289 - 798 + p. 801, 802 + p. 799, 800 + p. 803 - 894.
BRV, II, nr. 595; [10] f. + 894 + 246 p.
p. 19 - 31: însemnare cu caractere chirilice, prin care se arată că Biblia este
a bisericii din Viişoara, s-a cumpărat cu 24 de zloţi în anul 1802 şi aparţinuse
lui Tova Mihail de la mănăstirea Bunavestire din Blaj.

+
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219. Liturghii, Sibiu. 1814.
în piele maron aplicată pe lemn, o cruce
florale, fragmente de închizători.

Legătura

Conservată satisfăcător.

in-4" (21,5 X 16,8 cm); f. titlu + [ 1] f.
BRV, III, nr. 853; [2] f. + 316p.
forzaţ: însemnare cu caractere chirilice,
este proprietarul cărţii.
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ornamente cu mouve

+ 316 p.
datată

1815,

arată că Petruţ Jacob
GRAŢJANA

ALICU

SIGILII POŞTALE lN MUZEUL DE ISTORIE
AL TRANSILVANIEI

Din colecţia de tipare sigilare a Muzeului de istorie al Transilvaniei, aparţinînd diferitelor instituţii adminisrative, juridice, economice, se desprind două
tipare sigilare poştale ale localităţilor Şimand (judeţul Arad) şi Reghin (judeţul
Mureş). Tiparele sigilare menţionate merită să fie cunoscute, deoarece ele ţin de
un tip vechi, rar şi puţin uzirat, avînd, potrivit analogiilor, cel mai ridicat
indice de raritate dat în literatura de specialitate 1 • Este de menţionat că în
ambele localităţi, precum rezultă din documente, staţia poştală a fost înfiinta}~ în anul _1769 2 • Sigiliile poştale aveau menirea de a înlocui vechile însemnan manuscnse.
în literatura de specialitate este atestat, pentru localitatea Şimand, sigiliu
în anul 1819 3 , iar pentru Reghin în 1840 4 . Se pare că tipul de sigiliu pus în
discuţie nu a fost cunoscut.
Trebuie să precizăm faptul că primele sigilii poştale apar pe teritoriul
Imperiului austriac în 1751 (Viena), în acelaşi an fiind atestat şi sigiliul localitătii Bratislava. Cel mai vechi sigiliu poştal maghiar este al localităţii Tokai
(1752), urmînd Nagyszombat (1753) 5 . E"ident, data celor mai vechi sigilii
este ulterioară datei înfiinţării oficiilor poştale respective 6 .
La fel ca majoritatea tiparelor sigilare, ele sînt confecţionate din bronz,
alamă, în cazul nostru şi fier, avînd forma 6 " rotundă sau ovală. Mînerele sînt
executate din acelaşi metal, legenda fiind incizată circular şi orizontal.
Sigiliul poştal din Reghin (fig. 1), executat din alamă, este rotund, avînd
un miner metalic de formă octogonală. În exergă este gravată circular, cu
litere cursive, legenda în limba germană: K[ aiserliche J : K[ ănigliche J Pust
Amt Sz[asz] Regen. În cîmpul sigilat, marcat de un cerc liniar, este reprezentată acvila bicefală cu scut. Deasupra capetelor acYilei planează o coroană
închisă, cu cruce. în partea inferioară a cîmpului sigilar apare goarna, simbolul poştei. În general execuţia sigiliului este grosieră.
Sigiliul poştal al localităţii Şimand (fig. 2), executat din fier 'ii bronz,
este de formă ovală. Legenda: K[AISERLICHE] K[ONIGLICHEl M[ALE]
P[ OST] S[TATION] SIMAND, incizată cu majuscule, circular şi orizontal,
1
2
3
4
5
6

es

B. Terfi, Belyegelotti levelek
azok lebeti'lzesei, Budapesta, 1943.
Idem, op. cit., p. 203; p. 211.
Idem, op. cit., p. 203, nr. 458.
Idem, op. cit., p. 211, nir. 481.
Azi localitatea Trnava din R. S. Cehoslovacă.
Pentru toate acestea vezi B. Terfi, op. cit., p. 36-37; p. 305-306; p. 16 şi urmă

toarele.
6

D

a Sigiliul din Reghin are dimensiunile: D

= 2,5 cm, d = 2,1 cm, I = 5,5 cm.

50 -

Acta Musei Napocensis voi. XVII.

= 3 cm, I

7,7 cm;

cel din Şimand:
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desparte cîmpul sigilar în două registre. În registrul superior este reprezentată acvila bicefală cu scut. Deasupra capetelor acvilei planează o coroană
închisă, cu glob cruciger. În registrul inferior este gravată goarna încadrată
de un motiv vegetal.
Nemenţionîndu-se anul confecţionării tiparelor sigilare prezentate, în datarea lor a trebuit să apelăm la criteriul analogic. Sigiliile ce prezintă analogii
cu cele menţionate mai sus se referă la următoarele localităţi:
1. Acsa (Ungaria), sigiliul po~tal analog celor de la Şimand şi Reghin
apare n singură dată, în anul 1778 7 •
2. Banfeld (azi BardejO\·, Slovacia), sigiliul pnştal analog celor de mai
sus apare o singură dată, în anul 1784 8 •
3. Gyongyos (Ungaria, fostul comital He,·es), sigiliul analog cu cel de
la Şimand şi Reghin este primul cunoscut în această localitate, fiind atestat
numai pentru anul 1780!1.
4. Kapolna (Ungaria, fo~tul cnmitat Heves), tipul de sigiliu analog celor
două localităţi este cel mai Yechi cunoscut pentru această localitate, fiind
atestat numai în 1830 10 .
Sigiliile poştale prezentate puteau fi confecţionate în ultimele două decenii ale secolului al X\"III-le.1 '>i primele trei decenii ale secolului al XIX-iea.

MARIA MAGDALENA JUDE

SCEAUX POSTALES DANS LE MUSEE D'HISTOIRE
DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
L'arriclc prcsentc deux nutriccs des sceaux postales d'un type anc1en, rare ct peu
ucilisc. Par concordancc avec '.c, analogics, ces matrices ont le plus eleve indice de raretc.
Elles ont apparu dans Ies dcrni~res deux decennies du XVIIl-c-me si~cle et Ies premiercs
trois du XIX-eme.

7

B. Tcrfi, op. cit., p. 307, nr. 4/1.
Idem, op. cit., p. 62, nr. 45/1.
9
Idem, op. cit., p. 105, nr. 158/1.
to Idem, op. cit., p. 119, nr. 202/1.
8

Fig. I -
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CÎTEV A PIESE INEDITE
DIN COLECTIA DIDACTICA BRASSAI SAMUEL
'

Coleqia didactică Brassai Samuel de la liceul cu acelaşi nume, <lin municipiul Cluj-Napoca, a fost în ansamblul ei publicată în Acta Musei Nclpl)censis, vol. XVI, sub formă de catalog 1 , fapt care a impulsionat cercetare.1 •.·u
o atenţie şi mai mare a materialului vechi din laboratorul ~colii, materi;1I
nesistematizat încă în suficientă măsură. După separareJ. colecţiei de rest ul
materialului din laborator şi aranjarea acestuia În \'itrine separate formî11d
colecţia unui mic, dar interesant muzeu şcolar, s-au mai tăcut unele in veq i ·
gaţii în depozitul laboratorului, cu rezultate bune, care au dus la identilicarea a încă zece piese, ce completează coleqia sm-amintită, publicată ele
noi. Piesele pe care dorim să le prezentăm fac parte, din punct de \"CLkre
cronologic, din perioada a treia de dotare a şcolii, cu aparate nni, la sri,)i,,il
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX. Din punct de vedere al is1,,riei tehnicii, ele sînt deja obiecte fabricate, dar este foarte important faptul
că sînt dintre primele produse ale unor fahrici ce pun bazele unei industrii
noi, şi anume, de confecţionare a diferite aparate, unele cu scopuri didacti,·c.
Dintre aceste firme ale căror produse le Întîlnim cel mai frecvent în
zona noastră, aş aminti firma „Max-Khol" din Chemnitz (actualmente K,ulMarx-Stadt), ,.Voigtlănder" din Viena şi aparatele optice cxerntate de opticianul Soleil din Paris.
Desigur, aceste aparate sînt semnificative nu numai din punct de vedere
al istoriei tehnicii, ci şi din punct de vedere didactic, permiţînd valor11cl,e
completări şi comparaţii privind istoricul materialelor didactice, folmite de-a
lungul unei perioade date, în liceele mai vechi, cu tradiţie, din Cluj, sau chiar
dintr-o zonă geografică mai Întinsă. Aparatele pe care le prezentăm le putem
grupa în trei categorii mari apaqinînd fizicii: aparate electrice, aparate optiL·e
şi cele din domeniul mecanicii.
Din prima categorie fac parte patru piese. Ele sînt următoarele:
1. Aparat cu disc -~i ax din sticlă, pentru produceTea electricităţii. În literatura de specialitate acest instrument este denumit aparat Winter 2 . Pe un
suport de lemn, de formă neregulată, este amplasat aparatul propriu-zis.
Două bare situate vertical pe postament susţin un ax cu o manivelă. Pe axul
ma.nivelei este prins discul de sticlă, care se pune în mişcare rotativă, cu ajutorul manivelei. Una din barele de susţinere a axului cu disc este din sticlă.
Între cele două bare de susţinere există o altă bară de sticlă ce prinde plăci
le cu pîslă. La mijlocul barei se vede un cilindru din aramă. în faţa barei
cu plăcile de pîslă este o altă tijă de sticlă la al cărei capăt se găseşte c1)1
2

ActaMN, XVI, 1979, p. 826-838.
Einrichtung der Lehrrăume-Physikalische Apparate, Chemnitz, 1909, p. 816.
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let·torul şi un glob, ambele confecţionate din aramă. lmprimînd o mişcare
rotauva discului de sticlă, cu aiutorul manivelei se poata demonstra prezenţa
electricităţii. Aparatul are o înalţime de 75 cm şi a fost confecţionat la începutul secolului XX, probabil de către firma „Max-Khol" din Chemnitz.
Pl. I, fig. 1.
2. Aparat de influenţă-tip „Dubrowsky" 3 • Pe un suport din lemn, de
formă dreptunghiulară, este amplasat vertical un disc din aramă, deasupra
căruia se află lateral, pe ambele părţi cu vîrfurile spre placă, cite opt ace
de fier. Pe partea dreaptă, deasupra discului, este tubul Leyden. Axul plăcii
fiind spiralat, cu şurubul de pe ax se poate pune în mişcare placa. în apropierea tubului Leyden există o bară mică pe care se fixează biluţele de soc
cc atestă prezenţa electrostaticii în urma rotirii discului. Aparatul are o
înălţime de 52 cm, cu o lăţime de 45 cm, şi a fost executat de firma „MaxKhol" la începutul secolului XX. Poartă inscripţia „Max-Khol-Werl<.statten
for Prăzisionsmechanik-Chemnitz".
Pl. I, fig. 2.
3. Modelul unui generator pentru producerea curentului electric. Pe o
pbcă de lemn cu furnir, de formă dreptunghiulară, este amplasat modelul
generatorului. Pe două suporturi din lemn este fixată, orizontal, potcoava de
magnet. În faţa celor doi poli ai magnetului, pe un ax orizontal, se învîrtesc
două bobine de induqie. Capetele bobinei sînt lipite la colector. Două borne
de ieşire fac legătura cu aceasta. Postamentul are 59 X 30 cm, iar modelul are
o înălţime de 36 cm. Aparatul a fost, pare-se, fabricat la începutul secolului
XX, cu firma şi locul neidentificate, dar după felul ~i maniera execuţiei presupunem că provine dintr-un atelier local.
Pl. I, fig. 3.
4. Aparat pentru demonstrarea difuzării şi influenţei electrostaticii, tip
,,Riess" 4 • Pe un suport metalic este amplasată vertical o bară de sticlă. Oriwn tal, cu şuruburi de fixare, sînt trei bare, tot din sticlă, reglabile, pe care,
de jos în sus, sînt fixate: o sferă din aramă, o placă de sticlă de formă rotundă şi un cilindru din aramă. Pe partea superioară a cilindrului ~e vede
un cîrlig mic pe care se leagă biluţe de soc. Cu bagheta de ebonit electrizat
se poate demonstra influenţa şi difuzarea elctrostaticii. Apararul are o înăl
ţime de 44 cm, iar barele laterale, din partea inferioară spre partea superioară, au o lungime de 12 cm-10 cm, respectiv 17 cm. Aparatul a fost
cxcl utat la Începutul secolului nostru, de firma „Max-Khol" din Chemnitz.
PI. I, fig. 4.
Din a doua categorie de piese, prima pe care o prezentăm e~te ():
1. Lampă cu gaz - pentru laborator - pe stativ, cu reflector, cilindru
de sticlă şi cu sită de iluminat, tip ciorap 5 • Pe o placă metalică, de formă
dreptunghiulară, este situat vertical braţul de susţinere a reflectorului, iar
orizontal braţul de susţinere a lămpii. Prin acest braţ orizontal trece şi conducta de gaze. La un capăt se fixează lampa, iar la capătul celălah robinetul
de Închidere şi deschidere a gazului cu capătul de racordaj. Reflectorul este
reglabil, avînd şurub de fixare. Lampa propriu-zisă este alcătuită din dispo3

4
5

Idem, p. 817.
Idem, p. 805.
Idem, p. 174.
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zitivul de fixare a sitei de iluminat, sita de iluminat (tip ciorap) şi cilindrul
de sticlă, avînd pe partea inferioară opt găuri. Lampa se folosea În laboratnr
pentru demonstraţii optice. Ea are o înălţime de 26 cm, fiind fabricată în
Germania la sfîrşitul secolului al XIX-lea, după patentul
Dr. Auer din
Weisbach. Inscripţia de pe lampă glăsuieşte: ,,Gasgluhlicht-Patent Dr. Auer
v Weisbach" Pe cilindrul de sticlă apare textul: ,,Normal D.R.G.M".
Pl. II, fig. 5.
2. Lampă de petrol cu trei fitile, lampă necesară pentru laboratoarele
de fizică cu folosinţă privind demonstraţiile optice. Pe partea inferioară a
lămpii există rezervorul cu trei dispozitive de reglare a fitilelor. Deasupra
rezervorului este sistemul de iluminat. Pe o parte se observă o uşiţă cu sticlă
albă, în centru cu gradaţiune de la O pînă la 7-în cm. Pe partea opusă
se află un mic geam de sticlă albă ce este acoperit cu un capac metalic mobil, avînd în mijloc o sticlă rotundă, de culoare albastră. Pe partea superioară, în formă de horn acoperit, este plasat orificiul de eliminare a gazelnr
arse şi, totodată, de asigurare a funcţionării normale a lămpii. Piesa a fost
făcută la Paris, la începutul secolului nostru. Are o înălţime de 34 cm, cu
o bază de 15 X 11 cm. Pe rezervor inscripţia: ,,Paris B w S.G.D.-Trade
Mark-London patent, Berlin patent".
Pl. II, fig. 6.
3. Aparat şcolar de proiecţie 6 • Pe o masă de fier cu pa.tru picioare reglabile se amplasează camera de lumină şi măsuţa cu o sanie mobilă. In camera de lumină se înşurubează becul, lentila-condensator şi în partea superioară a camerei este orificiul de răcire. Pe sania mobilă se găseşte pîlnia de
captare a luminii şi obiectivul acromatic. Lipseşte rama de fixare pentru fot0grame, diapozitive sau filme, deci aparatul este incomplet. El are o înăl
ţime de 65 cm şi este executat de firma „Max-Khol" din Chemnitz, la începutul secolului XX. Inscripţia de pe aparat: ,,Max-Khol Werkstătten for
Prăzisionsmechanik Chemnitz".
Pl. II, fig. 7.
Din a treia categorie de piese ne opnm asupra a două de laborator şi a
uneia pentru măsurăwri topografice.
1. Aparat pentru măsurarea densităţii aburului - Gay-Lussac. Aparatul
este compus dintr-un vas metalic în centrul căruia este amplasat un cilindru
de stidă. Vasul lateral are o tijă me-talică ce susţine un inel, de asemenea
metalic, aşezat În exteriorul cilindrului de sticlă. Inelul este reglabil. Tija
exterioară mai susţine o altă tijă metalică În interiorul cilindrului, care la capătul inferior se termină tot În formă de inel. Vasul metalic lateral m,1i
are o tijă metalică mică, tot reglabilă. Capacul vasului metalic este demontabil. Aparatul este incomplet. El are o înălţime totală de 66 cm, iar circumferinţa cilindrului de stidă este de 22 cm. Executat la Berlin la sfîrşitul
secolului al XIX-le.a, de firma „Ferdinand Erneoke" - furnizor al curţii imperiale. Inscripţia: ,,Ferdinand Ernecke Hoflifer.ant Sr. Majestăt des Kaisers
Berlin S. W."
Pl. II, fig. 8.
2. Macheta unei maşini cu aburi. Macheta este aşezată pe o măsuţă
de lemn, cu placă dublă. Pe placa superioară se găseşte amplasat cazanul de
6

Idem, p. 160.
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presiune cu supapa de siguranţă, conducta de aburi care se racordează la
cilindrul cu pistonul maşinii de aburi. La capătul pistonului este legat braţul
de transmisie al maşinii, cu ajutorul căruia se pune în mişcare roata de forţă.
Pe placa inferioară se obsen·ă un orificiu în care se introducea sursa de încăl
zire a cazanului de presiune. Macheta are o înălţime de 25 cm, iar masa ei
e\l::: de 49 X 22 cm. A fmt confecţionată probabil de un meşter local, la
începutul secolului no~tru.
PI. III, fig. 9.
3. Nivelă. Pe un trepied din lemn, reglabil, se fixează nivela. Ea este
L, mpusă
din două bare orizontale reglabile pe verticală şi orizontală, cu
punctul de fixare pe trepied. Pe baza superioară, tot orizontal, este amplasat
tubul de ,·izare. Acesta are un dispozitiv pe carr. se fixa o nivelă cu bulă
de aer, astăzi lipsă. Din tubul de vizare s-au mai pierdut lentilele, iar de la
di\poziti ml de reglare a nivelei şuruburile de fixare. Aparatul este fragmentar.
El se folosea pentru măsurători de nivelment. Aparatul montat pe trepied
are o înălţime de 170 an, iar tubul de vizare are o lungime de 63 cm. A
fost executat la începutul secolului XX la Viena de către firma \'oigtlănder.
Poartă inscripţia: ,.Briider Voigtlănder in \X'ien".
PI. III, fig. 10.
Aceste p:e~e. care completează coleqia didactică Brassai Samtie!, ca ş1
m.uea majoritate a obiectelor ce o alcătuiesc, au fost confecţionate şi âchiziţionate cu scopuri didactice, dar cu timpul, pierzîndu-şi rolul utilitar, au
ajuns Yaloroase piese de muzeu, ilustrînd totodată nivelul tehnic al unei
epoci date. De asemenea este de remarcat şi faptul că aceste piese, ca şi restul
cnleqiei permit comparatii utile cu materialul didactic folosit în zilele noastre,
dind curs unor concluzii şi În acest sens. Şi, nu în ultimul rînd, este de subliniat faptul că „legea ucrotirii patrimoniului" poate şi trebuie să· salveze
bunurile culturale, de importanţă, pentru a se Împiedica eventuala lor dispariiic, sau rămînerea în anonimat ştiinţific. În sfîrşit, şi pe această cale ne
exprimăm încă o dată com·ingerea că în liceele mai vechi, cu tradiţie, dacă
ar exista o preocupare mai susţinută de depista.re a unor bunuri analoage, cu
siguranţă s-ar mai putea identifica piese valoroase, care ar completa util
patrimoniul nostru cultural-naţional.

ALEXANDRU ARDOS

QUELQUES PltCES INEDITES DE LA COLLECTION BRASSAI
(Resume)
Commc suite d'un articll' precedent, l'autcur prescntc dix p1cces nouvcllcs, ,c'est-a-dirc,
.J·apparcils ancicns cmplo~<·, d:rn, l~s cxp~ricnccs du laboratoirc de physiquc .'i J'aui:ien
gymnase „Brassai Samuel" de Cluj.
Les app.areils publics vicnnc.nt itlustrcr Ic nivcau tcchniquc de l'cnscigncment
,du XIXe siecle.

a

la fin

ARHITECTURA CIVILA SECESIONISTA
lN CLUJ-NAPOCA

Mişcarea puternică

împotriva curentului istoricist, curent care frînase
dezYoltarea arhitecturii în întreaga Europă în ultimele 6-7 decenii ale secolului al XIX-lea, a produs o adeYărată revoluţie stilistică. România n-a
rămas în afara acestei mişcări, care a cuprins în special artele decorative şi
arhitectura.
Fiind îndeosebi o problemă de suprafaţă decorată, mulţi nu i-au recunoscut validitatea ca un stil arhitectural. Semnificaţia istorică a artei 1900
constă însă În inovaţiile pe care le aduce (funqionalitate, luminozitate, transparenţă, sinuozitate) şi în refuzul de a continua istorismul secolului trecut.
în arhitectura urbană din ţara noastră se remarcă influenţa multor
expresii ale artei 1900 din Europa: Coup de fouet, Art Nouveau, secesiunea
maghiară şi austriacă, Jugendstil, Li lien stil etc 1 .
Clujul, polarizînd la graniţa veacurilor - alături de Oradea şi TîrguMureş eforturile de dezvoltare urbană din Transilvania, cunoaşte realizări remarcabile, Într-un larg evantai stilistic. Febra construcţiilor este atît
de intensă în ultimul deceniu al secolului, încît întreg oraşul părea un mare
şantier 2 . Acest impuls deosebit a atras după sine creşterea considerabilă a
numărului antreprizelor de construcţii, a meşterilor autorizaţi.
Numeroase
firme străine şi autohtone de construcţii preiau execuţia ~antierelor clujene 3 .
Încep să se afirme un număr tot mai mare de arhiteqi ~i ingineri clujeni'
care au contribuit în mare măsură la ridicarea celor mai importante clădiri
ale epocii. Pe lîngă aceştia, diverşii comanditari apelează la arhitecţi maghiari sau austrieci de prestigiu. Lechner Odon, autorul unei vile pe strada
Pas1eur5 ( fosta lucuinţă a, directorului spitalului de neuropsihiatrie, în prezent
secţie a Clinicii de neuropsihiatrie), Polgari lstvan 6 , arhitect din Budapesta,
care semnează proiectul pentru imobilul de locuinţe din strada 1 Mai 4,
Griergl şi Kolb 7 , autorii clădirii Bibliotecii Universitare din piaţa Păcii, Fell1 P. Constantin. Mică enciclopedie de arhitectură, arie decorative şi aplicate moderne,
Ed. ~.iinţifică şi tehnică, Bucureşti„ 1977, p. 15.
2 Arhiva Oraşului Cluj-acte inginereşti, nr. 484/1896, 233/1897,
360/1900, 387/1900,
899/1900, 1250/1900, 326/1909; Arhiva Oraşului Oluj-registrele de evidenţă a cererilor
de construcţii.
3 Arhiva Oraşu-lui Cluj-acte inginereşti nr. 1438/1897, 228/1896, 994/1899, 1150/1899,
14608/1905.
4 Arhiv,1 OL15ului Cluj-acte in~in(:rqti nr. 992/1896, 303/1897, 880~/1896, 432/189'."',
10838/1898, 536, 119C3.
5 Arhiva OraşuJui Cluj-acte inginere~ti nr. 246/1899; idem, registrele de evidenţă a
cererilor de construeţie nr. 17668.
6 Arhiva Oraşului Cluj-registrele de evidenţă a cererilor ·de construcţie pc anul 1906.
7 Idem, Muveszeti Lexikon, voi. II, Akademiai Kiad6, Budapest, 1967, p. 211, 679.
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ner şi Helmerli, autorii edificiului Teatrului Naţional, Markus Geza, unul
din autorii clădirii Teatrului Maghiar de Stat, alături de clujenii Rehling şi
Spada9 , Remenyik 10 şi Sebestyen, sînt personalităţile ca.re domină creaţia de
arhitectură din Cluj în această perioadă deosebit de fecundă.
Aceştia aduc cu ei ideile novatoare care frămîntau Europa, pe care le
îmbină însă cu puternica tradiţie transilvăneană, reuşind o integrare armonioasă a realizărilor lor arhitecturale Într-un cadru urban constituit cu multe
secole în urmă. Foarte diferite din punct de vedere morfologic, În privinţa
programului şi exprimării plastice, creaţiile acestei perioade sînt caracteristice
mărturiei arhitecturale a stilului 1900. Programele noi de arhitectură, impuse
de societatea clujeană în plină dezvoltare şi afirmare, au permis realizarea
unor clădiri impozante, cu pondere în peisajul urban. Importante sedii administrative (prima societate de asigurare - piaţa Libertăţii 8, poz.cat. 13 - ,
camera de comerţ şi industrie - piaţa Victoriei 12, poz.cat. 1 - , banca piaţa Libertăţii 7, poz.cat. 12 ), clădiri culturale (Teatrul naţional piaţa Victoriei, poz.cat. 8 , Teatrul Maghiar - poz.cat. 9 - , Biblioteca Universitară - piaţa Păcii, poz.cat. 10 - , cinematograful „Urania" strada Horea 4, poz.cat. 14 - ), hotel Astoria - strada Horea, poz. cat.
- 11 ), imobile de locuinţe cu spaţii comerciale la parter (str. P. Groza 42,
poz.cat. 2; piaţa Libertăţii 21, poz.cat. 3), alături de numeroase case de raport
~i vile, constituie mărturia evoluţiei istoriei arhitecturii în acea perioadă.
Această gam.i de programe a permis arhiteqilor realizarea unor expresii arhitecturale variate în care ornamentul de origine florală sau geometrică devine
o caracteristică importantă. S-a ajuns în general la compoziţii echilibrate, cu
\'Olume simple, cu acoperişuri înalte şi faţade constituind suportul unei arhitecturi care caută relaţia între suprafaţă şi ornament ca expresie spaţială a
planului.
în arhitectura clujeană a acestei perioade se pot decela cele două perioade care s-au manifestat în Întreaga artă 1900:
perioada curbilinie sau florală
- perioada geometrică.
În fiecare din aceste perioade se pot sesiza momentele de tranz1ţ1e şi
de apogeu, după calitatea şi expresia lucrării. Din lipsa documentelor de
arhivă sau a altor informaţii sigure nu s-a putut stabili în toate cazurile o
datare exactă. Remarcăm însă la toate edificiile prezentate calitatea materiailelor şi execuţia deosebită, ele rezistînd pînă astăzi în forma originară,
cu foarte puţine intervenţii de întreţinere.
Sub raportul volum-ornament, apartenenţa la una dintre cele două faze
este evidentă. Pentru prima, volumul, deşi se înscrie pe linia tradiţională, în
general (front îngust la stradă, acoperiş înalt în două pante), capătă o miş
care sinuoasă dominantă, care-l maschează de fapt. Ornamentul acestei faze
acoperă aproape în Întregime faţada, subordonîndu-se evident traseului dominant curbiliniu. Spre deosebire de această fază, în cea următoare, geometrică, volumul se exprimă direct. Omamenml, fie el geometric sau floral,
8
Arhiva Oraşului Cluj-acte inginereşti nr. 1055/1900; Şt. Pascu şi colab., Clujul
istorico-artistic, duj, 1974, p. 156.
8 Arhiva Oraşului Cluj-acte inginereşti nr. 536/1903; idem-registrele de evidenţă a
cererilor de construqie.
10 Ibidem.
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uman sau zoomorf, apare pe suprafeţe m1c1, avînd rolul de a accentua zonele de interes major ale compoziţiei (axe centrale, intrări).
Perioada curbilinie este evident influenţată de arhitectura lui Lechner• 1 •
Aticele sinuoase imprimînd traseul dominant al faţadelor şi compoziţiile bidimensionale de panouri decorative cu diverse forme realizate din tencuială
sau cărămidă se împletesc cu motive ornamentale de inspiraţie populară.
Utilizarea materialelor de construeţie tradiţionale (cărămidă, tencuială), într-o
exprimare sinceră a structurii, capătă valenţe noi prin combinarea unur elemente de ceramică policromă, vitrouri, feronerie.
Dinamica compoziţională a vilei realiza te de Lechner în strada Pasteur,
reieşind din jocul neaşteptat al volumelor şi al panourilor de tencuială \impia
cu rame de cărămidă, accentuarea asimetriei ~i îmbinarea motivelor de inspiraţie orientală şi folclorică, constituie semnificaţia clădirii. Interiorul cu
spaţii ample, luminoase, cu funcţiunea bine rezolvată, continuă în ornamentaţia tîmplăriei unor ferestre, uşi şi monte-charge motivele decorative ale
exteriorului. Limbajul plastic al stifolui Lechner este preluat şi prelucrat apoi
în multe dintre clădirile acesuei prime perioade a arhitecturii de la 1900.
Multe dintre aceste imobile se ridică pe case mai vechi, sacrificînd importante
mărturii medievale12 (piaţa Libertăţii 7, 8, 21, poz.cat. 12, 13, 3). Jocul sinuos al aticului ce modifică aproape întotdeauna percepţia reală a acoperişurilor, capătă forme pline de vervă, cu accente sublliniind simetria (camera
de comerţ şi industrie - piaţa Victoriei 12. poz.cat. 1, imobilul din bd.
Lenin 34 - poz.cat. 17, imobilul din strada A. Mureşanu 3 - poz.cat. 5)
sau asimetria (piaţa Libertăţii 21 - poz.cat. 3, imobilul din strada P. Groza
42 - poz.cat. 2) faţadei, dar în orice caz subordonînd întreaga compoziţie.
Aticele au o pro.filatură bogată cu ornamente florale din tencuială (camera
de comerţ şi industrie - poz.cat. 1, imobilul din strada P. Groza 42
poz.cat. 2) sau din ceramică policromă (piaţa Libertăţii 21 - poz.cat. 3 ).
Preluarea traseului sinuos al aticului în motivul decorativ dominant al faţadei constituie în cazul vilei din strada A. Mureşanu 3 (poz.cat. 5) întreaga
rezolvare a unei compoziţii modeste. Celelalte cazuri însă introduc în cîmpul faţadei compoziţii elevate de plinuri şi goluri, panouri decorative, o
abundenţă de goluri trilobate sau în arc şi de motive florale de inspiraţie
populară: trandafiri, bujori, buchete, fluturi, ghirlande, palmete. În plm,
în imobilul din strada P. Groza 42 13 (poz.cat. 2) sînt introduse şi cariatidele
în altorelief susţinînd balconul etajului doi.
Influenţa secesiunii maghiare şi vieneze este preponderentă în această
primă perioadă în arhitectura clujeană.
Trecerea la cea de a doua perioadă se face gradat prin clădiri cu forme
epurate, dar păstrînd încă multe ornamentaţii de inspiraţie florală sau animalieră cu valoare de simbol. Sînt pe de o parte influenţele decorului tradiţional şi pe de altă parte ale Art-N ouv,eau-ului în artele decorative englezeşti şi scandinave. Lebăda alunecînd printr-o vegetaţie bogată cu lujeri ~i
frunze de stejar 14 (imobilul din strada 1 Mai 4 - , poz.cat. 7) sau femeile al
P. Constantin, Arta 1900 în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 93.
Şt. Pascu şi colab, op. cit., p. 178.
13 Şt. Pascu şi colab., op. cit., p. 156; Cdlcqia de ilustrate a Muzeului de Îs,torie
al Transilvan.iei.
14
S. Tschudi Madse111, Art Nouveau, Ed. Mexidiane, Bucureşti, 1977, ip. 33.
11
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cărnr păr se contopeşte cu o coroană bogată vegetală (imobilul de pe strada
Napoca 12 - , poz.cat. 6) sînt ornamente ce exprimă ideea profundă a

aliantei cu natura. Alteori, acest decor simbolic animalier, fin prelucrat în
tencuială, apare în interiorul clădirii, în casa scării (imobilul din strada Republicii 7 - . poz.cat. 15 ). Aceste nrnamentatii apar pe compozitii volumetrice riguros geometrice, în care aticele, chenarele sau brîurile devin recti'.in ii. Panouri de te:xuială pieptănată ~i tratare.1 În a'>ize a parterului subliniază caracterul geometric al faţadei În care structura se citeşte de la prima
vedere. ln cîmpul fatadei, alături de motivele prezentate înainte, apar pe
suprafeţe restrînse motive Yegetale: ghirlande, floarea soarelui etc., executate în tencuială. Balustradele metalice ale balcoanelor redau compoziţii flor.1le de un pronunţat caracter curbiiliniu An-Nou,·eau.
Influenta tot mai puternică a \'liener Sezession-ului ~i Jugendstil-ului duce
apui ~pre rectilinearism ~i cl,nstructi,·ism, compoziţii din care lipseşte noţiu
nea ,tructural simbolică sau org.mică 15 • Teatrul Naţional (poz.cat. 8) este
clădirea cea mai impmtantă ce s-a înscris în principiile secesiunii vieneze1 8 •
Teatrul Maghiar de Stat (poz.cat. 9), ridicat cîţiva ani mai tîrziu, cu o exprimare clară a f unqiunii interioare, cu volume simple, avea o compoziţie
echilibrată. Corpurile cilindrice decro~ate puternic în stradă încadrează armonia\ cupola sălii de spectacole 1i. Tratarea bidimensională în panouri geometrice
a. fatadelor este o dovadă În plus a apartenenţei clădirii la stilul secesiunii
vieneze.
Clădirile ridicate În această perioadă tind spre o dinamică lineară pe
volume robuste, cu forme paralelipipedice ~i trasee geometrice rectangulare
ce se subordonează exprimării structurii. Decoraţia fatadei Bibliotecii UniYersitare (poz.cat. 10), organizată pe registre, red,i În cărămidă motive de
inspiraţie populară Într-o compozitie ce aminteşte Într-o oarecare masura
~fail,lica H:rns din Viena.
Plastica fatadelor clădirilor de locuit \-a realizat din panouri decorati,·e cu plăcute ceramice (str. Joliot-Curie nr. 3 - poz.cat. 16), în compozitii de
cele mai multe ori simetrice, cu o exprimare precisă a traveelor (imobilele
din str. Mureşanu nr. 16 - , poz.cat. 18, nr. 20 - , poz.cat.
19, bd.
Lenin nr. 34 - , poz.cat. 17). Epurarea volumului, folosirea cumpătată a
ornamentului, vădesc în imobilul „Urania" (poz.cat. 14), cu cinematograf şi
magazine l.:i parter, puternica înrîurire a secesiunii vieneze şi în special a
arhitecturii lui Olbrich, constituind una din verigile spre arhitectura modernă.
Dar secesiunea a cuprins şi domeniul arhitecturii de interior. Se mai
păstrează din această perioadă sobe de teracotă ,măltuiră (piaţa libertăţii
nr. 21 - , poz.cat. 3 ), plafoane cu stucaturi (hotel Astoria - , poz.cat. 11 ).
Cea mai închegată şi completă compozitie în viziune secesionistă se găseşte
În interiorul imob~lului din str. 1 7\fai nr. 14 (poz.cat. 19). Tapete cu motin
florale, plafoane casetate din lemn sau panouri de lemn cu sticla emailată,
lambriuri, ancadramente de lemn şi piatră sculptată sînt elementele care
.1kărniesc o compoziţie unitară, cu Înrîuriri gotice <;,i orientale
------15

Idem, p. 33.

Şt. P.1scu şi co'.ab., 0p. cit., p. 15(,.
17 Colceţia de ilustrat.• ,1 i\Iuz.:J!ui de i,tor:e :i_J Tr.1:15i)vanÎL':.
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In prezentul catailog s-a încercat ll selecţie a realizărilor în viziunea
arhitecturii de la 1900 din rezervaţia de arhitectură a municipiului ClujNapoca, la care am adăugat cîteva clădiri remarcabile din zonele limitrofe
rezervaţiei. Limitarea selecţiei la această zonă s-a făcut pentru două motive.
în primul rînd pentru că activitatea intensă din acea perioadă s-a manifestat
cu precădere în zona centrală a oraşului şi ca urmare găsim un numeros material concentrat în perimetrul rezervaţiei de arhitectură. Pe de a:ltă parte,
inventarierea acestor clădiri care sînt o verigă în evoluţia arhitecturii poate
oferi urbanistului încă un material în stabilirea unei decizii de sistematizare
care să asigure conservarea caracterului centrului istoric al Clujului. Selecţia
lucrăril\1r s-a făcut după criterii de valoare artistică, semnificaţie istorică,
În fluente. Nu s-a putut stabili un criteriu cronologic din lipsa unor date
sau informaţii sigure pentru toate clădirile. Gruparea în cadrul catalogului
a ţinut cont de apartenenţa la cele două perioade stilistice ale arhitecturii
'iecesion iste, de funqiunea iniţială şi actuală, de regimul de înălţime.
Selecţia s-a oprit asupra unui număr de 19 clădiri şi a unui interior. Dintre clădirile prezentate 7 adăpostesc sedii ale unor organizaţii politice sau
ak unnr imtituţii, 4 sînt imobile de locuit cu partere comerciale, iar 9 sînt
clădiri de locuit.
Arhiteqii şi proiectanţii au avut, aşadar, de răspuns unor funqiuni diver::.e, impuse de o societate în prlină ascensiune.
Fenomenul arhitectural este însă mult mai amplu la graniţa dintre veai::mi. Seria realizărilor este mult mai numeroasă, cuprinzînd în perimetrul studiat şi clădiri remarcabile ce merg pe linia stilurilor clasice sau preluîndu-le
într-o interpretare liberă. Volumetria şi proporţiile faţadelor, calitatea execuţiei şi acurateţea detaliilor sînt şi în aceste cazuri trăsături care le-au a\:gurat integrarea în peisajul urban al Clujului, constituit de-a lungul multor
se-~·ole. f n a~-e~t context, arhitectura secesionistă aduce o contribuţie în pbs
la evoluţia arhitecturii, prin mesajul, calitatea şi elementele ce le conţine,
constituind una din premizele arhitecturii moderne.
(Catalogul lucrării va apare în ActaMN, Yol. XVIII, 1981.)

MIHAELA STRIMNU

CIVIL SEOESSIONISl' ARCHITECTURE IN CLUJ-NAPOCA
(Summary)

'

This study trics to catch the representative moments of the secessionist architecture
Cluj-N:i,poca. Thc new elements - lighting, transparence, function, sinuosity bcside
with the r<."j,~~tion of continuing the imitation of the past are the contribution of the
,;ecessionisr :trchitccture to the evolution of the architecture and in the same time one of
ţhe so~rccs of tha Rlod_crn architecture. The architectural merit of the buildings ,presented,
-very d1ffercnt as funcuon and Yolumc is thc u,c of a rich floral or geometrica! ornament on, a traditional substance. The affrliation to one of thc two periods-thc floral one
or the geometrica! one, can he stressed by the report volume-ornament, too. The achievc~ents of .this periop. jl.rc an important evidence in the townscape of Cluj, a contrij,uuon to unite thţ ohar:lcţ!!f and the personality of the town.
111
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Pl anşa I 1. Comitetul jud e ţ ean P .C. R ., pi aţ a Victoriei nr. 12 (faţ a da nordic ă) ; 2. Comitetul jud e ţea n
P .C.R ., pi aţa Victoriei nr . 12 (faţad:a. estic ă ); 3 . Faţada
casei d in Kecskemet proiectate d e Markus Geza.
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1. Imobil din str. dr . P . Groza nr. 42 (faţada spre stradă - fragment)
2. Imobil din str. dr. P. Groza nr. 42 (faţada spre stradă - fragment) .

