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60 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„Făurirea Partidului Comunist Român, la 8 Mai 1921, a avut
loc în condiţiile puternicului avînt revoluţionar din România creat
în anii de după primul război mvndiaJ., ale creşterii rolului clasei
muncitoare în viaţa social-politică naţională din diferite ţări, ca
şi pe plan mcndial, precum şi în împrejurările internaţionale ale
victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie care a deschis e,ra
revoluţiei proletare şi a exercitat o putemică influenţă asupra intensificării luptelor revoluţionare de pretutindeni.
Privind retrospectiv drumul pa.rcurs de Pa,rtidul Comunist Român, rolul său în viaţa politică din România, prec,um şi activitatea sa de întărire a solidarităţii internaţionale cu forţele revoluţionare şi progresiste de pretutindeni, putem afirma cu îndreptă
ţită mîndrie că partidul nostru şi-a îndeplinit tnt"otdeauna cu cinste
misiunea istorică ce şi-a asumat-o, că a servit neabătut interesele
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de
naţionalitate, ale întregului nostru popor ...
Se poate afirma că Partidul Comunist Român s-a identificat
întru totul cu interesele vitale ale clasei muncitoare, ale întregului
popor, că în istoria zbuciumată a poporului român nu a existat
niciodată un partid politic care să fi servit cu atîta abnegaţie interese.le întregii naţiuni, iale bunăstării şi fericirii ei, ale întăririi independenţei şi su"L:e>mnităţii României. Tocmai de aceea Partidul Conumist Român şi-a cîştigat încrederea şi respectul întregului popor, care vede în el, în politica sa internă şi externă garmiţia dez7.:oltării continue a ţării, a ridicării gradului de civilizaţie şi bunăstare materială şi spirituală ale mas1elor, ia făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi a comunismului în Ro,. . " .
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STUDII

SAPATURILE DE LA ZAUAN
CAMPANIA DIN 1980 ŞI IMPORTANŢA ACESTOR
DESCOPERIRI PENTRU NEOLITICUL DIN NORD-VESTUL
ROMANIEI

Deşi bogat în vestigii arheologice, ce se întîlnesc la tot pasul în luncile mănoase ale Someşului, Crasnei şi Barcăului 1 , istoria străveche a ,pămîn
tului sălăjan esite mai ,puţin cunoscută. De aceea, de o impor,tanţă deosebită
-se bucură cercetările arheologice iniţiMe de Muzeul din Zalău în localitatea
Zăuan, deja cunoscută prin unele ,piese deosebite cum sînt: statueta „Venus
de Zău an", fragmentul de mască, vasul antropomorf, figurinele zoomorfe ,şi
antropomorfe, ,pintaderele, altă·raşele, fără a mai aminti ,de bogăţia materialului ceramic 2 •
Publicarea acestor piese excepţionale a a,tras atenţia specialiştilor, ceea
ce a determinat apariţia unor articole de •sinteză referitoare la aceste păr,ţi ale
ţării, sau altele, care analizează descoperirile din aceste zone în context mai
larg, car,pato-pannonic 3, ,punîndu-se accent pe descopeririile de ila Zăuan sau
din vecinătate, de la Suplocul de Barcău 4 • Importanţa acestor zone ,pentru
geneza neoliticului timpuriu din nordul Cîmpiei Pannonice, şi mai spre nord,
din Slovacia a fost recent subliniată.
1n ,campania din 1980 la Zăuan au fost efectuate cercetări ,în două zone:
A) Au fost continuate săpăturile sistematice ,pe Dîlma Cimitirului şi B) au
fost deschise două casete, pe deailul Dîlma Spznzurătorii (Akasztâ ciomb),
unde arăturile de vară au deranjat unele complexe de .locuit ,din ncoliti,cul
mijlociu şi tîrziu. Cercetări de suprafaţă, itot în această campanie, au fost
efectuate de colectivul şantierului 5 în ,punctele: Hangas, unde a fost descoperit un fragment ceramic, foarte probabil de epoca bronzului (fig. 2/2); În
lunca Barcăului, în ,punctul Banffy-tag (Moşia lui Bfoffy), unde a fost ,semnalată o aşezare de epoca bronzului; precum şi la Ip, ,În grădina cetăţeanului

E. Lak6, în ActaMP, I, 1977, p. 41-46; Idem, În ActaMP, II, 1978, p. 11-15.
Gh. Laza,rovici, În ActaMN, XVII, 1980, p. 13 şi urm.; Idem, Periodisierung der
Starcevo-Criş-Kultur în Rumănien, comunicare la al III-iea Congres Internaţional de tracologie, Viena, 1980.
3
Gh. Lazarovici, în ActaMN, XVII, 1980, p. 13 şi urm.
4 D. Ignat, în Crisia, VIII, 1978, p. 9-25; Idem, în Crisia, IX, 1979, p. 721-7.\3;
Idem, În Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 45 şi urm.; N. Kakz - J. Makkay, În A mehteleki agyagistenek, II, în ]AM, Nyfregyh.iza, 1974, p. 8, 28; I<lem, Die
Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1977, p. 1,, 28.
5 Din colectiv au făcut parte: E. Lak6, Gh. Lazarovici, precum şi studenţii Zoia Kalmar
şi Luca Adrian Sabin.
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Dflma Ci mitirului, cu amplasarea sl!.pl!.tnrilor arheologice din anii 1975-1977, 1980.

Gsepei {1a oasa cu nr. 477), pe o terasă deasupra unui fost curs al Bardului,
unde s...au gă~it fragmenite ceramice aparţin.înd culturii Tisza,po1ga,r6 •
8 Materialele din acest punct au fost aduse fa MIT de studentul Luca Sabin Adrian,
iu ,primă-vara anului 1980. Alte materiale adunate În anii !Precedenţi se găsesc La Muzeul.
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GH. LAZAROVICI -. E. LAKO

A. DILMA CIMITIRULUI

Punctul este situat pe un promontoriu ce se ridică deasupra văii Barcău
lui. Aici a fost deschisă o seqiune, S6 , cu dimensiunile de 18 X 3 m, plasată
la nord de secţiunile anterioare, avînd drept ,scop delimitarea unor -complexe
depistate ~n anii ,precedenţi (fig. 1). Spre capătul e!.ltic al seqiunii, în carourile 2-4, a fost delimitat colţul unei ,locuinţe, situa.tă la C,30 m adîncime.
1n carourile 6-7 a fost semnalat un nou nivel de căloare, maroat prin fragmente ceramice şi un idol cu !ilteatopigie (fig. 3/2). Complexele de locuit au
fost cu uşurinţă delimitate, pe baza răspîndi-rii materialului ceramic.
Stratigrafia. Sub stratul de humus recent, răscolit pe alocuri de ,lucrările
agricole, La -0,30 m au a,părut resturile a două complexe in situ. Stratul
de păanînt este de ,culoare brună şi are -În amestec resturi mărunte de chirpici.
la baza nivelului de călcare şi sub acesta, în carourile 3-6B a apărut, la
-0,45 m, un nivel de călcare format din ,pămînt mai închis la -culoare, din
care porneşte o groapă (gr. nr. 2, fig. 3/4) ce aparţine unui nivel de călcare
anterior materialului din ,locuinţă, dar nu din cel mai timpuriu orizont. l'.n
caroul 11 au apărut resturile unui mormînt celtic. Stratul de cultură încetează pe la 0,55-0,60 m adîncime, nivel la care apare pămîntul galben,
steril din punct de vedere arheologic.
Materialul arheologic. Pe nivelul de -călcare al unei locuinţe din caroul 7 (fig. 3/1-2) a fost descoperit un fragment de idoi cu ·steatopigie
(fig. 3/2, 4/1). Alte obiecte sînt două fragmente de topoa,re refolosite ca
zdrobitoare: unul din rocă de rîu (fig. 4/10), altul din gresie (fig. 4/11,
10/7, 12); o greuta:te conică (fig. 10/2) şi una, fragmentară, de formă sferică
(fig. 10/10). In seqiuni, la diferite nivele, au fost descoperite numeroase
aşchii din obsidiană, unele din ele cu urme de lustru, dovadă ,că au fost
folosite ca piese componente la seceri. Ailtele au urme de retuşe ,pe ,c,a,pete
de lame, formînd cunoscutele g-ratoare. Prezenţa unor deşeuri arată că
uneltele au fost cioplite la faţa locului.
Ceramica. Factura. Materialul ceramic descoperi,t a fost supus unor
atente şi amănunţite analize statistice, din care vom ,prezenta doar principalele concluzii. 1n nivelul II {cel superior, 0,15-0,35 m), la ceramica uzuală
există următoarele categorii (exprimate in diferite ,proporţii din totalul ceramicii): cărămizie, în proporţie de 290/o; brună (150/o); neagră-cenuşie (120/o)
şi gă1buie (110/o), restul fiind ,de culoare neagră. Din ,punctul de vedere
al amestecului, cea mai numeroasă la aces,t nivel este ceramica avînd ca
degresant nisip (430/o), urmată de cea cu pleavă (270/o), cu cioburi pisate
(170/o), nisip şi pietricele (130/o). La ceramica fină (din totalul ceramicii)
există următoarea proporţie, pe culori: 110/o brună, 80/o cărămizie, cite
70/o gălbuie şi cenuşie şi 20/o nea,gră, iar din punct de vedere al amestecului
sînt următoarele ,propor,ţii: 500/o amesteca-te cu nisiip, 250/o cu pleavă, 150/o
cu -cioburi pisate şi 50/o cu nisip şi pietricele. Global, pe am:bele categorii
(uzuală şi fină), la care :predomină nuanţele cărămizii (350/o), brune (250/o)~
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Pig. 4 - Dtlma Cimitirului. Cultura Star~evo-Criş, faza IVA. 1, Idol de lut; 2 - 3. 7, 9„
fragmente ceramice cu proeminenţe; 4-5, 8, fragmente ceramice de la v ase cu picioare ;
6, fragment de picior de cupă cu proeminenţii.; 10-11 , zdrobitoare.
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(180/o), gălobuie (170/o) îi neagră (50/o), din .punot de vedere

al amestecului ,predominante sînt cele cu nisi.p (480/o), urmate de cele cu
pleavă

(260/o), cioburi pisate (160/o) şi ,pietricele (100/o).
Statisticile mai sus prezentate reflectă un fenomen oultura'l ce se petrece
pe o arie foarte ,largă, din nordul Transilvaniei pină ~n Macedonia şi din
Mo1dova fo Bosnia, şi a.nume preferarea unui degresant ,pe bază de nisi.p şi
pietri.ce!e, în locul celui din pleavă şi paie •tocate. Acest .fenomen este pus
în legătură cu influenţele exercitate de chalcoliticuJ balcano-anatolian, mai
precis, în regiunea car.pa,to-dunăreană, de cultura Vinoa.. Fenomenul a fost
sesizat de numeroşi cercetători, dar cel care a atras în mod deosebit atenţia
asupra lui şi ,l-a defini,t ca o trăsăitură a ,fazei a IV-a a culturii Starcevo a
fost VI. Milojcic 7 • A fost semn.alat în Ser:bia8 , Banat9 , Transilvania 1 0, Muntenia11 şi Moldova 12 • Este Întîlnit şi în Oltenia13 , dar nu a fost suficient de
clar ,precizat, din ,cauza unor specii ceramice Dudeşti (focadrată prea de
timpuriu 14) ce se în~lnesc din belşug ,În orizontul ceramicii cu pictură policromăt5_

Amestecul cu cioburi pisate, În proporţie ridicată, ar trebui să reţină
în studierea evohi,ţiei ulterioare a civilizaţii,lor neoliticului dezvoltat. Acest ,procedeu este cunoscut ,în alte zone, dar socotim că
nu i s-a acordat focă suficientă atenţie 16 , lipsind observaţiile mai ,precise.
Formele. Numărul de forme reconstituite nu este prea mare (coa. 600/o)
din care cauză nu dispunem de ana.lize statistice prea amănunţite. Observăm,
totuşi, că predomină oalele ,(,ti.p C) 17 care sînt în ,proporţie de 330/o, iar
din acestea mai numeroase sînt oalele globulare (tip C 2) cu g,îtul scund
atenţia cercetătorilor

7 VI. Milojcic, Chronologie der Jungeren Steinzeit Mittel- und Siidorteuropar, Ilerlin,
1949, p. 72, 94; Idem, în BSA, XLIV, 1949, p. 264.
8 Ibidem; Idem, în Kări:i!-Starcevo-Vinca, în Reinecke Fertrchri/t, Mainz, 1950, p. 108
şi urm. La Vinca, în Jama H, apare ceramÎJCă Starcevo-Criş cu Vinfa A (materiale cercetate
de noi În 1972).
9 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, p. 9; OrtrO'IJu Golu, III, P. Roman, V. Boroneanţ, in Drobeta, I, 1974, p. 126; Duhova-Cuina Turcului III, Al. Păunescu, în Tibiscin,
V, 1979, p. 42; Gomea, Gh. Lazarovid, Gornea, !in Caiete Banatica, 5, 1977, Reşiţa, p. 65;
Idem, în Banatica, III, 1975, p. 12.
1o La Suplacul de Barcău, D. Ignat, în Criria, VIII, 1978, p. 10; Fughiu, Idem, În
Criria, IX, 1979, p. 722; Balomir, Iernut-Bideşcutul Mare, N. Vlassa, în ActaMN, IV,
1967, p. 407; Idem, În Materiale, IX, p. 167.
11 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România, Bucureşti, 1961, p. 33;
V. Teodorescu, în SC/V, XIV, 2, 1963, p. 354.
12 D. Monah, în Carpica, 1976, p. 15; E. C~a. În ActaArchCarp, I, 1959,
p. 176.
13 D. Berciu,
op. cit., p. 171; Cîrcea-La Haltă, inf. M. Nic.a; de asemenea în
orizontul cu ceramică policromă de la Viaduct, M. Nica, în SC/VA, 27, 4, 1976, p. 460
şi unn.
14 Gh. La:ziarovici, în Pontica, IV, 1971, p. 31 şi \ll'IIII.; Idem, În Neoliticul Banatullli,
în BMN, IV, Quj-Na.poca, 1979, p. 130-131, 65; M. Nica, în Dacia, N. S., XXIII, 1979,
p. 64 şi urm.
15 M. Nica, în SC/VA, 27, 4, 1976, p. 453-454; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 1977',
p. 28 şi urm.
18 B. Covic, în GlarZMS, XV-XVI, 1961, p. 108 (G. Tuzla VI b); A. Benac,
Obre li, Sarajevo, 1973, p. 406-410 (Protokakani); E. Comşa, În ActaArchCaTp, I, 2,
1959, p. 176.
17 Tipologia pe care o folosi.m în această lucrare este conformă celei uzitate de Gh.
Lazarovici în Neoliticul Banatului, p. 35 şi urm., fig. 2, căreia i-am adus unele îmbunătă
ţiri prin varietatea noilor materiale.
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(fig. 7/2) sau mai înalt (fig. 7 /6, 9), uneori cu buza profilată (fig. 7 /7),
urmate de cele largi, g-lobulare sau alungite, cu buza scurtă (tip C 5, fig. 6/4,
8/5, 7) sau cu lippenrand (fig. 13/1) şi de amforele simetrice {tip G 6,
fig. 12/8, 9/6-9). Ca proporţie sînt urmate de vasele bitronconice (tip D
şi E). Dintre acesitea amintim far.furiile sau castroanele cu partea superioară
evazată, ,în formă de pîlnie (tip D 1, fig. 8/3-4, 11/3, 9/3 ), castronul cu
umăr mai înalt {tip D 6a) sau mai scund ~tip D 6b, fig. 13/4), castronul
invazat, cu partea superioară scurtă (tip E, fig. 13/2, 7) sau mai Înaltă
(tip E 2, fig. 10/9, 11/6, 13/3), cu partea superioară ·verticală (t~p E 3, fig.
8/2, 6, 10/11, 11/1-3, 5, 13/5-6), cu ,partea inferioară Înaltă (,tip E 4,
fig. 11/4) şi cu ambele părţi eg,ale, fără buză ('tip E 5, fig. 8/8). 1n ordinea proporţiei în care apar, urmează stră,chinile tronconice (tip A, 220/o) cu variantele: plată (tip A 1, fig. 6/3, 9/1-3), curbă, mijlocie ca .înăl,ţime (tip A 2,
fig. 6/1, lC/2), de altfel şi cea mai răspîndită formă (100/o), fiind urmată de
cele adînci, puţin ,largi (tip A 5, fig. 9/1, 4-5, 10).
Cupele (tipul B), cu destul de puţine exemplare întregibile, sînt greu
de reconstiituit .grafic. Se cunosc dteva tipUTi de ,picioare (fig. 7/6, 12/9), situaţie oare credem că nu se repetă 1n restul suprafeţelor cercetate. Reţine
atenţia, .în mod deosebit, un fragment de cupă (fig. 4/6) cu o proeminenţă
alungită fo interiorul piciorului, pentru care există analogii în Yecinătate,
la Fughiu18 •
Alte forme caracteristice acestei etape sînt vasele cu picioare (fig. 4/4-5,
8, 12/11-12), vasele cu fond inelar (fig. 10/5-6, 12/3, 5, 10), cu fundul
profilat (fig. 10/4, 12/2), cu fund drept (fig. 10/3) şi altele. O formă rară
este vasul cu trei picioare (fig. 12/7), care ,aminteşte ide vasele de cul,t ·sau de
opaiţe, precum şi o toartă cu protomă animalieră (fig. 10/8), deasemeni o
toartă cu oanelură ,(fig. 12/1).
Ornamentele sînt ,destul de sărăcăcioase ,sub aspectul vaTietăţii. Cele mai
numeroase sînt inciziile care au cunoscutele variante ale acestei faze: ,simple,
oblice {,tip d 1, fig. 5/3-4, 7, 9), Întretăiate (tip d 2, fig. 5/1, 11), combinate (tip d 3, fig. 5/2) sau formînd romburi (tip d 4, fig. 5/5-6). Ciupiturile sînt rare, neregulate (tip a 9, fig. 8/9), grupate ve11tical (tip a 11, fig.
7/1, 5, 5/15, 18-20) sau oblic {fig. 7/2, 5/16-17). Ailveolele sîm imprimate
cu degetul şi unghia (tip a 10, fig. 5/21). Barbotina este organizată, avînd
motive ornamentale ver,ticale, orizontale sau oblice etc. (tip b 5-10). Apare
şi o categorie cunoscută mai de ,timpuriu, cea netezită (tip b 2, fig. 8/3, 7).
Ornamentele plastice sînt destul de numemase şi constau din butoni conici
(tip C 3 , fig. 4/2-3, 5/14, 21), ,plaţi (tip C 2 , fig. 4/7, 9) sau dubli (fig.
5/12), existînd ·şi alte variante. Unele mo-tive, nou apărute, siÎnt necunoscute
în ,ahe faze. Acestea conS1tau din incizii late, realizate cu capăt de băţ sau ,de
os rupt, fiind organizate diferit (fig. 5/8, 12), amintind de cele cunoscute
în faza a IV-a a ,culturii Starcevo-Criş, da,r şi În ,a.cel proces de ,sinteză ,culturală ~ntre Vinăa şi Starcevo-Criş numit „Starcevo IV" (,sau Starcevo IV) 19 •
18

D. Ignat, în Crisia, 1979, p. 723 şi urm., pl. I/1 (p. 724).
Gh. Lazarovici, în Banatica, I, 1971, p. 20 şi urm., pl. III; Idem, în ActaMN,
VIII, 1971, p. 409 şi urm., fig. 1-2; Idem, În Tibiscus, III, 1974, p. 52, fig. 5; Idem, În
Banatica, III, 1975, pl. V; Idem, în Festscbri/t Jur Richard Pittioni, Viena, 1976, p. 226,
fig. 5; Idem, Gornea, 'P· 65-68, pl. LI, LX. LXIII-LXIV; Idem, Neoliticul Banatului,
p. 38, fig. 3/d7-d14, e, f3, ,p. 55-56.
19
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Fragmente ceramice pictate nu au a..părlJJt în această campanie de să.pa
turi, se cunosc însă cîteva din cercetările mai vechi. Pe un fond roşu s-a
pictat cu alb, cu motive liniare, fra..gmentul fiind foarte bine lustruit.
Intr-un ,studiu recent privind neoliticul timpuriu din nord-vestiul României, a fost acordată o mare importanţă descoperirilor de la Zăuan, pentru
care au fost prezentate -largi analogii ce permit o ,încadrare precisă a staţiunii. Tot aici au fost subliniate şi o serie de probleme pe care le-au ridicat aceste cercetări 20 . Pe baza acestui studiu se ,poate afirma că majoritatea
materialului din cel de al doilea nivel ,se poate încadra în faza !VA a culturii Starcevo-Criş. O mare parte din materialele nivelului I arată fosă că
locmrea începe din etapa precedentâ, lllli, probabil un orizont foarte
tîrziu. Materialele din acest prim orizont nu sînt prea numeroase şi nici nu
au fost prea amă.nunţit studiate.
Fragmentul de idol (fig. 4/1=10/1), prin formă se apropie de „Venus
de la Zăuan" 21 , ca şi de cei de la Homorod 22 sau Ostrovu Golu 23 , din .faza
!VA a culturii Starcevo-Criş. Spre aceleaşi orizonturi cronologice ne Îndrea..ptă ·şi un alt fragment de figurină, inedit, descoperit Ja Zăuan, la suprafaţă, ,în primăvara anului 1980, cu ocazia 9taibilirii locului •pentru săpăturile
din acel an, care are foar,te bune analogii ,în vecinătate, În staţiunea de la
Suplac-Lapiş 24 , la Grădinile-/zlaz 25 , ila Sta·rcevo şi altele2 6 •

B. DlMBUL SP'.tNZURAl]LOR
Locul se găseşte ,pe cealaltă parte a văii Barcăului, pe o lungă terasa
ce are aspectul unui tell. Cu ocazia arăturilor de vară, executate f oorte
adînc, au fost scoase la l\Jlffiină ,resturi de la locuinţe cu chiI1pici şi fragmente
a:ramice. ln aceste zone, mai ,ales pe botul terasei, au fost descoperite, în
anii precedenţi, fragmente ceramice eneolitice aparţinînd culturii Tiszapolgar21.
In această zonă, ,în perimetrul cÎn care au fost descoperite complexe de
locuire, au fost deschise două casete. ln una dintre acestea a fo9t descoperit
un complex de locuire. Sub o depunere de chirpici mărunt, groasă de 15-20
cm, a fost găsită o groapă de bordei ce cobora pînă la 0,85 m, prinsă numai pa11ţial în casetă. ln afara bordeiului există un foarte subţire m~at de
cultură, care ajunge la cca. 0,45-0,50 m, de culoare brună, iar în amestec
fragmente ceramice, chirpici şi puţine bucăţi de cărbune.
Idem, în ActaMN, XVII, 1980, p. 13 îi unm.
f:. Lak6, în ActaMP, I, 1977, p. 42-43, fig. 2/1-4.
22 T. B.i.der, în ActaMN, V, 1968, p. 382 şi urm., fi$, 2/6.
2'3 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, fig. 10/10; Idem, m ActaMN, VIII, 1971,
fig. 2/12; ldom, Neoliticul Banatului, pl. X/A 14.
24 D. Ignat, in Criria, VIII, 1978, p. 25, pi. Vlll/2-3.
25 Inf. M. Nica, in s,_, gr. 2.
2ti D. Srejovic, în NCB, Belgrad, 1968, p. XX, fig. 8; N. Kal~z, în }PMEvk, X.XII,
1978, p. 137 şi urm., fig. 1/2-3 (p. 145).
77 Materiale inedite În MIT şi În Muzeul din Zalău.
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Materialul ceramic este unitar şi apar:ţinea unui singur nivel, din care
face parte şi corn.plexul de locuire sus amintit. In ceramică se disting două
categorii: A) Ceramica uzuală este cea mai numeroasă, avînd culoare brună şi
cenuşie. După ,amestec, cea mai numeroasă este cea care are ca degresant
nisip, urmată de cea cu pietricele şi cioburi pisate, fiind în proporţii egale.
B) Ceramica fină are urmă,toarele nuanţe de culori: găilbuie la exterior şi
interior, cu urme de pictură bituminoasă, pictate înainte de ardere; neagră
cenuşie la exterior, cenuşie la interior; cărăimizie la ex•terior şi că.rămizie,
gălbuie sau neagră-cenuşie ,În interior, primele două grupe fiind pi-etate la
exterior înainte de ardere. O a treia grupă este cărămizie, cu flecuri, a\'Înd
interiorul ca mai sus. Pictura este mai des Întîlnită pe fragmentele care au
urme de slip. O ultimă categorie are culori întunecate: negru-brun, brun şi
negru. La specia fină, cel mai des ,întîlnite s1nt cele care au ca degresant nisip,
fiind urmate de cele cu cioburi ,pisate şi mîl.
Pic.tura se realizează, ,Înainte de ardere, .în trei feluri: a) cînd ,pictura
este a,plicată direct pe peretele vasului, care e9te de ce'.e mai multe ori gălibui,
cărămiziu sau cărămiziu cu flecuri, iar motivele pictate constau din dungi brune
sau negru-brune; b) cînd se pictează pe un fond de angobă alb-murdar sau albgălbui, pictat cu motive neg-re sau negru-brun, cu o materie bituminoasă; c)
cind se pictează cu alb ,pe fond brun~gă:Lbui {fig. 16/10). Motivele orna.mentale constau din benzi ,înguste sau late, dispuse la interiorul sau exteriorul
vaselor. Cel mai frecvent sînt <Pictate paharele tronconice (fig. 15/1-2) sau
globulare (fig. 14/3) şi străchinile (fig. 15/3-5, 16/11). Motivele constau
din benzi late, dispuse sub buză (fig. 15/2), benzi late unghiulare (fig.
16/l~a-l0b), romburi late (fig. 14/2), benzi sau linii înguste, paralele cu buza
(fig. 14/3 ), benzi verticale dispuse pe corpul vamlui ~fig. 16/8) sau ,pe picior (fig. 14/7), benzi înguste cu motive meandrice (fig. 15/1, 4-5, 16/2,
4, 6, 9, 11), benzi ha~urate (fig. 16/7) şi motive ceva mai complica.te (fig.
16/lCa).
După aspectul general al ceramicii, materialul se Încadrează ,în eta•pele
de sfîrşit ale neoliticului mijlociu, dar mai ales În neoliticul tîrziu. Pentru
această înca,drare ,pledează amestecul, netezirea şi arderea ceramicii. lncadrarea culturală este însă dificilă de ,precizat, din cauza li,psei unor date clare
ş1 prec;se.
Această ceramică este ceea ce 1îndeobşte se numeşte Tisa II, Tisa II
Herpaly, Herpaly sau Tisa-Herpaly-CscSszhalom.
Noţiunea de Tisa fI presupune existenţa unei etape Tisa- 1,-care- să fie
mai timpurie. în ultima vreme descoperirile zise Tisa I, din partea sudică a
Cîmpiei Pannonice, în zona ,în care intră în contact cu cultura Vinca, ~înt
Încadrate tîrziu, post Vinca B/~.
28 Pentru problemele culturii Tisa În Banat, vezi Gh. Lazarovici, Neoliticul Ban.itului,
p. 155 fi unn.; N. Kalicz, J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der Grorsen Ungari,·chen
Tit?Jebem, Budapesta, 1977, p. 94/95, tabel 2.
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Unele descoperiri, socotite Tisa I, au fost mai •t Îrziu atribuite culturii
Szakalhat29 , Szakalhat-Lebo30 sau Bucovăt 31 • Pentru cele din Banatul iugoslav
se mai păstrează termenul de Tisa32 • Pentru aceste zone se pune problema ex:isten,ţei unei faze mai timpurii, fie prezenţa unor grupe de sinteză culturală.
în .sensul celor sesizate la Bucovăţ, dar insuficient precizate3 ~.
Spre nord, în zona clint-re Crişuri şi Barcău, legăturile dintre Tisa ş1
Sz.akailhat sînt foar-te puternice34 , deşi mai nou se sustine rolul genetic al
culturii Szakalhat pentru cultura Tisa35 . In s,paţiul dintre Crişul Repede şi
Someş, în nordul Bihorului şi :În zonele imediat Învecinate din Ungaria, spre
vest, nord-est şi est - încă insuficient precizat - este răspîndi,tă cultura
Her.paly, civilizaţie ce .face parte dintr-un complex mai ,larg al neoli,ticului
1:îrziu numit Tisa - Herpaly - Csoszhalom 36 . În Ungaria, descoperiri cu
cer.amică pictată sau pictură gen Herpa:ly, în complexe Tisa se cunosc la:
Herpaly, Zsâka-Mark6 şi Vardomb, Pocsaj, Paszab, Kismaria, T6c6kvolgy.
Kenezlo, Bekes-Podvadzug ·şi .altele37 • In România asemenea descoperiri !i1Înt
cunoscute la Oradea-Sa/ca / (Guttmann), - Sal.ca li (Gheţărie), - Ioşia,
Vadul-Crişului (în mai muJ.te puncte), Peştiş, Săcuieni, Sîntandrei, Peştera.
Meziad, Sucea.gu, Palatca şi altele, cu menţiunea că acestea mai -poartă numele de Tisa II-Her,palyas_
1

29 N. Kalicz, in N/AME, II, 1959, p. 15-17; la Vinca a.par la adîncimea de 8-6 m,
iar ceramică Tisa În•tre 6-4 m; N. Kalicz, În Zehn /ahre archăologische Forschungm
1958-1968, Budapesta, 1970, p. 134-135; J. Lichardus, în ArchRozhl, XVI, 6, 1964,
p. 875, unde ~lÎnt precizate legături cu staţiuni socotite Tisa ,timpurii, ca de ex. ldjof, verzi
T. Bregant, Or=ntika na neolitski keramiki u /ugoslaviji, Ljubljana, 1968, Priloga. 6,
nr. 4-6, 17; I. Kutz..i:in, .în ArchAu.str, 40, 1966, p. 258.
30 St.
Foltiny, în FolArch, ll:1-IV, 1941, p. 3; O. Tro~ayer, în MFME, 1~7.
p. 60; Idem, în MFME, 1968, 1, .p. 58-60; J.dem, în MFME, 1968, 2, p. 38; N. Kalicr,
în NJAME, II, 1959, 'P· 15; I. Kur-zian, op. cit., p. 262, fig. 2; J. Korek, in FolArch,
::XiU, 1960, rp. 48, pi. VIH; XIIL, 1961, p. 25-26; Idem, în MFME, 1968, 2, p. 16; J. Lichardus, în AFB, Szekesfehervâr 1972, p. 117; ]. Makk,ay, .în ActaArchBp, VIII, 1965,
p. 15.
n Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 143 şi urm. şi bibl.
32 I. Ku,tz.ian, op. cit., p. 256-2S8, fig. 2/5-8, 10; T. Breg.a:nt, op. cit., Priloga 6;:
M. ţi D. Garabnin, în RVM, 6, 1957, p. 215, pi. VIII/7-8, 214, pi. VIl/6-7.
11 La Crna Bara sînt unele elemente care pres111pun un fenomen de sinteză similar celui
din gropul Bucovăţ, de exemplu: unele ornamente, of. M. şi D. Garasanin, op. cit., ,pi.
IV/9, VII/6, VIIl/5, 7 şi, poate, VIII/4. Mai imt şi alte motive, în alte staţiuni, din.
nordul Banatului iugoslav, din zi6ele faze timpurii ale culturii Tisa după împărţirea.
T. Btteant (op. cit., Priloga 6, nr. 1-17) şi la Idja§, vezi M. Giric, in RVM, 6, 1957,
pi. 11/1-4.
H I. Kut:ziân, op. cit., ip. 258; P. Patay, În Fol.A.rch, 9, 1957, pi. 1-11.
35 N. ~icz, în ActaArchSz, VIII, 1%5, p. 36; I. Kur-ziân, op. cit., ,p. 265; Gh. Lazarovici, În Banatica, III, 1975, p. 21-22.
" N. K.alicz - J. Makkay, Dit Iinunbandkeramilt .. ., p. li, p. 94/95, p. 33, 101,
104, 116.
11 Fr. Tompa, Dit Bondlmamik in Ungarn, in ArcbH11ng, IV, 1929, pi. LIII, XLIII{
la<; LIV/1; J. Kottk, în FolArch, VIII, 1956, p. 38; Idem, în ·ArchErt, 97, 1970, 1, ,p. 18;
Iocm, în RegFuzetek, 10, 19S8, ip. 14; Idem, în .A.rchErt, 8S, 19S8, ,p. 84; O. Tropnayer,
în MFME, 1968, 2, ip. 35; L. Kiss, fo FolArch, 1-2, 1939,
UJl; E. Comşa, fo SC/V,
XI, 2, 1960, 1'· 217 şi urm.; E. Comşa - Z. Nanasi, în SCJţ,', 23, 1, 19~2, p. 14-15.
11 Referiri generale Ita: N. Vlassa, în SC/V, 15, 3, 1964, p. 351 ş.i urm.; M. Rusu.
în &snatica, I, 197;1, p. ,77 şi unn.; Oradca-Salca, D. Ignat, În Crisid, JII, 1973, p. l 9;
Idean, în Cri.si,a, IV, 197-4, ,p. ,124; Idem, în Crisi,a, VI, 1976, p. 12; Idem, m ActaMN, XI~.
1977, p. 17; Oradea-Salco li, laem, în Crino, lll, 197l, 'P· 19; Oradca-loJio, S. Dum~ua,oo - N. 'Illlltu, îi:i Criiio, I, 1971, p. 47-49; S. Dumitr~u. Îll ln rMmOTUUTl C. Da,-
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Rema,rcăm numărul mare al descoperirilor din România, sus menţionate,
la care se adaugă altele noi, puţin cunoscute sau inedite, avînd o ceramica
pictată cvasi-asemănătoare: Tăşad 39 , Aiton 40 , Cluj-Sf. fon41 şi altele42_
Privind descoperiri,le din Ungaria, constatăm că în afara staţiunii de la
Herpâly, unde, din materialele publicate, rezultă că predomină 43 (dacă nu
esite exclusivă) ceramica ,pictată, ,În vreme ce ,În celelalte staţiuni, ca Zsaka 44 ,
Paszab 45 , Kenezlo 46 , Asz6d 47 şi altele apare ceramica incizată şi pictată în
proporţii diferite. Cauzele pot fi multiple: a) un fenomen geografic de difuziune ,a două cercuri culturale, unul cu motive incizate, altul cu motive- pictate; b) un fenomen cronologic; c) ambele situaţii. Analizînd însă descoperirile din România, din nord-vestul Munţilor Apuseni, constatăm lipsa sau
raritatea cerami-cii incizate ,în comparaţie -cu cea pictată, sau absenţa ei în
unele staţiuni. Nu este aici locul unei analize ,amănunţite a acestei ,probleme,
dar pentru justa Încadrare a descoperirilor de la Zăuan siînt necesare acestea.
In Transilvania şi Crişana descoperiri cu asemenea ceramică ,pictată ,a,p,ar
În jurul Munţilor Apuseni, mai ales spre nord, iar ceramica incizată apare
în zona deluroasă sau spre dmpie. Din observaţiile efectuate asupra descoperirilor de la Cluj - P.-ţa Liber.tăţii, - Biblioteca Academiei, - P.-ţa Şt.
cel Mare, Idod - Cimitir A, - Cimitir B, Zona C, consitatăm că asocierea
ceramrcu pictate cu cea incizată de ,factură sau 1n manieră Tisa I apare
numai •În etapele tîrzii; raportat la Vinca, în fazele B 2/C şi C, mai ales
spre zonele de cîmpie.
Cu ,prilejul ,publi-cării materialelor de la Cluj P.-ţa Liber;tăţii, N. Vlass,a
făcea ample consideraţii asupra descoperirilor din arealul Munţilor A,puseni,
unitatea -dintre manifestările „Lumea Nouă" Herpaly 48 , semnal,înd şi
cele mai multe descoperiri cu asemenea ma,teriale (Cluj, în mai multe ,punote,
Sucea,gu, Pailatca, P. Devenţ, Cheile Turzii, Oradea-Sa/ca, - Gheţărie, Herpaly, Idod, Zaul de Cîmpie); totodată făcea (într-un context mai larg) şi

coviciu, Cluj, 1974, p. 130; D. Ignat, fo Criria, IV, 1974, p. 122, 124; Idem, în ActaMN,
XIV, 1977, p. 14; Vadul Crişului şi Pestiş, D. Ignat, ,în Centenar Muzeul Orădean, Oradea,
1972, p. 164; Idem, în Crisia, III, 1973, p. 19; Idem, în Crisia, IV, 1974, IP· 121, 123-124;
Idem, În Ar:taMN, XIV, 1977, p. 14; Cheile Turzii, Suceagu, Palatr:a, N. Vlassa, op. cit.;
D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1977, p. 15; Săr:uieni, Sîntandrei, D. Ignat, în Crisia; III,
1973, ,p. 19; Idem, în Crisia, IV, 1974, p. 122, 124; S. Dumitraşcu, op. cit., p. :\130;
Peştera Meziad, D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1977, p. 17.
'
.
311 Punctul Cetăţeaua, info1TT11aţii prof. Cearnău; vezi şi N. Chidioşan, În Materi.j.le şi
cercetări arheologice, Oradea, 1979, p.' 85 şi urm.
,
40 lnf. T. Soroceanu. Materiale inedite în MIT.
!)
41 MI,T, inv. IV. 9824, 9825, 9823, .9821, 9822, 9820.
42 MIT: Cluj-Pjaµ Libertăţii., 1944, inv. P. 7,2627-72638; Gilău, săpături A.: Mo7solia, 1942, inv. P. 72611-7262J.
43 J. Korck P. Patay, op. cit., pi. II-IX, unde sînt nwneroase ornamente pictate
şi extrem de rare cele inci7.ate (IP!. 11/27); vezi şi Fr. T,ompa, op. r:it., fiig. 2b, 2e.
44 M. Roska, În ArchE.rt, ser. lll, 1942, incizii: pi. IV A, fig.
17, p. 61; pi,ctură:
fig. 8-9, 15, pi. B.
.
. .
45 Fr. Tompa, op. cit., pi. XLUI/1
(pictate); XLIII/2-~, XLII/1-11 (mc1zate).
46 L. Kiss, op. r:it., p. 1, ]>I. 11/1, 11-111.
.
41 N. Kal,cz, în JahrMittVorg, 60, 1976, p. 120, fig. 3/6-10; Idem, fo MittArchlnst,
5, (1974-1975), 1976, p. 3.> şi urm., fig. 5/3, 8/1-7; !dom, În StZvesti, 17, 1969, p. 177
şi urm., fig. 13/1-3, 5, 10, 14, 10/5; Idem, Asz6d a kokorban, 1976-1977., p. 18; I<lem,
în NJAME.vk, li, 1959, p. 15 şi urm., fig. 6-8 (ip. 21).
4 s N. Vlassa, în Ar:taMN, VII, 1970, ,p. 3-14; ldC1I11, în Apulum, IX, 1971, p. 21
şi urm.; Idem, Neoliticu! Transilvaniei, Cluj-Naipoca, 1976, p. 161-172.
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precizările

cronologice relative şi absolute raportate la Vine.a B1 şi B2, iar
în date absolute 2700(?) 2600-2400 î.e.n. 49
Motivele pictate de la Zăun au următoarele analogii: pentru fig. 14/2
cu Zăuan-Valea Miţii 50 ; fig. 13/3 cu Oradea-/oşia 51 ; fig. 14/7 cu DebrecenTacokpart, grupul Esztar şi Lucky, gr. Satorailjaujhely 52 ; fig. 15/2 cu Vadul
Criş,ului 53 ; fig. 15/3 cu Herpaly 54 ; fig. 5/5 cu Peştiş şi Vadul Crişului 55 ; fig.
16/7 cu Herpâly, Zsâka, Kenezlo, Paszab şi Cluj 56 ; fig. 16/9 cu Cluj Sf. lon57 ; ,fig. 10/10 a, 10 h cu Oradea-Joşia, Somodor şi Caiţa58 . Mai există
şi alte fragmente cu motive pictate în acelaşi stil, analogiile nu merig ,pînă
la identitate, îmîlnindu-se în ,staţiuni,le sus menţionate, din aceleaşi grupuri şi
la a:eleaşi orizonturi cronologice. Astfel de analogii sînt de ,amintit la:
Oradea-Salca59 , Su.placul de Barcău-Corău 11 60 , Oradea-/oşia 61 , Peştera Devenţ62, Cluj-Piaţa Libertăţii 63 , lclod 64, Asz6d 65, Her,paly 66 , P,aszabG 7, Zsâka68 ş.i altele 69 .
în ,legătură cu ori,ginea acestei picturi lucrurile nu sînt prea dare. Grupul Herpâly ·se naşte, după opinia colegilor maghiari, din elemente liniare
de •tradiţie Szakâlhât şi elemente Esztâr70 . N. Vlassa, în ultimele studii, socotea descoperirile din grupul Herpâly ca una din extremele vestice ale
unui complex culitural pe care îl defineşte ca „o eul-tură cu cer.amică pi<:tată"71. Această civilizaţie este bine cunoscuta prin descoperirile de la Cheile
•9
58

Ibidem, p. 170, 172.

€. Lak6, in ActaMP, V, 1981.

S. Dumitraşcu - N. Tăuru. În Crisia, I, 1971, p. 47 şi urm., pl. ll/8.
N. Kalicz - J. Makkay, Die Linienbandkeramik .. ., .fig. 181/8, 12.
r,3 D. Ignat, în Crisia, IV, 1974, p. 121 şi urm., pi!. V,1/,1.b.
5
• Fr. Tompa, op. cit., ,pl. LIIl/4; J. Korek P. Patay, în FolArch, Vili, 1956,
p. n şi urm., fig. S/7, 12.
.
ro D. Ignat, În ActaMN, X, 1973, p. 477 şi urm., fig. 10/9; Idem, în Crisia, IV,
l974, pi. IV /2, VI/7.
56
J. Korek - P. Patay, op. cit., pi. II/5; Zsâka, M. Roska, -În ArchErt, ser. 3, 1942,
p, 63, C 1, 15/5; Kenezlo, L. Kiss, op. cit., p, 11-12, pi. Il/1; Cluj - Str . .,23 August",
M. Rosk.a, in Kozl. Cluj, lII, 1943, fig. 21/2 (,p. 72); Paszab, Fr. Tompa, op. cit., pi. XLIII/
la~c.
r,, Cluj-Sf. Ion, MIT, inv. IV. 9825.
58 Fr. Tompa, op. cit., ,pl. XLIV /la; M. Roska, op. cit., ,p. 71, fig. 20/1; S. Dumitraşcu .-:- N. lăutu, op, cit., pi. II/7.
sn D. Ignat, în Crisia, VI, 1976, p. 7.~20, pL 1/1-7, 9, 12-13, 15, 17; ll/1, 3-4,
6.-7; III/I, 3, 6.
.
00 Idem, În
·
Materiale şi cercetări arheologice, Ora.dea, 1979, ·P· 45 ş.i u.rm-, pl.
VH-Vlll .
. 61 Idem, în Crisia, IV, 1974, p. 121 şi urm., pi. 11/3 .
. 62 N- Vlassa, Neoliticul Tramilvaniei, p. 24, fir ."I.
63 Ibidem, p. 168-169, fig. 5/2-3, 7/4-5, 6/1, 3.
. 64 Gh. Laz.arovici, în StComCaransebeş, II, 1977, ·p. 215, fig. 3/5, 7/3.
65 N . .Kalicz,. în StZ·,:esti, 17, 1969, P.· 177 şi urm., fig. 8/1-2, 4, 6; !dom, fo
Sudlk-he B~ziehu.ngen im Neolithikum des sudlichen Donaubeckens, în Evolution tmd Revolu,t.ion, Berlin, 1971, p. 156, fig., 6; N. Kalicz, Arz6d a kokorban, p. 15; Idem, în
/P~Evk, XXII,. l,V8, p. 137 şi urm., f~. 8/2b, llb (ip. 156).
66 Fr. Tompa, op. cit., pi. LIII/1.
61 Jbidem, pi. XLIII/la-<.
.
.
?8 .M. Roska, În ArchErt, ser. 3, 1942, p. 63, C 2-4, 8/1, 4, 9/1, 4, 15/3 .
._, .. 69 Fr. Tompa, op._ cit., pl. XLV/3; MIT, IV. 9820, IV. 9822-9824; Caţa, M', Roska,
Koz/Cluj, lll, 1943, p. 7,1, fig. 20~1; L. Kiss, op. cit., ,p. 11 şi u.rm., ,pt- ill/1; D. Lgnat,
în Ac,t,aMN, X, 1973, f~. 10/8, 12; Idem, în Crisia, IV, 1974, pL Vl/4, 10; IX/4, 7.
70 N. Kalicz.-J. Makkay, op. cit.,. p. 116.
.
71 N. VJassa, op. cit., !P·- 168; Jde;m, în ActaMN, VII, 1970, p. 10-:-12.
51

52
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Turzii 72 , unde, în peşterile Binder, Balica Mică şi altele, au fost .game ma.i
mu:te straturi de cultură care ara-tă existenţ.a unei ,îndelungate evoluţii. La
Cluj a .fost semnalată, în mai multe locuri din zona centrală a oraşu-lui, o
Întinsă aşeure cu C-Îte două-trei nive!e de locuire, în punctele: Piaţa Libe-rtăţii13, Str. 23 August14 , Biblioteca Academiei15 şi Piaţ~ Ştefan cel M-a-re 16 ,
precum şi două cimitire: unul în Piaţa Victo.riei 11 şi altul la Arhive18 . Un
ah comp'.ex arheologic, aproape fa ,fel de Întins, a fost cercetat sistematic La
Iclod, avînd trei zone (A, B, C), unde au fost cercetate 12 complexe de locuit ~i peste 60 de morminte din două cimitire79 • Un obiectiv nou cercetaot,
la Zaul de Gîmpie 80 , arată, de asemenea, existenµ mai multor complexe şi
locuiri cu ceramică pictată ce aparţin grupului Iclod, care vin să completeze
datele privind evoluţia acestei civilizaţii cu ceramică pictată, rolul pe care
.aceasta îl joacă la explicarea evoluţiei neoliticului tîrziu şi eneoliticului timpuriu cu cer.amică pictată din zonele carpato-ounărene şi care vor da
naştere unor grupe culturale cum sînt Herpaly 81 , Suplac 82 , Iclod 83 s.au joacă
7
i G. Tegl.-is, În ArchErt, 1888, p. 92; ~- Roska, ErdRep, p. 284-285, nr._ 6\ ~art;',
VII. p. 325-326, nr. 56; N. Vlassa, op. cit., p. 9, 11; N. Vlas-sa - H. Oa1rnv~m. m
htoria C,.lujului, Cluj, 1974, p. 12, 13-14; N .• Vla.ssa, Neoliticul Transilvaniei, p. 167;
I. Paul. m RevMuz, 4, 1965, p. 300; P. Roman, 1n RevMuz, VI, 1, 1969, p. 68; D. Ignat,
în Cri,i.a, IV, 1974. p. 124.
73 M. Rusu. În Banatica, I.
1971, p. 79-80; N. Vlassa, in ActaMN, VII, 1970,
p. -'-14; l<lem, În Neoliticul Transilvaniei, p. 24, 132, 161-172; D. ,Ignat, op. cit.,
p. 124; Gh. Lazarovici. În StComCaransebeş, II, 1977, IP· 225-226.
74 K. Herepey, În Erdelyi Irodalmi Szemle, IV, 1927, p. 212-216; M. Rosita,
în
KoJo7.<vari Sumle Konyvt,fra, I, 1943, p. 5, fig . .tJl-2; Idem, fo ArchErt, XL VII, 19-H,
p. 152; Idem. În Koz/Cluj, III, 1943, p. 6!1, fig. 21/1-12 (,p. 72); M. Rusu, op. cit.,
p. 79; N. Vlassa - H. Daicoviciu, op. cit., ,p. O, n. H; N. Viana, Neoliticul Tranrilvaniei, p. D2-1.\.I, n. 59.
75 Materiale
inedite în MIT. Săpături edilitare supravegheate de Gh. L:iLuovici jă
T. Popescu.
711 Materiale inedite în MIT. Sipături edilitare în 1980, supravegheate de Gh. La:r.aroVJ1C1 şi R. Ardcvan.
77 N. Vlassa. op. cit., p. 168, n. 20; Gh. La·,.arovici, op. cit., p. 226, n. 43; Idem,
m .ActaMN, XIV, 1977, p. 24-25, fig. 2.
78 Ibidem, p. 23-24, fig. ,1 (p. 26); Idem, ,în .'itComCaransebeş, II, 1977, p. 22.
7
A Săpături efectuate de Gh. Laz:uovici în11e anii 197.l-l 980. Gh. La.ziarovici, op. cit.,
p. 211-230; referiri N. Vlassa, op. cit., p. 20, 168; Gh. Lazarovici, în ActaMN, XIV,
1977, p. 25. Pentru <lescopcririle mai vechi, ve7.i M. Roska, ErdRep, p. 39-40, fit;.