Planşa

III

I . ]mo b il d in

piaţa Libe rt ăţi i

f , ib e rtăţ ii

ur. 2 1 (faţada s pre piaţ ă; 2 . I mobil d in
ur. 2 1 (detaliu l,alu s tradă m e tali că).

pi.iţa
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Planşa IV 1. Clinica de neuropsihiatrie infantilă,
str. Pasteur (faţada vestică) ; 2. Clinica de neuropsihiatrie infantilă, str. Pasteur (faţada sudică) ; 3. Clinica de neuropsihiatrie infantilă, str. Pasteur (faţada
estică).
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Pl anşa V
vestică) ;

- 1. Imobil din str. A . Mureşanu nr . 3 (faţada.
2. Imobil din str. Napoca nr. 12 (faţada sudică);
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l' la n:;;a VI - 1. I m o bil clin s t r. 1 )'. ti n r . -f (fa ţ ada \" es tic ii) ;
2 . 1 ll!oh il din s tr . l ?l! a i nr . .ţ ld 1• t :d i11 ) 3 . I m „hil d in ~t r . I :\h i
nr. 4 (, da lin in l r .ire) .
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\'II - 1. Tea trul Naţi o n a l , piaţa Vi ct ori ei (fa ţada nordi cii,
o ilu s trată de la începutul secolului ); 2. T eatrul Naţ i on al,
pi aţa Victori ei (colţul n or<l- vestic , după o ilu st r ată de la începutul
secolului); 3 . T eatrul Naţiona l , piaţa Victoriei (fa ţada vesticii).
după
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Planşa VIII
1. Teatrul maghiar de stat, str . 1 Mai nr. 26-28 (faţada vestică, după
o ilustrată de la 1910); 2. Teatrul maghiar de stat, str. 1 Mai nr. 26 -28 (faţada vestică
- p roiect).
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Plan 7 '1 I'\
I . Jl jl, 1: ' l ' • 1 r·n i .. , r,i 1 a:·.'t, p i:iţa P:,cii
(faţ ada ('; 1 i11l r.trv.11 · ''
J; it,!; ,I, ·:i l '11 h ·,·r-. it.ir\ piaţn
Pă ci i (faţa da e,lid. dup:1 t•
il11s,r,1' :1 di11 l ~l5 0 );
3. H otel ul „A.stor i.1" , str. lf,, n·a (t ,ţada tstic:1).
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l'lnn ~a X - 1. Scc1iul nr,ncii . 'aţi o11 al e, piaţa Li1 ,ertf, ţii nr. 7 (f ,tţac1a 11 o r clid); ~- lmobi l clin piaţa
Lih e rU,ţii nr . 8 (faţada n orcli c~1) .
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Pl a n şa XI J. ]m obilul „ Urani a", s tr . H o rea nr . 4;
2. Imob ilul „Urania" , st r. H o re a nr. 4 (detaliu faţadă
Yestic ă);
3. Imob ilul „U rani a", s tr . Horea nr . 4 (detaliu

faţadă

ns ti că ) .
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•
-i.

P l an şa X II (faţa da vestică)

.
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;

1. Imob il d in s t r . Rep u b licii nr . 7
; 2. Imob il din st r . R ep u blicii nr . 7
(det a liu faţad ă ves tică) ; 3. Imobil d in s tr . R epu blicii
nr . 7 (de t aliu fa ţ a d ă v es t i că).
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l' Li11~.1 :\ 111
l 11 1,.J ,il , li11 ,..lr. C11ri e 11 r . 3 ( f aţatla
(',-.tit-:", , : •> l 1:1„l.il clin ~1 r. L11ri 1.: nr . :: (dd:iliu faţad{L
<.::.t ic,L ) ; :, . l:11<Jl, il <lin l,- t!11I L •:11i11 nr . :{-t ( faţ a da
ll <!rclic:"1) .
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Pl a n ~a Xl\' - J. Tm , ,l;i ! di n str. :\ . :\lurc;;;an n nr. JG (faţa d a esti cii);
'.2. J111ubil d i11 sl r . r\ . :\lnrqa1111 nr . 20 ( faţ :ul a est ici\).
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X\" I . Int e ri o r , st r. 1 l\f a i n r. 1-l (co l ţ11 l c u ş e 111i11 c 11 )
2. I nte ri o r , s tr. I .:\! a i ur . 1-l (co l ţul c u b il , li utl:că).
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BIBLIOGRAPHISCHE BEITRĂGE ZUM THElvIA
GESCHICHTE DER
RUMĂNISCH-SERBISCH-SLOW AKISCHEN
BEZIEHUNGEN VON 1821 BIS 1918 IM SPIEGEL
DER RUMĂNISCHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG
NACH 1918
(AUSW AHLBIBLIOGRAPHIE. I)

Vorliegencle Arbeit bemi.iht sich clas Schrifttum zum Thema Rumănisch
serbisch-slowakische Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel cler rumă
nischen Geschichtsschreibung nach 1918 zusammenzufassen.
Eine wenn
,auch selektive - Obersicht cler Information zu cliesem Thema, clie den Stand
cler ~orschung veranschaulicht, wird sich Interessierten zweifelssohne di.:11sthar
erwe1sen.
Der Geclanke einer bibliographischen Bearbeitung cler Problematik wurde
clurc;h eigene Forschungen geforclert. Anregungen gingen auch vnn vorhandenen histo(ischen Bibliographien aus. Zahlreiche Titel wurclen aus I. Crăciun,
Bibliographie de la Transylvanie, R.T. 1936, Bibliografia istoricti a României, I, (1944-1969), IV, (1969-1974), V (1974-19i9), Bucure~ti, 1980,
i.ibernommen.
Hauptsăchlich icleologisch-politische \X'erke bestimmten clas Ge'>chichtsbilcl
cler rumănisch-serbisch-slowakischen Beziehungen in cler Zwischenkriegszeit,
als clieses Forschungsfelcl erstmals umrissen wurclc. Obwohl dieser Tatsache
bewusst, sahen wir uns veranlasst der Vielfalt von Beitrăgen Rechnung zu tragen.
Die Entwicklung der marxistischen Geschichtsforschung ist auch von die\cr
Bibliographie i.iberzeugend bestătigt. Eine grosse Anzahl von Sammelbănden,
Monographien und Studien befassen sich mit diesem Thema.
Das bibliographische Ma,terial wurde gemăss der in der
rumănischen
Geschichtsschreibung angenommenen Periodisierung in vier Abschnitte geordnet: 1. Allgemeinheiten; 2. Von 1821 bis 1867; 3. Von 1867 bis 1905; 4. Voo
1905 bis 1918.
Um clie Information zugănglich zu machen, erachteten wir e-. zwel·kmăs
sig cine deutsche Dbersetzung der Titel beizufi.igen. Ausgenommen sind Arbeiten
die in internationalen Sprachen erschienen sind, oder von Zusammenfassungen
beglei tet sincl.
Ein Verzeichnis cler Abki.irzungen cler herangezogenen Periodika erleichtert
clas Wieclerfinclen cler Information. Das Verzeichnis bezieht sich
auf clie
na,chgeschlagenen Zeitschriften clie in cler Bibliographie verzeichnete Studien
enthalten. Aus Raummangel konnten wir den hibliographischen Gepflogenheiten nicht gerecht werclen: 1) Die Darstellung cler Arbeiten i.ibergeht die Vorwortsverfasser, Herausgeber und Verleger uncl (2) die Titel cler in Bukarcst
herausgegebenen Perioclika wurden ohne Angabe des Erscheinungsorts abgeki.irzt.
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Als Anleitungs- und Orientierungsmittel entworfen, richtet
sich die
Auswahlbibliographie an rumănische und auswărtige Fachhistoriker, die fi.ir
die moderne Geschichte cler rumanisch-serbisch-slow:ikischen Beziehungen
als Geschichte einer fruchtbaren Nachbarschaft interessiert sind.

Verzciclmis Jcr abgckiirtzc,z periodiscbcn Veroffentliclnmgen

:\.\lN
:\nale
AAR-SI
AUB ist.
AIIAC
Anuarul
Astra
lhnatul
BOR
Bucureşti,

CI
Codrul Cusminului
Cumida\·a
Ilfov
Lb. Lit.
.Manuscriptum
MI
MA

J\IB
M11guri
Nou ,·elles
Orizont
Ortodoxia
PR
Patria
Potaissa

RA
REF
R,FH.
RIR
RSSI
RESEE
RT

RRH
Romanosla vica
RI
SAi
SCILF
SMTg.M

:\cta .\fosei Napncensis (Cluj-Napoca).
Anale de istorie.
Analele Academiei Române . .\1emoriile Seqiunii istonce.
Analele Uni\'ersitătii Bucureşti. Istorie.
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie (C:uj-Napoca) .
.-\nuarul Liceului nr. 1 (Braşo,·).
:\stra (Braşov).
Banatul (Timişoara).
13iserica Ortodoxă Română.
Bucureşti . .\fateriale de istorie )i muzeografie.
Cercetări istorice (Ia'ii).
Codrul Cosminului (Cernăuţi).
Cumidava (Braşov).
I Ifoy, file de istorie. Bucureşti, 1968.
Limbă şi literatură.

Manuscriptum .
Magazin istoric.
Mitropolia Ardealului (Sibiu).
Mitropolia Banatului (Timişoara)
Muguri (Buzău).
Nouvelles etudes d'histoire. III, Buca rest,
Bucarest, 1970.
Orizont (Timişoara).
Ortodoxia.
Parlamentul României.
Patria (Cluj).
Potaissa (Turda).
Re\'ista arhi\'elor.
Revista de etnografie şi folclor.
Revista Fundaţiilor Regale.
Re\'ista Istorică Română.
Revista română de studii internaţionale.
Revue des etudes sud-est europeennes.
Revue de T ransylvanie (Cluj, Sibiu).
Revue roumaine d'histoire.
Romanoslavica.
Revista de istorie.
Studii şi articole de istorie.
Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor.
Studii şi ma•teriale (Tîrgu-Mureş).
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Ştefan ::'vleteş

Timocul
Transilvania
ŢN

\'estul
Ziridâ va
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Studii ~i ma·teriale de muzeografie ~i istorie militară.
Societatea de mâine (Cluj).
Ştefan Meteş la 85 ani, Cluj-Napoca, 1977.
Timocul.
T ransih·ania (Sibiu).
Ţara noastră (Sibiu, Cluj).
Vestul (Timişoara).
Ziridava (Arad).

Allgemcirzc Fragen
1. Afirmarea statelor naţionale independente unitare din centrul -:,i sud-estul
Europei (1821-1923). Bucureşti, 1979, 274 p.
(The assenion of independent unitary natinnal states of central ,rnd SuuthEastern Europe 1821-1923).
2. ALMAŞ, Dumitru. Problema naţională Între 1848 ~i 1918. SAi, 1972, 17,
p. 55-61.
(Die Nationalfrage zwischen 1848 und 1918).
3. BA RBORICA, Corneliu. Istoria literaturii slo\'ace. Bucure~ti, 1976, 25., p.
(Ge~chichte cler slowakischen Literatur).
4. BOIA, Lucian. Relationships between R.omanians, Czechs
and SloYaks
(1848-1914). Bucureşti, 1977, 157 p.
5. BOIA, Lucian. La Roumanie vue par Ies Tcheques et Ies S10\·aques
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AUB ist., 1969, 18, nr. 1, p. 95-111.
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1O, nr. 9, p. 370-37 3.
(Die Pti!itik cler Serben nrn 186J bi\ 1914 ).
49. NETEA, Vasile. Lupta rnmânilor ciin T ransih·ania pentru libertate naţJO
nală (1848-1881). Bucure~ti, 1974, 478 p.
(Der Kampf der siebenbi.irger Rumănen fLir nationale Freiheit 1848-1881).
50. NISTOR, I. I. Cehoslovacii şi românii. Codrul Cnsminului, 1929-19.rn,
6, p. 261-342.
(T\chech,islowaken und Rumănen).
51. OLTEANU, P. Actualitatea lui Ludm·it Stur ( 1856-1956). Romanosla7.:ica, 1958, 3, p. 259-263.
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ideii, a tendinţelor şi a luptelor de unitate a poporului român. Cluj,
1968, p. 510.
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(Die Tschechen).
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EDROIU, Nicolae. Un izvor nar-ativ transilvănean privind „răscoala holerei" din Slovacia de est (1831). AMN, 1967, 4, p. 549-552.
(Une source narrative transylvaine concernant „l'emeute de cholera" de
Slovaquie orientale, 1831 ).
FLORESCU, G. G. Some aspects from the history of the South-Eastern
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(Die ReYolution ,·on 1848-1849 im Banat).
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23. SEREDAN, Valeriu. Garda naţională română a marinarilor din Pob '.i
descompunerea marinei austro-ungare. Bucureşti, 1922, 29 p.
(Die Rumănische Nationalgarde cler Marinesoldaten in Pola und clic
Auflosung cler o9terreichisch-ungarischen Marine).
24. TlMBUŞ, M., CACIORA, A. Izvoare străine despre Congresul de b
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NICOLAE CORDOŞ - STELIAN MINDRUŢ

COLECŢIA DE ARTĂ PLASTICĂ ROMÂNEASCA

DE LA MUZEUL „OCTAVIAN GOGA" DIN CIUCEA

Există o mare pasiune dublată de ştiinţa ş1 111tu1ţ1e în alcătuirea rn creativita1e şi rigoare a unei colecţii de artă în care aporturile cele mai diYcrse sînt
încorporate într-o armonie calmă, rafinată, discretă. Coleqia de artă comparată
de la muzeul „Octavian Goga" (artă veche românească, artă populară, pictură,
grafică, sculptură, artă decorativă - românească şi universală) se dezdluie ca
o reun:une a disciplinelor artistice. În tîlnirile interdisciplinare, punctele de
convergei:ţă a domeniilor şi categoriilor esteticului, dialogul Între arte, SU\cită
un entuziasm vivace, crează intensităţi emotive,
conduc spre un interes
distributiv. în timpul vieţii poetului aceste punţi între domenii erau oferite de
Întrevederile şi discuţiile fecunde cu personalităţi artistice de prestigiu ale
epocii, prietenii familiei Goga.
Colecţia de artă plastică, În care domină arta românească, dezvăluie un
surprinzător şi rnmplcx tablou, Întregind dintr-un unghi particular portretul
spiritual al ctitorilor, Octavian şi Vcturia Goga. Colecţionarea acestor lucrări
a răspuns unor exigenţe culturale, în primul rînd ne,·oii unui nemediat contact c11 opera de artă.
Metoda de investigare a exponatelor din muzeul de la Ciucea este subsumată modului de constituire în timp a colecţiei, criteriilor obiective şi
subiectÎ';e care au guvernat selecţia; astfel, instrumentele teoretice ale aprecierii valorii artistice sînt supuse reevaluării, încadrate şi determinate de un
context anume. Aparent guvernată de principiul discontinuităţii, colecţia
are in esenţă calităţi care o fac unitară şi caracteristică pentru o etapă de
referinţă din dezvoltarea artei româneşti moderne. Nu În ultimul rÎnd, lucră
rile coexistă unitar, prin căldura, iubirea şi pasiunea colecţionarului.
Mediul astfel construit, spaţiu pentru solitudine şi contemplare, invita
la meditaţii estetice, era o sursă de inspiraţie. Poet al naturii, iubitor de
formă şi culoare, Goga a avut o statornică preocupare de a integra imagini
plastice în poezie.
Este frecvent cazul oamenilor de litere care au avut afinităţi deosebite
pentru universul artelor plastice în cali tate de cronicari, admiratori, colecţio
nari. Această afinitate se concretizează Într-un simbol al solidarităţii creatorilor, solidaritate Înţeleasă în sensul nobil de promovare a noului, a calităţii .
•,Scri~tori de mare autoritate ca N. Iorga, Delavrancea, N. D. Cocea, Gala
Galaction, Ion Minulescu, Adrian Maniu, lzabella Sadoveanu ( ... ) - afirmă
Ionel Jianu - semnează în presa dinainte de primul război mondial cronici
de artă." 1
1

1

1

F. Şi rato, Prospecţiuni plastice, Cuvînt Înainte de Ionel Jianu, Bucureşti, 1958, -p. I~-
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Printre primele scrieri despre artă ale lui Goga se numără articolul în
care poetul elogiază arta pictorului Octavian Smigelschi (în Luceafărul nr. 24
din 15 decembrie 1903 ), născut, ca şi Goga, în apropierea Sibiului (poetul va
manifesta o simpatie directă, nedisimulată pentru artiştii care proveneau din
împrejurimile acestui oraş atît de drag lui sau poposeau aici pentru un sejur
mai îndelungat, participînd cu succes la viaţa arti9tică a urbei). Colecţia de
desene ~i pictura lui Smigelschi, .,depăşind cu mult cadrele regionale şi asigurîndu-şi o importanţă naţională" 2 , a fost recunoscută la timp de puţini autori
ca „Dnii Iorga, Goga şi alţii"3, care au contribuit implicit şi la popularizarea
artei acestui pictor. Trei acuarele de Smigelschi se găsesc În muzeul de la
Ciucea. Poetul participa cu interes - tot în această perioadă premergătoare
primei conflagraţii mondiale - la întîlnirile organizate sau Întîmplătoarc ale
scriitorilor şi artiştilor, perioadă În care „cafeneaua era anticamera marilor
evenimente şi consacrări" 4 • Un desen de Ary Murnu intitulat „la Kiibler"
(care nu se află în colecţie) imortalizează figurile obişnuiţilor localului,
printre care „M. Sado\'eanu, Emil Gîrleanu, Octa\'ian Goga, DimiHie Anghel,
Şt. O. Iosif. Tudor Arghezi, N. D. Cocea, Gala Galaction, Minulescu, Şt. Luchian, Camil Ressu" 5 . De Gala Galaction şi Camil Ressu va fi legat prin
prietenii trainice şi rodnice. Unul dintre portretele lui Gala Galaction, semnat
de Iosif lser, se află în coleqia de grafică a poetului. Camil Ressu este
amplu reprezentat în colecţia de pictură, cu lucrări încadrate „într-o perioadă de creaţie situată în jur de 1914" 6 şi lucrări dataite 1925 şi 1927.
Rezultat al întîlnirii cu Luchian şi admiraţiei pentru arta acestuia este
achiziţionarea unui „Portret de fetiţă" datat 1908 pe verso, de către Tiberiu
Brediceanu. Compozitorul - colecţionar de mare rafinament, cu gust cultivat, prieten apropiat al poetului - achiziţionase din expoziţia lui Luchian
(din anul 1908) trei lucrări, fiind deci un bun cunoscător al creaţiei artistului
în acest an. O fo1:ografie din 1905 7 îl înfăţişează pe Goga împreună cu
T. Brediceanu, Constantin Stere şi Miron Cristea.
Nicolae Grigorescu este autorul unui număr mare de lucrări, în majoritite desene şi caricaturi, executate cu multă vervă şi dezinvoltură, alternînd haşurile pline de forţă cu delicate unduiri ale liniei. O iconiţă inedită Sfîntul Mucenic Gheorghe - devine un element de referinţă pentru
perioada de formaţie a maestrului de la Cîmpina. ,,Pictată cu minuţiozitate,
pc un fond aurit, figura Sfîntului Gheorghe este redată conform tipologiei
~i cerinţelor de limbaj proprii artei neoclasice. Expresia feţei şi în special
a ochilor, precum şi armonizarea cromatică ne lasă să Întrevedem calităţile
viitoare ale picturii grigoresciene" 8 • O surpriză asemănăitoare procură icoana
pe sticlă „Sfînta Troiţă" pictată de Tonitza şi expusă împreună cu alte 9
V. Vătăşianu, Pictorul Octavian Smigelschi, Sibiu, 1936, p. 3.
Ibidem.
-t K. H. Zambaccian, lnsemnările unui amator de artă, Bucureşti, 1957, p. 90.
5 Ibidem.
6 A. Rus, şi L. Drăgoi, Colecţia de art,i modernă românească p. muuului Octavian
Goga din Ciucea, În CMO, 1972, p. 123.
7 E. l3orugă, Expoziţia Tiberiu Brediceanu de l.: MHzeul Banatului, În RevMuzMon,
nr. 2, 1978, p. 12.
8 A. Rus, şi L. Drăgoi, op. cit., p. 122.
2
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studii în genul icoanelor de la Nicula la a VI-a expoz1ţ1e a grupului celor
patru 9 •
Chemaţi încă din primele zile ale războiului din 1916-18
să execute
desene şi reportaje de pe front, ,.n serie de artişti plastici printre care
]. Al. Steriadi, Camil Ressu, N. Dărăscu, Cornel Medrea, Ipolit Strîmbu, ală
turi de scriitorii OctaYian Goga, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, '>,a." 10
au răspuns cu entuziasm şi spirit patriotic. În partea a doua a războiului, în
refugiul de la Iaşi, actiYitatea artiştilor mnbilizaţi se împlineşte Într-o formulă
concretă prin înfiinţarea grupării „Arta rnmână", asociaţie de avangardă,
cuprinzînd la dau înfiinţării (23 iunie 1917) 35 de ;utişti. După demobilizare
se alătură grupului Tonitza, Brâncu'>i, Paciurea, Pallady, Şirato, Iser, Ghiaţă
ş.a. Octavian Goga urmăreşte cu ,·iu interes manifestările artistice ale acestei
asociaţii, eYoluţia artiştilor de care este legat afectiv, manifestările în expoziţii personale şi colective, comentează în pres~i succesele creatorilor de la
,,Arta română". ;\fembrii acestei asocia\ii: Dărăscu, St. Dimitrescu, Ion Jalea,
C. Ressu, Ion Theodorescu-Sion,Tonitza, Pallady, Iser, Steriadi, Horaţiu Dimitriu, alcătuie,c nucleul cnlecţiei d,~ artă nrndernă rom~nească.
Lucrările lui Dărăscu „Palat veneţian", .,Marină", ,.Chioggia" cunoscute ca teme predilecte în diverse variante şi replici - sînt definitorii pentru
întreaga creaţie a pictorului prin decupaj, exprimarea spaţiului, cromatică,
pensulaţie, dimensiuni. Reprezentativă e,te şi pictura „Vedere din Săcele" a
lui Theodorescu-Sion, în care se sintetizează specificul artei peisagistice a
pictorului: caracterul decorati,· al ansamblului, forţa evocatoare a elementelor
constitutive, ritmul creat de liniile de contur şi exprimarea calităţii materiei.
Pallady semnează trei lucrări prin care confirmă sensibilitatea cromatică de
un delicat lirism cu care-şi inYesteşte pictura. Două caricaturi, ,.Los Desperados
Makabronskiadn~" şi „În preajma expozitiei", sînt, alături de portretul lui
Gala. Galaction, mărturie .l Ye::hilnr rehtii de prietenie cu Iser, consilier competent în domeniul artei şi interlocutor plin de vervă, cunoscător al universului oamenilor de litere în calitatea sa de colaborator la diferite ziare şi reviste.
Prima caricatură este descrisă de Eugen Schileru: .,Mai mulţi scriitori decadenţi strînşi în jurul lui Al. Macedonski îl Întreabă pe acesta: Cînd \'Om
străluci şi noi odată? Maestrul, citind din poemul lui Edgar Allan Poc
»Corbul«, poem de mare circulaţie printre simboli'itii români, le răspunde:
Corbul zicea: niciodată" 11 . Compoziţia „În preajma expoziţiei" a fost publicată tot în „Viaţa Literară" din 1907 cu legenda: .,Comisia lucrează: Dnii
Anachino, Loghi, Vermont, Strîmbulescu şi Spaethe primesc tablourile."
Un interes deosebit a manifestat poetul şi pentru artiştii transilvăneni.
A achiziţionat lucrări de Elena Popea (probabil prin mijlocirea şi la recomandarea unui prieten comun, Sextil PU'icariu), a sprijinit afirmarea arti9tului militant Aurel Popp (aqiune căreia i s-a alăturat Tonitza şi Emil Isac),
l-a încurajat şi apreciat pe Nagy Istvan (în consens cu elogiile lui Blaga),
s-a interesat de activitatea Şcolii de la Baia-Mare, a intuit şi recunoscut vocaţia pictorului cu un prematur sfîrşit Tasso Marchini. Pentru tînărul Horaţiu
Dimitriu, talent curm:it şi el în plină afirmare, apreciat de Şirato cu prilejul
9

10

11

Şorban,

Tonitz.'1, Bucure~ti, 197], p. 55.
B. Brezianu, Gruparea Art,1 românii, în SC/A, nr. 1,11964, p. 144.
E. Schileru, Grafica satiricii a lui !ser, În SC/A, 1-2, 1955, p. 221-222.
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expoziţiei personale din 1919: ,.prima expoz1ţ1e de gravură În lemn a unui
artist român" 12 , manifestă o deosebită Înţelegere. Ca urmare, îi achizitionează
grafică şi pictură.

Portretele lui Octavian Goga alcătuiesc Într-o interpretare diversă, dincolo de valenţele artistice, o pagină nescrisă a caracterizării poetului dintr-Wl
unghi particular, dezvăluindu-i viaţa lăuntrică, puternicele trăiri lirice, alteori atirndinea sobră, în poză oficială-ipostazieri ale devenirii unui spirit mereu , iu, mereu preocupat şi angajat în evenimente. Poetul este portretizat
de Steriadi, Ressu, Nagy Istvan, Hans Ecler, C. Medrea, Miliţa Petra5eu,
Dimitrie Bârlad. Remarcabil este bustul executat de O. Medrea În maniera
,.portretiştilor clasici", ,,cu acea stilizare antica menita să scoată În evidenţă firea tribunului. Trăsăturile liniştite şi energice se completează cu pri,·irea hotărîtă şi fixă, legată parcă de un obiecti,· pe care nu vrea să-l piardă
din Yedere" 1a.
Iniţial, la solicitarea Veturiei Goga, după moartea poetului În 1938,
Brâncuşi vine la Ciucea, pentru a proiecta ridicarea mausoleului, în amintirea prieteniei şi stimei reciproce: ,,vreau să fac mormîntul lui Goga. Acum
trebuie să plec la Paris, dar peste cîte,·a luni mă Întorc ~i voi lucra aici." 14
Dar, reţinut în capitala Franţei, Brâncuşi este ne,·oit să renunţe la acest
proiect, care ar fi fost ~ansa unui nou ansamblu sculptural de mare valoare
pentru arta românească şi uni,·ersală. ~i astfel, un ah valoros sculptor român,
Milita Petraşcu (eleva lui Brâncuşi) devine autorul pietrei funerare, plantată
ca un Yeritabil monument în parcul muzeului. (în creaţia Miliţei Petra~cu,
monumentul funerar 15 cu forme variate de expresie alcătuieşte o componentă
de loc neglijabilă: din cele 16 cite a realizat, se remarcă monumentele pentru
Li,·iu Rebreanu, Panait Istrati, Tiberiu Brediceanu, Octavian Goga). Mau,oleul. ÎnCllrporat organic complexului muzeal (fig. 1), este ridicat de arhitectul
G. ).1. Cantacuzino cu un mozaic executat de Nora Steriadi şi Veturia Goga.
O acuarelă semnată de G. M. Cantacuzino, din muzeu, relevă calităţile acestui
talentat arhitect sensibil la frumos, bun desenator, care „îşi exernta arta cu
o Clln~tiinţă estetică totală". 16
Din coleqia de artă uni,·ersală (a cărei catalog este În pregătire) cităm
gravuri semnate de Jules Pascin, o litografie de Theophile Steinlen, portretul
lui Anatole France de Jean Launnois, bustul lui Ady Endre executat în brnnz
în 1924 Ia lludapest,1 de Bokros Birman Dezso. Prin grija familiei Goga care
îl preţuise pe poetul maghiar, ,,casa Ady Endre" este încadrată complexului
muzeistic de la Ciucea.
Fiecare obiect, fiecare colţ din casă sau parc poarta ammurea lui
O. Goga, se leagă de o idee, un destin, o colaborare. Ierarhizarea valorii
coleqiei de artă plastică românească în cadrul vast al colecţiilor particulare
îi conferă un statut de originalitate. Experienţa europeană în domeniul. artei
îi stimulase interesul pentru promovarea valorilor naţionale,
dovedind în
P. Rczcanu, Contribuţii l„1 istoria artelor plastice româneşti: pictori din Oltenia
(II), În Re'l:MuzMon, nr. 7, 1978, p. 36.
13 T. Vianu, Fragmente moderne, 1972, p. 252.
11
· A. Rus, şi L. Drăgoi, op. cit., p. 122 (citat din Gog.i l.i Ciucea, cu un cuvînt
Înainte de Veturia Goga), p. 2.
15
S. Nistor, Milita Petraşcu, Bucureşti, 1973, p. 87.
16 G. Călinescu, Scrieri despre artă, Bucureşti, 1968, voi. I, p. 142.
12
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această acţiune clarviziune şi intuiţie, sprijinind artiştii cu delicateţe şi entuEvoluţia relaţiilor cu artiştii în atmosfera de efervescenţă spirituală şi
emulaţie pe care a instituit-o Goga la Ciucea „a stat mai puţin în atenţia
cercetătorilor vieţii şi activităţii lui Octavian Goga, deşi tocmai aceste
relaţii de amiciţie şi afecţiune i-au oferit prilejul de a se apropia cu adîncă
înţelegere de problemele specifice fenomenului plastic contemporan lui fapt
ce deschide încă o perspectivă Înţelegerii personalităţii complexe a marelui

ziasm.

poet."17
CATALOG
PICTURA
CABADAIEFF, DUMITRU (D. N. C.'\BADAIEff)
(1877-193 ◄)

1. Casa lui Goga din Ră1inari
ulei pe pînză - 0,540 X 0,H0 - semnat dreapta
jos cu roşu: D. N. Cabadaief - nedatat.

Nr.

IJlV.

22'4/191

DARASCU, NICOLAE
(1883-1959)
2. Palat veneţian
ulei pc pînză - 0,800 X 0,850 - semnat drrapta jos cu roşu: Dărăscu - nedatat.
Obs. Lucrarea prezintă analogii evidente .:u pi.:tura „Palat veneţian• (Palatul Dorio) de
fa Muzeul de artă Bucureşti, datat 1912.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., .,Colecţia de artă modernă românrască a muzeului Octavian
Goga din Ciucea", CMO. 1972, p. 123.
Nr. inv. 361/95
3.

Afari11ă

ulei pe pînz:i - 0,6'40 X 0,790 - semnat drea,pta jos cu roşu: Dărăscu - nedatat.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, I., ,,Coleqia de artă modernă românească a muzeului Octavian
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 358/97
◄. Chioggia
ulei pe pînză

- 0,920 X 0,735 - semnat şi datat stînga jos cu roşu: Dărăscu/1926.
Bibl. Rus, Al. şi Drăgoi, L., ,,Coleqia de artă modernă românească a muzeului Octavian
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 360/96

'i

Natură statică

uk·i pc

pînză

-

0,605 X 0,730 -

semnat stînga jos cu roşu: Dărăscu Nr. inv. 397/111

0,470 X 0,590

sl"mnat dreapta jos -cu negru: Dără.scu Nr. inv. 285/242

nedatat.

6. Balcic

ulei pe carton DIMITRESCU,
(1886-1933)

nedatat.

ŞTEF AN

7. Flori

ulei pe carton datat.

0,595 X 0,470 -

srmnat dreapta jos cu negru: Şt. Dimitrescu Nr. inv. 392./115

17

A. Rus,

şi

L.

Drăgoi,

op. cit., p. 121.

ne-
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DIMITRIU, HORAŢIU
(1890-1926)
8. African
...
ulei pc carton - 0,445 X 0,360 - semnat drea{>ta sus cu brun: H. D1m1tnu Inscripţie pe verso cu tuş: Pictor H. Dimitriu/Atheneul Romîn/Bucureşti.
Nr. inv. 335/136
9. Portret de tînăr
ulei •pe carton - 0,720 X 0,460 - semnat dreapta jos cu roşu: H. Dimitriu Nr. inv. -/9.1

835

nedatat.

nedat.ir.

EDER, HANS
(1883-1955)
10. Portretul lui Octavian Goga
ulei pe pînză - 0,910 X 0,730 - semnat stînga sus cu nc~ru În monogram ~i Jatat:
H.E./36.
Bibi. O. Goga, ,;Opere", voi. I, Bucureşti, 1967, repr. p. 248-249, (greşit atribuit lui
Steriadi); Vasiu, D., ,.Pictorul braşovean Hans Ecler•, Sesiunea de comunicări ştiinţifice
a muzeelor de artă, Bucureşti, 1968, p. 431 şi 437; Rus, Al şi Drăgoi, L., ,,Colcqia
de artă modernă românească a muzeu·lui Octavian Goga din Ciucea•, CMO, 1972, p.
122 şi 125; O. Goga, ,,Opere", voi. I, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1978, reproducere în
grupajul de planşe de la sfîrşitul volumului (greşit atribuit lui Steriadi); Ghiţulescu, M.,
,,Goga la Ciucea", Cluj, 1975, reproducere.
Nr. inv. 95/205
GRIGORESCU, NICOLAE
(1838-1907)
11. Sfîntul Gheorghe
ulei pc placaj - 0.120 X 0,105 - nesemnat, nedatat.
Inscripţii: stînga sus C(sfîntul) M(mucenic) dreapta sus rEOPr-0 (Gheorghe); pe verso
cu tuş: ,,Certific autenticitatea/icoanei clupe verso ca fiind/opera pictorului Niculae/Grigorescu/ Jean Al. Steriadi/16 oct. 929/" şi „Sunt de aceaş părere/ cu Dl Steriadi/Al. Satmary/ 20 Ap. 1930/".
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., ,.Colcqia de .ută modernă românească a muuului Oct.lVÎ.m
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 122.
Nr. inv. 1 U 218
12. Lupta lui Dragoş cu zimbrul
ulei pe pînză - 0,300 X 0,360 X nesemn:n - nedatat.
Nr. inv. 121/213
ISACHIE, CONSTANTIN
( 1888-1967)
13. Femeie cosind
ulei pe pînză - 0.950 X 0,700 - semnat dreaipta jos cu ocru: Isachie - nedatat.
Nr. inv. 398/110
LUCHIAN, ŞTEFAN
(1868-1916)
14. Portret de fată
ulei pe lemn - 0,220 X 0,160 semnat stînga jos cu negru: Luchian nedH,lt.
Inscripţie pe verso: ,,original/de/S. Luchian/1908/Tib. Brediceanu ".
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, I., ,,Coleqia de artă modernă românească a muzeu.lui Octaviao
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 122-123.
Nr. inv. 108/214
MANIU, RODICA
(1890-1958)
15. Jucătorii de cărţi
ulei pe carton 16.

Două fetiţe

0,4~5 X 0,610 -

semnat dreapta jos cu negru: R. Maniu Nr ..inv. 284/243

bretone
ulei pe carton - 0,455 X 0,610 - nesemnat - nedatat.
Obs. Pictura executată pc spatele cartonului de mai sus - nr. cat. 15.
Nr. inv. 284/243

nedatat.
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MARCHINf, TASSO
(1907-1936)
17. Vedere din Sighet
ulei pe pînză 0,445 X 0,385 - semnat dreapta sus cu negru: Tasso Marchini
d~tat în centrul jumătăţii superioare, pe un perete, cu cărămiziu: 931.
Exp. Expoziţia retrospectivă Tasso Marchini, Cluj, 1966.
R;/,/. Szab<1, L, ,.Expoziţia retrospectivă Tasso Marchini (1907-1936)9, Cluj, Muzeul de
:-:-::i, tC)(>f.,, nr. cat. 22; Rus, A-1. şi Drăgoi. L ... ,Colectia de artă modernă românească
:l 1rn;,rului O,tavian Goga din Ciucea•, CMO, 1972, p. 125.
Nr. inv. 223/202

NAC:Y ISTVAN
(IN:"•-1937)
1 S. r · rretul lui Octavian Goga
r-.·,,tcl pc hînie x C,699 X 0.497 - semnat dreapta jos cu negru: Nagy/Istvan - ne.ia~at - (192S).
Obs. Datarc.1 (I 92;) s-a făcut pc baza biblio~rafici.
l.:,·t•. fxr,n 7 iţia rctro•pcctivă „Oma~iu ,lui Na~y htv;1.11" Muzeul de artă Tg. Mureş,
catalog, 1973.
Pihl. R ·,,. A.I. ~i Drăl!oÎ. L. ... Co'.eqia de artă modernă românească a muzeului Octavian
r ,M din Ciu,l'a". CMO. 1972. p. 124; V.. .,Oma~iu lui Nagy Istvan•, Muzeul de artă
T;. MurL"'i, catalog, 1973, nr. cat. 102, rcpr. p. 121.
~r. i1l\'. -'27/128.
19 . .:•.,1·trnu! tlo,1m11ei Veturia Gova
r,m•'. DL' h'irtie - 0.702 X 0,504 - semnat 51 datat dreapta jos cu albastru: Nagy Ist, ,1':1/1927.
fxr,, .. On1.1t:iu lui Nagy lstdn". Mun·ul de ard Tt:. Mure~. 1973.
Fib!. Rus. Al. şi Drăgoi. L ... Colecţia de artă modernă românească a muzeului Octavian
Gnga din Ciucra•, CMO. 19 7 2, p. 121; Hcrdean. V ....Omagiu lui Nagy Istvan•, Muzeul
de artă Tg. Mureş, 1973, catalog, nr. cat. !OS, rcpr. p. 12-'.
Nr. inv. 101/233
20. Pom si11.c:11r.itic
rastel nr hînii: - 0,860 X 0.698 - semnat dreapta jos cu negru: Nagy lstvăn - ncrhtat (1929)
Obs. Datarea (1929) s-a făcut pe baza bibliografiei.
E:rp . .. Omagiu lui Nagy Istvan", Muzeul de artă Tg. Mureş, 1973.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., ,.Colectia de artă modernă români:ască a muzeului Octavian
r.oga din Ciucca", CMO, 1972, p. 124; Hcrdean, V., ,.Omagiu lui Nagy lstvăn•, Muzeul
Jc artă Tg. Mureş, 197-', catalog, nr. cat. 14S, repr. p. 149.
Nr. inv. -/DC

NAGY OSZKÂR
{1895-1965)
:21. Peisaj
ulei p,·

c.1rto11

-

0,560 X 0,440 -

SL'mnat ~i

datat

dreapta

JOS

cu ocru:

NAGY

OSZKAR/1920.
Nr. inv. 329/132

-P Al LADY. THEODOR
·(1872-1956)
:22. Naturii statică
ulei pc carton 0,565 X 0,72; T. Pa·llady - nedatat.

semnat st1ng.1
'
jos, pe masă, diagonal, cu violet:

Nr. rnv. 89.'238
23. Femeie la oglindă
ulei pc carton
0,590 X 0,720 - semnat stîn-ga jos cu brun, În monogram: T.P. nedatat.
~24. Flori
ulei pe carton - 0,600 X 0,490 - nesemnat - nedatat.
Nr. inv. 230/194
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POPP, AUREL
(1879-1960)
25. Cine:..[ ştie?
.
l:,'.ci 1pe .pînză 1,128 X 0,560 semnat şi datat st'lnga JOS, zgîri.1t 111 ;.n,t:-i:
A. Papp/925.
.
Exp. ,,Expoziţia retr,1spcctivă Aurel Popp", Muzeul de artă CluJ, 1%8.
Bibi. Szabcl, I. E. şi Lăptoiu, N., ,,Expoziţia rctrospecti vă Aurel Popp", Muz,:.ii de
Jrtă Cluj, 1968, catalog, nr. cat. 12; Rus, A-1. şi Drăgoi, L., ,,Colcqia dl' arta 111 .. ~,·rn:-i
românească a muzeului Octavian Goga din Ciucca", CMO, 1972, p. 124.
Nr. inv. 336/135
26. Peisaj
ulei pc carton 0,460 X 0,340 semnat stînga JOS cu negru: A. -P,1pp ş1 ;-_-::ri.u
În pastă: ,,Bucovina/916 III 31 •.
Nr. inv. 277/13S
POPEA, ELENA
(1879-1941)
27. Peisaj ( Furtună)
ulei .pe carton - 0,192 X 0,238 - semn,1t stînga JOS prin zgîrierea În p;1st:i: Elr1L1 PDt,,·.1
şi deasupra cu creionul: Elena.Popea nedatat.
Exp. Expoziţia retrospectivă Elena Popea, Muzeul de artă Cluj-Napoca, 1975.
Bibi. Chira, M. şi Mîndrescu, Gh., ,,Elena Popea (1879-1941) Expuziţil' rl'trnspc·.::i., .1",
Muzeul de artă Cluj-Napoca, 1975, nr. cat. 24.
Nr. inv. 276/204
28. Femeie bretonă cu doi copii
ulei pc carton - 0,397 X 0,494 X semnat dre,ipta JOS cu negru: E:cna PupL'.1 ned.1tat.
Exp. Expozi~ia retrospectivă Elena Popea, Muzeul de :irt:i Cluj-Napoca, 19 7 5.
Bibi. Chira, M. şi M111drescu, Gh., ,,Elena Popea (1879-1941) Expoziţie rl'trosp,:t:v:i",
Muzeul de artă Cluj-Napoca, 1975, nr. cat. 62.
Nr. inv. -/71
29. Trei femei bretone
ulei pc pînză - 0,650 X 0,500
nesemnat - nedatat.
Exp. Expoziţia retrospectivă Elena Popea, MuzeuJ de artă Cluj-Napoc,1, I CJ 7 5.
Bibi. Chira, M. şi Mîndrcscu, Gh., ,,Elena Popea ( 1879-1941) Expoziţil' r,·trosp,, :t v,î.",
Muz-eu'l de artă Cluj-Napoca, 1975, nr. cat. 106.
Nr. inv. 332/134
30. Flori
ulei ,pc carton - 0,475 X 0,590 - nesemnat - nedatat.
Exp. Expoziţia retrospectivă Elena Popea, Muzeul de artă Cluj-Napo.:.1, 1975.
Bibi. Chira, M. şi Mîndrcscu, Gh., ,,Elena Popea (1879-1941) Expoziţie rctrospc,:t v:î.",
Muzeul de artă Cluj-Napoca, 1975, nr. cat. 106.
·
Nr. inv. 330/112
RESSU, CAMIL
(1880-1962)
31. Maci
ulei -pe pînză X 0,770 X 0,640 - semnat drea,pca mijloc cu negru: C. Ress·u~ned.nat.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., ,,Colcqia de artă modernă românească a muzeuiui Oc:.wi.111
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 123.
Nr. irnv. 234/182
32. Peisaj
ulei pe carton: - 0,500 X 0,645 - semnat dreapta jos, prin zgîrierca în pastă: C. Re ,,u nedatat.
Nr. inv. -/257
33. Peisaj
ulei pe carton - 0,590 X 0,480 - semnat stÎnga jos cu negru: C. Rcssu
ne.. btat.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., ,,Colecţia de artă modernă românească a muzeu.Lui. Ocuvian
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 399/109
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34. Natură statică cu flori
ulei pe carton - 0,450 X 0,350 - semnat stînga jos cu negru: C. Ressu - nedatat.
Bibi. Rus, Al. şi Orăgoi, L., .,Colecţia de artă modernă românească a muzeului Octavian
Goga din Ciucea•, CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 362/98
35. Veturia Gogp
u)ei pe pînză - 1,850 X 1,260 - semnat şi datat dreapta mijloc: C. Ressu/1924.
B,bl. Rus, Al. şi Dcăgoi, L., .,Coleqia de artă modernă românească a muzeului Octavian
Goga din Ciucea•, CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 363/99
36. Octavian Goga
uiri pc c:irton -

semn.lt ş, da.tar stînga jos cu negru: C. Ressu/1920.
Nr. inv. -/254

0,680 X 0,550 -

TONITZA, NICOLAE
(1886-1940)
37. Sfînta Troiţă
i; ei pc sticlă 0,250 X 0,220 - nescmn.it - nedatat (1933)
Obs. Datarea (1933) s-a făcut pc baza bibliografici.
Bibi. Şorban, R., .,Tonitza•, Bucureşti, 1973, p. 55.
Nr. inv. 94/207
3H. Scenă de f ro11t
ulei pc pînză - 0,725 X 0,510 - nesemnat - nedatat.
JJibl. l:<.us, Al. şi Drăgoi, L.. ,.Colcqia de artă moderni românească a muzeului Octa,. an Go~., din Ciucca", CMO, 1972, p. 123.
Nr. inv. 274/140
1HEODORESCU-SION, ION
(l882-l9W)
39. hiti
u)ei pc carton 40.

0,290 X 0,230 -

nesemnat -

nedatat.
Nr. m\·. -/309

Natură statică

ulei pc carton - 0,600 X 0,500 cu negru: Theo-Sion-ncdatat.

semnat stînga ;os
Nr. inv. 333/127

41. Peisaj ( Vedere din Săcele)
u-:ei pc carton - O,SOC X 0,610 - semnat stînga jos cu negru: Theodorescu-Sion-nedatat.
Inscripţie, pe verso cu cărbune: Vedere din Săco~c.

Nr. inv. 273/165
VERONA, ARTHUR
( 1llt,H-1946)
4 2. Cîrcium,i rese
u)ci pe pînză caşerată

pe carton -

0,378 X 0,280 -

semnat dreapta

JOS

cu nc,;ru:

\' cron a-nedatat.
Nr. inv. 217/185

GRAFICA
CANTACUZINO, GEORGE MATEI (G. M. Cantacuzino)
(1899-1960)
4 .1.

Peisaj
laviu pe hînic - 0,470 X C,590
C antacuzirro/MCMXXXIIX.

1uş,

semnat

şi

datat dreapta jos cu

Nr. inv. 325/129

tuş:

G. M.
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DARASCU, NICOLAE
H. LtJ pescuit
creion, acuarelă pe hîrtie -

0,210 X C,310 -

semnat dreapta

JOS

cu creionul: Dă

răscu-nedatat.

Nr. inv. 231/195
DIMITRIU, HORAŢIU
45. Portretul lui Octavian Goga
xilogravură 0,360 X 0,260, semnat dreapta jos cu creionul: H. Dimitriu. Inscripţie-:
pe passe~pirtout, cu creionul: Portret OctavÎln Goga/915.
Nr. inv. -/67
GRIGORESCU, NICOLAP
46. Altxandru Odobescu
creion pe hîrtic - 0,080 X 0,135 tu~: A. Odobescu.

nesemnat -

nL-datat.

Inscripţie

pe passe-partout, cu

Nr. inv. 111/229
47. Femei rn umbrelă
creion pi! hîrtic - 0,110 X 0,095 48.

nesemn,lt -

nedatat.
Nr. inv. 118/221

Compoziţie

(Popas)
creion pe hîrtie - 0,090 X O, 150 -

nesemnat -

nedatat.
Nr. inv. 112/222

49. Pribeag
peniţă, tui pc hîrtie -

0,90 X 0,140 -

ne!,Cmnat -

nedatat .

.'lr. inv. 116/219
50. Atitudi/1.i (7 crochiuri)
creion pe hîrtie - 0,220 X 0,175 - nrsemnat
unghiulară cu inscripţia:
ATELIERUL/N. GRIGORESCU/PIC.TORULUI.

nedatat, dreapta Jos, ştampila drept-

N · rnv. 109/227
51. Portret
tuş, peniţă

pe hîrtic - 0,115 X 0,100 - nesemnat - nedatat, Inscrip{ii: Jrc•.1pt.1 sus
.,12 janvier/ 1884" şi mijloc stînga, oblic: .,portrait d'ar, es na ture•.
Obs. Analogii,'.e pot merge către figura doctorului B ·rnath, schiţat În numero.1,e desene
aflate În posesia Muzeu1ui de artă din duj-Napoca. Cităm următoarele (catalog Grafica
lui Nicolae Grigorescu la Muzeul de artă Cluj, l 96i J: Dr. Bernath, cărbune pe hî-rtie:
nr. cat. 29; Doctorul Bernath, creion pe hîrtic, nr. cat. 13; Doctorul Bematb cu lulea,
tuş şi creion pe hîrtie, nr. cat. 7.
Nr. inv. 110/228
52. Portret (M. Carvarara)
creion pc hîrtie - 0,120 X 0,060 - nesemnat - nedatat, Inscripţie, dreapta jos vertical:
,,M. Carvarara".
Obs. (prima lucrare dintr-un montaj de 5 desene).
Ace-laşi personaj apare şi În următoarele lucrări aflate în posesia Muzeului de artă
din Cluj-N,,poca (catailog Grafi,ca 1ui Nicolae Grigorescu la Muzeul de artă din Cluj,
1967): Scenă de vîniitoare, creion pc hîrtie, nr. cat. 75; Bărbat în costum de călărie,
cărbune pc hîrtie, nr. cat. 77; Doctorul Bernatb la Cflfenea, tuş, peniţă pc hîrtic, nr.
cat. 24; T1·ei schiţe, creion pc hîrtie, nr. cat. 25.
Nr. inv. 119/224
53. Arhitectul Montorear,u
creion pe hîrtie - 0,111 X 0,054 - nesemnat - nedatat.
Obs. (A doua lucrare din montajul de c:nci desene). PersonajuJ este identic cu ce'.
portretizat În următoarele lucrări aflate în posesia \fozeului de artă din Cluj-Napoca
(catalog Grafica foi Nicolae Grigorescu la Muzeul de artă din Cluj, 1967): Spî11• Pentru lucrările ele grafică semnate de N. Grigorescu, identificările şi analogiile aparlin muzl'ogr11lului Gh. Mindrcscu de la Muzeul de artă din Cluj-Ndpoca.
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Nr. inv. 119/224
54. Bărb.u din profil
creion pc hîrtic - 0,118 X O,C64 - nescmn.lt
nedatat. Inscripţie: stînga JOS vertical
,,En portant puis,'la Gloirc".
Obs. (a treia lucrare din montajul de cinci dc~enc).
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., .. Colcqia de artă modernă românească a muzeului Oct.1.vian
Goga din Ciucea", CMO, 1972, p. 122.
Nr. inv. 119/224
55. Purtret
creion pc hîrtic - 0,114 X C.:)77 - nesemnat - ncd.n.lt.
Obs. A patra lucrare din monr.1jul de cinci J.:sl·ne.
56. Personaj rn favori{i
creion pe hîrtic - 0,116 X 0.078 - nesemnat - ni:d:uat.
Obs. Ultima lucrare din montajul de cinci desl'ne.
Per,011.1jul este identic cu c,·I portrcriz.H in lu~r.uc.1 „Portret ele bărb.1t cu fa, 0ri1i".
creion pe hîrrie, nr. c.u. S7 din coleqia Muzeului Je artă din Cluj-N,1poca (citalog
C.rafic:i :ui Nicolae Grigon.-scu la Muzeul de artă din Cluj, 1967).
Nr. inv. I 19/224
57. Studiu
creion pc hîrtie - 0,080 X O,CSO - nesemnat - nedatat.
Inscripţii: sus „Hideg-mclc". stînp. vertical ,. N . .\'J~.
Nr. inv. I 17/22C
58. Portret de evreu
creion pc hîrtie - 0,2 I'.) / O, I 6C - nesemnat - nedatat.
Nr. inv. 115/22(,
59. Portret de femeie
cărbune pc hîrtic 0,210 X 0,175 - nesemnat - nedatat.
Bibi. Rus, Al. şi Drăgoi, L., .,Coleqi.1 de artă modernă românească a mnc.i]ui Oc:.1 ·:im
Goga din Ciucca", CMO, 1972, p. 122.
Nr. inv. 120/223
60. Fetiţă
creion pe hîrtic - 0,295 X 0,225 - nesemnat - nedatat.
Bibi. Rus, A!. şi Drăgoi, L., ,,Colecţia de artă modernă românească a muzeului Oct:ivia11
Goga din Ciucca", CMO, 1972, p. 122.
Nr. inv. 114/225
GRIGORESCU, LUCIAN
(1894-1966)
61. Natură statică {Statueta de gips)
gu.1ş;'\, tempera pc hînie C.620 X 0,47C
Grigorl'scu-ncdatat.

semnat drcapt:i mijloc cu

g.1lb~n:

L.

Nr. inv. 385/124
62. Peisaj l,1 Balcic
guaşă, tempera pe hîrtie rescu, nedatat.

0,500 X 0,650 -

semnat ,cînga

JOS

cu creionul: L. Grigo-

Nr. inv. 3S4/123
ISER, IOSIF
(1881-1958)
·::·
63. Los Desperados Makabronskiados
tuş, peniţă pe hîrtie C,320 X 0,395 - semnat dreapta sus: · !SER-nedatat (1907) :
Obs. Datat 1907 pe baza bibliografiei
Bibi. Reprodus În „ Viaţa literară", nr. 6,1 februarie 1907; Schileru, E. ,,Grafica satirică
a lui I. Iscr", SC/A, 1-2, 1955, p. 221-222, rcpr. p. 222.
Nr. inv. 243/166
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64. Tn preajma expoziţiei
tu~, peniţă pc hîrtic
0,330 X 0,480 - semnat S1tÎng.1 JOS cu tu~: ISFR 111:d.1tat
(1907)
Obs. Datat 1907 pe baz:i bibliografiei.
Bibi. Reprodus în „Viaţa .literară" nr. S din 4 martie 1907 cu leg0nd.1: .,Dnii Art.1chino, Loghi, Vcrmont, Strîmbulescu şi Sp.1ethe primesc tab'.ouri,!c"; Schileru, E., ,,Grafica satirică a lui I. lser", SC! A, 1-2, 1955, rcpr. p. 22'.\.
Nr. inv. 247/167

65. Gala Gafoction
tuş, · pcnl'ţ:t
tuş:

pe hîrtie c~şerJtă

pc

carton

-

0,32) X 0,2)5

-

scrnnat

stÎn~.1

;.._l,

cu

· lser-ned:nat. ·
Nr. in ,. . 21 9 '1 S9

MANI-U-M0TZENER, RODICA
(1890~1958)
66. 1n port
acuarelă, tempera re hîrrie nul: R. Maniu/1920.

C,490

se11111.1t şi datat stînga ,o., cu creio-

X 0,64C -

Nr. inv. 383/125
67. La pian
a..:uarclă

şi tcmper.1 Pl' hînic Maniu-nedatat.

:J,5C:J

:-< 0,.\SC

-

se1111ut dreapt.1

JO,

cu crl'ionul:

Nr. inv. 3S2/126
POPESCU, ŞTEfAN
(1872-1949)
68. Peisaj
tuş, laviu pc hîrtil' Cl,200 X 0,180 semnat şi datat stÎnga JOS: Şt. Popescu/21.
• lnseripţie pc verso, cu creionul: ,,În baltă/St. P.•
Nr. inv. 393/114

SMIGELSCHI, OCTAVIAN
(1866-1911)
69. Acoperişuri î11ztipezite
creion şi acuarelă pc h'1rtil' - :J,3CCl X 0,200 - nesemnat-nedatat.
Bibi. Vătăşianu, V., ,,Pictorul Occ.wian Smigelschi", Sibiu, 1936, p. 29.
Nr. inv. 402/108
70. Peisaj
acuarnlă - 0,225 X 0,210 nesemnat-nedatat.
Bibi. Vătăşi,rnu, V., ,,Pictorul Octavian Smigelschi", Sibiu 1936, p. 29.
Nr. inv. 401/107
71. Studiu pentru „Portiţa"
creion ~i acuarelă pc hînic - 0,240 X 0,170 nesemnat-nedatat.
Bibi. Vătăşi anu, V., ,,Pictorul Oct;i. vian Smigelschi", Sibiu, 1936, p. 29 ş1 32.
Nr. inv. 400/106

STERIADI, JEAN AL.
(1880.::....1956)
72. Octavian G_oga
cărbune pe hîrcic Bibi. O. Goga, Oprre,
văzut de Jiquidi"; O.
planşe de la sfirşitul

0,380 X 0,270 scmn,lt dreapta mijloc: Steriadi-ncdatH.
voi. II, Bucureşti, 1967, rcpr, p. 192, cu atribuire greşită: ,,Goga
Goga, Opere, voi. II, ediţia a II-a, reproducere 1n grupajul de
volumu.Jui cu atribuire greşită „Goga văzut de Jiquidi". _

73. l. L Caragiale
linogravură riadi/1918.

0,440 X 0,350 -

semnat şi d;i.tat cu creion dreapta jos: Jean Al. · SteNr. inv. -/28
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semnat dreapta jos: D. Stoica-nedatat.
Nr. inv. 46/214

VERMONT, NICOLAE
(1866-1932)
75. Măgăruşi
acvaforte - 0,070 X 0,080 - semnat stînga jos În monogram: N V şi cu tuş sepia
pc passe""'J)artout, dreapta jos „A. P./Nicolae V ermont• şi ştampila rotundă de atelier
cu iniţialele: N. V.-nedatat.
Bibi. Enescu, Th., ,,Opera de gravor a lui Nicolae Vermont•, catalog critic, SCl.A, 1,
1965, nr. cat, 35, p. 183. Autorul identifică în cazul acestei lucrări 2 stadii: st. I-frunzişul deasupra zidului din cîteva linii. Zona de umbră din partea stingă a zidului
lipseşte. Lipsesc iniţialele În stînga jos: St. /l. frunz4ul deasupra zidului mult mai
lucrat, din numeroase linii drepte şi serpentine. In stînga, pe zid, o zonă din citeva
linii. Semnătura din iniţia.le şi data apar în stînga jos (1906).
Obs. Lucrarea se identifică cu stadiul II {prin descriere şi dimensiuni). Lipseşte data.
Probabil este vorba de o reluare ulterioară a lucrării din care artistul a exclus datarea.
Nr. inv. 1031190

SCULPTURA
BlRLAD-DIMITRIU, ION
(1890-1964)

76. Octavian Goga
bronz - 0,580 X 0,370 X 0,270 - semnat şi datat dreapta jos pe plintă: Bârlad (1934)
ianuarie. Inscripţii: În fată pe plintă cu majuscule: OCTAVIAN GOGA/PRIM MINISTRU AL ROMANIEI, şi lateral stînga: Fabrica/G. Stratina
Deciulescu/Silistra
11 buc.
Ribl. O. Goga, Opere, voi. II, Bucureşti, 1967, repr. p. 33; O. Goga, Opere, vol.
11. ediţia li-a. Bucureşti, 1978, rcpr. În i;rupajul de planşe de la sfirşitul volumului.
Nr. inv. 282/2-4-4
JALEA, ION
(IS!î7- )
77. Ht1cule doborînd centaurul
bronz - 0,600 X 0,580 X 0,180 - semnat şi datat în sratc, mijloc: ,,Jalea/Paris 1921 •.
Inscripţii: Prl·micrc cpreuve (Fabrica) V. V. Răşcanu/Bucureşti 1921 •.
Nr. inv. 2/230
J\IEDREA, CORNELIU
(ISS!i-1964)
7S. Octavian Goga
marmoră - 0,570 X 0,400 X 0,280 - semnat şi datat lateral stînga, jos: C. Medrea/1930.
Bibi. O. Goga, Opere, voi. I, Bucureşti, 1967, repr. p. 248-249; Rus, Al, şi Drăgoi,
L, ,,Colecţia de artă modernă românească a muzeu.lui Octavian Goga din Ciucea•,
CMO, 1972, p. 123; Vianu, T., ,,Fragmente moderne-, Bucureşti, 1972, p. 252; Goga,
O. Opere, voi. I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1978, repr. fo grupajul de plan~ de la
sHrşitul volumului.
Nr. inv. 212/186
79.

Păcat

gips patinat - 0,280 X 0,150 X 0,225 - semnat spate jos: C. MEDREA-nedatat.
Obs. T. Vianu descrie lucrarea ca fiind executată În piatră.
Bibi. Vianu, T., ,,Fragmente moderne•, Bucureşti, 1972, p. 253.
Nr. inv. 179/187
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80. Nud

gips -

0.365 X 0,180 X 0,120 -

843

semnat stînga jos pc plintă: C. Mcdrea-nedat.it.
Nr. inv. 177/188

PACIUREA, DIMITRIE
(1873-1932)
81. William Shakespea,e
bronz - 0,690 X 0,530 X 0,380 - st·mn.lt stînga jos lateral: D. Pa.:iurc.,. lns.:ript:::
în spate, dreapta jos: TURNATORIA D. TEOOORESCU/1921.
Nr. inv. -/25.
PETRAŞCU, MILITA
(1892-1976)
82. Octavian Goga
gips patinat - 0,590 X 0,◄ 00 X 0,280 - nesemnat, nedatat (1938)
Obs. Datată 1938 pe baza bibliografici.
Bibl. O. Goga, Opere, Voi. I, Bucureşti, 1967, repr. p. 248-2◄ 9; Rus. Al. ~i Drăgoi,
L., .,Coleeţia de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea •,
CMO, 1972, p. 125; Nistor, S., ,,Miliţa Petraşcu•, Bucureşti, 1973, p. 62, rcpr. p. 57;
Goga, O. Opere, voi. I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1978, reproducere În ~rupajul d-:
planşe de la sfîrşitul volumului.
Nr. inv. 162/18 ◄

ADRIANA MAXA

LA COLLEOTION D' ART PLASTIQUE ROUMAIN DU MUSEE
„OCTAVIAN GOGA" DE CIUCEA

<Resume)
La colJection d'art compare du musee „Octavian Goga• de Ciucca (art roumain ancien,
art ipopulairc, peinture, graphiquc, sculpture, art decoratif-roumain ct universel) se rcvclc
comme une rcunion des disciplines artistiques. La collection d' art plastique, domincc par
l'a.rt roumain, revele une surprenante Ct complexe imagc, complctant d'un angle de vue
part.iculier le portrait spirituel des fondateurs - Octavian et Vcturia Goga. ·
Grigorescu, Luchian, Şt. Dimitrescu, Ion Jalea, Miliţa Petraşcu, C. Ressu, Ion Thcodorescu-Sion, Pallady, Iser, Stcriadi, Aurel Popp, Tonitza, constitue Ic noyau de la collection d'art moderne roumain.
Le portrait du poete a etc fait par Steriadi, Nagy Istvan, Hans Edcr, C. Medrca.,
Miliţa Petraşcu, Dimirriu-Bârlad, Horaţiu Dimitriu.
De la collecrioni d'art universol (dont Ic cataloguc est en train d'etre preparc) nous
citons les gravures de Jules Pascin, une lithographie de Theophile Stcinlen,
Ic portrait
d'Anatole France fait par Jean Launnois, le bustc de Ady Endrc execute cn bronzc par
Bokros Birman Dezso.
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ALT-THliRINGEN. Jahresschri/t des Miueurm Jur Ur- und Friihgeschichte
Thuringem. Fi.infzehnter Band, \ţ'eimar, 1978 (Thuringi1 Veche. Anuarul Muzeului de preistorie şi protoistorie a Thuringiei. Volumul cincisprezece. Weimar,
1978), 160 p. şi 32 planşe.
Conţinut bogat şi condiţii grafice ireproşabile caracterizează noul volum
al Anuarului Muzeului din Weimar. În sumarul volumului sînt preponderente
1ucrările cu caracter metodologic, respectiv unele studii care înlesnesc orientarea istoricului în anumite domenii complementare ale ştiinţei
isrnrice.
Adelheid Bach şi Klaus Simon semnează un articol deosebit de interesant (Sterblichkeit des Menschc1z im historischen Verlauf unter besnnderer Beruck5ichtigmzg ihrer Geschlechtsspezifik = Mortalitatea umană În decursul
istoriei cu privire specială la specificul de sex), plecînd de la constatarea că
în epoca noastră mortalitatea scade, creşte durata medie a ,·ieţii individului
uman. Mortalitatea a avut un rol important şi în perioade anterioare, jucînd
un rol în contextul proceselor dinamicii populaţiei. Autorii subliniază importanţa izvoarelor prin care putem arunca o privire asupra conţinutului mortalităţii populaţiei mature (de peste 20 de ani), de la neolitic pînă În epoca
modernă, cunoscînd şi faptul că statistica populaţiei se introduce dnar din
secolul al XIX-iea.
Analiza În serie a materialului osteologic (schelete umane) a permi, autorilor să facă o statistică a mortali•tăţii populaţiei preistorice şi protoistorice
a Europei Centrale, conţinînd date asupra mortalităţii generale, pe sexe, pe
grupe de vîrstă şi pe grupe sociale. Numai în paranteză amintim faptul, că
pentru sudul Republicii Democrate Germane au stat la dispoziţia cercetătorilor
peste 600 de schelete umane cu posibilitatea stabilirii vîrstei, dintre care la
400 indivizi s-a putut stabili şi sexul. Cele două milenii ce urmează neoliticului nu furnizează date de acest gen din cauza ritului incineraţiei. Un
bogat material a stat la dispoziţia autorilor din perioada evului mediu incipient ~i deno!tat de pe teritoriul R.D.G., R.S.C. şi R.P.U., dar datele lipsesc
din i.ecolele următoare. Pentru secolele XVII-XVIII au fost luate în consideraţie datele paleodemografice furnizate de arhive, genealogii, cărţi bisericeşti şi liste de rente. Astfel s-a putut face o grupare a datelor pe nobilime,
cler, citadini, această ultimă categorie chiar pe localităţi. Se subliniază că
datele privind masa populaţiei şi păturile conducătoare, cele privind populaţia rurală şi cea orăşenească trebuie tratate separat, deoarece mediul influenţează mortalitatea în mod diferenţiat. Este dificilă interpretarea datelor statistice publicate cu începere din secolul al XVIII-iea deoarece în privinţa
mortalităţii infantile nici datele arhivis-tice nu sînt explicite, iar stabilirea
54 - Acld Musei Napocensis voi. XVII.
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sexului pe schelete de copii este imposibilă. Autorii publică metodele de calcul aplicate, iar în continuare se exemplifică cele susţinute de ei: vîrsta medie
în neoliticul Europei Centrale era de 35-45 ani, vîrstă ce nu se schimbă
pînă în Evul mediu. Intre 1500-1800 vîrsta medie a populaţiei a_dulte creşte
la 50-55 ani. Se obsen-ă o vîrstă mai scăzută în rîndurile populaţiei din
oraşele mari. Cauza fenomenului: starea s1)cială mai precară a maselor populare, precum şi prezenţa spitalelor care adunau bolnavi şi din zonele Învecinate, mortalitatea de aici influenţînd negativ datele generale. Autorii concretizează datele astfel obţinute pe reprezentări grafice (p. 8, 11, 13). O
interesantă constatare: vîrsta medie la femei este mai scăzută cu 5-6 ani,
Începînd chiar din paleolitic, cifra schimbîndu-se doar în secolul al XVIII-lea.
Cauza fenomenului: posibilităţile mărite de îmbolnăvire în cursul maternităţii.
Examinarea datelor aruncă o privire asupra interdependenţei dintre condi\iile de trai şi mediul înconjurător. O bibliografie boga·tă (majoritatea titlurilor din ultimii 10-15 ani) completează articolul.
Problema tratată în articolul respectiv compor•tă o importanţă accenruată
şi pentru nni, cu atît mai mult cu cît în ultimele decenii ştiinţa noastră arheologică pune un accent deosebit pe studiul matematico-statistic al materialului rezultat din săpături şi încearcă să dea răspuns la o serie de probleme privind habitatul, densitatea demografică a unei anumite zone geografice într-o perioadă arheologică dată, mortalit;:itea şi vîrsta medie în anumite
perioade. Este suficient ~ă amintim încercările de acest gen semnate de Şt.
Pascu, Şt. Ştefănescu, N. 0.1nstaminescu, Donat, Conea, I. Ioniţă, V. Spinei,
E. Emandi şi alţii, şcoala mai tînără care, în urma strădaniilor C.S.P.C. din
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socia:liste de-a fi organizat vii discuţii pe
această temă, Încearcă să cvantifice ştirile furnizate de săpături, redind prin
aceasta Jenomem,l social. Prin activitatea acestora ştiinţa noaqră arheologică se menţine şi În acest domeniu la un nivel internaţional. Tînăra noastră
ştiinţă paleodemografică şi paleoantropoecologică reclamă însă un centru propriu de calcul, poate la nivelul C. C. E. S.

Adelheid Bach, Cornelia Juchen şi Annerose Kămpf semnează articolul
Degeneratii:e Gelenk- urzd l'f'irbe/J°i:iulenveranderungen an Skeletten aus dem
Neolithikum (Schimbări degenerative ale articulaţiilor şi ale coloanei venehrale pe schelete din neolitic), arătînd că deformaţiile amintite provin de
la boli din cercul celor reumatice. Se înşiră formele de manifestare ale acestor boli pe materialul osteologic, arătînd apoi că examinarea materialului permite să aruncăm o privire asupra condiţiilor biologice şi sociale ale unor populaţii din trecutul îndepărtiat. Autorii au examinat 105 schelete umane (52
bărbaţi, 53 femei, care proveneau: 61 indivizi din cultura ceramicii bandate,
33 din cultura Walternienb-;.;rg-Bernhurg şi 11 din cultura ceramicii cu şnur),
potrivit recomandărilor lui Liebert, metodă care permite o cvantificare precisă a schimbărilor. Drept comparaţie au fost folosite 111 schelete descrise
chiar de Lie-bert. Pe baza unui bogat material ilustrativ sînt discutat~ rezultatele cercetărilor: frecvenţa şi intensitatea cazurilor pe grupe de vîrstă şi
sex, datele fiind reprezentate în tabele ~i grafice. Cîteva dintre constatările
mai interesante: spondifoza şi spondilartro7a sînt mai frecvente la bărbaţii
din neolitic din cauza solicitării nefiziologice a vertebrelor cervicale (şlefui-
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rea uneltelor). 1n cazul artrozei nu există diferenţe îmre grupele celor două
sexe. Numai în cazul spondilartrozei se constată o frecvenţă mai mare la
vertebrele din zona lombară a femeilor (purtarea copiilor mici „În cîrcă"
şi în timpul anumitor activităţi). Deformările din zona cervicală a femeilor
provin din anumite activităţi (olărit, gătit, purtatul poverilor pe cap).
Manfred Teichert este autorul unui studiu întitulat Die Katzenknocherz
aus den urgeschichtlichen Kulthohlen des Kytfhăusergebirges (Osemintele de
pisică din peşterile cultice preis,torice din zona Kyffhausergebirge), descriind
examenul a 486 de piese osteologice apaqinînd unor specii de pisici, material recoltat În cadrul unor săpături de peşteră. Se descrie metodologia examenelor, materialul ce a servit la compararea scheletelor, metodele osteometrice, rezultatele fiind redate în tabele şi grafice. Constatările pot fi rezumate în următoarele: pisica sălbatică (mai mare ca statură în perioade-le
preistorice) constituia prada de vînătoare a omului preistoric. ln afară de
hrană pisica servea şi ca animal de ofrandă. Se scoate în evidenţă faptul că
pisica domesticită a fost răspîndită în Europa de legiunile romane, fiind
adusă din Orientul apropiat. (Doar în paranteză ne punem Întrebarea, fără a
cunoa-şte condiţiile de descoperire a materialului osteologic, respectiv fără a
cunoaşte locul depozitării acestor oseminte: nu ar fi fost posibilă intrarea în
mod voit a unor pisici sălbatice în aceste peşteri cultice pentru carnea depusă acolo, neputînd ieşi apoi din aceste gropi, eventual cu pereţii abrupţi?).
în ·Încheiere se înşiră o bibliografie bogată (ocupînd două pagini); între
titlurile citate se enumără şi lucrarea lui S. Haimovici, Date privind rest11rile de animale descoperite în aşezarea getică de la Zimnicea (numele localităţii tipărit, în mod eronat, cu z micD. Este oarecum firesc acest lucru,
deoarece examenul faunistic a:l materialului rezultat din săpături arheologice
Începe să aihă o tradiţie la noi. Amintim colectivele de osteologi consacra\i
din centrele universitare laşi, Cluj şi Bucureşti care au o preocupare permanentă în această direcţie.
Klaus Simon şi Fritz Franz semnează un amplu studiu consacrat materialului rezultat dintr-o necropolă din Thuringia de est (Brandgraberfeld von
Possneck-Schlettwein = Necropola de incineraţie de la Possneok-Schlettwein).
Necropola cuprinde perioadele BD-HB" cercul culturii Laus.itz, precum si
materiale din HB 3 -HD 2 , grupa Deitzsch din aria culturii nordalpine a
cîmpurilor de ume.
Joachim Emmerling este semnatarul studiului T echnologische Untermchu,zgen
an kaiserzeitlichen Schwerten aus Buchhain (Buchowien) (Cercetări tehnologice pe săbii din perioada imperială de la Buchhain /Buchowien/). 1n cursul
unor lucrări de conservare, autorul a descoperit urme de damaschinare pe
o sabie provenită dintr-un mormînt de incineraţie din sec. I-II e.n. Descoperirea l-a îndemnat să Întreprindă analize metalografice şi pe cealahă sabie
provenită din aceeaşi descoperire. Se descrie amănunţit metoda de luare a probelor, analizele efectuate, precum şi rezultatele acestora. Prima sabie a păstrat
chiar şi marca fierarului, reprezentînd o împletitură răsucită din două fire. A
doua sabie este decorată cu un motiv de romburi realizat prin ,tehnica de
damaschinare, ornament păstrat fragmentar. Barele de damaschinare întrebuinţate sînt compuse din cîte nouă lamele (patru mai întunecate la culoare
şi cin-ci de culoare mai deschisă), aplicarea cărora a necesitat din partea fierarului bogate cunoştinţe tehnologice. O piesă asemănătoare nu se cunoaşte
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încă. în încheiere autorul analizează funcţionalitatea sabiei: ea era o sabie de
paradă, exprimînd, poate, în acelaşi timp, şi o anumita stare socială a pro-

prietarului.
Gi.inther Răblitz, autorul lucrării Die Geprage der Munzstatte U?eimar
j m 1-1. ,md 15. Jahrhu11dert (Emisiile monetăriei din Weimar În secolele XIV
')i X\.) mărturiseşte că două lucrări recent apărute l-au îndemnat la redactarea articolului, ele reclamînd unele îndreptări şi completări. Grupate în trei
capitole, autorul discută emiterea la Weimar a primelor monede „Hohl~
pfennig" Între 1350-1372, apoi problema baterii groşilor stăpînilor Landului
(prinţul \v"ilhelm III a\·ea, în 1450, monetăria la Weimar), precum şi problema emiterii la Weimar a pfennigilor ')i hellerilor de către Wilhelm III Între
1457-1462. Cel de-al patrulea capitol este consacrat ştirilor cu referire la
maeştri monetăriei de la Weimar. Lucrarea construită şi argumentată foarte
clar şi logic poate veni În 5prijinul numismaţilor noştri în vederea identificării_ ~nor piese monetare ajunse în tezaure mixte descoperite pe teritoriul
pa tne1 noastre.
O lucrare model cu pri\·ire la săpăturile Întreprinse la un curus
cetate - castel al renaşterii, lucrare ce ne aminteşte săpăturile istoricilor
nn')tri de la Curtea Veche din Bucure~ti sau cele de la Tîrgovişte şi Curtea de
Arge~. lucrare ce încheie şirul articolelor din anuar, este cea semnată de
Ulrich l appe cu titlul R11i11c Neideck in Anzstadt (Ruinele Neideck din
.'\rn,1adt). Împărţită În patru capitole, această amplă lucrare (44 pagini!) tratc.1za istoricul castelului, Înccpînd din anul 704 pînă la decăderea lui defini1i \ ă din 1820. Ampla,amentul topografic şi geografic constituie subiectul
unui capitol aparte. Alt capitol descrie săpăturile întreprinse între anii
1966-1972. Capitolul 4 ~e ocupă de materialul mobil dezvelit în cursul
,ăpăturilor, grupat pe tipuri de materiale şi pe perioade; se dă o importan\ă
dernebită ceramicii care permite cronologizarea diferitelor niYele. Se subliniază
imp<'rtanţa faianţei de Arnstadt.
O categorie aparte o constituie resturile
menajere (15 specii de animale ')i 7 specii de fructe), care permite reconstituirea alimentaţiei castelului, coroborînd anumite date arhivistice privind
ll\pă\urile de aici. Interesantă ni se pare preponderenţa ovicaprinelor în materialul osteologic animalier, provenit dintr-o cloaca utilizată pentru depunerea resturilor menajere mai ales în perioada 1600-1716. Obişnuita. selecţie
hiblingrafică încheie acest studiu.
Cele ~apte articole înşirate aduc un prestigiu binemeritat traditionalului
.urn.1:· .1! }tfuzeului Thuringiei de la Weimar.

ANDREI 7RÎNYJ

Sieglinde Mirie, Das Thrmzraumarcal des Palastes vmz K11ossos. Versucb
einer Neuinterpretatim, seiner Entstelmng tmd seiner Funktion, în seria Saurbrucker Beitrage zur Altcrtumskunde, hrsg. von Rolf Hachmann 11nd Walter
Schmitthenner, Bd. 26, R. Habelt Verlag GmbH, Bonn, 1979, 112 p. "1 39

q-af .,

preţ

44 DM.

Lucrarea de fată e reprezentauva, prin excelenţă, pentru tipul interpretativ de cerce•tare, căci, aducînd la cunoştin\ă arheol,ogilor mai puţin materiale inedite şi bazîndu-se, îndeosebi, pe reconsiderarea documentelor vechi.
autoarea a încercat „să definească mai exact caracterul religios şi de cui t al
arealului sălii tronului din palatul de la Knossos". S. Mirie şi-a împăqit
lucrarea în şase capitole importante: Die bisherigen Forschungen in K1w~sns;
Architektur- und Funktionsbeschreibung des Thronraumareals; Stratigraphie;
Funktionsanalyse des Thronraumareals; Zusammenfassung; Anhang.
Primul dintre acestea este, la rîndul lui, Împărţit În trei subcapitole, care
se ocupă de prezentarea vietii şi personalităţii lui A. Evans, precum şi de
istoricul săpăturilor conduse de el, de topografia Knossos-ului şi la urmă de
cunoscuta sistema1:izare cronologică a savantului englez, conform căreia epoca
bronzului din Creta a fost denumită „minoic" şi divizată în minoic timpuriu.
mijlociu şi tîrziu, fiecare cu trei etape de dezvoltare.
Arhitecturii şi descrierii funcţionalităţii arealului sălii tronului le c\leconsacrat cel de~al doilea capitol. Urmînd unei scurte prezentări a stării
actuale a monumentelor, descrierea amănunţită - după datele oferite deEvans - a spaţiilor luate în considerare pentru cercetare înseamnă, în acelaşi
timp, şi o încercare de valorificare a datelor vechi.
A treia problemă importantă t11atată de S. Mirie este cea a stratigrafiei.
Ea e privită mai îmîi prin prisma interpretării vechi, şi de-abia apoi se trece
la noua interpretare, luîndu-se la rînd aşa-numitele „Cists", ,.Central Court"
şi arealul sălii tronului şi propunîndu-se chi,ar reconstruiri grafice ale unor
pro.file, pe baza documentaţiei edite şi inedite. În acest context nu puteau fi
trecute cu vederea descoperirile mărunte, unele dintre ele de mare însemnătate
pentru datare; folositoare esrte şi ilustrarea lor, ceea oe uşurează urmărirea
textului şi a argumentaţiei. Nu aceLaşi lucru se întîmplă însă cu frescele.
măcar pentru cele mai reprezentative şi de aceea ni se pare mai convingătoare
analiza elementelor arhitecturale.
Rev,alorificarea documentaţiei de săpătură îi permite autoarei să precizeze cîteva noi puncte de vedere, printre care unele nu sînot de loc de neglijat. Am vrea să amintim mai întîi că, pe baza datelor lui Evans, Mirie a
refăcut stratigrafia vertioală în aripa de vest a palatului şi aceasta a avut
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drept urmare constatarea că sala tronului a fost constru~tă pe cel mai de
jos nivel din acel loc şi că în nici un caz nu poate fi vorba de o construeţie
minoică tîrzie, chiar dacă a fost folosită şi în acea perioadă. Autoarea înclină,
de altfel, spre o folosire o sălii tronului din MM II pînă În SM III; dis-trugerile palatului nu au fost niciodată totale, ci doar parţiale, şi de aceea
noţiuni ca „palat timpuriu" sau „pal.at tîrziu", cu diferite faze de construqie,
par oarecum forţate.
Lucrarea se încheie cu Anexe, În care sÎnt cuprinse notele, lămurire.a no\iunilor englezeşti preluate ca atare în carte, prescurtările, bibliografia şi cinci
tabele prezentînd sintetizarea datelor şi măsurătorilor pe baza cărora şi-a
întreprins S. Mirie cercetiarea.
Cele 39 de planşe conţin în cea mai mare măsură elemente de arhitectură, fotografii sau planuri şi stratigrafia necesară argumentării şi mai puţin
material, numai În cazul în care acesta serveşte \"feunui scop precis. Lucrarea
ne îndeamnă şi ne u~urează în acelaşi timp abordarea unor teme aparent neînsemnate ~i arhicercetate, care ne mai pot aduce totuşi, noutăţi.