U-14.
80 N. Vlassa. op. cit., p. 168, n. 20; Gh.. Lazarovici, În StComCar"nsebeş, 11, .t 977,
p. 222, fi~. I O. Săpături sistem-ati.:e: M. Groz.av şi V. Lazăr, În 1979 şi 1980. Exi-.tă
mattrialc inedite ,în Muzeul din Tfrgu Mureş. Raport •preEminar la sesiunea de rapo.irte Bra1ov 1981.
81 J. Korek - P. Patay, op. cit., p. 42, socote!;('. că originea -picturii trebuie cău-tată
in culturile Biikk. în cele din Thcssalia şi din Cucuteni-Tripolie. Faţă de a.::eastă din ur,mă
ipote7ă •avem re1erve, deoarece socoti.m -că procesul nu este posibil, pentrucă cultura Ariuşd •Cu,cuteni Tripoiie î~i trage ori.ginea tocmai <lin clementele care dau na~ere grupului
Hupaly. ln a.:cst sens !iÎnt de reţinut rezultatele săpăturilor din Oluj, klod şi, ma.i ales,
7.aul de Cîmpie, care aparţin acclui~i gru,p cultur.il, unde se focilnesc, la un ori-1'.on.t cC'W
mai 1,mpur:u, mai toate elementele care se pot transmite amt ,pre vest, cit şi 11pre est.
S2 Săpături efc:tuatc de D. Ignat între anii 1973-1980. Referiri la D. I,gnat, În
ActaMN. XIV. 1977, p. 17-18; Idem, •În Materi4le şi cercetiîri arheologi.ce, Oradu,
1979, p. 45-54. Elemente care s-ar transmite ar fi: pictura cu negru, străchinile cu bun
lobată, cupele rn picior înalt şi gol În interior.
~a La k.lod ..în fazele II şi III ale gru,pului Iclod, se oonstată un proces de ~c,parare
fată -de cercul mai la~. vreme in c.arc :iipare pretura după ardere, pm...irn şi o serie de ele-
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un rol important la geneza culturilor Ariuşd 84 , Petreşti 85 , la care trebuie
amintită influenţa şocului Vinca-Plocnik (Vinca C-D) 86 •
Această civilizaţie cu ceramică pictată are o arie care cuprinde zona
Munţilor Apuseni, văile de ieşire din aceştia, precum şi văile Mureşului şi
Someşului Mare. La nord este mărginită de Someş, ,în vest se răspîndeşte În
zona de c'.mpie, fără a ajunge la Tisa, decît sub forma unor importuri. Grupe
strîns .în-rudite sînt în nord-vest, ,pînă •În Slovacia. 1n centrul acestei vaste
arii -se .află staţiunile de la Cluj, Chei,le Turzii şi Iclod, în care s---au Lfrut
cercetan recente. La Iclod sînt cunoscute mai bine, deocamdată, doar fazele tîrzii, cu o evoluţie proprie, motiv pentru care am ales termenul de
grup. La fel par a se ,petrece lucruri'.e la Suplacul de Barcău şi la Herpaly,
care nu sînt decît gru,pe din neoliticul tîrziu. Maxima dezvoltare a acestui
cnmp!ex cu ceramică pictată are loc în neoliticul dezvoltat. Originea şi
componentele sînt Încă greu de precizat. Se Întrevăd ,Însă puternice influenţe sudice, înce,p:nd din orizont Vinca A 8 i, Dimini timpuriu 88 (Ts.angli şi
monte tisoi<le şi lengyelo1tle, care încep să <leosebească acest gru-p <le evolu1ia 1Prnpu1ă şi p~trecută la Cheile Tur,ii şi Cluj, in n:velele timpurii. Vezi Gh. Lazarovici, in .\t .omC,ir„11,ebeş, II, 1977, p. 211 şi urm,, Idem in ActaMN, XVII, 1980, ·p. 2.1-28.
· 84 So,·otim
<·ă pentru explicarea originii picturii cu alb <lin cult.ira .\riuşd (ve,i
N. Vla.ssa, m S.CIV, XII, l, 1%1, p. 22 - care pe bună dreptate arătase că cu greu ;-ar
putea ex,pli<:a originea ci din Iz,voare I I şi 2 sau din cerami-:a liniară), un rol imporl~ilt
i1 joacă complexul cultural Cluj-Cheile Turzii, grupul !cloci şi descoperirile care aparţin 1celuia,şi complex cultural, <le la Zaul de Gîmpie.
K, N. Vlassa, în SC/V, XII, 1, 1961, p. 22; Idem, Neolitfrul Tra11,ih•.,;iin, p. l.1;06; D. Herciu, Contribuţii ... , p. 24-25, 28; VI. Mslojcic, în Germa11i<1, -t.i, I 965, p. 26_1;
I. Pa·uL În Re·vMuz, V, 1965, p. 296, 299; H. Dumitrescu, În SC/V, 17, _;_ 1966, p. HO
(cl=ntele la care se referă H. D. c.a fiind Tisa pi:ta-te).
~" Toate detaliile unui asomenea proces nu se cunosc, dar au apărut o seri~ <le des-:operirj noi, care impun o asemenea i,potcză. Ne referim, în mod special, la de-..:npcririle lui
I. Andriţoiu făcute În Cimitirul reformat de la Hunedoara; referiri: I. Andri\oiu, În Sargetiia, XIV, 1979, p. 15 ş.i urm., nr, 21 (materiale cu marcaj BR 2, 6, 9, ş.a.) )i ,la Şoi,11.Ut
(ibidem, p. 27). Un asemenea impuls sudic este de presupus şi pe baza materialelor recent
descoperite in Banat de FI. Mcdeleţ la Foeni, Paţa-Vest, Şag (referiri Gh. La,.arovi~i, Neolitio,l Banatului, p. 210, 98, 101, 137, 143, 153, 166, 204-205, 226, 228, 229.
~ 7 Gh. Lazarovici, în Apulum, 1977, p. 19-26; Idem, în Tibiscus, V, 1978, p, 5766; ldcm, Cornea, Reşiţa, 1977, 'P• 69-81; Idem, în ActaMN, XVII, 1980, p. lJ-JO.
88 Colegul N. V,Jassa adeseori a susţinut existenţa unor relaţii, începÎnd cu cultura
Sos.klo. Dacă se va putea demonstra că 1nceputul a,ccstor fenomene arc loc în neoliti<:ul
timpuriu; în etapele sale mijlocii, atunci multe opinii vor trebui revăzute. Cre.Jc,m că domnia sa arc drq,tate cu privire la lc,gătu,rilc sudice, din mediul thessalian sau vest-macedonian lil3u chiar din alte păqi ale Greciei. Pentru curiozitate, cităm analogiile din Neo/.ithic
Greece, 1973, fig. 4~51, 58-60, 62, 64, 66, pi. VI-XX. De altfel, toate siocronismele
lui Vlass.a din mediul neolitw:ului dczvokat sînt valabile pentru acest grup, ba chiar credem
că se oferă ~i la alte elemente de cronologic, mai numeroase. Ve-zi N. VilaiSa, în Stuai.J UBB.
ser. H, 2, 1962, p. 29-30; Idem, în Dacia, N.S., 1963, IP· 485--494; Idem, în .Atti VI
CISPP, Florenţa, 1965, p. 267-279; Idem, fo StZvesti, 17, 1969, p. 513-540; Idem, Jn
Ac~N. VII, 1970, p. 3 şi urm.; Idem, în PZ, 42, 2, 1974, 'P· 181-192; Idem, _1':'
Apulwn, XV, 1977, p. 603-612; Idem, Contribuţii la probltmel~ ntoliticului Transilvan.ei.
teza de doctorat, Cluj, 1977.
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Arapi), ,precum şi ale orizontului cronologic Starcevo-Criş IIIB-IVA, cu
sau ,fără ,pictură ,policromă gen Gîrcea89 , Leţ 90 , Tresti.ana91 , Zăuan 92 etc.
Evoluţia acestui complex cunoaşte mai multe etarpe, marcate de o sensibilă evoluţie a ceramicii ,pictate, a stilului şi formelor. Cunoaşterea aces,tei
civilizaţii ar ,permite explica·rea genezei unor grupe cu ceramică rpicta,tă din
Cotul Tisei, iar mai tîrziu evoluţia independentă şi formarea grupului Turdaş,
după con-tactul cu elemente Vinca evoluate, precum şi încadrarea ju,stă a
faciesurilor Tă,năria-Tăulaş-Lumea Nouă 93 .
Descoperirile de La Zăuan-Dîmbul Spînzuraţilor, ,prin trăsăturile ,şi motivistica ceramicii ,pictate se leagă de evoluţia fazelor •tÎrzii ale acestui mare
complex din nord-vestul Transi,lvaniei. Noţiunea de Tisa II nu ni ,se ,parc
potrivită, deoarece descoperirile ,sÎnt contemporane sau uneori mai ,timpurii dedt cele Tisa I. Că este vorba ,de o evoluţie -spre o civilizaţie ,tisoidă
este foarte clar, dar ,lipsesc ,încă o serie de elemente ,pentm a ,putea da un
răspuns clar. In vechea literatură de specialitate siînt amintite ,În bazinul
Someşului o ~rie de descoperiri cu -ceramică pictată, ce ar ,trebui ,reanalizate,
cum sînt cele de la: Gilău, Baciu, Gîrbău, Şard, Viştea, Dorol-ţ, Fizeşu
Gherlii, Sîntejude94 , ca -şi cele din ,judeţul Sălaj de la Crasna, Moigrad-Măgură,
Panic, Răsitolţ'll Mare, Şoirnuş şi altele95 •
Că în Valea Barcăului este vorba de o continuitate culturală neîntreruptă
din neoliticul tîrziu în eneoliticul timpuriu o arată şi descoperirile de suprafaţă de ,pe acelaşi deal Dîmbul Spînzuraţilor - unde locuirea se ,inunde
pe citeva &ute de metri, găsindu-se fragmente ceramice tisoide {.fig. 17/>---9).
In vecină.tate, ,pe malul opus al Barcăului, la cca. 2-3 km, ,la Ip, au fost descoperite materiale Tisza,polgar, dar şi un ,topor de aramă, la Pi.ncedomb 96 •
Că ~i Sn această vale este o evoluţie spre Tisza.polgar o arată descoperirile
de la numai -0îţi-va kilometri ,În aval, de la Suplacul de Barcău 97 •
Dată fiind importanţa deosebită a descoperirilor de la Z'ă.uan-Dîmbul
S pînzuraţilor socotim necesară continuarea cercetărilor sistematice în ,această
localitate.
59

M. Nica, in SCWA, 27, 4, 1976, p. 453--¼63; Idem, in Dacia, N.S., XXI, '1977,

p ..>0-53.

p. 19

00

E. Zaharia, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 5 şi unm.; Idem, În SC/V, 15, 1, 1964;

şi
91

,urm.

E. Păpuşoi, ~n RevMuz, 1965, ip. 412-413; Idem, Seriunea muzeelor de irtorie,
decembrie 1964, Bocureşti, 1971, p. 27-41.
92 Supra, ,textul şi notele 7-26.
93 N. Vlassa anunţase anterior un studiu cu o temă deosebit de importantă „Secvenţa
Tu,rd~-Lumea Nouă Sn Transilvania. O ,problemă de geneză .şi de cronologie•, vezi N. Vlassa,
Neoliticul Transilvaniei, ,p. 168, n. 20. De asemenea, publicarea rezulta-telor săpăturilor de
la Tăulaş .ale H. Dumitrescu (săpături 1944) şi M. Macrea (30 IX-1 X 1947), la Alba
Iulia~Liimea Nouă, cele rvechi ş.i recente, precum şi cele de la Cluj din diferite ipuncte•_ •ar
aduce importante contribuţii reale la cunoaşterea neoliti.cului din centrul TraMilvaniei;
_
- IM M. Roska, ErdRep, ip. 325, harta VII, nr. 17, 23, 26, 30---32, 38, 44, 59; M. R,usu,
în Banatic:a, I, 1971, p. 79.
e~ E. Lak6, in ActaMP, V, 1981; N. Vlassa, op. cit., p. 26; Idem, în SC/V, XI,
1, 1961, p. 21.
96 M. Roska, ErdRep, p. 112, fig. 134; Al. Vulpe, Die Ă:cte und Beile in Rumi:iniel'I,
II, în Priibirtorische Bronzefunde, IX, 5, Miinchen, 1975, p. 28, nr. 57, pi. 7/57. " · · ·
97 O. Ignat, în Materiale şi cercetări arheologice, Ora.dea, p. 54.
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C. CIMITIR.

In primăvara anului 1981, cu ocazia să,pării unei gropi de mormînt, au
fo s-t ,scoase la lumin ă fragmente ceramice cu urme de 1pict u ră. Unul d intre
fragmente provine de la un vas ·globU1l.ar (.fi.g. 18/1) lucrat dintr-o pa,stă ,fină,
a.mes tecat ă cu ,p '. eavă toc.ară mărunt ş i cu ,res-turi or,ganice; slî,pul este fo arte
subţ : re, •fii nd de culoarea pielii ,(,galben), bine lustruit. Pe .fondul vasului
s-a pictat cu culoa re b11un-deschi1S, cu benzi late, cruţiî,nid un spa-ţiu tr.i-unghiuuar
ca.re .a .fos-t umplut cu linii ,în v.al. Cel ce al doilea .fragment ,(fig. 18/2) este
dintr-o ,p,a s tă asemănătoare, neag-ră În interior şi •lustruită, iar slipul este
mai nisi,pos. Motivul :pic t.at con s tă dintr-o bandă mai lată, dis,pusă fo arc
de cerc, şi :benzi mai în.guste, ,În cercuri concentrice, realizate cu culoa re bruncenuşie lustruita. Peste aceas-ta a fo-st aplicată o pictură bituminoasă, în cea
mai mare ,parte picată. Spaţiul dintre motive es-te mat.
D in p ăcate, nu există observaţii stratigrafice ,pentru aceste ma•teriiale.
E le nu ,pot fi puse În legătură cu material-llll Starcevo -Cri ş - cum ar .fi de
presupus dato rită amestecului cu materie organică - deoarece aparţin unui
orizont -mai tîrziu. Cele mai apropiate analogii pentru .aceste materiale sînt
în descope-ririle de la Sator.alj.aujhely .af,l.ate ,În Muzeul din Cluj 98 sau din
cele ipublicate99 . Asemenea pi ctură apare ~ncep,înd cu orizonturile ,tîrzii aile
marelui complex Linienrbandkeramik, la Tiszavasvari-Keresz·ti/al 100, ,În aso-ciare cu ceramică Tisz.adob 101 ; ,în fazele Biikik li, ,în asociere cu pictură carac1:eri stică culturii Esztar, la Debrecen- T acokpart 102 , la Szolnok-Elektrizităts98 Cli.şeu 83- 6/1 , .l , 6, 9 şi 83-6/2, 14.
99 Fr. Tompa, Die Bandkeramik in Ungam,

,î n ArchHung, V-VI, 1929, pl. Xl..VIl/2,
5; LI/2; XLVI/4; Xl.. VIII/4; XLIX/1 ; J. Li-chardus, Studien zur Bukker Kultur, Bonn,
1974, fig. 16/6-7; J. Korek - P . rPatay, fo FolArch, VIII, 1956, p. 37, 42.
1oo N . Kal ,cz J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der Gro><en Ungarirchm
Tiefebene, Bud:11p esta, 1977, pi. 56f,1 , 5-6, 70/7, 74/5.
10 1 [b.id.-e m. De asemenea <le la Satoraliauhely, fotre materialel.c din -muzeul d in Quj ,
-e:xis tă -u n fragment cerami'C care a,parţine grupului T iszadoh - clişeu 83-6/,12.
102 N. Kalic1 J. Makkay, op. cit.
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werk 103 ; Esztar 104 ; Zsaka-Vizesi-Geroft 105 , pînă fo fazele tiîrzii ale culturii
Biikk {Biikk C, la Lichardus 106 ).
lotre .primele materiale ,publicate de E. Lak6 se găsea un .fragment de
vas cu „rh de porc" 107 , care .are numeroase ,analogii în medii culturale înrudite şi la orizonturi cronologice apropiate 108 . Legături Între Biikk ,tîrziu
(Biikk C) şi Sawria1ljaujhely au fost ,precizate deja 109 •
ln zonele ,de nord-·vest ale Rominiei, descoperiri cu asemenea ceramică pictată au fost semnalate la Săcuieni 110 , Între materialele de la Oradea, Sîntandrei, din colec,ţiile mai vechi 111 şi din cercetările mai noi ,a,Je
D. lgnat 112 ~i Eva Lak6 113 , materiale şi perioade care ar trebui amănunţit
9tudiate.
GH. LAZAROVICJ -
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DIE AUSGRABUNGEN VON ZAUAN - DIE KAMPAGNE VON 1980
UND DIE BEDEUTUNG DER ENIDEOKUNGEN FOR DAS
NEOLITHIKUM NORD-WEST RUMANIENS
(Zus,ammenfassung)
A. DILMA CIMITIRULUI (Friedhofshiigel) ist ein Hohenzug cler sich iiber dem
crhebt und von den Tragem der Starcevo--Criş-Kultur bewohnt war. ln der
lerzten Kampagne wuroe die Ecke einer schon bei den vorherigen Ausgr.abungen angezeigten
Wohnung erforscht, sowie Reste eines anderen Komplexes, eine Grube des emen Niveaus
und ein keltisches Doppe!grah aus dem IV-III. Jh.v.u.Z.
Die Tonware ist mit Sand, Steinchen, zerstossenen Scherben und organischer Materie
vermischr, k,ugelformig oder platt, von kegelstumpffonnigen oder bitronkonisichen Schi.isseln.
Die Verzierungen bestehen aus Einritzungen, Zwi.ckelnageleindriicken; die organisierte Barbotine ist besonders bezeichnend fiir din spăteren Phasen der Starcevo-Criş-Kukur. Das erste
Niveau gehort noch einer spăten Zeitspanne der Phase III B an, wăhrend ,clas zweite der
Phase IV A angehort.
Barcău-Tal
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Ibidem, pi. 123/2-5, 13, 15-17; 182/9, 15, 20, 25, 27-28.
Ibidem, pi. 184/3-5, 8-10.
105 Ibidem, ,pi. 183/5, 8-10, 18-21, 24.
100 J. Licharous, op. cit., pl. 16/4, 7.
101 E. Lak6, op. cit., p. 45, fig. 5/2.
108 J. Korek P. Patay, în RegFuzetek, II, 2, 1958, pi. XII/3; XV.lţ14; XXIV/9;
:XXVII/18; XXXIl/7, 12; N. Vlassa, în ActaMN, I, 1964, p. 369, fig. 1/15; N. K.alicz J. Makkay, op. cit., pi. 43/14; 48/1-3; 58/11; 108/17; 124/14; J. Li.chardus, op. cit.,
pl. 18/1-6.
109 J. Licharou,s, în AFB, Szekesfehervar, 1972, J'· 117. Intre desooperi,ri1e SâtoraLjaujhely aflate în muzeul din Cluj (clişeu 83-6/13) exista un frqment Biikk clasiie.
110 E. Comşa, în SC/V, Xl, 2, 1960, p. 217-242; Idem Z. Nanasi, în SC/V, 23,
1, 1972, p. 3 şi urm.
111 D. Ignat, în Crisia, IV, '1974, 'P· 124, pi. Vlll.
112 Informaţii D. Ignat, BraşO'V, 1981.
' 11 :E:. Lak6, în ActaMP, V, 1981; Zalău-V. Miţii şi altele.
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B. DIMBUL SPINZURAŢJLOR ist eine Terasse gegeniiber des Dîlma Cimitirului
auf der zwei spatnco!ithische Komplexe erforscht wurden, einer mit bemalter Keramik
welche fiir die Tisa-Herpaly-Kultur charakteristisch ist aber auch enge Anlehnungen an
einen Komplex bema.lter Keramik aufwei.st wekher rings um das Siebenhiir,gische Westge.birge vorkommt und die Lumea Nouă, Tărtăria-Tăulaş, Ti5a ll, Cluj-Cheile Turzii, !clod,
Suplacul de Barcău-Kulturgruppen oder Faziesen bildet.
C. CIMITIR (der gegenwanige Friedhof). Auf derse1hen Terasse wie der Friedhofshiigel
wur,den infol.ge zeiDgenOSISischer Grabungen zwei bemalte Ker=ikbr,u.chstiicke entdeckt. Die
Paste ist mit zer,stossenen Spreu vernnischt, die Ober.flache ist gut poliert und die Bemalung
ist mit dur,chscheinender brauner Farbe auf den einfarbigen, gelben, gut polierten Grund
des Gefasses aufgetragen. Die Tonfragmente weisen gute Analogien mit dem aus Satora!yaujhely stammenden ·und im Hi.storischen Museum von Cluj ibefindli.:hen Material auf, wekhes
demselben chronologischen Horizont angehort.

O NOUA CONTRIBUŢIE ARHEOLOGICA
LA STUDIUL MANIFESTĂRILOR RELIGIOASE
ALE GETO-DACILOR

Conţinutul specific şi caracterul predominant al religiei geto-dacilor a
constitui,t vreme îndelungată, şi continuă ,să -rămînă focă, unul dintre cele
mai •pasionante subiecte de discuţii şi prilej de aprige controverse ştiinţifice,
în cadrul mai larg al ,preocupărilor .îndreptate spre o· oît mai bună cunoaş
tere a istoriei şi ci vi,liz.a:ţiei dacice. Interesul purtat acestui aspect este
cît se ,poate de fires,c, chiar dacă ţinem cont numai de faptul că la majoritatea popoarelor antice domeniul manifostărilor reli,gioase se constituie ca
una dintre cele mai înalte expresii ale ,întregii lor culturi •spirituale. Din
nefericire, cu toate progresele notabile ,înregistrate pînă în ,prezent, o rezolvare defini,tivă a acestei ,probleme nu s-a -putut realiza încă, şi aceasta
primul r,înd datorită faptului că ,puţinele informaţii de care dispunem din izvoarele literare antice sînt adesea mai mult decît lacunare, iar În anumite
cazuri de-a dreptul confuze1 .
Desigur, nu stă În inten,ţia .prezentei lucrări să ,purceadă la o nouă analiză a ştirilor literare antice despre religia geto ...dacilor, mai ales că aceasta
s-a făcut deja •În repetate rînduri şi cu Înaltă competenţă 2 , ,În aşa fel .înoît
nu vedem ce noutăţi s-ar mai putea aduce prin stricta limitare la aceste
documente. In asemenea condiţii, este cît se ,poate de firesc să se .facă din
ce În ,ce mai mu.It apel .în ultima vreme la unele rezultate marcante obţinute
prin cercetarea arheologică de teren.
Fire~te, documentul arheo!ogic în sine nu poate suplini total carenţele măr
turiilor literare, căci este oît se ,poate de evident că într-un domeniu a-tît
de complex ca acel.a al spirirualităţii izvorul scris este uneori de neînlocuit.
Este însă cert că, odată cu apariţia unor Încercări de reconstituire şi stabilire
a semnificaţiei ,diverselor lăcaşe de cul,t şi sanctuare dacice3 , a avut ,loc o
amplific.are a însemnă,tăţii acordate reprezentărilor ,plastice cu ,semnificaţie
cultică sesizate pe o multitudine de produse ceramice, toreutice sau monetare,

on

1 Dovadă şi diversele interpretări emise pînă În ,prezent asupra a:cestora. A se vccle:1
m speciail: V. Pâ11van, Getica, O protoistorie a Daciei, Burureşti, 1926, p. 155-158;
C. Daicoviciu, în Apulum, II, 1943-1945, p. 91-94; Idem, La Transylvanie dam l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 71-72; I. I. Russu, în A!SC, V, 1944-1948, p. 61-09;
M. Bărbulescu, În ActaMN, VIII, 1971, p. 91-97; H. Daicoviciu, Dacii, ed. a II-a,
Bucureşti, 1972, p. 266 şi U1'11T1.; J.dem, Daci.a de la Burebista la cucerirea romană, Cin i.
1972, •P· 204 şi urm.; I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1975, p. 416-424;
M. Eliade, De la Zalmoxis la Genghishan, Bucureşti, 1980, p. 38 şi urm., toate (JU majoritatea bibliografiei mai vechi.
2 Un istoric mai mult deoît substanţial al problemei, la I. I. Russu, loc. cit., p. 65--74.
A se mai vedea, cu multe elemente comparative la celelalte populaţii indo-europene, şi
M. E!iade, op. cit., p. 21 şi 11mm.
3 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 205-218, 232 şi urm.;
I. Glodariu, fo Thraco-Dacica, Bocureşti, 1976, p. 249-259, cu bibliografia mai veche.
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descoperite în majoritatea complexelor arheologice mai bine cercetate ale
populaţiei geto-dace4 • ln ,posibilitatea c,a ace9te mărturii arheologice să arunce
o nouă lumină asupra caren,ţelor sau confuziilor prezente În izvoarele literare, deşi nu chiar pe deplin justificată ,pînă în ,prezent, con~tă şi explicaţia .faptului că ele au fost capabile să ,producă cel ,puţin o revitalizare a discuţiilor ,ştiinţifice purtate asupra ,fenomenului religios la geto-daci.

Prin subiectul tratait, lucrarea de faţă se iinscrie în această ultimă categorie de contribuţii arheologice la cunoaşterea religiei geto-dace, deoarece

se referă la o reprezentare umană .cu evidente atribute cultice descoperită ,recent în aşezarea dacică de ,pe „Stenca" Liubcovei, pe malul Dunării, ,în sudul Banatului.
Aşezarea dacică fortificată de pe „Stenca" Liubcovei {corn. Berzasca, jud. Caraş-Severin) reprezinită una dintre noutăţile cercetă-rii arheologice
în domeniul civilizaţiei ,geto-dacice. Amintită, ca punct cu descoperiri de
factură Latene, încă de la sf.îrşitul secolului uecut de către L. Bohm, B. Milleker şi M. Roska5 , ea a făcut obiectul unor ~a.pături arheologice sistematice
încă din anul 1976 6 , cercetările fiind ,în curs de desfăşurare. Atît ,prin
posibilităţile oferi,te cercetării, oit şi prin bogăţia descoperirilor efectuate
pînă acum, aşezarea menţionată se prezintă astăzi ca u(lul dintre cele mai
importante situri arheologice dacice din întregul Banat. Din punct de vedere
al situării ,în teren, cît şi prin modul de realizare şi dispunere a elementelor
de fortificaţie, staţiunea ,de ;pe „Stenca" Liubcovei face parte din ca-tegoria
aşezărilor dacice fortificate în sistemul „,promontoriu barat", atît de bine
reprezentate in aria de răspîndire a acestei civilizaţii 7 , fiind apărată din
trei părţi de pante abrupte şi fortifica,tă artificial numai ,în zona mai uşor
accesibilă unui eventual atac. Observaţiile stratigrafice .şi analiza ansamblului de vestigii arheologice scoase la iveală cu ,prilejul săpăturilor, au demonstrat existenţa a două faze succesive de locuire şi .fortificaţie fo cadrul
aşezării, corespunzătoare secolelor III-II î.e.n. (cu ,precădere în ultimul)
4 V. Pârvan, op. cit., p. 553; D. V. Rosetti, fo PMMB, II, 1935, p. 69, fig. 1, 2 ,a-c;
K. Horedt, în Dacia, XI-XII, 1945--1947, p. 267, fig. 3; D. Popescu, în Dacia, VII-VIII,
1937-1940, p. 199; Idem, în Dacia, XI-XII, 1945--1947, IP• 36 şi urm; Idem, în SRJR,
1, 1954, p. 91 şi urm.; N. Fettich, în ActaArch, III, 1953, 11-4, p. 129 şi fig. 1, p. lH
şi fig. 4, 'P• 135 şi fig. 5, IP· 137 şi fig. 6; C. Daicoviciu, Cetatea d«ică de la Piatra Ro1ie,
Bucureşti, 1954, ip. 117-119, fig. 37-38; Idem, fo Materiale, V, 1959, p. 396--397; Idem,
in /stRom, I, Bucureşti, 1960, IP· 335; R. VuLpe, În Materiale, III, 1957, p. 234, 241 şi
fig. 23; Al. Vulpe, în SC/V, 16, 1965, 2, p. 341-351; R. Florcsou, Arta dacilor, Bucureşti,
1968; E. Popescu, în StComPiteJti, 2, 1969, p. 109-116, fig. I a, Ib; M. Gramatopol, în
Ret1Muz, VI, 1969, 1, ·P• 23-32; V. Drbnbocianu, în SC/V A, 30, 1971, ,1, IP· 95-100;
M. Bărbulescu, loc. cit., I>· 97-101; N. Conovici, În SC/V A, 25, 1974, 2, p. 295-301;
H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 204 şi urm.; D. Berciu, în
Apulwn, XIII, 1975, p. 615--618; L. Mărghit.an, Tezaure de argint dacice, Bucureşti, 1976,
p. 31-34 şi pi. II-III, V-VI; V. Căpitanu, în CMpica, VIII, 1976, p. 66, fig. 46-47;
M. Ba~, în SC/V A, 28, 1977, 3, p. 319-352; M. TurGU, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei,
Bucureşti, 1979, p. 166 şi urm.; FI. Marinescu, în SM/MM, X, p. 30-31; S. Sanie, În
Studii dacice, Cluj-Napoca, 1981, 174-195, cu bibliografia mai veche.
5 B. Milleker, Delm., I, p. 75-76; Idem, Delm., II, iP• 43; M. Roska, ErdRep,
p. 20, nr. 61.
1 Un raport preliminar de săpătură, cu rezultatele ,campaniei din 1976, la M. Gumă,
in B1111atica, IV, 1977, p. 69-103.
' I. H. Cr~, op. cit., p. 274-302; M. Maicrea, I. Glodariu, Âjezarea dacică de la
.Arpa,u de Sus, Bucureşti, 1976, p. 14-16, 28.
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executării săpăturilor

în

aşezarea dacică

~i, res,pec,tiv, I ,î.e.n. - I e.n. În ambele faze au fo st .descoperite resturi a le
unor ,locuinţe de suprafaţă şi ale unor bordeie, alături de numeroase vetre
des,chise şi ,g ropi, majoritatea acestora din urmă considerate drept ,gropi de
p rovizii, unele fiind refolosite ulterior ,ca loc de depozitare pentru deşeuri le
menajere sa u de altă nat·ură. Cea mai plauz ibil ă inter,pretare ce se ,poate da
în .prezen,t pentru .î ncetarea violentă a u'. timului nivel de Jocuire şi fortifi-c.aţie al aşez ării , este aceea _le·gată de o di strugere provocată În urma ex•pediţiilor romane de pedepsire ,î ntreprinse la nordul Dunării în v remea ~mpăratului Augustus, la începutul secolului I e.n., şi ar putea fi pusă - eventm1l - pe seama aoţiunii militare condu să de Cn. Cornelius Lenrulus8 .
Obiectul la care ne vom referi mai pe larg În cele ce urmează a fost
descoperit în una dintre gropile (Gr. 9) a,parţinîn d ultimului nivel de lo<:uire al aşezării de ,pe „Stenca" Liubco vei, şi poa,te fi datat cu ,precădere
in secolul I î.e.n. Groapa este de formă rotundă, cu diametrul gurii de
0,80 m . Pereţii săi se lă,rgesc uşor că tre .fund, zonă ·În care d iametrul acesteia ajunge la 1 m . Adînaimea ,păstrată a ,gropii a fost tot de 1 m . ·Î n interiorul ei au fost descoperite mai mul.te fragmente ceramice ,de la diferi te
-vase care -nu au putut fi reîntregite, oase de animale, .fragmente mici de
ohir,pi c şi hu-că,ţe~e de că rbune . Pereţii gropii nu ,a.u fost .arşi şi ni ci nu 1prezintă urme de la o ev entual ă lutuială arsă (cum .s-a ,putut observa 1
î n -cazul
altor gropi din aceeaşi .aşezare). 1n general, -cu excepţia ohiectului di scutat
8

Flor us, Epitomae, II , 28, 19. Cf. M. Gumă, loc. cit., p. 103.
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.alCl, nu există nici un fel de indicii sigure care să ne permită considerarea
.acestei gropi ca pe un complex de caracter ritual.
'In interiorul ,gropii menţionate a fost desc:operi,t, 3n cursul ,campaniei
din anul 1980, un fragment ceramic pe care a fost realizată - prin incizie
adîncă iÎnainte de oar.dere o reprezentare umană stilizată {fig. 2). Deşi, ola
prima vedere, ,Întrea.ga realizoare pare a se asemăna din punct de vedere ,conceptu.al cu un medalion, trebuie să precizăm de la ,Început că ne aflăm în
faţa unui fragment de vas ·spart focă din veohime, care nu .a ,putut fi reîntregit şi nici ,reconstituit 3n desen. După toate ,probabilităţile el a constituit
fie fundul unei ceşti-opaiţ, fie butonul unui capac de vas. Ca o simplă
impresie ,personală, prima ipoteză pare .a ,fi mai acceptabi,lă, cloacă ţinem cont
de profilul fragmentului respectiv. În ambele cazuri trebuie .avută iÎn vedere
posibi,litatea existenţei unei toarte, aş.a cum ne-o indică ruptura ce ,a putut .fi
observată ,pe ceea ce se mai păstrează din ,pereţii /ropriu-zişi .ai vasului.
Fragmen,tul ceramic are o culoare !brun-cărămizie, fiin lucrat cu mîna dintr-o
pastă relativ .grosieră, ,în amestec cu ,pietricele destul de mari, şi ,avînd
pereţii netezi,ţi la exterior cu un instrument asemănător unei ,spatule. Atît
modalităţi,le sale •tehnice de realizare, dt ·şi condiţiile efective ,ale .descoperirii care exclud existenţa unor deranjamente sitr.atigrafice cît de cît observabile, ne determină să considerăm .ca'. ,apartenenţa ,acestui fragment ceramic
la ultima fază de locuire a aşezării dacice nu poate :fi pusă la -îndoială. Desigur, este regretabil că nu se poate preciza tipul de vas din care acesta făcea
parte. Oricum, ni se ,poare un aspect de care ne putem totuşi dispensa ,într-o
discuţie referi,toare la semnificaţia •reprezentării umane care se află incizată
în zona sa centrală.
Trecînd la descrierea efectivă a fragmentului, trebuie să precizăm încă
de la început că figura um,ană se află incizată in zona centrală a unei alveolări încadrată de un ,prag circular crestat oblic, care reprezintă de fapt marginea inelară a fundului sau butonului de vas. Ornamentarea sa prin crestături oblice .se poate explica ,În acest ,caz tocmai prin intenţia realizatorului
de a pune mai mult ,În evidenţă reprezentarea umană incizată din ,centrul suprafeţei alveolate. Această observaiţie ,poate fi considerată ca un prim indiciu
privitor la caraoterul ne-în~împlător al întregii reprezentări, şi poaite fi legată
de intenţia gravorului de ,a accentu.a o anumită semnificaţie aparte pe ,care
a vrut s-o imprime obiectului.
Corpul ,propriu-zis al reprezentării umane este realizoat deosebit de ,schematic, prin două triunghiuri cu vîrfurile opuse, mod de sitiliz.are Întîlnit
frecvent 'În cazul reprezentărilor antropomor,fe, nu numai la populaţia getodacică, ci şi în majoritatea epocilor istorice anterioare, ,începînd cu cea neolitică. Faptul că partea de jos a corpului este realizată printr-o linie incizata
semicircular .ar putea fi pus în legă,mră cu intenţia de a sugera rotirea poalelor veşm~ntul1ui, provocată ,de mişcările executoate în timpul unui dans ritual.
Poziţia braţelor, îndreptate în jos şi păr,înd uşor îndoite 1În zona cotului,
ar întări impresia generală de mişcare. Nu se ,poate greciza cu destulă
siguranţă dacă cele trei incizii scurte prin care se termina fiecare din braţe
vor să reprezinte palmele sau vor să indice ,ţinerea În mîini a unor ramuri
(brad ?). foteresante sfat cele cîteva incizii care se ,Întretaie în stînga părţii
inferioare a corpului, ele put-înd reprezenta, eventual, existenţa unui ,pumnal
prins de centură, .fie direct, fie prin intermediul unui lanţ. în poziţie oarecum
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centrală, ,partea superioară a corpului prezintă o ,Împunsă-tură a cărei semnificaţie ne scapă deocamdată, dacă nu cumva este vorba de intenţia reprezentării unui medalion. Capul este realizat printr-o linie semicirculară, care
porneşite direct din umăr şi este uşor deplasată sipre ,partea dreaptă a corpului (în sensul anatomic, cel normal, de interpretare a oricărei reprezentări
umane). Un grup de şase incizii scurte şi drepte ,Încadrează capul şi intersectează uşor incizia prin care acesta este delimitat. Interpretarea lor ca atribut
urano-solar ni se ,pare mai justă, deoît aceea legaită de intenţia reprezentării
părului. Greu de explicat este însă incizia verticală care secţionează aproape
în Întregime faţa reprezentării •umane, şi oare nu-şi găseşte vreo explica.ţie
anatomică evidentă decît ,În cazul ,În care ar indica ,poziţia nasului, ceea ce
în cazul de faţă pare prea puţin probabil.
Ţinînd cont de ansiamblul reprezentării, de dinamismul pe care-l degajă
poziţia corpului, picioarelor şi braţelor, precum ,şi de existenţa inciziilor
În formă de raze care Încadrează capul, considerăm că ,pe fragmentul ceramic discutat aici e!.te ilustrată o scenă de cult sau o divinitate cu atribute
urnno-solare, constiatare care ar putea fi Întărită şi de existenţa proeminenţei
inelare, crestate oblic, care înconjoară reprezentarea propriu-zisă.

Sigur, este greu să afirmăm cu siguranţă dacă este vorba -de o divinitate
masculină sau de una feminină. Tot aşa, nu putem preciza la oare anume
dintre divinităţile menţionaite în izvoarele scrise, sau numai presupuse că
ar fi existat ,în religia geto-dacilor, se referă imaginea incizată pe fragmentul
ceramic descoperit la „Stenca" Liubcovei.
Analogiile cele mai apropiate pe care le--am putut găsi •În Întreaga arie
de răspîndire a ,populaţiei geto-dace ne pot oferi dteva indicaţii fo a.cest
sens, fără a ne da însă un răspuns ,precis la aceste dificile întrebări.
Pen,tru o simplificare a discuţiei, am considerat necesară ,reproducerea în
cadrul acestei lucrări a unora dintre reprezentările umane cunoscute pînă
în prezent în lumea geto-dacică, a căror semnificaţie cultică a fost dej,a
recunoscută sau care sînt considerate ca atare de autorul rîndurilor de faţă.
Desigur, prin aceasta nu avem ,pretenţia de a le prezentia aici ca noutăţi mai ales că unele dintre ele au fost în repetate rînduri reproduse şi discutate în literatura de specialitate - şi nici de a le epuiza, căci •unele - bine
,cunoscute de altfel - au rămas ,În afara ilustraiţiei anexate acestei lucrări.
Reprezentările menţionate, indiferent de natura obiectului pe care au fost
realiza,te, au fost grupate În două categorii care pot fi atribuite cultului unor
divinităţi distincte, -în fiecare dintre ele piesa discutată putîndu-şi găsi atît
analogii tipologice, oît şi apropieri simbolistice.
Din prima categorie (fig. J) fac parte o serie de reprezentări dedicate
unei divinităţi masculine cu ev~dente atribute solare, majoritatea fiind datate
în aceeaşi perioadă cu fragmentul descoperit pe „Stenca" Liubcovei, respectiv
.).ecolul I î.e.n. 9 Excepţie face fragmentul ceramic descoperit la Bucureşti
Militari (fig. 3/6), care se datează în secolele II-III e.n. 10 , şi demonstrează
menţinerea unui cult solar, combinat cu acela al fecundităţii sau fertilităţii,
la populaţia geto-dacă necuprinsă În hotarele Daciei romane. Reprezentări'.c
9

Al. Vul'Pc, loc. cit., p. 345.
Catalogul cxpo7.iţiei „The Dacians•, Billingharn Art Gallery, 11
1980, nr. 434.
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umane care apar ,pe toartele unor imitaţii autohtone după amforele rhodiene.
descoperite ,în aşezarea .getică de la Popeşti (fi,p. 3/3-4), au fost ,legate de
existenţa unui cult solar la geto-daci, mai ales că ele par a lfi fost inspirate
de reprezentări ale lui Helios existente ,pe amforele rhodiene originale (cu
deosebirea că La aces.tea din urmă este ştampilat numai capul aureolat al
divinită.ţii) 11 • Dacă ,ţinem cont de modUil similar al dispunerii razelor în
jurul capului, atît ,în cazul reprezentării descoperite la „Stenca" Liubcovei.
cît şi pe figurile ştampilate ,pe mănuşile de amforă ,de la Popeşti ,sau pe
cunoscuta reprezentare de la Bucureşti-Tei (fig. 3/5 ) 12 , ipoteza existenţei
unui cult solar la populaţia geto-dacă apare o dată mai mult ca perfect acceptabilă. Din aceeaşi caitegorie poate să facă parte şi fragmentul unei imitaţii de bol delian (fig. 3 /2), descoperit tot În aşe-zarea de la Popeşti, pe care apar figuri umane cu braţele ,ridicate. Poziţia ,lor. precum .şi micile ,proeminenţe care înconjoară capul acestor reprezentări umane, sugerează tot un
gest de adoraţie solară 13 • Tot aici am inclus şi un medalion din aur, care
provine din ,aceeaşi staţiune de la Popeşti, reprezentînd o figură umană interpretată ca ilustrînd chipul Gorgonei solare 14 • Nu ştim 1nsă, în ce măsură
poate fi sus.ţinută existenţa unei asemenea divinităţi la geto-daci, mai ales
că nici nu apare menţionată •În veohile izvoare scrise. Interpretarea ei ca atare
ar părea ,plauzibilă numai în situaţia în care considerăm medalionul respectiv
ca pe o piesă de import. Or, stilul său de confeqionare se apropie mai cur,înd
de reprezentă,ri,le care apar pe fi.bulele din argint de la Bălăneşti şi Coada Malului, pe exemplarul similar descoperit :într-un loc necunoscut din Transilvania, ,pe fragmentul ceramic de la Cîrlomăneşti sau ,pe falere!e de la
Herăstrău (fig. 4/1-4,9). indicînd se pare - un ,produs autohton lucrat
sub influenţă elenistică, şi nu un import. Faptul că exemplarul de la Popeşti
este realizat din aur, fiind una dintre puţinele ,piese .din acest metal cunoscute ,pînă acum ,în lumea ,geto~dacă, ne indică totuşi legătura sa cu un cult
solar, spre deosebire de analogiile ,citate mai sus, majoritatea din argint şi
legate de cultul unei zeităţi .feminine similară cu acea Bendis amintită de
s:::rii-wri antici printre divinităţile ,sud-trace15 .
Concluzionînd asupra acestei prime categorii de reprezentări şi evidenţiind posibilitatea ca figura incizată pe fragmentul ceramic de la „Stenca"
Liubcovei să fie .dedicată unei divinităţi solare, ,putem considera că ea ar
,putea constitui un nou argument de natură arheologi,că ,în favoarea adorării de
către geto-daci a unei divinităţi masculine cu atribute solare, cel ,puţin -începînd din secolul I i.e.n.
Se pune însă Întrebarea firească dacă aceste reprezentări se referă la
existenţa în cadrul religiei geto-dace a unui cult solar separat de acela al
divinităţilor deja cunoscute prin informaţii;Je scriitorilor .antici, sau este
vorba numai de înifăţişarea unuia dintre atributele esenţiale ale ,principalei
lor zeită,ţi masculine, respectiv Zamolxis.
Al. VuLpe, loc. cit., p. 348.
iz Ibi.dem, fig. 3; D. V. Rosetti, loc. cit.
13 Al. Vulpe, loc. cit., p. 342-343 şi fig. 1/1, 2/1.
11

14 R. Vulpe, Aşezări getice din Munteni.a, Bocureşti, 1966, fig. 13; I. Miclea, R. Florescu, Geto-Dacii, Edit. Meri<liane, 1980, p. 49, nr. 244.
15 M. Bărbulescu, loc. cit.
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Fig. 4 - Reprezentări legate de cultul marii zeiţe geto-dace : 1, fibulă prosop o morf ă din argint descoperită în Transilvania;
2, fragment ceramic de la Cîrlomăneşti; 3, fibule de argint de la Bălăne şti ; 4, fibule de argint de la Coada Malului; 5, falera de la Galice; 6, medalionul de lut ars de la Sarmizegetusa Regia; 7, garnitura de centură d e la Popeşti; 8, fragment de
bol de la Popeşti; 9, falerele de la Her ăstr ău (scări diferite).
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In ceea ce ne priveşte, considerăm că a doua ipoteză pare mult mai
acceptabilă, mai ales că în ultima vreme se recunoaşte din ce în ce mai mult
-că Zamolxis -trebuie să fi fost nu numai o divinitate de natură chtoniană, ci
şi urano-soilară 16 • Desigur, contradiqia dintre izvoarele scrise, care-l ,prezintă
pe Zamolxis ca pe un zeu chtonian, şi mărturiile arheologice care se referă
la existe!lJţa unui ,puternic cult ,solar la geto-daci, a fost deja sesizată .şi discutată17. Această contradicţie pare a fi, însă, mai curînd formală, căci dacă
- aşa cum o arată şi numele - Zamolxis era o divinitate a pămfotului .şi
fertilităţii agrare18 , nu vedem cum dintre atributele sale puteau să li,psea.scă
cele ,solare, izvor fundamental .a1l fertili,tăţii pămiînteşti. O confirmare a
acestei •relaţii este, de alde!, şi reprezentarea existentă ,pe amintitul fragment
ceramic de la Bucureşti-Militari (.fig. 3/6), în care ,legătura dintre cultul
fertilităţii şi cel solar este mai mul,t decît evidentă.
Dacă ţinem

-şi
populaţia tracică,

,puternica tradiţie a cultului solar
atît ,În epoca bronzului, cit şi ân
prima epocă a fierului, atunci n-ar .fi cu toml exclus ca Zamolxis .să fi detinut încă de la Început şi atribuite solare, alături de cele dttoniene 19 •
Oricum, se constată - şi ,pe ,pLan arheologic - o creştere a importanţei
acordate atributelor urano-solare aile divinita.ţii, cel puţin odată cu mceputul
secolului I î.e.n., aşa cum o indică reprezentările care se pare că i-au fost
dedi,cate, nici una cu atribute iehtoniene, ci itoate cu atribute solare.
Ca explicaţie a acestui fenomen s-ar ,putea lua -în consider,are realizarea unui eventual sincretism :între Za,molxis şi Gebeleizis (divinitate uranică,
zeu al tunetului şi fulgerului la tracii de nord) 20 , ,fapt care ar ,fi condus la
ampllificarea semnificaţiei urano-solare a ,principalei zeităţi masculine din
cadrul religiei geto-<lacilor21 • Acest proces, mai 1degrabă o asimî,lare a foi
Gebeleizis de către Zamolxis, ar putea constitui o explica.ţie şi pentru faptul
că Gebeleizis nu mai este men,ţionat de izvoarele foerare ulterioare ,lui Herodot, în timp ce Zamolxis este amintit ipînă fo antichitatea tiîrzie2 2 • Fenomenul amintit 1şi ,poate ,găsi analogii .în chiar lumea sud-tracică în care, sub puternice infiluen,ţe greceşti, Zibelsurdos ,(cores,pondentul lui Gebeleizis la tracii
de sud) aipare deseori asoci,at cu Zeus 23 •
In cazul ân care procesul de contopire al celor două divinităţi a fost o
rea:litate, avem toate motivele .să credem că - deşi .începuturile sale ,ar
,putea fi mai timpurii - definitivarea lui s-a ,petrecut la 'Începutul ·secolului
I te.o. Un rol imPortant în acesit context pare să-l ,fi deţinut marele preot
Deceneu, pe care izvoarele liter.ire ~.I prezintă ca pe un reformator -religios
cont de .îndelungata

în regiunile locuite de
1

18 C. Daicoviciu, TransAnt, p. 72; H. Daicoviciu, Dacii, ·P· 277-279; Idem, Daci.a
de la Burebista la cucerirea romană, ip. 218; I. H. Crişan, op. cit., p. 417; M. Turou,
op. cit., p. 168; S. Sanie, loc. cit., p. 183-188.
17 H. Daicoviciu, D«i.a de la Bu,rebista la c11eerirea romană, p. 218-220.
18 I. I. Russu, loc. cit., p. 87-95.
·
18 H. Daicoviciu, Daci.a de la Burebist4 la cllCeTirea romană, p. 219; M. Eliadc,
op. cit., p. 38 şi urm. (a se vedea şi prefaţa SC1111nată de acad. iEm. Conduraihi).
20 I. I. Ru9SU, loc. cit., p. 103-112.
21 C. Dai.coviciu, în /stRom, I, p. 331.
22 I. I. Rsussu, loc. cit., p. 86; Ji. Daiiooriciiu, Dacia de la Burebista la c11Cerire11 nr
mană, •P· 219; I. H. Crişan, op. cit., p. 417.
21 I. I. Russu, loc. cit., p. 110.

MANIFESTARI RELIGIOASE ALE GETO-DACILOR

55

comparabil cu Zamolxis 2 4, motivaţia aeţiunu intreprinse de acesta ,putîndu-se
gă·si în necesitatea s-prijinirii pe plan religios a vastei opere de ·uni,ficare
pP'.itică condusă de către Burebista şi în justificarea rolului conducător deţinut de reprezentanţii ,aris,rocraţiei în noul stat 25 •
Bineînţeles, dis,cuţiile purtate pe această temă pot fi deosebit de vaste,
implioînd .itît elemente comparative cu celeilalte reli,gii indo-europene, cit
şi analiza manifestărilor rituale de mare tradiţie în s,paţiul carpato-balcanic.
Nu avem însă ni::i inotenţia, nici documentaţia completă şi nici spaţiul necesa·r pentru abordarea unei asemenea problematici complexe.
Reven :nd !a obiectul concret al ,acestei lucrări, trebuie să recunoaştem
c~ în spaţiul '.o:uit de către geto-daci i se mai pot găsi oîteva analviii,
avfad însă o semnificaţie diferită de -cea a pieselor mai 'Înainte discutate.
Ele ne pot îndrepta spre integrarea fragmentului ceramic descoperit la
„Sten::a" Liubconi şi Într-o altă categorie de reprezentări {fig. 4), care se
pare că au fost c·edicate celeilahe divinităţi importante a geto-dacilor, şi
anume acea zeitate feminină cunoscută sub numele de Bendis ,În lumea sud1.racică şi grecească 26 . PrinHe acestea pot fi amintite: fragmentul unei imitaţii locale de bol delian (fig. 4/8) şi garnitura de centură (fig. 4/7) de la
Popeşti 2 7, bustul feminin din bronz de la Piatra Roşie2 8 , fibulele ,prosopomorj e din argint descoperite la Bălăneşti (fig. 4/4) 29 , Coada Malului (fig. 4/3 )3°
~i undeva în Transilvania (fig. 4/1)31, falerele de la Herăstrău (fig. 4/9)3 2 ,
fragmentul ceramic de la Cîrlomăneşti (fig. 4/2)33 , medalionul din lut ars de
la Sarmizegetusa Regia (fig. 4/6) 34 , ca să nu cităm decît piesele cele mai
fre-cYent atribuite ace,stui cult. O reprezentare a aceleiaşi divinităţi ar putea
fi recunoscută şi în personajul feminin care apare ilustrat, alături de eroul că
lăreţ şi o altă divinitate masculină, pe un kantharos fragmentar descoperit
În cetăţuia dacică de 1a Răcătău 35 . Deşi cu un grad şi mai mare de nesigumntă ,privind atribuirea lor cultului menţionat, •În literatura de speciali-tate au
24 Strabon. Geogr., VII, .î, U, În Izvoare privind istoria României, I, Bucureşti,
1964, p. 2.19; Iordanes, Getica, XI, 67, 69, 71, În Fontei; Histori.ae Daco-./{omanae, II,
Jfocureşti, 1970, p. 417-419; M. Eliadc, op. cit., p. 76-7".
25 H. Daicoviciu, Dacii, p. 278; Idem, Dacia de la Burebirta la cucerirea romană,
p. 219.
26 Cf., mai a'1es, M. Bărbulescu, loc. cit., cu bibliografia.
Z1 R. Vulpe, în Materiale, III, 1957, p. 2H, 241 şi fig. 23; Al. Vulpe, loc. cit.,
p. H3, 346, fig. 1 /2, 2/2.
28 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Ro#e, p. 117-119, fig. 37-38.
29 E.
Popescu, loc. cit.; M. Bărbulescu, loc. cit., pi. 11/1, 1 a; V. Drâ.mboci.anu,
loc. cit., fig. 2/4.
30 D. Popescu, în SR!R, I, 1954, p. 91-95, fig. 3; K. Horeclt, in Dacia, XI-XII,
p. 35-40; D. Bm:iu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969, p. 197; M. Biri>ulesc:u, loc. cit.,
pi. 11/3; V. Drâmbocianu, loc. cit., fig. 2/1, 2.
31 V. Pârvan, op. cit., p. 553; M. Bărbulescu, loc. cit., ,pi. 11/2; V. Drâ.mbocianu,
loc. cit., fi.g. 2/3.
12 D. Popc!K:u, În Dacia, XI-XII, p. 35-40; D. Bc-rciu, Zorile istoriei în Carpaţi
~i la Dunăre, Bucureşti, 1966, pi. XXXIV b; M. Bărbulescu, loc. cit., pi. 111/1; V. Drâmbocianu, loc. cit., fig. 1 /2.
33 V. Drâmbocianu, loc. cit., fig. 1/1.
34 C. Daicoviciu şi I. H. Crişan, În Materiale, V, l 959, ,p. 396-.197.
15 V. Căpitanu, loc. cit.
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fost totuşi luate ,În discuţie şi cîteva reprezentări existente ,pe unele tipuJ;"i
de monede geto-dacice3 6 •
.
O simplă trecere în revistă a tuturor acestor reprezentări demonstreaz,ă
o destul de mare diversitate stilistică. Trebuie să remarcăm însă că această
observaţie nu ,poate constitui un impediment major pentru atribuirea lor aceluiaşi cult, căci deosebirile stilistice se da,torează mai curînd contactelor pe
care geto-dacii le-au avut cu arta celtică, ,grecească şi - mai 1Îlrziu - rnmană, infiluenţelor exercitate de acestea .în modul de realizare a uneia sa,u
alteia dintre piesele menţionate, .ded-t intenţiei exprese de a li ,se accentua
o ·semnificaţie cultică deosebită de la caz la caz.
Fireşte, nu vom discuta aici ifieca·re dintre aceste reprezentări :În parte,
mai ales că acest lucru s-a făcut deja ,în repetate rînduri 37 • Ceea ce dorim
totuşi să menţionăm ~înt apropierile deosebite pe care le ,prezintă piesa descoperită La „Stenca" Liubcovei cu două dintre reprezentările de acest gen,
provenind din aşezarea de la Popeşti, 3n special În ceea ce ,priveşte ,poziţia
cot"pului şi a membrelor superioare (.fig. 4/7-8). Legarea lor de rnhllll marii
zeiţe geto-dace pare foarte probabilă. As-~fel, pe fragmentul imitaţiei :de bol
delian {fig. 4/8) ,sînt reprezentate personaje feminine care execută - se
pare - un !dans ritual, ţinind •În mnini spice de grîu sau ramuri de brad~ 6 •
Acest lucru concordă cu spusele lui Herodot despre obiceiul femeilor din
Tracia de a folosi paie de grîu în timpul executării jertfelor dedicate zeiţei
Artemis-Regina39, cu care Bendis a ,fost adesea asociată la tracii de sud.
De asemenea, ,plantele stiliza.te ,sau ramurile de brad apar, alături de conul de
pin sau de şarpe (simbol ,chtonian), ca atribute specifice tipului de reprezentări dedicate zeiţei Arteimis-Diana-Bendis ,în lumea tracică sau traco-frigiană
şi greceasd40 •
Asemănarea modului de redare a personajelor feminine de pe amintitul
fragment de bol, cu acelea care apar pe garnitura de centură ·de la Popeşti
(fig. 4/7), ne îndreaptă spre acelaşi tip de reprezentare. Considerate iniţial
ca ilustrînd zeitatea celtică Cernunnos 41 , iar mai apoi legate chiar de un cult
solar 42 , ele au fost interpretate 6n ultima vreme - cu justeţe, ,credem noi ca reprezentări ,legate de ,cultul Bendidei în regiunile nord-dunărene 43 .
Inciziile :în formă de raze care apar deasupra capului acestor personaje
se deosebesc -însă de cele care apar pe reprezentările dedicate cultului solar,
mai sus amintite, deoarece nu înconjoară ,capul ,personajelor feminine, ,ci par
a porni numai din creştet. Ele ar putea simboliza, mai degrabă, atributele
lunare ale zeiţei Bendis. ln orice ,caz, trebuie să recunoaştem că mode'.ul
de dispunere al razelor care aureolează capul reprezentării de la ,,Stenca"
Liubcovei se deosebeşte de acel.a exi,stent pe ,garnitura de centură de la Popeşti, ,în primul caz fiind mult mai aproape de reprezentările inspirate după
M. Gramatopol, loc. cit.
Pentru bibliografia acestora vezi, mai ales: M. Bănbulescu, loc. cit.; V. Drâ.mbocianu, loc. cit., care le interpretează ca reprezentînd ch~ul lui Burebista.
38 Al. Vulpe, loc. cit., fig. 1 /2, 2/2.
39 Herodot, Ist., IV, 94, în Izvoare privind istoria României, I, 1964, p. 30-31;
M. Bărbulescu, loc. cit., p. 91-92.
40 M. Bărbulescu, loc. cit., p. 94.
<1 R. Vulpe, loc. cit.
42 Al. Vulpe, loc. cit., p. 346.
43 M. Bărhulescu, loc. cit.; M. Gramatopol, loc. cit.
36
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/campilele greceşti de tip Helios. Pe de ,altă parte, ~n ambele cazuri, atitudinea aproape identică a personajelor ilustrate ne permite să nu excludem
cu, totul nici posibilitatea oa pe fragmentul de la „Stenca" Liubcovei -să fie
reprezentat, totuşi, un personaj feminin.
ln ceea ce priveşte numele purtat de această importantă divinitate feminină din cadrul panteonului geto-dac, este greu de ştiut dacă era tot
Bendis, ca la tracii de sud, sau diferit de acesta 44 • Ultima ipoteză n-ar .fi
cu totul exclusă, dacă aYem în vedere diferenţa exi,stentă fotre numele lui
Gebeleizis (la geto-daci) şi Zbelsurdos (la •tracii de sud), divinităţi uranice
cu- atribute identice la ambele ramuri ale ,populaţiei tracice. Dacă ne poate fi
permisă o ipoteză, ne gîndim la posibilitatea ca numele acestei divinita.ţi feminine să fi fost destul de apropiat de acela al lui Zamolxis, la populaţia
geto-dacă. Deşi informaţia din Suidas, privitoare '1a existenţa unei soţii a lui
Zamolxis, ,purrînd acelaşi nume la geto-daci, ,a .fost considerată destul de
improbahilă 4 5, credem că apropierea de nume dintre zei,µ Semele (divinitate a pămîntului la traco-frigieni) şi Zamolxis46 , ar putea susţine posibilitatea ca, şi în regiunile nord-dunărene, zeitatea .feminină •corespunzătoare să
fi purta•t un nume .deswl de apropiat ,de al lui Zamolxis. O ,situaţie ,a,semănă
toa.re se ,constată, de altfel, şi în cazul populaţiei lituane, unde Zemyna sau
Zemynede (zeiţă a ,pămîntului) avea un nume foarte .apropiat de acela al
divinităţii masculine, Zemeluks sau Ziameluks, ambele fiind mult apropiate
atît de geto-dacul Zamolxis, dit şi de traco~frigiana Semele sau Zemele 47 • S-a
scris mult pînă acum în legătură cu ,faptul că ,principalul zeu al populaţiei
geto-dace apare sub forma Zalmoxis la Herodot48, şi Zamolxis în majoritatea izvoarelor literare ulterioare marelui istoric 49 • Şi, da<:ă forma corectă
a numelui său pare să fi fost mai degrabă Zamolxis50, este deosebit de tentant să ne gîndim că - printr-o eroare - Herodot să fi folosit un radical
caracteristic numelui zeiţei ,pentru divinitatea masculină a geto-dacilor. în
acest caz, n-ar mai fi vorba de explicarea formei Zalmoxis ca rezultatul
unei metateze a numelui corect Zamolxis, mai ales că cea mai veche formă
atestată a numelui este Za lmoxis. Pe de altă parte, radicalul Zalm-, Zeim-,
cu semnificaţia „limpede, luminos" în limba tracică5 1 , nu ar fi deloc în
neconcordanţă cu atributele lunare ale zeiţei. O semniificaţie asemănătoare
a fost discutată şi în cazul numelui Bendis, ,pe 1baza legăturii ,sale cu epitetul
Vanadis (,,luminoasa", .,alba") folosit de popoarele nord-europene în cazul
zeiţei Freya52 .
1n ciuda tuturor acestor constatăTi, trebuie să subliniem ~ncă o dată că
nu putem depăşi domeniul i,pQltezelor, care pot rfi tot aşa de bine confirmate
1

M. Băroulescu, loc. cit., p. 95-97.
G. I. Kazarov, Zalmoxis, În Klio, XII (1912), p. 36_\ (care-i acceptă existenţa,
prin interpretarea lui Za,molxis drept divinitate androgină); I. I. Russu, op. cit., •p. 98;
H. Daicoviciu, Dacii, p. 276; I. H. Crişan, op. cit., p. 421.
46
I. I. Russu, loc cit., p. 92, 94, 96, 98; H. Daicoviciu, Dacii, p. 275 .
44
4

~

., Ibidem.