TUDOR SOROCEANU

Frauke Stein, Brunzezeitliche Hort/unde in Suddeutschland. Beitrăge zur
lnterp, etation einer Quellengattung, în seria Saarbrucker Beitrăge zur Altertumskunde, hrsg. von Rolf Hachmann und \\'alter Schmitthenner, Band 23,
R. Hahelt Verlag, Bonn, 1976, 245 p. cu 22 fig. în text + 30 de hărţi de
răspîndire + 8 tabele, preţ 70 DM.
Prin reducerea şi prelucrarea tezei de habilitare, F. Stein a dat la iveală
o carte, care conţine interpretarea celei mai mari părţi a materialului din voi.
24 al aceleiaşi serii (cf. mai jos). In vreme ce acesta îşi propune catalogarea
şi sistematizarea tuturor depozitelor de obiecte de piatră şi metal începînd cu
neoliticul şi sfîrşind cu Latene-ul, lucrarea pe care o prezentăm acum se litnitează la epoca bronzului În sens extins: ea durează astfel din B A pînă
în H B.
Istoricul cercetărilor (p. 9-16) e prima problemă tratată în Introducere
'>Î prezintă bineînţeles nu pe toţi arheologii care au publicat depoziite, ci mai
degrabă evoluţia ideilor asupra depozitelor ca una din ca·tegoriilc izvoarelor
istorice, evident în speciial în Germania şi în teritoriile învecinate. Discuţia
a fost deschisă de Worsaae, în 1865, el fiind primul autor care a cercetat
minuţios subiectul; devenită Între timp dispută, ea a fost continuată de savanţi printre care amintim pe S. Miiller, v. Trăhsch, K. Sohumacher şi
E. W.a.hle. Perioada interbelică e marcată de personalităţile lui P. Reinecke,
u. Kraft şi F. Holste ale căror concepţii vor influenţa pentru multă vreme
analiza subiectului. După cel de-al doi,lea război mondial se înmulrţeşre remarcabil numărul cdor care au un cuvînt de spus în legătură cu semnificaţia
depozitelor; vom pomeni doar numele, deoarece spa,ţiul nu îngăduie nici o
extindere: H. Miiller-Karpe, W. Kimmig, E. Gersbach, W. Dehn, W. A.
v. Brunn, E. Sprockhoff, H.-J. Hundt, W. Torbriigge, E. Baudou, H. Geinlinger, A. Kolling, H. E. Mandera.
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Partea a doua a Introducerii, H ort e als Forschurzgs problem ( 16-18) se
condiţiilor de ajungere
dea indicaţii preţioase
că autoarea consideră
existenţa unui depozit,

ocupă cu definirea noţiunii de depozit şi cu stabilirea
în pămînt a obiectelor, care o dată lămurite, pot să
în legătură cu caracterul descoperirii. Este interesant
şi găsirea de obiecte singulare ca un indiciu pentru
d~i există încă alte multe posibilităţi.

Klassifikation suddeutscher florte nach ihrer l1tsammensetzung ,md ihren
Fundumstănden (19-30) este următoarea secţiune importantă a cărţii; ea
în<.:epe cu metodologia problemei care, după scurte comentarii, o conduce pe
r. Stein la următoarea împărţire a depozitelor: Grupa I. Rohmaterialhurte;

grupa a II-a. Fertigwarenhorte; grupa a 111--a. Brucherzhorte. Prima din ele
conţine în exclusivitate depozite rezultate din acumularea de bare sau produse
semifabricate, a doua e cea a depozitelor formate din obiecte utilizabile, chiar
folosite o perioadă de timp, dar care nu şi-au pierdut calitatea de unealtă
sau armă, iar a treia grupă se caracterizează, În bună măsură, prin amestecul
de obiecte în stare bună şi fragmentară. Depozitele rezultate numai din fragmente se Întîlnesc foarte rar.
După analiza amănunţită a fiecărei categorii, autoarea conchide că depozitele sudgermane din epoca bronzului se împart, în mare, în două tipuri:
Verwahr/unde şi Weihe/unde, deşi e recunoscut faptul că nu întotdeauna condiţiile descoperirii permit o clară divizare, ca cea de mai sus. In orice caz,
pentru prima categorie sînt considerate drept caracteristice următoarele elemente: preponderenţa unei cantităţi mari de obiecte, îngroparea în pămînt
U9Cat, la o adîncime medie (0,.'0-1 m); obiectele au fost adesea apărate de
un vas sau o învelitoare de materie organică, mai rar de o placă de piatră
sau printr-o împachetare cu asemenea plăci; în multe cazuri s-a putut
consl!ata că locul descoperirii a fost Într-un fel oarecare marcat; nu rareori,
condiţiile din •teren au permis stabilirea unei legături cu o aşezare din apropiere. Acestui tip îi aparţin În întregime sau parţial Spangenbarrenhorte, Miniaturbarrenhorte, H alsringbarrenhorte, Ferti gwarenhorte, Ge faflhorte, Brucherzhorte, Beilhorte şi Schmuckhorte.
Al doilea tip principal de depozite - ofrandele - se deosebeşte prin
numărul mic de obiecte, prin faptul că, alături de depunerea în mlaştini sau
În preajma unui izvor, trebuie considerată drept tipică şi depunerea la adă
postul unor stînci sau sub o piatră, În orice aaz la foarte mică adîncime,
iniţial poa•te la suprafaţă şi, în sfîrşit, prin aceea că, ocazional, descoperitorii
au adus la cunoştinţă situaţii aparte, cum ar fi plasarea în cerc a unora dintre
obiecte. Acest mod de punere a ofrandelor se întîlneşte mai ales la depozitele de securi, seceri, arme şi, Într-o mai mică măsură, la cele din obiecte de
podoabă.

Orînduirea în timp şi spaţiu a depozitelor (31-82) ocupă partea centrală a cărţii. Folosind metoda statistico-combinatorie ca metodă principală,
F. Stein urmăreşte trei probleme principale: 1: la care obiecte cu aceea~i
funqie, dar cu o modelare diferită, poate fi vorba de forme regional
limitate, care să fie aproxima•tiv contemporane; 2: care forme limi~ate regional se întîlnesc în afara zonei propriu-zise de răspîndire, permiţînd astfel
o sincronizare; 3: au formele răspîndite pe spaţii vaste o gamă destul de
restrî-nsă de variaţii sau sînt ele atît de semibile din punct de vedere tipologic, încît să poată servi ca indiciu cronologic.
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Analiza propriu-zisa, pe care nu are rost să o urmanm În limitele de
faţă, se bazează pe împărţirea cronologică în depozite aparţinînd bronzului
timpuriu şi mijlociu pe de o parte (BA - C), şi bronzului tîrziu (BD/HA,
H B 1 - 2, H B 3) pe de alta. De fiecare dată e făcută încercarea, care ni se
pare foarte importantă, de corelare a conţinutului depozitelor cu inventarele
funerare; de asemenea, nu lipsite de însemnătate sînt consideraţiile de ordin
chorologic şi, astfel, mulţimea amănuntelor ne conduce spre concluzii cu caracter etnografic.
Ultimul capitol propriu-zis înseamnă prelungirea cercetărilor din precedentele două capitole ~i se ocupă de condiţiile de descoperire a depozitelur
şi de legăturile dintre acestea şi cultura materială, aşezări şi probleme de
cult (83-115).
Concluziile generale (116-121), impresionantul aparat critic (121-182)
~i Anexele (listele grupelor de depozite, listele pentru hărţile de răspîndire,
abrevierile bibliografice, indicele de localităţi) sînt ultimele, dar nu şi cele mai
puţin utile părţi ale \'olumului. Reprezentînd jumătatea interpretativă a lucrării de habilitare a autoarei, cea mai mare parte a ilustraţiei constă aproape în exclusi\'itate din hărţi ~i tabele şi se bazează de fapt pe materialul
conţinut În cel de-al doilea volum (cf. prezentarea următoare).

TUDOR SOROCEANU
Frauke Stein, Katalog der 'l.:orgeschichtlichen Hort/unde in Suddeut-

JCh/a11d, În ~eria Saarbrucker Beitrage zur Altertumskunde, hrsg. von Rolf
Hachmann und Walter Schmitthenner, Bd. 24, R. Habelt Verlag, Bonn, 1979,
279 p. + 127 pi., preţ 11 O OM.
Volumul reprezintă publicarea părţii de material a tezei de habilitare a
autoarei, teză care, Într-o formă prescurtată şi prelucrată, apăruse în aceeaşi
serie, cu trei ani înainte (cf. supra, recenzia celuilalt volum). B0zîndu-se În
primul rÎnd pe cunoaşterea nemijlocită a materialului, F. Stein a vizitat 44
de muzee germane, 5 austriece şi 10 elveţiene, şi abia în ia:l doilea rînd a
recurs la sprijinul bibliografiei În prelucrarea depozitelor. Fată de lucrarea
precedentă, sînt cuprinse toate depozitele din Germania de sud, începînd cu
neoliticul tîrziu şi terminînd cu Latene-ul, însă marea majorit•ate sînt concentrate În perioadele BA - H B; de asemenea, nu sînt prelucrate în exclusi,·~tat~ depozite de metal, ci şi cîteva rezultate din adunare,a unel•telor de
piatra.
Zona pe care autoarea ~i-a propus să o cerceteze este remarcabilă ~i
cuprinde landurile Baden-Wiirttemberg, Bavaria, Hessa, Rhenania-Palatinat
şi Saar, iar din afara graniţelor Germaniei sînt luate în considerare Alsacia
şi Lorena (Franţa), Austria Superioară, Salzburg şi Vorarlberg (Austria),
aproape Întreaga Elveţie (fără Tessin), iar din Cehoslovacia, Boemia de sud
si de mijloc. Secţiunile cronologice (care nu Întotdeauna privesc toate zonele
amintite) sînt următoarele: neolitic, bronz timpuriu şi mij.Jociu (B A-C),
bronz tîrziu (BD - H B), Hallstatt şi Latene.
La cele 581 de depozite (de fapt 580, autoarea recunoscînd că nr. 474
e, foarte probabil, inventarul unui mormînt) a fost strînsă bibliografia veche
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mai importantă şi au fost stabilite, pe cît posibil, locul şi condiţiile exacte
de descoperire, compoziţia depozitelor şi locul de păstrare. Depozitele nevalorificabile sînt grupate separat, după motivele care au dat naştere acestei
stări de lucruri: depozite nedatabile, depozite cu loc de descoperire nesigur şi
depozite care, din diferi,te motive, nu au mai putut fi verificate. Acestor .H
de depozite le sînt adăugate alte 50 de descoperiri, care fuseseră, în mod
greşit, considerate ca avînd caracter de depozit, ele fiind cu multă probabilitate aglomerări de unelte În spaţiu restrîns (de ex. un bordei), in\'entare
funerare sau coleqii de descoperiri izolate.
Prescurtările obişnuite, cele bibliografice şi indicele alfabetic de lm:alităţi se află la sfîrşitul textului. Despre planşe e relativ puţin de spus. Punînd
materialul în ordine aproximativ cronologică, autoarea ilustrează doar descoperirile din neolitic şi epoca bronzului, cu precădere cele rămase în întregime
sau parţial nepublicate.
Se poate deci trage concluzia că, datorită grijei şi competenţei cu care
a fost lucrat, catalogul de faţă s-a vădit util nu numai lui F. Stein pentru
întocmirea tezei de habilitare, ci rămîne un instrument de lucru pentru toţi
cei care se ocupă de preistoria europeană.

TUDOR SOROCEANU

J.

M. Coles, A. F. Harding, The Bronze Age in Europe. An lntroduction
to the prehistory of Europe, c. 2000-700 B. C. Methuen and Co. Ltd., London, 1979, XVIII + 581 p. + 190 fig. în tex1 + 24 pi. Preţ 9,95 lire
sterline.
lncercînd să cuprindă în timp mai bine de un mileniu, iar geografic
Întreaga Europă cu excepţia spaţiului egean, cartea arheologilor englezi J. M.
Coles (Cambridge) şi A. F. Harding (Durham) este o lucrare care ar fi putut
fi considerată drept temerară, dacă nu am fi avut garanţia seriozităţii autorilor. Cantitatea enormă de informaţie bibliografică şi strict arheologică care,
prin forţa împrejurărilor, a putut fi prezentată în paginile cărţii doar în
mod selectiv, constituie numai una din dificultăţile întiîmpinate de cei doi
autori. În consecinţă şi zonele pentru care urmau să scrie părţile respective
au fost relativ bine delimitate: A. F. H. (Europa Centrală = oapitolele 2
şi 7, Europa de est = capitolele 3 şi 8 şi cola!borarea la capitolele 4 şi
9 = Europa de sud), iar J. M. C. (Europa de vest = capitolele 5 şi 10;
Europa de nord = capitolele 6 şi 11, la capitolele 4 şi 9 = Europa de sud
şi unele contribuţii mai mărunte la capitolele 2 şi 7); introducerea şi concluziile au fost redactate împreună.
Ceea ce ni se pare foarte important la o asemenea întreprindere este
faptul că, prin bunăvoinţa şi Înţelegerea conducerii celor două universităţi,
autorii au avut şi ocazia de a vedea ţările şi materialele respective şi de a
discuta cu nenumăraţi arheologi din Europa (care făiră îndoială nu susţineau
păreri cu totul asemănătoare), evenimente ce le-au înlesnit, ideea nu mai
necesită comentarii, o Înţelegere superioară a lucrurilor; rămaşi la biroul lor,
fără posibilitatea de a călă1tori, Coles şi Hairding ar fi reuşit să elaboreze o
sinteză super:ficială şi seacă, lipsi1:ă de autenticitate, cum, din păcate, cunoaş
tem destul de multe, cu arît mai mult cu cît au doar un caracter parţial.
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Iată de ce, deşi se bazează în cea mai mare măsură pe rezultatele cercetării altora, The Bronze Age in Europa se plasează pe scara valorilor deasupra mediei prin simplul fapt că ea poate fi utilă nu nwnai unor amatori
cultivaţi sau studenţilor în arheologie, ci chiar şi specialiştilor care doresc
o informare rapidă şi sintetică, îndeobşte pentru spaţiile neacoperite d~rect de
propria cercetare. Un rol foarte însemnat în acest sens îl ocupă ilustraţia
cărţii, care pune în faţa cititorului cele mai reprezentative elemente ale unor
nbiective sau fenomene culturale, d~i uneori efortul de preluare şi sistematizare a ilustraţiei nu a fost suficient de critic. La acestea se adaugă şi faptul
că reproducerea desenelor (baza ilustraţiei) nu se ridică întotdeauna la nivelul aşteptat, fapt ce obligă de multe ori căutarea unor originale greu

de

găsit.

Autorii au stabilit, bineînţele~. ~1 o serie de norme ale lucrului în comun, astfel că fiecare din entităţile geografice amintite mai sus au fost tratate de două ori, conform împărţirii generale în Earlier Bronze Age
(R BA - C uneori O) şi Later Bronze Age (R BD - H B, uneori C). Probleme aparte, care atrag aproape întotdeauna atenţia autorilor sînt cele de
terminologie, condiţii naturale, locuire, rit şi ritual de înmormîntare, urmele
materiale propriu-zise, grupele culturale, economie, societate şi cronologie.
E greu şi nici nu e util în cadrul de faţă să recapitulăm conţinutul cărţii,
foarte dens, căutînd să cuprindă cit mai mult Într-un spaţiu tipografic nu
deosebit de mare. Ne vom mărgini deci să ne exprimăm satisf.aqia de a vedea
epoca bronzului de pe teritoriul României ocupînd locul pe care îl merită.
Fiind vorba de o sinteză serioasă şi obiectivă, cairc tratează în mod sensibil
egal, fără preferinţe deosebite, toate zonele Europei timp de 1300 ele ani,
trebuie să mărturisim că, poate pentru prima oară atît de limpede, înţelegem
care e9te locul pe care îl merită epoca bronzului din ţara noastră în conr.ext
european. în imediata vecinătate a satisfaqiei de a vedea apreciate aşa cum
se cuvine vestigiile bronzului „tracic" (tracic în înţelesul profund pe care-l
dăduse Pârvan acestui termen, şi nu cum îl vehiculează azi mulţi pseudoarheologi, care abia dacă au auzit de savant), în imediata vecinătate a satisfaqiei deci, stă amărăciunea - niciodată îndeajuns subliniată - legată de
lipsa de publicaţii monografice a mart:erialelor, care, în mare cantitate şi de
mulţi ani, stau îngropate, nu în pămînt, ci în depozitele muzeelor.
Cititorul se poate întreba ce rost are această digresiune; dacă ne-am
îngăduit-o, este pentru că răspunsul vine în primul rînd de la parcurgerea
unei cărţi ca cea pe care am prezentat-o, pe scurt, aici. Răspunsul este de
fapt constatarea unei diferenţe remarca.bile Între cum e privită din exterior
epoca bronzului din România (fără îndoială, mulţumitor) şi cum ar fi putut
ţi privită dacă studiul şi publicarea de materiale ar fi urmat un ritm mai
intens.
De aceea, nu putem să nu mulţumim celor doi arheologi englezi pentru
că pe lingă faptul de a ne fi oferit un concis, dar bun manual de epocă
a bronzului în Europa, recomandabil tuturor celor interesaţi de subiect
ne-au dat prilejul (cu siguranţă fără a-şi fi propus direct acest lucru) de
a reflecta mai serios asupra responsa:bilităţii în tratarea unei perioade atît de
însemnate pentru noi. Bogăţiile arheologice ale solului şi subsolului României
nu sînt cu nimic mai prejos decît cele naturale şi de aceea am înclina să ere-
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dem că se cere nu numai un entuziasm facil şi nu de puţine ori trecător s-;iu
mijloace financiare (de netăgăduit folos, de altfel), c1 mult mai multă per~everenţă şi, nu de puţine ori, competenţă.

TUDOR SOROCEANU
Jan Pastor, Cana a Valaliky - pohrebiska zo starsej dobv bnmzovej,
Kosice, 1978, 139 p. cu 34 fig. şi alte tabele în text + XXIX. pl. Pret 17
coroane cehoslovace.
Lucrarea discutată a1c1 conţme publicarea a două c1m111re din epoca
bronzului, descoperite în sud-estul Slovaciei: Cana şi Valaliky. Inegale ca
valoare cronologică, tipologică şi de cunoaştere a vieţii comunităţilor respective, cele două necropole se adaugă altora, editate deja, întregind posibilităţile de Înţelegere ale unui orizont definit de autor după componentele care
i s-au părut lui mai importante: necropola de la Bran~ - faza nche a grupului Nitra - cultura Mierzanowice.
Ambele obiective săpate sînt, în ansamblu, sărace: faţă de numărul mormintelor scoase la iveală, cantitatea de piese apaqinînd inventarelor funerare
este mică, iar obiectele nu prea valoroase, nici din punct de vedere ştiinţific,
nici luate în sine. Ilustraţia slabă, lipsa desenelor, sînt factori care nu ajută de loc
la îmbunătăţirea acestei situaţii obiective. Publicarea lor nu a fost însă mai
puţin necesară, mai ales pentru grupul cultural Kost'any (uneori tratat drept
cult:u~ă), caracteristic epocii timpurii a bronzului în extremitatea estică a Slovaoe1.
Cimitirul de la Cana a fost cercetat în anul 1974, descoperindu-se 162
de morminte de inhumaţie, care, alături de piesele de inventar, conţin schelete
chircite, mai mult sau mai puţin accentuat, iar cel de la Val,aliky în anii
1961-62, rezultînd doar 54 de morminte de acdaşi tip. După descrierea amă
nunţită şi exactă a ceea oe s-a găsit (p. 13-80), autorul analizează conştiin
cios (81-121) categoriile de elemente şi obiecte puse în evidenţă în cele două
necropole, la care adaugă şi încercările de interpretare a relaţiilor cu alte
cuhuri, de pl,a·sare cronologică etc.
Realizînd o publicare monografică, Pastor avea datoria să observe cîteva
situaţii aparte în cadrul acestor cimitire, situaţii care, chiar dacă actualmente
nu pot primi toate o explicaţie mulţumitoare, trebuia să fie înregistrate ca
atare, pînă în momentul în care o descoperire similară sau o reconsiderare
de ansamblu vor da o lămurire mulţumitoare.
In cazul primului cimitir, cu un număr mai mare de morminte, era cazul
să se facă pe plan o disitincţie Între cele două jumătăţi ale necropolei: cea de
nord şi cea de sud. La aceasta se primea un ajutor substanţial din partea ceramicii care (îndeosebi văsciorul cu două tortiţe şi strachina cu buza uşor
răsfrîntă şi o tortiţă sub buză) se g,ru_pează cu preponderenţă în jumătatea
de nord a necropolei (fig. 2). Cele doua părţi ale cimitirului sînit diferenţiate
şi de depunerea în mormintele J'umătăţii de nord a scoicilor Denta1ium şi
a celor de mare, iar În cea de su ,a mărgelelor de sidef (Perlmutterperlen), cu
o singură excepţie, cea din mormîntul 158 (fig. 3). Deşi nu la fel de clară
la prima privire, importantă este şi apariţia pumnalelor în partea de sud, o
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dată cu scăderea numărului de inele de tîmplă (19 -

inclusiv cele de aur la 9) în zona în care apar pumnalele (fig. 1). De asemenea, în jumătatea de
nord sînt mult mai multe schelete orientate spre sud decît În restul necropolei, unde orientarea şi tipurile de morminte au un caracter mai divers
(d. \'Ol. recenzat, p. 122). De ce există această diferenţă între nordul şi sudul
necropolei era o întrebare pe care autorul trebuia măcar să şi-o pună, dacă
nu şi să răspundă, mai ales că ansamblul înmormîntărilor de la Cana datorită celorlalte piese de inYentar nu permite să se presupună existenţa
a două necropole separate în acest punct. Orice soluţie s-ar Întrevedea, cronologică, socială, rituală, economică etc., la Cana există două grupări tentoriale de morminte şi acesta era un fapt care se cerea semnalat.
Chiar dacă nu aşa de clare, aceleaşi observaţii se pot face şi pe planul
necrnpolei de la Valaliky (fig. 4). Zona centrală, unde se grupează •toate
mărgelele sidefate, se detaşează de cele două extremităţi care conţin cea
mai mare parte din scoicile Dentalium şi vasele de ceramică. Din păcate,
piesele de metal sine mule mai puţin numeroase, atît ca cifră relativă, cit ~i
absolută, iar plasarea lor pe plan e mult mai puţin limpede. Trebuie, fără
îndoială, recunoscut că, dacă nu ar exista situaţia mai clară de la Cana, planul de la Valaliky ar fi fost mult mai greu de interpretat.
Oricum am pri,·i lucrurile, ni se pare relati,· greu de acceptat o datare
diferenţiată a celor două necropole (Cana în B A 2, iar Valaliky în BA 1 A 2), deşi se fac paralele cu culturile Hatvan şi Otomani. Chiar dacă unele
piese de import sau influenţe Otomani (cum ar fi vasul din mnrmîntul nr.
57) trebuie privite cu circumspeqie, nu e cazul să uităm că cele două culturi s-au dezvoltat paralel o perioadă de timp şi că, pentru o bună separare
cronologică, avem nevoie de piese care în cadrul acelor fenomene culturale
să fie bine datate, ceea ce nu pare '>ă se Întîmple în cele două necropole.
Nu ni s-ar fi părut exagerat - şi ocazia ar fi fost foarte nimerită - ca
P,istor să analizeze foarte amănunţit toate obiectele care apar pe harta de
la p. 121, pentru a constata care observaţii au un caracter strict local, care
din ele privesc Întreg fenomenul cultural Kost'any şi, în sfîrşit, care (şi dacă)
au o valoare generală pentru bronzul timpuriu european.

TUDOR SOROCEANU

Antnn Tn(ik, VYCAPY - OPATOVCE a d'alsie pohrebiska zo starse1
doby bronzm.:ci na iuhozapadnom Sfo7.:ensku und weitere altbronzezeitliche Graberfelder in der Si~dwestslowakei. Materia/ia Archaeologica Slovaca lnstituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, Tomus I, redigit B. Ohropovsky, Nitrae, MCMLXXIX, 366 p., din care 266 p.
conţin textul cu 184 de fig., iar restul 98 de pi.
Continuînd buna tradiţie a cercetătorilor slovaci, de publicare ~tiinţifică
cit mai completă a izvoarelor arheologice, catalogul realizat de A. Tocik es-te
unul dintre cele mai substanţiale volume, datorită faptului că partea cea mai
consistentă a lui cuprinde descrierea a 786 de morminte, provenind din 22 de
necropole, atribuibile culturilor Nitra şi Aunjetitz şi grupu.lui Hurbanovo.
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Cartea urmeaza, cel puţin la început, un drum relativ sinuos: după o
introducere în limba shwacă (p. 7-9), ne este prezentată rezumativ, în
acee;işi limbă, situaţia epocii timpurii a bronzului în sud-vestul
Slovaciei
(11-17); apoi, întreruptă de abrevieri, vine traducerea germană a intrnd, ,cer:i ( 19-21) şi un tabel cronologico-chorologic, foarte folositor pentru în ţe
legerea felului în care autorul Yrea să împartă perioada R BA 1-2, cu acl.iugirile propuse de Milojcic (A 3 ), în aproximativ şapte orizonturi. Dez,· 1Jltarea re-zumatului în limba slovacă, de la p. 11-17, ocupă ( de data aceana în
limba germană) p. 23-61. Este primul capitol mai mare al căqii şi în el sînt
analzate mai amănunţit culturile Nitra, Aunjetit,. cu grupul Hurbanovo,
\Viesdburg, Mad'arovce, Hatvan şi cea a ceramicii nord-pannonice incrustate
cu alb. În ca_zul fiecăreia dintre acestea Tocik rezervă mai întîi un spaţiu
menit prezentării generale (discutarea fom1elor, ornamentelor, a descoperirilor
mai importante, a problemelor ridicate de fiecare fenomen cultural), iar pe
urmă unul care să cuprindă repertoriul complet al necropolelor respectiYei
culturi, fie că sînt, fie că nu sînt incluse în descrierea amănunţită - pies.i
cu piesă - care constituie centrul de greutate al lucrării. Pentru a ne da seama de deZVl)ltarea cercetării arheologice în sud-Yestul Slo,·aciei, ne permitem
să menţionăm culturile şi numărul localitătilor În care prin ~ăpături
sistematice sau întîmplător - au fos•t făcute descoperiri cu caracter funerar,
doar pentru epoca timpurie a bronzului: cultura Nitra (27 de puncte); Aunjetitz (46); grupul Hurbanovo (5); cultura \X'ieselburg (1); Mad'aro,·ce (D);
Hatvan (3); ceramică nord-pannonică incrmt,nă cu alb (10). Nu mai c cazul
~ă spunem că marea majoritate a lor sînt publicate, fapt care le face acce~ibile lumii ştiinţifice.
Caulogul propriu-zis (65-259) înseamnă de fapt publicarea (numai în
limba germană) a celor aproape 800 de morminte amintite mai sus, multe din
ele cu planuri detaliate (îndeosebi la mormintele m;ii importante); de asemenea, fiecare necropolă are plan de situaţie şi plan general. O anexă
(261-263 ), care aduce la zi (din 1968) lista descoperirilor şi bibliogr.1La,
precum şi un rezumat în limba rusă (265-266) încheie partea de text.
În ce priveşte partea ilustrativă, primele 32 de planşe sînt rezenate
aspectelor de săpătură şi mormintelor in situ, e,·ident operîndu-se o selcqie;
pi. 33-98, cu care se şi Încheie volumul, cuprind toate inventarele nwrmintekr, în ordinea din catalng, şi ~onstituie partea din volum la care \e ,·.1
face apel în cele mai multe din cazuri. Din păcate însă, nu avem la di~pnziţie decît fotografii, care, şi datorită faptului că lucrarea este rotaprintată, nu
ne d;-iu înwtdeauna satisfacţia ştiintifică dorită. Ca şi în cazul lucrării lui
J. Pastor, cantitatea de material pe care autorul o pune în mod ~tiinţific în
circulaţie ne ajută să facem abstracţie de unele neajunsuri. Numai în acest fel
- şi exemplul colegilor slovaci ar trebui urmat cît mai consecvent - folosind
cît mai multe im·entare funerar,e, analiza va putea fi mai serio~ făcută,
iar concluziile mai ferme.

TUDOR SOROCEANU
55 -· Acta Musei Ndpocensis voi. XVII.
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Jovan Todorovic, Praistorijska Karaburma II - nekropola bronzanog
doba, în seria Dissertationes et Monographiae, XIX, Monografije 4, Muzej
Grada Beograda, Beograd, 1977, 162 p. cu numeroase ilustraţii + XXX pi. +
7 planuri şi tabele.
La distanţă de cinci ani apare cel de-al doilea volum consacrat sapaturilor arheologice făcute în cartierul Nova Karabum1a din Belgrad, volum
care înfăţişează specialistului necropolele din epoca tîrzie a bronzului, mai
exact 227 din cele peste 300 de morminte săpate în zonă.
După Introducere (p. 7-8) este plasată descrierea mormintelor (p.
9-108), descriere bună, si~temaucă, ştiinţifică, realizare căreia i se alătură
desene corecte, cu profile, cu Întregiri grafice, lucruri pe care nu mulţi dintre
arheologi le fac cu atîta consecvenţă şi pentru care nu putem decît să fim
recunoscători autorului.
Capitolul al Ii-lea, Nacin sahranjivania i pugrebni ritual (Burial practices and funeral rites), p. 109-116, se ocupă de descrierea cît mai amă
nunţită a felului în care osemintele ar\e erau depuse în groapă, cîţi indivizi
etc. Cu atît mai mult contrastează singurul mormînt de inhumaţie (nr. 117),
al unui copil, descoperire datată de altfel Într-o fază evoluată a primei vîrste
a fierului.
Făcînd clasificarea tipologică şi determinînd cronologic materialul arheologic (Capitolul al III-iea, p. 117-142), autorul cons~ată de la bun început
că mormintele de la Karabunna conţin relativ puţine obiecte de inventar şi
ca cifră absolută, şi în ce priveşte categoriile. Ceramica cunoaşte ca principală formă urna, împărţită de Todoro,·ic în opt categorii principale, din
care se desprind - cu ajutorul deosebirilor de formă, dar şi de ornamente nenumărate tipuri şi variante. Celelahe recipiente din ceramică nu oferă
o varietate aşa de mare, comparativ cu alte necropole, cum ar fi Cîrna, deşi
formele sînr, în mare, aceleaşi: străchini, văscioare cu două torţi, căniţe cu
o toana etc.
Obiectele de metal sînt reprezentate, în general, de piese mărunte de
podoabă: inele de diver~ forme şi cu diferite destinaţii, brăţări, nasturi,
tutuii, pandantive, indicînd, ~ pare, existenţa unei populaţii relativ paşnice.
Nu a fost descoperi tă nici o armă şi nici o unealtă. Singura piesă de os
~q~ o plăcuţă rectangulară, cu două perforaţii în centru şi decorată cu linii
inCizate.

Al patrulea şi ultimul capitol e închinat cronologiei (143-158) şi
de fapt efol"turile autorului de a îmbunătăţi şi nuanţa cunoaşterea
succesiunii În timp a fazelor epocii tîrzii a bronzului şi de început a fierului pe
baza necropolei de la Karaburma. Sînt stabilite patru faze ale ne:cropolei, care
acoperă o perioadă întinsă de timp din B B 1 pînă în HD, punctul principal
de demarcaţie fii111d fixat de autor În anul 1230 î.e.n., cînd are loc migiraţia
egeică. In acest context e cazul să spunem că autorul provoacă unele confuzii sau nedumeriri prin analiza în cadrul regpectiv a unor obiecte bine
distanţate În timp, cum ar fi prototipul unei ceşti dacice (HD), care îşi
găseşte locul alături de forme databile în B C/D. In cazul Karaburma e greu
de susţinut o continuitate neîntreruptă şi, chiar dacă ar fi aşa, am vrea să
reflectă
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credem că speciile ceramice şi de metal trebuie tratate diferenţiat. În acest
sens se impunea, aproape de la sine, includerea în ilustraţia cărţii a unor
planşe tipologice, care să facili,teze Înţelegerea de ansamblu, cu atît mai mult
cu cit o serie de forme au fost reconstituite mai mult în desen. Acest deziderat nu era greu de realizat, pentru că Todorovic s-a 9trăduit cai fiecare mormînt în parte să aibă o latură grafică corespunzătoare. Odată cunosoute
aceste date generale şi plasate pe planul cimitirului, autorul ar fi meditat
poate mai mult fa delimitarea în şase necropole diferite a descoperirilor din
zonă. Acest mod de gîndire se contrazice Întrucîtva cu tendinţa arheologului.
sîrb de a trata inventarele funerare atît de compact ca tipologie.
Distanţele în metri şi cele cronologice Între diferi,tele grupuri de mllrminte ar fi putut fi, cu multă probabilitate, reevaluate, dacă materialul
cuprins în a<:eastă valoroasă ~i foarte utilă monografie ar fi fost cercetat din
mai multe unghiuri de vedere.

TUDOR SOROCEANU

Marek Gedl, Bronze II-III (Mont.). Civilisation lusacienne (Gro11pe Silesien: Sous-groupe de Glubczyce.). Inventaria archaeologica, Pologne, fas<:icul.e XLI. pl. 254-263, Pan.stwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa l6dz, 1978, preţ 24 de zloţi.
în fasciculul de faţă sînt publicate zece morminte dintre cele ma1 reprezentative pentru faza veohe a marii necropole de la Kietrz, corn. Kietrz.
dep. Opole. E vorba de mormintele nr. 793, 808, 833, 1320, 1456, 1719.
1734, 2332, 2580 şi 2940, care se întind pe o perioadă de timp cuprinsă între
începutul fazei Mont. II (B B 1) şi subfaza recentă a perioadei Mont. III
(HA 1), morminte apaqinînd fenomenelor culturale Prelausitz ~i Lausitz.
Toate mormintetle sînt de incineraţie, resturile acesteia fiind descoperite în
limitele unei pete mai închise la culoare, rezultate din putrezirea sicriului
de lemn.
Adîncimea gropilor variază Între 94 şi 150 cm, singur mormîntul nr.
17 34, 3.!tribuit culturii prelusaciene, avînd o adîncime de 80 cm. Cea mai marc
partie a grămezilor de oase conţin resturi calcinate de oase omeneşti, dar
(numai Într-un singur caz, în morm. nr. 1719) şi rămăşiţe ale incinerării
unor animale. În fasciculul pe care îl prezentăm aici au fost preferate mormintele de femei şi copii, cu oase de la mai mulţi indivizi într-o singură
groapă, respectiv sicriu şi doar În trei cazuri (mormintele nr. 1456, 1734 )i
2940) de La cîte un singur decedat.
In general, piesele de inventar sînt relativ fragmentare, datorită faptului
că cea mai mare parte dintre ele au însoţit morţii pe rugul funerar; piesele
de metal din cele zece morminte sÎOJt piese de podoabă, în majoritate ace.
ceramica e mai bine reprezentată în morm. nr. 1719, iar inventarul lucrat
din alte materiale (pastă ~ticloasă, de ex.) în morm. nr. 1734. Fiind vorba deun număr foarte redus de morminte în comparaţie cu întreaga necropolă~
consideraţiile gener·ale nu îşi aveau locul şi din această cauză a fost aleasă
şi forma de publicare. în acest fel se ridică la trei (împreună cu XXIV, 1970
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~i XXXIII, 1974) numărul fasciculelor din lm.:Arch care conţm monumente
funerare din necropola de la Kietrz.
Concluziile de ansamblu ale cercetării nu au fost neglijate însă de autor
~i ele încep să capete un contur tot mai precis, mai ales în lucrarea pe care
o vom prezenta în cele ce urmează.

TUDOR SOROCEANU
:\l.irek Gedl, St11Jengliedenmg unei Chrrmologie des Graberfeldes der
L«11sitzcr K11ltur in Kietrz (De culturae lusatiensis coemeterio in oppido
Kit'trz sito), Zeszyty Naukowe UniYersytetu Jagiellonskiego, DXXII, Prace
/lrcheologiczne, zeszyt 27, Panstwowe \X'ydawnictwo Naukowe, Warszawa,
K r;:.kow, 1979, 120 p. (conţinînd XL pi. ~i 5 fig.), preţ 26 de zloţi.
Prnfesorul Marek Gedl de b Uni,·ersitatea Jagellnnă din CracoYia a
avu: şansa de a-şi putea propune ~i realiza prin săpături sistematice cercetare.a uneia dintre cele mai mari necropole ale epocii metalelor din Europa
Centrală ~i anume a celei de la Kietrz, di~trictul Opole. Plasat geografic în
sudul Polnnici, în Silezia Superioară, foarte aproape de graniţa cu Cehoslovacia şi crnmllogic într-o perioadă care tine din B B pînă în Latene B, cimitirul
impresi1:nează în primul rînd prin numărul de morminte. Cele săpate de Gedl
~c ridică la 3300, iar dacă se adaugă ~i cc!e distruse de diferite lucrări ediiitare sau al căror im·ent.ir aflat în muzee a fost nimicit În cursul celui de-al
dl,ilea război mondial, obţinem o cifră care se apropie de 4000. Nu trebuie
~ă uităm că au fost lăsate şi porţiuni de control. urmînd a fi săpate ulterior.
Impresionează apoi, chiar dacă păstrăm unele rezerve, continuitatea cu care
formele de viaţă se succed timp de aproape un mileniu, lăsînd una celeilalte
suficiente elemente pentru a putea vorbi de o permanentă locuire a zonei.
Cele şapte puncte cu urme de aşezări Lausitz depistate pînă acum pe teritoriul satului Kietrz pledează în acelaşi sens.
Era deci firesc, aproape recomandabil, ca această cantitate mare de material, rezultată din săpături care au durat peste douăzeci de ani (1956-1977)
\ă nu intre brusc în circuitul ştiinţific. Iată de ce Gedl a publicat pe de o parte
mai multe rapoarte preliminare de săpătură, iar pe de ahă parte inventare
de- morminte în cîteva fascicule din Inventaria Archaeologic-a. Volumul pe
care îl prezentăm aici constituie aşadar o verigă care duce la publicarea monografică a. cimitirului şi are ca scop punerea În evidenţă a problemelor
Goa10logice ridicate de cercetările ~i rezultatele obţinute, în primul rînd a
celor de cronologie relativă.
Introducerea (p. 7-15) prezintă mai întîi cîteva probleme generale legate
de cultura Lausitz şi îndeosebi ideea că ,teritoriul Sileziei a jucat un rol remarcabil în procesul de conturare a culturii respective pe teritoriul Poloniei.
Silezia (mai ales Silezia de mijloc şi cea superioară) nu e importantă doar
ca leagăn al fenomenului cultural, ci şi ca centru de iradiere, lucru vădit,
printre altele-, şi de excepţional,a densitate de locuire Lausitz. Zona pomenită
mai sus este şi una dintre cele mai bine cercetate (din punct de vedere arheologic) din Polonia; începutul se datează la jumătairea secolului trecut, iar
în{:heierea acestei prime faze - fază mai ales de acumulare a materialului
- e fixată de către Gedl la sfîrşitul deceniului al doilea al secolului nostru.
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O dată cu apanţ1a lucrării lui M. Jahn, Zur Chrorzologie der „Lausitzer Kttltur" au/ Grund neuerer Grabungen in Schlesien, Mamms Erganzungsband, J,
1923~ 28 sq., se poate vorbi de trecerea la o nouă etapă în care, fără să fie
neglijată cercetarea de teren, interesul pentru interpretarea materialului deja
rezultat creşte substanţial. Alături de contribuţia lui H. Seger (1924) privind evoluţia ceramicii de tip Lausitz în Silezia, contribuţie temeinică, care
nici iastăzi nu; se cade a fi trecută cu vederea, e amintit şi aportul lui
G. Raschke, O. Kleemann, W. Boege, C. Zettler, S. GoUub, concentrat în ,u1ii
30 ai secolului. Disertaţiile pregătite şi susţinute în aceeaşi perioadă (L. F.
Zotz, F. Pfi.itzenreiter, O. Kleemann, E. Petersen, R. Glaser) au fost din
păcate în mică măsură publicate, soarta celor mai multe manuscrise fiind
aceeaşi cu a bogatelor arhive ale muzeelor sileziene: nimicirea în timpul
ultimului război mondial; doar o mică parte a fost salvată ~i valorificată
în anii postbelici. Aşa se face că în bună măsură cercetarea culturii Lausitz
în Silezia a trebuit să fie reluată, În primul rînd pe teren, pentru a suplini
materialele şi, implicit, documentaţia, pie·rdute. Lucrări4e lui M. Gcdl,
B. Gediga, J. Kostrzewski, K. Jazdiewski au contribuit mult la modern i1.area bazei de studiere a culturii.
Numai recunoscînd imperfeqiunea şi caracterul inexact al multor cunoştinţe actuale, vom putea Înţelege mai bine importanţa necropolei d.: la
Kietrz, cu toate că nici ea nu constituie un monument integral recuperat din
pămînt şi păstrat corespunzător pînă în zilele noastre. În afara unei pre·Lentări generale a fazelor şi a zonelor din cimitir unde se găsesc diferite grupuri
de morminte, prezentare aflată la sfîrşitul introducerii, capitolele lucrării
corespund celor şase faze principale pe care autorul le analizează mai amă
nunţit; sînt lăsate deocamdată la o ,parte faza a VII-a, a înmormîntărilnr (cltice, şi a VIII-a, a celor din epoca imperială romană.
Faza I (16-19) conţine - exceptînd cele două morminte cu inventar
şnurceramic cele mai vechi urme de înmormîntare pe teritoriul necrnp,>•lei
de la Kietrz. Gedl grupează patru morminte în cadrul primei etape de f >Iosire · a cimitirului, care, la rîndul ei, poate fi subîmpărţi tă în două: I :.1 ~i
I b, fiecăreia revenindu-i cîte două morminte. În ce priveşte înmormîntJ.riie
subf.azei I a (M. 673 şi 1734), datarea lor se face îndeobşte pe baza acelor cu
cap conic, ceea ce 1-a condus pe autor spre o plasare cronologică în faza rimpurie a culturii mormintelor tumulare (respectiv prelusaciană), corespun1:înd
Începutului perioadei a II-a a bronzului nordic (Mont.). Pe de altă pJ.rte,
depistînd permanenţe ale grupei Nowa Cerekiew în inventarele celor d,>Uă
morminte ale subfazei I a, autorul crede că, luîndu-se ca bază datarea ace,te:
subfaze în B B 1, corelaţia amintită aduce o contri:buţie importantă în iegă
rnră cu cronologia culturilor Madarovce, Vetefov şi Boheimkirchen cărnra
le aparţine şi grupa Nowa Cerekiew.
Dacă I a corespunde cronologic celei mai vechi faze „tumulare", subf.iza
I b este paralelizată cu etapa clasică de dezvoltare a culturii prelusaci~ne.
Cele două morminte de inhumaţie (934 şi 1143 ), pe baza cărora a fost separată, au ca piese de inventar ace cu capul în formă de ,,(ep de butoi"
(Spundkopfnadel), ornamentate în jumătatea superioară (dinspre cap}, şi ale
căror analogii indică o datare În B B 2. Ambele subfaze, I a şi I b, au fost
detaşate din grosul mormintelor fazei a doua doar pe baza acelor, pentru că
atît fragmentele ceramice, cit şi alte caracteristici (de ex. sicriul) fac dificil :î o
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deosebire. Mormintele de inhumaţie fără piese de inYentar sau cu resturi
nesemnificative (M. 1975, 3061), precum şi un mare număr de morminte de
incineraţie în sicrie, fără inventare caracteristice, nu pot să fie atribuite
fazei I, deşi acest lucru nu este exclus; în ansamblu, ele nu ajută la mai buna
conturare a fazei de început a necropolei. Este momentul În care se impune
ob~ervaţia mai ales în legătură cu „explozia demografică" a fazei urmă
toare - că etapa Kietrz I nu e suficient argumentată arheologic. Cele patru
morminte sigure ni se par a constitui un fundament prea şubred pentru a
separa o fază, la rîndul ei subîmpărţită în două. Prima întrebare pe- care
trebuie să ne-o punem este următoarea: ce caracteristici şi ce mărime avea
a~zarea căreia îi corespundea un cimitir ca cel din faza Kietrz I? In strînsă
legătură, mai ales cu partea a doua a întrebării, este şi stabilirea duratei
acestei locuiri şi cam care a putut fi rata mortalităţii timp de aproximativ
un secol pentru a obţine rezultatul arheologic pe care îl cunoaştem. Două
soluţii ni se pare că trebuie să luăm în considerare: conform primeia, am
~n-e.1 de a face cu înmormîntări mai Yechi, izolate (.,tumulare" timpurii,
rc~p. mijlocii), peste care, la o anumită distanţă În timp, s-au suprapus cele
mai recente (Lausitz I = BD); conform celei de-a doua, care nouă ni se pare
mai plauzibilă, am avea de-a face cu cele mai ,·echi înmormîntări ale fazei
son,tite Kietrz II, al căror inventar, În speţă a.cele, ar constitui retardări
aproape fireşti, mai ales la piesele de podoabă. Dacă ne gîndim la acele
„cipriote" sau cu capul în formă de păstaie (Hulsenkopfnadel) din mediu
Noua sau la atîtea alte obiecte mai timpurii fo)LlSite ca piese de inventar în
complexe mai tîrzii şi dacă reamintim spusele autorului în legătură cu asemă
nările dintre caracteristicile înmormîntărilor Kietrz I şi Kietrz II (p. 16 •. 26),
nu ni se pare de loc exclus ca mormintele atribuite de Gedl unei faze I, de
sine stătătoare, să apartină de fapt celei de-a doua, fiind, Într-adevăr, cele
mai vechi din cadrul acesteia.
Conform concepţiei autorului, faza a II-a a necropolei debutează cu
apariţia primelor Umen/lachgraber şi cuprinde perioada de timp în care
domneşte stilul Lausi•tz timpuriu. Nu este de loc exclus ca creşterea bruscă
a populaţiei - şi autorul aduce ana.logii - să fie rezultatul unei „roiri" de
populaţie dintr-o „metropolă" suprapopulată a culturii. Oele 2200 de morminte scoase prin săpături sistematice, morminte al căror număr iniţial trebuie să fi fost de aprox. 3000, ocupînd o suprafaţă de peste 2,5 ha, susţin
acea.stă ipoteză. Datorită cantităţii mari de material şi observaţii s-au putut
1rage cnncluzii privind tipurile şi variantele de înmormîntare: forma gropilor,
pla~area inventarelor în cadrul acestora, problema mormintelor familiale,
numărul răposaţilor dintr-o groapă sau dintr-o grupare de morminte, relaţia
dintre piesele de metal ~i ceramică, problema mormintelor cu sicrie şi a
exiqenţei unor tumuli etc., precum şi în legătură cu cronologia fazei K'ietrz
II. Gedl deosebeşte trei subfaze (II a-c), care, deşi nu pot fi reperate pe plan,
sînt bine definite cu ajutorul bronzurilor şi a ceramicii, dar şi prin stabilirea
de legături cu monumentele asemănătoare, ocupînd un spaţiu cronologic de
mai bine de două secole. Prima subfază, II a, acoperă perioada R B C =
sfîr~itul perioadei Mont. II şi e caracterizată îndeosebi prin apariţia celor mai
timpurii „Hirten9tabkopfnadeln", a pensetelor, a unor străchini cu picior şi
a unor \'ase bombate cu gît tronconic. În cea de-a doua subf.ază (R B _D =
prima jumăta•te a perioadei Mont. III) apar şi alte tipuri de ace, decorate în
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partea superioară cu incizii adînci, pumnale, dar mai ales caracteristicele
„Buckelornamente", aflate pe ceramică (vase cu gîtul tronconic şi două
tortiţe şi căni cu o toartă) şi care sînt însoţite în inventarele mormintelor de
străchini cu o toană şi de primele forme mici. Dacă pe de o parte Gedl
subliniază pe bună dreptate strînsa comunitate Între formele de viaţă din
subfazele II a şi II b, nu credem, pe de altă parte, că el analizează suficient
de aprofundat - chiar în cadrul restrîns la care e obligat - problematica
acelei „Buckelkeramik", mai ales a originii şi a relaţiilor cu alte cuhuri, în
speţă cea de tip Otomani. Apariţia unor piese metalice noi, cum ar fi a cuţi
tului cu limbă la miner, a bricelor şi a vaselor de lut biconice, fără tortiţe,
indică începutul ultimei subfaze din cadrul celei de-a doua etape de utilizare
a necropolei. După sistemul Reinecke, ea corespunde perioadei H A 1, iar
conform schemei Montelius, celei de-a doua jumătăţi a perioadei a III-a.
De faza Kietrz III ar putea fi legate aproximativ 300 de morminte,
dintre care cu ceva pes-te 200 contează în stadiul actual al cercetării. Deşi
teritorial o parte a mormintelor se amestecă spre sud cu cele ale etapei precedente, iar spre nord şi est cu cele ale fazei Kietrz IV, e greu de stabilit n
stratigrafie orizontală a celei de-a treia perioade de folosire a cimitirului.
Faza Kietrz III este unitară şi poate fi cordată cu HA 2 şi cu a IV-a perioadă Mont. Făcînd abstracţie de unele perpetuări fireşti, acest conţinut nou
şi unitar este demonstrat de cîteva elemente, printre care amintim exclusivitatea incineraţiei, de cele mai multe ori În urne şi, în legăwră cu aceasta,
dispariţia totală a urmelor de sicrie. Vasele bitronconice din a III-a fază a
necropolei sînt neornamentate şi tot acum apar vasele în formă de ou, apoi
aşa-numitele „Etagengefăfie", cu gîtul mai mult sau mai puţin bombat (importante pentru stabilirea de relaţii cu culturile Knoviz şi Vela•tice) şi, În sfîrşit,
diferite tipuri de străchini. Metalul e mai puţin bogat (ace, brăţări şi o armă,
excepţie în mediul necropolelor subgrupei Glubczyce, un vîrf de lance, care,
din păcate, nu prea ajută la fixarea cronologică a mnrmîntului).
Deşi neexplicat, nu e mai puţin clar faptul că mormintele celei de-a patra
faze a necropolei sînt Împărţite în trei grupe net disitincte (fiecare cu peste
200 de morminte), care corespund - grosso modo cel'Or trei subfaze
(IV a-c). Prima din ele conţine, pe lîngă demente tipice fazei în general (de
ex. ace cu capul în formă de strachină) şi cîteva retardări, cum ar fi acele
cu capul profilat; ea poate fi egalizată cronologic cu H B 1 = sfîrşitul
perioadei Mont. IV - începutul următoarei şi plasată teritorial în grupa
,·estică. în complexele subfazei IV b nu există alte elemente mai timpurii, în
afară de variantele recente ale vaselor decorate cu caneluri semicirculare,
lipsind de asemenea şi cele care ar putea anunţa faza Kietrz V. Acestea se
fac simţite În cadrul mormintelor din subfaza IV c, egalizate cu gruparea
estică, morminte al căror inventar s-a pierdut în întregime, aproximative
consideraţii putîndu-se face doar pe baza puţinelor descrieri de materiale
păstrate.

Ultima fază care, după părerea noastră, consitituie o fază clară de dezvoltare a cimitirului, legată organic de cele anterioare (cu toate schimbările
pieselor de bronz şi ceramică), este faza Kietrz V, corespunzătoare Hallstattului C. În perioada interbelică au fost cercetate cel puţin 235 de morminte,
iar în oea postbelică 276; dacă la acestea adăugăm cele aproximativ 450 de
morminte distruse de lucrările la cariera de lut, vom avea un total de circa
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900-1000 de morminte atribuite fazei a V-a. În ritul de înmormîntare (inîn cea mai mare parte în urne) se constată schimbări În orîn,duirea pieselor de im·entar în cadrul gropii, precum şi existenţa unor cenotafuri. S-au depistat şi urme ale unor construcţii de lemn în morminte, fie în
genul unei încăperi, fie cercuri concentrice de stîlpi, ambele cu totul speciiice acestei faze de la Kietrz. Bogatul inventar metalic şi ceramic este prezentat şi analizat destul de amănunţit de că•tre autor, ceea ce ne ajută la
o mai bună diferenţiere faţă de etapa a VI-a de utilizare, care, în ultima ei
perioadă de e\·oluţie, ar atinge Latene-ul B. Nu ni se pare limpede de ce
gruparea de morminte celtice e denumită faza a VII-a a necropolei, atîta
Heme cît autorul presupune că, cel puţin o perioadă de timp, locuitorii fazei
Kietrz VI continuă să-şi înmormînteze răposaţii în apropierea mormintelor
noilor ,·eniţi. In cadrul aceluiaşi obiecti\· arheologic o fază cronologică nouă
nu poate fi paralelă (chiar temporar) cu una anterioară sau, dacă mormintele
celtice sînt contemporane cu o serie de îngropări ale fazei a VI-a, atunci primele nu au de ce, credem noi, să primească denumirea de faza a VII-a.
Aceste nedumeriri nu au însă cum să scadă din \"aloarea lucrării, care
ne pune la îndemînă datele principale ale unei necropole de o importa.nţă
deosebită pentru studiul epocii metalelor din Europa. Nu putem dedt să
adresăm felicitări autorului pentru perseverenţa cu care şi-a realizat săpă1urile şi a informat în mod preliminar asupra lor, iar nouă să ne dorim ca.
în cel mai scurt timp să avem ocazia de a face prezentarea monografiei
necropolei.
cineraţie,

TUDOR SOROCEANU

O

NOUĂ

CARTE lNCHINATA

CIVILIZAŢIEI

DACICE

Relati \. recent a vazut lumina tiparului monl)grafia Mioarei T urni cu
titlul Geto-dacii diu C,mpia .M,mteniei'\ ,,menită să ilustreze viata materială
şi spirituală, complexă, a geto-dacilor, locuiwri ai Cîmpiei Munteniei, din
perioada de început a celei de a doua epoci a fierului ~i pînă În secolul I
e.n." (p. 7).
Monografie arheologică ce face parte din categoria celor zonale, adică
destinate conturării imaginii de ansamblu ~i de detaliu a evoluţiei i\tlirice
într-o anumită regiune şi pe o durată de timp clar delimitată, lucrarea \1inarei Turcu a fost elaborată pe baza documentaţiei mai \"echi şi mai noi, edite
sau inedite, în care ponderea revine cercetărilor arheologice desfă~urate timp
de decenii în Cîmpia Munteniei. Au fost avute în vedere şi utilizate principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezările mari şi mici răsfi
rate în Cîmpia Română, fie că ele au avut caracter sistematic ~i au fost
conduse de cercetători de prestigiu, fie că s-au limitat doar la investi~aţii
de suprafa\ă, materialele existente În coleqiile muzeale ( de asemenea, În
parte, inedite), ca şi acelea pro\·enite din cercetările autoarei. /ntrod1tccr<.'a
are tocmai menirea de a face un scurt istnric al cercetărilor, începînd cu
acelea din secolul trecut (C. Bolliac, A. T. Laurian, D. Butculescu), c,lntinuînd cu ale unor reputaţi specialişti, materializate în opere de sinteză ~i
de detaliu (V. P.1rvan, R. Vulpe, D. Berciu, C. Daicoviciu, D. Pope,cu),
pentru a încheia cu cercetările mai recente.
Tratarea propriu-zisă a vastului material documentar este precedată,
firesc, de acel Cadru geografic menit să reamintea~că În linii generale diviziunea zonală, solul, vegetaţia, clima, principalele rîuri care străbat Cîmpia
Munteniei, fără cunoaşterea cărora, atît pentru epoca avută în vedere de
autoare, cît şi pentru altele mai noi, este dificilă Înţe!egerea deplină şi .1precierea realistă a evoluţiei societăţii omeneşti dintr-o znnă sau aha.
Sursele scrise privitoare la geto-dacii din Cîmpia Munteniei, amintite
succint în capitolul următor, jalonează principalele eHnimente politice din
sudul Daciei, începînd cu lacunara menţionare a două triburi de către Hecateu din Milet (sec. VI Î.c!.n.) şi încheind cu expediţia lui Sex. Aelius Catus
,:. Editura Ştiinţifică şi Encidopedid, Bu.:un:şti, 1979, 240 p., .\3 fig., 43 pi. Cuprins:
Introducere, Cadrul geografic, Izvoarele scrise despre geto-daci, Originea şi d,•1volrurea cu.'.turii geto-dacilor din Cîmpia Munteniei, Repertoriul 'li răspîndirea a'lezări:or
geto-dace din Cîmpia Munteniei, Cultura materială (Tipurile de aşezări, Tipurile de locu:nţe, Unelte de produqie, obiecte de uz casnic, .iccesorii şi arme, Cer.imica, Obiecte de
podoabă şi piese vestimentare, Circulaţia monetară), Credinţe religioase, Rituri ~i rirualuri
de Înmormîntare, Concluzii, Explicaţii'.e figuri'.or ~i ale planşe'.or, Lista abrevierilor, Rernme,
Explication des figures et des planches, Indici.

Prefaţă,
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din primii ani ai erei noastre, pentru a con-tura istoria politică generală, reconstituibilă în cea mai ma·re parte graţie izvoarelor scrise păstrate.
Miezul propriu zis al lucrării îl reprezintă capitolele III-VI, unde sînt
abordate aspectele culturii materiale şi spirituale ale geto-dacilor din zona
a\·ută în \'edere de autoare. Amintirea tuturor acestora În scurta prezentare
de faţă este imposibilă, aşa încît \'Or fi crecute în revistă doar unele dintre
ele, fie pentru bogăţia informaţiei conţinute, fie pentru interpretările autoarei
sau ralierea acesteia la opiniile exprimate de alţi cercetători.
În chestiunea originii şi a începuturilor epocii Latene (înţeleasă de autoare ca dezvoltare pe o treaptă superioară a civilizaţiei dacice şi, ca atare,
termenul de Latene nu semnifică dependenţa dezvoltării amintite de civilizatia celtică) se subliniază necesitatea abordării problematicii în ansamblu,
pentru întreg teritoriul Daciei, rolul hotărîtor al dezvoltării interne pe care
s-au grefat influenţele din afară (greacă, scitică, tracică şi, În mai redusă
măsură, celtică si illirică) şi se optează pentru „fixarea" Începuturilor Latene-ului pe la 450 î.e.n. Cu toate acestea, perioada cuprinsă între mijlocul
secolului al V-lea şi aproximati\' 300 î.e.n. este considera•tă, În continuare,
drept una de tranzitie de la Hallstatt la Latene.
Cel mai cuprinzător repertoriu al urmelor de locuire geto-dacică în
Cîmpia Munteniei constituie substanţa capitolului următor. Fiecare dintre
punctele amintite este urmat de succinte date despre caracterul locuirii, principala bibliografie şi, toate în ansamblu, de precizarea acelor zone unde s-a
constatat o mai accentuată densitate a locuirii.
Capitolul al V-lea are, fără îndoială, cea mai mare extensiune, autoarea
zăbo\'ind asupra tipurilor de aşezări (pe terase sau platouri nefortificate, pe
platouri cu şanţuri, pe promonotorii cu elemente de fortificare, pe înălţimi \'ariate ca formă, apărate de şanţuri şi valuri şi pe insule), asupra tipurilor de
locuinte (adîncite în pămînt şi de suprafaţă) şi apoi asupra in\'entarului acestora. ln privinţa descoperirilor din cuprinsul aşezărilor se subliniază importanţa descoperirii cuptoarelor de redus minereu de fier de la Bragadiru şi
Chirnngi, ca şi a celui de prelucrare de la Căţelu Nou, pentru justa apreciere
a progreselor în domeniul metalurgiei fierului în Cîmpia Munteniei, şi apoi,
rînd pe rînd, sînt tratate ustensilele variate din meta.J sau ahe materiale, feluritele forme ceramice (autohtone, imitate sau inspirate din cele de import),
podoabele şi ornamentele vestimentare. Ultimul subcapitol tratează succint
circulaţia monetară, începînd cu cele mai vechi monede greceşti descoperite
în Cîmpia Munteană şi încheind cu denarii romani.
Tratarea descoperirilor din Cîmpia Munteniei se încheie cu abordarea
credinţelor religioase, a riturilor şi ritualurilor funerare, insistîndu-se, firesc,
pe descoperirile arheologice semnificative: construcţiile cu absidă de la. Popeşti şi Tei, Yetrele de cu'lt de la Mihai Vodă, Popeşti-NO\·aci şi Popeşti
Leordeni, figurinele antropomorfe, generalizarea incineraţiei, fie că este cazul
unor morminte plane, fie tumulare, în această privinţă descoperirile fiind ca şi în alte părţi - încă puţine.
.
Concluziile lucrării vizează aspectele generale ale evoluţiei civili-zaţiei
dacice, progresele înregistrate în economie, apariţia meşteşugurilor specializate,
angrenarea ţinuturi.lor locuite de daco-geţi în schimbul de produse intern şi
extern, pe bază de monedă, indiciile arheologice privitoare la apariţia centrelor de uniuni tribale, caracterul unitar al civilizaţiei dacice.

RECENZII

875

Desigur, referitor la cartea Mioarei Turcu pot fi aduse observaţii, coca de altminteri la oricare altă lucrare, ele privind
abordarea materialului document,ar, interpretările şi opiniile diferite ale cercetătorilor În legătură cu unul sau altul din aspectele atît de varia,te ale civilizaţiei dacice. Nu aceasta a fost însă intenţia noastră, ci aceea de a-i sublinia utilitatea şi importanţa, atît pentru specialişti, cît şi pentru nespeciali~ti, pentru că ea înmănunchează toate descoperirile semnificative din zona
de sud a Daciei, contribuind la aprofundarea cunoaşterii civilizaţiei dacogetice în ansamblul ei.
/. GLODARIU

rijări şi îmbunătăţiri,

Ioan Glodariu - Eugen Iarosb,·schi, Ch·ilizaţia fierului l,z Jaci (sec. f !
I c.n.), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 188 p., 74 plan)e (cu rezumat în germană).

Î.c.n. -

Lucrarea pe care o prezentăm, împreună cu cea a lui I. Glndariu dedica tă relaţiilor comerciale (Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elmistin, şi
romană, Cluj, 1974) precizează stadiul în care se află cunoaşterea ,·ietii materiale dacice: după mai bine de jumătate de veac de cercetări a sosit mnmentul elaborării unor întinse snidii axate pe aspecte speciale, tratate în baza
unor „ca•taloage" impozante. Nu este o reintoarcere la pozitivism, ci a4iezarca
~tudiilor privih)are la cultura materială pe solide baze documentare.
fără a atinge frecvenţa descoperirilor ceramice, uneltele şi obiectele din
fier, aflate ('ii deci, întrebuinţate) pe tot cuprinsul teritoriului locuit de d..1ci
~int semnul unui anumit grad d.: civilizaţie. Prelucrarea fierului a avut un
ml deosebit în prugresul societăţii autohtone, stînd la baza celorlaltor activităţi lucrative. Dacă V. Pârvan vorbea de o „civilizaţie a lemnului" la getodaci, Înţelegem acum, cînd ni se înfăţişează Într-un volum o mare cantitate,
relativ variată, de obiecte din fier, că această ci \'ilizaţie poate fi În egală
măsură definită drept „a fierului".
Introducerea cărţii, după prezentarea cîtorva probleme generale înfă
ţişeaLă istoricul cercetărilor şi începuturile metalurgiei fierului În zona carpato-danubiană. Primele două capitole sînt consacrate aspectelor tehnice legate de exploatarea minereurilor de fier (cap. I) şi reducerea minereurilor
(cap. li). De remarcat perfeqionările aduse de daci cuptoarelor de redus minereu (tipul Doboşeni). Analizele meralografice efectuate pe zgură şi pe lupe
aduc precizări de ordin tehnic, respectiv stabilesc puritatea fierului obţinut
în cuptoarele dacice.
înainte de studierea diferitelor categorii de unelte şi alte produse din
fier autorii dedică un capitol făurăriei, ca meşteşugul care a stat la baza progresului tehnic în antichitate. Sînt înfăţişate atelierele de făurărie, instalaţiile
şi uneltele acestora; deosebit de important apare, prin invemarul descoperit
şi datele furnizate, atelierul de la Grădiştea Muncelului ,,Căprăreaţa". În
unele ,ateliere se prelucrau şi piese din bronz. în continuare se analizează produsele din fier pe categorii: unelte agricole (cap. IV), uneltele de tîmplărie
(cap. V), cele folosi,te de orfevrar~ (cap. VI), precum şi alte categorii de
unelte - pentru prelucriarea pietrei, pentru zidărit etc. (cap. VII). Materialele
de construcţie din fier şi obiectele de uz coti•dian - foal"te variate - sînt
prezentate într-un capitol aparte. Se remarcă tipul de ţinte ornamentate cu
motive florale stilizate care, alături de împodobirea unor cleşti de fierărie,
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relevă preocupările de natură estetică ale faurilor daci. Printre obiectele de
Întrebuinţare curentă sînt şi crampoanele care se ataşau încălţămintei pentru
evitarea alunecării. Descoperirile semnalate În carte provin exclusiv din zona
montană şi, după cum bănuiesc autorii, reprezintă o creaţie locală (p. 122).
Am adăuga că un obiect similar a fost descoperit în castrul din Turda, ceea
ce dtn-edeşte perpetuarea acestui tip de piese în epoca romană. Accesoriile
metalice ale harnaşamentului şi piesele de car (cap. IX), precum şi armele
(cap. X), destul de puţin cunoscute arheologic, Întregesc imaginea asupra
producţiei dacice de obiecte din fier.
Încheierea prezintă mai întîi dificultăţile stabilirii crnnologiei diferitelnr
categorii de produse din fier; sînt însumate apoi cîteva concluzii privind
difuziunea pieselor de fier în teritoriile daco-gete, influenţele exercitate în
acest domeniu de lumea clasică grecn-romană 5i de ciYilizaţia celţilor, rolul
unor mari centre metalurgice - cum ar fi Grădiştea Muncelului. Explicaţia
figurilor precede lista abrevierilor, rezumatul în limba germană, indicele şi
materialul ilustrativ cuprins în 74 de planşe. Cartea beneficiază de bune
condiţii grafice.
Cei doi cercetători clujeni au realizat o lucrare utilă, care prin bogă\ia
materialului prezentat şi prin clasificarea acestuia devine un preţios îndreptar
pentru arheologi.
MIHAI BARBULESCU

N. Branga, ASPECTE SI PERMANENŢE TRACO-ROMANE, Timi1978 (Editura Facla), 140 p. + 12 ilustraţii.

şoara,

Lucrarea istorică a fost şi este mai Întotdeauna rezultatul unor cercetări, al unor descoperiri, obţinerea de date noi, necunoscute, caracterizîndu-se
mai ales prin originalitate, inedit sau luări de poziţie. Ea apare deci, în mod
normal, atunci cînd un autor are ceva de spus care să îmbogăţească stră
daniile antecesorilor, să le completeze, uneori să le îndrepte şi, de ce să nu
o spunem, să lanseze pe piste noi cercetarea unui sau mai multor compartimente ale istoriei. Puţine au fost şi puţine sînt astăzi excepţiile de la o astfel
de manieră de a vedea lucrurile.
Broşura lui N. Branga constituie o astfel de excepţie, nefericită nu numai prin lipsa tuturor condiţiilor mai sus menţionate necesare unei cărţi de
istorie, ci şi prin faptul că apare într-un moment cînd istoriografia noastră
nu duce deloc lipsă de surogate. Nu am auzit şi puţini sînt cei oare, credem, ştiu
despre „îndelungatele şi pasionatele căutări" (p. 5) ale lui N. B.; puţini i-au
Yăzut studiile în reviste de ţinută ştinţifică. Lectura cărţii convinge imediat
că este vorba mai puţin de studii şi mai mult de „meditaţii" (p. 5 ), nici unul
din articolele prezentate neîndeplinind condiţia minimă a unui studiu nici
prin conţinut şi mai ales nici prin metoda de lucru. Scopul, aprig subliniat in
text de autor (p. 5), de a îmbogăţi cunoştinţele (ale cui?), ,,de a răspunde
si~ultan ( !) sarcinilor de cercetare şi necesităţilor" ( !) esite departe de a fi
atms.
Poate că cititorul neavizat, în mc1 un caz cercetătorii, muzeografii sau
cadrele didactice de orice fel, ar fi lăsat să treacă un atare „produs" fără
o reaqie anume. Frazele complicate, sofisticate, încărcate cu te,rmeni care se
vor pretenţioşi, anticizările, fluxul ziaristico-fantastic daiu lucrării lui N. B.,
de ce să nu recunoaştem, o anumită „prestanţă", în fond superficială. Mai
mulţi colegi s-au exprimat în sensul: ,,omnia fluunt ... ". Ne-am Întrebat însă
dacă o atare poziţie este justă? Partea de istoriografie care s-a ocupat şi
se ocupă cu epoca provinciei romane Dacia a scăpat pînă acum de poluarea cu exagerări şi inepţii, menţinîndu-se relativ sobră. Nu au lipsit şi nu
lipsesc nici aici încercăr~ mai îndrăzneţe de prezentare a unor descoperiri,
etalarea unor minusculităţi drept „ma:ri descoperiri" etc. Părerea noastră este
că avem o anwnită responsabilitate pentru meseria şi epoca de care ne ocupăm şi dorim ca această recenzie să /ie tratată strict ca manifestare a acestei
responsabilităţi. Dealtfel am pre/era titlul de „note critice" mai mult dec'tt
„recenzie" pentru că obiectul este prea îndepărtat de ţinuta ştiinţi/ică pentru
a fi ţinta unei recenzii.

880

RECENZII

1. N. B. face des apel la metoda de lucru (p. 5 ), declarînd că a scris
canea „bazîn<lu-ne pe o cît mai amplă documentare literară, epigrafică,
arheologică ~i bibliografică". A firmatia aceasta este falsă şi inutilă. Pe întreg
parcursul căqii nu poate fi întîlnită nici una din modalităţile de documentare
pe care le afirmă, cu excepţia poate a celei literare! De la început vrem să
men\ionăm că titlul este prea pretenţios, nu e acoperit şi, am zice, are prea
puţine legături cu conţinutul. Operaţiile cu informaţia În interior sînt simpliste, ,,după ureche" pîna la un ni,·el care se apropie de .. copiat! Ne Întrebăm
cum a reu'iit (ca să nu spunem Îndrăz11it) N. B. să cuprindă sfere atît de
largi din istoria Daciei preromane, a prO\·inc:ei Dacia ~i a epocii pnstaureliene
în fo\ta Dacie fără să citeze cîte,·a din lucrările de bază (C. Daicoviciu, la
[ ra11,vli:a11ic Jans l'antiquite, Bucare~t, 1945 este citat o singură dată; H. DaiCl1vici·u, I. H. Cri'ian, .:VI. Petrescu-Dîmhoviţa cu cunoscutele lucrări în legătură cu dacii nu sînt citaţi niciodată; M. Macrea, care în a sa „Viaţa în
Daci" rnma11,i" Bucureşti, 1969, a acoperit absolut toate domeniile tratate
de i\. B. pentru epoca romană ~i postaureliană este citat nesemnificativ de
cinci ori; alte lucrări de bază ca: V. Christescu, Istoria economică a Daciei r()ma11e, Piteşti, 1929, este citată o singură dată; A. Bodor pentru religia <lin prn,·incia Dacia (cf. Au/stieg ,md Niedergang der romischen W'elt,
Tubingen, nu este citat deloc etc.). Ba mai mult, am îndrăzni să zicem că
N. B. le ocole~te cu îndemînare (căci nu ne putem Închipui că nu le cunoa~te!). În schimb N. B. se citează mult pe sine, favorizează autori sau
lucrări după bunul său plac. Pentru epoca postaureliană K. Horedt, D.
Protase cu contribuţiile lor de sinteză nici nu sînt amintiţi, ca să nu mai
vorbim de diferitele lucrări mai mici care se ocupă cu probleme similare, chiar
dacă ele se referă chiar la zona unde „activează" permanenţele lui N. B.
(E. Chirilă şi colab., Munzen aus dcr Sammlung des Museums der Stadt
Sighişoara, Sibiu, 1972). Şi mai numeroase sînt problemele de istorie universală, care provin direct din sinteze sau enciclopedii binecunoscute, dar care
nu sînt citate (p. 25: locuirea triballilor; p. 57: politica. orientală a lui T raian; p. 58: modul de întemeiere al unui oraş roman; p. 60, nota 8; p: 61,
nota 14; p. 72, nota 62; p. 77: băile romane; p. 66: statio Partiscum; p. 113:
circulaţia monetară în secolul al IV-iea în Dacia; cea mai „cumplită" dintre
wate este însă citarea lui P. Grimai pentru calcularea veniturilor lui Q. C.
Cornelianus la p. 77, nota 76). Aşa cum am mai spus, N. B. se citează mult
pe sine, produsele semiliterare din „Transilvania", iar citarea nu o face întotdeauna corect. Anumite descoperiri făcute mai demult şi reluate de el
de\ in rezultate ale cercetării proprii. Se vede faptul că, pe lingă anumite îndeletniciri de traditie thraco-getă (!), N. B. a moştenit şi istoria universală,
ba chiar ~i pe cea dacică direct de acasă! Modul în care operează cu izvoarele
latine şi greceşti este iarăşi discutabil. Nu, noi nu punem la îndoială calităţile
de traducător direct din latină şi greacă a lui N. B.; subiectul ar fi prea
delicat. Însă e una să citezi pe Appianus sau pe un alt autor dintr-o ediţie
Teubner şi alta e o traducere directă. Or, N. B. nu ne dezvăluie procedeul,
lăsînd să se Înţeleagă că a efectuat direct traducerea. Tot la metoda de
lucru am include şi cîteva observaţii în legătură cu săpăturile pe care la p.
93 şi le intitulează „sistematice", dar care apar în fotografia de la fig. 12
executate după o metodă demult depăşită, tipică începutului de ~col şi rar
Întîlnită azi (doar la începători şi la „vetel"ani") cunoscută sub numele de
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„urmanre iepurească", metodă care contravine uzanţelor· şi este interzisa
(prin suspendarea autorului) arunci cînd DEPCN o descoperă sau îi este sesiza :ă. Terminologia folosită (,,dezvelirea pe verticală", ,.ceramica de culoare portocalie" etc.) sugerează că N. B. stă la marginea ştiinţei arheologiei
şi că va trebui să mediteze profund înainte de a da seamă unei comisii Jrheologice. Iată deci că „procedeele" sale care „urmăresc îndeplinirea funqiei
\Ociale, nlllr,·tl-politice şi patriotice" (p. 6) a ştiinţei i9torice nu sînt deloc
ştinţifice, i..1r rezultatul este foarte departe de ţelul propus.
2. Şi totuşi ne întrebăm: ce ne aduce nou această broşură de 140 pagini~
N. B. afirma (p. 56): ,.am căutat să abordăm probleme mai puţin cercetate
sau chiar necercetate cu gîndul la o contribuţie ~tiintifică personală", iar
emuziasmîndu-se, ajunge mai încolo să
vorbească
chiar
de
„datoria"
patriotică. Toate au rămas vorbe goale. Nici una din problemele prezentate nu
este necercetată sau mai puţin cercetată. Ra am zice chiar că unele dintre
ele sînt foarte bine cercetate, iar intervenţia lui N. B. a fost inutilă şi neavenită prin fel-ul în care a făcut-o (~eleetînd ~i „contributiile" despre pn,·e\tea lui Spartacus; apa vie!; creştinismul etc.). N. B. a prezentat în manieră
proprie, cu forimulări şi procedee care sfidează metodele ştiinţifice ~i etil';:i
~tiinţifică, date, informaţii şi evenimente demult explicate şi uneori lămurite.
Ce ne aduce totuşi nou? Să le luăm pe rînd: pentru epoca dacică absolut nimiic!; pentru epoca romană prezintă două instrumente medicale (p. 63 ); aminteşte două rnsoare, două săpăligi, o foarfecă şi o sapă (p. 93) şi dă cîtevJ
date vagi în legătură cu săpătura de la Apold (fig. 11). Notăm Însă că ~i
acestea au mai fost odată prezentate în „Transilvunia". Mai descrie o seceră, o rî~niţă dacică şi una romană, şa~e brăzdare de plug (p. 116-119).
Poaie că am mai putea adăuga cele cîteva reluări de lecturi la cărămizile
~tampilate de la Ulpia Traiana şi datele despre i~toria albinăritului, unde
comribu\ia pare a deveni incontestabilă (!).
3. i\r fi prea mult să discutăm aici sumarul detaliat. Cartea \t: ·I;n•.,; ll
contribuţie la cele trei etape ale etnogenezei româneşti. T recern mai repede
peste partea I, secţiunea primarii (!), Întitulată: Thraco-dacii: logos, 1nit, ist()rie, pentru că cele expuse acolo ni se par mai mult mit decît logos (termen
fără nici Ll legătură cu cel antic şi al cărui sens este greu de priceput) ~i
deloc istorie. În schimb, cea de-a doua parte: Sinteze daco-romane sau a treia,
Romc..nitau şi continuitate, le vom analiza mai atent pentru că parţial ne
sînt mai apropia:te. Structura ambelor capitole este compozită şi nu urmează
o ordine anume. Titlurile sînt bombastice: 1. Fragmentarium cuprinzînd nu
n1..1i puţin de şase subpăqi: 2. Sacidava - consideraţii privind romanitatea
rurală; 3. Monumente srnlpturale sincretiste cu trei subpăqi.
în cele ce urmează vom expune cîteva din observaţiile noastre, pe grupe:
a. Exprimările curioase, adjectivele şi anticizările abundă, confirmînd
propria-i exprimare: .,ne-am străduit să descoperim formele stilistice 'ii maniera de tratare adecvată scopului propus" (p. 6). Cităm la întîmplare: p.
18: ,.panteism acvatic de sorginte popular-religioasă"; p. 6: ,.secţiune primară" în loc de secţiunea întîi; p. 19: ,.moartea e proba certă a nemuririi";
p. 59: .,sistem economic secular, rigid şi exclusivist"; p. 40: ,,cele mai de
jo-s elemente agrare libere"; p. 49: .,regiune pastorală"; p. 7 5: ,,siglă tegulară";
p. 66: .,năieri" pentru navigatori; 43: .,pasaj salustian"; p. 54: .,lumea patriarhal egalitară tracică"; p. 85: .,scavat" în loc de săpat; p. 96: ,,stagiu
56 -