4
b
, 49
~0

L

I. R•us9u, loc. rit., p. 86; H. Daicoviciu, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
~ 1 · 1. i. ·Russu, Limba l:Taco-dacilor, ed. a li-a, Bucureşti, 1967, ~:p. 96; H. Daicovici[!,
Dacia de la Burebista la cucerirea romană, p. 219.
~2 M. Bărbulescu, loc cit., p. 91, nota 7.
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sau infirmate de eventualele noi elemente ,pe care arheologia, în primul rînd,
le mai poate aduce ,În discuţia acestei dificile probleme.
Dar, pentru a nu mări şi mai mult numărul ipotezelor şi a nu prelungi
aici o disc'llţie care poate deveni steri,lă de la un anumit punct, ne vom mulţumi să ,prezentăm în final cîteva dintre concluziile ce pot fi trase în legă
tură cu reprezentarea umană inciza,tă pe fragmentul ceramic descoperit în
aşezarea dacică de ,pe „Stenca" Liubcovei.
ln primul rînd, s-a putut observa dificultatea de a stabili cu exactitate
dacă această piesă era închinată cultului unei divinităţi masculine sau ,feminine. In ·ceea ce ne priveşte, interpreund inciziile care încadrează capul
drept atribut solar, înclinăm spre prima alternativă. Prin aceasta nu excludem însă cu totul şi a doua posibilitate.
Referitor la sensul reprezentării, ni se pare, totuşi, că intenţia de a
i,lustra o scenă de cult nu poate .fi negată. Desigur, este greu de s,pus dacă
personajul incizat reprezintă o divinitate anume, sau un ,preot ori un alt
practicant al cultului respectiv. Ceea ce ,pare cert este destinaţia rituală pe
care ,a avut-o vasul din care făcea parte .fragmentul discut-at, concluzie valabilă şi în cazul marii majorităţi a ,analogiilor ilustra•te sau menţionate aici.
Importanţa .acestei descoperiri derivă •din faptul că, după părerea noastră, ea constituie o nouă dovadă referitoare la caracterul urano-solar, şi nu
numai ohtonian, al religiei geto-dacilor. Tot aşa, ea reprezintă un argument
În plus - dacă mai era nevoie de aşa ceva - pentru combaterea tezei referitoare la aniconiismul religiei geto-dace.
Deşi reprezentarea descoperită la „Stenca" Liubcovei nu a reuşit să aducă
prea multe elemente de substanţă .în discuţia privitoare la manifestări,le religioase ale geto-dacilor, sîntem -îndreptăţiţi să sperăm că -înmulţirea pe viitor
,a descoperirilor de acest gen va ,putea ,fi capabilă să contribuie cu multe
elemente noi la o mai bună cunoaştere a culturii spirituale ,create de această
populaţie, care a contribui,t prin multe elemente de originalitate şi progres la
dezvoltarea istorică de ansamblu a civilizaţiei Europei antice.
MARIAN GUMA

UNE N0UVELLE C0NTRIBUTI0N ARCHE0L0GIQUE
A L'ETUDE DES MANIFESTATIONS RBLIGIEUSES
CHEZ LES GtT0-OACE.5

(Resullll!tl'
L'artidc •presentc un frtpnmt cframiquc ou l'on .avait IIIICJSt, . .wanc I.a cunson, une
representation hu.mainc sryl*,# (fig. 2). Decouvcrtc dans la ~-~ fortifi& cit .~a•
Liubcovci (communc dţ ~l"if,&Ca, dQP. Caraş-Severin), .la ,piere J)Cllt lu• dat& au ~
sicck av. n. c. ec represente u,nc s.:cnc de cuiu ou bien ..- 4livjnifc gcto-<l~....-C~
attribu1cs urano-sola.ires.
·
·

EDIFICII DE CULT
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(I)
Vestigiile capitalei Daciei romane se află în sud-vestul Tării Haţegului,
pe locul actualei comune Sarmizegetusa {jud. Hunedoara), la 17 km spre
vest de oraşul Haţeg şi la 8 km spre est de Porţile de Fier ale Transilvaniei
(probabil amica Tapae1 ), trecătoare care uneşte Transilvania propriu-zisă cu
Banatul.
In acest punct din Ţara Haţegului nu există urme arheologice dacice.
Cele clintii ,·esti,gii romane datează, după cît se pare, din anul 102 e.n.,
cînd Traian, după •încheierea păcii cu Decebal în urma ,primului război dacic,
a lăsat acolo o legiune 2 , ,probabil legiunea a IV-a Flavia Felix 3 , care şi-a
ridicat un castru cu val de pămînt 4 • Ca oraş, Ulpia Traiana SarmizegeUJtsa
se ,naşte după cucerirea Daciei şi transformarea ei În provincie, între 108-1 lC;
o inscripţie păstrează amintirea întemeierii ei de că,tre primul guvernator al
Daciei, D. Terentius Scaurianus5 , sub numele de colonia Dacica. Acest nume
este dezvoltat în 118 e.n. de Hadrianus în colonia Vipia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa6 • Ultimul epitet, care nu era altceva dedt numele cetăţii de ~un a lui Decebal', simbolizează politica promovată de noul ,împărat fată de popoarele supuse: o pofoică de reconciliere şi de integrare
mai str'În'Să în viaţa provinciilor. Tocmai apelativul dacic, care deosebea
colonia c!acică de alte oraşe din Imperiu punînd numele lui Traian, sf.îrşeşte
prin
se impune şi în majoritatea inscripţiilor oraşul este numit colonia
Sarmizegetusa 8 .
·
Din chiar momentul întemeierii sale, Sarmizegetusa devine centrul politic
al ,provinciei, reşedinţa guvernatorului consular al acesteia. Ea nu-şi pierde
această cali-tate nici atunci dnd, după reorganizarea Daciei efectuată de
Hadrianus fa 118/1199 , Dacia Superioară, pe teritoriul căreia se afla Sarmizegetusa, este guvernată de un legatus Augusti de rang pretorian, comandantul legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum, şi îl păstrează, desigur,
după ce, printr-o nouă reorganizare {168/169), Marcus Aurelius reuneşte

a

Cas.~ius Dio, L)GVII, IC şi LXVIII. 8; Iordanes, Getica, 74.
Ca'ISius Dio, LXVIII. 9; C Dairovi.ciu, La Tranryb.1ariie dam l'antiquite, Boc.arest,
19-45, p. 86-87; H. Daicov:ciu, fo fo memoriam Comta,uini Daicoviciu, Cluj, 1974, p.
11l-116; D. Ali.cu, În Potaina, II, 1980, p. 2.l-27.
1 Ve7.i I. Glodariu, fo ActaMN, III.
1966, p. 4.\1; D. Protase, în ActaMN, IV,
19f,7, p. 64.
4 D. Alicu, op. cit., ,p. 25-26.
5 CIL Ill H43; N. Gostar, în Apulum, IX, 1971, p. 309-310.
8 CIL Ul 1445; H. Daicoviciu, în Tibircus, III, 1974, p. 101-104.
1 -Ptolerncu, III, 8, 4.
8 Pentru întreaga istorie şi viaţă a Sannizegetusci rom;ţne vezi C. Dairnviciu, m RE.
Suppl. XIV, 1974, 610-655.
i Vezi C. Petolescu, În Revista de Istorie, }2, 2, 1979, p. ];67-270.
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iaraş1 cele trei provincii dacice (numite acum Apulensis, Porolissensis şi
Malvensis) sub comanda unică a unui legatus Augusti pro praetore Dacia.rum
trium de rang oonsula.r 10 • Primatul Sarmizegetusei în raport icu celelalte oraşe
ale provinciei este ex.primat fără echivoc de epitetul metropolis ,pe care-l
ctobîndeşte •sub Severus Alexander; aici se Întruneşte periodic şi ccmcilium
Daciarum trium, creat de acelaşi împărat şi ,prezidat de marele preot al
cultului imperial (sacerdos arae Augusti, coronatus Daciairum trium) 11 • Altarul provincial al ac~tui cult se găsea la Sarmizegetusa, în curtea cea mare
a Pal.atului Augustali:lor 12 .
Fără .a atinge importanţa e~onomică a unui oraş ca Apulum, Sarmizegetusa a fost, totuşi, un centru de producţie meşteşugărească. Cercetări .aFheologice recente au Început să pună în evidenţă un adevărat cartier meşteşu
găresc, situat În afara zidurilor de apărare ale oraşului. Capitala avea şi
un va9t teritoriu rural, ,În care se dezvoltau aşezări (pagi) ca Aquae 13 , MiciaU
şi, pare-se, Tihi,scum 15 •
Colonia Ul.pia Trai.ana Augusta Dacica Sarmizegetusa a cunoscut o rapidă dezvoltare în prima jumătate de secol după ,întemeierea provinciei
traiane. Oraşul, ca şi întreaga provincie, a avut însă mult de suferit de pe
urma războaielor marcomanice (166-180). In a.nul 170, duşmanii au pă
truns în Dacia, provooînd numeroase distrugeri. Ei au ajuns pînă sub zidurile Sarmizegetusei incendiind ecli.ficiile aflate extra muiros, după cum rpăr
turisesc atî t descoperirile arheologice, cît şi o inscripţie ridicată de L. A,puleins Marcus, decurion şi quaestor al coloniei 16 • De altminteri, încă de r;nai
demult se cunoştea o inscripţie 17 care a fost pusă în legătură cu in v~zia
marcomanilor 18 şi ,pe care capitala Daciei o ,Închinase lui Marcus At1relius
drept mulţUmire că o salvase dintr-un grav pericol.
Foarte curînd, probabil în epoca Severilor, edificiile distruse vor :fi reconstruite şi chiar amplificate. Pentru Sarmizegetusa epoca Severilor· ,a.• ,Însemna•t o nouă ,perioadă de strălucită dezvoltare.
Retragerea aureliană (271 e.n.) a ,pus, fireşte, capăt rolului de capi•tală
provincială pe care Sarmizegetusa îl jucase timp de mai bine de un veac şi
jumătate, dar nu şi vieţii romane din această aşezare. O populaţie nevoia~ă
şi redusă ca număr a continuat să locuiască În oraş, ducînd un trai modest
în condiţiile unei economii pe cale de a deveni naturală. Această ,poputaţie
construieşte ,în basilica de vest a Palatului Augusitalilor un zid de ,tehnică
proastă, fără mortar, închizfod o cameră mică, şi tot ea a lăsat .în ambele
basilici urmele unor vetre de foc 19 • Incinta oraşului fiind greu de apăFat,
locuitorii rămaşi la Sarmizegetusa transformă amfiteatrul Într-o fortăreaţă:
1

1

10

11

12
13
14

i:;
16

17
18
19

p. 32.

Vezi I. Pisa, in Revue Roumaine d'Histoire, XII, 6, 1973, p. 1008-1014.
C. Dajcoviciu, fo ActaMN, III, 1966, p. 153-171.
C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, Ulpia Traiana, ed. a II-a, Bucurc;şti, 1966, p. ·36.
CIL III 1407.
CIL III 7847, 7852.
M. Moga, in Tibiscus, I, 1971, p. 41-50.
H. Daicoviciu şi I. Piso, în ActaMN, XII,.1975, p. 159--,-163.
CIL III 7969.
Th. Mommsen, în Ephemeris Epigraphica, IV, •P· 188.
C. Daicoviciu, Sarmizegetusa (Ulpia Trauma) În lumina săpăturilor, Cluj, :l?JS.,
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săpa,turile executate prin anii 1890-1893 au găsit poarta de Yest b.aricadată 20 ,
iar cele mai recente au pus ,în evidenţă aceeaşi isituaţie la două dintre intră
rile ,Ia tribune2 1 • Că este vorba de intervenţii tîrzii, post-aureliene, o dovedeşte .şi descoperirea in anul 1890, .într-una din lojile amfiteatrului, a unui
mic •tezaur de monede de bronz de la Valentinianus (364-375) 22 .
Merită menţionată, În această ordine de i,dei, o descoperire făcută În
anul 1973, fo ,cursul dezvelirii sanctuarului în:chinat lui Aesculapius şi
Hygiei 23 , •Într-o ifîntînă de formă patra.tă. Este vorba de numeroase fragmente de marmură foarte dizolvate de apă, Între care se mai pot recunoaşte
două statui decapitate şi un relief deteriorat. Prezenţa lor În fîntînă nu
poate fi interpreta.tă ca o ofrandă a.dusă divinităţilor: este mai plauzibilă
ideea că avem de-a face cu o ,profanare a imaginilor şi a fîntînii ,sa.ere Într-o
epocă de treptată impunere ,a creştinismului, adică tot în secolul al
IV-iea e.n. 24
Nu se poate preciza, deocamdată, cît va fi durat ,a.ceastă stare de lucruri. Probabil ,pînă ce, odată cu venirea hunilor .şi a nea.murilor tîrîte de
aceŞtia, dar mai ales du,pă căderea „imperiului" lui Attila, ca o consecinţă
a. anarhiei ce izbucneşte atunci, se sting şi ultimele ilicăriri de viaţă urbană
romană in Dacia.
Sa.rmizegetusa. este aşezată pe un teren deschis, cu o uşoară înclina.re
de Ja sud spre nord şi de la vest spre est. O parte a oraşului a fost Înconjurată, după cît se pare chiar de la întemeiere, cu ziduri {fig. 1). Laturile
paralele ale patrulaterului forma t de incinta forti.fa:ată ,sînt, ,probabil, egale
(cele de est şi de vest măsurind dte 540 rn, iar cele de nord şi de sud cite
600 m), .suprafaţa intra muros fiind de 32,40 ha. Pe fiecare latură ziduii
era untrerupt de dte o ,poartă,_ dar nici una din acestea n-a fost săpa.tă.
La întretăierea celor două străzi principale se afla piaţa cea ma.re a oraşului cu forul, basilica Jorensis .şi Palatul Augusitalilor, dar, desigur, şi cu
a.lte edif,cii ,publice care n-au fost focă dezvelite.
Săpăturile efectuate înainte de primul război mondial de către Societ-ătea de arheologie din Deva şi cele conduse, în perioada. interbelică, de
Constantin Daicoviciu au scos la lumină mai multe edificii (mai ales pul:>1ice), dintre ca.re ,cele mai importante siÎnt: amfiteatrul, templul lui Mithras,
terri,plul zeilor sirieni, templul lui Nemesis (toate extra muros), thermele,
Palatul Augusta.lilor şi forul cu basilica Jorensis (intra muros ). Cercetările au
{ost relua te pe ,scară :la11gă În 197 3 de o echipă de a11heologi de la ClujNapoca şi Deva, descoperindu-se, în afara zidurilor oraşului, noi edificii,
mai ales de eul t.
Sarmizegetusa ,a fost de la •Început coloniza.tă cu numeroase eleme:nte
ro11,1aniz.a.te (cetăţenii au fost Înscrişi în tribul Papiria, cel al Împăratului
Traian), unele venite direct din Italia, dar cele mai multe din provinciile
occidentale (îndeosebi din Dalma.tia. şi Pa.nnonia). Elementele orienta.le -propriu-zise sînt semnalate În capitala Daciei, după cît se pare, numai începînd
1

20

P. Kiraly, Dacia provincia Augusti, II, Nagybe~skerek, 1894, p. 129.
C. Daicoviciu, op. cit., p. 52.
G. Tegl.as, în ArchErt, X\'.III, 1897, p. 288.
23 Vezi H. Daicoviciu ~i · colahoratorii, tÎn Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 228.
24 V<"Zi C. Daicoviciu, În Melanges. de philologie, de litterature et d'histoire a11cie11ne,
o//erts a ]. Marouzeau par ses collegue, et eleves etrangers, Paris, 1948, p. 120-122.
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cu domnia lui Hadrian. Judecind atîit după limba inscri,pţiilor (peste 3;0 în
latineşte şi numai 9 În limb.a greacă), cit şi după antroponimele atestate epigrafie (circa 350 de nume romane, 65-70 de nume greceşti, circa 20 de
nume orientale, 10-12 illirice şi celtice, 3-5 traco-dacice), elementul roman sau romanizat a constituit tot •timpul majoritatea covfrşitoare a ,populaţiei Sarmizegetusei 25 • De această ,împrejurare trebuie să se ţină -seama atunci
cînd se va aprecia semnificaţia varietăţii cultelor practicate la Sarmizegetusa şi a edificiilor de cult.

1. Edificii de cult săpate în anii 1973-1978

lncepem prezentarea diverselor edificii de cult atesitate la Sarmizegetus.a
cu cele săpate recent, deoarece în cazul lor datele arheologice şi epigrafice
sînt mai precise.
1. Templul lui liber Pater

La sfîrşitul campaniei de să.pături din anul 1973 s-.a ex:ecutat o §ec(M 10 ) pentru cercetarea unui edificiu antic vizibil parţial şi deteriorat
cu prilejul construirii şoselei Haţeg-Caransebeş. Edificiul, care s-a dovedit
a di un •templu ,Închinat lui Liber Pater, se află la circa 300 m spre est de
amfiteatru şi este orientat N-S, intrarea .fiind situată pe latura lui sudică 26 .
Seeţiunea M 10 , orientată E-V cu o uşoară deviere !Spre nord, traversează
templul şi ,pune în evidenţă stratigrafia nivelurilor din edificiu. Din profil
(fig. 2/1) se poa,te observa că nivelul de călcare în templu era cu circa 0,85 m
mai ridicat decît ,în exteriorul său. Acest nivel, realizat printr-un •strat de
umplutură de pămînt galben bătut, diferă ca grosime în interiorul templului.
Astfel, dacă Între zidurile 3 şi 4 stratul de umplutură are o grosime de
0,85 m, între zidurile 2 şi 3 ajunge la 0,95 m, pentru ca Între zidurile
1 :şi 2 să ajungă ,)a 1,75 m. Acest s,trat a avut şi un rol nivelator, templul
fiind construit în pantă. Panta se ,poate observa în secţiunea M 12 , trasată
prin mijlocul curţii, În care grosimea ,stratului de umplutură este de C,50 m
în extremitatea ei sudică şi de 0,70 m ,în extremitatea ei nordică ,(fig. 2/2).
Datorită stratului de umplutură foarte dens, zidurile templului nu ,au
o •temelie prea ad.încă. Ea pătrunde circa 0,50 m în solul antic şi în ,pă
mîntul virgin. Temelia fără mortar este construită din piatră de rîu ~i micaşist. Pentru zidul propriu-zis, construit ·în tehnica opus incertum, s-a folosit
acela~i material de construqie. Nivelul la care începe zidul legait cu mortar.
gros de 0,70-0,80 m, se observă bine fo .profil (.fig. 2/1) ,prin dunga de
mortar vizibilă ,în jur la nivelul solului antic din momentul începerii construeţiei. Acest strat foarte subţire (0,02-0,05 m) certiifică .faptul că întîi
au fost construite zidurile ~i abia apoi s-a aşternut umplutura de pămîn,t.
lucru pe care îl considerăm logic. De aceea linia de mortar nu constituie
un eventual ,prim nivel, ci doar un moment .al construcţiei templului. D~feţiune

1

2)

29

C. Daicoviciu, în RE, Su,pl. XIV, 1974, 626--631.
H. D~oviciu şi colaboratorii, în St1Tgttui, XI-XII, 1974--1975, ,p. 229.
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renţ.a de nivel între curte şi portic este .foarte mică, chiar neglijabilă (0,10 m).
Curtea apare uşor înălţa,tă datorită faptului că era nepavată, spre deosebire
de pronaos care era probabil pavat cu lemn şi căruia i se ridica astfel nivelul de călcare ,pînă la nivelul bazei porticului.
Dacă diferenţa ,între cele două niveluri este foarte mică, diforenţa ântre
ele şi nivelul probabil al umpluturii din mica Încăpere traversată de M 10
este foarte mare: 0,75-0,80 m. De fapt aici nu este vorba de o ~nea.pere
propriu-zisă. Zidurile care o ,Înconjoară sînt bazele unei platforme înălţate,
mărginită ,spre sud de ,trepte, iar umplutura era necesară pentru a susţine
pavimentul ei. În straturile superioare ale seqiunii M 10 , În zona platformei,
s-au găsit elemente paralelipipedice de cărămidă folosite la pardositul încă
perilor. Nu excludem ideea ca platforma să fi fost pavată cu acest tip de
paviment, sau cu plăci subţiri de marmură ale căror fragmente s-au găsit
în secţitme. Pe această platformă care, împreună cu ,treptele, forma cella
templului, ,se afla altarul divinităţii principale.
Templul are o formă rectangulară (fig. 3/1) cu următoarele dimensiuni
exterioare:

Ia tura •sudică
latura estică
latura vestica
latura nordică

20,2C
25,30
25,50
20,40

m
m
m

m

La intrare se păstrează două blocuri de calcar de 1,25 X 0,65 X 0,29 m, aşe
zate pe o temelie din două rînduri de piatră cu mor,tar. Lăţimea temeliei
este de 0,80 m. Coloanele de gresie erau aşezate pe blocuri tot din gresie
de 0,75 X 0,75 X 0,29 m. Din coloana descoperită aici se păstrează doar partea inferioară a fusului (1,65 m lungime). Aflată imediat sub glie, ea a fost
mult stricată de plug în timpul arăturilor. Dimensiunile exterioare ale ,temeliei
intrării sînt: 3,55 X4,95 m. înălţată cu circa 0,30 m, datorită blocurilor
fasonate de calcar şi gresie care o măr,gineau, faţă de nivelul antic, pavată
probabil tot cu lemn, marcată de două coloane cu capiteluri corintice, ale
căror ,sfărîmaituri s-au găsit în apropiere, intrarea dădea un spor de monumentalitate edificiului (.fig. 3/3 ). Zidul exterior al templului era probabil
plin pînă sus. Despre decoraţia sa exterioară avem puţine informaţii, furnizate de fragmentele cîtorva blocuri de marmură fasonate, provenind cu
siguranţă din antablament, descoperite printre dăriîmături, şi de o colonetă
de gresie descoperită în apropierea intrării.
Pronaosul templului, rnărgini,t spre interior de un portic cu coloane din
gresie, trebuie să fi .fost pavat cu lemn, căci nu s-a găsit nici o urmă de alt
tip de paviment. Pronaosul comunica cu două cubicule dispuse simetric faţă
de •un al treilea cubicul, central.
Cubiculului de est al templului nu i s-a putut surprinde nivelul de
călcare antic. El are o suprafaţă de 6,5 X 4,5 m şi este identic cu cel vestic
ca dimensiuni. Toa,tă zona de nord-est a templului a fost transformată În
timpurile moderne în carieră de piatră, ceea ce a dus la desfiinţarea unor
ziduri, a unei porţiuni din treptele ce duc spre altar, şi la <leraniarea nivelurilor arheologice. Mult mai bine s-a păstrat încă,perea vestica, afe~tată
doar parţial de taluzarea şanţului cu prilejul construirii şoselei Haţeg-Ca1
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ransebeş. In centrul camerei s-a găsit baza unui altar de cărămidă {fi~; 4/1)
de 0,45X0,60 m, care consta dintr-o ţiglă aşezată pe la-t şi mărginita spre
est, nord şi vest de cărămizi, iar spre sud de o altă ţiglă. Această bază nu
era vizibrlă în antichitate, poate doar margin~le superioare ,ale cărămizilor.
Nu avem nici o indicaţie arheologică cu .privire La materialul şi la modul
de construcţie ale altarului, dar lips.a urmelor de mortar pe cărămizi, înseşi
cărămizile care au aici rolul de a izola altarul de solul înconjurător (:ucru
care nu ar fi fost necesar in cazul unei construcţii de ,piatră sau cărămidă)
ne fac să credem că aharul era de lemn. Sub ţiglă s-au găsit urme de arsură,
ca şi în jurul altarului. ln partea de est a camerei, fa 1,5 m de altar şi la
0,2C m sub nivelul său, s-a găsit un şir de 11 cărămizi care 'Împart camera
în două părţi egale ,pe axa N-S. La acelaşi nivel, lipite de peretele estic,
s-au mai găsit cîteva cărămizi dintr-un şir (?) paralel cu celălah. Destinaţia
acestor cărămizi nu s-a putut -'itabili cu certi,tudine; putem presupune doar
că e!e constituiau postamentul unui perete despărţitor de .lemn, care crea
astfel un coridor aflat ,în legătură d:rectă cu incinta interioară a templului
printr-o intrare a cărei urmă am găsit-o pe latura sudică a camerei. Prin
acest ,perete camera cu altarul era izolată de camera din spatele cellei. Spre
această ,presupunere ne conduce şi faptul că pe latura sudică a .încăperii am
găsit urmele a două intrări, prima dinspre pronaos, iar a doua di,nspre curte.
Al doilea şir de cărămizi putea fi baza unor s::ări de lemn, necesare pentru
a ajunge în cubicului central. al cărui nivel era mai ridicat. Bineînţeles,
toate ace.ste afirmaţii rămîn ipotetice fotruoît nu există dovezi arheologice
destul de dare pentru a le considera certitudini. Faptul că şirul de cărămizi
se află sub nivelul altarului din cubicul, deci cu circa 0,40 m sub nivelul
de călcare antic din .faza altarului, este o dovadă că ele aparţin unei faze
anterioare şi că s-a renunţat la ele atunci oind s-a ridicat nivelul camerei,
moment cînd, probabil, s-a desfiinţat şi accesul din coridor în cubiculul
central.
Incăperea a fost reparată şi tencuită de mai multe ori, pe peretele estic
constatîndu~se trei straturi de tencuială suprapuse.
Numeroa,sele reliefuri reprezentînd pe Silvanus (fig. 5/1) şi un altar dedicat aceleia.şi zeită.ţi ne fac să credem că această încăpere era consacrată
cu!tului lui Silvanus.
Cubicului central ,avea nivelul de călcare mai ridi::at cu circa 0,50 m
faţă de cubiculele ilaterale, dar mai coborît decît al platformei aharului.
Nici ,în această cameră nu s-a surprins nivelul de călcare antic, deranjat
atît de lucrări!e agricole, cît şi de eX,ploatarea pietrei. ln straturile superioare
s-au găsit fragmente de paviment de cărămidă, aflate ,În poziţie secundară.
Un probabil nivel de călcare, nivel corespunzător primei faze, fază contemporană cu şirul de cărămizi din cubiculul vestic, cu aceeaşi di.ferenţă de
nivel Între cubicule, ,se poate deduce din lăcaşurile pentru susţinerea unor
bîrne de lemn amenaj,ate În ziduri.Je camerei. În această fază, camera pare
a fi fost pavată cu lemn. In faza corespunzătoare altarului cu baza de cără
midă, nive!ul este ,înălţat şi ,în această 'Încăpere, pavajul fiind de cărămidă.
In ceea ce priveşte intra:rea în cubiculul central, nu !avem nici o indicaţie arheologică. Cert este că prin spa-tele altarului nu se putea intra. Dacă
în ,prima fază a existat o intrare dinspre cubicului vestic (mai exact dinspre
coridorul dintre cele două şiruri de cărămizi), ea a fost închisă 1n faza a
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Fig. 4. - 1. Cubiculul de vest al templului lui Liber Pater cu baza altarului; 2. Cella templului lui Liber Pater.
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2
Fig, 5 - 1. Relief reprezentîndu-1 pe Silvanµs însoţit de d o uă Silvane, descoperit în templul
lui Liber Pat er ; 2. In scrip ţi a lui L. A pţ1l ei u s Mar cus d in t emplul lui' Liber Pater.
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doua. Rămîne o singură posibilitate: aceea ca intrarea să se fi făcut dinspre
încăperea estid. Urmele ei nu s-au putut identifica, deoarece zidu,! vesti-c
al camerei a fost scos complet în epoca modernă.
Dacă în cubicule s-.au găsit urme ale ref.aceri!or templului, ,în pronaos
şi curtea interioară ele lipsesc. Aceste elemente rămîn, se pare, neschimbate
pe .întreaga durată de funcţionare a edificiului de cult.
Porticul templului (fig. 3/2), aşezat ,pe o puternică temelie, placată cu
blocuri de gresie, avea pe laturile lungi (c!e est şi de vesit) cite 10 coloane,
iar pe latura de sud, deci spre intrarea în templu, 8 coloane de gresie. Din
aceste 8 ml-0ane •s-au găsit o coloană păstrată În Întregime (2,95 m lungime,
cu un ciametru de 0,45 m) şi una .fragmentară de 1,15 m lungime. Capitelurile corintice ale porticului erau tot din gresie. Porticul, cu laturile I-ungi
de 13 m, iar cea scur,tă de 9,55 m, ·Înconjura din trei ,păqi o curte interioară.
în centrul acestei curţi s-.a găsit o groapă .patrată cu latura de 0,90 m, pavată (?), mărginită (?) de ţigle şi cărămizi, adîncă de 0,25-0,30 m. Acest
eventual -bazin putea fi un loc pentru s-curgerea a•pei de p:oaie, dar şi un loc
amenajat pentru efectuarea sacrificiilor.
Cella (fig. 4/2) este destul de mică: 6,5 X 5,8 m. Spre altar se urca pe
trei •trepte, ultimele două fo opus incertum, iar prima din ,blocuri de cakar.
Nu excludem .posibilitatea ca şi celelalte trepte să fi fost placate cu p:ăci
de marmură sau gresie. Platforma altarului, cu o ,suprafaţă de 3,4 X 5,8 m,
era străjuită de două coloane corintice de marmură. Din ele s-au păstrat
un fragment de fus, mai multe fragmente din baze şi din capiteluri. Din
ahar nu s-a păstrat nimic, urmele sale dispărînd odată cu platforma de
susţinere.

Temp'.ul pare a ,fi fost împrejmuit de un zid sau de un portic, ale
urme ,s-au găsit la 2,60 m de zidul nordic al construcţiei. Seeţiunea M 11
(fig. 2/3), trasată ,pentru controlul porţiunii dintre şosea şi templu, a scos
la iveală nu numai acest zid {mai ,precis, temelia zidului), ci şi un strat de
dărîmătură cu cărbune şi arsură între zidul templului şi zidul descoperit.
Aces,t strat relativ subţire se află ,Între stratul de cu'.tură pigmentat cu mortar, cărămidă, fragmente ::er.aimice, caracteristic pentru o perioadă de locuire
neîntreruptă, şi un strat asemănător cu acesta, în care -însă apare şi dărî
mă~"-a datorită ruinării clădirii, dărîmătură care trece şi peste zidul încon1urător. Acest istrat de arsură, coroborat cu celelalte aspecte observate
În <:ubiculul vesti<: şi cel centra!, ne oferă o indicaţie arheologi::ă cu privire
la sfîrşitul primei faze a edificiului. Stratul de arsură şi dăr:mătură de ai-ci,
precum şi cel <le sub altarul de cără.mi· ă, sînt dovada incendierii templului
la un moment dat al existenţei sale. Ca urm.are a acestei incendieri, cu
ocazia reparaţiilor, s-a înăJ,ţat nive~ul ·În cub:cu!e şi s-a ridicat altaru'. de
cărui

cărămidă.

ln ultima sa fază (fig. 6) ·templul avea pronaosul acoperit, arnperiş:11
sprijinindu-se pe zidurile exterioare şi pe şirul de coloane ale portic:ului
(fig. 7). ,În centru ră.mînea o curte des-::operită. Lăţimea prea mare a acestei
curţi interioare nu ,per,mitea acoperirea ei dedt printr-o supraetajare, lucrare
care necesita so'.uţii tehnice ,dificile, suprastructura devenind prea grea pentru
dimensiuni!e coloanelor existente. Însăşi lum"narea acesitei În::ă,peri vaste devenea o ,problemă. ,ln timpul cercetării, un număr mare de ţigle şi olane
s--au gisit mai ales În exteriorul ziJuri-lor templului, În zona naosului şi a
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Templul lui Liber Pater (reconstituire) .

cubiculelor, ele .fiind cu totul sporadice În s,paţiul mărginit de portic. Altarul,
datorita treptelor, avea şi ,acoperi,ş ul mai înalt. Pl,a fonul să u se ,afla
probabil pe aceeaşi ,linie -cu plafonul cubiculului central. Templul impunea
prin imrarea sa monumentală şi prin coloanele înalte ale cellei, chi,ar dacă
îi Lpsea colonada exterioară caracteristică templului antic.
1n interiorul templului s-a găsit o mare -cantitate de material ,arheologi-c,
,s culpturaJn, arhitectonic şi epigr.a1fic28 • De o deosebi.tă i.mponanţă este o
inscripţie (fig. 5/2) care are darul să arunce o rază de lumină asupra unui
moment din exisitenţa templului. Un decurion şi cvestor ,al coloniei, Lucius
Apuleius Ma•rcus, repară cu banii săi porticurile şi cubiculele templului, incendiate de duşmani. Se pare că a-ceasta aqiune a fost ,Întreprinsă ,în urma
ră:iboaielor marcomanice, oînd barbarii au ajuns ,pînă sub zidurile Ul.piei
Trai,ane, incendiind zona din exteriorul zidurilor 29 . Aşadar, sfîrşitul ,primei
faze a templului .se poate .fixa fo jurul anului 170; el a fost urmat de ,reparaţii care s-au e.fectuat ,însă in planul templului. Începuturile templului sint
situate de descoperiri,le monetare focă În primii ani ,ai oraşului (perioada
Traian-Hadrian). Templul a fonqionat probabil pîn ă la 1sfîrşitul dominaţiei
romane, ruinîndu-se apoi treptat.
înălţat

(=

27 D.
Alicu, C. Pop, V. Wollmann, The figured monument5 /rom Sarmizegetu5a
British Archeolog ical Re;ports, International Series, 55), London, 1979, nr. 59-69, 76.
28 H. Dai-coviciu şi I. Piso, În ActaMN, XIII, 19.76, p. 89-92.
29 Idem, îin A ctaMN, XII, 1975, p. 159-163.
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şi

Hygia

Despre existenţa unui templu ,consa,cr,at zeilor medicinei Aesculap ş i
H y,gia se ·ş tia âncă din 1884, dnd G. Tegl.is îl identifica la nord de ,cetate
şi nord-est de .amfiteatru, pe ,b aza a două altare ,cu inscripţie (CIL III 7897,
7898) 30 • Din aceeaşi zon ă provin o serie de alte monumente epi-grafi.ce sau
sculpturale des,coperi,te de-<a lungul vremii şi dedicate aceiloraş~ zeită,ţi 3 1 .
Ce rcetările efecruate ân .anii 1973-1976 ,î n zona ~espectiv ă au· ,scos
într-.a devăr la iveală un mare complex rnltu.al ~fig. 8) consacrat divin ităţilor
vindecăto.a re3 2 • Complexul ,compor,tă mai multe faze, pe care le vom trata
separat.

TEMPLUL LUI AESCU LA P 51 HYGI A
PL AN GEN ERAL

Z7Z!.
:yz;
f::,;:

FAZA t
r- ,\ZA ,, c lădiri d e l emn
F AZA li

FAZ A I I I

Fig. 8 30

Planul sanctuarului lui Aesculap

şi

al Hygiei.

G. T6glas, în H unyadvarmegye tortenete, I, p. 62.
C. Daicoviciu, î n Dacia, I, 1924, p. 230, cu indicaţiile h•bliografice.
H. Daicoviciu ş i colaboratorii, În Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 225-228.
Menţionăm că mod ific ările din ,textul nostru faţă de raportul publicat SIÎnt rezultatul continuării săpătur ilor vreme de focă trei ,ani, ele constituind o sinteză a concluziilor colectivului
de cercetare <le la Sar,mizegetusa. In cele expuse ar ,putea interveni focă modificări determinate de vii toarele descoperiri în interiorul şi exteriorul complexului ,de cult_
31

32
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FAZA I (fig. 9). Din ·p rima fază au fost surprinse urmele unei clădiri
ma ri, că rei.a nu i s-au putut ,determina toate compa,rtimentele. A<:eastă fază
a fo st în cea mai mare parte demolată, inclusiv temelia, cu excepţia unor
mi<:i poxiţiuni unde s-au mai păstrat ,încă partea inferioară a zidului sa u
chiar ziduri refolosite În faza urmitoare.
Aripa de sud a clădirii se compunea din două Încăperi mari; acestea
ar mai fi putut .fi compartimentate prin ziduri ale căror urme nu au fost
însă surprinse. Spre nord, corn,truqi,a continua cu o incintă de zid de piatră
prinsă cu mortar. In interiorul acestei incinte, in ,p artea de nord-vest a ei,
am surprin s urmele unei temelii superficiale, .formată din două- trei l.1Înduri
de piatră rotundă de talie mijlocie sau mică, nelegată cu mortar. aflată
imediat sub humusul antic. Di.ferenţa clară dintre acest zid ş i ce.I legait cu
mortar aflat la vest de el, s ugerează patul unei dădiri de lemn În interiorul
incintei primei faze. Planul curios, surprins parţiail, ,pare a indica un mic
templ u cu un vestibitlum şi o cella. Un tip identi<: de zid s-a găsit ,î n partea
de nord-est, În exteriorul incintei; el pare să fi închis o cameră şi un coridor. Şi la est de aripa sudi că a dădirii a apărut un astfel de zid, păstrat
doar pe o mică •porţiune .
Faza I, a cărei destinaţie cu greu poate fi .precizată, dar oare e posibil
să fi fost tot un templu, a avut o scurtă .perioadă de existenţă, clădirile de
lemn, poate şi celelalte, fiind distruse de un · in<:endiu. Urme de că rbune şi
ar s ur ă s-au găsit ,î n mai multe locuri din interiorul incintei, atît ,în preajma
c:ădi-rilor de 1lemn, d t şi În zona celor de .piatră. Faptul că au avut o scurtă
perioa·dă de existenţă este confirmat şi .de materialul <:aracteristic pentru facep utul secolului a l II-lea descoperit ,În clă dirile fazei următoare .
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FAZA a II-a (.fig. 10 şi 11). Clădire.a din priana fază este demolată,
iar terenul nivelat, anulîndu-se p.arţial panta naturailă care are o încl inare
sud-nord de 40/o. Se construiesc acum patru edi.ficii independente, notate cu
cifre romane de la I la IV.
I. Este un mic templu, constînd dintr-o incintă patrulateră cu ,l atura
.de 8,20 m, al -cărei zid, lat de 0,50 m, este prins cu mortar. În centru se
găsea cella, de aceeaşi formă, cu latura de 4 m. Zi,durile cellei, păstrate
mai bine, sînt cons,truite !În tehnica opus incertum, din piatră de f'Îu Iegată
cu mortar, şi tencuite. Ele au o grosime de C,50 m, cu excepţ :a celui de
vest, gros de 0,60 m. În interior, cella era · pavată cu coccioipesto gros de
0,05 m, foarte uzat an faţa intrării şi a unui altar din cărămidă de 1,5 X 1 m,
adîncit cu 10 cm ,în nive:ul cel:ei. Intrarea era pe latura de est.
II. La sud de templul I s-a construit, .în aceeaşi vreme, ah templu. El
constă dintr-un naos de formă aproape patra.tă {7X6,5 m), o cella rectangulară (4,25 X 3 m) şi un cubiculum 1n spate (6,25 x ·4,25 m). In faţa naosului
se păstrează, la 3,55 m distanţă unul de celă lalt, două postamente de cără
midă, patrate, cu latura ,de 0,50 m, baze proba;bi•l a'.e unor coloane ce flancau
intrarea. Între ele s-a găsit un prag lung de 1,60 m. In naos s-au descoperit
fragmente de altare profilate, unele cu ins c•ripţie .
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In faţa templ'Ului se aiUa o ,platformă ide pi,atră, postament probabil al
unui alta r pentru saaifi.cii.
III. La ~ud-vest de templul II se ,co nstruieşte o dădire ['e<:tangulară,
(7,5 X 5,1 m) ,cu o ,remelie superficială, adîncită în sitratul de dă'rfuiătur;i şi
în cel de nivdare din .faza. I şi ,puţin fofiptă fo humusul antic.
Zidul ,În opus incertum are o laiţime de 0,70-0,76 m. La ,co.l,ţ-urile
,l,a turii de est se mai păstrează ,Încă dbu ă blocuri .fasonate de -gresie, baze
probabil pentru uşorii uşii. În .faţa intrării, la 1,5 m distanţă, -se găsea 'Un
pr.ag din blocuri mari de -gresie, lung de 3,15 m, aşezat pe ,s tratul rd e dărî
mături din prima fază. Este de remar,cat canti,tatea mare de •tencui.ală pictată
găsită .în această dădire.
.
IV. La 2 m spre sud ,de dă,direa III, se ,construieşte, refolosindu-se
pentru latur.a de vest un zid din prima .fază, o altă dădire, de data ia-ce.asta
cu rol sacru cert. Ea consta ,dintr-un portic spre est, din -c are ,s-au surprins
4 pos,tamente pentru coloane şi o -cella de 6X5,9 m, având u
n centru bazele
unui altar pati-at de cărămidă . Un zid slab, -cu fundament suiperficial, împarte cella pe direoţi.a nord-sud în două părţi inegale sau, mai bine zi,s,
creează un co ri for ,î ngust (0,70 m) în ·spatele altarului. Este foarte p osibil
ca acest zid ,slab din două dnduri de piatră să ,fi susţinut un ,l ambriu de
lemn .
Faz,a a II-a pare să fi sfîr·şit în· urma unui puterni,c incenrdiu în a doua
jumătate a -secolului al II-lea, probabil în timpul atacului marcomanic. Ce.le
mai mu:,te urme de ar s ură s-a'U descoperit :În zona templului I.
FAZA a II 1-a {fig. 12). In această fază, trei dă<liri din rfaz.a precedentă
(I, II, III) ,suferă mo-difi că,ri mbstanţia•le, templul IV, .fără nici o modificare, con tinuînd să .funcţioneze.
I. După incendiu, templul I este reconstruit. Cella rămîne a,ceeaşi, comportînd doar reparaţii fo exterior şi tencuieli. Zona din exteriorul cellei este
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Reconstituirea edificiilor clin faza a II-a a sanctuarului lui Aesculap
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inegal ,faţă de ve,che.a suprafaţă. Astfel, la tura ,s udică a noii clădiri
se suprapune par,ţial peste laitura .sudică a fazei anterioare. Laturile de nord
şi de ,sud mă soară acum 10,25 m, iar cele de est şi vest 10 m. Nivelul int erior •se ridică ,cu circa 20 cm. In faţ,a ,cellei ,am sunprim un pavaj ,slab de
cocciopesto ,şi baza unui mic altar ,de cairămidă .
II. Templul II dispare
urm.a catastro.fei; el este demolat, peste cella
:şi pr-onao.sul ,său .Întinzindu..,se o curte pavată ,cu lespezi de g,resie. În colţul
de nord-est al ei se sa.pa o .fnntînă de formă patrată cu ;l,a tura ,de o,75 m,
.adîncă de 4,5 m. Ou:bicuilul din spate este inolu,s Într-o clădire no uă, de
formă ,dreptunghiulară, cu dimensiunile de 9,5 X 6,5 m (fig. 13/1). Este posibil ca în noua dădire să ,se ifi refolosit zidul exterior vestic a'l templului
precedent. Cantitatea mare de cărămidă ,În formă de ,pişcot descoperită în
zona templelor II şi III, în nivelul ,sUJperior, imediat su:b glie, presupune,
cel puţin pentru aceste dădi,ri, un paviment de ,acest tip.
III. Clădirea HI, cu <temelii sl,abe, este dărîmată în aceaistă fază. Intre
dădirea II şi templul IV ,se construieşte acum un edificiu cu temelii puternice, late de 0,9C m, bine ,p rime !n mortar. Edificiul este de fo-rmă ,d reptunghiulară, cu dimensiunile de 12,80 X 8,10 m. El cuprinde cu totul În inte1

în
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riorul său vechea clădire, inclusiv pragul. Stratul de nivelare a.dăugat celui
din faza I se ridică acum la circa 0,70 m.
Destinaţia clădirilor II şi III din ultima fază este greu de precizat.
d.ar, judecind -după fragmentele -de alt.are şi tăbliţe votive cons.aerate zeilor
medicinei descoperite ,în interiorul lor şi în jur, şi aceste edificii slujeau Într-<un .fel sau .altul - cultului lui Aesculap ·şi al Hygiei.
In incinta templelor, la ,sud-est de .templul IV, s-a descoperit şi o construcţie patrată cu prag, cu latura de 5 m. Din această clădire s-a păstrat
o platformă de pia,tră cu o groapă rotundă ân centru. Clădirea ave.a probabil
pereţii de lemn. Cantitatea mare L'.e aşchii de marmură descoperite în jurul
său au dus la ipoteza unui atelier de pietrărie 33 . În apropierea lui s-a găsit
un fragment de relief dedicat lui Iuppiter34 , c.are putea fi un ,produs nereuşit
al atelierului. Un rebut poate fi constatat şi în cadranul solar fragmentar descoperit la est de templul IV 35 .
Acest atelier asigiura necesităţile templelor, dar execut.a şi alte lucrări
de sculptură cu diverse destinaţii.
Zidul de incintă al ,întregului complex sacru a fost con-~truit probabil
în faza a II-a, după distrugerea incintei primei clădiri. Complexul se fotindea
şi în afara zidului de incintă, ~pre nol'd, unde au fost gă.site urme de ziduri.
o frumoasă mască a Meduzei 36 , obiecte şi o placă votivă de bronz dedicată
aceloraşi zeităţi 37 • Nu excludem existenţa, în apropierea templelor, a unui
spital care urmează a fi cercetat ,În campaniile viitoare.
In concluzie, se pot stabili la sanctuarul zeilor medicinei Aesculap ş1
Hygi.a (fig. 13/2) trei faze de construeţie.
In ,prima fază exista o clădire de piatră, tn incinta care1.a se aflau şi
clădiri de lemn, distruse într-un incendiu la puţină vreme după construcţie.
In faza a II-a se demolează rămăşiţele primei clădiri şi se con.struiesc
patru ed~ficii de cult cu ,planuri di.ferite. Trei dintre ele (I, II, III) ~înt
distruse mai mult sau mai puţin -de un incendiu ce poate fi plasat în
anul 170.
In faza a III-a urmează o reconstrucţie con~tînd în amplificarea a două
clădiri din faza anterioară (I, III) şi în construirea unei noi clădiri peste
tem,p!ul II.
Fără intervenţii esenţiale, complexul de cult funcţionează astfel aproape
un secol. Stratigrafia orizontală realizată pe baza opaiţelor găsite în mare
cantitate În incinta templelor indică o deplasare a importanţei clădirilor în
timp, pentru oult, ,de la nord ·spre sud. Se pare că în ultima parte a interva:ului temp!ul I este mai puţin sau deloc utilizat, activitatea concentrîndu-se ,în cele două clădiri rectangulare şi în templul IV.
33
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D. Alicu, C. Pap, V. Căţănaş, în ActaMN, XIII, 1976, p. 125-126.
I. Pisa, .în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 57-58.
D. Ali.ou şi S. Alicu, în Sa,getia, XIII, 1977, !P· 263-265.
D. Alicu fi A. Rusu, în ActaMN, XI, 1974, ·p. 95-97.
I. Pi.so, op. cit., p. 61-62.
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2
Fig. 13 - 1. Clădirea rectangulară ridicată , în faza a III-a, în locul templului II din san;,-tuarul lui Aesculap şi al Hygiei; în fund - fîntîna patrată ; 2. Sanctuarul lui Aesculap şi
al Hygiei: vedere generală.
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Complexul este pă.ră.sit -după abandonarea Daciei şi se ruinează de vechime. Mai mult, primii creştini devastează interioarele, aruncînd stam.ii şi
table votive ·În fîntîna patrată, pe jumătate astupată, pe care acum o astupă
complet.

3. Templul lui Silvanus

Templul .,a fost identificat În anul 1976 3 8, printr-o

secţiune

(M 13 ) Într-o

zonă .în care se ,presupunea a .fi templul zeului Mala~bel 39 , la suci-est de

amfiteatru şi la circa 50 m distanţă de zidul oraşului, În apropierea colţului
nord-estic al acestuia.
Construcţia dezvelită de noi ,s-.a suprapus peste o dădire mai veche,
ale cărei ziduri au fost în cea mai mare parte demola.te •complet şi, Într-o
mică măsură, refolosite ,În noua construcţie (fig. 14/1).
Edificiul sacru are o .formă ,dreptunghiulară cu laturile de 28.X 12,8 m.
Zidul, .lat de 0,80 m, este construit ~n tehnica opus incertum din ,piatră de
:-îu legată -cu mortar. La 14,80 m spre nord de latura sudică, unde se afla
probabil intrarea, dădirea este ,împărţită .în două de un zid median. Cele
două -compaNimente ale clădirii se deosebesc Între ele substanţial.
In primul compartiment, cel ·din ,partea de sud, s-au surprins două faze
de existenţă ale edificiului. Din prima fază, distmsă ,în urma unui incendiu
,puternic care a afectat grav IÎnsuşi pavajul de cocciopesto al încăperii, am
surpr:ns temeliile unei baze -de altar, respectiv ale cellei de 3,8 X 1,3 m,
lipită ,de zidul nordic al camerei. Un zid aparţinînd vechii clădiri, lat de
0,40 m, '31ffat la 3,60 m de latura de vest a camerei, a fost refo'.osit, ei
secţionînd camera pe direoţia nord~sud. Dacă el avea un pandant la aceeaşi
distanţă de latura estică, atunci încă-perea era Împărţită ,în trei nave, dar.
din ,păcate, nu am găsit urmele acelui zid. Cert este .însă că exista o diferenţă de circa 0,30 m ,între nivel,ul de călcare din ,partea de est şi cel din
partea de vest a zidului refolosit.
·
In faza următoare se repară pavajul, care se înalţă acum cu circa 10 cm
în navele lakrale, iar nava centrală este pavată cu ,lespezi de piatră aşezate
,peste un ,strat de dăr.îmătură cu multă ţiglă (fig. 15/1). Pavajul •de piatra
,se pă.strează mai bine lîngă cella, unde are o lăţime de 2,65 m. La marginea
de est ,a pavajului din lesipezi de piatră s-.a gă.sit o bază de coloană ,cu plinta
neobişnuit de groasă (0,25 m), fracturată. Aceasta putea face parte dintr-un
şir de baze paralele cu zidul din par,tea de vest a pavajului, umpărţind astfel
încăperea ,În trei nave. Nivelul navelor laterale este cu 0,25-C,30 m sub
nivelul navei centrale. În nava estică s-a descoperit şi un capitel doric, puternic ars. Cella este lărgită în faza a II-a, ajun~înd acum la dimensiunile
de 5,1 X 2,1 m.
·
La mijlocu,! secolului al III-lea, clădirea ,suferă ,un nou incendiu, după
cum reiese din ,stratul gros de dărîmătură şi arsură cu monede ,de la Gor18
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H. Daicoviciu, D. Alicu, I. P~, C. Pop, în Sargetia, XIV, 1979, p. 149-15::J.
C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 229 cu bibliografia; p. 263, XV.
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Fig, 14 -

1. Planul templului lui Silvanus ; 2. Planul templului închinat probabil mai multor
diviuităţi.

dia3us J i Ga'llienus. Se pare, că dup ă ultimul incendiu clădirea nu ma1 este
rnfac-uta.
lncăperea. mare din spate era · mult mai .simplă, necompartimentată. Şi
în interiorul ei s-.a:u surprins urmele dă,dirii anterioare, precum şi arsură
şi dărîmă tură rezultate În urma celor două incendii. Cantitatea extrem de
mare de oase de· animale descoperite .în 3.IIllbele niveluri ,a,le încăperii, lipsa
pav.ajul,uî şi a legăturii ou încăperea din fa,ţă, preisupun p izolare a aicesteia
şi ne oferă o 51u,gestie în legătură cu utili1Z;a:rea ei. Era probabil o curte acoperi,tă (în stratul ,de dăr,îmătură ,predomină ţigla) pentru animalele necesare
sacrifici ilor, a du se in templul prezentat dt şi ,În cel din imediat,a ,apropiere.
Identificarea edificiului cu templul Jui Si.lvanus se ,datorează unui ex
voto descoperit ,În nava estică, un care apare sculptat Silvanus însoţit de
9 Silvanae40 .
4o

I. Piso, A. Rusu, în ActaMN, XIV, 1.977, ,p. 155-158.
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Fig. 15 -

I. Templul lui Silvanus; 2. Canale în templul consacrat probabil mai multor
divinităţi.
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4. Templul consaaat mai multor

83
divinităţi

La 2,40 m spre est de templul lui Silvan,u.s, prin două secţiuni per'Pendicul,are ,s-au stabilit limitele unui imens edificiu de cuh 41 • Menţionăm că
templul identificat în 1976 a fost cercetat doar fo proporţie de 750/o în
anul următor; de aceea, unele din ipotezele propuse de noi pot suferi modificări după cercetarea integrală a monumentului.
Templul (fig. 14/2), cu dimensiunile de 46,3X34 m, ,se compune dintr-un
vestibulum marcat de două coloane corintice, un pronaos de forma unui
coridor acoperi,t, cu colonadă pe laturile interioare care înconjoară peribolul
şi cella, ,întrerupt în partea de nord de o ,încăpere a cellei. Peribolul constă
dintr-o curte interioară, descoperită, de 21,3 X 31,2 m, măl"ginită de porticul
pronaosului. Cel!a templului este construită în partea de nord a curţii. Substrucţiile ei ,se compun dintr-o platformă masivă de piatră de 10X3,3 m,
un spaţiu liber (8,1 X 2,3 m) în spatele platformei, în care s-a gă.sit un strat
gros de pămînt bine bătut, şi o cameră mare în ,spate cu latura de 8,10 m.
La ,un moment dat, postamentul de piatră este lărgit spre sud cu un zid
construit in faţa lui, lat -de 1 m, platforma av,înd acum dimensiunile -de
10 X 4,3 1111. Este de remarcat .faptul că acest zid nu are o faţă regulată spre
sud. El a putut ,fi adăugat ·Într-o fază ulterioară, lărgind a,stfel cella, sau
poate reprezenta fundamentul în faţa cellei. Din nefericire, cu puţini ani
în urmă terenul a fost n~velat cu maişini grele, astif el înoît nu se poa,te
stabili relaţia pe vel"ticală dintre el şi platforma propriu-zisă. Ştim doar că
ex~tă o diferenţă de 0,35 m Între teme!iile lor. Această diferenţă, precum
şi calitatea inferioară a zi.du;ui, înclină balanţa în favoarea ipotezei unei
trepte existente -de la început, căci zidul nu putea asigura rezistenţa necesară
coloanelor masive de marmură care marcau cella ,(din raportul dintre lă
ţimea cellei şi diametrele coloanelor reiese că postamentul de ,piatră susţinea
patru coloane corintice).
In spatele templulrui, oblic pe latura de nord, am surprins un zid cu
totul diferit ca structură de zidul templului. El poate face parte din incinta
comună (temenos) a celor două temple.
Edificiul de cult a fost construit pe o pantă nord-sud destul de pronunţată (3,50/o). Nivelarea terenului s-a făcut prin ump;erea spaţiului interior cu moloz şi pămînt (în moloz, pe Lingă alte materiale, s-au găsit chiar
şi cărămizi de la pile de hypocaustum). Rămine o enigmă deocamdată pentru
noi În ce consta pavajul edificiului.
Din păcate, nivelul de călcare în templu nu a fost surprins nicăieri.
In umplutura de pă,mînt şi moloz a fost descoperită o reţea de canale,
construite din piatră de rîu, din cărămizi şi din piese arhitectonice şi sculpturale de marmură (fig. 15/2). Canalele urmează panta naturală a terenului
şi ies din templu prin latura nordică a acestuia. Este probabil că aceste
canale au fost construite odată cu templul, sau, dacă acesta are două faze,
odată cu faza a doua.
Stratul -de umpl,utură utilizat pentru nivelarea interiorului templului era
destul de puţin consistent. Canalele au fost construi,te pentru a evita igrasia
zidurilor şi pentru drenarea stratului de umplutură.
41
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Canale asemanatoare au mai fost descoperite şi în interiorul zidurilor
antic, fiind construite tot în stra,tul de moloz şi datate, în genere,
în fazele tîrzii ale zonelor respective. Această ,împrejurare, ca şi elementele
arhitectonice şi sculpturale refolosite pentru canalele din templu, sugerează
ca -dată de construcţie a a;:estuia (sau a ,celei de-a doua f.aze a lui) a doua
jumă,tate a secolului al II-iea e.n.
1n pereţii canalelor au fost ,aşezate şi oîteva altare fragmentare. Trei
fragmente de altar păstrează încă parţial nume!~ divinităţii căreia le-aiu fost
dedicate, resipectiv Diana, Iuno şi Hercules 42 • Confirmarea ,sculpturală a două
dintre inscripţii o aduc fragmentele din ,statuile în mărime naturală a lui
Hercules şi a Dianei, descoperite on umplutură 43 •
Dacă templul a avut două faze ,de construcţie, este de presupus că fra:gmentele epigrafice ~i sculpturale amintite au apaI1ţinut celei dintîi. ln acest
caz, el a fost inchinat iniţial mai multor divinităţi (printre care Iuno, Diana
fi Hercules) şi nu există nici un motiv să-şi fi modiifica,t consacrarea În
faza a doua. Dacă, ,dimpotrivă, templul are o singură -fază de construcţie
(databilă, cum s-a văzmt, în a -doua jumătate a se;:olului al Ii-lea e.n.),
atunci piesele descoperite in umplutură şi în pereţii canalelor trebuie să provină din alte construcţii, ,învecinate. In acest •caz, divinitatea căreia marele
templu ,îi fusese închinat nu se .poate stabili.
1n zona templului, fo.ainte de construirea acestuia, existase o clădire de
lemn, a;e cărei urme au fost surprinse în seeţi,unile efectuate. Ea a pierit
într-un incendiu; Î!n stratul de ,arsură s-a descoperit o monedă ,de la Traian.
oraşului
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(Resume)
Le texte integral de certe etude sera publie en fr.ans:ais dans la revue Dacia.
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PORT A PRINCIPALIS DEXTRA
A CASTRULUI DE LA GILAU

ln cadrul campaniei de săpături din anul 1980, obiectivul princip.al a
bst identificarea şi dezvelirea porţii principalis dextra. Cunoscînd deja orientarea reală a castrului de la Gilăiu (cu porta praeto,ria spre est, unde se a.flă
castelul medieval) 1 , am identificat porta principalis dextra (în continuare
pre.scurtată p.p.d.) I.a 164 m de latura vestică, respectiv la 57 m de cea
estică .a castrului (fig. 25).
Articolul de faţă îşi propune prezentarea amănunţită doar a acestui
obiectiv 2, întrucît săpătura a evidenţiat existen~a mai multor nivele de locuire şi mai multe refaceri ,succesive, reuşindu-se, în final, o corelare a stratigrafiei verticale cu cea orizont.ală. încercînd depăşirea vechii metodologii
de lucru, ne propunem să abor,dăm cercetarea şi prezentarea unei porţi de
castru nu numai prin prisma planului bastioanelor, ci şi ,prin coroborarea
a:estui plan -cu ,componentele unui element complex de fortificaţie. Astfel,
diferitelor etape de construcţie a zid1Urilor bastioanelor ,}e corespund amenajări ale: viei principalis, ,ale agger-ului, şanţurilor şi a spaţiului din deschiderea porţii. In acest scop a .fost tr,asată o seeţiune, S. XVI, parale:ă cu
incinta, care a inter,sectat bastionul estic, deschiderea porţii şi o parte din
cel vestic. Perpendicular ,pe aceasta a .fost practicată S. XVII care a intersectat bastionul de vest, şanţurile, precum şi o porţiune din interiorul castrului
cu via sagularis. Săpătura ,a fost dezvoltată ,prin deschiderea unui număr
de 13 carouri, denumite convenţional „casetele A-M" {fig. 9 şi 10). Sistemul
de martori astfel rezultat a permis obţinerea mai muhor profile prin toată
zona porţii, orientate atlÎt est-vest, cît şi nord~sud (fig. 3 şi 4). Prezenţa a
numeroşi arbori în Întreaga zonă a reprezentat un impediment, mai· ales
pentru dezvo'.tarea săpăturii -înspre sud 9i est.
Pentru prezentarea rezultatelor obţinute ,am recurs la utilizarea unor
culori strict ,convenţionale ,în locul obişnuitelor haşuri, care în cazul nostru
nu ar fi putut reda ,cele 39 ide poziţii din legendă {.fig. 1). Coroborarea
stratigrafiei verticale ,cu cea orizontală a impus utilizarea aceleiaşi culori
atît pentru pro.file, cît şi pentru p!anurile de situaţie. De asemenea, un
1 D. !sac Al. Diaconescu - C. Opreanu, Săpăturile arheologice în castrul roman
de la Gilău. Campaniile 1976-1979, in Potaimi, II, 1980, p. 32 sq. şi fig. 1 (cu bibliografia completă asupra vechilor şi noilor săpături). Dintr-o regretabilă eroare, scara grafică
de 'la. fig. 1 nu es,te corectă. lndreptarea o facem cu ocazia articolului de faţă, fig. 25.
2 Un raport asupra întregii cam-panii de să.pături 1980 a fost ,prezentat în cadrul celei de a „XV-a Sesiuni anuale de rapoarte 'Privind rezultatele cercetăililor arheologice din
anul 1980n, Braşov, 26-28 martie 1981.

D. !SAC -

86

A. DIACONl!SCU -

C. OPIU!ANU

sistem unitar a fos,t adoptat şi în cazul metrajului 3 • Totodată, pentru a evita
o doscriere a profilelor în text, am reours la sistemul reprezentării grafice
a diiferitelor faze, ,în fig. 2, 3 şi 4. ln cadrul acestui sistem, deasupra segmentelor reprezentîn-d diferitele elemente ale unui ni-vel am menţionat doar c,m1ponentele definitorii pentru faza respectivă.
Datori,tă faptului că stratigrafia de la Gilău n-a fost afectată niciodată de lucrări agricole, săpătura a avut şansa identificării at·Ît a fazei de
pămînt, cît şi a celei de piatră a p.p.d.
O serie de elemente care, prin poziţia stratigrafică, yreced nivelul P';)rţii
de piatră pot fi atribuite fazei de pămînt. Cu toa•te ca suprafaţa cercetată
a cuprins ,întreaga zonă ,a porţii de piatră, to~uşi ea s-a dovedit prea restrinsă
pentru a putea ,fi elucidate, în această fază a cercetărilor, problemele legate
de poarta ,de pămîm. In consecinţă, nu vom insista în art:colul de faţă
asupra fazei -de pămînt, rezervîndu-ne dreptul de a reveni cu precizări asupra
acestei prob.leme în urma unor săpături viitoare.
Din faza de pămînt am identificat două şanţuri paralele, un număr de
8 gropi de pari, precum şi un drum c.e pietriş (fig. 5). Şanţul exterior, surprins -în S. XVII (fig. 2), precum şi pe profilele de est şi vest a'.e casetei I
(fig. 4), are forma unui „W". Şanţul a-parţine fazei de pămînt deoarece
marginea escaq:ei sa.le interioare se .află la un nivel inferior elevaţiei bastionului de vest. El are o adîncime maximă de 1,70 m faţă -de nivelul antic
de călcare şi o lăţime de aproxim~Hiv 5,60 m. Escarpele ş,anţul,ui au o înclinaţie diferită -în punctele unde el a fost secţionat, astfel ,în-oit în pian orizontal conturul său nu este re-gulat (fig. 5). Acest fapt se -datorează, prob.abil, reamenajărilor succesive ale pantelor s.ale. Şanţul a fost săpat Într-un
strat impermeabil de argilă (1)4, lucru care îndreptăţeşte presupunerea că În
majoritatea timpului apa băltea pe fundul său. Av,înd în ve2ere regimul
ridicat de precipitaţii al zonei, escarpe:e şanţului sufereau un proces continuu de eroziune. De alvfel, bolovanii de rîu care se scurg pe panta interioară a şanţului (fig. 2) provin din surparea progresivă a malului. Aceşti
bolovani aparţinuseră stratului preistoric (3 ), surprins de noi pe Întreaga
suprafaţă a castrului, şi nu consti,tuie deci o amenajare romană a escarpei
şanţului. Din cele două icuri ale şanţului a fost re:oltat un bogat material
arheologic, din care o menţiune s-pecială merită o frumoasă mască de bronz
aparţinînd căştii de paradă a unui cava:erist. Acest şanţ a fost umpl,ut cu
un pămînt lutos de culoare gri-gălbuie (10), foarte ,puţin tas.at, şi care nu
pare a consti,tui un strat de amenajare în faza de piatră, dat .fiind bogatul
material arheologic pe care îl conţine. Ori-cum, situaţia constatată în S. XVII
nu poate fi generalizată pentru -Întreaga latură de wd a castrului, deoarece
ea se referă stri-ct la zona porţii. Într-o secţiune trasată la circa 50 m mai
la vest, printr-un bas-tion de curtină al aceleiaşi laturi, în 1951, s-au putut
3

Sistemul de axe a fost adoptat

î-n<:ă

în cursul

numerotată de la dreapta la stînga, iar planurile

săpăturii,

de a;eea axa XXI apare

situaţie sînt plasate În ,a<lranul IV.
p,lanurile de situaţ,e, aclincimile re?U!tînd

de

Cotele diferitelor nivele nu au fost trecute pe
din numeroasele profile prezentare.
4 In text vom renunţa la de-scrierea amănunţită a diferitelor straturi, trimiţînd direct
la numărul de ordine <lin legen.<l..t de la fig. 1, număr trecut fără alte precizări În paranteză.
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observa umpluturi diferite pentru cele două icuri a:e şanţulllli, fapt care a
dus la presupunerea existenţei a două faze de pămînt~.
Cel de al doi!ea şanţ, care aparţinuse tot fazei de pămînt, este situat
spre interiorul castrului, la 8,50 m faţă de primul. El a fost surprins în
S. XVII (fig. 2), precum şi pe profilul nordic al casetelor A şi C {fig. 3).
Şanţul are o formă albia tă, fiind parale: cu cel în formă de „W", dar nu
este continuu, ci se ,întrerupe ,în dreptul viei principalis a castrului de pă
mînt (vezi profilul de nord al casetelor A, B, C, fig. 3 ). Şanţul albiat are
o lăţime de 8,60 m şi o adîncime de 1,50 m faţă de nivel,ul antic de călcare.
Pe panta sa .de sud se poate observa o dungă de pietriş (5) care s-a scurs din
drumul aflat în imediata sa vecinătate. Acest fapt dovedeşte contemporaneitatea dintre şanţu! albiat şi drumul pe care l-am identificat cu via ţ>rin
cipalis a castrului de pămînt. 5anţul a fost astupat ,cu un lut brun ou ·pete
pono:alii (7), foarte bine tasat şi lipsit aproape complet de material arheologic (cu excepţia -cîtorva fragmen-te ceramice romame atipice) ,(fig. 11).
Probabil este vorba despre o umplere intenţionată. Lipsa aproape completă
a materialului arheo!ogic, precum şi a unui str.at ,de depunere pe .fundul şan
ţului ,În urma funqionării, a indicat faptul că acesta a fost mereu curăţat
inainte de umplerea cu lut. Astfel s-ar putea e~p:ica şi forma sa albiată.
Tot fazei de pămînt îi aparţine şi un număr de 8 gropi, care, cu excepţia uneia singure, au un contur aproximativ circular, cu un diametru ce
,·ariază între 0,60-0,75 m. Ele marchează locul stîlpilor ce au ap.arţioot
unei construcţii de lemn (fig. 5). În profil, aceste gropi au o formă ~or
trapezoidală (S. \XVI, ,fig. 4 şi S. XVII, fig. 2). Ele au fost umplute cu
un lut gri afînat (8) (fig. 13). În cazul a 4 gropi (două situate 1n bastionul
de ves~, una ,în caseta F şi ,ana în caseta C) conturul circular este dublat
de unul dreptunghiu:ar, de culoare galben citron (9) (.fig. 12). Este vorba
despre două gro;i suprapuse, dintre -care -cea cu t:.mplutură gri (8) este mai
recentă (fig. 2). Credem :ă este foarte puţin probabil ca ele să marcheze o
refacere a p.p.d. în faza de pămîm după exact acelaşi plan, ci, mai degrabă,
gropile suprapuse marchează operaţi,unea de implantare şi apoi de scoatere
J. st!lpilor. Ce'.e cu contur rectangular şi umplutură galbenă (9) ar putea
proveni de la imp'.antarea stîlpilor, pe cînd ce!e circulare şi cu umplutură
gri (8) ar reprezenta gropile rămase în urma demolării porţii fazei ce pă
mînt. Această demolare s-a făcut pr:n scoaterea snîlpilor de susţinere ai constru:ţiei, astfel putîndu-se explica şi faptul că nu am identificat urme de
lemn carbonizat ,În aceste gropi. Este clar că diametrul gropilor de scoatere
este mult mai mare decît a fost, probabil, cel .al stîlpilor. Dealtfel, gropile
de implantare nu s-au păstrat tocmai În cazul ,În care au fost suprapuse
de gropile de scoatere cu diametru mare (circa 0,75 m). Deşi săpătura a identificat cele 8 urme de stîlpi (fig. 5), este premat1ur în s,tadiul actual al cercetărilor să în:ercăm o reconstituire a planul,ui p.p.d. în faza de pământ.
Tot fazei de pămînt îi aparţine şi un drum de pietriş (5), care a fost
.1coperit cu un strat lutos (7) reprezent1înd amenajarea zonei porţii în ve2erea ri,didrii ei fo piatră (fig. 3 şi 4). Aces,t drum aparţine fazei de pă
mînt, deoarece este străpuns de gropile de pari mai sus prezentate (S. XVII,
sebeş,

:, :\1. Rusu, În Materiale, II. 1956, p. 691, profilul seqiunii C; idem, în StComCaran1979, p. 169, pi. V.
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fig. 2). El poate ,fi deci identificat cu via principalis a fazei de ,pămiînt,
peste care se aşează via principalis a castrului de piatră {vezi profilul de
nord al casetelor A, B, C, fig. 3 ). Dealtfel, cele două -drumuri au acelaşi
traseu şi în interiorul castrului6 • Via principalis a fazei de pămînt (5) se
termină 3n dreptul gropilor de pari ai porţii (fig. 3), nemaifiind intersectată
de S. XVI {fig. 4). Din ea se desprinde un drum de pietriş orientat estvest, care trece •prin spaţiul dintre cele două şanţuri ale fazei de ,pămînt
(fig. 5). ln faza de piatră, deasupra acestui drum a fost construit agger-<ul
(fig. 14 şi 15). Via principalis a .fazei de pămînt, ,lată -de 8,25 m În dreptul
porţii, precum şi ramificaţia sa, Iată de aproximativ 5 m, a fost alcătuiră
din ,pietriş de rîu. Materialul ,arheologic recoltat de aici este extrem de
sărac, deoarece nu există deasupra drumului un strat -de depuneri rezultate
în ,urma .folosirii sale. Acest fapt nu Înseamnă, ,neapărat, că faza de pămînt
ar fi avut o exis,tenţă sourtă, ci, mai degrabă, Întreaga zonă a fost nivelară
cu ocazia amenajărilor .în vederea construirii în piatră a porţii. Pare să fie
deci o situaţie -similară cu ,cea a şanţului albi.ar. De fapt, acelaşi strat de
lut brun cu pete portocalii (7) care umple şanţul respectiv acoperă .şi ,întreg
spaţiul afectat p.p.d.
Toate elementele discutate mai ,sus aparţin cu cer,titu-dine .fazei de pă
mînt, întrucît sînt anterioare construcţiei de piatră şi, în consecinţă, am preferat să le reprezentăm pe un singur ,plan de situaţie, fig. 5. Cu toate acestea,
nu este cert că ele au .funcţiona•t concomitent. Dealtfel, cele două şanţuri
,au umpluturi dilferite: (7) _şi ,respectiv (10). Totuşi, dacă am accepta contemporaneitatea tuturor acestor elemente, ar trebui să ,conchidem· că ne aflăm
În faţa unei intrări de tip clavicular, în care via principalis ar coti ,printre
două .şanţuri care se petrec. Nu vedem însă cum s-ar ,putea realiza practic
acest lucru, dată fiind amplasarea gropilor de pari din S. XVII şi caseta A,
care fac imposibiiă circulaţia pe drumul dintre cele două şanţuri (fig. 5).
Din păcate, profilul S. XVII nu este suficient pentru ,a preciza raportul
stratigrafic dintre pari şi .drum, Întruoît construirea ,în piatră a bastionului
de vest a deranjat în par-te stratigrafia anterioară. Se impune deci continuarea investigaţiilor 3n zonă pentru ,a putea preciza eventuala existenţă
a mai multor etape de construire şi funcţionare a fazei ,de pămînt. O altă
explicaţie posibilă ar .furniza-o existenţa a două etape de pămînt disti.ncte.
Iniţial, proba:bil a existat un oasitru de dimensiuni mai reduse, căruia să-i
fi aparţinut şanţul albiat. În consecinţă, poarta sa s-ar afla în zona încă
necercetată de noi, iar drumul care coteşte şi -care este contempor,an ,cu şanţul
albiat, deoarece se scurge pe panta sa exterioară, s-.ar găsi deja ,În afara
castrului. Ulterior, castrul a .fost lărgit -ou aproximativ 20 m. Lui i-ar aparţine şanţul ,în „W", precum şi gropile de pari ,surprinse de noi. O asemenea
lărgire a castrului, cu circa 20 m spre sud, ar putea explica de ce praetemura
dextra este mai lată cu exact 20 m ,deoît cea sinistra (fig. 25).
J.n faza ,de piatră a porţii au fost construite două bastioane de formă
patrulateră, avînd Între ele un pinten median. Bastionul de est măsoară
7,75 X 5,50 m, iar cel de vest 8 X 5,25 m, ambele avînd un ieşind de ,aproximativ 1,50 m faţă de zidul castrului. Deschiderea porţii măsoară 8 m.
8 D. Isac sud S.XIII).
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Cu ocazia ridicării porţii de piatră pe locul celei de pămînt, Între.aga
a suferit o nivelare şi o amenajare cu 'Un ,strat .de 1ut brun cu pete
portocalii (7). Concomitent, incinta castrului a fost ridicată ,În piatră, lucru
probat de legătiura organică dintre zidurile bastioanelor şi cel al -castrului.
Totodată, ,În spate:e zidului de incintă a fost ridicat un agger {11), alcătuit
din straturi de pămînt lutos de culoare gri-deschis alternate cu ifîşii br-unînohise (fig. 19 şi 20). Zidul de piatră nu a fost impJ.antat În agger, ci
construit concomitent cu acesta. Faptul es,te dovedit de existenţa unei dungi
de mortar şi pietriş oare porneşte de la baza zidul,ui ,spre miezul agger-ului,
marcînd nivelul de -constr•ueţie al incintei (fig. 21). Această constatare nu
poate fi deocamdată generalizată pentru Întreaga la,tură de sud a castrului,
cons~ruire~. concomitentă a agger-ului şi a zidului putînd fi specifică doar
zonei porp1.
Deasupra şanţuk1i în „W" al fazei de pămînt, parţi.al umplut, funcţio
nează acum un şanţ de formă albia tă, surprins şi ,în seeţiunea C din 195 l7,
şi care În S. XVII, -Întrucît a fost trasată in zona porţii, are escarpele mai
puţin distincte. Primul şanţ este dublat Înspre exterior de un al doilea,
în formă de „V", lat de 4 m şi adînc de 1,40 m faţă de nivelul antic de
călcare (S. XVII, fig. 2). Aceste şanţuri au funqionat ,În faza de piatră,
deoarece ;În ele se găseşte mortar şi dăr,îmătură din zid. In drepwl des::hiderii porţii şanţul în „W" a fost umplut complet cu un lut gălbui bine
tasat (10) {fig. 17 şi 18). Săpătura nu a putut fi, pentru moment, dezvoltată de aşa manieră încît să se poată preciza daică şi al doilea şanţ al fazei
de piatră este !Întrerupt în dreptul deschiderii porţii.
Bastioanele p.p.d. sînt alcăruite din :două ziduri suprapuse, ,av.înd grosimi diferite: la bază unul mai lat {12), pes,te care se aşează altul mai subtire (27), întreg ansamblul avind ,aparenţa unei zidării cu cant ,~fig. 13).
ln realitate însă nu este vorba despre un atare ,sistem -constructiv, ci despre
două etape distincte ale porţii de piatră, zidul mai subţire marcînd o refacere completă a acesteia. Pentru o asemenea interpretare pledează .faptul
că cele două ziduri suprapuse nu se ţes organic. Cantul rezultat nu are de
fapt o lăţime constantă. De exemplu, pe latura estică a bastionului de vest
cantul interior are 0,50 m, pe -OÎnd cel exterior este aproape inexisteat.
Pe larura vestică a aceJ.uiaşi bastion cantul exterior are 0,25 m, -În timp ce
cel interior măsoară 0,15 m. Analiza profilului nor:dic al secţiunii S. XVI
(fig. 4) poate .furniza ,încă un argument pentru existenţa a două faze distincte de ,constriuqie şi .funqionare a porţii de pia-tră. Astfel, la nivelul
bazei zidului gros se găseşte în deschiderea porţii un drum de pietriş (18),
peste care se aşează un strat de amenajare {19). Noul drum, :are se suprapune în acest loc, se găseşte la nivelul bazei zidului subţire, lucru sesizabil
mai ales •În cazul pintenului median unde zidul subţire (27) este bine păstrat.
Aici, dealtfel, a fost amenajat şi un trotuar (23), care se aşează peste zidul
gros. Din analiza diferitelor profile rezultă că distincţia -dintre cele două
etape de -construcţie a porţii de piatră constă nu doar în tehnica diferită
de realizare a zidurilor, ci şi dintr-o serie de amenajări ale deschiderii porţii.
ln consecinţă, este necesară o prezentare separată a celor două etape, care,
dealtfel, sînt imposibil de redat pe unul şi acelaşi plan de situaţie.
zonă

7

Vezi supra, nota 5.

D. !SAC -

90

A. f'IACONESCU -

C. OPREA[';U

ln prima etapă de construcţie a porţii, denumită convenţional „faza
de piatră I" (fig. 6), zidurile bastioanelor (12) sînt -alcă~uite din blocuri
de calcar nefasonat, !egate cu mort.ar şi aşezate pe o temelie din bolovani
de rîu (13 ). Zidurile bastionul,ui de vest au În medie o lăţime de 1,70 m,
cu excepţia zidului din spate, care are doar 1,30 m. În 5<:himb, zidurile
bastionului de est, a căror elevaţie se păstrează doar pe două dintre laturi,
sînt in general mai subţiri. Zidul din faţă măsoară 1 m lă.ţime, temelia
celui din spate 1,50 m, cel dinspre agger 1,10 m, iar cel care flanchează
deschiderea -porţii are 2 m lăţime. Trebuie semnalat faptul că temelia ziduri!or care flan~hează poarta e&te mult mai îngustă decît elevaţia (1,30 m
faţă de 1,7C-2 ,::,). Ea prezintă însă contraforţi: trei la bastionul de est
şi unul la cel vestic. l:.levaţia însă nu a urmat strict traseul temeliei, fiind
continuă şi acoperind atît contraforţii, oît şi spaţi•ul dintre ei, unde se află
Imul de amenajare (7). Prezenţa contraforţilor se poate justifica prin necesitatea asig,urării unei rezistenţe sporite a zidurilor, care, ,împreună cu pintenul median, suportă sarcina construcţiei ridicate deasupra deschiderii porţii.
Ne scapă fosă motivul pentru care temelia nu a ,fost pur şi simplu mgroş.ată pînă la dimensiunile viitoarei elevaţii, preferîndu-se acest sistem al
contraforţilor. Este, ·deai.tfel, prea puţin probabil ca lipsa de concordanţă
dintre traseul temeliei şi cel al e!eYaţiei pe o latură să marcheze, de fapt,
două etape de construire a bastioanelor. Primul drum al fazei de piatră,
în deschiderea porţii, se -întinde pînă în dreptul zidurilor. Dacă temelia cu
contraforţi ar reprezenta o fază anterioară, atunci drumul ar trebui să ocupe
şi spaţiul dintre aceşti contraforţi, iar zidul s-ar aşeza atît pe aceştia, cÎt
şi peste drumul dintre ei. în S. XVI {fig. 4) se poate vedea, iÎntre metrii
8-9, că porţiunea de zid dintre contraforţi se aşează direct pe pămîntul de
amenajare (7), iar drumul porneşte de la baza sa, e'.e nefiind deci contemporane.
Spre deosebire de zidurile bastioanelor, cel al pintenului median nu
are o temelie din bolovani de rîu, ci din piatră prinsă cu mortar. Lăţimea
pintenului variază Între 1 şi 1,50 m.
Interiorul ba&tioanelor e1,te di.ferit. Cel de est a fost dotat cu o podea
din mortar alb, turnat În straturi succesive (17), sub care se găseşte un lut
de aceeaşi .fact-ură cu agger-ul (11). Pra.etic, acest bastion este aşezat -în agger
~fig. 21). Bastionul vestic nu are o podea special amenajată. Primul său
nivel de călcare se aşează direct peste lutul de amenajare care urmează fazei
de pămînt (7) (S. XVII, fig. 2). In interiorul său există un strat gros de
depuneri, cu pigmenţi de arsură şi lentile de mortar, rezultat în urma unei
folosiri intense (16).
ln faza de piatră I, în deschiderea porţii se găseşte un drum de pietriş
(18) care nu depăşeşte •Înspre exterior extremitatea pintenului median (fig. 6),
drum identificat cu via principalis (S. XVI, fig. 4 şi fig. 3). Lăţimea sa,
în deschiderea porţii, este mai mare decît cea constatată pentru interiorul
castrului {fi.g. 23 )8•
Prin deschiderea estică a p.p.d. a fost amenajat un canal deversor al
apelor rezidua'.e, care are o lăţime de 0,35-0,40 m (14). Pereţii acestuia
au o înălţime ce 0,55 m, fiind alcă~iţi din pia-tră prinsă cu mortar. în
8

Vezi rupra, nota 6.
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timp ce faţa interioară a pereţilor este atent fasonată, cea externă se pierde
în stratul de amenajare. Fundul canalului a .fost podit cu tegule întregi
(fig. 16), aflate pe un pat de bolovani de rîu prinşi cu mortar. Pe una
din aceste tegule a fost idenrtificată o ştampilă ,a al.ei Siliana, de un tiip
ce nu fusese încă întîlnit ân castru. Tegulele cu ştampilă recoltate din săpă
turile anterioare provin exclusiv din dărîmătura postromană. 5tampila identificată acum aparţine unui nivel anterior acestei dărîmături, ceea ce întă
reş,te presupunerea că acest t~p de ştampilă este mai timpuriu 9 . Canalul a
fost amenajat .în acest fel pînă fo .dreptul extremităţii sudice a pintentUlui,
rra.seul său putSnd fi urmărit în continua.re datorită petei de culoare oare
a apărut la raderea fundului casetei F (15). Acest canal s-a umphit treptat
cu aluvi,uni.
Săpătura a identificat şi via sagularis corespunzătoare fazei de piatră I,
Între metrii 6,20-11,20 pe profilul de est al lui S. XVII (fig. 2 şi fig. 11).
Materi.alul arheo!ogic recoltat din nivelul cor~punzător primei etape a
fazei de piatră es·te ·foarte sărac, cu excepţia celui provenit din interiorul
bastionului de vest. Dea:t.fel, pe via principalis corespunzătoare acestei etape
nu am observat depuneri rezultate în urma unei ,îndelungate folosiri. Fie că
acestea au fost înlăturate la amenajarea drumului corespunzător etapei urmă
toare, fie că faza de piatră I nu a avut o existenţă .îndelungată.
Pe profilul S. XVI (fig. 4), Între metrii 11-12, se distinge o groapă
care. străbate pietrişul viei principalis şi a cărei semnificaţie nu o putem
preCJza.
Cea de a doua etapă a fazei de piatră, numită convenţional „faza de
piatră II a şi b", reprezintă o refacere, du,pă ace~aşi plan, a bastioane'.or
~i a pintenului median. Acum zidul subţire (27) foloseşte ca ,temelie vechiul
zid mai gros (12). Concomitent, au putut fi sesizate reamenajări, atît a'.e
agger-ului, cît şi ale canalului şi ale viei principalis. Etapa a doua a porţii
de piatră a funqionat pînă la părăsirea castrului. Trebuie .făcută precizarea
că în acest răst;rmp au fost efectua,te o serie de amenajări ale canalul:.ii, a'.e
trot.uarelor din deschiderea estică a porţii, construindu-se ao:.im şi un prag
în deschiderea porţii. Aceste mo i,ficări au un caracter secundar, Întrucît nu
afectează elementele principa!e ale porţii: zi.durile bastioanelor, agger sau
via principalis şi ~anţuri. În consecinţă, aceste modificări nu pot fi considera:e ca reprezent:nd etape distincte de construeţîe a ţorţii. Totuşi, date .fiind
numeroasele amenajări a!e celei de a doua etape de piatră, am considerat necesară prezentarea lor pe două plan:JrÎ de situaţie distincte. În fig. 7 am
re:!at planu'. porţii la începutul fonqionării ei În ce.a de a do:1a etapă de
p"atră. Acest ra,stimp a fost numit convenţional „faza de piatră II a". în
s•:himb, în fig. 8 am redat amenajările apaqin:nd cu precădere ultimei _perioade de funcţionare a p.p.d. A,:est interval de folosire a porţii a fost
numit con\'enţiona'. ,,faza de piatră II b". Amenaiările intermediare, ianpos:bil de J.tribuit unuia d:n cele două planuri, pot fi însă sesizate pe profi!ul
nordic al seqi,unii S. XVI (fig. 4).
1n vederea construirii celei de a doua etape a porţii ce piatră, peste
nive:ul anterior a fost aşezat un stra,t de amenajare din ;ut gri (19). Agger" D. k1 , în ActaMN. XVI. 1979. o. 55 sq.
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ului din faza anterioara 1 se adaugă o manta alcătuită dintr-un pămînt
lutos de culo.are gri (20). Aceste amenajări aparţin etapei a doua de piatră,
întrucît pe profilul de nord al casetei C (fig. 3) se poate distinge o nouă
pantă a agger-ul,ui (vezi .şi fig. 19 şi 20), care se prdungeşte pînă peste
pietrişul viei principalis a fazei de piatră I. Stratul de .amenajare (19) se
aşează direct pe mantaua agger-ului.
Din păcate, nu .am reuşit o corelare a stratigrafiei ciin poartă cu ,:ea
surprinsă ,în şanţurile fazei de piatră. Pe profilul S. XVII (fig. 2), .între
metrii 23-30,50, se disting două nivele de umplere a şanţurilor, nivele
marcate prin lentile de lut brun-deschis şi dărîrnănură. Totodată, pe prof:lul
de vest al casetei I ,(fig. 4), deasupra umpluturii şanţului fazei de pă
r:~ Înt, aţare o lentilă de lut brun-deschis (21) aparţiniînd probabil fazei II
de piatră (fig. 18). Acest nivel reprezintă, ,se pare, o .amenajare a porţ":rnii
de teren aflată în faţa deschiderii porţii şi în dreptul căreia şanţul este
Întrerupt. Nu putem 1nsă preciza care din cele -două lentile de lut observate
în S. XVII (între metrii 23-26,50) reprezintă eventuala prelungire a amenajării surprinse în caseta I.
Din punct de vedere constructiv, în etapa a II-a de piatră bastioanele
sînt realizate după acelaşi plan. Noile zi-duri, -constr-uite ·Într-o tehnică similară cu cele anterioare, sînt mai subţiri, măsurînd în medie 1,10 m. La
bastionul estic e'.evaţia acestei etape s-a păstrat doar pe o mică porţiune.
Totuşi, este sigur că .acest segment de zi-d aparţine fazei a doua de piatră,
Întrucît a fost sesizat cantul format de acest fragment cu zidul mai gros.
Fiind mai bine păstrat, la bastionul de vest a fost surprinsă o intrare plasată
pe mijlocul laturii .de nord (fig. 11). Intrarea, cu o lăţime de 1,2C rn, are
pragul alcătuit -dintr-un .s-trat -de mortar atent fasonat. Deşi s-a conservat
doar latura sa vestică, lăţimea intrării poate fi măsurată tocmai datorită
păstrării respectivului prag.
Pintenul median este alcătuit dintr--un zid mai subţire {lat de 0,65 m),
folosind ca •temelie tot zidul mai gros din faza anterioară (fig. 13, 22 şi 23 ).
ln faza de început- a funcţionării porţii în cea de a doua etapă, numită
conYenţional „faza de piatră II a" (fig. 7), interiorul bastioanelor continuă
să se prezinte ,în mod diferit. În cel estic au fost turnate noi straturi de mortar alb (17). Aceste reamenajări cornspund fazei a doua de piatră, întrucît
noile straturi ale podelei acoperă cantul zidului descris anterior. In bastionul
vestic au fost sesizate noi depuneri rezultate În urma folosirii sale (26). Pe
nivelul superior al depunerii a fost observată o vatră neamenajată, cu bolovani (39), şi -de pe care s-au recoltat fragmente ceramice, inclusiv terra sigillata. Am considerat stratul respectiv drept urma unei vetre, şi nu a ,:.m-ui
incendiu, întrucît pămîntul s-a :nroşit pe o grosime de circa 0,10 m, 1ar
arsura are o formă aproximativ ovală.
Spre deosebire de etapa precedentă (faza de piatră I, fig. 6), acum via
principalis nu se găseşte decît ,în deschiderea vestică a porţii .(fig. 24). După
cum indică profilul S. XVI (fig. 4) şi profilul de nord ai casetelor A şi B
(fig. 3), pietrişul viei principalis din „faza II a" se suprapune pe ::el anterior, fiind despărţit de acesta prin strat:ul de amenajare (19). Totodată, pietrişul viei principalis ,se Întinde mult dincolo de capătul sudic al pintenul,ui
median, spre deosebire de pietrişul celei anterioare (fig. 7 şi profilele de vest
şi e.st ale casetelor E şi I, fig. 4 ).

PORTA PRINCIPAL!S DEXTRA -

GILAU

93

Deschiderea estică este amenajată diferit faţă de etapa anterioară, evidenţiindu-se funcţionalitatea sa distinctă În raport cu culoarul vestic. Acum,
canalul parţial umplut cu reziduri aluvionare (25) este flancat de două
trotuare. Trotuarul de lingă pintenul median {fig. 22) este alcătuit dintr-un
strat compact de mortar a!b (23), aşezat peste lutul de amenajare (19) şi
vizibil pe profilul S. XVI (fig. 4), precum .şi pe profilele de nord şi est ale
casetei B. (fig. 3). Acest trotuar aparţine „fazei de piatră II a", întrucît
a fost turnat dirnct pe cantul pintenului median, după cum se vede pe profilul S. XVI. Pe acela~i profil se distinge un strat ,de :depuneri :În urma
folosirii trotuarului (23 ), după care se poate remarca o nouă amenajare a
acestuia. Pe latura Yestică a pintenului median, tot în S. XVI, se mai distinge o altă dungă de mortar, mai puţin consistentă decît cea a trotuarului.
La c'ezvoltarea săpăturii, prin caseta B, această dungă nu a mai continuat,
fapt pentru care n:1 a fost trecută ca un trotuar ,În fig. 7. Trotuarul de
lingă bastionul estic era a!cătuit dintr~un ,strat similar de morur alb, aşter
nut însă pe o substrucţie din bolovani de carieră prinşi ,cu mortar (24).
Profilul S. XVI (fig. 4) dovedeşte că trotuarul foloseşte ca substrueţie o
porţiune din latura bastionului estic. Este vor,ba despre porţiunea ,de zid ce
se sprijină pe contrafor,ţii temeliei, între care se află lut de amenajare (7).
După cum se vede În profilul S. XVI, această porţiune aparţine zidului bastionului, dar i-am dat o culoare diferită, av,înd ,În vedere funqionalitatea sa
deosebită În faza anterioară. Şi În cazul de faţă, deasupra acestei porţiuni
de zid se poate remarca o reamenajare similară cu cea constatată la trotuarul
de lîngă pinten. La bastionul nordic al porţii decumana a fost identificat
un trotuar similar 10 •
Canalul flancat de cele două trotuare s-a umplut treptat cu aluviuni
(31 ). Deasupra trotuarelor a fost aşternut un strat de ni.sip .fin (30), vizibil
pe profilul S. XV I (fig. 4) şi pe profilul de est al casetei B (fig. 3). Pe
a:eleaşi profile se poate distinge amenajarea unui nou trotiuar, care flanchează
latura estică a pintenului. Nu au mai fost observate alte amenajări ale trotuarelor, deschiderea estică a porţii fiind acoperită cu un strat de aluviuni
(JO) şi (31) din canalul al cărui nivel a crescut printr-o astupare treptată.
Spre sfîrşinul perioadei de funqionare a p.p.d. canalul a fost amenajat cu
o podea de mortar de formă albiată (33), vizibilă pe profilul S. XVI. Pe
acea.stă tigolă am observat noi depuneri aluvionare.
În faţa deschiderii vestice a porţii, pe str.atul de lut brun-deschis (21)
care reprezintă amenajarea terenului în locul unde şanţul se întrerupe, am
identificat un strat compact de tegule (fig. 18). Acest strat, gros de 0,35 m,
este a!,cătuit din mai multe rînduri de teg,ule .,a,şe:z.ate orizontal (vezi şi profilul de vest al casetei I, fig. 4). Cîteva din ele poartă obişnuita ştampilă
ALS. Am remarcat că acest strat se află doar •În dreptul culoarului de vest
al porţii (fig. 7). Ooservaţiile fă.cute nu ne dau posibilitatea să precizăm cum
se făcea circulaţia prin spaţiul 1n care şanţul era Întrerupt şi unde am gă
sit doar un strat de lm, dar nu şi pietrişul viei principalis '(situaţie în care
ar fi de presupus o zonă frecvent noroioasă). S...ar pute.a ca stratul de tegule
mai sus menţionat să fie legat de amenajarea acestui pasaj. De fapt, datorită
1
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de corelare a etapelor de amenajare ,în deschiderea porţii ou cele
din exteriorul ei, ar fi posi'bil ca Începuturile acestei aimenajări să dateze
din prima etapă de piatră.
In ultima perioadă de funcţionare a p.p.d., numită con·venţional „faza
de piatră II b" (fig. 8), au aV'ut loc al-te dteva amenajări în deschiderea porţi;_
In dreptul capătului s-udic al pintenului median, perpendicular pe ambele
culoare, a fost ridicat un prag alcătuit dintr-un rînd de pietre de c.arieră
(37), cu ,înălţimea medie de 0,30 m. După cum se vede ,pe profilul de vest
al casetei E {fig. 4), acest şir de blocuri este aşezat ,direct pe pietrir-1,l viei
principalis a celei de a doua etape de pia,tră. Acest şir de bolovani nu pare
să aparţină unui zid de blocare a porţii într-o fază tîrzie, Întrucît el nu se
leagă organic nici de pinten, nici de zidurile bastioanelor, lăsînd un ~paţiu
considerabil faţă de ace-stea (fig. 8). ln plus, nu există deasupra acestui prag
vreo urmă de scoatere a unor eventuale blocuri suprapuse.
ln „faza II b" canalul a cunoscut o ultimă amenajare, sub forma unei
podele de lut, •uşor albia te (34 ), peste care se aşează direct dărîmătura pootromană (8. •XVI, ,fig. 4). ln spatele bastionul,ui de vest au .fost sesizate
depuneri aluvionare, precum şi două trotuare suprapuse (35), care pe profilul de nord al casetei C apar sub forma a .două lentile (fig. 3 ,şi 19).
Prezenţa acestor trotuare indică existenţa unei intrări pe la-tura din spate a
bastionului de est, similară cu cea din bastionul vestic, dar nes-esizată, datorită faptului că zidul a fost scos pînă Ia temelie.
În .s,patele bastionului de vest, S. XVII a intersectat via sagularis corespunzătoare celei de a ,doua etape de piatră, care se s-uprapune pe cea anterioară şi care în „faza II b" este acoperită cu un strat de depuneri.
în această ultimă perioadă de f,uncţionare a p.p.d. s-a depus un strat
de pămînt nisipos, foarte bogat în materiale arheologice (22, 31, 36). Spre
deosebire de faza de pămînt şi prima etapă de piat.,ă, acesta este singurul
nivel de depuneri rezu!tate în urma folosirii în timp a porţii. Acest strat
a fost identificat şi în cele două bastioane. Deşi stratigrafic el reprezintă
un singur nivel ce folosire a porţii, datorită aspectului sensibil diferit ân
unele zone am utilizat trei nuanţe diferite (22, 31, 36). Eventual, nuanţa
(31), aparţinînd stratul,ui găsit doar între capătul de nord al ,pintenu1ui şi
prag, s-ar ,putea explica prin faptul că această zonă a fost acoperită. Pe
acest nivel, În caseta B, a fost surprinsă o vatră de foc {39) (fig. 8 şi 24).
Marginile ei au fost amenajate cu pietre şi tegu:e, dar urmele de cărbune
depăşesc această limi,tă. Din profil ul de vest al casetei B ( fig. 3) rezultă
că vatra, lângă care s-a găsit un bogat material roman, nu poate fi pusă
în legătură cu o incendiere prilej,uită de distrugerea porţii, 1ntrucît stratul
de dăr-îmătură nu s-e aşează direct ,pe arsură, ci pe un nivel de depuneri
ulterior acesteia.
În acest nivel ce depuneri s-a găsit un boga•t material arheologic, constînd din ceramică provincială şi de import, ceramică dacică şi piese de fier
şi bronz. În cadPul ceramicii o menţiune specială merită fragmentele unor
vase ştampilate, similare celor descoperite la porta de-cu.mana, tot În ultimul
nivel. Dintre obiectele -din bronz se remarcă o protomă ,în formă de cap de
leu ,şi fragmente apar,ţinînd mai multor vase. Printre al-te descoperiri, mai
putem aminti cîteva chei, precum şi un zar complet, de la o casetă. Frecvenţa materialului arheologic recoltat este mu'.t mai mare ,în şanţuri, precum
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ş1 rn deschiderea vestică a porţii, pe unde se circula. Deşi în canal am remarcat un strat gros de aluviuni, materialul arheologic din această zonă es,te
sărac. Trebuie ,făcută precizarea că <lin poarta de lemn propriu-zisă nu am
găsit nici piroane, nici ,alte părţi ale armat-urii sale. Situaţia este diferită de
cea constatată la porta decumana, unde urmele porţii de lemn propriu-zise
au putut fi identificate În stratul compact de arsură care precede ,dărîmămra
zidului. În ca~ul p.p.d. poziţia porţii propriu-zise ,ar putea ,fi ,stabilită după
linia prag-ului, pînă la care, deahfel, ţine pintenul, precum şi canalul amenajat cu tegule, şi dincolo de care ,acesta continua swb forma unei simple
rigole săpate ,în lutul de ,amenajaTe.
Dărîmămra postromană constă din blocuri de carieră, mult mortar şi
reia.tiv puţine tegule. In zona şanţurilor ,au fost descoperite numeroase fra,gmente epigr.ifice şi s-culpt-urale ce fuseseră refolosite la elevaţia p.p.d. O
piesă deosebită este un altar de mari dimensiuni, conţin.înd o dedicaţie lui
/OM din partea unui prae/ecitus al alei Siliana. Stra~ul de dăriîmătură nu
este foarte compact, exceptînd o porţiune din deschiderea estică a p.p.d.
ln schimb, la porta decumana, În desohidere, stratul de dărîmătură era
foarte gros şi compact. Se ,pare că p.p.d. a suferit o dărîmare mult mai
lentă.
Săparea p.p.d. din castrul ide la Gilău ne-a oferit o stratigraSie completă
şi complexă. Acest lucru a permis interpret.arca fazelor şi etapelor de nmstrueţie şi funqionare a porţii, prin coroborarea tehnicii de cons•trueţie a

zidurilor cu amenajările celorlalte elemente din zona por,ţii. In consecinţă,
am reuşit stabilirea existenţei unei faze de pămînt şi a uneia de piatră. Faza
de pămînt, ,în curs de -cercetare, s-ar putea să aibă, de fapt, -două etape.
In schimb, fazei de piatră am reuşit să-i sesizăm două etape distinc•te, numite convenţion,al „faza de piatră I şi II a-b". Din etapa a ,doua de piatră
am putut distinge mai multe amenajări, pe care le-am redat în două planuri
deosebite de situaţie.
Realizarea ,unei -coroborări stricte între s,tratigrafia diferitelor profile
a permis urmărirea fiecărui nivel În parte, În toate casetele şi seeţiunile.
Astfel, materialul arheologic, indiferent de locul şi adîncimea de la care a
fost recoltat, va putea fi în mod precis prelucrat, în funqie de fazele şi etape'.e stabilite mai sus. Cură,ţirea ,şi determinarea monedelor aflate în di.feritele
nivele ale p.p.d. sperăm să ne -conifere repere cronologice precise.
La săparea por,ţii principalis dextra a castrului ,de la Gilău am pornit
de la constatarea -că simpla dezvelire a unei porţi şi Întocmirea unui releveu
al zidurilor sale nu este sufi.cientă pentru -formularea unor concluzii arheologico-istori:e semnificative. Acest fapt a fost dovedit de analiza tuturor
porţilor de castre săpate în Dacia piînă ,în momentul respectiv 11 .
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Fig. 9 - Vedere
la stînga.
Fig. 10
E si F.

generală a săpăturii

Vedere

generală

a

dinspre vest, cu S.XVI

săpăturii

in

centru

şi

carourile A, B, C,

dinspre vest, cu S.XVI În centru'

şi

carourile D,

Fig. 12 -

S.XVI , cu temelia zidului vestic al bastionului

de est, o porţiune din rnnal şi conturul unei gropi de p ar
cu

umplutură galbenă.