/l,cl'1 Musei Nepoc!'nsis voi. XVII.
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al cercetărilor"; p. 97: .,comumcaţ1e pan dacică"; ,,ten tonu s.udapulens'·; p.
127: .. ~tirea herodotiană". Sînt chiar şi cuvinte necunoscute (şi este greu de
ştiut dacă sînt greşeli de tipar sau produse proprii lui N. B.): p. 74: .,dimia";
p. 70: ,,congetil".
b. Erori de cunoaştere şi informare uneori de-a dreptul grosolane: p. 85:
„pretoriile de tip principia" sau „pretoriul-principia". Astăzi, cînd s-a scurs
atîta cerneală pentru a delimita destinaţia şi planul celor două construcţii
(cf. Harald nm Petrikovits, Spezialgebăude .. .) N. B. ne duce înapoi la
literatura de la sfîrşitul secolului al XIX-iea, şi aceea interpretată destui de
dubim; p. 85: ,,Unterbolingen" este de fapt Unterbobingen; ,,Butz" este de
fapt Butzbach. Aalen, Unterbobingen se află pe Dunărea superioară, nu pe
Rin; \X'elzheim, nu este nici pe Dunăre, nici pe Rin, ci pe zona înaintată din
Odenwa)d; Butzbach se află pe Yalul din Taunus; p. 70: CIL, V, 8659 =
" ILS, 1412 nu vorbeşte nimic nici de Porolissum, nici de cohors V Li.ngonum. Cele de mai sus sînt pentru a îmbogăţi cultura generală rnman-pro\·incială-daco-romană (!) a autorului (N. B.). Cardo este în aceeaşi măsură
maximus ca şi decumanus. Stilii nu erau deloc din os. Aceasta este o descoperire personală (p. 129 nota 68) a lui N. B. Din citi stili există publicaţi în
literatura noastră, cei mai mulţi sînt din fier (!)
Foarte dificil este exprimată schema şi discuţia de la p. 82 În legătură
cu Ul pia T raiana Sarmizegetusa. N. B. foloseşte şi în acest caz procedeele
din restul lucrării. Lăsînd impresia unei profunde cercetări personale, prin
citarea directă a izvoarelor, ne prezintă cariera unor membri ai familiei Comi.niilor ca o descoperire a sa (fără a mai cita pe M. Macrea, Viaţa în Da< ia ... p. 65, 139, 320, 380, 383, care spune acela5i lucru Într-un stil concis, ştiinţific.). Contribuţia personală a lui N. B. ar putea fi şi considerarea
lui M. Cominius Quintus drept ctitor al templului închinat lui Nemesis, d.ir
din păcate şi acest lucru a fost făcut (mult mai prudent, de C. Daicoviciu,
În ActaMN, III, 1966, p. 157) pe baza unei inscripţii. Se ştie însă că sub numele zeiţei Nemesis se ascund uneori şi luno sau Isis. Mai mult, la cîţiva km
de Sarmizegetusa, la Marga, se cunoa5te n inscripţie de fundare a unui templu
al zeiţei Nemesis (CIL, III, 1547). Probabil, · acea,tă inscripţie văzută în secolul al XVIII-iea de L. de Marsigli, a fost transportată acolo de la Sarmizegetusa, aşa cum s-a procedat de altfel cu numeroase alte monumente din
oraş. Folosind o ipoteză drept o dovadă indubitabilă, N. B. consideră că descoperin~a unei ţigle cu ştampila MCQ „Într-un Io<: neprecizat" constituie un
.u~ument În plus că M. Cominius Quintus a ridicat templul zeiţei Nemesis.
ln ce pri,·e~te termele, atît dimensiunile cît şi localizarea sînt greşite. Pentru
numele coloniei nu cunoaşte sau, dacă cunoa~te, nu citează (ca deobicei)
\tudi ul consacra,t acestei probleme de H. Daicoviciu (Tibiscus, 3, 197 4 ). Ideea
construirii castrului de către soldaţii legiunii a IV-a Flavia Felix nu-i aparţine
lui N. B., căci ea a fost formulată de C. Daicoviciu (RE, col. 612) ~i argumentată de H. Daicoviciu (lucrăr~le G mgresulu• Eirene, Cluj-Napoca, 1972).
Nu este destul de clar da<:ă N. B. presupune sau nu existenţa unui ca,tru
înaintea oraşului, de aceea expunerea sa este confuză şi bogată în informaţii
eronate. Astfel, arheologic încă nu au fost identificate laturile de Vest şi
de Sud, din care cauză suprafaţa şi planul oraşului sînt doar presupuse. Prin
urmare, consideraţiile lui N. B. privind relaţia dintre planul oraşului şi cîteYa castre pe baza dimensiunilor este nefondată. De altfel, dimensiunile ora-
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şului (presupuse)
să dea de Înţeles

sînt prea man pentru un castru de legiune, cum Încearcă
N. B. că ar fi fost colonia înainte (în legătură cu ace,1-,1a,
vezi M. Rusu, în Apulum, 17, 1979; D. Alicu, comunicare la Sesiunea Ştiin
ţifică, Deva, 1979). Nu am Înţeles din care cifre rezultă că Sarmizegetusa
ocrotea între ziduri S-6000 locuitori. C. Daicoviciu stabilise pentru col,mia
o populaţie de circa 20.000 locuitori; doar capacitatea amfiteatrului era de
5000 spectatori. Cheva formulări sînt şi aici curioase: p. 82: ,,În pri\'inp
populaţiei colonia imită topografia castrelor de legiune". Fraza nu are ab,olut nici un Înţeles. Vrem să-i ma:i amintim autorului că Titus Livius (XLI V.
39) şi Tacitus (Istorii, II, LXXX) au arătat limpede că „fortifica\iile au f\1st
în aşa fel construite încît să amintească soldatului de casa, de oraşul lui" ~i
nu oraşele au fost construite pentru a aminti de castre, a5a cum crede N. B.
Dintr-un astfel de crez apare confuz ~i contradictoriu ultimul pasaj d-! la
p. 82. N. B. semnalează corespondenţa „nesesizată pînă acum" dintre f1lnd
oraşului şi pretoriu ( de fapt principia castrului). Singurul lucru care \' rem
să-l subliniem este faptul că forul de la Sarmizegetusa este orientat .1:trcf
dedt ar trebui şi strada principală nu cade pe jumăitatea axei forului dllll
se Întîmplă deobicei la castre cu via praetoria. Toate acestea vin în contr,1dicţie cu caikulele făcute de N. B. Nota berze, Încă nu se cunosc dimensiunile
forului şi cu atît mai puţin ale principiei sau pretoriului unui e,·entual caHru
anterior. Este apoi absolut surprinzătoare trasarea de către N. B. a drumurilor
oraşului. Ne întrebăm de unde ştie domnia sa că o stradă împărţea laturile
lungi ale incintei exact în două părţi egale de 300 m fiecare, a tÎta vreme
cit nici cardo şi nici una din porţi nu au fost încă depistate arheologic. După
ce recunoaşte că forul Încă nu a fost dezvelit În Întregime consideră „că din
punct de vedere structural (dar nu numai atît) fornl capitalei Daciei C\lrespunde - e\'ident la scară redusă - Forului lui Traian din Roma''. G.î,im
că referitor la acest paragraf orice comentariu este de prisos.
c. Există o serie de formulări atît de caraghioase (ca s.c1 nu le spunem
penibile) incit le vom cita în Întregime Împreună cu comentariul asupra '.llr:
1/1. p. 15: ,,lacoma sorbire din cristalul izvoarelor descinde din ancestrala credinţă populia.ră". Este mai corect să credem că „descindea" direct din
sete. ,,Cîmpeanul care-şi astîmpără fiinţa trudi,tă de muncă şi soare deşer
tînd umbrita apă a ulciorului de pămînt ars". Dacă luăm sensul vechi al
cuvîntului a deşerta, a,tunci cîmpeanul face un gest neeconorr11cos ~i inutil,
deşertînd apa pe care ar fi trebuit să o bea.
1/2. p. 23: ,,după ce reuşise să-şi impună parţial autoritatea în ve-,til,1
cu armele de taotăl său". Cum?
1/3. p. 43: ,,cum au ajuns aceste neamuri (gali şi germani) în scbvi:i
romană, prin ce Împrejurări şi-au uitat ţara?" Oare să fie atît de grea
întrebarea?; p. 45: ,,majoritatea sclavi,lor din taibăra lui Crixos o alcă ruiau
germanicii urmaţi .... de numeroşii oameni liberi din Italia".
Il/1 b .. P· 57: ,,Între cetăţile Daciei romane Apulum se situa pe primul
loc În produqia de mărfuri". Cetate nu este un termen folosi•t pentru lumea
clasică romană şi chiar dacă ar fi, atunci are sens pur militar. Nimic nu
probează că Apulum era pe locul întîi. Putem crede de pildă că era numai
pe locul trei!!!; p. 60: ,,roman, deci urban-civil prin excelenţă, meşteşugul
cărămidăriei a fost răspîndit În lumea romană de soldaţi". În primul rînd,
acest meşteşug nu era roman prin excelenţă; în al doilea rînd, nu era urb ..1111
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ci, ii; în al treilea rînd, mi se pare că l-au cunoscut chiar şi dacii înainte de
-culerire într-o anumită măsură; p. 61: ,.circulaţia intensă a drumului imperial". Aflăm acum cu uimire de existenţa unui drum călător. Un fapt nou,
c., ~e poate duce la . . . meditaţii; p. 60: ,.pentru dnzarea de cărămizi ~i o;.1le
Tc::ntianus încheiase acte de YÎnzare-cumpărare cu populaţia rurală". Este
cx;;.gerat să cumperi o oală cu proces-verbal; p. 62: ,.în privinţa contribuţiei
acc.ctui cărămidar la răspîndirea elementelor materiale (n.n.: cărămizi) definit. ,rii pentru civilizaţia romană, deci hotărîtoare În propagarea romanizării
în mediul dacic rural, constatările sînt certe". lată deci că N. B. ne a.duce
doYada care ne lipsea pentru demomtrarea romanizării: cărămida!, cu o c;lefinitie care ... poate ti hotărîtoare pentru stabilirea culturii sale istorice;
p. 63: ,.principaila caracteristică a acestor două ustensile (vezi instrumente
mi.:dicale) constă În multipla lor funqionalitate" (!).
Ill/1 c. p. 69: ,.atribuim tiparul italicilor majoritari în Dacia romană".
In raport cu cine erau ei oare majoritari şi de unde această siguranţă?. Astfel
de tipare a publicat M. Moga (Apulum, 16, 1978, p. 166) şi le-a interpretat
mult mai ... sănătos. ln fond, ce importanţă are de unde veneau aceste tipare
de ·:remc ce ele circulau în toată împărăţia romană?
IIl/1 d. p. 70: .,după expirarea funqiei militare, .acest susţinător al
p.<iticii de întărire a romanităţii Daciei s-a retras în Italia". Este sigur că a
l ,il :!t acc-.t lucru pentru a doYedi că ~i fără dînsul romanitatea subsistă. În
l,::-d, a dat un exemplu bun!!!; p. 71: ,.magi~tr.1turi sacerdotale". Nu se cu1w.,)te ,lL\.~t termen; p. 7 3: ,.\ubliniem că produsele fig.linei descoperite în
mv.liul pri\ at derivă din relaţiile de \'Înzare-cumpărare". Dar dacă erau
l·atiuuri? ~au dona\ii?; p. 72: .,numeroa~e alte ginţi romane de rang ~i plebeiene". T::rmcnul „gintă de rang" este o ino\·aţie; p. 75: .,dedicarea acestor
ml'numente de artă di\ inităţilor Neme~is ~i ~1ithras dovede~te că personajul
no~1ru era destul de înstărit". Dar dacă le dedica lui IOM sau Apollo ce
do,,edea oare? era mai sărăcuţ? sau şi mai înstărit?
Ill/1 e. p. 78: .,Băile pot fi numite vile ale sărăcimii urbane, in'.t.1la,ii
rn profund caracter democratic"; .,mai importantă decît funqia lor politică
a fost desigur funcţia culturală a termelor". Aceste două propoziţii sînt profur.de ... găselniţe ale lui N. H. Cum el însu~i spune că atît aşezările urbane
cît şi cele oppidane (!) "- pagi ~i majoritatea castrelor dispuneau de băi,
L1pul acesta însemna că În Întreg Imperiul roman era o democraţie nemaipomenită 5i o activitate culturală intensă ~i intensivă. Ne mirăm deci că
ne: ,,rncitii .1ceia (sărac;i ~i sclavii) au luptat şi au procedat la schimbarea
un„i regim a~a de democratic! Nimeni în lumea celor ce cercetează epoca
n,r:-1ană clasică nu a comparat pînă acum oppidum cu pagus. Aşa că această
i1w :aţic îi apaqine tot lui N. B.
111/1 f. p. 80: .,În dezinvolta sa actiYitate constructivă împăratul Traian acordase întîietate zidirii aşezămintelor civile şi rurale". Propoziţia. este
pe cit de lungă în În~iruirea de cuvinte, pe atît de goală în conţinut, atît
în ce priveşte Imperiul cît şi Dacia. Mai întîi că nu sînt aşezăminte, ci aşe
zăr'.; În al doilea rînd, oraşele care au primit sub el titlul de colnni.1 Ulpia,
L·u excepţia Sarmizegetusei, au avut mai toate o dezvoltarea preurbană anterioară cu care Ulpius nu a avut nici o legătură; în cazul Daciei formularea
este de-a dreptul caraghio,asă. Ştim cu toţii că M. Ulpius Traianus a fondat
un singur oraş; În aceeaşi măsură ştim că au fost ridicate pe puţin 50. de
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fortificaţii!!; p. 85: ,,noi adoptăm opinia cercetă,torilor care pun accentul pe
dnrinţa lui Ulpius de a avea în centrul Romei prin urmare în centrul
oraşelor provinciale inclusiv Ulpia un spaţiu basilical extins". Care )Înt
l1are -acei autori? ce înseamnă basilical extins? Nu cumva este N. B. tributar

unor teze exprimate de P. Romanetlli (cf. Enciclopedia romană), se pare ,111gura bibliografie mai bine studi,ată de autor?
IIl/2. p. 92: ,,vestigiile litice ale drumului pav~n" (!); p. 96: .. ~tim ca
regiunea, inclusă teritoriului administrativ apulens, era destinată împroprietăririi veteranilor legiunii XIII Gemina, a căror prezenţă o deducem .1:ci
prin prezenţa produselor tegulare marcate cu ştampila trupei" Deci, N. B. şric:
limitele teritoriului administra tiv apulens; ştie că acesta era de~tinat veteranilor legiunii a XIII-a Gemina pentru împroprietărire. Şi toate a~:estea pc
baza unei singure stampile pe cărămidă. Iată ce Înseamnă in Lerpretarea „dialectică" a unui izvor arheologic! Aviz celor ce stau prost cu interpretarea.
Iată ce posibilităţi . . . largi oferă o sitampilă tegulară, care stabile~te o prezenţă prin prezenţă!; p. 97: .,evacuarna Daciei nu reprezintă pentru respectiva
aşezare daco-romană o părăsire"; ,,cităm în acest sens moneta emisă de \'alentinianus I şi vasul piriform de tradiţie dacică". Ce ,legătură are va:-;ul
piriform cu părăsirea Daciei este un secret ce va fi lămurit poate În volUTirnl
al II-iea al broşurii!!!
III/3. p. 109: ,,monograma lui Christos" este de fapt monograma criptogr.a.fică a numelui lui Isus Christos; p. 109: ,.ajungem la concluzia esenţială din punct de vedere cronologic că donariul de la Biel"tan . . . aparţine
fie domniei lui Comtantinus, fie urmaşilor lui". Dar l,a această concluzie
esenţială, şi nu numai cronologic (!), ajunseseră K. Horedt, C. Daicoviciu ~i
A. AHoldi etc. cu peste 40 de ani înainte şi nici măcar nu sînt amintiţi ( !);
p. 110-111: tabelul prezentat este incomplet; lipsesc o mulţime de locali,tăţi şi descoperiri, ba mai mult, chiar la localităţile prezentate de~coperirile
nu sînt complete. Lipseşte tezaurul de la Laslea şi descoperirile de la Pîrîul
Hotarului; p. 112: ,,donariumul de ila Biertan atestă dar practicarea limbii
latine în materie de cult". Greşit! Dacă limba latină se practici numai în
materie de cult, a'tunci donarium-ul de la Bienan nu reprezintă nimic pentru
problema continuităţii. El este important tocmai pentru că populaţia pentru
care a fost făcut era latinofonă şi avea, deci, nevoie de practică de cult în
limba latină!
III/4. p. 115: ,,romanitatea rurală a românilor este înainte de toate un
fapt de civilizaţie" Cum? prin ce?; de ce înainte de toate? p. 120: ,,un nelipsit element al plugului dacic şi roman este cuţitul". Iată o descoperire care
coMribuie serios la istoria agriculturii.
III/5. p. 127: ,,scepticismul creat de inexistenţa documentaţiei arheologi-ce apicole este înlăturiat de istoricul Herodot". Oare cum a făcut Herodor
ca, dîndu-şi seama de inexistenţa docwnentaţiei arheologice apicole ( !) să s~ apuCC: să completeze lipsurile ei ?; p. 129: nota 64: ,,spiritul roman şi elen s-a apropiat cu sacru respect şi profundă înţelegere de zburătoarele cu aripi stră
vezii" (n.n.: albinele). Mai este nevoie de vreun comentariu?; p. 199: ,,proparJarea relativ tîrziie a evangheliei la nordul Dunării are oauze multiple şi
bine definite. Tr~buie invocat în primul rînd aspectul mai mult provincial
dedt roman clasic al vieţii economice şi sociailie". Foane frumos! Dar oare în
Gallia, Hispania, Africa, Britanniia etr.., unde creştinismul s-a răspîndit tot
1
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a~a de bine ca în Italia (dacă nu mai bine!) predomina aspectul clasic? cum
arăta „caracterul militar-păgîn" al romani1ăţii provinciale? cum le poate deosebi N. B. aceste aspecte?
Nu am putut înregistra toate afirmaţiile similare. Nici nu pretindem că
ie-am ales pe cele mai reprezentative. Broşura nu se înscrie în necesarul bibliograjic şi nu ar ai:ea ce căuta în istoriografia noastră. Ea nu constituie nici
m:-., ar o carte de popularizare, căci dezinformează şi denaturează adevăruri
pe care lumea le ştia Înstăpînite. Poate că nu atît N. B. este de vină, ci
cei care au facilitat şi recomandat această carte. Cum a trecut ea prin con-siliile ştiinţifice şi tehnice? care au fost acestea? Nu cumva există o cale laterală, iar existenţa ei permite să ne ameninţe cu o a doua carte cu astfel
de contribuţii? Acesta este marele pericol. Ne mirăm că în momente cînd
istoria Banatului a rămas atît de puţin cercetată, cînd o bună parte din problemele ei sînt disputate aprig nu numai în ţară, ci şi peste hotare, Editura
Faola acordă cu generozitate spaţiu tipografic unor astfel de produse. Poate
că chemarea demuh făcută a regretatului profesor C. Daicoviciu (cf. Banatica, 1, 1970) nu a ajuns la această editură. Şi e păcat ca studii constituind
contribuţii reale - indiferent de epoca la care se referă să stea în sertare,
în timp ce „contribuţiile" lui N. B. consumă hînie, inutil din punct de vedere
ştiinţific şi penibil din punctul de vedere al manierelor de procedură şi tehnică de lucru.
NICOLAE GUDEA - DORIN ALICU

Doit,1 mmwgrafii referitoare la mztichit,'îţilc cfrscoperite la Ulpia Traiaua
Sarmizegetusa

Pentru elaborarea unei sinteze cupnnzatoarc pnvnoare la epoca dacoa istoriografiei noastre, cercetătorii clujeni, înţelegînd acest imperati ,. ,
au redactat dnuă importante monografii tipărite în prestigioasa editură britanică Britisch Archaeological Reports.

rornJ.nă

1. D. Alicu E. Nemeş, Roma11 Lamps /rom Sarmizegetusa. BAR,
Supplementary Series, 18, 1977.
Monogmfia esite prefaţată de prof. dr. Hadrian Daicoviciu, care subliniază oportunitatea şi necesitatea stringentă a lucrării. In introducere se face
un scurt istoric al descoperirilor şi se dau date tehnice despre lămpile antice.
Capitolul I (p. 9-20) cuprinde un scurt studiu al ştampilelor descoperite
la Sarmizegerusa, a originii lor.
Oapitolul II (p. 21-37) este consacrat tipologiei lămpilor din capitala
qa_ciiei romane, tipologie cu o seamă de elemente noi, caracteristice provinCJ.eJ.

Gatalogul (p. 38-107) înseriază 512 lămpi, descrise cu detaliile necesare
utile, însoţite de o foarte bogată bibliografie.
Ilustraţia, care cuprinde 61 de figuri În desen şi LI de planşe foto, mai
are 7 planşe cu ştampile şi elemente grafice de pe lămpi, în desen, şi 4 planşe
cu hărţi, schiţe şi planuri ale Ul piei T raiana Sarmizegetusa. O listă a figurilor
şi a planşelor face foarte facilă utilizarea lucrării.

şi

2. D. Alicu - C. Pop - V. Wollmann, Figitred Monuments /rom Vipia
Traiana Sarmizegetusa, Monograph. 2, BAR, lnternational Series, 55, 1979.

Monografia, prefaţată tot de prof. univ. dr. Hadrian Daicoviciu, cuprinde o introducere care se referă pe sourt la istoricul săpăturilor şi a descoperirilor fortuite, precum şi la importanţa pe care o prezintă monumentele
sculpturale din capitala Daciei romane.
Capitolul I (p. 11-24) tratează divinităţile şi personajele mitologice
grupate în: divinităţi greco-romane, orientaile şi egiptene; balcano-danubiene
şi figuri mi tologice. Divinităţile sînt grupate alfabetic, prezentate comparativ în raport cu alte centre din Dacia şi însoţite de o completă şi bogată
bibliografie.
Capitolul II (p. 24-26) cuprinde statuile de Împămţi şi militari, puţin
numeroase, dar semnificative.
Capitolul III (p. 26-29) prezintă figuri antropomorfe şi zoomorfe, deasemenea puţine, dar importante.
1
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Capiwlul IV (p. 29-33) însumează sculpturile arhitectonice.
Capitolul \' (p. 33-43) înseriază monumentele funerare, grupate pe
categorii, remarcabile prin varietatea şi diversitatea lor.
Capitolul VI (p. 43-44 ), piese neidentificate sau pierdute. Notele la
capitolele I-VI, pînă la p. 59, sînt extrem de bogate şi cuprind aproape
exhaustiv bibliografia specifică.
O listă de abrevieri, judicios Întocmită, precede catalogul materialufoi
arheologic prezentat în cele 6 cap:tole.
Monumentele publicate sînt prezentate sumar şi însoţite de bibliografie;
cele inedite sînt descrise detaliat. O addenda, care ridică numărul total al
pieselor prezentate la 657, completează catalogul.
Lucrarea se încheie cu un util indice al numelor care figurează pe monumente.
Monografia es-te foarte bogat iluqrată cu fotografii şi desene de o bună
calitate, grupate În 169 de planşe.
Cele două monografii, elaborate după cele mai bune criterii ştiinţifice
~i cu o metodă de lucru proprie, contribuie din plin atît la cunoaşterea mai
aprofundată a culturii materiale romane din Dacia, cu specificul ei, în special,
cit ~i la încadrarea artei din provincia carpatică în aria largă a artei pro\·inciale din Imperiul roman. Ele formează, nu numai pentru cercetătorii din
\ara noastră, ci şi pentru toţi cei interesaţi în cunoaşterea artei provinciale
romane, un preţios şi permanent i11strumentu-m laboris. Înalta ţinută ştiinţifică
~i excelentele condiţii grafice în care au apărut fac monvgrafiile verit,ahile
lucrări de referinţă.
Prestigioasa şcoală de arheologie clujană, creată de regretatul profesor
Comtantin Daicoviciu, îşi aduce şi în acest mod, în concernul internaţi~rnal,
ec'ntribu,ia ei meritorie.

ION BERC/V

D. M. Bailey, A Catalngue of thc Lamps in the British Museum, I, Gred·,
Hellenistic and Early Roman Pnttcry Lamps,
Londra, 1975; II, R 11 man
Lamps made in ltaly, BMP, 1980.
D. M. Bailey, cercetător principal la departamentul pentru antichităti
greco-romane de la British Museum, a pus, prin publicare, la dispoziţia cercetătorilor coleqia de opaiţe, deosebită prin număr ~i valoare, a muzeului
britanic.
în primul volum, cercetătorul englez face, în introducere, referiri la
tehnica de confeqionare a opaiţelor, la evoluţia formelor, utilizînd o bog,nă
bibliografie. În catalog sînt prezentate lămpi începînd cu epoca bronzului ~i
sfîrşind :cu secolul al VII-iea. Ele pro\·in din Creta, Atena, Asia Mică, Rhndns,
Calymna, Cipru, Egipt şi Italia şi sînt grupate în funcţie de locul de con ferţionare sau descoperire.
Al doilea volum, apărut în anul 1980, cuprinde opaiţele romane produse
în Italia, aflate în colecţiile muzeului. Lucrarea are patru capitole: 1. Lămpile
itailice în coleqiile Muzeului Britanic, în care este analizat procesul de na)tere al colecţiilor; 2. Scenele de pe discuri·le lămpilor italice, grupate, în
funcţie de reprezentări, în scene religioase şi mitologice, personaje istnrice,
viaţa cotidiană, animale, plante şi flori; 3. Inscripţii şi mărci, În care \Înt
tratate atît stampilele, cît şi inscripţiile de pe discuri sau alte semne gralice
de pe corpul lămpilor; 4. Desenele Townley de lămpi, analizează o veche
colecţie de desene de lămpi diverse, apaqinînd lui Charles Townley. Catalogul
însumează un număr de 752 de opaiţe, clasificate în 6 secţiuni, respectiv în
24 de tipuri. Cartea dispune de un aparat critic şi ajutător foarte riguros,
iar în final cuprinde o addenda la primul volum.
Lucrarea se rema:rcă prin bogata informaţie, modul interesant de clasificare a lămpilor, care ţine cont atît de evoluţia formei, cît şi de factorul
cronologic, prin calitatea tiparului, aspectul grafic şi fotografia ireproşabilă.
Ea este mai mult decît un instrument de lucru pentru cercetători, este o carte
de referinţă fără de care este greu de conceput studiul opaiţelor romane.
DORIN ALICU

Laura Carena, Ernesto de Carnlis, Gianf ranco Gazzetti, Giu~eppina Ghini, Mauro Incitti, lntroduzimze al/o studio delia ceramica Romana, Gruppo
Archeologicl> Romano, Roma, 1979, 101 p. cu 34 de pi. În text.
întocmită de cîţiva membri ai Grupului Arheologic Roman, cu sediul la
Roma, broşura pe caire o prezentăm este a opta dintr-o serie de douăsprezece,
apărute pînă acum şi privind diferite probleme de istorie veche şi arheologie;
editată sub forma unui curs, ea cuprinde cîteva noţiuni introductive referi•toare la ceramica romană din Italia. Incă de la bun început autorii ţin să
sublinieze că vor exclude din prezentarea lor unele categorii de ceramică provincială (sigillatele sud-gaLlice şi hispanice, terra sigillata chiara B, sigillatele
europene, cele orientale şi ceramica de Megara). Sîn,t lăsate, de asemenea, la
o paiite alte categorii minore, ca fiind complementare altora mai importante
( cer.amica de Aco Sario, ceramica cenuşie, presigillatele). Prin descrierea categoriilor ceramice ailese, autorii intenţionează să furnizeze un „instrumen•t" de
lucru p~n!.ru o identificare imediată şi pentru o cunoaştere de bază, primară,
a ceramicu romane.
Lucrarea tratează la început probleme generale de tehnologie, continuate
cu unele sugestii în vederea sistematizării şi tipolugizării ceramicii; urmează
un foarte important oapitol, şi anume scara tonală a argilei. Pentru o mai
clară înţelegere se anexează aici şi o planşă color cu 21 de nuanţe diferite
( după O. Mazzucato ), înfăţişînd marea varietate de rulori pe care o poate
avea argila, de la negru şi cenuşiu, pînă la gălbui-albicios, trecînd printr-o
serie de nuanţe ale roşului. Cea de-a doua parte a studiului cuprinde descrierea sumară şi ilustrarea unor categorii de ceramică socotite de către autori
mai importante: ceramica cu vernis negru, terra sigiUata i1alica, terra sigillata
chiara sau africana, vasele cu pereţi subţiri, ceramica glazurată, ceramica cu
vernis roşu În partea interioară, vasele cu buze înegrite şi patină cenuşie, ceramica de producţie locală, amforetele şi recipientele de sticlă. Lucrarea se încheie cu o scurtă listă bibliografică corespunzătoare fiecăreia dintre categoriile
de recipiente descrise. Trebuie de asemenea menţionat faptul că, studiul oricărei categorii este însoţit de un relativ bogat aparat critic şi de cîteva planşe
tipologice ilustrative care conţin formele semnificative. Schema generală după
care sînt descrise cate~oriile mai ·sus amintite este următoarea: definiţie, istoricul studierii categoriei respective, caracteristici tehnice, încadrarea istorică
sau datarea, centre de producţie, forme şi ornamente. Deşi de proporţii reduse, lucrarea es·te foarte utilă pentru studiul de începwt şi de ansamblu al
ceramicii romane, avînd în acelaşi timp marele merit de a fi dar împărţită.
Nu ştim În ce măsură Însă categori~le alese de autori spre a fi prezentate
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sîm <au nu cele mai potnvne; rămîne ca cei care s-au ocupat În parte de fiecare din ele să-şi spună părerea în legătură cu acest lucru.
în cadrul capitolului privitor la noţiunile generale de tehnologie autorii
se opresc asupra unor probleme referitoare la obţinerea argilei optime prin
adăugarea de degresanţi sau prin spălare, depinzînd de materia primă, respectiv de felul lutului în stare naturală (mai gras sau mai puţin gras). Odată
ob\inută argila necesară, cu ajutorul altor operaţii se ajunge la cele patru
tipuri de pastă folosite în modelare: a) pasta moale (45-550/o apă), folosită
pentru decorarea În tehnica barb:Hinei; b) pasta semi moale (8-180/o apă),
folmită pentru elemente aplicate: torti, picioare, ornamente; CJ past.1 c.·n~istentă (cu pro,:ent minim de apă), folosită pentru modelarea form:!i la
wată; d) pasta dură care ;:ire L"llll~iqenţa propice vasului în faza de tragere
la mată.
Următorul prnces e~te nwdelare.1; sînt descrise trei tipuri de modelare a
ceramicii: a) la roată; b) turnare în tipare, aceaHa constînd din două faze,
modelarea propriu-zisă '>i finisarea; c) cu ajutorul „colombinei". În ·continuare, vasele sînt ~upuse arderii în cuptor. Autorii afirmă că abia în ultima
neme, datorită descoperirilor mai numeroase din Italia şi din restul lumii
romane, s-a ajuns la o cunoaştere mai aprofundată şi chiar la P clasificare a
cuptoarelor În care s::: producea olăria romană. Ei preiau (după M. Picnn,
lntroduction a l'ctude technique des ceramiques sigillees de Lezoux, Lyon,
1973) cele două mari tipuri de cuptoare: A) cuptoare c,mstruite pentru arderea în atmosferă reducătoare (în camera de foc ~i în camera de ardere a va~elor temperatura este egală); B) cuptoare construite pentru ardere în
atmosferă oxidantă (camera de foc comunică direct cu ex•teriorul prin ni~te
tuburi; în acest f c-\ camera de ardere a \·aselor e împăqită în mai multe
compartimente, fiecare din acestea fiind închis şi avînd o tempe:-atur;1 Jifc
riră, superioară celei din camera de foc).
Se trece, în continuare, la clasificarea ceramicii după criteriile folo_jite de
cercetătorii italieni; ace~ti.1 re bazează pe următoarele consideraţii: 1) distincţia Între materiile prime folosite, pe de o parte lut, pe de altă parte sticlă,
bronz etc.; 2) distinqia între diferitele categorii de recipiente, conform f unc\Îonalităţii lor. Odată efectuată împărţirea, e necesară o seJ.eqie ulterinară,
în cadrul fiecărei categorii astfel obţinute; ea se face prin separarea părţilor
componente ale unui vas (în cazul în care e vorba de fragmente), cum ar fi
buze, funduri, torţi, pereţi ornamentaţi sau neornamentaţi etc. Dintre wate
.1cesrea, elementul morfologic cel mai important, care determină forma, tipul
\au varianta de recipient, este buza.
Autorii încearcă apoi definirea conceptelor de formă, tip şi varianta.
Forma este definiţia structurală a obiectului, determinată în genera l de funcţionalitatea sa. Tipul este un aspect dat unei forme de producţie şi este verificabil În mod tipologic numai Într-o perioadă de timp suficient ·de lungă.
Varianta este o uşoară modificare, ocazională sau voită, a tipului. De
exemplu, În formularea pahar tronconic cu buza dreaptă, paharul este forma
de recipient, tronconic este tipul de pahar, iar varianta este dată de buza
dreaptă (p. 9-10).
Ultimul capitol din partea introductivă este cel care tratează scara
tonală. Ea a fost întocmită după O. Mazzucato, Scala tonale delie argile, în
1
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di /Jnheo;ogia e Storia dell'Arte, Roma, 1976, p. 121-125. Ea este deusebit
de folosito-are, pentru că oferă un punct de referinţă comun În Yederca
descrierii culorii unui vas. fiecare nuanţă reprezintă un eşantion de argilă,
după ce a Ll\l ars, pentru că înainte de ardere culoarea argi,lei poate diferi
de La o zonă b alta. Autorii propun chiar folosirea acestei scări tnnale: cînd
culoarea unui Yas este identică cu una din culorile scării tonale, atunci ~.:
va nota că ea corespunde, de pildă, cu STA 9 (STA = scala ton.1'.c de::,
argile); în cazul în care aceasta nu coincide, se notează STA + 9 ~.rn - 9
de la caz la caz. După cum subliniază cercetătorii itJlieni, ..1ccastă s-..:.uă nu
este definitivă; e..1 poate fi modificată, pot fi adăugate noi culori sau nuantc,
dar, după părerea noastră, importanţa ei cnnstă în faptul că exist:Î ,1 baz~l
com·ună

de

discuţii.

Urmînd acestor scurte ninsideratii generale, se trece Ia analizarea pr, 1 priu-zisă a ceramicii, cu scurte referiri la fiecare din categoriile amintite. Nu

ne vom opri asupra tuturora, ci vom sublinia doar unele idei care ne-au
reţinut în primul rînd atenţia. Ni s-a· părut, astfel, deosebit de util modul în
care autorii au reuşit să sistematizeze datele privirnare la fiecare din categoriile ceramice discutate de ei, În aşa fel încît un începător reuşeşte să s: lămu
rească foarte uşor cu noţiunile de bază despre o clasă sau alta, aYînd posibilitatea s.ă vadă tipuri reprezentatiYe de recipiente ~i să comulte o Jiqa
bibliografică „de bază" pentru subiectul care îl interesează. Ne-am oprit
asupra a ceea ce autorii au numit ceramica de producţie localii, pentru că
dacă celelalte categorii de ceramică beneficiază de studii şi cercetări mai
ample, ceramica. de uz comun a fost oarecum „u:1 tată" pînă acum cîteva
decenii şi orice nouă tentatiYă de publicare ~i ordonare a ei ni se pare a fi
un pas înainte spre perfeqionarea cercetării ceramologice. Sub acest nume
sînt cuprinse toate tipurile comune de recipiente de bucătărie ~i de masă.
Fiecare ora5 sau centru mai mic avea propria sa officină, de proporţii reduse, care satisfăcea cererea de astfel de produse pentru folosinţa coti<lian~î..
Autorii subliniază că pentru o încadrare mai bună a acestei clase ar fi oportun, cum s-a şi făcut deja în parte, să se întocmească tipologii locale, pe
baza materialului existent, tipologii din care să se poată „extrage" apoi formele cele mai răspîndite în anumite zone mai largi, ajungîndu-se la individualizarea tipurilor comune. Ei împart această clasă (p. 59) în Jorrne deschise
(platouri, castroane, s,trăchini, căni, cupe, pahare, oale, tigăi, mortaria ~i
catini) şi forme închise (imguentaria, flacoane pentru parfumuri şi balsamuri,
sticle, carafe, amforete, vase ovoide şi piriforme). Formele deschise sînt cele
care nu erau folosite pentru păstrarea în ele a unor produse lichide sau
solide, ci pentru bucătărie sau servitul la masă. Formele închise cuprind
toate recipientele afecta,te păstrării produselor lichide sau solide. Deşi clasificare.a făcută pentru ceramica locală pare uneori sumară şi uşor forţată, ea
este mulţumitoare, dacă avem în veder,e proporţiile reduse ale s,wdiului de faţă,
precum şi scopul lui, acela de iniţiere în problemele ceramicii romane.
Ultima grupare de recipiente studiate o constituie cele de sticlă. Este
un capitol interesant, pentru că în cîteva cuvinte autorii fac o scurtă istorie
a sticlei; sînt trecute în revistă tehnicile de fabricare a acesteia în antichitate,
iar în continuare se dau cîteva noţiuni de bază despre sticlă ca material de
confeqionare a. recipientelor. Sînt clasificate, astfel, produsele de siticlărie din
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Italia romana, formele mai frecvente şi principa,lele tehnici de decorare a
acestora.
Am aminti încă o dată că lucrarea se încheie cu o listă bibliografică, pe
categorii de recipiente, destul de redusă ca proporţii, dar deosebit de utilă
pentru începătorul interesat În aceste probleme, tocmai prin simplul fapt
că el găseşte aici cîteva din lucrările importante asupra subiectului, tot aşa
cum studiul de fată îi oferă un punct de plecare pentru o cercetare mai
.1mănuntită a claselor de recipiente deja pomenite. Din aceste motive recomandăm lucrarea studenţilor care se specializează în arheolog1e, ea nefiind
nici prea încărcată, de s·trictă specialitate, dar neadnd nici aspectul unei
căni de popularizare.
ALINA SOROCEANU

Marie-Helene et Jacques Santrot, Ccramiques communcs Gallo-Romaines
J'Aquitaine, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris,
1979, 266 p. text cu 10 fig. în text + 133 pi.
Lucrarea de fată se înscrie în tendinţa actuală de a se publica o cit mai
mare cantitate de ceramică comună, de a nu se mai insista doar asupra categoriilor deosebite, cum ar fi terra sigillata, vasele cu pereţi fini, ceramica
stampilată, ceramica pictată etc. Ceramica comună a fost şi este un iz vor de
primă mină pentru cunoaşterea vieţii economice şi sociale a unei populaţii
sau regiuni, cu atît mai mult cu cît ea se găseşte Într-o relativ mare cantitate,
în majoritatea complexelor arheologice, devenind aproape banală în spe1:ial
pentru cei care nu îi acordă suficientă atenţie. Din aceste motive, publicatiile conţinînd ceramică comună, tot mai des apărute în ultimele decenii,
constituie realizări demne de toată lauda şi, mai mult decît atît, exemple
care se cer urmate.
Luînd În studiu regiuni sau zone cu o suprafaţă medie, astfel de lucrări
nu devin nici prea stufoase, copleşitoare, dar nici nu rămîn sărace în material.
O asemenea încercare fac şi autorii cărţii de faţă, pentru Aquitania, de fapt
numai pentru nordul acestei provincii; după cum constatăm însă, ei se limitează doar la oraşele Bordeaux şi Saintes, cu zonele înconjurătoare. Sînt studiate nouă mari colecţii de ceramică de uz comun, ele fiind considerate reprezentative pentru toată regiunea (p. 6 ), avînd în vedere că cele două oraşe
din care pro,·in erau centre administra1ive, culturale şi comerciale binecunoscute în antichitate.
Lucrarea este divizată în trei părţi mari. în capitolele introductive
autorii dau cîteva indi·caţii asupra metodelor de lucru, mai Întîi cele obişnuite,
care preced prelucrarea propriu-zisă a materialului şi, în sfîr~it, interpretarea lui cu ajutorul metodelor moderne statistice şi de laborator (fizice şi chimice). Tot aici sînt cuprinse şi noţiunile tehnologice care privesc procesul de
fabricare a ceramicii: pasta, modelarea acesteia, cuptoarele şi atelierele, decorarea şi stampilarea. Studiul formelor constituie a doua par>te a lucrării
(p. 39-216); la începutul ei se găseşte un capitol în care este expus criteriul
folosit pentiru clasificarea materialului, arărtîndu-se motivele pentru care
forma recipientelor a fost adoptată ca bază de lucru. Drept urmare, este
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sugerata intimlarea caqu
ca „un diqionar de forme" (p. 41 ). Reprnducem, în continuare, schema după care au fost ordonate recipientele:
Types

So11s-types

V,1ri"ntcs

Formes

Forme 1
Sous-typc 1

~ ,1

Forme 2

,1

2 b
Forme 3
Forme 4
'J'ypc 1

Sous-typc 1 b

Forme 'i

Sous-type 1 c

Forme 6

6 a

Masse de 1.1
ccr.1mique

6

b

I, l'

Snm-typc 2 a

Forme 7
Forme 8

Typc 2

Sous-typl' 2 b

f-ormc 9
Forme 10

21 types

6'i

515 formcs

commune
gal Io-rom ai ne

SOUS-l YPL'S

115 variantcs

Exemples: types: cou,·ercles, coupes, pichets etc.
suus-types: couvercles
bouton pla t, coupes
collerette etc.
formes: couverde 21. bouton plat forme 11, coupe
collerette
forme 164 etc.
,.:ariames ele formes: couvercle
bouton annulaire forme 27 a,
coupe collerette forme 164 a etc.