Fig. 11 -

Porţiune

din S.XVII 1 cu capătul sudic al şanţului

albiat, v ia sagttlaris şi zidul din spate al bast ionului de vest,
cu intrarea.

Fig. 13 - Caseta B, cu cantul pintenului median, profilul martorului de sud cu via principalir
şi conturul unei gropi de par cu umplutură gri.
Fig. 14 de piatră.

Profilul de vest al casetei K, cu drumul din faza de pămîn~ şi agger-ul fazei

Fig. 15 -

Profilul de nord al casetei M, cu drumul

din faza de pămînt şi agger-ul fazei de piatră.

Fig. 16 -

S.XVI, cu canalul podit cu regule.

Fig. 17 -

Profilul de est al casetei G, cu începutul şanţului fazei de părrunt.

Fig. 18 - Profilul de vest al casetei I, cu Începutul şanţului fazei de părrunt şi stratul
de regule ele pe umplutura acestuia.

Fig. 19 - Profilul de nord al casetei C, cu Începutul
sa, precum şi cele două trotuare din „faza II b".

Fig. 20 -

şan ţului

albiat, agger-ul

Profilul de nord al casetei C, cu detaliu al agger-ului.

şi

mantaua

Fig. 21 - Caseta C, cu podeaua şi zidul scos al bastionului de est, precum şi dunga de
mortar din agger pe profilul de est al casetei.

Fig. 22 -

Cs<Pta B, cu pintenul median şi trotuarul din „faza II a".

ş,

'!.ta pri11cipalis 'din „faza de

piatră

i-.

Fig. 23 -

Caseta B, cu pintenul median, trotuarul

Fig. 24 -

Caseta B, cu via principalis din „faza de piatră II a" şi vatra din „faza II b•.
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DIE PORTA PRINCIPALIS DEXTRA DES ROMISCHEN
LAGERS IN GILAU
(Zusammenfassung)
Die vorliegende Arbeit stellt die Ausgrabungen vom Jahre 1980 dar, deren Zwcck
die Ldentifizierung und Enthiillung der an cler Si1dseite des Lagers [iegenden porta principalir
dextra war (sieh Abb. 25, Plan des Lagers; hinsichtlich cler vorhergegangenen Ausgrabungen
sieh Anrnerkung 1).
Durch Anwenclung des acloptierten Ausgrabungssystems (Abb. 22, 23) wurden mehrere
sowoh[ ost-west- ail6 auch nor<l-siidwarts gerichtete Profile erzielt (Ahb. 2, 3, 4 ).
Unter den clem steinernen Tor en~rechenden Schiichten wurde eine Reihe dortangelegter
Baueleunente entdeckt (Schurzgraber, Kieswege, Pfostengruben), die von dem Standipunkt ihrer
stratigraphischer Lage her betrachtet alter als die &teinernen Mauern sind wodurch sie cler
Erdphase angehi:iren.
Auf den in Abb. 2, 3, 4 vorgefiihrten Profilen wurden als <lem ersten Niveau cler
sogenannten Erdphase (,,Faza de pămînt•) angehi:irend diese Bauelemente aufgezeichnet. Ihre
Lage wir,d au,ch im waagerechten Stellungsplan vorgefiihrt (Abb. 5). 1n cler augenblick.lichen
Forschungsetappe kann man noch nicht genau feststellen ob alle diese Bauelemente auch
gleichzeitig benutzt wurclen uncl <las vor aliem weil es angebliche Zeichen einer Ausweitung
des Erdlagers gibt. Wir venreten vorlaufig die Meinung, class es <loch besser ist, diese
Bauelomente als cler Erclphase angehi:irend vorzustellen, ohne dabei einen genauen zeitlichen
unterschied zwischen clenselben zu machen.
Die Probleme gewinnen aber an Klarheit wenn von cler steinernen Phase des Tores
geredet wird. Die Tortiirme erlebten einmal einen vollstandigen Wiecleraufbau, der Jurch
die Anlage einer schmaleren Mauer auf einer breiteren veranschaulicht wird. W,ir haben
gleichzeitig festgestellt, class am agger, an den Wegen uncl an den Schutzgrabern mehrfach
Wiooerinstandsetzungen durchgefiihrt worden sind.
Folglich haben wir zwei voneinander ganz unterschiedene llauetappen cler steinemen
Phase feststellen ki:innen, die sogennanten „Faza de piatră. I" und „II a-b".
A,us den Zeiten der zweiten Bauetappe des Tores staimmen mehrere lnstanclesetZJUngen
im Berci.eh des Toreinganges. Sie weisen iiberhaupt nicht auf eine dritte Bauetappe des Tores
hin weil sie mit den vorherdagewesenen Hauptbefestigungsanlagen auf keine Weise în
Beriihrung kommen - son<lern auf eine bestimmte Betriebszeit.
FolgJ.ich werden in Abb. 6 die Bauelernente der ersten llauetappe dargestellt, wahrend
<lie <ler zweiten in den Abb. 7 und 8 vorgefiihrt sin.d, uncl zwar clie friihzeit~gen Anlagen
in cler Abb. 7 und die spateren in der Abb. 8.
Obwohl es uns gelungen ist, eine Reihe von Phasen, Bauetappen und Verwendungsniveaus voneinander zu unterscheiden, da <las clen Ausgrabungen entnommene reichliche
archaologische Material noch nicht griindlich iiberpriift wurde, ki:innen wir -demselben vorlaufig leider keine genaue Datierung einraumen.

INSCRIPŢIILE

DE LA „PIRIUL HOTARULUI"
(SIGHIŞOARA)

La circa 2 km spre -sud~veH de Sighişoara, la poalele dealului Breite ce
înspre vest valea Şaeşului, ~ntr-o zonă cu descoperiri romane cunoscute de peste 100 de ani 1 dar vag localiza-te, ,în locul numit b „P-irîul
Hotarului", situat fo stîn-ga ,pîrîului cu ,acelaşi nume, fo terenul agricol de la
sud de liziera pădurii, prin anii 1933-'1934, a fost descoperi,tă o ,piatră cu
inscripţie a cărei urmă s-a pierdut 2 •
Pe baza <:clor arătate mai sus, ,în terenul unde a fost aflată inscripţia,
Muzeul de istorie din Si,ghişoara im,preună cu Muzeul Brukenmal din Sibiu au efe.ctua,t, în anul 1960, să.pănuri arheologi<:e deS<:operind un cimitir de
incineraţie 3 • Cer<:etările au fost reluate ,a,poi, -În 1969-1970, de <:ătre Muzeul
de istorie din Sighişoara' şi rnntinoote, Jn 1971-1973, de către Muzeul de
istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca5 şi Muzeul de istorie din Sighimărgineşte

şoara.

Săpăturile din cea de a doua campanie, adică în 1969-1973, a,u fost
efectuate prin sistemul de secţiuni şi casete executate •treptat dinspre sud
spre nord, ,începînd de lingă pMu, cu excepţia ultimului an, adică în 1973,
dnd ele au fost concentrate din nou pe intervalele dintre secţiunile realizate
în prima campanie, 1960, şi ,În primul an al pr~mei etape a celei de a doua
campanii, adi,că în 1969.
Cu a:est prilej, pe lîngă un bogat inventar funerar aflat În cea de a
doua c.impanie şi pe care 11 vom prezenta aJ.tă dată 6 , în întîiul an al primei
1 K. Fabritius, în AVSL, V, 1862, p. 287-314; N. Lupu şi A. Mureşan, Sonda;,J
arheologic de la „Pîrîul Hotarului" (Sighişoara), În StCom, 13, 1967, p. 175; D. Protase,
Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 5051; idem, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bu-cureşti, 1971, p. 98-99.
2 N. Lupu şi A. Mureşan, l.c.
3 N. Lupu şi A. Mureşan, op. cit., p. 175-183.
4 De!lpre rezultatele cărora am ,luat cunoştinţă dintr-un raport înaintat acad. C. Daicovi.ciu de către Gh. Moldovan, directorul de atunci al Muzeului de istori-e din Sighişoara,
preclliTTI şi din relatările ,participanţilor la săpături. Vezi, şi D. Protase, Riturile ... , p. 179,
unde s-a gra:bit să pU:bli.ce primul nişte date inmficient veriif,icate, dat fiind importanţa pe
care o ,punea \pe seama descoperirii ş.i .în oonsocinţă să tragă nişte concluzii ,prip:te; ele asemenea, E. Otirilă, N. Gudea şi Gh. Moldovan, Tezaure şi descoperiri monetare din Muuul
municipal Sighişoara, 1972, p. 25-30, .pe baza aceloraşi date ajung la aceleaşi concluzii.
5 Din partea căruia a ip.articipatdi condus cercetările semnatarul acestor rincluri. An
mai ,participat temporar colegii I. Hica 1mpeanu şi Gh. Lazarovici.
6 Mai exact numai pe cel descoperit În partea a <looo a celei de a doua campanii,
adică .în anii 1971-1973, descoperi.t de noi, la celălalt din !Prima parte a celei de a doua
campanii, adică din anii 1969-1970, pe baza raportului amintit, vom face numai re-

ferinţe.
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etape a -celei de a doua campanii, adi<:ă -în 1969, după raportul opganizatorului săpăturii, printre alte multe şi interesante materiale arheologice au fost
aflate ~i două inscripţii 7 dintre care una a di~ăr1ut, de asemenea, de pe şan
tier, fiind copiat toruşi de data aceasta textul, iar cealaltă, păstrată integral,
se află la Muzeul de istorie din Sighişoara.
Prima dintre aceste două inscripţii, cea dispăru tă, după reia tarile descoperitorilor, fos,crisă pe o lespede mare de gresie, de 1,67X0,80X0,12 m, gă
sită sub nivelul de -călcare antic, ,în .stratul cu urme materiale romane în
poziţie înclinată şi spartă ,În trei bucăţi, aYea scrijelat pe 11 rînduri, după
cum ne-a p.a.rveni•t copiat, următorul tex:
D.
M
SABINA
DASMENI VIXI
ANIS L POSVIT
SENECI OCOIVSI
B M ET FILI
PRINADA ET
SVRILA ET SVRINI
ET SANILIS POSVE
R VNT TITI V MA TRI
BM

pe care a.cad. Constantin Daicoviciu, caru1a 1-a fost prezentat, l-a Întregit
în modul Ul."mător:
D(iis) M(.anibus)
SABINA
DASMENI VIXI[ T]
AN(n)IS L POSVIT
SENECIO COIVGI
B(ene) M(erenti) ET FILI
PRINADA (?) ET
SVRILA ET SVRINI[S ?]
ET SANILIS POSVE
R VNT TIT(u)L VM MATRI
B(ene) M{erenti)
concluzionînd: ,,Familia e, după cum arată numele, o familie de pannoni (illiri). Sabina singură are ,un nume autentic roman (o localnică romanizată?)".
Mai adăugăm că antroponimul tatălui, Senecio, poate fi de asemeni roman 8 ,
dar patronimul mamei, Dasmeni, 1ntîlni1t [n iscripţii mai ales fo J).a.11/TDonia!•
7

Ambele, nu trei, cf. D. Protase, Riturile ... , p. 179, aflate În gropile unor mor-

minte.
8 Cf. A. Holder, Alt celtircher Sprachsctratz, I-T, Leipzig, 1904, c. 1473, Senecio,
rngnomen roman. In inscripţii nume frecvent mai ales În Noricum, Dacia şi cele două
Pannonii.
9 CIL, III, 10212; XVI, 2, 97, dar şi la Roma, CIL, VI, 311-10 şi Gal/ia, CIi.,
XIII. 7801, 2; of. I. I. Russu, Illirii, Bucureşti, 1969, p. 38, 123, 200.
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şi care certifi că etnicul Întregii familii, e s~gur illir 10 , illire fiind . sau putînd
fi numele copiilor : Prinada11 , Surila(?) 12 şi Surinis 13 ·şi Sanilis 14 .
Cea de a doua in scri pţie, (fig . 1), existent ă la Muzeul de istorie .din
Si,ghişoara, dup ă ace:eaşi relatări, aif.lată în acelaşi sfrat de oulnir_ă materială, de asem enea, , înclinată şi cam la 4 m de ,p rima, •cuprinde,: ·incadr.at
pe laturi şi ,] a · bază de un chenar simplu, _scrijelat ,cu un v.îd ascuţit pe o
lespede de gresie, de 1,60X0,91 X C,08 m, inser-a-t pe 5 rînduri şi cu litere
neuniforme ca dimensiuni textul ·următor:

J

,
.
,,

Fig. 1 -

°

Lespede de grosie cu

ins cripţie .

1
Cf. I. I. R ussu, op. cit.; idem, L'onomastiqiee latine, colloques intemationaux d eCentre N atio11al de la recherche scientifique, nr. 564, Paris, 1975, ,p. 359.
11
Antropon:rrn •Înt1lnit -pent ru prima da tă În acea s tă insc rrp ţie , amintit şi de I. I.
Russu, L'onomastiqu,e . . ., l.c., f ără prec izările de rigoare.
1
~ Cu noscut se ,pare sub a ce as tă grafie o singură dată la Virunum În Noricum, CIL,
III, ~83 4. Cu grafi a SVRlLLA de 4 ori ,În Noriwm, de 2 ori fo Dacia, OÎt'eodată ân Moesia
lnfenor şi Dalmatia. Pentru obîr şi a numelui , vez i I. I. Russu, !Iliri, p. 250; idem, L'onomastique .. ., 359, da r ş i A. H older, op. cit., c. 1675.
13
Inril nit sub fo rma de SVRINI pe o ţiglă În Raetia, CIL, III, 12008. Pe ntru
Surinm, cf. A. H old er, op. cit ., c. 1676; I. I. Russu , !Ilirii, p. 250 şi L'onomastique . . .,
p ..159.
14
Se pare că si: b .ac e as tă fo rmă mai aipare doar ,pe un văsc : or -tot Îa Raetia, CIL,
III, 12014; vezi, şi I. I. Russu, L'onomas tique .. ., p. 359, fără prec i zări . Pentru grafia
SANILL VS, cf. A. H ol<le r, op. cit. , c. 1349.
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CANDIA MAXIMI
VIXIT AN(n)OS LXXXX
EIVS TALANVS DV
CIONIS VIX(it) AN(nos) LXX
T(itulum) Pl(o.wit) FR(atri) P(iisimo) ET M(atri) B(ene) M(erenti!bus).
Din conţinutul acestei epigrafe, deşi e.a fu nerară, remardm lipsa obiş
nuitei .formule ini ţial.e de ,înahinare, D(iis) M(anibus), cît şi numele de<faantului care după cum rezultă din text e un fiu respectiv frate sau soră 1G _ De
data aceasta, în afara patronimului mamei, Maximi, care este latin, atît antroponimul ei, Candia 16 , -OÎt şi numele fiului s ă u, T a-lanus 11 Du,cio.nis 18 par să fie
de obfr.şie celto -illiră 19 . Mai remardm lonigevitatea rar .î ntîlnită a,tît a mamei cit .şi a fiului ei.
Tot din a ,::eastă ,primă etapă a celei de a doua campanii ,p rovin ş.i clteva .fragmente de -lespezi de ,gresie, aflate răvă şite în jurul secţiunilor, unele
ou litere scrijelate ,p e ele şi care pr:ntr-un studiu mai atent 20 par -să provină
din •trei in scri,pţii . Din una, sa mai p ă strat d0,ar partea finală a unui regis tru,
delimitat de două linii orizontale la bază şi o linie vertical ă pe latura dreaptă,
în cadrul că ruia se mai disting înscrise distanţ at litera X ori mai degrabă V
şi hasta unei litere ce ar putea ifi I sa·u T, .dacă nu cumva -aim'be:e sînt ni-ş te
cifre, iar sub acesta, scrije~ate to t di stan ţat, un P neclar, poate B şi sigur
litera B {fig. 2). Da că ,primele două semne grafice n•u le putem defini apoi

F i ;. 2 -

Fragmente de lespede de gresie cu litere.

Dar putînd fi ~i m ai mul ţ-i dedica nţi.
Antroponim inuîln it, de asemenea, pentru prima <lata În aceasta , ns-c ripţ .e , a:n intit
d e 1. I. Ru.ss,1, L'onomartique . . ., 1p. 359 ; de asemenea, fă r ă p reci zări, are loresponJentul
cel mai apropiat fo celticul CANTliA, pentru acesta ci. Aii HolJer, op. cit., A- H, 1896,
c. 751 - 752.
17 Anrro.ponim pre7ent .în ·insc ri pţ ii În Belgica, CIL, XIII, 354 1, şi În Germania Superior, CIL, XIII, 7039 ; ve7.:, ş i A. Hol'.ler, op. cit., I-T, 1904, c. 1707. Pentru grafia
T alaniur, v ezi, I. I. Russu, Illirii, p . 252 şi L'onomartique . . ., p . 359.
18 Cf. A. Holder, op. cit., c. U65, D u,citţr , Dugiur, c. l.>63, Ducciur.
19 Vezi şi I. I. R ussu, L'onomartique .. ., p. 359-360.
20 Compa rarea tu tt:ro r elemente!or constitu t ive.
i :;

16
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ultimele, ţinînd .seama de ::aracterul descoperirilor de aici, ar putea fi lecturate: P(ater) B(onus) sau P(airentes) B(o,n i) ori{?) B(onis) B(ene) (?) . Din
.alta, nu s-a pă-s trat decît un m;c fragment din partea s·tÎngă a epigrafei pe
care se poate observa un chenar lateral, litera V de la foceputul unui rînd
şi litera S de la începutul altui dnd, plasată ceva mai in interior (fig. 3),

Fig. 3 -

Fragment de lespede de gresie cu litere.

iar din ceal altă tot un mic fragment, din lat-ura stîngă , pe oare distingem
un chenar, o parte, se ,p are, din lit-era V şi ceva mai jos semnele X I (,fi.g. 4).

Fig. 4 -

Fragment de lespede de gresie cu litere.
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Tot cu acest prilej •s-a dat de un fragment de lespede pe -c are n,u s-a
decît o linie l,aterală inciz,ată (fig. 5), ce pare să corespundă chenarelor ,î ntHnite pe celelalte inscripţii, de un .fra.g ment de lespede pe care s-a
p ăstrat

Fig. 5 -

Fragment de lespede de gresie cu linie

incizată.

pă

trat par ţial urme:e a două cercuri ,concentrice (fig. 6), precum şi de un
fragment din fronton·ul unui monument din rocă cu tom! diferită ca structur ă ,faţă de lespezile prezentate mai s,u s21 .

Fig. 6 -

Fragment de lespede de gresie cu cercuri concentrice,

p ăstrate parţial.

21 Dacă monumentele prezentate pî nă aici ca ş i cele ca re vor urma În ,prezentarea
noastră erau fo cropite din lespezi de gresie, rocă sedime-ntară mai mult sau imai puµn ni.sipoasă , existe-ntă d in belşug în valea Şaeşului, apoi, a~esta era <:o nJeeţionat din ro c ă calca-

roasă alb~găllbuie, rocă din care sî nt -lucra te ob : şnui t astfel de monumente anît

~; î'n Imperiu.

fo D:1cia cit

INSCRlPŢIILE DE

LA „ PIRI UL HOT i\ RULUI"

105

In ·,p artea finală ,a ,celei de a doua etaipe di,n cea ,de a doua <:ampanie,
maî exa<:t ,În ultimul an, adică ~n 1973, clnd •S-au rfăcut <:ercetări, după cum
,s-a arătat, pe intervalele dintre secţiunile efectiuate În anii 1960 şi 1969, ul.cc
timul· fiind anul in care s-au ,găsit două ins•c ri,pţii prezentate, şi unde ,p ama,
pe aue e ,sinuat cimitirul, e ceva mai lină, s-a dat iară şi de o inscripţie ,şi de
un fragment din alta.
· Inscripţia (fig. 7), aflată În parte.a de sud-est a cimitirului, .aproape de
liziera ,pădurii, -În ,poziţie oriz on tală ,l a 1 m adîncime faţă ,de sol ul aotual .şi
0,40 m faţă de ,nivelul ,a,ntic, în stratul de cultură, ,cu partea sc risă ,î n sus,
Înscrisă tot pe o lespede de gresie de 0,85 X 0,54 X 0,08 m, ,cu coLţul din ,snîng.a
sus rupt şi detaşat de .aceasta La ,aproximati•v 1 m, -conţine scrijelat, pe 4:.
r,î nduri, nu totdeauna prea lizibil, de data aceasta .î n cadrul unor spaţii dinainte trasate, tex tul de mai jos:
.

Fig. 7 -

Lespede de gresie cu

inscripţie .

. _D(ii•s) :M(anibus) LICA ?
-_CVSIONI
VIX(it) AN(ni:s) XX
III P,(arentes) M(emoriae) F{ili.ae) B(ene) M(erenti)
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Ob ser v ăm că formula D(iis) M(anib"us), •spre deosebire de pnma

in-

sc ripţie comentată, ·unde se află singură în primul r.înd (?), cum se obişnu
ieşte ~i spre deosebire de a doua înscripţie unde ea lipseşte, aici, dacă nu

cumva întregul rînd ar exprima un antroponim fo acest caz DANLIOA.22 , e
,În iacel.aşi spaţiu cu antroponimul LIGA, nume illir2 3, de care e se.parat printr-o linie verticală 24 •
Dacă nn .ambe:e ipoteze, fie Sntr-un caz fie ,în .ahul antroponimul poate
fi sau esite illir, ,patronimul Cusioni 25 pare să se apropie mai mult de numele
celtice26 .
Din fragmentul de ins<:ripţie (,fig. 8), la fel o lespede de gresie ruptă :în
antichitate (de 0,59X0,31 X0,03 m), aflat la est de epgrafa de mai sus,
între 0,54 şi 0,97 m a.dîn-cime în str.atul de cultură tÎn poz i,ţie oblică, dea-

înscri-să

Fig. 8 -

22

Fragment de lespede de gresie cu partea

finală

a unei

inscripţii.

C um s-ar ,putea citi şi cl!Jffi ne sugerează prof. I. I. Russu, considerî ndu-1 nume

illy ric.
23 Cf I. I. Russu, llliri, IP · 123, 221 , precum şi p. 38, 187 şi 222, ipentro apelative
similare cu bibliografia şi o dezbatere s ubstanţi ală .
24 Linie care asemăn,î ndu-se cu F, ant,penultima literă din ultimul rfod putindo~e citi
D(-ii) M(anibus) FLICA(?), o corupere a antroponimului roman FELICIA fonîlntt fo inscripţiile din Dalmatia, iVezÎ şi FiELICA, CIL, III, 11001, încilnit la Brigetio În Parmo11ia
Superior.
25 ~urne, de a.sei:nenea, .prezent pentru pr.ma d a tă_ în_ ace_astă inscrrpţie, pelltr u _patro•
nune ech,valente, vezi, CIL, III, 4430, CVSIVS, Brzgetio ş1 CII, III, 10276, CVSIA,
Antiana, Pa1111011ia Inferior.
26 CI. A. Holder, op. cit., CVS-ONIVS, c. 1207.
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supra ,unui mormint, cu partea scrisă înfiptă -în jos 27 , s-a păstrat parţial din
bara verticală a primei litere din anti-penultimul r.înd şi formula de înoheiere

zgtîriate lia ife.l, neondoniat c-un vârf ascuţit ,şi pe care ,î l lectur,(,m:
M(atri) C(arisimae) BE(ne) M(erenti)
Mai menţionăm că tot acum •spre margin ea cie est a cimi tirului, nu departe de pîr;îu, printre pietrele de deasupra unui mormînt s-a găsit un fragment 'de lespede de .gresie cu urme de dăltu i re pe bo rdură {fig. 9) .

Fig. 9 -

Fragment de lespede de gresie cu urme de

dăltuire.

Din prezen•tare,a celor de mai .sus iese în evidenţă in primul rînd Il'Umărul
mare de inscripţii de care - , în afară de fragmentul de fronton şi cele trei
fragmente de lespezi de gresie cu linii scrijelate sau cu urme de dăltuire,
care pot •să provină tot de la inscripţii - , ştim deocamdată de 8, şi acestea
păstrate, după cum ne este cunoscut ,d in relatările .făcute de descoperi,torii
unora şi din observaţii :e fikute de noi, numai dator.ită fapnului că au aj-um
la -un moment dat, din diferite motive su:b nivelul e ,ca!care amic 28 • E o
2:7 Deci, după ce a fost spartă inscripţ ia, fr agmentu-I desco,perit, pus răi.tu rnat, poate
pentru a se asounde rostul iiniţ,i-al, a devenit, ca atÎ•tea alte .fr,a.gmente d<: lespezi .de gresie descoper ite, ·semn protector, pentru alt mo rmînt.
28 Vez~ şi nota anterioară. De fapt' ân cele mai multe gropi ân -care s-a depus inventarul unui mormînt, deasupra acestuia la dţiva centimetri s-a a.fla.t oîte un fragment sau
chiar mai multe de lespezi de gresie, uneori acestea Îngrădind inventarul, ce ,putea fi a unui
rnormînt sau chiar a mai m ulte, prin casete de formă patrulateră sau circulară . Dar de
multe ori În stratu,\ de cult u ră În~î,!ruim morminte fără Jes,pezi de gresie ca şi lespezi de
gresie ce nu indică un inventar, a.ceste fiind d istrus de alte grop i ulterioare sau lespezile
au fost depl asate din a.cel eaşi motive ulterior de la locul lor. Intr-o asemenea situaţie s-a
aflat, după cum s-a •putut ,dedu•ce, ş i lespedea cu i nscl"ipţ ie găsită d e noi.
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cifră,

putem spune nema~întîlnită de a~tfel de descoperiri dintr-o necropolă
aşezări, cu caracter, se pare, strict rural 29 din Dacia, aşezare neidentificată .încă rîn zonă 30 • Dar ceea ce ni se pare mult mai important şi se
desprinde cu pregnanţă din studiul acestor inscripţii este faptul că membrii
acestei comunităţi ca.re s-au aşezat în zonă şi se înmormîntau aici nu eraiu
cives romani -cum ne-am fi aşteptat În primul moment, prezenţi în cele mai
multe cazuri pe astfel de mon-uimente31 , ci peregrini de condi,ţie l~beră, dar
care vorbeau şi scriau latineşte. Nume sigur illir ca Dasmenus, sigur roman
ca Sabina şi se pare celtic ca Surinis a.lături de altele ca Prina:la, Surila ce pot
fi illire şi Senecio roman le înnîlnim, după cum s-a arăta•t în prezentarea primei inscripţii, toate ,în cade-ul unei singure familii. O situaţie asemănătoare
se desprinde şi din rnprinsul celorlalte inscripţii, În cea de a doua comentată,
bună oară, mama poartă antroponim celtic, Candia, dar patronim roman,
Maximi, în timp ce fiul Talanus Ducionis, antroponim celto-illir şi patronim
celtic32 .
Semnifica-tiv ni se pare şi faptul că deşi scrise în limba latină şi după
toate canoanele .folosite .în liumea romană 33 , după unele aspecte ale acestor epigrafe, - materialul pe care sînt scrise, nişte lespezi de gresie neprelucrate, abundente ,în valea Şaeşului, ,siiJ11!Pla ,scrijelare a literelor, .forma şi ordonarea a:estor, distribuirea elementelor ,componente în oîmpul inscripţiei şi
chiar lipsa unora - , bănuim că au fost ,întocmite nu de meşteri specializaţi,
ce lapicizi exersaţi 34 , ci de unii membri ai comuni,tăţii :mai pricepuţi dar nu
familiarizaţi Întru totul ou astfel de lucrări, dacă nu ,cumva de o rudă sau
membru al familiei 35 .
Cine sînt aceşti peregrini şi de unde vin? Din cele cunoscute deocamdată e greu de stabilit. Totuşi ,din studiul a.cestor inscripţii, a numelor, unele
prezente şi pe alte epigrafe după originea şi frecvenţa lor în alte provincii
.ale Imperiului 36 , am putea presupune că această comunita-te ,în plin proces
de romanizare ,a venit din zona de interferenţă norico-pannonă, dimr-o zonă
a unei

29 Un mare număr de inscripţii, 7, au fost aflate şi într-o altă aşezare din mediul rural, dar într-o villa rustica, cf. A. Buday, in DolgCluj, II, 1911, p. 260-268; Z. Szekely,
in StCom, 14, 1969, p. 155-181 şi I. Mitrofan, în ActaMN, X, 1973, p. 133-136.
30 Deşi D. Protase, Rituri ... , p. 179, afirmă ca a fost identificată, precizînd şi lo1:ul, atît sondajele efectuate tocmai În acel loc, adică între cimitir şi valea Şaeşului, pe terasa de pe ,malul sDÎng al acestei văii, un<le, de fapt, s-a dat de urmele unei aşezări de la
s.firşitul primei epoci a fierului şi începutul celei de a doua vîrste a fierului şi care se întinde şi sub cimitir, cit şi perieghezele făcute În împrejur~mi, n-au dus, deocamdată, la nici
nn rezultat.
u Nu întîlnim la nici unul tria nomina şi nici măicar nume complet romane.
32 Toate acestea, rezultat al unui amestec intens şi activ de neaanuri şi seminţii m
acea retortă uriaşă ce a fost Imperiul roman.
33 Fonmula de început dedicatorie, textul propriu-zis şi formula de Încheiere.
34 Care deobicei, indiferent din ce rocă confecţionau monumentul pe care Înserau textul
căutau ca după tipic măcar, dacă nu puteau să execute unele elemente ornamentale, să-i
dea cel puţin forma de hexaedru.
35 Cărora în mediul ambiant în care Îşi desfăşurau activitatea, totuşi nu erau străini
de astfel de priactici. Ba unii, în cazuri singulare, bănuim noi, chiar îşi procurau astfel de
monumente confecţionate de meşteri calificaţi din altă parte, din rocă şi după tipicul uzitat
în tot Imperiul, o dovadă în acest sens ar putea fi fragmentul de fronton aflat.
36 Intîln~te din Gallia şi pînă în Dacia, dar mai frecvent in Noricum, Raetia şi~e
două Pannonii.
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de confluenţă activă ,Între lumea celtă şi cea illiră 31 • Dar nu putem exclude,
ca loc de venire a acestora nici sud-estul Pannoniei Inferior sau nordul Pannoniei Superior cu teritoriile locuite de breuci sau azali, ci din -contră, cunoscute fiind de aici în inscripţii cu antroponime illire alături de antroponime celtice38 , oricari dintre aceste localizări pot fi mult mai plauzibile.
Fie că vin dintr~un loc fie că vin din altul, ei vin dintr-un ţinut cu
un relief propice creşterii unor turme mari de animale, prielnic ,păstori ~ului
şi se aşează într-unul asemănător, dedioîndu-se În continuare şi se pare pe
scară mai mare 39 aces-tor îndeletniciri. Ei vin, după cum rezultă din materialele descoperite şi observaţiile făcute în timpul săpăturii, cu obiceiurile lor40
şi într-o oarecare măsură chiar cu unele elemente de oultură materială 41 . Dar
cu toată păstrarea unor elemente specifice, inerente şi .fireşti am spune în
procesul de transformare a oricăror populaţii, contrar unor -considera-ţii
făcute de unii cercetători .în legă,tură cu slaba romanizare sau neromanizare
a neamurilor illire 42 , mai ales a celor din mediul rural, -consideraţii extinse
apoi şi aplicate şi la celelalahe ,populaţii din bazinul d-unărean 43 , -descoperirile
de aici ne demonstrează tocmai romanizarea acestora. Ele demonstrează cu
pregnanţă că membrii acestei comunităţi de origine illiră, într-o oarecare mă
sură celtizaţi şi ,aJp,oi pe teritoriul pamnon supuşi unui puternic proces de romanizare, în momentul cînd se aşează aici folosesc din plin cultura materială
romană 44 simţiindu-se puternice înrîuriri chiar şi asupra culturii lor spirituale45. Şi -ceea ce ne apare şi mai deosebit dacă nu chiar hotărîtor e faptul că
ei, după cum -s-a arătat prin prezentarea acestor inscripţii, pentr:u a ,înţelege
şi a fi Înţeleşi vor,beau şi scriau latineşte şi toate aceste se petrec ,Într-o zonă
din mediul rural cu pronunţat caracter agraro-păstoresc -din estul provinciei,
Într-o zonă lipsită de viaţă orăşenească, într-o zonă ou o populaţie preponderent dacică 46 .
IOAN MITROFAN
Unele nume din aceste inscripţii con<lucin<lu-,Je spre -această zonă.
Cf. I. I. Russu, Jllirii, p. 38.
Dacă ne gîndim la bogăţia in'VeMarului a.flat în unele monminte.
40 După anodul În care sînt depuse resturile cinerare În gropi ce se încalecă, pract,cîndu-se numeroase înrnormîntări pe un spaţiu redus, multe morminte de lespezi de gresie,
uneori for,mînd casete, dar şi foarte multe deranjate şi toate acestea Într-un strat de cultură,
gros, de 0,85-1,50 m, se pare că ea practică, cel puţin pare se pentru Dacia, un sistem
ele înrnormî-ntare prQpriu. Pentru Pannonia, cf. F. Fiilep, in ActaArch, IX, 1958, p.
371-394; A. Mocsy, in ArchErt, 81, 1954, p. 167. O situaţie asemănătoare nu mai întlÎlnim 1deciÎt 'într-un •singur caz, cercetat tot de noi la Porolisrum, Sn cimitirul de l:i.
Ursoieşti, cf. M. Macrea, D. Protase şi M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, În Materiale, VII, 1960, p. 382.
41 Ca, de exemplu, vase ronfecţionate cu lllJna, se ,pare, ca in locurile lor de baş
tină şi pe care -ce-i care s-au ocupat anterior
de descoperirile de aici le atribuie populaţiei
dacice.
42 Cf. M. Rostowzev, Storia economica e sociale dell'Impero romano, p. 276.
43 Idem, op. cit., p. 281, 288.
44 Inventarul .aflat fiind covîrşitor de factură romană.
45 Ne gîndim tocmai la aceste inscripţii.
46 Cf. C. Daicoviciu, Problema
continuităţii În Dacia, în A/SC, III, 1936-1940,
p. 231; idem, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, 1945, p. 120-133; D. Protase,
Problema ... , p. 15-84; idem, Autohtonii În Dacia, Bucureşti, 1980, p. 34-157; M. M~crea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 116-135, 145-149 şi 251-269; I. Mitrofan, Aşezări ale populaţiei autohtone în Dacia Superioară, În ActaMN, X, 1973, p. 141161.
37

38

39

I. MITROPAI\

110

LES INSGRIPTIONS DE „P.lR,lUL HOTARULUI"

(SIGHIŞOARA)

(Resume)
S'appuyant sur de decouvertes plus an.c:iennes, en 1960 et entre 1969-1970 ont etc
poursuivis de recherches archeologiqucs au lieudit „Pirnul Hotaruluia, environ 2 km vers
Su.el de la v.i,lle de Sighişoara, ou, oombre d'annees avant, a etc deja trouvee une inlil:r,ption
la.tine. Les rec:herches ont mis a jour un cimetiere d'incineration de l'epoque romaine. Mis
a part un ri(:he inventairc foneraire, ont etc decouvertes encore 3 in~riptions, tracees sur
des dalles de gres, desqudles deux seulement se sont conscrvecs (fig. 1, 7), puis des fragments
de 4 autres inscni.ptions (fiig. 2, 3, 4, 8), des fr.a.riments des dalles de gres qui portent
seulcment de lignes illiCisees (fig. 5, 6, 9) et un fra~ent de fronton d'un monument tail!e
co pierre cakaire blanchc-jaunâtre.
L'etude de ces inscriptions montre qu'elles appartiennent a une communaute de peregrini d'origine illyro-ce!to-,pannonique, romanisee, venue, paraît-i-l, du territoire ,pannonique.
Les gens respectiis - comme la recherche la prouve - vien-nent avec leurs coutumes specif"iques et conservent m~me quelques e!ements de leur cu!ture materielle. Ils arrivent et
s'etahlissent ici, dans !'Est de la province de la Dacic, .dans un territoire depourvu de vie
wbaine, dans un territoire d'un prononce caractere agraire et ,pastoral, dans un territoire
habite par une ,population pr6ponderaanment autochtone, ou, pour se faire -comprendre, iis
doivent parler et ecrire en latin.

O CATEGORIE NESEMNALATA
DE PIETRE GRAVATE MAGICE

Publicînd, &n 1936, un lot de geme provenind de la Romula şi Sucidava.
D. Tudor 1 se oprea şi asupra unei camee de sardonyx aflată la Reşca, pe
-care o descria astfel: 2
,.Camee de sardonyx. înfăţişează o mină umană, cea dreaptă, cu degetele ră!.fira,te şi punînd o floare. Conturul mîinii e greşit modelat. Deasupra e o inscripţie indescifrabilă şi formată din caractere greceşti tîrzii.
Fără îndoială, o scriere gnosti<:ă.
Fotografiată de noi de la un ţăran din Reşca. lnaltă 0,012 m şi lata
de 0,010 m. foălţimea literelor: 0,001 m." 3
Cameea e reprodusă fo fotografie, la pi. VII/26 din amintita revistă•.
iar fig. c de la citata pagină 211 dă desenul mărit al inscripţiei.
Reţinem, deci, că minusoulele litere 'În relief {1 mm!) de pe camee
erau socotite indescifrabile ,în momenrul ,publicării (1936), ceea ce l-a şi
determinat pe D. Tudor să nu dea o transcriere a textului.
ln anii ce au urmat piesa de la Romula (fig. 1) a avut parte de numeroase republicări, putîndu-se observa o interesantă „evoluţie" în interpretarea texwlui .de pe ea:
ln prima ediţie din Oltenia romană, apărută în 1942, cameea romulensă
era inclusă în „suplimentul epigrafie" .şi se dădea lectura - total li,psită
de sens - VNNVON0Y e , 5 fără a se face vreun comentar, nici fo text,
nici în SE, iar obiectul nu era ilustrat.
ln a .doua ediţie din Olteinia romană (apărută în 1958), cameea era.
din nou inclusă 3n SE, pentru inscripţie dindu-se, fără alt comentar, ,lecllUra
VNNVON0YE (sic/) 6 • ln acelaşi timp, în textul volumului, ea era calificată
drept indescifrabilă 7 •
In 1967 D. Tudor publică un nou lot de pietre grava te de la Romula.
în ,paginile revistei Apulum. Cu această ocazie revine - ~ntr-<> notă de
subsol - awpra cameei ce ne reţine atenţia, arătând că ,în 1952 s-a descoperit la Carnuntum o · piesă similară. D. Tudor socoteşte că exemplarul de
1 D. Tudor, Geme din RomuJa şi Sucidava, în CNA, XII, nr. 106-107, a.prilie-5eptombrie 1936.
z Ibidem, p. 211, nr. 29.
a Descrierea piesei e rela!Iiv corectă. Ne .întrebăm numai cc va fi Înţeles ~utorul sub
termenul de scriere gnostică? Dup1i cite ştim, tt,ct«e gnostice au fost redactate În scrierile
uzitate fo epocă: greacă, mai rar în cgi'Pteană (.în caractere demotice) ori ân siriană (in
-caracterele semite ale alfabetului siriian).
4 Nu la ,pi. 1/26, cum afirm1i D. Tudor!
5 D. Tudor, OR 1, Bucureşti, 1942, SE, p. 340, nr. 113.
e OR 2 , Bucureşti, 1958, SE, p. 400, nr. 138.
1

OR 2 , p. 331.
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I.a Carnuntum „recent ,publicat" (în acest sens trimite la E. Swoboda, Carnuntum, ed. a IV-a, Gr.az-Koln, 1964!) ,,este mai bine păstrat" şi „se
citeşte MNHMONEYE (= «aminteşte-ţi de mine»)". Tot pe baz,a piesei
similare de la Carnumum, D. Tudor se corectează, arătînd că în obiectul
ţinut fotre degetele mîinii de rpe cameea de la Romula este de văzut o
ureche, nu o flo.are, şi conchide că adt cameea de la Carnuntu,m, cît şi cea
din Re~ca sînt de pus în legătură cu anumite „practici magico-erotice" 8 •
In 1968 cameea romulensă e republicată ,în micul volum Romula, cu
o excelentă .fotografie, spunîndu-se despre ea că poartă inscripţia „adu-ţi
aminte de mine" 9.
Tot ,în 1968 apare a treia ediţie din Oltenia romană, ~ntr-al cărei „supliment epigrafie" cameea de la Re~a este citită - -corect - MNHMONEYE,
fără vreo altă explicaţie 10 . În textul cărţii piesa e calificată, mai înt-îi, ca
av,înd „inscripţie neînţeţeasă" 11 {reminiscenţă a ,părerii exprimate în ediţiile
anterioare - n.n.!), aipoi e reluată 12 , spumndu-;se ,despre ea că poartă textul
,,adu-ţi aminte", că Între degetele mîinii se află „o ureche, simbol al aducerii aminte" şi se precizează că un exemplar identic a apărut şi la Carnunrum13. Fără a mai aminti faptul -că piesa de la Carnuntu,m a fost cea
care i-a dat corecta dezlegare .a textului, traducerea şi interpretarea 14 , D. Tudor se mul~umeşte să citeze, pentru invocata analogie, astfel: ,,E. Swoboda,
Carnuntum, ed. IV, p. 102 şi pl. XXV/2" 15 , - fără a indica locul şi anul
de apariţie al respectivei cărţi!
In 1977 cameea de la Romula apare În !DR, II, cu lectura (corectă)
MNHMONEYE, fără alt cornentar, fără traducere În limba rornâna 16 , indicîndu-se ca bibliografie: CNA, OR 1, OR 2 , OR3 .
In 1978 apare a patra ediţie din Oltenia romană, de această dată fără
„supliment epigrafie". Cameea de la Reşca este ilustrată şi în acest volum 17 .
Despre ea se spune că ar purta inscripţia „nu mă uita" 18 şi se trimite la
I DR, II, 488. Peste numai o pagină traducerea inscripţiei devine „adu-ţi
aminte" 19 - şi iarăşi se trimite la /DR, II, 488 20 . Totodată este amintit
exemplarul identic de la Carnuntum, citat ast,fel: ,,E. Swoboda, Carnuntum,
ed. a IV-a, Viena, 1972, ,p. 102 şi pi. XXV/2" 21 .
8 D. Tudor, Pietre gravate descoperite la Romula, În Apulum, VI, 1967, p. 228,
nota 72.
9 D. Tudor, Romula, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, ip. 23 şi fig.
16, piesa din
stînga, jos.
10 OR3 , Bucureşti, 1968, SE, p. 506, nr. 184.
11 Ibidem, p. 115. Ilustraţia la p. 117, fig. 36/9.
12 Ibidem, p. 118.
n Ibidem.
14.. Cum se vădise clar din nota de subsol din Apulum, VI, 1967, p. 228, nota 72 !
15 Vezi OR3 , Bucureşti, 1968, p. 118.
16 Vezi /DR, II, Bucureşti, 1977, p. 193, nr. 488.
17 OR4, Bucureşti, 1978, p. 109, fig. 33-34/9.
18 / bidem, p. 111.
1s Ibidem, p. 112.
20 Unde, cum am arătat, nu c dată nici un fel de traducere!
21 OR4, Bucureşti, 1978, p. 112.
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Ne îngăduim să afirmăm că cititorul ar putea să caute, mult şi bine,
respectiva carte, apărută, cică, ,în 1972 la Viena, - ea neexistînd! În realitate este vorba de pagina de text şi de ilustraţia din Camuntum, ed. a
IV-a, Griaz-Ko!n, 1964!22
*

· Dacă ne-am oprit atît de amănunţit asupra .~peripeţiilor" descifrării
textului de pe cameea de la Reşca şi interpretării pietrei gravate, am făcut-o
din dorinţa stabilirii unei priorităţi ce-i apar.ţine, indiscutabil, lui E. Swoboda. Iată argUIJllentele:
În săpăturile din 1952 de la Carnuntum a apărut o camee de agat
albastru închis, cu un strat superficial alburiu (fig. 2), - replică perfectă
(scena figurată şi inscripţia) a cameei de la Reşca. E. Swoboda o ,aminteşte,
pe scurt, În raportul asupra campaniei de săpături din 1952, raport apărut
în 1956 23 •
In 1958 cameea de la Carnuntum e publicată iamănunţit, :în ediţia
a Ill-a 24 a cărţii lui Swoboda despre Camuntum 25 . Inscripţia semi.circulară
de deasupra mîinii ţinind o ureche e citită de Swoboda: 1\1NHMONEYE26 ,
tradus prin „aminteşte-ţi (de mine)" (sic!). Acel „de mine", pus, dealtminteri,
în paranteză de Swoboda şi necorespunzător traducerii exacte a -cuvîntului
:MNHMONEYE, a apărut din pricina faptului -că savantul austriac era
persuadat de ideea că ansamblul text-figuraţie de pe cameea de la Garnuntum
repr~zintă un tali51Illan de dragoste şi stă în legătură cu anumite ,practici de
magie erotică.
In 1964, :În ediţia a IV-a 27 a cărţii ~ale Carnuntum, E. Swoboda repetă
toate cele spuse şi •În ediţia a III-a 28 • Face însă - ce-i drept, nu în text,
ci în iamplele note explicative ce ,însoţesc fiecare capitol al cărţii - o observaţie „revelatoare": că de la Romula se cunoaşte o camee identică celei de
I.a Carnuntum, publicată de D. Tudor În CNA, XII/1936, textul de pe ea
trebuind citit tot MNHMONEYE! 29
*
Rezultă, din toate cele arătate, ca citirea inscripţiei, traducerea ei, ca
interpretarea mîinii ce ţine o ureche .între degetul mare şi arătător drept
„simbol al aducerii aminte", drept „talisman magico-erotic", .aparţin - atît
pentru cameea de la Carnuntum, eh şi pentru cea de la Romula - lui
E.' Swoboda.

ŞI

22 Citată corect (o singură dată) ,şi de D. Tudor, anume În nota de subsol din
Apulum, VI. 1967, p. 228, nota 72!
23 !n Carnuntum-Jahrb., 1955, (1956), p. 15 sqq.

De care D. Tudor n-a luat cunoştinţă!
E. Swoboda, Carnuntum, ed. a III-a, Graz-Koln, 1958, p. 93 ~i pi. XXl/1.
26 Deci în 1958, dată la. care (în OR2 , BUICUreşti, 1958, SE, p. 400, nr. 138) D. Tudor
mai citea pe exemp1arul de la Romula: VNNVON0YE!
27 Cea cunoscută şi lui D. Tudor şi citată corect de el numa.i În Apulum, VI, 1967,
p. 228, nota 72.
28 E. Swoboda, Carnuntum, ed. a IV-a, Graz-Ko.ln, 1964, p. 102 şi pi. XXV/2.
29 Ibidem, p. 275, nota 7.
24

25
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Dacă ne-am oprit asupra celor două ,pietre gravate,
dorinţă de suum cuique dare, ci din convingerea că ele
profundă semnificaţie, nesesizată de Swoboda ,(şi, cu at1t

n-a fost din simpla
ascund o mult mGi
mai .puţin, de către

D. Tudor).

Inainte <le toate, cîtev>a observaţii de amănunt:
Mîinile ambelor camee P.rezin,tă o poziţie specifică {,am fi tentaţi să
zicem: execută un gest specifici): amîndouă redau mina dreaptă, amîndouă
ţin trei degete (mi,jlociul, inelarul şi degetul mic) ridicate în sus şi amindouă prind o ureche .între degetul mare .şi arătător.
Cit priveşte vocabula MNHMONEYE (mai precis - şi fo măsura în
care redarea tipografică ne-o permite - MNHMON eYe !), ea este dispusă, semicircular, deasupra m1inii, atît pe cameea de la Carnuntwn, dt şi
pe cea de la Reşca. ln ,ambele cazuri textul e dextrograd.
Ceea ce Swobocla n-a mai socotit de ouviinţă nici mă.car 5a menţio
neze este faptul că pe cameea de lia Carnuntum, după cuvîntul MNHMONeYe, mai urmează un semn (vezi fig. 2). Respectivul semn, redabil tipografic aproximativ
nu este, .fără discuţie, o literă. lngrijit>a ,lui sculptare
nu ni se pare însă lipsi,tă de sens; ,socotim, mai degrabă, că semnul cu pricina va fi vrut să wgereze ceva. Ce anume, vom ~ncerca să desluşim in
momentul analizării simbolisticii acestor camee.
l\1NHMON eYe, imperativ prezent al verbului p.Vl)µ.oveuw,
se traduce prin „aminteşte-ţi!" (,,iadu ...ţi .aminte!"), cuv>Întul - în sine - neimplicînd, cîtuşi de puţin, sensul de de âne ori de ce anume ,sa-ţi aduci
aminte. Tocmai de aceea, aşa cum o remarcam mai su,s, adaosul făcut de
Swoboda: ,,aminteşte-ţi (de mine)'" n111 5e justifică gramatical, iiar logic ar
fi admisibil numai în cazul în care s-ar fi făcut dovada peremptorie că
cele două camee se înscriu în seria pietrelor gravate ţinînd de ,,magia de
dragoste". Dacă se caută, neapărat, o noonţă de 1>ens pentru MNHMONeYe,
în romineşte s-ar potrivi, mai degrabă, ,,ţine minte!". Negînd deci legătura
cameelor de la Carnuntum şi Romula cu „magia de dragoste" - şi În cele
ce urmează vom încerca ,sa argumentăm rezerva noastră - , reţinem, ca
perfect val,abilă, observaţia lui Swoboda că anticii localizau centrul memoriei ,în ureche, mai exact În fondul urechii. In acest ,sens opinia lui Plinius
este dară: est in aure ima memoriae lo-cus30 •
Cît priveşte ideea lui Swobocla (preluată şi de D. Tudor), că respectivele camee s-ar înscrie •În seria pietrelor gravate ,ţinfod de ,,magia erotică•,
există întemei,ate motive c.are ne determină să ne •îndoim de• justeţea unei
atare opinii. Intr-adevăr, motivele iconografice, dt ~i cuvintele magice ce
însoţesc diferitele manifestări ale „magiei" erotice au .fost wpuse unor minuţioase ,studii referitoare la textele magice, la cele mai felurite afflJl/ete şi
talismane şi, mai cu seiamă, la pietrele gravate (geme şi camee)3 1 • Or, fo
niciuna dintre lucrările fundamentale în domeniul magiei antice nu se află

ilJI

30 Nat,n. hist., XI (103), 251, ed. C. Mayhoff, Leipzig, 1875. Vezi şi discuţia cl:in
DACL, XII, 2, 1936, col. 2439-2441, s.v. Oreille.
·
31 Cu titlu de bibliografie cvasi-exhaustivă: K. Preiiendanz, Papyri Graecae magicae,
vol. III (conţinînd index-oriile), Leipzig, [ 1941 ]; C. Bonner, Studit:s in magical Am11lets,
Ann Arbor, 1950, University of Michigan Studies, Hwnanist~ Series, XLIX; A. De'.attc -~
Ph. Derchain, Les intailles magiques greco-egyptiem~s, Paris, 1964, mai ale<i p. 2JJ-2H.
18J--189 ~i 351 sqq. (,.Index des mol'S").
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vreo menţiune asupra ,tipului iconografic reprezentat de cameele de la Carnuntum şi Reşca, nici despre „aminteşte-ţi!", ca vocabulă magică. In consecin,ţă, este definitiv de abandonat ideea apartenenţei acestor pietre gravate
la categoria „ talismanelor de dragoste•.
In acelaşi timp (aşa oum sugeram âncă din titlul studiului), respectivele
piese nu ni se par străine de conceptul general de pmduse magico-religioase,
n•umai că le socotim a reprezenta o categorie nesemnalată încă în acest context, .,funcţionalitatea" lor rămînînd, pînă În prezent, nesesizată şi neelucidată.

Inainte de toate, este de preciz,at că exemplarul de la Romula şi cel
de la Carnuntum nu sîn-t piese atît de rare şi lipsite de analogii cum ar fi
de :Înţeles din cele seri-se despre ele de către D. Tudor şi E. Swoboda. Dimpotrivă, ele -se ,înscriu într-o serie tipologică ale cărei piese, deşi amintite în
literatura -de 9pecialitate, n-au con-stituit nicidnd obiectiul unui studiu aparte.
Coleoţi•a de pietre gravate a bi-bliotecii din Ravenna păstrează un lot
de cinci camee de cornalină, identice (ca temă iconografică şi inscripţie)
cameelor de la Romul.a şi Carnunturn. Ele au fost publicate, împreună cu
alte pietre gravate, de către Edm. Le Blant32 şi menţionate, tangenţial, de
H. Ledercq33 •
Una dintre piese, păstrată întreagă (fig. 3) 34 , are cuv,Întul MNHMONeYe dispus, dex·trograd şi semicircular, deasupra mîinii ce ţine o ureche,
- aidoma cameelor din .fi.g. 1 şi fig. 2. Alte trei diferă doar prin faptul
că, fiind fragmentare, din text se păstrează numai
(M)NHMON(eYe),
l\.fNHMO(NeYe), respectiv
MNHM(ONeYe)35 • In fine, al cinci~ea
exemplar conservat în colecţiile bibliotecii din Ravenna constituie un unicat,
în ,sensul că este singura camee de acest tip ,pe care grecescul MNHMONeYe
e înlocuit de corespondentul latinesc MEMENT(O) (fig. 4) 36 •
Tot de la Ravenna se cunoaşte o a şasea camee de cornalină, ,înscriindu-se
în acelaşi tip iconografic şi purtînd, de asemenea, cuv~ntul MNHMON eYe.
Piesa, încastrată ca piatră ornamentală •Într-o mitră episcopală ce se află
în ·sacristia bisericii S. Vitale, a fost semnalată focă ·În 1748 de Paciaudi37
şi amintită apoi de A. F. Gori 38 •
In măsura în care bibliografia ne-a îngăduit-o, la ca.meele pfoă aoum
pomenite mai putem -adăuga un număr de trei geme de cornalină ce se
în-scriu in tipul iconografic şi epigrafie -ce ne reţine atenţia. Piesele - astăzi
pierdute - provin din Italia, neexistîn-d pre.cizări asupra locului de descoperire sau păstrare. Ele au fost semnalate, m foarte mulţi ani in urmă, de
32 Une collection dt pierrer gravees a la bibliotheque de Ravenne, în RA, 1883,
p. 299-308, pi. XII; Idem, În Melanges d'archeologie et d'histoire de l'tcole /ranfaise de
Rome, voi. III, 1883, p. 34-46, pi. I.
33 Vezi DACL, XII, 2, 1936, co1. 2439-2440, s.v. Oreille.
34 Edm. Le Blant, în Melanges •. ., voi. III, 1883, pi. 1/6; DACL, XII, 2, 1936,
col. 2440, fig. 9132, stînga.
as Vezi DACL, XII, 2, 1936, col. 2440.
18 Edm. Le Blant, în Melanger .. ., voi. III, 1883, p. 36-37, pi. 1/7; DACL, XII,
2, 1936, col. 2440, fig. 9132, dreapta.
37 Osservazioni sopra alcune singolari e strane medaglie, Na.poli, 1748.
39 DACL, XII, 2, 1936, col. 2440, nota 8 (unde se face trămitere la A. Gori, S1mbolae litterariae, voi. III, p. 240, - nouă inaocesibrlă).
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Capello 39 , care •a şi ilustrat unul din exemplare 40 , - cel reprodus ~i de noi
(vezi fig. 5 a). Textul celorlalte două, consemnat de Capello 41 , este
MNHMOEYE
şi MNHMNEY,
de ,Întregit în mod evident
MNHMO(N)EYE, respectiv MNHM(O)N EY(E).
Inscripţiile celor trei geme ,de cornalină au fost amintite şi de U. F. K.
Kopp 42 , iar piesele sînt menţionate, în treacăt, de H. Leclercq, care le consideră „gnostice"4 3 •
Din păcate, Capello a dat ,în -desen - aşa cum s...a arătat - numai una
dintre cele trei geme, mulţumindu-se cu observaţia că celelalte două „sint
la fel". Or, la prima vedere, am fi tentaţi să credem că pe gemă e reprodusă
mîna stingă (fig. 5 a), nu dreapta (ca pe totalitatea cameelor de acest tip).
Dacă ne gîndim însă că piatra din fig. 5 a este o gemă, •În care -gravarea s-a
executat - cum era firesc - în negativ, vom ,înţelege că pozitivul (realizabil
prin •apăsarea ,gemei Într-un material moale) reda foarte corect mîna dreaptă
(vezi fig. 5 b!), aidoma tuturor cameelor ce le-am discutat, cu unica deosebire că mîna este reprezentată cu palma spre privitor. Implicit, ,în pozitiv,
li te rele nesimetrice ale inscripţiei (adică „N" -urile) apar ,În poziţie normală
(compară fig. 5 a cu fig. 5 b!).
Cuvîntul MNHMONEYE
a fost executat de gravorul gemei în trei
,,grupe" de litere: MNHM, O şi NEYE.
O ultimă problemă ridicată de lotul celor trei geme semnalate de Capello
o constituie faptul -că, pe unicul exemplar ce l-a desenat, mîna ţine între
degetul mare şi arătător un inel, nu o ,ureche. Ţinînd seama de situaţia că
- la 1702 - Gapello era şi el supus aceleiaşi „mode .a epocii" -care a făcut
să apară, ,În zeci de cataloage descriptive din sec. XVIII ce ilustrau piese
antice, o seamă de „bizarerii" rezultînd din -încercarea de a reda piese ori
simbol-uri neînţelese (şi adăugind posibila ,dificultate obiectivă de a distinge
corect: ce anume prind degetele mîinii de pe măruntele geme în cauză), sîntem
tentaţi a crede că ceea ce a desenat drept inel nu a fost, În realitate, decît
tot o ureche. Spre această conduzie ne îndeamnă totalitatea cameelor pomenite, aparţinătoare •aceluiaşi tip iconografic, camee pe care, invariabil, mîna
ţine o ureche între .degetul mare şi .arătător.
Rezultă, din toate cele arătate şi discutate, o repetată şi constantă asociere (pe care ne este greu s-o calificăm drept ,Întîmplăto.are şi nesemnificativă)
între vocabula MNHMON EYE şi o anume reprezemare iconografică: ,cea
a mîinii (drepte) prinzînd o ureche 3ntre degetul mare şi .arătător şi ţinîndu-le
pe celelalte trei ridicate în sus. Menţionăm că, din parcurgerea atentă a bibliografiei, n-am putut afla deoît o piesă În care cuvîntul MNHMONEYE apare
În altă asociere iconografică, numai că tocmai această piesă - ,ce va fi analizată la Io-eul cuvenit - este de natură a preciza şi a susţine interpretare.a ce
o vom sugera pentru cameele şi gemele pînă acum menţionate.
Ca atare, reprezentarea figurată pe seria ,de pietre gravate avute ,în vedere se compune din două elemente: urechea şi mîna. Primul element sim39

generis,
40

41
42
43

Prodromus iconicus sculptarum gemmarum Basilidiani, amuletici atque talirmanici
1702, numerele 203, 205, 206.
Ibidem, nr. 203.
Ibidem, nr. 205 şi 206.
Palaeographia critica, voi. IV, Mannheim, 1829, p. 372, nr. 883.
DACL, I, 2, 1924, col. 2214, fig. 752, s.v. Anneaux.
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bolic ne tr1:m1te, În mod firesc, la acei
3-eot t'ITTJxoor.
ounoscuţi din zeci
de inscripţii -dedicatorii şi - mai ales - din tăbliţele votive pe care sînt redate ureohile divinităţii (fie o pereche de urechi afrontate, fie o singură ureche).
Din mulţimea „zeităţilor care ascultă" 44 rugile muritorilor se detaşează
net Theos Hypsistos 45 , supremă ,divinitate celestă, prin excelenţă ipostază a
lui Yahve-Iao 46 şi - pe linia tendinţelor sincretiste din antichitatea -~îrzie cvasi-sinonimul zeilor „salvatori" al căror cult a tins spre ,,·universali ta te"
şi spre un (destul de lax) monoteism: Iupiter-Sabazios şi Serapis 47 .
Adorarea lui Theos Hypsistos, vehiculată de elementele etnice „orientale" în •tot cuprinsul Imperiului, a avut o intensitate deosebită în provinciile răsăritene, cu precădere în Asia Mică (Siria, Bithynia, Cappadocia) şi
în Regatul Bosphoran. În mediul iudeo-elenistic şi elenistico-iudaiz,ant din
aceste teritorii se vor închega acele „asociaţii" şi „confrerii" religioase În
cadrul cărora se va cristaliza secta hypsistarienilor ("î41t'1-rocptot), - sectă
a cărei „ideologie" şi activitate a fost analizată, in studii de referinţă, de
către E. Schiirer 48 , Fr. Cumont 49 , Chr. Blinkenberg5°.
In credinţele lor hypsistarienii au adoptat o serie de elemente înrudite
cu iniţierea în „misterele" divinităţilor orientale: I-upiter Dolichenus, Iupiter
Heliopolitanus şi - mai cu seamă - Sabazios. În acelaşi timp, propovă
duind pe unicul dumnezeu al bibliei (adică al vechiului testament), ţinînd
sabbatul, dar adorînd focul sacru şi etern şi lumina celestă şi nepermiţînd
circumcizia, hypsistarienii se definesc ca av,înd un cult În care se amestecă
din plin elementele păg,îno-elenistice cu cele i,udaice.
Între piesele arheologice puse în legătură cu secta respectivă un loc
aparte îl ocupă mai multe mîini votive de bronz. Respectivele piese, asemă
nătoare pînă la un anumit punct binecunoscutelor mîini votive sahaziace,
se deosebesc de acestea prin puţinătatea ori chiar lipsa completă a simbolurilor alipite mîinii, dar mai ales prin poziţia diferită ,a degetelor.
Cu alte cuvinte, ,În timp ce totalitatea mîinilor votive sabaziace sînt
literalmente acoperi-te de simboluri (şarpe, broască, broască ţestoasă, con de
pin, vultur, bucraniu etc.) şi execută un gest specific (adică ţin ridicate:
degetul mare, arătătorul şi mijlociul, iar inelarul şi degetul mic sînt pliate),
există o serie de mîini votive -ce ţin toate cele cinci degete ridicate 51 .
44 Enumerarea lor, ca şi discutarea .întregului substrat simbolistic, cultic şi magic al
problemei, În magistralul articol al lui O. Weinreich, 0Eol lrc-fpcooi,
În MDA/, Athen.ische
Abteilung, XXXVII, Arhen, 1912, p. 1-68, cu vasta bibliograJie pusă la contrihuţ.ie.
45 Ibidem, p. 21-22.
46 Vezi RE, IX, 1, col. 444-450, s.v.
"T,jnaTo<;
şi ibidem, col. 698 sqq. (mai
cu seamă col. 715), s.v. !ao.
47 Ibidem, col. 714.
48 Die /uden im Bosporanischen Reiche una die Genossenscha/ten der ae~6µevot 8Eov
~q,taTov, În Sitzungsberichte der Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1897, voi. XIII, p. 200 sqq.
49 Hypsistos, În Revue de l'instruction publique en Belgique, 1897; Idem, Les religions
orientales dans le paganisme romain, ed. a IV-a, Paris, 1929.
50 Archăologische Studien, Kopenhaga-Leipzig, 1904. Vezi şi
DACL, VI, 2, 1925,
col. 2945-2946, s.v. Hypsistariens.
51 Pentru o edificatoare comparaţie, vezi, pe de o parte: AEM, II, 1878, pi. IV/1-2
(mînă sabazia•că din colecţia Trau, Viena); ArchErt, ser. III, voi. VII-VIII-IX, 19461947-1948, pi. XXXIV/3 (mînă sahaziacă de La Rumpst); ,,Apulum", IV, 1961, p. 68,
fig. 3 (mînă sahaziacă de la Jena); pe de altă parte: AEM, li, 1878, pi. IIl/3-4 {mînă
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Deosebirea a fo!.t sesizată de mai toţi autorii ce s-au ocupat de atare
piese arheologice5 2, numai că mîinile votive sabaziace au avut parte de o
cu mult mai atentă cercetare şi interpretare dedt cele apar,ţinătoare celeilalte categorii. Că toate aceste mîini votive - fie sabaziace, fie din categoria celor cu toate cinci degetele ridicate - sînt de ·Înţeles ca simbol de
manus orantis vel voventis, dacă nu chiar de manus dei, este, la ora actuală,
un fapt elucidat definitiv. Mai mult, este clari.ficată descendenţa indiscutabilă a „binec-uv-întării latine" (benedictio Latina) din gestul absolut identic
al rniinilor votive sabaziace52 a.
Din mecanismul C:emonstraţiei ce • •Încercăm - aflarea unei replici a
gestului mîinii de pe pietrele gravate printre ,,mîinile votive" de bronz - se
exclud, de la sine, mîinile sabaziace. În &chimb, apare cu •atît mai tentantă
apropierea (ca temă iconografică) de ace!e mîini votive ce ţin toate degetele
ridicate. Că şi aceste mîini votive sînt fie man,us dei, .fie că exeoută un gestus
v_ove7!tis {evident, altul decît cele sabaziace!) s~a mai spus53 şi am amintit-o
ş1 noi.
Mîinile votive cu toate cinci degetele ridicate se împart, la rîndul lor.
în două variante distincte:
In prima variantă se includ mîinile ce ţin, efectiv, ridicate şi întinse
(observaţia ne aparţine, N.V.!) toate degetele. In cazul că au dedicaţii scrise.
ele sînt făcute, invariabil, ,către Iupiter Dolichenus. Poziţia degetelor, deosebită (deşi nu esenţial) de a mJini:or de pe cameele şi ,gemele de care ne
ocupăm, dedicaţia pe care unele o poartă, ne îndeamnă a le defini drept
mîini votive dolicheniene şi a le exclude din ,argumentaţie.
A doua variantă include cinci mîini votive de bronz, aflate pe actualul
teritoriu al Libanului şi făcînd parte, cu ani în urmă, din colecţia Peretie
din Beirut54 • Tipologic li se alătură Încă două piese: una descoperită la
Bekaa şi aflată în muzeul din Beirut55. cealaltă în fosta colecţie a contelui
Giovanelli din T riest 56 (fig. 6 a„b ).
Două dintre mîinile votive ale coleqiei Peretie poartă incizată dedicaţia expresă .&e:<j> ulji(a-r<i> 57 şi au fost puse (dimpreună ou celelalte exemcolecţia Trau, Viena); ArchErt, ser. III, vol.VII-VIII-IX, 1946-19471948, pi. XXXIV /1 (mină de bronz din cole,qiile muzeului naţional din Bud~esta); ibidem,
pi. XXXIV /2 (mină de bronz de la Heddernhei.m).
52 Srhiirer, Cumont şi Blinkenberg, în studivle citate supra, notele 48-50; K. Dilthey,
Drei Votivhiinde aur Bronze, în AEM, II, 1878, ip. 44-65; H. Leclercq, În DACL, X, 1,
1931, col. 1205-1207, s.v. Main; F. Llng, Die Dolichenur Votivhand des Budaperter Nationalmureumr, În ArchErt, ser. Ul, voi. VII-VIII-IX, 1946-1947-1948, p. 184-185,
M. Macrea, Cultul lui Sabasius la Apulum şi În Dacia, În „Apulum", IV, 1961, p. 74.
52 a Vezi discuţia şi bibliografia mai nouă la M. P. Nilsson, Gerchichte der griechirchm
Religion, voi. II, Miinchen, 1950, p. 631 şi pi. 13/3 a---J,.
53 Discuţia şi bibliografia la F. Ung, op. cit., ,p. 184-186.
54 Publicate în BCH, III, 1879, .p. 264 sqq.
55 Publicată de H. Seyrig, ân Syria, 20, 1939, p. 194, fig. -13; vezi şi F. Ung, op. cit .•
p. 185.
56 K. Dilthey, în AEM, II, 1878, IP· 57, n. 26, pi. IIl/1-2. Dilthey lasă să se înţe
leagă (ibidem, p. 45) că piesa de la Triest ar fi identică cu cea de!lerisă În Museo Bmciano
illurtrato, voi. I, 1838, pi. 41/4, p. 146 sqq. ca ,provenind de La Trient. Neputînd decide
asupra locului de provenienţă, aminteşte re>!lpectiva mină votivă ca fiind oind din Triest
(ibidem, p. 57), cînd din Trient (ibidem, ,p. 58 ~i textul explicativ la pi. III/1-2).
57 BCH, III, 1879, p. 265, nr. 20--21.
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piare identice tipologic) in legătură, pe drept cuvînt, cu ,secta hypsistarienilor58. Or, exemplarele acestei a doua v,ariante se deosebesc de mîinile
votive ,,dolicheniene" nu numai prin dedicaţie (clar adresată lui Theos Hypsistos), ci şi prin (sau: mai ales prin!) poziţia degetelor. într-adevăr (vezi
fig. 6 a-b), mîinile apar•ţinătoare vari•antei a doua ,,înalţă'" ,proprtu-zis numai
trei degete (mijlociul, inelarul şi degetul mic), în timp ce degeuul mare şi
arătător•ul mimează clar un gest delicat de „prindere", de „apucare".
Se ,poate deci defini o variantă aparte de mîini ·votive, rnîini pentru
care cel mai potrivit termen ni se ,pare a fi cel de ,,hypsistariene". Separarea faţă de mîini:e votive „dolicheniene" {ca să nu mai vorbim de cele
,.saibaziace") se justifică nu numai prin textul dedicaţii,lor, ci, mai cu seamă,
pe baza criteriilor tipologice. ln acelaşi timp, asemănarea ge9tului schiţat
de m~inile „hypsistariene" cu cel făcut de mîinile de pe ,pietrele gravate este
atît de frapantă :încît ne •îndeamnă a vedea în respectivele camee şi geme
nişte „produse magico-religioase" ce se leagă cu maximum de probabilitate - de cultul aceluiaşi Theos Hy,psistos.
Dacă fo ·gestul atît de caracteristic - al mîinilor sabaziace a fost
văzut, pe drept cuvînt, prototipul pentru bernedictio Latina, gestul mîinilor
dolicheniene ni se pare a ,întruchipa şi el tot o „binecuv,întare", atestată
şi ea .în perioada creştinismului incipient şi căzută apoi în desuetudine5 9 •
Cît priveşte însă gestul mîinilor hypsistariene, dată fiind şi paralela ce o
oferă pietrele gravate ce le disoutăm, mai degrabă ar fi de interpretat drept
un gestus orantis. Dealtminteri, dacă admitem - pe baza celor jlră,tate legătura acestor ,produse gliptice cu credinţele hypsistarienilor, scena figurată
pe ele sugerează, neechivoc, o „comuniune" mistică Între credincios şi ,,.preaînaltul zeu".
Rămîne să căutăm o cit mai rpla·uzibilă explicare a semnificaţiei intime
a vocabulei MNHMONEYE. Cine o adresează, - şi cui? Muritorul către
divinitate (ceea ce ne pare desuul de puţin probabil!) sau divinitatea către
credincios? Are ea Înţelesul că unul din partenerii „cuplului" credinciosdivinitate e dator să-şi aducă aminte c'e celălalt: zeul de cel ce i se ,închină
sau credinciosul de zeul pe care-l adoră? Sau, mai degrabă, MNHMONeYe
este o „atenţionare" pe care divinitatea o face credinciosului, relativ la un
aspect al ritualului ce trebuie „ţinut minte" şi îndeplinit?
Personal, înclinăm spre această ultimă explicaţie. Opţiunea ne-o justifi-căm prin semnul aparent misterios - ce urmează după MNH.t\10N eY E pe cameea de la Carnuntum (vezi fig. 2!). Am ,arătat, la descrierea acestei piese, că _ea este din agat albastru ,Închis, cu un subţire strat superior de culoare alburie. Gravorul antic a cruţat din acest strat superficial,
în relief, •atît mina cu urechea, cit şi literele inscripţiei. Restul „dmpului'"
.:ameei e adînci t cu 1,5 mm şi are o uni.formă culoare albastră fochisă, contrastfod artistic cu părţile ro.ii înălţate, albe. Dacă gravorul n-ar fi intenţionat să lase semnul cu pricina după ultima literă
(e) din cuvînuul
58 Vezi DACL, I, 2, 1924, col. 1834, s.v. Amulettes şi F. Ling, op. cit., p. 185 (cu
1
bibliografia).
59 Vezi DACL, II, 1, 1910, col. 746-758, s.v. Benir (Maniere de) şi Fr. Cu.mont,
l.es mysterer de Sabaziur et le ju.dairme, În Compter rend.1's de l' Academie des lnscriptiom
et Belles-Lettres, 1906, p. 63-70.
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MNHMON E Ye, mm1c n-ar fi .fost mai uşor decît să 1îndepărteze şi aici
- ca ~i fo alte părţi - ,,coaja" superioară de agat alburiu, ajungînd pînă
la stratul profund, albastru.
Semnul ân dis-cuţie, aşa cum se ~nfăţişează pnvm1, e ,asemanator cu o
„pală de foc", cu o „fl.acără", şi ,nu ni se pare exclus ca ceea ce credinciosul
trebuia să ţină minte, să-şi amintească, să fi .fost tocmai veghea -ca flacăra
adoratului foc sacru ·să nu se stingă {inclusiv În sensul transfigurării sale religioase <le „flacără a credinţei"). O atare interpretiare este pe deplin compatibilă cu rolul jucat de cultul focului nestins în religia hyipsi,starienilor 60
şi cu •grija adoratorilor lui Theos Hypsistos de a aprinde flacăra „lămpilor
(opaiţelor) sfinte" I.a Începerea sabbat,ului 61 .
Considerăm, în consecinţă, că imperativul MNHMONeYE . p~te fi
Înţeles în sensul -ce l-am discutat, eventual cu o nuanţă mai cupnnzatoare:
de a urma şi ,a ~ndeplini preceptele respectivei secte religioase.

*
Am avut prilejul să arătăm ,că venerarea lui Theos Hypsistos se răs
pîndeşte În Întregul Imperiu, cu multiple .aspeote de detialiu ale cultului: de
la adorarea ca atare a lui Y ahve-liao ~Î,n cadrul comunităţilor iudaice şi
iudaizante, - inclusiv -de către secta hypsistarienilor), pînă la ridicarea altor
divinităţi (Zeus, Serapis, Sa:b.azios etc.) la rangul de supremă divinitate „preaînaltă". 1n acest context is,toric măruntele pietre gravate de -care ne-am
ocupat se pot ,considera ca mă.murii minore ale difuziunii cultului lui Theos
Hypsistos, completînd informaţiile oferite -de texte şi de inscripţiile dedicatorii.
Cît •priveşte -cameea ,de la Romula, ea poate fi Înscrisă •În seria monumentelor arheologice atestînd cultul lui Theos Hypsistos - inclusiv ,în ipostaza de Theos Hypsistos epekoos - pe teritoriul Daciei 62 • Datarea piesei
romulense (ca, dealtminteri, •a tuturor pietrelor gravate de acest tip) este
de .fixat În sec. III e.n.
*

Pe parcursul studiului ni s-a oferit ocazia să amintim faptul că amestecul - În proporţii variabile - de elemente păgîno-elenistice, iudaice şi chiar
gnostice ,a imprimat diverselor secte „hypsistariene" coloraturi aparte, convergente ,Însă, toate, În tendinţa de a adora o zeitate „unică" (chiar dacă
această „unici,tate" se dovedeşte a .fi, la o mai atentă analiză, rezultatul unei
amalgamări a funcţiilor mai multor divinităţi „supreme").
ln această or,dine de idei merită .a fi pomenită o piesă, demult cunoscută, însă neinterpretată -credem noi - la justa valoare a semnificaţiei
sale. Este vorba de placa rectangulară de calcar ,descoperită la Astorga, in
provincia Leon din Spania (fig. 7). Pe placă se vede un fel de faţadă de
80 Probloma e discutată în toate lucrările citate rupra, notele 44-50, 52-59. In mod
special, DACL, VI, 2, 1925, col. 2946.
61 Vezi discuţia (şi b~bliogra.fia) în RE, IX, 1, col. 448 şi 449.
62 Vezi C. Daicoviciu, .în A/SC, I, 1928-1932, p. 85-86; M. Macrea, op. cit., •P· 80;
I. I. Russu, în St. Com. Brukmthal, 12, 1965, p. 53-55, nr. 6, 7, 8 (cu bibliografia),
p. 76.
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templu, mărginită de două coloane, avînd deasupra un fronton triunghiular,
delimitat - de-a dreapta şi de-a stînga - de două cercuri în relief (soarele
şi luna?). ,,Nişa" dintre cele două coloane este literalmente umplută de imaginea „-uriaşă" (,în raport cu proporţiile construeţiei) a unei mîini, cu palma
spre privitor şi ţinînd toate cinci degetele ridicate. Pe fron•tonul triunghiular
o inscripţie de două rînduri
EIC ZEYC
CEPAfIIC,
iar în palma mîi-nii
IAw,
adică:

Monumentul, datat În sec. IV, a fost pus în legătură cu adorarea lui
Serapis ,În Hispania şi, totodată, cu secta gnostică a priscillianiştilor 63 .
Or, Astorga figurează printre cele mai vechi sedii episcopale din Hispania, localitatea fiind atestată ca avînd această funcţie deja la mijlocul sec.
III e.n. Pe de altă parte, sînt cunoscute legăturile „ideologice" dintre 5ectan-tii lui Priscillianus şi dogmele acelor caelicolae ce constituie, în veaoui
al IV-iea, una din principalele secte „eretice" din zona nord-africană. Neuitînd faptul că doctrina numiţilor caelicolae era ,înrudită - uneori pînă la
confundare - cu cea a hypsistarienilor 64 , avansăm ipoteza că textul şi figuraţia
lespezii de calcar de la Astorga înscriu piesa respectivă în seria monumenre:or religioase legate de cultul 1-ui Theos Hypsistos.
Este destul de dificil de apreciat astăzi, din depărtarea atîtor secole, rolul
exact pe care l-au jucat comunităţile hypsist-ariene (indiferent de „coloratura
ideologică" avută) în marile transformări religioase ce s-au operat în antichitatea tîrzie (mai precis, Între mijlocul secolului II şi prima jumătate a
secolului V e.n.). Cert rămîne faptul că monoteismul - mai mult sau mai
puţin „pur" ce l-au profesat şi propovăduit, ca adora-tori ai unicului
zeu suprem al vechiul·ui testament, a netezit mult (şi în multe părţi) calea
prozelitismului creştin. În această privinţă opiniile savanţilor moderni sînt
concordante cu părerile autorilor ,creştini antici, din scrierile cărora se poate
urmări cum în a doua jumătate a sec. IV şi prima jumătate a sec. V sectele hypsistariene (devenite „eretic"-creştine) sfîrşesc prin a se contopi în
63 Fidel Fita y Colome, În Boleti11 de la real Academia de la historia, X, 1887;
H. Ledercq, În DACL, I, 2, 1924, col. 3003-3005, fig. 1028, s.v. Astorga.
t< Vezi, În acest sens, doet,mentatul articol al lui A. Torhoudt, în RAC, II, 1954, col.
817-820 (cu bibliografia), s.v. Caelicolae şi RE, IX, 1, col. 449. Conceptele religioase ale
sectei, ti•pic exemplu de amestec al credinţelor iudaice, pseudo-creştine şi ,gnostice, ne sînt
bine cunoscute din scrierile sf. Augustin, mai cu seamă dintr-o epistolă datată în anul 397
sau 398, in care descrie o vizită făcută oomunităţii de caelicolae din Thubursicum Numidarum, fofieriînd „rătlkirite• şi „sacrilegiile" la care i-a fost dat să asiste; cf. RAC, II, 1954,
col. 817.
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creştinismul

de acum generalizat. Un exemplu concludent se poate desprinde
din scrierile lui Grigore din Nazianz care, .în 374, descrie pe
'Y41ta-.(XpLot
din Cappadocia şi povesteşte că -propriul său tată fusese unul dintre aceşti
„sectanţi", dar, după ce s-a „converti,t", a ajuns episcop creştin de Sasima
(Cappadocia). De,scrierea unor atare •secte „pe cale de~a deveni creştine"
('Y41tO'"t"LIXVOL, Eur:p"l)!J,LTIXL, MixaO'LALIXVO(, 6e:oae:oe:i:c;).
din Asia Mică ori
din nordul Africii, apare •În operele lui Grigore ,din Nyssa, ale s•f. Epiphanes
şi ale lui Cyrillos din Alexandria 65 •
De bună seamă, reflectarea arheologic sesizabilă a unor stări de lucruri
ce se operează, În nuanţe aproape imperceptibile, În domeniul ideologiei este
un fapt rar şi dificil de observat.
Am av,ut ocazia să arătăm, atunci oind discutam constanta asociere a
cuvîntului MNHMON eY e cu motivul iconografic al pietrelor gravate din
fig. 1 - .fig. 5, că n-am putut afla decît o unică piesă ,în .care vocabula în
cauză apare· în alt context iconografic. Este vorba anume de o gemă de
cornalină, de aspect indubitabil paleocreştin, ce se a.flă în colecţiile de la
British Museum 0fig. 8). Gema, publioată ,de Bahington 66 , apoi de O. M. Dalton67 şi de H. Leclercq 68 , înfăţişează o mînă (evident, a divinităţii) ce ţine
cunoscutul simbol al ramurii de palmier, executînd - considerăm noi
în acelaşi timp un gest de „binecuvîntare". Intr~adevăr, printre tipurile de
binecuv,întări cunoscute de -pe monumentele fig.urate vechi creştine, există un
gest aparte, <În care degetul arătător, mijlociul, inelarul şi degetul mic sînt
pliate, iar degetul mare se „închide" peste arătător. Rezervată exdusi v l,ui
Hristos, ,.binecuvîntarea" respectivă apare pe ·un număr extrem de redus
de reprezentări, iar gestul descris nu se mai Întîlneşte ou Începere din sec. V 69 •
Caracterul creştin şi datarea în sec. IV a gemei din British Museum
sînt asigurate de chrismonul-labarum10 de deasupra mîinii. Cuvintul
MNH1vlON eY e a fost gravat, pe două rînduri, dedesubtul „mîinii divine". Pare stranie şi inexplicabilă „săltarea" de la locul firesc a literei O
şi gravarea ei Hngă mîna-simbol, cu atît mai mult cu cît spaţiul rămas
l~ber după MNHM arată dar că O-ul ar fi Încăput lesne -În primul rînd
al cuvîntului (vezi fig. 8 !). Explicaţia acestei „ciudăţenii" o vedem în faptul
că s-a intenţionat sugerarea legăturii intime dintre „cuvîntul magic" ,şi chrismon ,În ace:aşi timp obţinîndu-se XPO, - una dintre cele mai cunoscute şi
mai frecvent uzita•te abrevieri pentru XP(e:a-.)O(c;) sau XP(ta-.)O(c;)7 1 •
Gema discutată prezintă o dublă importanţă: dovedeşte, pe de o parte,
„perpetuarea" asocierii dintre MNHMONeYe şi simboluri religioase pînă
Discu~a şi bibliogr.afia În DACL, VI, 2, 1925, col. 2946.
ln Smith şi Cheetha,m, A Dictionary of christian antiquities, London, 1875, s.v.
Gems, voi. I, p. 716.
67 Catalogue of early christian antiquities and objects /rom the christian East i11 the
departme11t of British and medieval antzquities and ethnography o/ the British Museum,
London, 1901, p. 2, nr. 7, .p!. II, fig. 7.
68 DACL, VI, 1, 1924, s.v. Gemmes, col. 828, nr. 108, fig. 4996.
69 Vezi DACL, II, 1, 1910, col. 758.
70 Vezi DACL, VIII, 1, 1928, col. 927 sqq., s.v. Labarum.
71 Vezi DACL, I, 1, 1924, col. 155 5qq., s.v. Abreviations; ibidem, col. 240 sqq., s.v.
Acclarnations.
65
66
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1ntr-o eta,pă cînd respectivele -simboluri şÎnt deja incontestabil creştine; pe
de altă parte, -tocmai această asociere justifică opinia noastră că ,şi în cazul
.pietrelor gravate din fig. 1 - .fig. 5 simbolurile sînt de natură religioa.să 1 ~ •

•
Cîteva concluzii finale, menite să concretizeze rezultatele ce le ,putem
desprinde:
- Cameea de la Romula, care a constituit ,punctul de plecare al studiului nostru, LSe înscrie într-o categorie de produse glipti-ce al cărei caracter
magic-religios - nesesizat pînă ~n prezent - ni se pare indiscuţahil;
- Legătura acestei categorii de camee ,şi geme cu credinţele hypsistariene ni se pare suficient de dovedită;
- În contextul general al importanţei sectelor hypsistariene, ca ,.ferment ideologic" para-creştin, apariţia pietrei gravate de la Reşca îşi are
valoarea sa aparte, ca mărturie a aceLui complex de factori ce .facilitează
implantarea creştinismului ,în teritoriile nord~dunărene. Că, mai tîrziu, după
retragerea aureliană, to-:mai noua religie va constitui unul din elementele
continuităţii, este o problemă a cărei :Însemnătate nu mai e necesar s-o
subliniem;
- Ca rez-ultate „colaterale", obţinute ,pe parcursul demonstraţiei, -amintim: stabilirea unei categorii aparte -de mîini votive de bronz, mîini ce le-am
definit drept „hypsistariene"; o mai adecvată interpretare a monumentului
de ],a Astorga şi a ,gemei vechi creştine din Briti~h Museum.

N. VLASSA
ADDENDA. După ,Încheierea acestui stuciiu, tov. Maria ~oia ...:_ că~eia
îi mulţumim şi pe această ca!e - ne-a atras atenţia asupra mea unei piese
-:e ~e ,Înscrie pe deplin În categoria ,discutată de noi. Este v0r1ba de o camee
de onyx albastru-negricios, cu strat superficial alb {fig. 9 a). Cameea, de
formă trapezoidală (cu bazele ,uşor rotunjite) este prinsă într-·un inel antic
de a:.1r, de o formă tîrzie (fig. 9 b). Inelul a fost .aflat, împreună cu a'.te
obiecte de podoabă (databile în sec. III-IV!), În 1866 la Mainz-Zahlbach,
72 N-am în lt!s în argumentare două piese, tot din <:ategoria .pietre!or gravate, i:,c c-~re
vocab!1la MNHY!O:--l" eY E nu apare izolată, ci Î:1 rnntextul unor .propo·1.i~iuni. Este vorba,
În primul rfod, <le o gemă an:rnnică de ja~p roşu, de la British Museum (,publicată de O. M.
Dalton, op. cit., 'P· 2, nr. 8 şi de H. Leclercq, in DACL, VI, l, 1921, co'.. 856, nr. 279), rn
! n-;cripţia

M:\'lL\10N
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Rămas ne<le;;cifrat de cei doi p!1bl icatmi, textul se citeşte ( du.pă cum ne-o sugerează colegul
I. Pi~o, dru:a i'i mulţumim ~i pe a. eastă cale):
MVl)µ.ov/E'OE µ.ou <l,u/x<ipi(o)v ă.></a.><o~ =
„Ami·nteşte-ţi de mine, sufleţel neprihănit!a (,, ... su.fleţei nev:nova<a, ,,curata, ,,;pur"). A
<loua piesă, o camee-;imulet <le onyx, a fost ,pt!blicată tot de Dalton (op. cit., p. 16, nr.
1:13) 1i de Lecler<:q (DACL, I, 2, 1924, col. 1791, fig. 476) şi poartă textul lHC KAAHC
TVXHC MNHMONEVE . . . Ni se pare limpede că nici una dintre <:ele două produse
gl:ptice n-ue nimic de-a ia,·e cu seria discutată <le no:,
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lîngă
luată,

aqueductul roman, şi publicat ,în repetate rînduri. Descoperirea e, re-·
recent, de A. Kwg, care discută amănunţit .atît inelul, cît şi cameea ,
(Romische Fundgemmen, în Germania, 55/1-2, 1977, p. 78 şi „Katalog''.,
p. 81-82, nr. 3, pl. 14/3. Bibliografia mai veche, referitoare la piesă, la
p. 82).

în or,dinea de idei care ne interesează reţinem că A. Krug intJuieşte carac'terul magic .al cameei, fără a găsi fo,să o explicaţie a motivului iconografic
şi a asocierii acestui,a cu vocabula MNHMON eV e. ln acelaşi timp, citează
drept analogii două pietre gravate care au scăpat atenţiei noastre: o gemă
de carneol de la Kas.sel şi o camee de la Miinchen (ibidem, p. 82, ,cu bibJiografia ·acestora). De deosebită importanţă ni se pare datarea acestor ,camee
în sec. III şi chiar IV, asigurată prin stinsa analiză stilistică a inelului. în
care este încastrată cameea de la Mainz-Zahlbach (ibidem, pe 82, cu numeroase analogii şi un larg aparat bibliografic).
La acestea se mai poate adăuga încă o camee, cu totul recent publicată,
provenind de la Brigetio, intrată Jn Muzeul Naţional din Budapesta în 1890,
dar rămasă inedită pînă în 1979. Tema iconografică şi ins•cripţia sînt absolut
identice c-u a celorlalte exemplare ,de care ne-am ocupat. (Vezi I. Bilkei,
Die griechischen Jnschriften des romischen Ungarns, în Alba Regia, XVII,
1979, p. 26, nr. 4).
Implicit, la ora actuală demonstraţia ce am Încercat-o se sprijină pe
nu mai puţin de 15 piese, ce i;e repartizează astfel:
Romula = 1 buc. (camee);
Camuntum = 1 buc. (camee);
Ravenna = 5+1=6 buc. (camee);
Itali•a = 3 buc. (geme);
Mainz-Zahlbach = 1 buc. (camee);
Kassel = 1 buc. (gemă);
Miinohen = 1 buc. (camee);
Brigetio = 1 buc. (camee).
N.V.
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CONSIDERAŢII

PRIVIND RAPORTUL CRONOLOGIC
DINTRE AŞEZAREA ŞI CIMITIRUL DE LA CLUJ-MANAŞTUR

Continuarea cercetărilor la complexul a11heologic de la Cluj-Mănăştur
a fost impusă de necesi,tatea urmăririi mai nuanţate a raportului cronologic
dintre ,aşezare şi cimitir, situate in partea de vest a incintei, de raportul dintre cele mai vechi urme de locuire feudală şi primele faze ale fortificaţiei de
pămînt ~i lemn, precum şi de dezvelirea celui mai vechi lăcaş de cult, a
fortificaţiei ,propri,u-zise a mănăstirii şi a unor anexe ale acesteia. 1n acest
sens, o serie ·de elemente materiale şi stratigraifice din S.X, s„XV, S.XVI,
S.XVIJ, S.XVIII (1978, 1979, 1980) relevă dteva contribuţii ce vin să confirme, fo general, observa,ţiile anterioare, aiduoînd 1n acela.şi timp şi date noi,
-semnificative, pentru cunoaşterea acestui important complex 1 .
Luînd mai ,întîi în discuţie complexele de locuire din interiorul incintei,
notabil este bordeiul din S.XVII, situat fotre m 1,60-4,25, ,a cărni groapă
.a .fost săpată ~ncepînd de la a.dîncimea de ,1,40 m (n.a.), de pe un nivel cu
material ceramic din sec. X-XI şi se adînceşte cu 0,95-1 m. In interiorul
bordeiu!ui, .în partea de vest, au fost isurprinse resturile unui cuptor cu diametr-ul de 0,90 m, construit din pietre de rîu, a cărui vatră se adînceşte cu
0,10 m .faţă de podea. Se poate aprecia - după cum rezultă din po[lţiunea
săpată .in S.XVII şi caseta A, deschi,să pe latura de sud a secţiunii Între m
2,25-3,60 - că lungimea laturilor acestei locuinţe era de 4-4,50 m (pi. II,
2). Ceramica găsită în umplutura şi ,pe ,podeaua bordeiului, precum şi pe vatra
cuptorului, prezintă carac,teristicile celei descoperite şi cu ocazia campaniilor
anterioare în c'Îteva locuin•ţe şi anexe goispodăreşti, ,fă.oind ,parte ,din orizontul
de locuire din ,sec. X, eventual .începutul celui următor. Cea mai mare ,parte
a ceramicii este lucrată Ia roata rapi,dă, de culoare neagră şi cenuşie, cu ardere incompletă, av-înd :pereţii destiul de subţiri ,şi ornamentată cu linii paralele inciza,te, di.spuse pe întreaiga suprafaţă a vasului (pl. II, 2), ,sau rn mă
nunchiuri de linii ondulate (pl. II, 1, 4). O altă categorie, numeric mult
mai redusă, o constituie ceramica de culoare cenuşiu-gălbuie, ornamentată
ou Împunsături succesive, ,Începiînd imedi.at de sulb .buză, pînă la jumătatea va1

1 Rezultatele cercetărilor
arheologice .începute În 1970 -au fost ·publicate de căwc
P. Iambor, Şt. Matei, în AllA, XVIll, 1975, ·P· 291-304; idem, în ActaMN, XVI, 1979,
p. 599-609.
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sului (pl. II, 3). Pe lîngă fragmentele amai multor vase-borcan, s-au
găsit -OÎteva fragmente de străchini şi
cupe, precum şi cîteva fragmente de
tipsii l,m:irate cu mâna (pl. I, 8, 9). Aibsenţa unor elemente (<:a formă ,şi decor), cum ar .fi oazanele ,de lut {,destul
de frecvente in ia.ceastă seeţiune, precum .şi în celelalte <lin campaniile precedente, idar fo .straturile su.perioare)
şi ceramica ornamentată cu „unghia" şi
roti,ţa dinţată, ne untfreşte convingerea
asupna ,datării bordeiului 1n .sec. X, mai
cu seamă ,că în cel"Ce.tările trecute,
la sud ,de S.XVII, topograific pe .aceeaişi
linie (S.IV B, S.IV C, S.IX), iau fo·st
des,ooperite locuinţe cu material tSimilar2. Pe podeaua !bordeiului .a fo.st găsit
şi un fr.aigiment ,de ruşniţă, dintr-o ,piatra
cu mult conţin ut de oxid de fier.
Spre est de aicest bordei, la 2 m
pînă la 2,75 m, pe mivel ul de călcare din
timpul fonqionării a-cestuia, ,a fost dezvelit un -c uptor de piatră de formă
ovală, a -cărui vatră .se adâncea cu
0,30 m fo lutul g;atben, ifiind •căptuşită
parţinînd
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Prin tre multe alte lucrări tra~înd astfel
a.muncim: Şt. Pascu, M. Rusu
şi colaboratorii, Cetatea Dăbîca, în ActaMN,
V, 1968, p. 15 3 şi urm.; pl. IV, 1 l, 13;
pl. V, 6, 8, 11; Gh. Ştefan, I. Barnea, M.
Comşa, E. Comşa, Dinogetia, I, Bucure-ş ti , 1972,
p. 78 ~i urm.; M. Comşa, Die ortliche Keramik
aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts
von BucO'V - Ploieşti, un Dacia, N.S., XXIII,
1979, pl. 7; D. Gh. Teodor, Les etablissements
/orti/ies des regions est-ca:rpatiques de la Roumanie aux VIIJe-XJe siecles de notre ere,
În Slovenska Archeologia, XXVI, 1978, fig.
6/5, 9; J. Slama, Mittdbăhmen im /riihm Mittelalu~; Praga, 1977, tab. III, 9, 10; IV, 6,
8; XL, l; XLI, 11; XLIV, 4; XLVI, 10.
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Plan de detaliu a M.92, M.93.

cu bolovani .de riÎu. Foarte prdbalbil 'boltit, Clllptorul putea ,a,p.arţine fie 1Unei
locuinţe de ,impraf.a.ţă , co ntemporană cu ,bordeiul .amintit, ifie a-cestui,a, ca o
anexă exterioară. În orice caz, ceramica din jurul cuptorului este identică cu
cea găsită 6.n bordei.
In interiorul incintei, pe latura sudică, :În ·S .X, -perpendiculară pe v,alul
fortifioa,ţiei, ,a u fost surprinse •u rmele unui :bor:dei, dez,velit ,par,ţial ,î ntre m
2-4 ai se-0ţi,unii, ,a cărui podea se află la 1,65-1,lC m {n ..a.). Fragmentele
de oale„borcan, ,de dimensiuni diferite, sînt lucrate în cea mai mare parte la
roata rapidă, lbine ar,se, de -0uloare cenuşie şi cenuşiu-roşcată, cu buza ră.s
,foîntă spre exterior. Gîtev.a fragmente sun ornamentate cu ia'îte un mă
nunclii de linii paralele incizate, prob.abil ,p e IÎntreaig.a supra1faţă ra vasului
(pl. I, 2, 3). Altele au un .decor alcătuit <lin mănunchiuri de cîte două, ,trei
sa,u mai multe linii ondulate, dispuse :Începînd de sulb ,g,Ît ,pînă spre fon,dul
vasului {pl. I, 1, 4) şi, IÎn .s:fîr,şit, ,a,ltele ,s înt decorate cu o linie ondulată simplă (pi. I, 5, 6). Alături de această ceramică iS-au găsit şi cîtev.a ifr.aigmente
de tipsii de lut l,ucr.ate cu mlÎn.a din pas tă dură {,pl. 1!, 7, 8). Av,î nd :în vedere ca.r.acteristi-cile tehnice ,şi .de decor ale .acestei cerami-ci3, ,precum şi pre3 Pentru analogii, ,vezi : K. Horedt, Voevodatul de la Bălgrad-Alba falia, ân SC!V,
V, 1954, 3-4, .p. 486; J. Kudrnac, Vyzkum na Klukovskem hradisti, iîn AR, VI, 1954,
p. 54-60; B. Horvath, Arpadkari Jaepitkezes nyomai Fonyod - Belatelepen, în FolArch,
XIX, 1968, p. 11 3-144.
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din sec. IX - X .

,şi poziţia acestui bordei ,faţă ide valul forti,î n discuţie datează <lin se-c. IX-X, contemporană cu perioada de 1fu.neţion,ue ,a primului ·v al al cetăţii, cel îmblănit ,pe
panta .din-spre interior cu bîme de lemn ,(cercetat ~n 5. III din imediata vecinătate a S.X).

fragmentelor de tipsii, cît

ficaţiei, considerăm <:ă locuinţa
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Din perioada imediat următoare, sec. X-XI, pare să dateze bordeiul descoperit ,în S.XVI (trasată În partea ,de nord a bisericii actuale), a cărui groapă
a fost iSW1prinsă Între m 4-7 (fig. 2, zona haşurată), podea,ua lui fiind la
3,20 m adîncirne (n.a.). Bordeiul este suprapus de temelia unei constru(lţii romanice, asupra căreia vom reveni mai jos. Fragmentele ceramice din această
locuinţă aparţin unor tipsii şi oale-borcan şi siÎnt lucrate cu mina şi la roată,
,avînd, ,în general, culoare cenuşie şi -gălbuie. Ca decor, prezintă acel~i motive ca ceramica din alte locuinţe: striuri incizate pe toată suprafaţa şi linii
ondulate, precum şi combinaţia celor două motive (pi. II, 5, 6; pi. III, 1, 2).
Ceramică de aceeaşi factură şi cu decor similar a -apărut şi Într-un bordei
din S. VIII, caseta C (pl. III, 3), a cărui podea se află la a,dîncimea de
3,30 m (n.a.). Bordei-ul este anterior mormîntului nr. 90, făcînd parte din
orizontul de :inrnormlÎntări din sec. XI-XII şi, cu atît mai mult, este anterior
zidului aparţintind unei anexe mănă,stireşti care a deranjat şi morimîntul respectiv. În general, s-au constatat mai multe urme de locuire, chiar -destul de
intensă în această parte a incintei, cu mult În•ainte de construcţiile eclesiastice
(basilica, mtonda, .încăperile mănaistireşti), dar oontururi mai dare ale unor
locuinţe (,în afara celor menţionate) n-au putu-t fi surprinse datorită repetatelor construeţii şi demolări, care le-au afectat de-a lungul timpului. Doar
ceramica antrenată cu ocazia unor atare lucrări permite asemenea constatări.
Aşezarea a continuat pînă către sfîrşitul sec. al Xi-lea, fapt surprins •În
S.XV şi S.XVII, atît stratigrafic, -OÎt ş-i printr-un nivel compact ,cu ceram.ică
similară cu cea din locuinţa din S.IV B, pe a cărei podea s-au găsit şi trei
monede de -la regele Solomon (1063-1072) 4 • La fel ca şi în cazurile anterioare, acest nivel este deranjat de gropi de morminte. S-a păstrat totuşi ,un
cuptor, -În S.XV, care trebuie să ,fi avut o capacitate mare, mai puţin distrus,
construit din piatră de calcar şi bolovani de rîu. Pietrele din bolta prăbuşită
păstrează -urme de ardere la roşu, iar printre ele s-au găsit numeroase lupe
de zgură, ceea ce n-ar exclude ipoteza ca el să fi fost utilizat pentriu reducerea minereului. Pe latura nordică a cuptorului a fost dezvelită parţial o platformă din lut bătut, pantă cu fragmente de cărămizi şi piatră, avînd o lungime de 5,20 m. Presupunem o legătură Între cuptor şi această platformă,
care putea aparţine unei barăci încăpătoare, mai cu seamă că ceramica descoperită, atît pe vatră, cît şi pe platformă, prezintă caracteristicile celei d-in sec.
al Xi-lea, avînd buza puternic evazată şi fiind decorată, în general, cu mă
nunchiuri de linii ondulate şi cu rotiţa dinţată (pl. III, 4, 5, 7).
Deasupra bordeiului din S.XVII, ,descris mai sus, a existat o locuinţă
de suprafaţă Între m 0-4,15, urmele ei -fiind sesizate printr-un strat de arsură
cu pietre, În grosime de 0,10-0,20 m, şi printr...un pavaj sau podea de pietre
în caseta de pe latura ,de sud a secţiunii, locuinţă care este ulterioară, după
cum s-a putut observa at,Ît stratigra:fic, cît şi în ceea ce priveşte ceramica,
ornamentată în general cu rotiţa dinţată şi cu alveole (pl. III, 6 ). în orice
caz, locuinţa respectivă este anterioară celor două morminte (M. 88, M. 89)
descoperite •În amintita ca.setă de pe l-at:ura sudică a secţiunii, gropile acestora
distrugînd o parte_;a podelei.
4

P. Iambor,

Şt.

Matei, în ActaMN, XVI, 1979, ,p. 60:J
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Atît ,din -cercetările mai vechi, cît ,şi din ultimele două -campanii de să
pături s..,a ,putut -constata, cel puţin 3n partea de vest a in-c intei, ,î ncetarea .funcţion ării aşezării 'În a doua jumătate ,a sec. al XI..,lea, locul a~ez ă rii fiind destinat cimitirului din -preajma lă c aşului <le cult, construit .foarte probabil rde
benedictinii ,aşeza,ţi aici în v remea regelui Ladi~lau I 1(1077- 1095). De altfel,
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cele mai vechi monede, ,În func-ţie de care putem data 1Începutul cimitirului,
sînt emisiuni ale amintitului rege. Stratig-rafic, s--.a putut observa că majoritatea complexelor de locuire au fost căpăcuite de un nivel cu multe .aşohii de
piatră, ,situat cam la 1,60-1,70 m {n.a.), rezuhat de la cioplirea blocurilor
şi finisarea lor în vederea construirii primului aşezămînt de cult şi .a complexului manăistiresc adiacent. Acest nivel, ,În mod frecvent, a fos,t străpuns, În
toate secţiunile săpate, de gropile mormintelor, fapt ce pledează În favoarea
i•deii că •Înmormîntările în cimitir au început abia după construirea mă
nastuu.

Cimitirul. După cum este şi firesc, mormintele din cimi1tiiru1 de la
Cluj-Mănăştur isînt, ,În totalitatea lor, ,de inhumaţie, orientate vest-est. Un
număr de 49 de morminte descoperite în campaniile mai vechi au :fost discut·ate mai mult din punct de vedere al inventarului 5 , urmînd ca iÎn prezent:ul
studiu să insistăm asupra -celor descoperite în ultimele ,două campanii de
săpături.