a

a

1

a

a

a

În concluzie, autorii arată că acest „dicţionar de fonne" ceramice gaUoromane de la Bordeaux şi Saintes este constituit din ,,/urme" numerotate '1i
grupate în „tipuri''. Tipul cuprinde vasele care au aceleaşi caracteristici morfologice generale şi acelaşi gen de funcţionalitate. Forma este una din diferitele expresii ale tipului; ea este, de fapt, singura care prezintă interes pentru
studiu, de,)arece tipul în sine nu este databil, în timp ce variantele lui succesive (ori simultane) pot fi datate şi localizate în timp. Ele constituie o evoluţie eventuală a tipului căruia îi aparţin.
Pentru ca cercetătorul să nu se piardă în multitudinea de forme, el trebuie să evite o „Înmulţire" pes,te măsură a variantelor, care sînt uneori doar
rezultatul unui simplu „accident" În modelarea vasului. Din această cauză cei
doi Santrot recomandă să se facă o diferenţiere clară Între ceea ce consti,tuie,
efectiv, o variantă morfologică, o evoluţie a unei forme, şi ceea ce e o „eroare
de interpre.tare" a olarului în realizarea modelului său.
Sînt descrise, În continuare, formele existente în cele nouă coleqii din
nordul Aquitaniei, începînd de la cele joase şi mergînd treptat spre cele
înalte, respectiv de la capace, farfurii şi străchini pînă la ulcioare şi amforet.e. În cadrul acesitui catalog de forme, la începutul fiecărui tip, sînt descrise
caracteristicile generale ale acestuia; fiecare formă este, pe urmă, descrisă în
parte, cu trăsăturile particulare care o diferenţiază de altă formă din cadrul
aceluiaşi •tip: culoare, mod de ardere, dimensiuni medii şi extreme întîlnite,
tipuri,le de pastă folosite; acolo unde e posibil sînt date şi indicaţii bibliografice, acestea ajutînd cititorul să-şi formeze o idee asupra ariei de răspîn-
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dire; se menţionează şi eventualele Yanante Întîlnite în alte regmm, precum
şi indicaţiile cronologice respecti\'e (de concordanţă sau decalaj).
Ultima mare parte cuprinde interpretarea materialului (p. 217-232),
respectiv folosirea lui la înţelegerea contextului economic din Aquitania fa
un :11cmenc dat (în ~ecnlele I î.e.n. - IV e.n.). Se ştie foarte bine că ceramica, în general, nu trebuie să fie şi nu este studiată în sine, pentru a fi studiată, ci este un izvnr pentru viaţa economică, socială şi comercială a unei
regi:,;1i. Prin urmare, este absolut necesară cercetarea unor probleme ca:
ră\pindirea ceramicii de uz comun într-o zonă, răspîndirea atelierelor, concurenp dintre acestea etc. Autorii încep acest ultim capitol cu discutarea raporturi]l,r morfologice şi cronologice dintre ,·asele de ceramică comună şi celelalte categorii de recipiente: sticlă, bronz, ceramică de lux (terra sigillata,
cer.1mică campaniană), pe baza unui amplu tabel care cuprinde anumite forme
bine datate în context arheologic. Tabelul este deosebit de util, punînd în
e,·i<lenţă, după cum ne sugerează cei doi autori (p. 222), originalitatea repertoriului formelor comune, considerate pînă în prezent ca fiind împrumutate,
în majoritatea cazurilor, din ceramica de lux sau din cadrul celorlalte categorii de recipiente. Dar tabelul acesta, arată în continuare cei doi, ori cît de incomplet ar fi, demonstrează, în stadiul actual al cercetărilor, că aproape în
toate cazurile o formă apare mai întîi (sau cel mult în acelaşi timp) în cadrul ceramicii comune, ca apoi să îi găsim omologul şi În sticlă, bronz, sau
ceramică de lux. în continuare, se fac cîteva referiri în legătură cu naşterea şi
răspîndirea unei forme. Forma este o creaţie colectivă constituită printr--o
succesiune de etape, de invenţii, de ameliorări progresive; formele cele mai
răspîndite şi care au fost fabricate timp de mai mulţi ani sînt şi formele
cele :nai simple, a\'Înd, în acela5i timp, o funqionalitate complexă (de
exemplu farfuriile, străchinile, vasele m·oide); În acelaşi timp însă, formele
mai ,pecializate nu pot să se adapteze, ele fiind destinate unui singur gen de
utilizare (biberoanele, puşculiţele etc.). Nu se poate vorbi de „na'lterea" unei
forme Într-un anume atelier; o formă se poate na~te simultan În mai multe
ateliere, ca urmare a unei necesităţi; în acelaşi timp însă, trebuie avut în
,·e<lcre faptul că, fiind ,·orba despre una şi aceeaşi formă, ea trebuie adaptată
la materialul care se potriveşte cel mai bine funqionalitătii ei (sticlă, bronz,
lut ar~). Astfel, de exemplu, înmulţirea biberoanelor de sticlă În secolele II
şi III e.n. coincide cu dispariţia acestei forme în lut. Fenomenul se explică,
prl 1b.1bil, ~i prin ri,·.1litatea existentă în1re anumite ateliere, prin pătrunderea
\l:l]ci În wncurenţă cu celelalte recipiente din alte materii prime.
Problema concurenţei şi a monopolului, precum şi a circulaţiei ceramicii
Înlheie ultima parte a lucrării prezentate. Autorii menţionează că atît cuncurcnp, cît şi monopolul depind în mare măsură de materia primă avută la
înde:-r,înă de către un atelier sau altul. Fiecare atelier produce unul sau mai
multe tipuri de \'ase, dar numărul acestora e în general restrîns. E aproape
sigur că dacă micile ateliere rurale aveau o producţie foarte diversificată, pentru
a putea acoperi cererea, marile ateliere îşi puteau permite să se specializeze,
trebuiau chiar să facă acest lucru, pentru a crea produse originale de o cît
mai bună calitate. Concluzia autorilor este că, din această cauză, cîteva dintre
atelierele discutate de ei (cum e acela de la Petit-Nion care producea recipiente numai din pastă albă) trebuiau să deţină un quasi-monopol pentru
producţia lor, exportînd-o În diferite părţi. Asemenea ateliere erau speciali-
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zate şi din ele ieşeau produse capabile să satisfacă o clientelă urbană; acestor
ateliere .le revenea datoria de a produce recipiente mai deosebite, destinate
unei largi circulaţii comerciale. De fapt, subliniază cei doi, monopolul a.partinea unui grup de ateliere, fiind vorba de o specializare locală care se impunea în regiune. În continuare se arată că problema circulaţiei ceramicii de
uz cllmun trebuie nuanţată. Există, Într-ade\·ăr, cazuri în care ea e produsă
(:e ;:.1eliere m:ci, rentru nevoi strict locale, dar în acelaşi timp săpăturile
arheologice demonstrează că villae-le rusticae nu posedă cuptoare de ars ceramică, Într-un asemenea caz fiind necesară n aprovizionare din centrele producătoare de ceramică, oricît de apropiate ar fi acestea. Mai există apoi comerţul pe rută lungă, unele produse ceramice avînd o circulaţie largă, pe
distanţe mari. Nu trebuie exclusă Însă nici posibilitatea aducerii unor recipiente prin intermediari (soldaţi, călători, comercianţi), ca făcînd parte din
bagajul obişnuit al acestora.
Concluzia celor doi autori este că numeroasele similitudini tipologice care
exisită Îrttre produqii din regiuni foarte diferite ~i uneori destul de îndepăr
Ll te sînt rez:ul ta tul influenţelor mediteraneene asupra eul tur ii tradiţionale din
regi1.nile rnmanizate. În ceea ce priveşte ceramica comună gallo-romană, ea
păs·,rează puternice tradiţii celtice. Dar aportul ci\·ilizaţiei mediteraneene se
concretizează, în primul rînd, prin aducerea roţii rapide şi prin introducerea
unor noi tipuri de recipiente, ne-.·unoscute la galii pînă atunci. Rivalitatea
Între tradiţia celtică şi influenţele romane este, aici În Aquitania, deosebit de
acută începînd cu perioada lui Augustus. În schimb, în a doua jumătate a
secolului I s~ poate vorbi de înflorirea prnduqiei unor forme noi, fenomen
care se v.1 prelungi pînă la mijlocul \ecolului al II-iea e.n. În secolul III se
manifestă n reîntoarcere la cultura ~i tehnicile celtice; ~e pare că acum se
produce şi o slăbire a puterii Romei asupra provinciilor mai îndepăr•tate. Secolul IV Ya · însemna însă reîntoarcerea Li influenţa romană; a-.:um es-tc însă
caracteri-,rică pn,dueţia şi desfacerea locală, regională, nu cca -unit.1ră cin
secol.ul I e.n. Se poate obser\'a În această perioadă chiar şi o uwară dezorganiz;ire a pieţii de schimb, tocmai datorită acestei produqii cu vădit caracter
local; paralel se remarcă şi o decădere a tehnicilor de fabricare.
Autorii Încheie prin a arăta încă o dată importanţa deosebită a ceramicii
cnmune pentru situdiul vieţii economice, pentru istoria tehnicii, dar şi pentru
studiul vieţii cotidiene a familiei gallo-romane.
Anexele lucrării sînt formate din dicţionarul de termeni latini (denumirile latine sînt date după lucrarea lui W'. Hilgers, Lateinische Gefassnamen,
DLisseldorf, 1969, şi după graffiti pe ceramică, mai ales după lucrarea lui
F. Hermet, Les graffites de la Graufesenque, Rodez, 1923), pentru cîteva din
formele de recipiente oferind şi corespondentul lor în limba franceză; un
dicţionar de termeni tehnici referitori la tehnologia şi descrierea ceramicii;
lista bibliografică.
Partea ilustrativă este precedată de cîteva nor,me generale pentru desenarea ceramicii, a căror utilitate s-ar vădi la elaborarea unui sistem de desenare general valabil, care să evite confuziile de ordin tehnic. în felul acesta
autorii reuşesc să confere o unitate şi o ordine deosebită în materialul ilustrativ, lucru dorit la orice studiu de acest gen.
Cu toate că această carte Întruneşte o serie de calităţi şi ~re: în primul
rînd, meritul de a publica o mare cantitate de n:iaterial, în maJontatea cazufi7 -- Acta Musei N~poc<'nsis voi. XVII.
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rilor datat, s-au ivit, în mod ine,·itabil de altfel, cîteva probleme p•_qin
neclare. În primul rînd, în partea introductivă, acolo unde autorii vorbesc
despre regiunea pe care o studiază - nordul Aquitaniei - , despre principalele puncte de unde a fost cules materialul pentru studiu, ne priveaz.Î de
o hartă a Aquitaniei sau, mai bine zis, a zonei luate În discuţie, o hartă care
să cuprindă 5i cartarea acestor puncte. De asemenea, trebuiau marcate atelierele de fabricare a ceramicii sau zonele cu cuptoare, despre care se amin te~te
În text. O hartă asemănătoare ar fi fost necesară ~i în ultima parte a lucr:îrii,
unde autorii discută despre circulaţia ceramicii; aici apare o singură hartă.
dar sînt cartate doar punctele cu lnnirile de origine pentru formele ceramicii
comune de la Bordeaux si Saintes, ceea ce nu clarifică decît o parte a problemelor.
Am redat mai ms \chema tipnlogică pe baza căreia s-a făcut într;!a~.1
clasificare a materialului, pentru ca aceasta să fie Înţeleasă şi studiată mai
uşor. Se pare că, la ora actuală, tendinţa fiecărui cercetător gau arheolog care
publică ceramică mai multă este de a da, o dată cu aceasta, şi un sistem
propriu de clasificare şi tipologizare. Lucrul este bun, în general, pentru că
din asemenea tentative trebuie alese punctele pozitive, spre a se putea înt,x111i
un sistem unic şi relati,· unitar de clasificare, mai ales pentru cerami.:1 de
uz Cl)mun, unde sîntem încă într-o fază incipientă. Dar exagerarea acestor
tentative este deosebit de periculoasă, pentru că de multe ori se ajunge la
extreme. În cazul de fată însă nu se exagerează într-un sens sau ahul, dar
nici nu se clarifică problemele. Din această schemă nu putem afla situaţia
exactă a ceramicii, mai bine zis a tipurilor ceramice din Aquitania. Aşa-zisul
„diqinnar de forme" este o simplă înşiruire de asemenea forme, tipurile fiind
categoriile mari de recipiente (capace, străchini, ulcioare etc.). Dar, pentn a
Înşirui de la 1 la 511 nişte vase şi pentru a evita confuziile de forme, nu credem că era necesară o explicatie atît de amănunţită 5i de o schemă car~ să
Încurce mai muh Înţelegerea materialului şi sistematizarea lui. Cu atît mai
mult cu cît în textul propriu-zis, deci la descrierea materialului, subtipurile
di<ipar, iar variantele apar doar cîteodată.
O altă problemă care ni s-a părut neclară, poate şi din necunoa<,r:::rea
suficientă a bibliiografiei de specialitate, a fost aceea a arderii vaselor. Discu1înd despre modalităţile de ardere, cei doi arată că acestea port fi determ:nate
după culoarea pastei:
Mode A: cuis"on reductrice, puis nxydante, pâte rouge
noyau gris.
\fode 13: cuisson reductrice, puis reductrice, pâte grise.
Mode C: cuisson oxydante, puis oxydante, pâte rouge.
Mode D: cuisson oxydante, puis reductrice, pâte grise
noyau rouge.
Ne Întrebăm Însă, de ce autorii consideră că este nevoie de două arderi ,'.tccesiw (sau dnuă faze de ardere) pentru a se obţine ceramică de o anumită culoare? De ce vasele cenuşii se obţin prin ardere reducătoare, şi apoi încă
o dată reducătoare, şi nu simplu, printr-o singură ardere în a•tmosferă reducătoare? De ce e nen)ie să' se obţină pastă roşie cu miez cenu~iu, si nu
simplu, pastă roşie? Miezul cenuşiu, de altfel, credem că poate fi considerat
mai mult o deficienţa de ardere decît rezultatul unui act voit al olarului.
Nu vom insista foarte mult asupra formelor propriu-zise ~i a des,:r-ierii
lor, necunoscînd deocamdată în mod satisfăcător situaţia ceramicii comune
din Gallia. Ne-am oprit însă asupra unor forme mai deosebite de vase, cum
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ar fi străchinile cu trei picioare (tripes), intrate în sfera preocupărilor noa~tre.
Sînt prezentate cîteva forme (26) din nordul Aquitaniei, descrise şi datate în
limita posibilităţilor avute. În scurtul comentariu general care Încheie prezentarea acestui tip, cei doi cercetători se opresc asupra funqionalitătii ace-.tui
recipient; tripes-ul este consiiderat ca fiind o formă folosită În bucăt:iria
gallo-romană, fapt certifica.t de înroşirea picioarelor, respectiv afumarea lor.
Forma s-a născut prin adăugarea unor picioruşe la o strachină sau la n farf urie (p. 77). A vînd în vedere funcţionalitatea, ele au fost fabricate din pJ.s;tâ
grosieră, rezistentă, arderea reducătoare fiind aleasă în 650/o dinitre cazuri.
În ceea ce priYeşte originea acestei forme, ea este cunoscută încă din neolitic;
dar tl"ipes-ul nu aparţine repertoriului olăriei gallice, deci nu este anterior
cuceririi romane. Acest tip este probabil de origine romană, fiind de la 'i.Îne
Înţeles că Roma transmite Galliei ceea ce are de fapt de la greci. Forma nu
cunoaşte o prea mare expansiune nici la nord, nici la est de Loara, ea nu
apare nici în lucrarea lui Gose, Ge/ăsstypcn der romischen Keramik in Rht'inland, Bonn, 1950, nici în cea a lui J. J. Hatt, AperptS sur l'evolution d,! la
cerami·que commune gallo-romaine, principalement dans le Nord-Est dt' la
France, Rev. des Et. Anc., 1949, 100-128. După păre.rea autorilor, ,,ii semhle
clonc etre un type meridional adapte
la cuisine grasse des popuLatiom du
Micii (fritures). On le rencontre egalement en Narbonnaise et cl.111s la Penin"ule
Iberique, mais Ies formes varient tres rapidement de region .\ region. G.:ttc
faible diffusion des formes explique pour partie le nombre tres redui t Je
references biibliographiques sur ce type". Aceste scurte consideraţii, care. ?rivesc vasele cu trei picioare, par a fi destul de superficiale. În primul rînc.1,
am remarcat că tot acest fragment, care tratează problemele generale de.;;;Jre
vasele cu trei picioare, este complet lipsit de note; autorii fac referiri -.:.:irc
ar fi avut neapărată nevoie de trimiteri la un aparat critic, dar acesta nu
există; prin urma.re, cititorul care doreşte o informaţie în plus nu are pn,:hilitatea să-şi satisfacă curiozita•tea legitimă. În al doilea rînd, autorii nu ?ar
să dovedească o temeinică cunoaştere a bibliografiei privind acest tip dL"
vase şi se grăbesc să tragă concluzii, uneori eronate. Se pare că, de al~ fel,
ei nu cunosc prea bine situaţia din provinciile din centrul şi estul Europe: 'ii
ne referim a•ici la Norricum, Pannonia şi, în ultimă instanţă, chiar la D;i,..:ia,
provincii În care aceste forme sînt de multă vreme şi consistent semnaLu.e,
şi acea--sta doar la o cercetare relativ superficială a bibliografiei de speci:ditate din zonă (A. Schorgendorfer, Die romerzeitliche Keramik der Ostalp '11lănder, Bri.inn Mi.inchen Wien, 1942; E. B6nis, Die kaiserzeitli ·hc
Keramik von Pannoriien (ausser den Sigillaten), Budapest, 1942; M. Mac:-ea,
În Materiale, IV, 1957, p. 119-154; id., în Materiale, VI, 1959, p. 407-4-0;
M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, în Materiale, V, 1959, p. 403-417).
Cîteva probleme neclare s-au ivit şi în cea de-a treia parte a lucrării, în
cadrul căreia autorii prezintă acel tabel comparativ în legătură cu formele
care apar în ceramica de uz coml.lll1, în ceramica de lux, sticlă şi bronz, ,r.1.bel
foarte util, cum am mai spus, pentru că fonnele sînt datate în majoritJ.tea
cazurilor. Intervine Însă o problemă care, nelămurită sub toate aspectele ei,
poată să ducă la confuzii: formele de ceramică comună provin din Aquitiania, în timp ce corespondentele lor în ceramică de lux, sticlă sau bronz ,înt
din a1te regiuni; nu există deci o concordanţă în ceea ce priveşte locul de provenienţă al materialului discutat; acest loc nu este însă nici măcar menţionat
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în :abel sau alăturat, peDtru a uşura Înţelegerea celui care doreşte să studieze
ace<..te corespondenţe, foarte interesante, de altfel, ca problematică de ansamblu în acest scop cititorul trebuie să parcurgă un drum relativ Întortocheat:
el aebu;e să caute cifra indicată în tabel -- cifră care reprezintă numărul de
oroi:1c al autorului la care se face trimiterea Într-o listă bibliografică
;i.}ăturată tabelului, unde figurează autorii, cu anii de apariţie a lucrărilor de
refcinţi; in sfîrşit, ultima fază a căutărilor o constituie identificarea autori:( r respectiYi în lista bibliografică generală, în cazul fericit În care aceştia
nu au fost omi~i. Am mai dori să menţiunăm că un alt şir de numere face
icg;:tura Între forma de ceramică comună şi textul cărţii de faţă. Concluzia
celPr doi autori, a,·înd la bază tabelul prezentat, ni s-a părut puţin pripită:
re/Uită de aici că, aproape În!otdeauna, o formă apare mai întîi În ceramica
de JZ cnmun ~i numai pe urmă este „împrumutată" de artizanii care faorică
rcc'.piente din alt material. Cercetătorii ţin să sublinieze că fenomenul se
Întîmp!ă În acest sens '>i nu i1wers, a'>a cum s-a susţinut pînă acum. O dovede)te ci.ir tabelul, undi t~late formel~ de ceramică comună au o datare mai
timpurie decît celelalte. Nu trebuie să uităm Însă că autorii fac tot timpul
referiri l..i ceramica de uz cnmun d;n Aquiiania, celelalte categorii de recipierite pro\'enind din alte regiuni ~au provincii. Ni s-a părut ciudat că tocmai
ace•1 lucru scapă din Yedere autorilor, fiind dificil, Într-un asemenea caz, să
~c 1.ică .1,tfel de comparaţii. îndrăznim să sugerăm că, poate, categoriile de
n,;: ele ccr.1mică de lux, de sticlă şi bronz ar fi trebuit să fie selectate În
primul rînd din Aquitania sau Gallia, şi de abia pe urmă comparaţia să fi
r,,,, extinsă la celelalte pnn·incii. Nu ne explicăm îmă de ce a fost exclusă
din aceaqă analiză ceramica comună din Germania, Britannia etc .• deci
t1'cm.1i pnn·inciile din care provin categoriile celelahe de recipiente (ceramică de lux, sticlă, bronz).
Ajungînd la ultimele pagini ale căqii, un ~e•t fircsL· a fost trecerea în
re\'istă a bibliografiei. Cu ace::tstă ocazia ni s-a cnnfirmat părerea emisă atunci
L·înJ am discutat problema tripes-urilor: nu e~te indeajuns cunoscută ~itua\ia
din pnH·inciile din centrul şi estul Europei, de~i acest lucru ar fi fost necesar.
Lipesc orice referiri bibliografice la Norricum, Pannonia, Dacia, Illyricum,
;\,11 1 esia, ca să nu mai ,·orbim de ahe provincii (din Asi.i Minor, din Orientul
:\pr,,piat). Bibliografia folo~ită de autori se baze=iză pe lucrări care privesc Gallia, Ger111J.nia, R::teti.1 (în mai mică măsură), ltaliJ., Hispania, Africa de
,w:· J, Ilritannia. Credem că, În această situaţie, autorii aveau d=it,iria să specii icL cxpresis verbis care sînt provinciile pe care se bazează prioritar cercetarea şi ce motiYe i-au determinat să facă această discriminare. Pe lingă acestea,
În : ista bibliografică s-au strecurat şi unele greşeli, cum ar fi de pildă menţio
narea şi citarea unui autor de mai multe ori în lista bibliografică anexată tabelului cronologic comparativ şi omiterea acestuia în lista bibliografică generală.
În concluzie s-ar cuYeni spus că acea~tă lucrare are merite deosebite, în
primul rînd pentru faptul că introduce În circuitul ştiinţific mult material
inedit, databil, şi în al doi-lea rînd pentru încercaru de sistematizare a acestuia. Meritul este remarcabil şi pentru cele cîteva subcapitole de la începutul
'ii de la sfîrşitul lucrării, privitoare la problemele de metodologie, tehnologie
~i interpretare. Avînd în vedere însă cele cîteva probleme neclare şi greşelile
care s-au strecurat, am îndrăzni să spunem că la un asemenea studiu era
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necesară ceva mai multă grijă ~i. mai ales, aprofundarea unor puncte, 0 ce.-u:tare mai amănunţită şi mai atentă a bibliografiei de specialitate.
Oricum, astfel de lucrări care îşi propun ca scop publicarea de caami<:ă de uz comun din diferite complexe arheologice, clasificată şi interpretată, trebuie să fie (şi sînt) tot mai des întîlnite În listele bibliografice, 111
cataloagele de noutăţi ale editurilor şi bibliotecilor.

ALINA SOROCEANU
Miguel Beltran Lloris, CerJ.mica romana: tipologia y cl,isi)icacicn, Librns:
P6rcico, Zaragoza, 1978, \'l1l. I, 234 p. --l 9 figuri În text + 15 hăni în text;
\'l1l. II, 75 planşe; 900 pe~etas.
Lucrarea lui M. Beltran Lloris continuă seria de pl!blici\ii „paniole şi
portugheze privitoare b ceramica romană din Peninsula Iberică, apărute tot
mai des în ultimii ani. Am menţiona aici doar cîtiva autori din această ~ierie
~i lucrările lor: J. Alan.:ao, Ccrumica comun de Co11imbriga, Coimbra, 19 7 4;
volumele V şi VI din seria Fouilles de Conimbriga sub redaqia lui J. Alarcao.
apărute I.a Paris În 1976; L C3ballero, Nuevos datos .V>bre ceramica sigillata
hispanica, sigillata clara de tipa IJ y sigillata briliante, TP, 27, 1970; M. Ddgado, Ceramica campaniense em Portugal, Actas II CAN, Coimbra, 197 l;
M. Roca, Sigillata hispanica producida en Andi,_iar (Jahz), Jaen, 1976; M. S1.1tomayor, Anduiar, centra de produccion ;• exportaciorz de sigillata m Maurctania, NAH, 1972; M. Vegas, Ceramica comun romana del Mccfiterranco
occidental, Barcelona, 197 3.
Apărut în lumea arheologică la o vîrstă la care alţii abia îşi încep studiile de specialitate, cu volumul Lucemas rnmanas del Museo Arqueologico
de Zaragoza, Caesaraugu~ta 27-28, 1966, Beltran Lloris dovedeşte o îndinaţie deosebită spre problemele care privesc ceramica romană în general, ordonarea şi sistematizarea ace\teia în special. O dovedesc lucrările Las an/ora.'>
nmanas de Espana, Zaragoza, 1970, Problcmas e,z torno al concepto hi'.i:(,·
rico-geogra/ico que recubre la nocion de tipo. Aportaciones a la tipologia de
las an/oras romana5 beticas, Roma, sub tipar, precum ~i cea pe care o prezentăm. Actualmente, avînd la activ săpături în cîteva centre importante din
Hispania, Beltran Lloris este conducător al lucrărilor arheologice de la Lepida
Celsa (Velilla) şi Caesaraugusta.
·
Lucrarea pe care o aducem Li cunoştinta arheologilor în acest-e rînduri
dedicată memoriei marelui profesor Nino Lamboglia se vrea un
instrument de clasificare a ceramicii romane sub diferite aspecte, ţinîndu-se
cont atît de partea strict arheologică a problemei, dar, în acelaşi timp, şi de
rezultatele pe care le pot oferi metodele modeme de cercetare în laborator.
Corelarea tuturor datelor obţinute poate ajuta în :nod deosebit la stabil,irea
cronologiei, tipologiei şi locului de provenienţă a materialului. Lucrarea are
ca .scop şi prezentarea stadiului actual al cunoştinţelor privind diverse.le specii
de ceramică romană din Peninsula Iberică.
Beltran Lloris îşi concepe studiul sub forma a două seqiuni mari, urmate
de anexe, toa•te aceste trei păqi alcătuind primul volum al lucrării, cel de-al
doilea fiind format din planşele tipologice. Lucrarea este deschisă de cîtev,1
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capitole care se referă la unele probleme generale, cum ar fi denumirea ceramicii, respectiv a diferitelor categorii care compun această mare familie de
recipiente romane, cunoştinţele noi pe care ni le pl)ate oferi ceramica romană
în privinţa vieţii economice şi sociale ~i care sînt elementele care ne conduc
-;pre aceste date, fabricarea, factorii necesari procesului tehnologic şi implica\Îile economice ale acestuia, tehnici de fabricare şi de decorare, cuptoarele,
arderea, tipologia cuptoarelor, marcarea şi stampilarea ceramicii.
Descrierea materialului însumează următoarele categorii de ceramică romană prezente în Hispania: ceramica neagră campaniană care cuprinde
primele recipiente ceramice romane semnalate în Hispania, aduse de legiuni
odată cu cucerirea acestei provincii - , ceramica megariană, presigillatele,
,igillatele italice, gallice ~i hispanice, terra sigillata chiara, sigillatele palencrc~tine cenuşii şi roşii, ceramica de Aco, ceramica glazurată, ceramica de uz
L·1 1 mun, amforele şi lucernele.
Uhima parte a primului ,·olum este alcătuită din diferite anexe: indice-Ic de autori, abre\'ieri de reYiste folo~ite în lucrare, catalogul de forme, cu
referinţele bibliografice corespunzătoare, lista hărţilor din text şi a planşelor.
Lu~-r.ue:i arhe-ologului spaniol e,tc de fapt un catalog al formelor de
rccip:e:11.: ceramice romane întîlnite în Hispania, adunate cu deosebită meticuln1:i1atc, forme care au fost publicate în marea lor majoritate în diferite
lucrări ::de un,)r ceramişti sau arheologi (Lamboglia, Ludowici, Dechelette,
Dragendorf, Gose, Hares, Mayet, Vegas, A. M. ~i J. Alarcao etc.), neexistînd
pînă acum o clasificare mai amplă a formelor în cauză.
Fiecare specie ceramică discutată este însoţită de o lis,tă bibliografică care
cuprinde lucrările de bază pri,·ind categori:i respectiYă, precum şi de o hartă
de răspîndire :i acesteia. A tît bibliografia, cît şi hăqiie se referă, pe de-o
parte, la Imperiul roman, pe de alta la provincia Hispania. A vînd În faţă
textul, cititorul poate să găsească formele cele mai reprezentative în cel de-al
doilea volum (are concen-trează plan~ele tipologice - , iar analogiile
pentru aceste forme, precum şi datarea lor, apar în catalogul de la finele volU1nului I. Pe lîngă acestea, cititorul beneficiază şi de o listă bibliografică
adecYată, avînd în Jcest fel posibilitatea să se lămurească foarte repede asupr.1 unor probleme care pri,·esc o categorie sau alt,l de recipiente.
Oprindu-ne, de pildă, la ceramica gl.azurată (p. 155-157), putem afla
că ea este de provenienţă orientală, în special din Syria şi Cilicia. Da.tele
privitoare la această categorie sînt de un deosebit interes pentru studiul
relatiilor şi schimburilor comerciale în Imperiul roman, cu atît mai muh cu
cît În partea occidentala a Imperiului nu există, deocamdată, nici o dovadă
de fabricare a acestor recipiente (excepţie făcînd Sarsina, în Italia de nord).
Prin urmare, se pare că aceste vase sînt importuri romane din regiunile orientale a-le Imperiului, acolo unde exista o tradiţie în fabricaţia. lor. Tipurile principale de vase g.lazurate din Italia de nord sînt askos-ul, rhyton-ul, sikyphosul, precum şi diverse variante de paterae. Smalţul este de obicei maroniu-verzui, iar vasele pot fi decorate în exterior cu scene mitologice. Se presupune
că în Italia au existait şi alte centre care produceau vase cu glazură plombif eră, dar încă nu au fost descoperite atelierele respective.
In ceea ce priveşte tipul de smalţ, în general Beltran Lloris distinge
grosso modo două faze: prima se încadrează în răstimpul de la Augustus la
Tiherius şi este repre-zentată de skyphoi decoraţi, iar cea de-a doua se situează
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în secolul III e.n., caracterizîndu-se prin producţia de vase lise, cu glazură
verde la exterior şi maron în interior. Ultima problemă discutată în acest capitol este difuzarea sau răspîndirea acestor recipiente în Peninsula Iberică.
Se cm,)aşte un opaiţ mare, cu Hilute, datat în perioada lui Augustus, a\'înd
glazură verde, dar şi cîteva vase decorate cu smalţ Yerde, maron sau orange.
Unele dintre aceste exempl,are figurează În catalogul de forme, cu analogiile
şi bibliografia respective, dar apar şi în bibliografia indicată de autor la slîrşitul capitolului pri\'itor la ceramica glazurată. Nu lipseşte nici harta de
ră~pîndire a formelor de \'a~c smălţuite din Hispania.
Am stăruit mai mult asupra uneia dintre categoriile ceramice, pentru a
ilustra metoda de -lucru folosi•tă de autor şi la celelalte categorii de recipiente.
Priv1nd în ansamblu această lucrare, se poate spune că ea este de strictă specialitate, fiind conceputa la un nivel elevat, mai ales prin faptul că autorul
nu se opreşte asupra problemelor cu caracter intrnductiY, probleme c,ue, presupune acesta, sînt şi trebuie să fie bine cunoscu1e de orice ceramis·t.
Curios ni s-a părut doar faptul că lucrarea este lipsită de aparat critic.
Acesta este însă suplinit, Într-o oarecare măsură, de catailogul de forme care
cuprinde: forma discutată de Beltran Lloris, lucrarea drn care a fost prelu.at~i.
cu trim~terea exactă, eventuale analogii, locul de provenienţă şi datarea. Indicaţiile bibliografice care încheie prezentarea fiecarei categorii ceramice suplinesc, de asemenea, aparatul critic, dar o fac d1Jar În parte. De aceea, în multe
lnc'..lri, lipsa acestui instrument de lucru este simţită. De pildă, în cazul discutării formelor ceramice smălţuite din Hispania, cum am mai arătat, unele
figurează În lista bibliografică generală, altele În indicaţiile de la sfîrşitul
capitolului, dar al.tele nu sînt trecute În nici una din aceste păqi. Drept
urmare, cel care ar dori să cerceteze mai amănunţit subiectul nu are întotdeauna această posibilitate.
Oricum însă, lucrarea rămîne deosebit de utilă, prin problemele pe care
le ridică şi prin materialul prezentat, putînd să stea alărnri de marile lucrări
de~pre cer.imioa romană apărute în ultimele decenii.

ALIN A SOROCEANU

Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul
Oprescu, România în primul r,"îzboi mondial, Bucure~ti, Editura militară,
1979.

De curînd a apărut în Editura militară (1979) sub semnătura a cinci nume
prestigioase ale istoriografiei noastre actuale (Victor Atanasiu, Anasta~ie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, lucrarea „România în pri-
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război

mondial".