Mormîntul nr. 50. Schelet de adult, la adîncimea de 1,40 m, orientat V-E,
intins pe ,spate cu braţul stJÎng pe bazin. Ii lipsesc oasele antebraţului drept.
Lungimea: 1,40 m. S-au păstrat vagi urme ,de lemn putrezit, provenind de la
sicriu. Inventar: un inel de tîmplă, din :bronz, cu unul din capete aplatizat.
Momuntul nr. 51. Schelet ,de adult, bine pa.strat, la ac:Lîncimea de 2,C1 m,
orientat V-E, întins pe spate, cu braţele de-a l,ungul corpului, cu craniul
turtit. Lungimea: ,1,45 m. S-a·u .păstrat resturi de la sicriu. Fără inventar.
Mormîntul nr. 52. Schelet de adult, 1întreg, la ad~ncimea de 2,20 m, orientat V-E, ,întins pe tStpate, cu braţele de-a Lungul .corpului, cu craniul turtit.
Lungimea: 1,38 m. S-a.u păstra,t urme de ,sicriu. Fără inventar.
Mormîntul nr. 53. Schelet de adult, la adîncimea ,de 2,15 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele de-a lungul corpului, cu craniul turtit.
Lungimea: 1,56 m. S-au păstrat urme de sicriu. Inventar: două inele de rîmplă, din bronz, -ou capetele răsucite în formă -de S, şi un obol ,de arigint, emisiune a regelui Bela II (1131-1141) 6 •
Mormîntul nr. 54. Sdhelet de adult, fotreg, la adîncimea de 1,49 m,
orientat V-E, 1întin,s pe sipate, cu braţele de-a lungul corpului (parţial suh
M. 57). Lungimea: 1,61 m. Inventar: trei inele de tîmplă, din bronz, cu capetele răsucite fo :formă de S.
Mormîntul nr. 55. Schelet de adult, Întreg, la ac:Lîncimea de 1,56 m,
orientat V-E, întins pe -spate, cu braţele de-a lungul corpului. Lungimea:
1,55 m. Inventar: două inele de tîmplă, din bronz, cu capetele răsucite În
formă ,de S.
Mormîntul nr. 56. Schelet -de copil, întreg, la adîncimea de 2,48 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu bra.ţele de-a lungul corpului. Lungimea:
0,73 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 57. Sohelet incomplet -de copil, la adîncimea de 1,40 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţul stîng de-a lungul corpului. Lipseşte
5
6

Ibidem, p. 602-605 şi pi. VII-VIII.
CNH, I, nr. 79; E. Unger, I, nr. 45.
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craniul, h.raţul drept, partea stingă a bazinului ~i oasele din partea inferioară
a picioarelor. Lungimea: 0,50 m. foventar: un inel de tnmplă, ,din bronz, cu
unul ,din capete răsucit 10 formă de S.
Morrruntul nr. 58. Schelet incomplet de adult, la adâncimea de 2,72 m,
orientat V-E, întins pe spate. S-au păstrat: bazinul şi oasele membrelor inferioare. Lungimea: 1,15 m. Inventar: patru inele de tîmplă, din bronz, cu
capetele răsucite fo formă de S, găsi,te în zona :bazinului.
Mormîntul nr. 59. Schelet ,deranjat, de copil, la adîncimea de 2,70 m,
orientat V-E, -cu -craniul găsit deaisupra toracelui (a fost deranjat de M. 58).
Lungimea: 1,12 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 60. Schelet .întreg, de adult, la adîncimoa de 2,77 m, orientat V-E, culcat pe spa,te, cu braţul drept întins de-a lungul corpul,ui şi
braţul stîng pe bazin. Lungimea: 1,59 m. Inventar: un inel de t'Împlă, din
argint, cu capătul răsucit În formă de S, şi un inel digital .format ,din t.rei
sirme de argint împletite şi lipite la cele -două capete.
Mormîntul nr. 61. Schelet de adult, ,întreg, la adâncimea de 2,88 m,
orientat V-E, ,culcat pe spate, cu braţele aşezate de-a lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 62. Schelet de adult, la adîncimea de 2,84 m, orientat
V-E, culcat pe spate. A fost dezvelit <:raniul şi jumătatea stîngă a toracelui, cu braţul stîng. Fă.ră inventar.
Morrmntul nr. 63. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,35 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu ambele braţe pe bazin. Se păstrează craniul şi scheletul pînă la bazin, restul fiind ,înlăturat cu ocazia înmorm1mării
lui M. 66. Lungimea: 1,30 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 64. Schelet incomplet, la adfocimea de 2,79 m, orientat
V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului. Lipsesc oasele
din partea inferioară a picioarelor, fiind înlăturate ou ocazia ,săpării şanţului
de .fundaţie a zidului. de fortifi.caţie a mănăstirii. Lungimea: 1,12 m. Inventar:
un obol de argint, emisiune a regelui Geza II (1141-1161)7, găsit ,pe
mandibulă.

M ormîntu[ nr. 65. Schelet incomplet, ·de adult, la adîncimea de 2,40 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lipsesc oasele ,din partea inferioară a picioarelor. Lungimea: 1,36 m. Fără
inventar.
Mormîntul nr. 66. Schelet întreg, de adult, la adîncimea de 2,45 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul corpului, cu craniul aplecat spre stiîng,a. Lungimea: 1,82 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 67. Schelet de adult, la adîncimea de 2,40 m, orientat
V-E, culoat pe spate, cu braţele Întinse ,de-a lungul ,corpului. Partea ,superioară a .scheletului, pînă la bazin, a fost descoperită sub M. 50 şi M. 68.
Lungimea: 1,74 m. Inventar: un inel de tîmplă, ,din argint, cu unul din ,capete răsucit -În formă de S.
Mormîntul nr. 68. Schelet incomplet de adult, la adîncimea ,de 1,70 m,
orientat pe direcţia V-E, culcat pe spate, cu braţele întinse de-a lungul cor7

CNH, I, nr. 169; E. Unger, I, nr. 64.
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Inventarul mormintelor 50-67 (sec. XI-XII).

pului. Lipsesc oasele membrelm inferioare. Jlar.ţial a fost ,gă·sit sub M. 50 işi
deasupra lui M. 67. Fără inventar.
Mormîntul nr. 69. Schelet de adult, la adîncimea de 1,84 m, orientat
SV-NE, culcat pe ,spate, cu braţele ,î ntinse de-a lungul corpului. Lungimea:
1,66 m. Fără inventar.
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Mormîntul nr. 70. Schelet de adult, fotreg, la adîncimea de 1,89 m,
orientat V-E, .culcat pe ,spate, cu braţe-le Întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,62 m. Fără inventar.
Mormintele descri,se mai sus au fost descoperite În S.XV din 1979. Urmează mormintele descoperite .în S.XVII din 1980.
Mormîntul nr. 71. Schelet complet de aduh, la adîncimea ,de 1,60 m,
orientat, -cu o uşoară -deviere, SV-NE, Întins pe spate, cu braţul drept undoit pe bazin, iar cu stîn.gul de-a Lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. Inventar: În partea ,stîngă a craniului s-au găsit două inele de t1Împlă, din bronz,
unul ~ntreg -şi răsucit, iar altul fragmentar.
Mormîntul nr. 72. Schelet de copil aproape nou născut, Întreg, dar cu
oasele foarte slab păstrate, la adîncimea ,de 1,85 m, orientat V-E, Întins
pe spate, cu braţele de-a lun.g,ul corpului. Lungimea: 0,52 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 73. Schelet de copil, dezvelit parţial, la adîncimea ,de
1,78 m, orientat V-E, întins pe .spate, cu craniul aplecat spre stînga şi cu
braţul drept pe bazin. Lungimea pînă la bazin, cît a fost dezvelit, este de
0,65 m. Inventar: trei inele de tîmplă, din argint, ,îndoite la capete in formă
de S, dintre care unul mai mare, iar celei-alte două mai mici, aproximativ
egale.
Mormîn:tul nr. 74. Schelet de adult, bine păstrat, la adîncimea de 1,9C m,
orientat V-E, întins pe .spate, cu -craniul apleca.t spre dreapta, -cu braţul
stîng îndoit pe bazin şi cu cel drept de-a lungul corpului. Lungimea: 1,72 m.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 75. Schelet •de adult, întreg, bine păstrat, la adîncimea de
1,92 m, orientat V-E, ,întins pe spate, cu craniul aplecat •spre dreapta şi cu
braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,73 m. S-.au păstrat urme
vagi de sicriu. Inventar: pe ambele părţi ale craniului s-a gisit oîte un inel
de tîmplă, relativ mare, din argint, îndoit la capăt În formă de S; pe mandibulă un denar de argint, emisiune a regelui Ladi.slau I (1077-1095) 8, iar
pe o .falangă ,din partea dreaptă, un inel ,digital din argint, format dintr-o
verigă lamelară cu capetele ingustate şi suprapuse, avînd pe suprafaţa exterioară un decor -compus dintr-o succesiune de striuri oblice, ~n două sensuri,
grupate ,în •unghiuri ou vîrifurile spre cele două margini ale benzii, realizate
cu ajutorul unei dăltiţe dinţate 9 •
Mormîntul nr. 76. Schelet de adult, inoomplet şi prost păstrat, la adîncimea de 2,10 m, orientat V-E, ,întins pe ·spate, cu mîinile de-a lungul corpului. Ii lipsesc vertebre, coaste, falangele şi părţi din bazin. Lungimea:
1,61 m. Inventar: pe ambele părţi ale craniului s-au găsit oîte două inele de
tîmplă, din argint, de mărimi ,diferite, îndoite la capete în formă de S.
Mormîntul nr. 77. Sohelet de adult, incomplet, la adîncimea de 2,11 m,
orientat V-E, fotins pe spate, cu craniul aplecat spre ,stîn.ga şi cu braţele de-a
lungul corpului. Lipsesc: antebraţul -drept, partea superioară a bazinului şi
8

CNH, I, nr. 26; E. Unger, I, nr. 16.
Inventam! acestui mormînt este identic, cm ceea ce priveşte piesele găsite, precum şi
în tehnii.c:a de ornamentare a inelului digi~l, cu M. 41 descoperit În S.XI (ActaMN, XVI,
1979, pi. VIII).
9
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falangele membrelor superioare. S-au păstrat urme de sicriu. Lungimea:
1,71 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 78. Schelet de adult, aproape oomplet, la adîncimea de
2,15 m, orientat V-E, Întins pe spate, cu craniul aplecat spre stînga, cu
braţul drept ândoit pe bazin. Lipsesc: antebraţul ,stîng, precum şi o bună parte
din coaste, verteibre şi falangele. Lungimea: 1,63 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 79. Schelet de adult, complet ,şi bine păstrat, la a<lîncimea de 2,25 m, orientat, cu o uşoară ,deviere, NV-SE, cu braţele pe bazin.
Lungimea: 1,74 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 80. Schelet de copil, incomplet şi prost păstrat, la adîncimea de 2,20 m, orientat V-E. Lipsesc părţi din membrele inferioare şi
superioare, bazinul şi vertebrele, iar craniul este turtit. Lungimea: 1,08 m.
Fără inventar.
Mormîntul nr. 81. Schelet de copil, parţial dez·velit, la adîncimea de
2,00 m, orientat V-E, cu craniul aplecat spre stînga şi cu braţul drept de-a
lungul corpului. S-au păstrat ,urme de sicriu. Lungime.a: 1,19 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 82. Schelet de copil foarte mic, prost pa.strat şi dezvelit
parţial (partea stîngă a scheletului a rămas ,în profilul nordic al secţiunii),
la adîncirnea de 2,05 m, orientat V-E, cu ,craniul aplecat ,s,pre dreapta şi cu
braţul ,drept de-Q lungul corpului. Lungimea: 0,52 m. Fără inventar.
Mormîntul nr. 83. Schelet de adult, dezvelit parţial (partea ,dreaptă a
scheletului a rămas ân profilul sudic al isecţiunii) şi bine păstrat, la adîncimea
de 2,16 m, orientat V-E, cu braţul ,stîng .îndoit pe bazin. Lungimea:
1,74 m. Fără inventar.
Următoarele morminte au fost dezvelite ,în S.XVIII, în oaseta A a S.XVII
şi în ,caseta C a S.VIII, în 1980.
Mormîntul nr. 84. Schelet incomplet, păstr.îndu-se doar craniul, rest,ul
fiind tăiat de şanţul de fundaţie al unui zid apar,ţinînd con,struqiilor mănăsti
reşti. După poziţia craniului, pare orientat V-E. Adîncimea la ,care s-a găsit
este de 2,65 m. Inventar: de ambele părţi ale craniului s-au ,găsit două inele
de rlmplă, din argint, răsucite la ,capete ,În formă de S.
Mormîntul nr. 85. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,75 m,
orientat V-E, avînd bra~ul is~îng întins p,e lingă corp. Lipseşte braţul drept,
partea superioară a coloanei vertebrale, iar oasele picioarelor (de la femure
în jos) au fost ,înlăturate de ,fondaţia unei construcţii rne::ievale. Lungimea:
1,30 rn. Inventar: pe bazin s-a găsit un inel digital octogonal, cu capetele
uşor subţiate şi apropiate.
Mormîntul nr. 86. Schelet incomplet ,de adult, Ia adîncirnea de 2,70 m,
orientat V-E, ,oulcat pe spate. Se pă.strează doar bazinul, femurele, j,umătatea
superioară a tibiilor şi a peroneelor şi dteva falange de la braţul drept, ce
fusese aşezat pe bazin. Partea ,superioară a 5eheletului ,a fost tăiată de şanţul
de fundaţie al contrafor,tului bisericii gotice. Inventar: un inel digital format din trei sîrme de argint 4mpletite, cu c•apetele lipite şi apropiate.
1
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Mormîntul nr. 87. Schelet ~ntreg, de adult, la ad~ncimea <le 2,73 m.
orientat V-E, oukat pe spate, .cu braţele ântinse de-a lungul corpului. Lungimea: 1,72 m. Inventar: un inel de ,tîmplă, din :bronz, cu unul dintre capete
uşor iaiplatizat şi fodoit .şi un fragment de la un alt inel de t>Împlă, de asemenea ,din bronz.
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Mormîntul nr. 88. Schelet de adult, dezvelit par,ţial în caseta A a
S.XVII, la .adîncimea de 1,75 m, orientat SV-NE, culcat pe spate. Au fost
dezvelite doar tibiile şi peroneele, restul rămînînd în profilul sudic al casetei.
Fără inventar.
Momuntul nr. 89. Schelet în aparenţă de adult, dezvelit parţial, tot În
caiseta A ,a S.XVII, la adîncime,a de 1,80 m, orientat V-E. Au fost dezvelite: craniul, oasele humerus, omopl.aţii şi oîteva vertebre, restul rămînfod în
profilul estic al casetei. Fără inventar.
Mormîntul nr. 90. Schelet de adult, incomplet, la adîncirnea de 2,25 m,
orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele Întinse de-a lungul corpului. Partea
inferioară a scheletului, de la bazin, a fost înlăturată de şanţul de fundaţie al
unui zid aparţinind construcţiilor mănăstireşti, În caseta C ,a S.VIII. Lungimea: 0,76 m. Fără inventar.
În secţiunile nr. XVI şi XVIII, din nordul bisericii actuale, au fost
descoperite cîteva morminte În ciste, construite din lespezi de piatră de calcar, refolosite, care, deşi lipsite ,de inventar, fac parte dintr-o perioadă mai
tîrzie (eventual începînd cu sec. al XIII-lea) 10 , .socotind atît după acest mod
de înmormîntare, cît şi după faptul că unele dintre ele (M. 92) au rfost
aşez,ate pe temelia unui zid al biseri,cii romanice, distmsă ,probabil cu ocazia
În vaziei tă tare de la 1241.
Mormîntul nr. 91. Schelet de adult, incomplet, la adîncimea de 2,48 m,
orientat V-E, culcat pe spate. Partea superioară a scheletului, pînă la bazin,
lipseşte. S-au mai păstrat din cistă doar două lespezi paralele, de 0,80 m
lungime, aşezate la 0,45 m distanţă una de alta, care încadrau picioarele
defunctuJ.ui.
Mormîntul nr. 92. Schelet de copil, fotreg, la adîncimea de 2,40 m, orientat V-E, culcat pe spate, cu braţele ,întinse de-a lungul corpului. Lungimea: 0,90 m. Scheletul a fost aşezat pe temelia navei de sud a basil~cii romanice. Cista a fost construită din lespezi de piatră refolosite, aşezate cîte
trei pe fiecare latură. Lespedea care incadra picioarele pe latura de nord ,s-a
dovedit a fi, de fapt, o sculptură romană martekttă şi adaptată ,dimensiunilor
necesare pentru construirea cistei (pi. VII). Craniul a fost încadrat, suplimentar, de două jumătăţi de cărămizi romane şi acoperit cu un al trei~ea fragment de cărămidă romană, cu inscripţi.a R P N săpată fo pasta ,crudă 11 • In10 Asupra cîtorv:i morminte în ciste, descoperite în sudul Transilvaniei, la Sebeş-Alba
~i Cridiu, vezi R. Heitel, Al. Bogdan, în Apulum, Vll/1, 1968, ,p. 488.
11 In decursul cercetări-lor au fost descoperite destul de multe ur,me materiale romane
(ceramică, cărămizi, ţigle, pişcoturi de pavaj, elemente de hypocaustum, pietre fasonate etc.),
pentru a putea presupune existenţa unei eventuale villa rustica, dacă nu chiar pe terasa
fortificaţiei, în orice caz Într-un punct apropiat. Cîteva fr-1gmente de monumente funerare
sau altare (publicate de I. Pisc, În Potaissa, II, 1980, p. 123-124), capiteluri decorate cu
ove, fragmente sculpturale, au fost refolosite în fundaţiile construqiilor medieval-timpurii.
Piatra sculptată, martelată şi utilizată la sarcofagul lui M. 92 merită să reţină atenţia
specialiştilor. Ea reprezintă, fără îndoială, statuia unui militar, poate a unui personaj de
va?ă, în măr~me naturală (în prezent d~mensiunile ei sînt de 97X 67X 12 om). Personajul este
îmbrăcat cu o tunică pînă sub genunchi, ale cărei falduri sînt tratate cu deosebită îngr,ijire.
Antebraţul drept este ridicat spre umărul stîng, fiind acoperit de faldurile veşmîntului. Mijlocul pare strfos într-un cingulum, de care este erinsă o ~iesă compusă În partea superioară
dintr-o rozetă, pr,elungită cu o garnitură În forma de inima, decorată cu striuri, pe care s-au
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treaga cistă, la rîndul ei, a fost acoperită cu trei lespezi mari de ,piatră (fig.
3/1).
Morrruntul nr. 93. Schelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,45 m,
orientat V-E, culcat pe .spate, ou bra,ţul drept pe lingă corp, iar cu cel stîng
pe piept. S...a păstrat doar craniul, omoplaţii, oasele braţelor şi oîteva vertebre. Defunctul a fost aşezat de asemenea Într-o cistă, ,construită din cîte
patru lespezi de piatră de fiecare parte şi acoperită, de asemenea, cu lespezi,
din care s-au păstrat doar două, deasupra părţii superioare a scheletului
(fig. 3/2).
Mormîntul nr. 94. Sohelet incomplet de adult, la adîncimea de 2,47 m,
orientat V-E, culcat pe spate. S...au păstrat: craniul, cîteva vertebre, braţul
drept şi oasele membrelor inferioare. Cista ,a fost construită din cîte patru
lespezi de fiecare parte, spaţiul interior fiind de 0,50 m lăţ:me. Craniul a fost
încadrat, ca şi :în .cazul lui M. 92, de trei cărămizi romane fragmentare. Capacul cistei era compus din patru lespezi late din ,piatră.
Se impun cîtev,a observaţii generale asupra p~i'ţii din cimitir cercetată
pînă :în prezent. Fireşte, întinderea lui nu o putem deocamdată aprecia. Dar,
în general, după oum se poate vedea din planul săpăturilor, în capătul dinspre vest al secţiunilor săpate mormintele sînt mai rare, ele ,îndesindu-se şi
chiar suprapunîndu-se pe alocuri, în partea de est a aceloraşi secţiuni, spre
biserică. Gropile mormintelor au fost săpate la adîn.cimi nu prea mari, cam la
0,45-0,65 m faţă ,de nivelul corespunzător de călcare. In dteva cazuri
s-au ,putut distinge urme de sicrie, preoum şi numeroase cuie provenir.d de la
acestea. O altă observa-ţie interesantă ar ,fi aceea că deşi cimitirul este legat
de întemeierea mănăstirii benedictine, înmormrîntările nu aparţin exclusiv
comunităţii monastice, ,ci şi ,populaţiei din aşezarea ,învecinată .din afara incintei, după cum o dovedesc unele schelete de femei şi copii. Gît priveşte
inventarul mormintelor, acesta se compune din piese obişnuite de podoabă,
caracteri,stice cimitirelor de la .începutul mileni,ului II: inele de tîmplă, din
argint şi bronz, cu capetele răsucite ,în formă de S, inele digitale şi monede.
Unele morminte au un inventar mai ,bogat, compus din toate piesele menţio
nate (M. 53, M. 75), altele au c.îte trei sau patru inele ,de tîmplă (M. 54, M.
58, M. 76), altele au fie cite unul, fie două inele de tîmplă, iar altele numai
cîte o monedă sau inel digital. Din cele 90 -de morminte apaDţinînd orizontului din sec. XI-XII, un număr de 37 au avut inventar funerar, ceea ce presupun-e un oareoare nivel economic, mai ridicat, al comunităţii din aşezare.
păstrat urme vagi de vopsea roşie. La ioklul scing avea un pugio, cu mînerul relativ lung.
Teaca acestuia, precum şi cureluşa destul de îngustă, sînt decorate ,cu cite un şir de romburi
inci7..ate. La gÎt purta probabil un medalion circular, din care 5·a păstrat ,partea inferioară.
Lăsînd ,pe seama special,iştitlor ·Încadrarea -tipologică şi cronologică a ,piesei, so:otvm că în ceea ice priveşte -garnitura sau eohiipamentul militar de la cingătoarea personajului - nu ne
putem îndepărta prea mult de ânceocarea de reconstituire a unui balteus făcută de Jiirgen
Oldenstein, Jn Ber RGK, 57, 1976, p. 226-234. Cît priveşte inscr.ipţia de pe cărămidă, neînca.drată
în cartuş, ea s-ar rputea Întregi R(es) P(ublica) N(apocensis) (sugesţie pentru care-i mulţumim
lui I. Piso). Inocripţii de acest gen smt cunoscute de pe monumente litice de la Drobeta (!DR,
II, Bucureşti, 1977, p. 22-23), precum şi din alte oraşe romane, ca Porolissum, Napoca etc.
1n cazul unor prqprietari ,particulari de ateliere, numele acestora apare frecvent ,pe cără
mizi. Piesa fo discuţie, <leo~amdată unică pentru această parte a rprovinciei, ,pare să ateste
faptul .că la Napoca fun,qiona un atelier orăşenesc (vezi I. Mitrofan, în ActaMN, II, 1965,
p. 212).
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Revenind asupra unor piese de podoabă, cum ar rfi inelele de tiîmplă, o
încadrare tipologică şi cronologică mai restrînsă, după criteriul materialului
şi al dimensiunilor, ar .fi lipsită de perspectivă, -întru<:iît coexistă, la acelaşi individ, 'În n,umeroase cazuri, piese ,de mărimi ,şi materiale d~ferite. fo stadiul
actual al cercetărilor, cronologia cimitirului este asigurată de limitele impuse
de monede, 40 caz.ul celor 41 de morminte tratate în ,prezentul studiu, între
sf4rşitul se-c. al Xi-lea şi mijlocul ,sec. al XII-iea (moneda de la Ladi5la,u I şi
cea de la Geza II), iar an cazul celor 49 morminte tratate anterior, iÎntre sfîrşi
tul sec. al Xi-lea şi sfîrşitul sec. al XII-iea (monedele de la Ladislau I ~i
Bela III).
E de presupus că odată cu asez.area ~n incintă a unor membrii ai ordinului benedictin, poate chiar la ,sfîrşitul secolului al Xi-lea, fo timpul regelui
Ladislau I, conform ·şi tradiţiei păstrate, aceştia, cum era firesc şi binecunoscut din atîtea alte cazuri, ,să-şi .fi constmit, în primul rund, un lă,oaş de cult 12 •
Unele indicii, precum şi descoperirea temeliilor rotondei fo partea de nord a
actualei biserici, ne-.au îndemnat să continuăm cercetările fo acest 5ector, cu
scopul de a găsi substrucţiile bisericii romanice iniţiale. La ·vest de temeliile
rotondei amintite, în S.XVI şi S.XVIII, au fost dezvelite fundaţiile a cinci ziduri, cu orientarea E-V. Reţin atenţia În mod deosebit patru dintre ele, situate la aceeaşi adîncime, de 2,80 m, avînd aceeaşi grosime, între 0,95-1 m, fiind
construite fotr-o tehnică identică, din blocuri de calcar legate cu mortar. Distanţele dintre temelii sînt ,deosebit de interesante: intre cea mai de ,sud,
situată la un metru faţă de fondaţia bisericii gotice (peste care se ridică,
de altfel, nava bisericii actuale) şi o altă temelie, mai la nor-d de ea, este o
distanţă de 3,25 m. Între aceasta şi următoarea distanţa este de 6,25 m. Spaţiul dintre temeliile ,cele mai de nord este, de asemenea, de 3,25 m. Faptul
că aceste temelii au fost surprinse ,în ambele secţiuni ne întăreşte ,presupunerea, deocamdată ca ipoteză de lucru, în acest stadiu al cercetărilor, că avem
de-a face cu o construcţie de tip bazilical, cele patm temelii corespunz:ind
celor două nave laterale şi navei centrale. Fundaţia zidul,ui orientat N-S,
din S.XVI, Închidea navele laterale pe latura de est şi separa nava centrală
de absida altarului. De la acest zid spre est continuă doar cele două temelii ale navei centrale, ceea ce .u indica dezvoltarea abs~dei altarului 13 • Cercetările viitoare, fo ,spaţiul de 3 m lăţime -dintre S. XVI ,şi caseta în care a
fost descoperită rotonda, vor confirma, eventual, existenţa presupusei a:b.side.
12

Prima

menţiune documentară

a

.mănăstirji

de la Cluj,

cunoscută pînă

acum, se

află

în actul papei Honoriu al III-iea, din 21 iunie 1222, prin care se cere unor prelaţi să facă
cercetări .în liuigiul dintre e;piscopul Wilhelm al Transilvanici şi abatele amintitei mănăstiri,
arătînd, printre altele, d episcopul Adrian (1181-1202), ,.care pe vremuri, după a a dări

mat pomenita mănăstire", s-a dedat la persecuţii Împotriva că.lu gărilor ( Documente privitoare la istoria României, C, Transilvan-ia, veac. XI-XIII, I, Bucureşti, 1951, p. 186-187).
13 Cunoscute încă din sec. al IX-iea fo apusul Europei, astfel de planuri se generalizează şi .în Europa centrală în secolele X-XI, ca analogii mai apropiate •putînd fi amintite
cele ale basili·oilor <lin Augsburg, Liittich, Magdeburg şi Regensburg (Vaclav Richter, Die
Anfiinge der Gro{Jmăhrirchen Architektur, în Magna Moravia, Praha, 1965, ip!. LX/22 (II),
LXXIX/227, LXXXI/235, XCI/337). ln Tran~ilvania se poate lua În considerare planul
bazilical al catedralei romano-catolice I de la Alba Iulia, coru;truită În jurul anului 1100
(V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările române, Bucureşui, 1959, ip. 22-23 şi bibl.,
tig. 33).
1

10 - Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVlll/1981
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Datorită unor construcţii şi ,demolări în etape diferire, pe acelaşi loc, stratigrafia, în cea mai mare· parte, nu ne poate oferi observaţii concludente şi
elemente si,gure de datare. Totuşi, construqia aceasta pare să fi fost distrusă
destul de timpuriu, având în vedere cista găsită pe temelia ,de sud a navei
laterale, Între m 1-2, construită din blocuri refolosite, printre care şi fragmentul de 5oul,pt.ură romană deja amintit, ce adăpostea saheletul de copil
(M. 92), cu ,craniul :Încadrat de trei cărămizi romane, una av,înd inscripţia
R P N. ln ori,ce caz, pe la mijlocul sec. al XIV-lea biserica romanică era
distrusă, terenul nivelat, dovadă stînd atît stratigrafia, cît şi o monedă a
lui Ludovi c I de Anjou (1342-1382) 14 ,găs,i,tă iÎntr-un ,strat de nive!are
situat deasupra teme!iei de nord a navei centrale, 1n S.XVI, la m 13,20.
Foarte ,probabil că în veacul al XIV-iea a 1nceput şantierul construcţiei bisericii gotice, ,a cărei temelie de nord, prevăzută cu contraforţi, dintre care
doi au fost ,dezveliţi ,în cele două seqiuni, a distrus par,ţial fondaţia exterioară
a navei laterale sudice, precum şi numeroase morminte ,contemporane cu basilica romanică.
Fundaţia scoasă pînă la ultimul nivel, orientată E-V, care străbate, după
cum se observă în plan, S.XVIII şi S.XVI, depăşind zidul orientat N-S ce
închidea navele laterale pe latura de est, nu poate fi pusă ,în legătură cu cele
patru temelii, nici ca grosime, nici din punct de vedere ,stratigrafic, ci, mai
degrabă, pare ,a fi mai veche, poate romană, trebuind, eventual, corelată cu
cele două :fondaţii paralele, avînd aceeaşi orientare, descoperite -mb ,substrucţiile rotondei.
Ca şi :in cazul altor mănăstiri, şi cea benedictină de la Cluj-Mănăştur
trebuie să fi ,avut o fortificaţie proprie, foarte probabil de plan rectangular 15 •
In S.XV, între m 21,25-24,00 şi ,în caseta A ,a aceleiaşi seeţiuni, a fost
dezvelit colţul unei incinte de piatră, al cărei zid are o grosime de 2,75 rr1
şi este construit ,din blocuri mari, fasonate la exterior şi legate ,cu mortar. Temelia zidului pătrunde pînă la 1,45 m adîncime, faţă de nivelul de construcţie contemporan, astfel că înălţimea totală a zidului pă,strat măsoară 3,30 m.
Pe nivelul de construeţie, ,situat la adîncimea de 2,40 m, lingă zid, s-a găsit
ceramică cenuşie din ,pastă foarte fină, cu pereţii subţiri, datată în general
la sfîrşitul sec. al Xiii-lea şi În cel următor. De la colţul sud-vestic al incintei zidurile continuă spre est (a fost dezvelită faţa interioară pe o distanţă
de 9 m) şi ,spre nord. Latura vestică a fortificaţiei a fost surprinsă at-ît în
caseta A, oh şi în S.IX ,şi S.XVII, •sub forma unui zid scos (în S.XVII zidul
scos are o lăţime de 3 m, fotre m 27-30). La distanţa de 5 m -de zidul sudic
al incintei, În caseta A a S.XV, a fost dezvelită temeFa unui zid paralel cu
1

u CNH, II, nr. 189 A.
15 Cu ocazia atacului -mongol din 1241 sînt amintite fortificaţiile mănăstirii de la
!gril, în spatele cărora s-a adăpostit o numeroasă populayie (Rogerius, Carmen miserabile,
în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, V-VI, Bucureşti, 1935, c;i;p. 37-38, p.
91-92. Asupra fortificaţiei mănăstirii Gîrţa, vezi V. Vătăşianu, op. cit., p. 98-105 şi
bibl., fig. 88. Pe un ,portret votiv, ,păstrat la Muzeul de artă din Cluj-Napoca, princ~pele
Ştefan Bathori ţine în mînă biseri.ca de 'la Gluj-Mănăşnu-r, care, văZ1Ută dinspre sud, a,p.are cu
un zid de .piatră înconjurător şi cu un turn În colţul de sud-est (vezi şi J. Eszterhazy, în
ArchKozl, VII, 1868, p. 108-109).
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aceasta, lată de 1,75 m, care, în ansamblu cu celelalte două, putea constitui
latura nordică ,a unui eventual turn ,de colţ. Ulterior, fo ,acea,stă porţiune, .pînă
în veacul nostru, ,a u exi;stat -di!ferite amenajări 16 •
După cum se poate observa din profilele de sud ale S.XV şi S.XVII
(pl. VI), cel mai ,de sus nivel cu aşchii de piatr ă provine, fără Îlndoială, de
la atelierul pietrnrilor ce activa ,î n faza ridicării bisericii gotice ,ş i a construcţiilor mănăstireşti, acest nivel fiinld ulterio r zidului de incintă al mănă,stirii. Existenţa unei fortificaţii cu ziduri de piatră, propriu-rzisă a m ă nă,stirii, este atestată, destul de vag, ce-i drept, fo veaoul .al XiV-lea . În 1466 Matia Corvi nul
porunceş te abatelui Petru Pecsvaradi, implic,a t în complotul nobiliar iîmpotriva sa -ş i ac.uzat de oră şenii din Clu~ pentru acte ,de ,samavolnicie, .să dă rîme
fortificaţia din jurul mănă, sti rii 17 •

1
Planşa

VII -

I -

fragment de

sculptură romană;

B
2 -

cărămidă romană

cu

inscripţie.

Asupra cer-cetărilor din S.VITI -caseta C ,şi S.XIX, unde au fo-st descoperite o serie ,de ziiduri -c onstruite (duipă cum s~a putut o'hserva din punct de
vedere stratigrafic) ,În etape ,diiferite, deocamdată nu ne putem pronunţa . Cu
16 Un peisaj ,din 1843, · intitulat Capelă pe lingă Cluj, semnat de Teodor Glatz, păstr.at
în Muzeul Brukenthal din Sib.iu, înfăţişează altarul biserilicii gotuce şi ruina colţului de ,sudvest a incintei, transformată într-o lo cui nţă vPL VIII/2).
17 „dictum fortalicium distrahere et diruere deb~atis" ~E. Jak-ah, Oklevelta•r Kolozsvâr
tortenetehez, I, Buda, 1870, p. 216).
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cercetărilor viitoare fo această zonă, -cînd se va mări 1suprafaţa dezvelită, sperăm că ,se vor desluşi mai dar unele planuri şi succesiunea -în timp
a unor :încăperi, care trebuie .să .fi aparţinut mănă,stirii, pe care, :În momentul
de faţă, doar le bănuim.

ocazia

In ,concluzie, unele obiective nou descoperite ,în complexul de la Clujmai al<:s cele apar,ţinî!ld ~rioa~ei medieval: i;_impurii, con~r~buie
substanţial la confirmarea ipotezei mai vechi enunţate, ca, mamte de existenţa
lăcaşului mănăstiresc şi a cimi,cirului .adiacent, ,În interiorul incintei a foncţionat o aşezare cu locuinţe ,semilîn,gropate şi de ,suprafaţă, contemporană ,cu
primele .faze ale cetăţii de păm1nt ,şi lemn. De asemenea, au fost obţinute dteva ,date noi relative la existenţa ~i la pl.anul bi,sericii romanice şi a fortificaţiei-de piatră a mănăstirii, ridicată către sfîrşitul veacului al XIII-lea sau la
începutul celui urmăitor, după ce mai vechea cetate de pămînt cu palisadă şi-a
pierdut rolul, în mod sigur după invaziile tătăreşti 18 şi odată cu dezvoltarea
oraşului medieval Cluj.
Mănăştu_r,
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BETRACHTUNGEN ZUM CHR.ONOLOGISCHEN VERHALTNIS
ZWISCHEN SIEDLUNG UND FRIEDHOF VON GLUJ.JMANA 5TUR
,(Zusammenfassung)
Die archaologischen Forschungen .in den vergangenen zwei Jahren gestatten neue Ausgangspunkte zur Deuwng .cler chronologischen Aufeinan<lerfolge von Siedlung und Friedhof
im nordli-chen Abschniitt des Festung-svorwerks. Wie aus den aus Wohnungen herriihrenden
Funden hervorgeht, wurde die Siedlung vom 9. bis in die zweite Halfte des 11. Jahrhunidem
bewohnt und war demgemass mit den ersten Phasen der Er<l- und Holzburg zeiogleich. Am
Ende des 11. Jahrhunderts wirid die Siedlung aufgelassen ,und ihre Stelle von dem in .unmittelbarer Nahe zur Benediktinerkirche angelegten Fr~edhof eingenommen. Bisher wurde die
Grundmauer einer scheinbar dreischiffigen romanischen Basilika teilweise freigelegt, wie au.eh
Absc:hnitte des gegen En<le des 13. ·und Anfang des 14. Jahrhunderts errichteten Mauerwerks,
dass das Kloster umgab.

18 Distrugerea cetăţii Cluj de către tătari, la 1241, este menţionată În două izvoare
narative: Annaler Friracenrer şi Notitia monarterii Epternacemis, În Catalogur Fontium
Hirtoriae Hungaricae, ed. A. F. Gombos, I, ,p. 131 şi II, p. 1709. Gît priveşte atacul tătari
lor asupra mănăstirii la 1285, cu ocazi.a celei de-a doua invazii În Transilvania, s-ar putea
cita un document din 1296, prin care abatele Henric cere regelui Andrei III repunerea Într-o serie de drepturi as11pra satului Mănăştur, motivînd că .privilegiile mai vechi au fost
pierdute cu ocazia invaziei tătare din timpul regelu.i La,dislau IV (.,villa Monostur, rub eodem
monarterio existens ... cum quibusvir utilitatibus, et decimir in toto, et integre, port plagam
Tartarorum, temporir serenirsimi principir Ladislai condam Regir Ungariae, recolendae memoriae /actam .. . ", în Decreta et vitae regum Ungariae qui Tramilvaniam posseder1mt, ed.
Johannes Szegedi, Guj, 1753, p. 371-372).
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FEUDALE IN TRANSILVANIA
IN VEACUL XIV

Cucerirea Transilvaniei de către mag,hiari, desfăşurată între secolele XI
Însăşi durata sa, indică
înverşunarea confruntării dintre autohtoni şi ,atacatorii veniţi dinspre ,apus
în „Ţara ,de peste pă.duri" 1 • Se cuvine remarcat de la foceput că impactul de
peste trei ,secole înregistrat atunci în Transilvania nu a fost exclusiv şi, pe
a.locuri, nici prioritar armat şi că el ,a fost urmat, în secolele XIV-XV, de
un alt tip ,de „cucerire", nonviolentă, ,dar foarte tenace, de formă social-juridică-instituţională, însă cu finalitate politică. S-au aflat faţă în faţă două
structuri ,de cirv.iliz1 aţie diferite din punct ,de veC:ere ,social-politic, etnic etc.
Totuşi au existat suficiente elemente analoage şi chiar echivalente în cadrul
confruntării. In prima parte a perioodei, înstăpânirea maghiarilor asupra
T ra.nisilvaniei s-a ,făcut pe ,cale militară pentru că şi rezistenţa românilor,
generată de or,ganizarea lor statală incipientă, a îmbrăcat un aspect militar.
Ulterior, mai ales În secolele XIII-XIV-XV şi cu precădere în „ţările" româneşti -de margine, căile cuceririi au devenit mai paşnice, ,dar şi mai .subtile
şi mai eficace, fiind demografice, social-politice, juridice, religioase etc. Ele
nu mai vizau doar cucerirea pămîntului, ci şi supunerea locuitorilor, încadrarea structurilor autohtone fo modelul de civilizaţie alogen impus. Ultimele
cercetări au relevat clar existenţa feudalităţii ,prestatale romheşti ierarhizate,
în Transilvania (Maramureş, Banat, Haţeg etc.), feudalitate care, mai ales
în veacul XIV, la venirea Angevinilor în Ungaria, a fost obligată să se încadreze nor,melor juridice de tip apusean 2 • Organizarea feudală a Transilvaniei româneşti trebuia să ducă în chip firesc la desăvîrşirea .statală, prin 10temeierea voievodatului ,de sine stătător, aşa cum se va întîmpla În zonele
extracarpatice.
Pentru a evita orice tendinţă în acest sens, orice manifestare centrifugala
a unei ţări preponderent româneşti, vecine cu .alte două ,state româneşti şi
independente în raport cu „sfînta coroană", regele Ludovic de Anjou lua la
1366, prin trei acte, o ,serie de măsuri ,ce ,statuau următtoarele:
- stăpînirea :egală asupra pămîntului se exercită exclusiv prin intermediul dreptului scris şi al cancelariei regale, fapt ,din care rez.ultă crearea bazei
juridice pentru manifestarea tendinţei nobilimii maghiare de a deposeda pe
cnezii români de dreptul lor asupra pămîmului şi de privilegiile aferente
acestui drept;
şi

XIII, a fost un proces istoric .complex, care, prin

Vezi Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. I, Cluj, 1972, p. 96-103.
R. Popa, Premisele cristalizării vieţii statale româneşti, În voi. Constituirea statelor
feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 32-33 (cu trimiteri la bibliografia mai veche).
1

2
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nobilii necatolici sînt

excluşi

de la dreptul de

stăp.înire asupra pă

nnntului: calitatea de nobil o pres,upune neapărat şi pe cea ,de catolic, de ,unde
rezultă că cnezii, adică feudalii ortodocşi, nu erau recunoscuţi ca nobili şi
stăpînitori de pămînt;
- este ,începută prigoana or,ganiziată împotriva clerului ortodox3 • Ultimele două măsuri urmăreau dar ,înlătiurarea .confesiunii ortodoxe, deci a
românilor, din viaţa politică a ţării, regele permiţînd nobilimii, în eventualitatea unor reacţii violente la aceste acte restrictive, chiar „să extermine ·sau ,să
nimicească din acea.stă ţară pe răufăcătorii de orice naţie, îndeosebi români" 4 •
Realităiţile feudale ,şi oonfesioniale româneşti pe .care le vizau aceste acte
erau compacte 1n veacul XIV, 'Îndeosebi în zonele periferice, depresionare şi
montane, ale Transilvaniei, unde stă.pînirea străină se instala anevoios. Cercetarea istorică ,a ,surprins mai ales realităţile din aceste teritorii 5 , stăruind în
mai mică măisură asupra Gmpiei Transilvaniei şi Podişului Someşan. E
drept că în aceste ultime locuri stăpînirea maghiară s-a impus mai de timpuriu şi mai statornic, ,înăbuşind -dezvoltarea realităţilor instituţionale ,şi, pe
alocuri, etnice româneşti, dar În runele cazuri aceste realităţi mai răzbat ,şi fo
documente ,pînă în veacul XIV. Studiul acestor fapte, al fo.stăpînirii feudalilor
străini peste ,satele de pe Cîmpie, al daniilor, cotropirilor, deposedărilor, vînzărilor--cumpărărilor, moştenirilor, confirmărilor de moşii etc. duce la importante concluzii de ordin istoric.
Se ştie, de exemplu, dintr-un document ,dat la 1230 de Bela, .fiul ,şi coregentul lui Andrei al II-iea, regele Ungariei, că, pe la 1176, regele Bela al
Iii-lea, pentru „slujbele credincioase şi deosebite", îl dăruieşte pe un anume
Lob şi pe fratele său Toma cu nouă sate (posesiuni) din Transilvania, mai
precis din comitatul Dăbîca: Vesscel (lekiu), Ombusteleke (Imbuz, azi Mureşenii de Cîmpie), Fizestelek {Fizeşu-Gherlii), Popteleke (Popteleac), Kundumart (Codomarc), Mohaly (Măhal), Devecher (Diviciorii de Jos şi de Sus),
/galia (Sîntu) 6 • Actul este important din mai multe puncte de vedere. ln
primul r.înd, e: pomeneşte o danie ide sate (posesiuni) 1În Tra.n,silvania la
sfîrşitul secolului al XII-lea, poate prima de acest fel amintită în do-cumentele pă,strate, făcută unor feudali laici. Lob şi Toma, beneficiarii daniei de la
1176, par să fie personaje de vază din anturajul regelui, străini prin origine de
Transilvania şi sînt răsplătiţi de Bela al Iii-lea pentru meritele militare evidenţiate, alături de banul Ompudin şi de voievodul Leustachiu, În campania
1 Ş. Pa,pa(:OStea, La /ondation de la V alachie et de la Moldavie et les Ro1unai11, de
Transylvanie: une nouvelle rource, În RevRHist, XVII, 1978, nr. 3, p. 396-407; i<lom,
Ţările române în lumea europeană a veacului XIV, În Magazin istoric, XIV, 1980, nr. 4
(157), rp. 54-55.
4 Ibidem.
5 M. Holban, Deposedări şi judecăţi în
Haţeg pe vremea Angevinilor, in Studii,
XIII, 1960, nr. 5, p. 147-163; idem, Deposedări şi judecăţi în Banat pe vremea A11gevinilor şi ilustrarea lor prin procesul Voya (1361-1378), .în SMIM, V, 1962, p. 57-132;
idem, Variations historiques sur le probleme des cnezer de Transylvanie, În RevRHirt, IV,
1965, nr, 5, p. 901-923; R. Popa, Ţara Maramureşului În veacul al XIV-Zea, Bucureşti,
1970; i<lem, Structures socio-politiques roumaines au sud de la Transylvanie aux comn~ncements du Moyen Age, in RevRHist, XIV, 1975, nr. 2, p. 291-314; etc.
6 Documente privind irtoria României, seria C. Transilvania, veacur,ile XI, XII şi XIII,
voi. I {1075-1250), p. 242-243, nr. 202. In continuare D.I.R., (Codam.arc nu e,te o
aşezare dispărută, c.i un dtun lîngă S.întejude-Vale, jud. Cluj).
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din Grecia (în vremea războaielor ungaro-bizantine). Este surprins începutul
procesului de trecere a satelor în stăpînirea feudalilor maghiari, într-o vreme
cînd realităţile medievale româneşti din Transilvania par să fi păşit ele Însele
pe drumul feudalizării. Pentru zonele marginale ale Transilvaniei există dovezi certe şi numeroa~e ale vieţii cnezimii româneşti ierarhizate, care percepea, după tipicul foudal, cota patrimonială din partea obştilor pe care le
stăpînea 7 • În zona comitatului Dăhîca, ohiar dacă dovezile nu sînt prea numeroase, ele există. De pildă, la 1219, este ,judecat în faţa ca.pitlului din Oradea un caz -ce reflectă o cotropire de obşti: sătenii din Kenesi se judecă cu
sătenii din Pele.nea pentru un pămînt despre care cei din urmă -spun că lfusese
al lor, ,înainte de a le fi fost luat de cetatea Dăbîca 8 • Este semnificativ numele
satului Kenesi, ce derivă din cuvîntiul cnez şi din realitatea wcial-economică
adiacentă.

Revenind la documentul din 1230, se mai cuvine remarcat că, deşi a{:esta
mai vechi cu peste cincizeci de ani decît data emiterii sale
(dania regelui Bela al III-iea către Lob şi Toma), momentul elaborării actului
pune in lumină o etapă nouă în evoluţia social-economică a voievodatului
după -cucerire. Pe la 1230 o a doua generaţie de nobili maghiari oh.ţine confirmarea stăpînirii posesiunilor dăruite de rege în deceniile anterioare. Lob,
beneficiarul ·daniei de la 1176, a avut patru fii: Chama, Ernich, Andrei şi
Petru 9• Dintre aceştia, conform dreptului primului născut, Chama obţine la
1230 !Întărirea .şi reounoaşterea stăpînirii sale asupra celor nouă sate rezultate din dania regală cărre părintele ~ău. Soarta ulterioară a acestiui fiu al
lui Lob, Chama, nu se mai poate urmări, întru-cît documentele nu mai oferă
genealogiei nici un fel de indiciu (apar mai tîrziu în acte fiul ~u Iacob şi
nepoţii). -Prolbabil, tăcerea documentelor trebuie pusă ,pe seama marii invazii
tătar<rmongole din 1241-1-242, în vremea careia s-au înregistrat mari
pierderi <le vieţi omeneşti, risipiri de 5ate, distr,ugeri de .stăpîniri etc. Timp
de cîteva decenii în urma invaziei, unii nobili, profitînd de tuliburările produse, de nimicirea anumitor acte, obţin, de la rege sau voievod, confirmări
pentru donaţii inexistente. Nu astfel pare ,să fi procedat Nicoiae, castelan de
Ciceu (alături de fratele său Ioan), dnd, la 1304, obţine de la voievodul
Ladislau Kan confirmarea ,stăpînirii pămîntului Bizov (aşezare de lîngă lacul
Ţaga, azi ,dispărută), pe baza unor acte ale vicevoievodului Igan şi ale conventului din Cluj-Mănăştur, ,din care reieşea că a dobîndit pămîntul respectiv pe cale judecătorească de Ia Karaohin şi Pethe 10• Aceşti Nicolae şi Ioan
sînt fiii lui Emich, fratele lui Chama şi fiul lui Lob. Deci este a treia generaţie de la 1176 încoace care .se buoură de ,dreptul de stăpînire a unor pă
mînturi În Transilvania. Sîntem ,Într-o vreme, la •Începutul secolului al XV.1lea, cînd locul comitatului regal este luat de comitatul nobiliar, în cadrul
căruia nobilimea mică şi mijlocie dobîndeşte oarecare preeminenţă economi-că,
reflectă realităţi

R. Popa, Premisele crirtalizării ... , p. 3.,.
Pascu, op. cit., p. 287-288.
9
Degpre genealogia famidiei Va~, vezi Kovary L., Erdely nevtuterebb csaladai, Cluj,
1854, ,p. 251; Nagy I., Magyarorszag craladai czimerekkel er nemzedekrendi tablakkal, voi.
XII, Pesta, 1865, p. 79-85. La Arhivele statului din Cluj-Napoca, În arhiva fam. Vass,
se aJlă un amplu .istoric al acestei familii scris de istoriicul Huszti Andras.
10 D.l.R., vea.c. XIV, voi. I, p. 41, nr. 52.
7

8 Şt.