Lucrarea vine să umple un gol în cercetările referilliare la istoria noastrii
modernă, prezentînd, într-o sinteză de :139 pagini, aspecte majore privind
toate implicatiile legate de pregătirea, desfă~urare.1 ~i încheiere·a primului
război mondial pentru România.
Autorii analizează de pe poziţii clare materialist-istorice poziţia Rom3.niei şi finalizarea ei - formarea statului naţional-unitar român.
Pe baza unei ample documentări, W1eori inedite, a arhivelor din ţară ~i
străinătate, a lucrărilor apărute mai devreme sau mai tîrziu, inclusiv cele
din perioada actualităţii, autorii prezintă o frescă apreciabilă ca \·aloare
ştiinţifică asupra problemelor abordate, subliniind cu tărie faptul că „Unirea
Transilvaniei cu România a constituit înfăptuirea firească a năzuinţelor ~eculare de unitate a poporului nostru, a visului pentru care au luptat ~i s-au
jertfit nenumărate generaţii de înaintaşi, împlinirea unei necesităţi ohiectiYe
a Însăşi dezvoltării is·torice".
În general vorbind, cartea are o innintestabilă valoare ştiinţifică '>i patriotică, servind din plin la lărgirea ariei procesului instructiv-educativ al
maselor, în special al tineretului.
A vînd În vedere fapnd că, în cu\·în tul lor înainte, autorii indică cu
precizie: ,.Cartea de faţă se adresează istoricului, dar şi publicului larg care
se interesează de trecutul ţării sale ... ", ne permitem, în linii esenţia..le, să
facem unele sublinieri de care probabil autorii vor tine cont la reeditarea
lucrării, cu scopul vădit pe de o parte de a prezenta în contextul istoriografiei noastre actuale realitatea procesului istoric, pe de altă parte de a furniza
educaţiei patriotice elemente de înaltă ţinută morală. Dacă, în ce priveşte
realitatea istorică şi interpretarea evenimentelor politice şi diplomatice dinaime, din timpul şi de după încheierea ostilităţilor, problemele sînt rezolvate
la superlativ de către autori (cu un singur amendament), în schimb, în ce
priveşte problema desfăşurării războiului şi a rezi9'tenţei naţionale rornâne~ri,
există, după părerea noastră, unele teze discutabile.
Aşadar, amendamentul propus de noi cu referire la evenimentele politice şi diplomatice priveşte modul de abordare şi tratare a poziţiei mişcării
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muncit<1re)ti şi sPcialiste din Rom.inia fa\ă de război. imu~i spaţiul acordat
acestei probleme atît de interesante (13 1/2 pagini) e\te deosebit de redus chiar
pentru o sinteză, el mărginindu-se b numeroa~e citate (56 note de subsol) mai
ales din presă, fără cnncluzii, care să ne orienteze clar şi categoric asupra
pozitiei mişcării socialiste În Întregul ei (conducere )i membri de rînd ai partidului social-democrat), precum ~i în prnblema alianţelor, mai ales cu ţără
nimea.
ln problemele desfăşurării războiului ne permitem sa subliniem unele
aspecte, care ni se par demne de n profundă refleqie din partea autorilor.
Astfel, cunoscuta '>i discutata bătălie de la Jiu din octombrie 1916 este prezentata după ,·echiul „tipic", adilă ,·ictnria noastră din zilele de 14-16
nctombrie 1916 se d,1tl1re)tc unei u;ntraofensi,·e generalizate a grupului Jiu!
Se remarcă o \ubliniere nnuă, bine,·enită, aqiunea companiei a 7-a din Regimentul Gorj nr. 18.
:\nalizînd În detaliu toate nrdinele ci.ne de grupul Jiu !:-i de inamic, notind cu deosebită atenţie tot ceea cc declară )i au s.._-ris ~upra\'ieţuitorii astăzi,
corobnrînd t11ate <l.nelc cule~ pe baza unei judecări de situaţie reală, in care
s-a ţinut cont de forţele noastre ~i cele inamice, de posibilităţile lor, de dotarea materială, de teren ~i condiţiile atmmferice etc., ajungem la o concluzie
diferită comparati,· cu marea majoritate ,1 istoriografilor, inclusiv autorii,
care, dintr-un moti\' sau altul. au acordat operaţiunilor de la Jiu dintre
14(27) octombric-16(29) octombrie 1916, titulatura de contraofensivă!
Dacă, În Fran\a, pentru clarificarea respectiv reabilitarea cpt. A. Dreyfus
au fost necesari 12 ani (1894-1906), de ce noi persistăm, după aproape 64 de
ani, Într-o eroare pornită de la C. Kiriţescu?
Dorim să precizăm însă un fapt unanim ret.:unoscut, şi de noi, anume
l~ă rolul principal în aceste zile l-a jucat eroismul trupelor române, în special al soldaţilor, gradaţilor şi micilor comandanţi.
În contextul operativ cunoscut, la 14(27) octombrie 1916 situaţia era
următoarea: la aripa stingă (vest) a grupului Jiu, cavaleria inamică ieşise
din munţi şi din zonJ. Împădurită încă de la 12(25) octombrie, fiind pe
punctul de a debuşa în cîmpie şi a Începe manevre de întoarcere a apărării
grupului Jiu, ocupînd cu Brigăzile 5 şi 8, cu 2 baterii de artilerie şi un ba~1ilm înălţimea Retezatul de la nord de comunele Frînceşti şi Broşteni şi avînd
în spate ca rezerve Brigada a 3-a cavalerie şi una baterie artilerie. Cavaleria inamică nu poate să-şi îndeplinească misiunea datorită contraatacurilor
1i rezistenţei deta)amentului maior Dumitrescu Gheorghe, care asigură, implicit, detaşamentului Lt. colonel Dejoianu (adus de la Cerna) libel"tatea de
a se odihni după marşul de peste 100 km executaţi şi a-şi pregăti acţiunea
din 14(27) octombrie. în seara zilei de 13(26) octombrie grupul inamic
Kreussl primeşte noi întăriri: Divizia a 7-a cavalerie germană şi un batalion
de munte wi.intemberghez (care nu putea interveni în luptă decît minimum
după 1-2 zile). Considerăm deosebit de interesant faptul că liniile de comunicaţii inamice se lungiseră considerabil în trei zile de ofensivă, trecînd prin
terenuri greu accesibile şi nedispunînd în zona montană de transverS'ale.
Ca urmare a defecţiunilor produse pe parcursul operaţiunilor, grupul
Jiu a fost Întărit, dispunînd în dimineaţa de 14(27) octombrie de 19½ batalioane, 2 escadroane şi 13 baterii (din care 2 numai cu cîte un tun) pe linia
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de luptă şi 1) rezervă de 3 batalioane ~i 4 companii, dintre care 1 batalion (L:c
miliţii Gorj) şi cele 4 companii cu o slabă pregătire de război ~i înarmate cu
pu~i de model vechi (una la 2-3 ost:.1şi).
Ideea de reaqiune ofensivă la Jiu aparţine M. C. G., care, În or<line'.c
date Armatei I-a la 11(24) octombrie şi 12(25) octombrie stabilea că „terenul
să nu se cedeze decît pas cu pas contraatacînd mereu" şi că „trebuie aqionat
viguros cu cele 2-3 batalioane luate atÎt de la Olt cît şi de la Dunăre-Or
şova. Aceste grupe să fie trimise pe flancurile dinspre est şi vest". Cel care
pune în practică, concret, aceste idei, care de fapt îi ap.uţineau (expuse generalului I. Culcer la 14(27) septembrie 1916 la Craiova), este generalul I. Draga.Jina, care, luînd comanda Armatei I-a în seara de 11(24) octombrie, dă
ordin de oprire categorică a retragerii şi, prin aducerea detaşamentelor Lt. col.
Dejoianru şi maior Dumitrescu Gh. din sectorul Cerna În flancul drept inamic
ele La Jiu, pregătise execuţia manevrei proiectate. La 14(27) octombrie ora 10,
:\1.C.G., cu ordinul nr. 2395, ordonă l\ rmatei l-a executarea manevrei dublu
învăluitoare pentru a închide punga în care intrase inamicul prin ofensiva
-.a. C. Kiriţescu şi, după el, 'iÎ ceilalţi isrori,lgrafi consideră acest ordin ca
bază a operaţiunilor ce ne-au adus ,·icturia; deci L'Ontraofensiva.
Noi subliniem şi faptul că, deşi se produseseră schimbări organizatorice
la grupul Jiu şi Cerna, nu se trecuse de către A1ma•ta l-a stabilirea unui coman-damenr unic, una dintre oauzele principale fiind rănirea şi evacuarea generalului Dragalina, la 12(25) octombrie 1916. Unitatea de conducere se
va stabili de către Armata l-a abia în seara de 15(28) octombrie, cînd bă
tăliia era pe terminate, datorită cărui fapt vor avea loc friqiuni ce vor impieta asupra conducerii luptelor, între generalul Cristu (mai bine zis Lt.
cnl. Dumitre'>cu Cnnstantin, şef de sta.t major) comandantul Diviziei 1-a şi
'-·oknelul fon Anastasiu, comandantul grupului Jiu. Mai mult, în seara de
13(26) octombrie se ţine la Tg. Jiu o consfătuire, h care participă: col. I.
Anastasiu, comandantul grupului Jiu, col. Paşalega, comandantul Brigăzii 11
artilerie, Lt. col. Dumi•trescu Constantin, şeful de stat major al Diviziei 1-a,
Lt. col. R. Mărculescu, şeful de s-tat major al Diviziei a 11-a şi Lt. col. Petroianu S., comandantul R. 21 artilerie; lipseşte gen. Cristu! Ca atare, ordinele
ce se vor da de col. Ion Anastasiu vor fi contracarate de cele date „din
ordin" de Lt. col. Dumitrescu, şeful de stat major al Diviziei 1-a! S-a stabilit totuşi o acţiune ofensivă generală asupra pungii inamice pentru 14(27)
octombrie 1916 (meritul revine col. I. Anastasiu). S-a omis totuşi esenţialul
- trupele şi comandanţii! Aflate în retragere precipitată de circa 5-6 zile,
pe alocuri chiar În debandadă, obosite şi decimate, trupele grupului Jiu
aveau un moral extrem de scăzut, iar mulţi dintre comandanţi „dispăruseră"
(maior Fruşculescu, col. Obogeanu, col. Homoriceanu etc.) de pe front!
Orice experienţă, dt de modestă, a războiului dovedeşte că contraofensiv,a în astfel de situaţii trebuie executată prin depăşire sau cel puţin prin
schimbarea anticipată, cu toate măsurile de prevedere corespunzătoare unui
astfel de caz şi în Întreaga arie a sectorului respectiv. Aici, la Jiu, a fo~t o
situaţie specială, dar, în nici un caz, o „minune"!
Aşadar, la 14(27) octombrie, Divi7.ia 11-a (grupul Jiu) cu trupele sale
aflate În goană spre înapoi, nu prutea opri pe .inamic şi nu purea executa o
Întoarcere ofensivă; cel puţin aşa credem noi, bazaţi pe o amplă experienţă
personală de război!
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Armata 1-a şi M.C.G. neavind mn o rezervă, nu pot cu Divizia 11-a
(grupul Jiu) să Întreprindă contraof ensi,·ă! Ku există altă soluţie decît executarea de contraat1acuri cu detaşamentul Dejoianu şi 2-3 batalioane de la
Olt-Dunăre. Nu trebuie uitat că '>i inamicul era Într-o situaţie dificilă la
14(27) octombrie, Înghesuit În munţi cu cavaleria, neputînd debuşa în cîmpie,
datorită acţiunilor hotărîte ale maiorului Dumitrescu (la vest), care au fost
prelungite spre sud-est de acţiunea detaşamentului Dejoianu care au generat
lupta din 14(27) octombrie, începînd de la ora 10,30, de la Raşoviţ.a unde
,-au evidenţiat Întreg batalionul căpitanului Terpu şi în special compania
I 2-a/R. 17 I., Subit. Gămănescu Petre, compania 5-a/R. 17 I. Cpt. Lepri,
compania 4-a/R. 31 I. Subit. Ghenescu Iancu, precum şi batalionul maiorului Stăne~cu. \'ictnria ace~tor trupe aduse din sectorul Cerna este normală,
ele avînd o st,ue de spirit bună, fapt care a determinat retragerea batalionului 3/R. 3 bavarez cu pierderi, inclusiv 400 prizonieri '>i 4 mitraliere.
1n sectorul central (col. Obogeanu) nici o acţiune ofensivă, trupele ~i
comandanţii forfotesc între 9,JO şi 16,.rn, fiind de negăsit pentru comandanrnl grupului Jiu (col. I. Anaqa..,:u). La c\t, deta<:,amenrnl col. Jippa, mai
puţin solicitat de ofensiva inamică de pÎnă atunci, dă ordin de atac de la
8,30, soldat cu insucces; totuşi, la insisten\ele col. Jippa, detaşamentul Lt.
col. Pomponiu (5 companii) trece Jiul şi rămîne peste noapte (14/15-27/28
octombrie) în t~ras:1 de pe malul drept al rîului. Cu mai mult succes operează batalionul 2/R. 18 I., Lt. cnl. Ion Coandă, care respinge inamicul de pc
platoul din faţa satului Tetila înspre zăYoiul Jiului; intervenind însă put,~rnica artilerie germană, românii se repliază.
Comandantul companiei 7-a/R. 18 I. Sir. re:,. Nicolae Pătrăşcoiu, de
pe ac,,peri~ul unui conac ţărăne~c aflat pe şoseaua naţională vede cu bino(·lul şi Întelege că artileria inamică este pe dealul Arsuri. Coboară de la
1)bservator şi după ce vorbeşte pe scurt ostaşilor săi, îmbărbătîndu-i, pleacă
din proprie iniţiativă, ·trece Jiul prin vad. atacă prin Subit. re-z. Ion Vîlcu
L"U 60 de oameni Sîmbotinul pe la nnrd-est, iar el cu restul companiei (ci·rca
1 ' ) aleargă către culmea dealului Mare. Taie t(1ate firele telefonice întîlnite
2
~i creează prin focuri trase În sah·ă panică la inamic. Ajunie J,a Arsuri
~i capturează 2 baterii de obuziere germane (8 obuziere, cal. 105 mm şi
2.000 lovituri) pe care le-a întors apoi şi trag împotriva inamicului.
Asadar, nu este ~i nici nu poate fi vorba de o „Întoarcere ofensivă" în
,·l111ditiile unor trupe demoralizate, ci numai de contraatacuri parţiale împoiriva capetelor coloanelor inamice, de multe ori frontale, pentru a spnijini
retragerea În ordine a grupului Jiu, aşa cum Înţeleseseră: ~eneralul I. Culcer,
col. Găvănescu, Lt. col. Dumitrescu-Turcu şi M.C.G. român.
Si totuşi, retragerea Diviziei 11 bavareze inamice a fost reală! Remarcăm
faptele care se pare că au determinat retragerea inamicului, în care -au fost
angrenate şi diviziile de cavalerie ale acestuia: ·
1) Detaşamentul maior Gh. Dumitrescu a dus lupte grele cu D. 6 Cv. germană la nord Frînceşti;
2) Deta5amentul Lt. col. Dejoianu luptă eroic la Raşoviţa şi Leleşti Împotriva ha.talionului 3/R. 3 bavarez, care s-a retras noaptea spre Dobriţa cu
grele pierderi în oameni şi material de război;
j) Acţiunea companiei a 7-a/R. 18 I. atît de glorios soldată cu capturarea
artileriei inamice şi a punctului înaintat de comandă al D. 11 bavareze la
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Arsuri, fapt care a determinat retragereJ. Diviziei 11 ba\'areze panicate
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părăsirea unui bogat material de război;
4) Aeţiuni descusute şi locale (mai mult pentru fix.uea inamicului) ale detaşamentului Lt. col. Pomponiu, respectiv ale detaşamentului Lt. col. Cnandă
din grupare.1 estică (col. Jippa) .

.Comunicatul oficial al M.C.G. român nr. 66 din 16 octombrie 1916
sublinia strălucita faptă de arme a Subit. r~z. Pătrăşcoiu Nicobe din R.
18 I. Gorj (aS'tăzi eroul are vîrsta de 90 de ani - i-a împlinit la 26 aprilie
1980· - , şi gradul recent primit de gener.11 mr. în retragere). ?\fai mu 1 t, materiale istorice engleze, franceze, corespondenţii de război aliaţi, mareic istoric N. Iorga etc. sînt unanimi în a aprecia la superlativ fapta eroică a
Sit. rez. Pătrăşcoiu şi importanţa ei decisivă în ce pri\'eşte victoria românească
de la Jiu.
Infrîngerea noastră în luptele de la Jiu din noiembrie 1916 apreciem c,î
se datoreşte subţierii la minimum a efectivelor grupuliui Jiu, iVI.C.G. român
menţinîndu-s;e la ideea sugerată de ~ef ul misiunii miliure franceze, g~nerJ.lul
Henri Berthelot, .,că La Jiu germanii nu vor mai ataca după înfrîngerea din
octom bne
. ..
'"
Autorii revin asupra clasicismului istoriografiei militare rom;Î.ne"?ti, profund inspiraţi din lucrarea lui C. Kiritescu, şi În ce priveşte ahord;uca t~ătă
liei de la Sibiu.
Înainte de orice, autorii au omis „un detaliu" În luptele din defileul
Oltului, moartea eroică .aici a celui de al doilea general român (după Dragalina), David Praporgescu! De fapt, ne permi•tem să sugerăm autorilor ~i revederea acell.lr atît de .,modeste" fraze de la p. 297, cu privire la Ecaterina
Teodoroiu . .,această Jeanne d'Arc a României", oare a constituit un strălucit
exemplu de dăruire pentru patrie şi de fierbinte patriotism al „eroinei de la

J.lU "I.

Considerînd bătălia de la Sibiu ca un act reflex al ofensi\·ei române-;ti
din Transilvania, impus de trecerea armatelor nnas'lre la defensiYă şi deci de
pierderea libertăţii de aqiune, se poate face un expozeu critic complet as11pra
tuturor erorilor - la toate nivelele - ce s-au comis, atît de rumâni cît şi
de germani şi austro-ungari. Una dintre aceste erori - ,,aruncarea" de către
Failkenhayn a Corpului Alpin german peste munţii Cibinului la o mare depărtare _de a.ripa sa dreaptă, fără posibilităţi sigure de apro,·izionare
~i
fără legături, pentru a intercepta defileul Oltului, deci spatele trupelor române - a „mizat" tocmai pe această „teamă" de spate ;i flancuri a românilor, reuşita sa parţială datorîndu-se tocmai exploatării acestor elemente,
creîndu-se fals în rîndurile românilor (trupe şi comandanţi) p\ihoza de teamă
neverosimilă pe care o denumim caustic „teama de la Olt"!
De asemenea, semnalăm grava greşeală a Armatei a 2-a române d.: a
nu interveni din proprie iniţiativă şi la timp - alergarea b „glasul tunului"
- , la aripa dreaptă a Corpului de Olt, făcînd aceasta tîrziu şi fără o eficienţa,
la ordinul M.C.G. Au gre~it a.ici grav: comandantul Armatei a 2-a române,
generalul Grigore Crăiniceanu; şefo! de stat major, gen.eralul Gh. Mărdără.,cu
şi şeful secţiei de operaţii, col. Gh. Dahija istoriograful de mai tîrziu al
războiului.

Autorii au prezentat apoi, În p. 205-215, a!ia-zis,a bătălie de pe Arge-:,-Ncajlov. Pentru ideile de a da bătălia pe aceste rîuri, umflate de ploi şi
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ne permitem să-i felicităm pe autori, dar generalul Prezan, la
~ugestia aceluia~i şef al misiunii militare franceze generalul Berthelor,
după ce a ezitat de la 12(25) noiembrie, cînd M.C.G. a dat ordinul de operaţii, pînă la 14(27) noiembrie seara, cînd şi-a definitivat concepţia, a trecut
la ofensivă cu începere de la 16(29) noiembrie cînd, se cunoaşte, era prna
tîrziu, capetele coloanelor Ki.ihne, Krafft şi Kosch ajunseseră în spatele „grupului de manenă" român!
Am lăsat intenţionat ceva mai la urmă planul de campanie român. Autorii, după ce î-:,i afirmă la p. 155 adeziunea domniilor lor la faptul că „În
liniile „ale esenţiale, (planul era) judiL·im Întocmit, ală,turîndu-se părerii generaliltir I. Sichitiu '>i Al. loaniţiu, reYin şi îl critică la p. 160-161, pentru
ca la p. 161 mai jos, pe baza părerii lordului Thomson, să arate că planul
era suficient de temeinic '>Î Ya reuşi ni condi\ia ca aliatii (ru~ii b nord şi
franco-englezii la sud) să-şi îndepline.1scă sarcinile pre\'ăzute de convenţia
militară!

Autorii au omis două păreri, ~ncotim deosebit de importante. Astfel, generalul Ion Cupşa hi încheie considera\iile sale critice, argumentate asupra planului de campanie cu precizarea că: ,,în concluzie, din an;iliza planului de
campanie român din august 1916, rezultă că el În .1nsamblu cnrc„punde conditiilor În care urmau să opereze forţele armate ale României, cu excepţia
dispunerii marilor unităţi din Dobrogea. El cuprinde şi unele pre, ederi original~
priYitoare la perio;ida iniţială a războiului (este Vllrba de idee:i trupelor de acoperire)". În schimb, generalul G. A. Dabija, după ce critică aspru proiectul,
arată: .,Din analiza generală a Proiectului de operaţii se constată că alcă
tuirea lui nu corespunde nevoilor operative ale armatei române, care trebuiau să l) conducă la realizarea idealului naţional". După părerea noastră
planul are calităţi şi lipsuri - semnalăm lipsa unei idei de efort, însă ceea
ce a fost grav a fost aplicarea lui, aici comandanţii români în frunte cu
.\f.C.G. au greşit grav!
De asemenea, autorii consacră re·tragerii româneşti din noiembrie-decembrie 1916, paginile 215-219! Este 5tiut astăzi că retragerea noastră În Moldova a fost o tragedie, un model de nec>rganizare şi lipsă de interes; credem
că a sosit timpul clarificării ei complete!
In general autorii au prezentat sintetic desfăşurarea bătăliilor, inclusiv
a celor de la porţile Moldovei din vara 1917. În asemenea context, problemacheie care prezintă drama şi eroismul unui popor ce luptă pentru independenţa '>i unitatea sa, desfăşurarea războiului, apare înghesuită în cele 144
pagini ale cărţii din totalul de 539, fără concluzii, fără analogii În trecutul
zbuciumat al poporului nostru şi ca atare fără învăţăminte de viitor!
lzvorîte tocmai din dreptatea cauzei pentru care lupta România, apar
aqiunile de rezistenţă ale maselor populare în teritoriul ocupa1 ~i de sprijinire a efortului de război în zona teatrului de operaţiuni. Cnnsiderăm că
fată de marile pierderi ale poporului nostru în bătălia cu ocupantul în spatele frontului care au rezultat din aqiunile demonstrative pînă la partizanat,
putem vorbi de o „mişcare de rezistenţă naţională". Ne permitem să sugerăm
autorilor revederea capi-toiului şi mai ales lărgirea lui (socotim că celie 8
pagini, 360-368, nu sînt suficiente!), pentru că tocmai problema rezistenţei
naţionale altoite pe eroismul luptătorilor oferă elementele demonstrative afo
caracterului just, eliberator al războiului nostru.
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Desigur că schiţa noastră de princ1p1u asupra unor carenţe sau inexactitaţ1 inerente unei asdel de lucrări a urmărit să semnaleze autnrilor aspecte
şi În special viziunea generală În abnrdarea unor pr:)bleme majore ale mnmen tu lui istoric respectiv.
Socotim că înlăturarea, respecti\· a prof undarea unnr probleme mai mult
sau mai puţin clarificate în lucrare va oferi cititorului nni ~i complexe valenţe în Înţelegerea profundă a procesului i\h)ric românesc În anii primului
război mondial, care a generat împlinirea unui ideal multi\ecular al popornlui nostru - statul naţional unitar!

GF.ORGE PROTOPOPFSCU

PROF. TEODOR NAUM
ŞI CLASICISMUL ANTIC*

S-au împlinit acum cîteva zile două luni de la plecarea di11'tre noi a
prof. Teodor Naum. De atunci durerea despărţirii de ilustrul dispărut continuă să zmulgă din inimile discipolilor şi admiratori.lor accente de profunde
regrete şi de pioasă amintire.
Din bogata şi variata activitate publicistică a profesorului Naum, desfă
şurată timp de aproape şapte decenii, mai puţin cunoscută este J.cti,·itatea de
entuziast propagator şi apologet al clasicismului antic. In cele ce urmează
voi examina trei texte, care mi se par mai ilustrative în această privinţă.
Primul text este o lucrare de seminar, avînd ca temă utifoatea studiilor
da-sice, pe care T. Naum, student pe băncile Facultăţii de Litere şi Filosofie
din laşi, a prezentat-o la Seminarul de Pedagogie. Autorul ei dădea dovadă
de pe atunci de preocupări serioase şi de lecturi vaste. Aşa se explică de ce,
la scurt timp după prezentarea ei, lucrarea a fo9t puhlicată 1 .
La început, autorul face o incursiune în istoricul controversei privitoare
la utilitatea studiilor clasice, de la faimoasa „ceartă dintre antici şi moderni"
şi pînă la începutul veacului nostru, cu toate modificările şi elementele noi,
determinate de o se~ie de factori asupra cărora nu este locul să insist aici.
Subliniez doar accentul pus de autor pe cauzele specifice şcolii noastre din
acel timp, care au determinat un curent contrar sntdiilor clasice.
lntrînd, apoi, În esenţa însăşi a problemei, autorul trece în revistă, cu
numeroase trimiteri care atestă lecturile vaste şi bo~ata informaţie ale tînă
rului cercetător, texte şi autori, mai vechi şi mai noi, în care se discută
asupra utilităţii studierii limbilor şi literaturilor dasice. Exemplele scoase
din aceste izvoare În, sprijinul apologiei sale sînt şi aici numeroase şi variate,
spre a fi cît mai convingătoa-re.
Numeroase sînt şi argumentele aduse pentru a demonstra valoarea edu-cativă a învăţămîntului clasic şi pentru ce cultuJ peintru antichitate, îndeosebi
pentru antichitatea greacă, nu s-a stins nici o dată în ţările care 9tau în
fruntea civilizaţiei occidentale. Exemple asemănătoare sînt aduse şi din literatura latină, adică reprezentanţi care au făcut cinste nu numai poporului
căruia aparţineau, ci chiar omenirii întregi, ca strălucite modele pe tărîmul
literar, artistic, ştiinţific şi filosofie, Într-un cuvînt, tot ceea ce constituie
pînă astăzi diferitele domenii .a.le culturii umane.
Autorul analizează, în continuare, toate aceste aspecte, ajungînd la concluzii pozitive pentru fiecare din ele şi, În general, ,.din tendinţa pe care o
•~ Comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului -de Istorie al Transilvaniei din 27-29 mai 1980.
1
Despre utilitatea studiilor clasice, fo Cultura RomJnă, 1911 (şi în extras, 13 p.).
58 -

Acta Musei Napocensis voi. XVII.

EVOCARE

914

are studiul antichităţii greco-latine, de a ne conduce la cunoaşterea celor mai
înalte principii ale creaţiunii, cum zice Odobescu, al Binelui şi al Frumosului ... Şi acestea sunt principii filosofice ~i morale care au o înrîurire covîrşitoare în educaţia omului". Este vorba, cu alte cuvinte, despre înalta
Yaloare morală şi estetică a clasicismului antic, precum şi de importanţa lui
educati\"ă.

în ceea ce prive'lte educaţia morală, autorul antă că, chiar dacă multe
din principiile moralei antice nu mai răspund idealului nostru modern, prin
unele concepţii înalte ea poate oferi spiritului nostru o apreciabilă hrană sofletească. Amintesc cîteva dintre exemplele În sprijinul acestei afirmaţii. Astfel,
se Întreabă autorul, ,,nu este o utilitate ... de a sta în tovărăşia celor mai
scînteietoare şi mai rare inteligenţe, care au cinstit omenirea? ... Şi din scriitorii antici nu se desprind oare maxime morale care să ne îmbogăţească mintea şi să ne înnobileze inima? Nu putem oare nimic învăţa de la ei, cînd
sunt plini şi poeţii şi filosofii şi istoricii de atîtea idei frumoase, de atîtea
prl\"e\e şi îndemnuri generoase?"
În ceea ce priveşte educaţia estetică, autorul afirmă că „antichitatea ne
apare în toa,tă strălucirea tinereţii sale eterne", apoi continuă: ,,Operele clasicilor Yechi ne pot face educaţia e~tetică prin aceea că ele cuprind sentimente
veşnice, care trezesc în noi emoţii estetice, condiţia indispensabilă a acestei
educaţii. Minie, groază, milă, disperare, iubire de mamă şi cîte alte sentimente,
care au fost 'li atunci tot aşa, sînt şi azi şi vor fi şi de acum înainte, pe
toate le găsim zugrăvite în clasici cu un talent şi geniu neîntrecut". Generalizînd, el spune că „admiraţia veacurilor şi mărturiile celor mai eminenţi băr
baţi care s-au adîncit în studiul literelor vechi şi au avut pentru antichitate
un adevărat cult" constituie cea mai elocventă dovadă în această privinţă.
In felul acesta, conchide autorul, ,,studiul literaturilor vechi ne va aduce
acest folos sufletesc că, prin cuprinsul lor moral, social şi estetic, ne va completa instrucţiunea şi educaţiunea noastră, pe care învăţămîntul este chemat
să ne-o deie ... lncumbă Însă profesorului de a face ca acest folos să fie real.
Şi aceasta o poate face scoţînd, tocmai, la iveală conţinutul moral şi estetic
al operei. Să nu se mărginească profesorul de greacă şi de latină numai la
aride interpretări de gramatică, la comentarii critice asupra textului ... , ci
să caute sufletul şi viaţa, pentru ca sufletul să-l înalţe şi viaţa s-o întărească
"'rn noi. " .

In încheierea

consideraţiilor sale, autorul adaugă următorul pasaj, care

scaldă în lumină Întregul text: ,,Şi să ne aducem aminte că, întrucît ne priveşte pe noi, românii, un alt motiv de ordin mai subiectiv vine să susţie
utilitatea, dacă nu a Întregului clasicism, cel puţin a limbii latine. Mândria
noastră naţională, măcar că a fost exagerată pînă unde nu trebuia, totuşi se
întemeiază pe un adevăr istoric şi inima parcă ne tresaltă de o ascunsă bucurie, cînd descoperim originea latină a vre-unui cuvînt neaoş românesc, pe care-l mai auzim prin satele noastre În gura bătrînilor, care vorbesc aşa de
curat dulcea limbă a strămoşilor! Să nu ne mărginim, de sigur, la un servi-

lism stirîmt pentru antichitate, ci din studiul ei să învăţăm a gîndi şi a simţi;
şi să nu credem că nu mai avem nimic de învăţat de la ea, căci ea va rămânea
pentru totdeauna izvor neseoat de frumuseţi artistice şi de idei morale".
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Oel de al doilea •text, publicat doi ani mai tîrziu:?, cuprinde o, arie mai
largă, priYind studiJl antichităţii greco-romane ca unul din elementele necesare pentru cultura naţională şi, în general, pentru oricare din culturile
moderne, şi, apoi, cu referiri la cultura noastră. Nu voi insista atît asupra
consideraţiilor de ordin general, cît mai ales asupra celor care ne privesc

direct pe noi.
Toate consideraţiile de ordin general se întemeiază pe afirmaţia preliminară că, în toate epocile de înflorire a culturii popoarelor europene, clasicismul greco-roman a fost cea mai sănă~')asă hrană pentru Întărirea· şi îndrumarea. gustului artistic. Ca urmare, el nu poate fi şters din cultura omenirii;
dimpotrivă, ,,Întoarcerea ,la clasicism ar fi de.' cel mai mare folos nu numai
pentru întărirea gustului, dar şi pentru lupta ce trebuie s-o ducem contra
unor direcţii artistice şi literare, care au stricat şi forma şl cugetarea si inspiraţia. Pentru a aduce pe drumul ei adevărat cugetarea vremilor noastre, avem
nevoie să stăm cît mai mult În tovărăşia acelor minţi cumpănite şi pătrunse
de cel mai desăvÎrşit simţămÎnt al Frumosului ... care au dat naştere la c<1pete de operă a căror faimă a trecut peste veacuri".
-Jn pofida acestor afirmaţii atÎt de categorice, autorul nu pregetă să
observe că există anumite limite, ,,peste care imitaţia sau inspiraţia clasică
nu trebuie să treacă", adăugind, însă, imediat că, în fond, nu e vorba de
norma teoretică, ci de bunul simţ şi de talentul scriitorului. În orice caz, inspiraţia, ,,fiind Înainte de toate naţională, ... ea nu ~rehuie să fie o imitaţie
slugarnică, nici ca fond nici ca formă. Cugetarea )i limba trebuie să-~i urmeze cursul lor firesc de dezvoltJ.re, oglindind firea poporului".
T recînd, după un exemplu luat din literatura franceză; la literatura
noastră, autorul revine asupra chestiunii imitaţiei, adăugînd că ea nu poate
fi slugarnică, .deoarece „spiritul vremilor este a~ de departe de spiri tul antic, în-cit, pentru îndrumarea unei literaturi naţionale româneşti, imitaţiile
clasice rămîn izolate, deşi pot avea, pentru un cerc mai rafinat, dar mai restrîns de cititori, o valoare netăgăduită".
Ca normă generală, autorul este de părere c:ă „trebuie să luăm din dasicism ceea ce se potriveşte cu toate epocile. Şi aceasta, pentru cultura naţio
nală, nu poate fi decît modul de exteriorizare a Frumosului, mijloacele cu
care cei vechi au ajuns mai ales la perfeqiunea formei, calităţile de simplitate, de armonie, de măsură, de sobrietate, însuşirile stilului, chiar psihologia personagiilor, acolo unde ea se potriveşte cu psihologia modernă. Acesta
e, desigur, un mod indirect de a primi înrîurirea clasică, dar care trebuie s-ă-şi
aibă dreapta lui preţuire".
Ca o concluzie a consideraţiilor de mai sus, autorul adaugă: ,,Să nu pă
răsim traditia noastră naţională, să ne inspirăm din viaţa trecutului şi a timpului de faţă, dar să nu încetăm a ne întări puterile noastre moderne citind
pe clasici, cărora le-a fost sortit să se apropie mai mult decît alţii de perf ecţi-une. În chipul acesta, vom fi, fără ştirea noastră chiar, înrîuriţi de ei".
· Textul al doilea se înoheie ru o adevărată apoteoză: ,,Modelele clasice
rămîn, înaintea noastră, scăldate în aceeaşi înviorătoare lumină de ideal şi
ochii noştri, obosiţi de priveliştea, adeseori hidoasă, a vremilor noastre, nu
vor înceta să caute În zarea trecutului luceferii Greciei şi ai Italiei, care scîn1

2

Cl.Asicismul şi cultura naţională, în Sînziana, I, 1912-1913 (şii în extras, 15 p.).
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teiază

tate

cu vie strălucire încă şi astăzi pe cerul albastru al acestor binecuvîn-

pămînturi".

1n sfîrşit, al treilea text este lecţia inaugurală pe care prof. Teodor Naum
a tinut-o la Universitatea noastră, în toamna anului 1926, despre geniul latin3. Mă voi opri şi aici asupra pasajelor care au strînsă legătură cu spiritualitatea noastră şi moştenirea Romei, lăsînd, ca şi în paginile precedente,
~ă uirbea!Kă mai mult autorul însuşi.
După un pios omagiu adus predecesorului său, Vasile Bogrea, căruia-i
f usec,e discipol pe băncile liceului, autorul îşi începe leeţia propriu-zisă, ară
tind importanţa problemei: ,.A vorbi despre ideia latină ca despre ideia
călăuzitoare a vietii noastre naţionale, a vorbi despre geniul latin, care tră
ie~te viu în naţiunile moştenitoare ale Romei din apus, ca şi în insula latină
din răsărit, care sîntem noi, Înseamnă a nnbi despre însăşi esenţa noastră etnic,--. ... Dacă este adevărat că pentru oricare din vecinii noştri limba şi cultura latină constituie o cunoştinţă mai mult sau mai puţin exotică, un adaus
cultural fără nici o legătură organică, ... pentru noi ea este limba obîrşiei şi
a tradiţiunii noastre naţionale În răsăritul Europei şi substratul primordial al
propriei noastre culturi ... De aceea, este de cel mai mare interes, pentru
noi românii, să căutăm a ne da seama de caracterele intrinseci ale geniului
latin, care constituie esenţa însăşi a fiinţei noastre etnice: astfel ne vom cunoa~te pe noi în~ine, vom Înţelege rostul trecutului nostru - a unui trecut
aşa de îndelungat de latinitate la gurile Dunării ne vom deslu~i mai
bine menirea noastră în viitor, menirea idealului nostru de cultură".
După ce arată că una din trăsăturile de bază ale geniului latin a constituit-o forta lui de conservare, aducînd cîteva exemple din cultura Europei
apusene, autorul adaugă şi exemplul poporului român, spunfod: ,.Nu este
oare şi aceasta o dovadă despre geniul conservator şi indistructibil al latinităţii, ca un popor, ale cărui aderenţe cu massa romanică din apus au fost
tăiate de vitregia vremurilor, să-şi fi putut păstra nu numai în chip incon~tient caracterul său latin, în limbă şi În spirit, ci şi în conştiinţa latinităţii sale?"
După ce arată şi alte trasaturi caractenst1ce ale geniului latin, autorul
afirmă În. continuare, că acestea constituie izvorul de energie al latinităţii,
la care „ne putem încă adăpa şi să îndrăznim a zice că trebuie să ne adă
păm", adăugind îndemnul: .,Să luăm exemplu de la popoarele neolatine ale
apusului, a căror cultură de veacuri se explică prin continuitatea tradiţiunii
latine, şi s-ă nu uităm că pentru noi, românii, favorizarea acestei continuităţi
este un imperativ cu atîta mai categoric, cu cit noi sîntem, În orient, singurii
reprezentanţi ai romanităţii şi cu cît noi am avut totdeauna conîtiinţa acestei
•

V

•"

romamtaţ1,

Urmărind

etapele afirmării ideii latine, autorul pleacă de la cronicari,
pentru a sublinia cu deosebire meritul lui Miron Costin „de a fi proclamat
adevărul originii noastre şi de a fi scos din paza nesigură a tradiţiei poporane, ca şi. din primejdia de a fi falsificată, ideia mîntuitoare, care deveni
pîrghia neclintită a progresului nostru de mai tîrziu: ideia romană".
3
Geniul l(ltin. Leqiunea de deschidere a cursului de literatură latină la Universitatea
din Clu;. Cluj,. Tip. Seb. Bornemisa, 1926, 15 p.
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în continuare, se arată cum această ideie a fost reluată de D. Cantemir,
,,la care se adaugă încă ~i aceea a continuităţii elemennilui roman În Dacia:
,,Românii din Dacia de astăzi, zice el, care sunt moldovenii, muntenii şi ardelenii, sunt din neamul lor hireşi romani de la Italia, de Traian împăratul
adu~i" şi ei „au locuit necurmat în Dacia, precum pînă astăzi locuesc".
T recînd la rolul jucat de corifeii Şcolii Ardelene „Întru apărarea aceleiaşi idei", autorul arată că „Şincai, În „Cronica" sa, Petru Maior, În „Istoria pentru începutul românilor în Dacia", sprijinesc şi dezvoltă ideia latină
cu un entuziasm vrednic de misiunea pe care le-o impunea patriotismul lor
înflăcărat".

'in continuare, sînt arătate „roadele activităţii marilor ardeleni: ,,o falangă întreagă de tineri învăţaţi" din tnate provinciile româneşti, creatori
de şcoli de toate gradele, adăugindu-se un episod emoţionant: ,,Ila, muzele
înse~i începură să grăiască întru slăvirea ideii romane: Asachi se înwrcea
cătră Italia, în oda din 1812, şi o termina cu vestitele versuri:
Un roman al Daciei vine la strămoşi, ca să sărute
Ţărna de pe-a lor mormînturi şi să-nveţe-a lor virtute". Apoi adaugă
îndemnul: ,,Fiindcă, după chiar concepţia antică, nici muzele nu trebuie ~ă
grăiască în zadar, să nu pregetăm a face şi noi ceea ce făcea poetul: ca o
întărire a fiinţei noastre morale, ca o înălţare deasupra patimei şi a interesului personal, să nu pregetăm „a învăţa" şi astăzi încă „virtutea" romană!"
1n încheierea celor spuse despre Şcoala Ardeleană, prof. T. N aum adaugă: ,,Se cuvine să preţuim cu toată recunoştinţa rezultatele culturale la care
a ajuns curentul latinist, care îmbrăţişa năzuinţele întregii românimi, pregă
tind, în lU1J11ea mai Întîi a spiritului, unirea politică de mai tîrziu. Să nu
stăruim prea mult asupra exagerărilor la care, în chip firesc, a trebuit să
ajungă Şcoala Ardeleană, În limbă şi în istorie ... Să ne plecăm mai curînd
în fata marei idei, pe care, cu atîta iubire de neam, au apărat-o apostolii
ardeleni: ideia latinităţii noastre."
Profesorul Naum îşi încheia lecţia inaugurală, promiţînd solemn să menţină această ideie, s-o pună în serviciul intereselor superioare ale culturii
noastre naţionale, continuînd, în felul acesta, o tradiţie mai veche. El mai promitea să fie pl;rtătorul şi propagatorul acestei idei călăuzitoare, ,,de care, ca
orice popor conştient, avem nevoie în năzuinţele noastre viitoare". Această
ideie era, după el, ,,candela pururi aprinsă, care luminează calea viitorului şi
l" .
1mpraşue mtunencu
Teodor Naum şi-a onorat promisiunea. Într-adevăr, această ideie, a latinitătii, l-a călăuzit pe Întreg parcursul activităţii sale, pînă la sfîrşitul vieţii. Mărturie ne sînt cele scrise în prefaţa traducerii Eneidei4 , ultima sa operă ,,cîntul lebedei" - apărută anul trecut. Anume, dînsul consideră că
noua apariţie din „poema naţională a Romei şi a 'latinităţii trebuie Înţeleasă
şl ca o reluare a îndatoririi cercurilor tutelare şi diriguitoare ale culturii române de a tine trează în păturile largi ale publicului citi'1or ideea nobilei
noastre origini latine". În aceeaşi ordine de idei, autorul îşi exprimă dorinta
ca traducerea „să fie un pios omagiu datorat marelui poet .latin din partea
neolatinilor de la Dunăre"!
NICOLAE LASCU
A

.....,

•

A

•

-t Cum am tradus Eneida, În Publius Vergilius Maro, Eneida (cînturile I-VI). Traducere, note şi prefaţă de Teodor Naum. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, p. 5, 10.
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IL PROF. TEODOR NAUM E IL CLASSIOISMO ANTICO.
(Riassun to)
t· Au torc mctte in risa.lto un aspctto mcno conosciuto dell'attivir.a pubblicistica di
Teodor Naum, professore di Lin,gua e Lettcratura Latina pre!ISO l'Universir.a di Cluj-Napoca, -r~entemence scomparso. Si tratta particolarmente di tre scritti (Sull'utilita degli
5tudi c/4ssici; li classicismo e 14 cultura nazionale; II gmio latino), in cui egli ci appare
qualc appassionato propagatore c apologista dcl classicismo antico. Particolare intercssc
~uscitano i passi conc.crnenti ii valore del classicismo antico per ii nostro insegnamento
e, În genere, per la nostra cultura.

I

KOLOMAN KERESZTES

în primăvara anului 1980 s-a stim din viaţă, la , îrsta de 93 de am,
Koloman Keresztes, desenatorul care a ilustrat lucrările unor generaţii Întregi
de oameni de ştiinţă şi cerce•tătnri clujeni.
Născut în 1887 b Luduş, el a rămas de timpuriu orfan de tată ~i a
cunoscut devreme greutăţile vieţii. După terminarea şcolii secundare, simtindu-şi vocaţia pentru sculptură, s-a Înscris la Academia de Arte din Budapesta. După încheierea pregătirii a activat mai Întîi În domeniul meşteşu
gului artistic la o Întreprindere de la Budapesta şi a ·trăit apoi, după izbucnirea primului război mondial, ca artist liber profesionis-t, mai Întîi la Bud:1pesta şi apoi la Cluj. Desenînd şi mai înainte pentru catedra de botanică
şi pentru Institutul de Studii Clasice, a fost angajat ca desenator la Universitatea din Cluj şi a lucrat în cadrul acestei instituţii, pînă ce a trecut
la Institutul de Istorie şi Arheologie al Academiei, din Cluj. Chiar după
pensionare a continuat să lucreze, pînă ce, la vîrsta de peste 80 de ani,
bătrîneţea i-a smuls peniţa şi pensula din mîna lui atît de sigură şi talentată. Pe rînd, la catedra de botanică, la Sectorul de istorie veche al Institutului şi, în sfîrşit, la Institutul Agronomic, el a contribuit la publicarea
unei serii de lucrări ştiinţifice de amploare, cu caracter arheologic şi botanic,
uşurînd editarea lor prin desenele lui reuşite şi precise. Dintre acestea amintim doar cîteva, în succesiunea lor cronologică: Repertoriul arheologic al Transilvaniei, monograJiile despre coleqia Torma Zs6fia, despre cetatea dacică
de la Piatra Roşie, despre castrul roman de la Buciumi şi despre aşezarea din
epoca migraţiilor de la Moreşti, precum şi volumele de pomologie a României. Timp de mai multe decenii studiile arheologilor clujeni apărute în „Anua~
rul Insti,nnului de Studii Clasice", în „Kozlemenyek", în ,.Studii şi cercetări de
istorie veche", în „Dacia" şi în „Acta Musei N apocensis" au fost însoţite de
desenele sale.
Trăind solitar, el s-a simţit bine printre arheologii mai tineri din incinta
clădirii din Str. Emil I sac, care îl apreciau şi-l stimau pe „nenea Keresztes".
lndeosebi verile, pe care le-a petrecut în cadrul şantierului de Ia More5ti,
În mediul obişnuit din copilărie al văii Mureşului, i-au prilejuit o amintire
plăcută. Prin experienţa şi simţul lui practic a contribuit În mod substanţial
la buna desfăşurare a activităţii, iar întocmirea îngrijită a planurilor şi a profilelor a creat premizele pentru publicarea monografiei de la Moreşti.
Lucra cu o repeziciune, dar, totodată, cu o precizie uimitoare, prin LÎteva trăsături ştia să redea materialul şi specificul obiectului şi putea să deseneze şi să picteze în variate •tehnici, adecvate scopului urmărit. A fost o
fire modestă, un om de caracter şi de o conştiinciozitate rară. Simţul lui de
datorie şi corectitudinea lui exemplară pot servi ca pildă, iar toţi cei care
l-au cunoscut îi vor cinsti amintirea.

K. HOREDT
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