IOAN 'A, POP

154

socială ,şi administrativă 11 • Un exemplu up1c este acest Nicolae zis Wos,
fiul lui Emich şi nepotul lui Lob, personaj cu o vitalitate deosebită, dornic
de demnităţi, dar mai ales de noi posesiuni, ambiţios şi trufaş, chiar în faţa
ameninţărilor regelui. lnsăşi dobîndirea pămîntului Bizov semnifică, probabil,
în spatele acelei „hotădri judecătoreşti", depo.sedarea unor cnezi români .de
drepturile lor patrimoniale ,străvechi (rezonanţa numelui Karachin-Crăciun
poate- indica o astifel de apartenenţă etnică). De asemenea, acest Nicolae
Wos este unul din primii castelani (la Ci.ceu) 12 amintiţi documentar în
Transilvania şi aflat :în slujba vajnioului voievod Ladislau Kan, acela care,
vreme de peste un sfert de veac (1291-1315), la cumpăna dintre ,stingerea
dinastiei arpadiene şi venirea noii .dinastii angevine, va pune in practică În

mod strălucit ideea mai veche de „Regnum Transsilvanum". La 1315, .acest
Nicolae zis Wos apare ontr~un nou act ,de ,Împăr,ţire a unei moşii numite .Vasculteleke {Sînrejude); două treimi din ,posesiune revin lui Ioan, fiul l,ui
Tormach, iar restul revine amintitului Nicolae, fratelui ,său Ioan (ambii. fiii
lui Emich) şi vărului lor Iacoib, fiul lui Chama (Choma) 13 • 1n finalul actului,
Nicolae Wos Castelanul, în numele căruia ,se înfă,ţişaseră Înaintea vqievodului
fratele său Ioan şi vărul său Iacob, este oprit să strice Împărţirea ,făcută. Se
pare ,că acest Nicolae, comite şi castelan, era ,într-adevăr foarte dornic să-şi
mărească ,pe orice cale p<½esiunile. O vreme a fost însă Împiedicat să-şi pună
în aplicare fo continuare legal scopurile, deoarece a deţinut cetatea Ciceului,
contrar voinţei regale, pentru fiii răzvrătitului voievod Ladi,slau Kan. Nicolae Wos a păstrat credinţă acestui voievod şi familiei ,sale pînă la 1321,
cînd, în sfîrşit, după cum reiese dintr-un document dat la 1 noiembrie lîngă
cetatea Ciceului, a predat această ,cetate voievodului Toma, şi, deci, regdui
angevin Carol Robert14 • Credincioşi voievodului Ladislau rămăseser~ şi
castelanii de la Lita, Deva, Codlea, fapt care l-a alertat ,pe rege, oblig1ndu-l
să-şi restabilească autoritatea prin preluarea unui număr suficient de mare. de
cetăţi sau prin distrugerea altora, ce simbolizau puterea locală 15 . Supunerea
lui Nicolae Wos şi predarea Ciceului au ,însemnat noi avantaje pentru ambiţiosul castelan. Prin actul amintit al voievodului Toma {1 nov. 1321),. el
,primeşte ca danie satele româneşti Sucutard (Scent Gotharth), Ţ.aiga (Chegue)
şi Silivaş (Zazsciluas) din comitatul Dăbîca. De asemenea, voievodul Toma
hotărăşte „să dobondească şi să dăruiască" numitului comite Nicolae .şi partea
din moşia Sîntejude ce nu aparţinea comitelui, ci altora (probabil lui Ioan,
fiul lui Tormaoh, pomenit în ,documentul de la 1315), care urmau •să fie
despăgubiţi cu o stăpînire echivalentă sau cu bani pentru pierderea suferită.
Nicolae mai primea satul Bonţida cu toate folosinţele sale, plus morile şi
vama (tributo) •pentru un an de la data emiterii documentul,ui. ln act sînt
enumerate şi moşiile ,despre care comit-ele spunea că sînt de moştenire (fără să
dovedească), anume Sîntioana (Zent lwan), Bichou, Codomarc (Kondmadch)
şi Sîntejude (Zent Egjed) sau de cumpărare, precum moşia Bonţ (Bontznyires),
toate în comitatul Dăbîca. La 28 noiembrie 1321, regele Carol Robert iartă
Pascu, op. cit., p. 291.
A. A. Rusu, Castelani din Transilvania în secolele Xlll-XJV, În A/IAC; XXII,
1979, p. 72, 85, 95.
13 D.J.R. C, veac. XIV,' voi. I, p. 243, nr. 235.
14 Idem, voi. II, p. 19-20, nr. 51.
15 A. A. Rusu, op. cit., p. 72-73.
11 Şt.
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pe fostul castelan de Ciceu pentru 1-unga „cale a necredinţei" sale şi-i dăru
ieşte posesiunile Sucutard, Ţaga şi Silivaş 16 , pe care le pomenea voievodul în
precedentul act. Despre restul pretenţiilor lui Nicolae Wos, preten,ţii pe care
voievodul Toma era gata să le satisfacă, actul regelui nu aminteşte nimic,
căci ele se bazau, probabil, doar pe afirmaţii şi nu pe dovezi scrise. Satul
Sîntejude era de moştenire al lui Nicolae Wos, dar nu exclusiv şi nici integral
(doar,în proporţie de o treime), după cum rezultă din actul de la 1315. Cele
două posesiuni Bichou şi Kondmardch sînt Într-adevăr ale lui Nicolae Wos,
dacă le asimilăm cu pămînturi!e Bizov (vezi documentul din 1304) şi, respectiv
Kundumart {vezi documentul din 1230). Despre ,sat:ul Sîntioana, vecin direct
cu Sîntejude, nu ,se spune nicăieri că aparţinea Wos-ilor, dar, probabil, Nicolae
îl cotropise şi acum voia recunoaşterea legală a uzurpării sale. Nici [n legătură cu moşia Bonţ, aşezată fo ,vecinătatea ,celor două de mai .sus, nu există
act din care să reiasă cumpărarea sa de către comitele Nicolae. Chiar ,satele
Sucutard, Ţaga ,şi Silivaş au fost probabil ocupate anterior anului 1321 de
Nicolae Wos, din moment ce actul regal din 28 noiembrie 1321 spune că i
se întorc şi înapoiază acestuia, în ,sens că i se recunosc, desigur. O spune
însuşi documentul regal, care vorbeşte de dreptul ,de danie al regelui rÎn raport cu aceste moşii, iar altă danie, .Înainte de 1321, nu s-a 1făcut. O spune şi
mai clar actul voievodului Toma ,de la 1 noiembrie 1321: ,, ... dacă nu vom
putea să ddbîndirn [ aceste moşii] În numele domnului nostru, să-i dăm lui
[ comitelui Nicolae] din moşiile noastre de moştenire tot atîta, [adică] nişte
moşii de acelaşi ,preţ" 17 • Deci regele nu făcuse încă dania, iar voievodul Toma
nici nu era sigur că o va face, din moment ce promite lui Nicolae posesiuni
echivalente, din patrimoniul voievodal. Comitele Nicolae ceruse fosă în mod
special aceste moşii pentru întregirea ,domeniului şi pentru că, ,probabil, se
înstăpînise ~n prealaibil asupra lor. În privinţa părtii din moşia Sîntejude (două
treimi) promise lui Nicolae Wos de voievodul Toma, cel dintîi nu obţine
satisfacţie decit la 1331 şi nu pe calea dorită, ci prin cumpărare cu cincispreze,ce mărci de argint de la fiii lui Ioan, nobil de Ciumăfaia 18 (probabil este
vorba ,de Ioan, fiul lui Tormaoh, amintit 10 documentul de la 1315 şi care
stăpînea de drept şi de fapt două treimi din moşie). În următoarele decenii,
familia aceasta de nobili mijlocii a Wos-ilor va cunoaşte o luptă înverşu
nată pentru lărgirea ,domeniului prin danii, uz,urpări, vînzări-cumpărări, ză
logiri, căsătorii etc., fraţii se vor judeca ,între ei pentru ieşirea din indiviziune, vor ,schimba pămînturi cu nobilii vecini, ,vor contesta autenticitatea unor
documente care-i defavorizau ş.a. În fruntea acestei lupte nobiliare se află
Nicolae Wos cel Bătrîn (Senior) cu fiii săi, Ioan şi Ladislau, iar mai 1'Îrziu,
nepotul său, Nicolae Wos cel Tînăr (Junior), fiul lui Ioan, alături ,de fraţii
săi Ladislau, Ioan, Laurenţiu, Petru, Toma, Mihail şi Dezideriu. Din aceste
confruntări transpuse documentar, rareori răzbate ecoul muncii şi al vieţii
iobagilor români ce locuiau aceste ,sate sau soarta cnezilor, reduşi, desigur,
cei mai mulţi, la ,situaţia de ţărani dependenţi.
In prima parte a veacului al XIV-iea, conform practicilor apusene,
actul juridic scris ,cu putere probatorie capătă o răspîndire deosebită. De
16
17

18

D.I.R., C, veac. XIV, voi. II, p. 23, nr. 59.
Idem, p. 19, nr. 51.
Idem, voi. III, •p. 14, nr. 23.
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aceea, şi de teama uzurpărilor vecinilor, a rudelor ,şi, poate, a foştilor stăpîni
de sate, Nicolae Wos solicită mereu noi confirmări şi hotărniciri ale .aceloraşi
posesiuni din partea regelui, a locurilor de adeverire şi a voievozilor Transilvaniei: la 1324, Carol Robert :întăreşte dania moşiilor Sucutard, Ţaga şi
Silivaiş 19 ; la 1326, oapitlul ,din ALba Iulia hotărniceşte ,aceste posesiuni, la
care ,se adaugă, probabil fără vreo mărturie scrisă anterioară, satul Sîntioana20, pretins de Nicolae Wos încă la 1321. La 1331, capitlul albens adevereşte .alte acte privind aceeaşi problemă, iar la 1340 regele reconfirmă
dania aceloraşi ,sate, reamintind că Nicolae Wos ,a foapoi.at suveranului cetatea Ciceu şi preciz:înd că .asupra celor patru posesiuni au dreptul doar
urmaşii direeţi ai beneficiarului şi nu rudele sale (fo speţă nepoţii) 21 . Satul
românesc Sîntioona, cotropit înainte de 1321, e trecut ,acum nu 1ntre po•sesiunile de moştenire, -cum ,se susţinea la 1321, ci _între cele de danie, pentru
,a nu .face obiect de îmoăqeală cu rudele. Măsura de prevedere era justilfic,ată, deoarece în acelaşi an (1340), nepoţii de frate ai lui Nioolae Wos şi
vărul sa,u Iacob cu fiii •Încep o vastă .aeţiune de ieşire ,din indiviziune; la început demersurile vizează doar moşiile de moştenire şi de cumpărare 2 !, apoi
şi pe cele de dobîndire (danie)2 3 : fiii lui facolb ('Iacob era fiul lui Chama şi
văr,ul lui Nicolae Wos cel Bătrîn) contestă împăr,ţirea moşiilor de danie care
s-a făcut fără ei, pentru ca, după ce obţin satisfaeţie, să vîndă cu 40 de
mărci de argint fiilor lui Ioan (Ioan era văr cu Iacob) părţile cuvenite lor
(1349) 24 . La un moment dat (1344), doi dintre fiii lui Ioan, Petru cel Roşu
şi Ioan zis Acyl, ies unilateral din devălmăşie, ifăcînd concomitent şi un
schimb de moşii, consfinţit de regele Ludovic, dar, după zece ani, printr~un
,act al ciapitlului din Buda, toţi fraţii (indusi'V Ioan) îl opresc pe Petru să
înstrăineze respectivele moşii, iîn raport cu care ei se socoteau ~ncă În devălmăşie25.

Deasupra acestor di,sipute fotre rude se .află :însă strădania necurmată a
lui Nicolae Wos cel Bătr.în de a...şi rotunji domeniul, de ,a acapar.a ,posesiunile
mai mici ale unor feudali ce nu .dispuneau de probe -seri.se, de a crea o
stăpînire unitară şi continuă de~ lungul văii rîului Fizeş, pe valea Sicului _pînă
la Someşul Mic. Lupta aceasta este continuată de Nicolae Wos cel Tînar şi
de fraţii săi cu aceeaşi :Înverşunare.
La 1322, Nicolae Wos cel Bătrîn cumpără de la Gabriel, nobil de Toldala, parţi din moşiile P.uini (Pwlyun) şi /wankaiteleke (.aşezare azi ,dispă
rută)26, situate aproape de Sucutard, Imbuz şi Sîntejude; la 1326, acelaşi
comite Nicolae se judecă cu oaspeţii din Sic pentru un pămînt numit Zenasay
(lingă ,posesiunea Silivaş) şi cîştigă 27 . Tot el, I.a 1328, contestă valabilitatea
hotărnicirii moşiei Ghiolţ (.azi parte a localită,ţii Ţaga), acuzîndu-1 pe stăpînul
,acesteia că şi-a însuşit o bucată de pămîm dintre Ghiolţ şi Sîntioana, care
19
20

21
22
23
24

25
28
21

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
ldtm,

voi. II, p. 116-117, nr. 256.
;p. 179, nr. 275; p. 180-181, nr. 379.
voi. LII, p. -15, nr. 24; p. 524-525, nr. 460.
p. 534-535, nr. 476; p. 539-541. nr. 485.
vol. IV, p. 124-126, nr. 138-140; ip. 343-34;, nr. 512.
p. 468, nr. 675.
,p. 209, nr. 261; voi. V, p. 251-252, nr. 245.
voi. II, IP· 42-43, nr. 101.
p. 180-181, nr. 379; p. 182-183, nr. 382.
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aparţinut Wos-ilor 28 • La 1322, acelaşi Nicolae protestează
moşiei Kyde (Chidea, lingă Dăbîca), fapt care s....ar fi ,făcut .în

ar fi

contra vinderii
pagurba şi spre
dauna reclamantului 29 • De asemenea, fo 1334, în urma unui conflict, Nicolae
Wos obţine un sfert -din moşia Bonţ (Boncbnirese, pe valea Sicului) 30 , pe care
o solicitase integral încă în 1321. între 1342 şi 1347, preocuparea lui Nicolae Wos cel Tînăr şi a fraţilor lui a fost să obţină m~ia Cesariu (Cbazar,
Chazarte./eke), ,aşezată între Sîntioana ,şi Ţaga, profitînd că ,stăpînii acesteia
nu aveau dovezi „din vechime" despre dreptul lor 31 • După provocarea unor
neînţelegeri cu .stă.pinul satului Diviciori ,(1341) 32 , Nicolae Wos cel Tînăr
şi fraţii săi, prin scrisoarea de fotîmpinare şi oprelişte din 1347, interzic
voievodului Ştefan să dea 1n ,stăpînire respe.ctivul sat vicevoievodului Petru;
actul pe care se bazau Wos-ii era probabil cel din 1230 al cărui beneficiar
era Lob. De asemenea, membrii familiei Wos vor lua ca zălog pe di-ferite
termene unele moşiii precum Kerestur (comita tul Dăhîca) -În 1351 (în 1353,
Ioan zi,s Acyl o va primi fo danie de la regele Ludovic) 33 , Poptelea,c, Cernuc
(comitatul Dăibîca), Bolugy.anustelke (comitatul Cllllj) 1în 135l3 4 , Deuş (comitatul Cluj) în 1353 35 etc.
Tuturor acestor danii, moşteniri, dispute, confirmări, reconfirmări, acaparări, oprelişti, zălogiri etc. li se adaugă o necurmată strădanie de ieşire a
membrilor familiei Wos de .sub puterea jurisdicţiei loc.ale. Un şir de acte din
anii 1338, 1340, 1342 etc. vorbeşte despre scoaterea lui Nicolae Wos cel
Bătrîn şi a fiilor săi cu toate .bunurile lor de ,sub autoritatea juridică a comiţilor comitatelor, a juzilor nobiliari şi a celorlalţi juzi, a vicevoievodul,ui şi
chiar a voievodului Transilvaniei; Carol Robert rerzervă doar voievodului
dreptul de j-udecată asupra Wos-ilor, pe cînd rege!e Ludovic nu recunoaşte, la
un moment dat, nici chiar celui dintîi demnitar al •Tr,ansil-vaniei acest drept36 •
In afara puterii pe care i-o con.ferea stăpînirea pămîntului (întin-sul domeniu cuprindea ape curgătoare, lacuri, păduri, păşuni etc.) şi deţinerea unor
funcţii administrative, această familie nobiliară a beneficiat şi de autoritatea
demnităţii de castelan. Tradiţia a fost inaugurată de Nicolae Wos cel Bătrîn
la Ciceu şi continuată apoi de Nicolae Wos cel Tînăr la Hă'.chiu (1335) şi
Rupea ,(1358), de fratele său Ladislau la Hălchiu {1344), de alt frate .Petru
(cel Roşu) la Cetatea de Baltă (1352-1368, cu 1ntreruperi), de alt frate
Toma (cel Roşu) la Gogan-Varolea (1341) şi la Ciceu (1359) 37 etc.
In deceniile 7, 8 şi 9 ale veacului XIV vor continua •goana după noi
demnităţi ,precum şi disputele Qntre rude sau cu vecinii pentru dreptul de
,stăp:înire a pămîntiului. Vor avea loc judecăţi între membrii familiei Wos şi
Idem, p. 261-262, nr. 510.
Idem, :voi. III, ip. 262, nr. 75.
Idem, p. 313-314, nr. 171.
31 Idem, :voi. I·V, p. 102, nr. 107; ,p. 340-342, nr. 510; p. 351-354, nr. 521
32 Idem, p. 35, nr. 40.
33 Documenta historica Romaniae, seria C. Transilvania, voi. X, p. 60-62, nr. 64;
p. 201-203, nr. 184 (un continuare D.H.R., C).
34 idem, p. 79-80, nr. 78; ip. 190-191, nr. 177; ip. 216-217, nr. 195.
35 Idem, p. 185-188, nr. 170-172; p. 378-379, nr. 354.
136 D.I.R. Q, :veac XIV, voi. HI, •p. 441-442; nr. 366; p. 525, nr. 461; voi. IV, p.
108-109, nr. 119.
37 A. A. Rusu, op. cit., p. 84-97.
28
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alţi nobili (Mihail de Elephant, Dominic de Chazar, Ioan de Usy ş.a.) 38 ,
certuri Între fraţi, 1ntre veri, fotre unchi şi nepoţi pentru stăpînirea unor moşii
ca Sîntioana, Măhal etc. 39
ln tot acest timp, viaţa şi munca locuitorilor iobăgiţi ai acestor sate
din nordul Cîmpiei Transilvaniei au continuat să se desfăşoare, chiar dacă
ecourile documentare •sÎnt minime. De la 1230 (actul din 1176, amintit doar,
nu consfinţeşte în mod cert o stăpînire la teritoriu a lui Lob şi Toma), pînă
la 1380-1390, •În peste 150 de ani, familia venită pe pămîntul Transilvaniei
prin graţia regală s-a înstă.pînit peste 10-15 sate, ,dobîndind putere şi demnităţi, reduoînd la ,supunere pe .simplii locuitori ai satelor ,(cei mai mulţi români), ca ,şi pe cnezii care începuseră a alcătui clasa feudală autohtonă.
Actele regelui Ludovic de Anjou din 1366 găsesc zona din nordul Cîmpiei
Transilvaniei indusă complet în ,s,fera dominaţiei feudale, fapt care nu se
Întîmplă Însă În ţările româneşti de margine ale voievodatului, în Maramureş,
în Banat etc., unde cnezii şi voievozii români se mai bucurau Încă de vechile
lor stăpîniri. Totuşi, după jumătatea veacului al XIV-iea, chiar în Cîmpia
Transilvaniei se remarcă o agravare a asupririi feudale cu efecte negative asupra oamenilor de rînd (iobagi, foşti cnezi stăpîni de sate etc.).
lncă de la 1354 este pomenit un iobag român numit Cristian (supusul
lui Nicolae Wos), de la care un meseriaş din Turda - Benedict Ţesătorul ar fi luat 200 de oi, 2 cai, 3 boi şi 36 de porci 40 . Locuitorii supuşi ai satului
românesc Măhal (de possessione Olachali Mohal vocata) vor ,plăti ,începînd
din 1366 cincizecimea oilor, datorată În mod normal regelui, lui Dezideriu de
Ţaga şi urmaşilor lui, la porunca lui Ludovic de Anjou 41 . Peste un an, în
1367, juzii nobililor din comita.tul Dăbîca atestă că Paul Wos ,de Sîntejude
(fiul lui Nicolae cel Tînăr) a respectat înţelegerea avută „cu românii din
Oşorhel, iobagii domnului rege, ţinfod de cetatea Unguraş" (cum Olachys de
W asarhel, iobagionibus domini regis ad castrum Baluanus pertinentibus), în
problema unui furt 42 • Aceiaşi romhi din Oşorhel (populi Olachales de Vasarhel), supuşi ai cetăţii Unguraş, sînt reclamaţi vicevoievodului Transilvaniei
(la Sîntimbru) ,În 1375, de către Ladislau de Ţaga, care ar fi fost păgubit
de 40 de oi, luate de amintiţii români de pe moşia lui numită Sucutard 43 • De
asemenea, la 1369, Ioan, ·un cnez al românilor ,din Nioula, e acuzat că ar
fi luat un cal de la Mihail, supusul lui Nicolae Wos cel Tînăr de Sîntejude 44 •
ln anul 1379, pe lîngă pomenirea mai multor iobagi în documente 45, apar
amintiţi cinci români din Săcălaia (sat aşezat tot pe valea Sicului, ca şi
38 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arh. fam. Vass, fasc. XXXVIII, nr. 6, 48, 50;
fasc. XXXIX, nr. 195.
39 Idem, fasc. XXXVIII, nr. 31, 32; fasc. VII, nr. 1, 4, 5; fa.se. II, nr. 15, 56, 57.
•o D.H.R., C, voi. X, p. 269-270, nr. 26.
41 Documente privitoare la istoria românilor, voi. I, partea .a ?-a, ediţie de N. Densuşianu, Bucureşti, 1890, p. 130; Documenta hirtoriam Valachorum m Hungaria illustra11tia,
ediţie de A. Fekete Nagy şi L. Makk.ai, B~ta, 1941, p. 201. (In continuare Documente
I/2, respectiv Doc. Val.).
42 Documente l/2, p. 142; Doc. Val., p. 209.
43 Documente I/2, p. 227; Na.gy I., Deak F., Nagy Gy., Hazai oklevelta.r, Budapesta,
1879, p. 302; Doc. Val., p. 257.
H Kadar J., Szolnok-Doboka varmegye monographiaja, voi. V, Dej,
1902, p. 177,
Doc. Val., p. 221.
45 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Arh. fam. Vass, fasc. XXXIX, nr. 195.
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Nicula), dintre care cel puţin unul era <:nez: Petru, fiul lui Ioan, Mihail zi.s
Mona, Nicolae, fi.ul lui Cristian, 'Toma cnez,ul şi George cel Mare (vezi
anexa). Aceştia sînt acuzaţi de Ştefan Wos de Ţaga (fiul lui Nicolae cel
Tînăr) că ar fi luat 300 de oi, 8 burdufuri pentru briînză (wlgo themlev),
14 ,porci şi un cal .spre paguba lui Benedict, iobagul ,său român din Săcălaia
(Zekulay) 46 - sat .situat între Bonţ şi Sic. Prezenţa cnezilor în aceste sate este
deci de necontestat. De sub controlul lor 5ocial-economic şi politic (Ioan
la Nicula, Toma la Săcălaia., alţii la Ţaga, Sîntioana, Silivaş, Sucutard etc.),
satele respective ajung supuse feudalilor din familia Wos, cetăţilor sau altor
stăpîni. Procesul de âncadrare a structurilor .sociale şi instituţionale autohtone
în modelul de civilizaţie impus de cuceritori -se accentuează în veacul XIV,
odată cu venirea ,în Ungaria a dinastiei angevine47 • Cnezii români de pe
Cîmpia Transilvaniei nu au nici măcar ,şansa celor din Haţeg, Maramureş,
Banat ett. de a trece, o parte a lor, prin renunţarea la confesiunea ortodoxă,
în rîndul clasei nobiliare. Ei vor di,spare in masa supuşilor păstrînd o vreme
titlul şi poate chiar o parte din -pămînt, ca reminiscenţe ale vechilor preeminenţe .social-economice şi politice. Devin cnezi mpuşi pe moşiile nobililor,
aidoma juzilor de .sate (villici) 48 ; nu vor putea cere titlu de -donaţie pentru
moşiile lor, căci acestea erau demult În atenţia sau În sfera de interese a
unor nobili veniţi de timpuriu -în Transilvania (cum erau Wos-ii). Dar, din cîte
se vede, românii nu s-au resemnat definitiv În ,situaţia lor de supuşi, s-au
folosit mai departe, uneori prin abuz {încălcînd noile stăpîniri şi rînduieli),
de roadele muncii lor, provenite de pe fostele lor pămînturi. Noii stăpîni îi
atrag pe români în judecăţi -pe care cei din urmă Întotdeauna le pierd,
micşorindu-şi prin aceasta treptat gradul de libertate. Cancelariile vremii
ne-au transmis mai ales ,documente în care aceştia aipar ,în postura de acuza-ţi
şi de pedepsiţi, datorită rigorilor justiţiei .feudale a noilor stăpîni. Aceştia,
mai ales În prima parte a veacului XIV, luptau_ pentru mărirea posesiunilor,
uzurpau drepturi, ocupau sate, pretinzînd apoi documente de danie, se atacau reciproc pe cale juridică şi uitau de ,înrudiri etc.
Veacul XIV le aduce unora ieşirea din devălmăşie şi chiar imunitatea
juridică pentru ,moşiile de danie. În ciuda acestor fapte ,petrecute în rîndul
clasei stăpînitoare, munca pămîntuli,i, creşterea animalelor etc. continuă a fi
atribuţiile vechilor locuitori, care, chiar -supuşi din punct de vedere politic,
juridic şi social-economic, alcătuiesc marea masă a populaţiei, fundamentală
prin număr şi prin producerea celor necesare traiului.

46
Arhivele Stactu!1Ui Cluj-Napoca ... , fasc. XXXVIII, nr. 51. Amintit la Ka<l.ir' J.,
Szolnok-Doboka .. ., vol. IV, Dej, 1901, p. 374 (note) şi regest În Doc. V .al., p. 285.
47
M. Holban, Deposedări şi judecăţi în Haţeg ... , p. 148.
48 Idem. p. 158; -idem, Deposedări şi judecăţi î11 Banat . .. , p. 65-66.

160

IOAN A. POP

o

DEJ

•

O F1Z e ~

\ ,
Oăbi ca

I C~d~a

Sin te 1ude- e
'Va le

o

,.:.• ··

.O

CL UJ- NAPOCA

Fig. I -

Harta

localităţilor amintite în lucrare. I. Localităţi aparţintnd
2. Localităţi menţionate de documente de epocă .

.,

0 l

domeniului Vass.

ANEXĂ

1379 septembrie 27, Ineu {Jeno).
Nos magi.ster Stephanus, comes de Doboka, Michael de Fermenes et Petrus de Kege, iudices nobilium/de eodem, memorie commendamus quod Stephanus dicms Wos per,sonali.ter in nostram veni.endo presenti,a m/permodum
protestacionis nobis significare curavit, quod ipse, a quodam iobagione suo
Olacho, nomine/Benedicto, pro iUJSto birsagio suo, trecentas oves, octo c utes
caseorum wlgo themlev/vocatas, ,vaccas decern et quatuor porcos et unum
equm recepi-sset que .singula ap-ud Jacobum/dictum Baldi de Nyres ad servandum relinquisset ,P etrus, filius foan, Michael dictus Mona/Nicolaus, filius

REALITĂŢI

IN TRANSILVANIA !N SEC. XIV

161

Christiani, Thomas kenezi,us et Georgius Magnus, Olachy de Zekulay, paten/
tialiter ac propria ipsorum pres,umptione mediante ad domum ipsius Jacobi
irruendo predicta/bona omnino abstulissent, unde .ad peticionem eiusdem
Petrum de Kege, iudicem nobilium,/hominem nostrum .ad inquisicionem sue
Yeritatis duximus transmittendum qui -demurn ad nos/rever-sus et ,per nos
requisitus dixit nobis eo modo quod prenominati Olachy de Zekulay/predicta
bona omnino de domo ipsius Jacobi propria eorum presurnptione ahstulissent/ et sic talem de premissis ab* omnibus quos diligenter investigasset rescivisset veritatem./
D.atum in Jeneu, tenia fer ia proxima ante ,f estum heati Michaelis archangeli,
anno ,domini M 0 cccmo Lxxmo nono.
/Pe verso:/ Super factis occto tumlev.
Arh. Stat. Cluj-Napoca, Arh. fam. Vass, fasc. XXXVIII, nr. 51.
Original pe hîrtie, cu două peceţi de ceară de culoare naturală (aplicate
în ,document pe verso, una păstrată aproa,pe integral, a doua fragmentar)
~i cu urmele celei de-a treia.
Regest: Doc. Val., p. 285.
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REALITES FEODALES EN TRANSYLVANIE AU XIV-EME SIECLE
(Res,ume)
L'auteur met en evidence, confornnement aux documents des arcltives, publies et inedits, la soumission des habitants roumains de la plaine de Transylv.anie (egalement hommes
du peUlple et cnezes en cours de feoclalisation) -par Ies nobles hongrois qui ecaient recompenses
avec de domaines laisses comme don par Ies rois sur le territoire du voivodate, pendant Ies
XIII-eme et XIV-eme siocles. On a suivi de pres -trois generations de nobles de la meme
famil1o (Wos), en atteignant trois moment'S prjnc~p.aux {1176; 1230; a,pres 1300), dont ce
dernier est relevant par la fornnation complete du domaine, par Ies born:iges, Ies envahis.sements, Ies heritages, sorties de l'indivision, usurpations des <lroits, nantissements, pour
obtenir J'immunite fisoale e,; de jugement etc. Ma.i.s, a l'ombre de ces faits largement consignes dans Ies documents, on souligne aussi ce que Ies documents refletent dans une
moindre ,proporcion: la situation des habitants sou,mis sur Ies proprietes nobiliaires - c'est-a-dire
la dasse paysanne, fondamentale en nombre et prodoctrice des valeurs materielles de la
socicte.
1

* Urmează din nou ab. Ex,primăm şi pe această calc întreaga noastră gratitudine profesorului Jak6 Zsi!?illlond pentru competentele îndrumări paleografice şi bihliogra.fice.
11 -

Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVIll/1981

FILIPPO SOOLARI ŞI IANCU DE HUNEDOARA,
PROMOTORI AI LATINITAŢII ROMANILOR
IN CONŞTIINŢA EUROPEANA
A SECOLULUI AL XV-LEA

Paradoxală doar la prima vedere, .afirmaţia din titlul materialului de
faţă îşi află deplină acoperire fo fapte, odată derulate întîmplările la care
au participat cei doi în deceniile 3 şi 4 ale ,secolului al XV-lea. Cercetătorii
care •s-au ocupat pînă acum de diversele aspecte ale istoriei europene în acest
secol ,au scăpat din vedere anumite ~imilitudini, ilustrate de documente sau

izvoare narative, care .conduc spre o asemenea inter,pretare. Vom încerca o
reconsiderare a datelor istorice şi o analiză a contextului în care s...au desfă
şurat, ,a oamenilor care le-au înfăptuit, spre a ·Înţelege, cînd şi cum ,au putut
cei doi, un italian şi un român, ambii trăind în mediu românesc, ,să facă
publice cunoştinţele lor despre această problemă unor marcante personalităţi
ale vremii lor, care le-au transmis posterită,ţii.
ln ordine cronologică, Filippo Scalari deţine prioritatea, În ,două sau
trei ocazii, ~n deplină concordanţă cu preocupările sale .culturale1 • Unul dintre cele mai importante aspecte se referă la promovarea ideilor umanismului
şi Renaşterii italiene în afara hotarelor Italiei. În această privinţă este primul care a deschis Alpii în faţa noului curent artistic, iar prima zonă influenţată nu a .fost Europa vestică sau cea centrală, ci zona Dunării de mijloc
şi de jos. Ca teritoriu, ea cuprinde Ungaria şi România de astăzi în special părţile sale centrale şi nord-vestice, adică Transilvania şi Banatul. Scalari a .fost ajutat În activitatea sa de sprijinitor şi propagator al Rena~terii
de rude şi ,concetăţeni pe care i-a adus pe lîngă sine.
Din păcate, luptele antiotomane în secolele XV-XVI şi dezechilibrul
de forţe din .secolul al XVI-lea care a permis turcilor ,să avanseze pînă la
porţile Vienei schimbă şi direcţia de ,penetraţie a Renaşterii din aceste zone,
îndreptînd-o spre apusul continentului. Majoritatea obiectivelor arhitectonice,
culturale ~n general, a avut ,de suferit În decursul secolelor pierderi ireparabile. Din această cauză cercetătorul este obligat azi să reconstituie, din măr
turii indirecte şi foarte puţine probe materiale, esenţa a ceea ce a însemnat
pentru zona Dunării expansiunea şi dezvoltarea umanismului şi Renaşterii
italiene.
1 ln literatura istorică română figura lui Filippo Scolari a fost evocata, m afara
unor sumare adnotări în diverse tratate de istorie, doar de Adolf Arrnbruster, Pippo Spano,
un aliat italian al domnilor români, În Magazin istoric, an. XI, 1977, nr. 2(119), p. 42-44;
de asemenea, iÎn lucrările noastre Pippo Spano şi lupta antiotomană În Banat în primele
decenii ale secolului al XV-lea, IÎn Studii şi comunicări de etnografie-istorie, voi. II, Caransebeş, 1977, p. 389-402 şi Banatul şi începuturile luptei antiotomane (1389-1426). Rolul lui
Filippo Scalari, în Revista de istorie, tom. 31, 1978, nr. 6, p. 1026-1039. Menţionăm faptul că
am predat Ediwrii Militare din Bucureşti un manuscris intitulat „Filippo Scolari - un condotier italian pe meleaguri dunărene•.
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Faţă de ansamblul şi complexitatea fenomenelor care !-.au avut iniţiator,
mediator şi beneficiar pe Filippo Sc:olari, ne vom opri doar la două fapte
care îl pun, indirect, de fapt, untr--0 lumină cu totul nouă. Ele ,se referă la
rolul de mijlocitor şi informator jucat de Scolari .în -cunoaşterea de către doi
oameni ,ai RenaŞterii italiene: un diplomat - Rinaldo degli Allbizzi ,şi un
umanist - Gian Francesco Poggio Bracciolini, a unor elemente suplimentare
despre originea poporului ,şi limbii române. Iată 'În primul rînd faptele care
permit această reliefare a rolului său.
Conflictul politico-militar dintre Veneţia şi regatul Ungariei pentru
D.ilmaţia a ,început în .secolul al XIV-iea, ,dar cunoaşte formele dasice de
exprimare •În timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg (1387-1437); ca
elemente definitorii pot fi citate răz!boiul din anii 1411-1413 şi intensa
activitate diplomatică care se întinde pe mai bine de trei decenii. Un rol
important revine pe ambele planuri lui Filippo Scolari, consilierul preferat
al lui Sigismund în problemele italiene. ln urma unor repetate medieri papale,
florentine, ·se ajunge la necesitatea unei păci durabile. Florenţa, care deţine
rolul de oficină diplomatică europeană in ace-st timp, este cea. care 5e .însăr
cinează ou realizarea doritei păci. O solie compusă din Rinaldo degli Albizzi, cunoscut om de stat şi diplomat de talie europeană, şi Nello di Giuliano Martini, doctor În drept, pleacă spre -curtea regală din Buda ,în f ebruarie 14262 •
Prima întîlnire cu regele-Împărat Sigismund de Luxemburg are loc la
Viena, în 16 martie. In cursul ei, Sigismund acceptă mediaţia florentină, dar
pretinde ca discuţiile să fie purtate doar prin Filipp-o Scolari, ,în numele regelui. Acest lucru determină o nouă deplasare a florentinilor de la Viena la
Buda, în căutarea lui Filippo Scolari, care se afla ,bolnav la una din ,posesiunile ~le, Ozora. Cererea expresă a lui Sigismund de a se discuta doar
cu Scalari, deşi regele cunoştea bine starea deosebit de gravă a ,sănătăţii
acestuia, ilustrează mai bine decît orice aprecierea de care se bucura acesta
.în faţa regelui.
Acelaşi lucru ,îl fac şi cei doi soli cînd mărturisesc că tratativele, care
in mod obişnuit durează peste o săptămînă, se .scurtează doar la 2-3 zile
în situaţia Gn oare partener de tratative este Scalari; scriooarea este trimisă
din Buda •În 27 martie şi ,primită în zilele ,următoare de a.cesta la Ozora.
In 31 martie le trimite solilor daruri bogate cu ocazia paştelor, odată cu rugămintea de a stabili datele tratativelor după trecerea acestor sărbători.
ifoată luna aprilie este consacrată ameliorării sănătăţii comitelui Scolari şi
omogenizării punctelor de vedere ale celor două părţi. O nouă întrevedere
intre florentini şi rege are loc la 1 mai 1426 la Esztergom, cînd sînt amintite
punctele discuţiilor ce se vor desfăşura peste cîteva zile.
Deşi •se deplasează ,cu mare greutate, Filippo Scalari ajunge în 9 mai
1426 la Tata şi ,începe imediat convor,birile cu cei doi soli. Întrucît părerile
sînt diferite şi nu pot fi puse În acord complet, se stipulează încheierea mo2 Deoarece desfăşurarea soliei florentine
ne interesează doar dintr-un anumit punct
de vedere, vom indica mai jos principala bibliografie folosită, renunvînd la a mai da trimiteri
pentru a,ceastă temă. G. Canestrini, Dircorso ropra alcune relazio,u della Repubblica Fiorentina
col & d'Ungheria e con Filippo Scalari, În Archivio Storico Italiano, Tomo IV, parte I,
Firenze, 1843, p. 204-206 şi 227-231; Domenico Mellin.i, Vita di Filippo Scalari, Firenze,
1570, p. 75-89; Wene-zel Guszciv, Ozonu Pipo, Pese, 1863, p. 99-101.
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mentană a unui ,arm1st1ţ1u care .să fie urmat ,încă •În acest an de run tratat de
pace durabil. Condiţia de hază pusă de rege cerea veneţienilor, ân schimbul
Dalmaţiei cedate ,şi „de jure" după ce fosese pierdută „de facto", să-l ajute
cu un număr de galere capabil. ,să blocheze Bosforul şi Dardanelele În cazul
unei acţiuni regale masive în Balcani. Blocarea strîmtorilor şi porturilor
trebuia ,să ,împiedice trecerea contingentelor otomane fo Europa şi să asigure
astfel succesul proiectatei cruciade creştine.
întrerupte în zilele de 11 şi 12 mai 1426 din cauza ştirilor nefavorabile
primite din Ţara Românea,sca, precum şi a .sosirii la Tata a despotului sîr,b
Stefan Lazarevic, convorbirile sînt finalizate la sfirşitul ultimei zile cu prilejul unei audienţe .finale acor,date solilor de către Sigismund de Luxemburg.
Purtătorul de cuvînt al acestuia este Filippo Scolari, ajutat, ca şi pînă acum,
de Giovanni Milanesi do Prato, noul episcop de Oradea, care prezintă lista
propunerilor regale la cele uncredinţate •solilor de către dogele Veneţiei.
Lista urmează să fie prezentată senatului serenissimei republici de către cei
doi .soli ,şi acceptarea sau refuziul lor urmează a ,se anunţa regelui la Buda.
Inainte de a pleca spre Italia, cei doi ,soli petrec cîteva zile la posesiunile
comitelui Scalari din jurul Ozorei. Reţinut în continuare l,a Tata de tratatiYele începute cu Serbia, comitele delegă ca -însoţitori permanenţi ai solilor pe
cîţiva dintre familiarii săi. La 14 mai 1426, solii ajung la Szekesfehervar>
unde vizitează capela funerară a lui Scolari, recent terminată de pictat de
către Masolino da Panicale. Peste o zi, la 15 mai, ajung la Ozora, unde sînt
întimpinaţi •de frumoasa soţie a lui Scolari, Barbara, acesteia revenindu-i
oficiile de gazdă. Innoptează în a·cest ca,stel reconstruit şi înfrumuseţat de
către comite şi vizitează alte edificii civile şi ecleziastice ridicate din temelii sau reconstruite de acelaşi om. Călătoria lor prin posesiunile lui Scolari
se sfîqeşte abia l,a 24 mai, cînd solii părăsesc Ungaria, plecînd spre Veneţia.

Schimbul de scrisori dintre Rinaldo degli Albizzi şi Filippo Scolari conin tot decursul verii, lunile iunie, iulie iş apoi noiembrie ounoscînd reciprocitatea schimbului epistolar enunţat mai ,sus. În afara problemelor legate strict de planul tratatului de pace, corespondenţa lor mai cuprinde
rezolvarea rugăminţii cornitelui către degli Albizzi, de a urgenta ca.sătoria
ultimei nepoate de frate din Florenţa, trimiterea unor florentini care să
rămînă în continuare pe lingă Scalari, inclusiv a unuia dintre nepoţi.
În afara preocupărilor sale diplomatice, Rinaldo degli Albizzi se dovedeşte şi un atent observator al ţinuturilor prin care trece. Cu prilejul acestei
călătorii scrie şi o relatare a misiunii sale, relatare extrem de interesantă 3 •
În ea aminteşte popoarele care trăiesc şi limbile ce se vorbesc pe cuprinsul regatului Ungariei, popoarele fiind: ungurii, slavii, românii, grecii, tătarii, cumanii, armenii .şi ţiganii (,,egiptenii").
Despre români Rinaldo degli Albizzi spune textual: .,Valachi habent
quasi lingua Romanam". Aceasta este una dintre primele mărturii italiene
aparţinînd unui reprezentant al lumii laice care certifică faptul În sine.
tinuă

3 P. Guasti. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi, voi. I-II, Florenţa, 1867-187_,;
relatarea lui degli Albizzi publicată şi de Vichentie Makusev, Monumenta historica Slavorum
meridionalium vicinorumq~ populorum et tabulariis et bibliothecir !taliciir, voi. I/1, Varşovia, 1874, p. 530
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Inaintea lui, doar bulele papale din secolul XIV mai amintesc acest fapt;
cronicile vechi ungureşti şi germane nu ating circulaţia europeană a actelor
papale ,şi astfel mărturiile lor, anterioare ,secolului al :XV-lea, nu~i află
deplina realizare în spaţiu. Mărturia citată de noi vine din partea unuia dintre conducătorii de frunte ai Signoriei florentine - Rinaldo degli Allbizzi - ,
diplomat de talie europeană care •soseşte ,în zona Dunării cu o misiune de
cea mai mare imponanţă pentru ,situaţia politică a Europei centrale a veacului său. Acest om nu vizitează nici un ţinut românesc. Lipsa legăturilor sale
anterioare cu Ungaria şi cu românii dintre Carpaţi şi Dunăre, ca şi scurtimea timpului petrecut la Buda, Esztergom şi Tata, nu-i putea permite abordarea unei asemenea palete de informaţii obiective ca cele pe care le-a lăsat
în relatarea călătoriei sale.
Cine au putiut fi acei, sau acela, care - conştient sau inconştient l-au informat pe florentinul Albizzi asupra acestor realităţi? ln mod absolut
sigur unul dintre ei a fost un alt florentin, Filippo Scolari, comite de Timiş
de 22 ,de ani, om trăit Între români cărora le-a ,învăţat limba, vor,bind-o atît
de bine, încît părea limba sa maternă~. 1n acelaşi timp, Scolari este şi unul
dintre cei mai angrenaţi oameni în realită-ţile administr•ative, economice, politice, sociale şi culturale ale regatului, datorită multitiudinii activităţilor pe
care le-a avut de ,îndeplinit.
Cunoscător şi vorbitor al limbii române, Fili,ppo Scolari a putut aprecia
la faţa locului asemănarea izbitoare a limbii române cu cea latină şi cea
italiană; toate cele trei limbi romanice erau vorbite şi înţelese de către Scalari.
Menţionarea lui de către români sub acelaşi nume ca şi de către italieni Pippo Spano - fotăreşte similitudinile. Cînd şi t0um i-a putut transmite
Pippo cunoştinţele sale de limbă română şi mai ales ideea latinităţii limbii
române? In primul rînd, ·În cursul zilelor de tratative, timp în <:are originea
comună florentină a lui Albizzi şi Scolari, amintirile lor despre oraşul nata.I,
au nivelat drumul şi spre alte Întrebări ale iscoditorului Alhizzi, Întrebări
pe care Scolari ,şi le pusese de,sigur cu multă vreme înainte şi le aflase răspuns.
Nu vom putea şti niciodată dacă discuţiile generale au depăşit s,au nu stadiul
bunei :înţelegeri, deşi rugămintea lui ,Pippo către Rinaldo ,de a grăbi măritişul
ultimei nepoate aflate la Florenţa presupune o Înţelegere totală şi un sprijin
reciproc. Cert este că Albizzi s~a grăbit ,să o ,îrudeplinească oît mai urgent
şi apoi raportează, ,într-o scrisoare, bucuria succesului. O altă certitudine,
rezultată din analiza situaţiei faptice respective, extinde aria posibililor informatori ai lui Alibizzi şi asupra cercului din jurul l,ui Pippo .în care se
aflau şi destui români bănă,ţeni. Mai mult chiar, acest cerc poate .fi lărgit
prin includerea unor preia-ţi sau nobili de fa curtea regală cunoscători ai faptului citat de Allbizzi şi care i-au completat şi ,întărit prima impresie. Indiferent dacă Fili,ppo Scalari este sing,urul sau doar unul dintre ,cei ce au .furnizat informaţii despre situaţia etnică şi lingvistică a regatului, el poate fi
4 Jacopo Bracciolini, Vita di merrer Filippo Scalari citadino fiorentino per ropranome
chiamato Spano, În Archivio Storico Italiano, IV/1, p. 176; enumerîn.d cunoştinţele lingvistice ale comitelui Pi,p,po, zice textual: ,.Fu di grande oloquenza, e d'ingegno ,in modo !facile,
che, ol,tre alia fiorcntina ed unghcra linqua, la tedescha, la pollacca e la boema .(la quale
chiamano sclavina) e la valacca lingua {nomi ba~bari a dire) cosi ben sapea, che quah:·nque
proferia, quella la sua propria !Pare a".
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considerat unul dintre cei mai importanţi şi competenţi informatori, dacă nu
chiar principalul.
Mărturia lui Rina.Ido degli Albizzi este anterioară datei la care Gian
Francesco Poggio Bracciolini şi-a scris lucrarea sa, anul 1452, şi astfel măr
nuia diplomatului florentin este prima mărturie a unui laic despre latinitatea
limbii române, ca afim1aţie globală.
Prezenţa unor celebri învăţaţi italieni la diverse cur.ţi episcopale, nobiliare şi În principal la cea regală trebuie pusă ,în directă legătură cu activitatea
de mecenat cultural desfăşurată de ,către Filippo Scolari. Remarcăm printre
cei veniţi pe cardinalul şi legatul ,papal în Ungaria Branda Castig,lione, invitam! lui Pippo în mai multe rînduri între anii 141C-1426; cu unul dintre
aceste prilejuri 1îl 1cunoaşte şi pe Masolino da Panicale pe care-l va lua fo
slujba sa după moartea lui Pippo. Cunoscutul Pier Paolo Vergerio activează
între anii 1417-1445 la curtea din Buda şi apoi la curtea episcopală din
Oradea în calitatea sa de cunoscător şi traducător al multor opere clasice
din antichitatea greco-romană5 • De familia Scalari l-a unit o strînsă legătură
întmcît prin mijlocirea lor ,a putut veni ,şi lucra atît pentru rege, clt şi pentru
Filippo şi Andrea Scolari, ultimul - văr al primului şi episcop de Oradea.
La 1424 ajunge la Buda Francesco Filefo, alt reprezentant de seamă al umanismului italian. Tangenţele directe ale lui Pippo cu restul umaniştilor pot
fi doar presupuse ,în lipsa unor documente oare să le certifice natura şi intensitatea relaţiilor. Ştim însă că au existat şi alte proiecte vizînd aducerea În
preajma regelui Sigismund de Luxemburg a unor artişti şi ,învăţaţi italieni
de faimă. Unul dintre aceştia era Giovanni da Ravenna şi doar situaţia fa_
miliară dificilă a aicestuia }-,a, împiedicat ,să-şi realizeze proiectul.
Un alt proiect urmărea aducerea la ourtea regală a lui Gian Francesco
Poggio Bracciolini (1380-1459) 6 , istoric florentin de renume european. Cunoştinţa dintre Pippo Spano şi Poggio Bracciolini ,s-a produs cu mult timp
Înaintea acestui proiect, în cursul anilor 1414-1415, cu prilejul conciliului
ecumenic al bisericii creştine desfăşurat ,în oraşul Konstanz (Constanţa) între
anii 1414-1418. Filippo Scol.ari soseşte ,aici în fruntea a 60 de persoane7
şi se alătură regelui Sigismund .de Luxemburg, iar Poggio Bracciolini este
prezent in calitate de secretar al unuia ,dintre cei doi antipapi ai bisericii
catolice, Ioan al XXIII-lea. lntrucît conciliul urmăreşte depunerea acestor
papi şi alegerea unuia ,singur, univer,sal recunoscut, Scol.ari este intermediarul
regelui pe lîngă Ioan al XXIII-lea pentru a-i solicita renunţ.a.rea la tiara papală. Atunci dnd acest lucru se şi rntîmplă, Scalari devine omul care ,îl
păzeşte pe fostul sU1Veran ,spre a nu ,fugi; cu roate că acesta reuşeşte să
fugă fo posesiunile austriece ale Habsburgilor printr-un şiretlic rămas de
5 Huszti J6zsef, Pier Paolo Vergerio es a magyar humanizmus kezdete, în Filologiai
Kozlemenyek, 'Vol. I, Buaapest, 1955, p. 528 sqq; vezi de asemenea Barnfi Floris, Filippo
Scol.ari es Hunyadi Janos, Pecs, 1930, p. 1.
6 E. Walser, Poggius Florentinus, Leben und Werke, LeLpzig, 1914. In româneşte figura sa la George Lă.zărescu şi Nicolae Stoicescu, Italia şi ţările române pînă la 1600,
Bucureşti, 1972, p. 245-248; G. Mihăilă, Cultură şi literatură română veche în context
european, BU(;ureşti, 1979. ,p. 22.
7 C. I. Karadja, Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Comtanţa (în Baden) în
anul 1415, în Analele Academiei Române, Memoriile secţiunii istorice, seria a III-a, tom VII,
Bucureşti, 1930.
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pomină 8 , Scolari nu-şi pierde focrederea regelui său. Discuţiile cu Poggio
Bracciolini ,se desfăşoară aşadar în intervalul decembrie 1414-aprilic 1415,
data fugii fostului papă şi au ca subiect realităţile florentine scumpe celor
doi convivi, situaţia lui Scolari la curtea regală şi etapele vertiginoasei sale
cariere. In ,viitorii ani legăturile dintre ei contin,uă prin schimburi indirecte
de informaţii şi prin mesaje, mijlocite de negustorii, diplomaţii şi artiştii
florentini care ajung pe lîngă Pippo. începe să se cristalizeze deja în mintea
lui Poggio ideea unei prime biografii a lui Pippo, lucru pentru care începe să
adune informaţii.
Intr-una din lucrările sale, numită „Descriptio conviviales" 9 , scnsa la
1451 şi publicată la Strasbourg în 1513 şi Base! în 1538, Poggio Bra.cciolini
a.firmă şi demonstrează latinitatea limbii române. Lucrarea sa este cea mai
veche ,lucrare care ,demonstrează ou exemple lexicale, cuvintele româneşti
fiind sugerate cu ajutorul celor latine similiare (ex.: oculum, digitum, manus,
panem etc). Spre deosebire de contemporanul său Rinaldo <legii Al:bizzi care
se mulţumeşte doar a afirma acest caracter, Poggio Braicciolini îl şi demonstrează. L-au ajutat ân ,acest fapt temeinicele sale cunoştinţe lingvistice ,de
latină şi italiană, cunoaşterea istoriei imperiului roman, dar şi informaţii de
primă mînă despre realităţile româneşti din secolul al XV-iea.
Aceste cunoştinţe -sîn t în parte şi rodul în tîlnirii sale cu Filippo Scalari
şi al menţinerii unei legături indirecte tot timpul vieţii lor. În ,acest fel
Filippo Scolari ,îşi leagă, indirect, numele şi de cel de-al ,doilea ,contemporan
al său care atinge problema discuţiei de faţă, pu~înd fi considerat unul dintre primii ,în or,dine cronologică, dar şi unul dintre cei mai importanţi informatori, pentriu motivele arătate fo discutarea a1firma:ţiei ,lui Rinaldo degli
Albizzi. Susţinem acest lucru întruoît Pippo nu este singurul care a putut
să-i rnmpleteze concetăţeanului său dorinţa de informare asupra realităţilor
istorico-lingvistice de la Dunăre. Printre ceilalţi trebuie să-i vedem În primul
rînd pe florentinii ajunşi În Ungaria şi în ţările române, care, reîntorşi acasă,
povestesc tuturor modul de viaţă al popoarelor întîlnite în cale, posibilităţile
de extindere a comerţului florentin şi de creştere a veniturilor; ,printre aceste
ştiri se vor fi strecurat şi ce'.e privitoare la asemănarea izbitoare a limbii române cu cea latină şi italiană. O altă categorie pot fi consideraţi reprezentanţii nobilimii şi clerului din regat care ajung la Florenţa sau 1Întreţin diverse legături cu acest oraş.
8 Pe scurt este vo11ba despre legăturjle fostului papă cu ducii Austriei care i-au tr11rms
un servitor de încredere cu planul evadării. La vizitele pe care le făcea, zilnic, Filippo
Scolari, pa.pa stătea culcat cu faţa la perete. In noaptea evadării lucrurile s-au ,petrecut la Jel,
iar Ioan al XXIII-lea, travestit .În servitor, a reuşit să străbată cu bine printre. gărz.ile regale
şi să se adăipostească la protectorii săi austrieci.
9 Titlul Întreg al lucrării sună astfel: ,.Pogii Florentini. oratoris Clarirrimi ac recretarii
aportolici, Historiae convivialer dirceptativae Orationer invectivae, Epirtolae, Dercrip-tiones
Quaedam /acetiarum liber, venunaantur Parrhisiis a Ioane Parvo rub ligno libri aurei";
ea a f~t scrisă la 1451 jar ţitlul ,prescurtat şi utilizat este Disceptationes conviviales. Fragmentul care se referă la români sună astfel: ,.Apud superiores Sarmatas colonia est ah Traiano ut eiunt <lereli,cta, quae nune etiam inter tantam barbariem multa retinet latina vocabula, a,b ltalis, qui eo profecti sunt, notata. Oculu,m di,cunt, digitum, manum, panem,
multaque alia quibus a'Pparet ab Latini~, qui coloni ibidem relicti fuerunt, manasse eamque
coloniam fuisse latino sermone usam•.
10 Csapodi Csaba, Hunyadi fanar
Poggio Bracciolini, în Filologiai Kăzlemenyek,
an XI, Buda.pest, 1965, fasc. 1-2, p. 155-158.
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Unul dintre ,cei ce l-au cunoscut în mod sigur pe Poggio Bracciolini acest lucl"U s....a -întîmplat chiar la Floren,ţa 10 - ,a fost Iancu de Hunedoara,
supranumit de italieni „Giovanni Bianco". Trecînd din serviciul lui Filippo
Scalari ,în al diverşilor magnaţi şi prelaţi, tînărul Iancu reuşeşte să ajungă
în suita regală, în preajma lui 1429-1430. îl ,însoţeşte pe Sigismund de
Luxemburg în călătoria sa de ,încoronare in Italia ,şi este cedat ducelui de
Milano pentru a se perJeqiona în cunoaşterea teoriei militare italiene, superioară la acea vreme celei clasice europene. Cu prilejul şederii În Italia
timp de doi ani (1431-1433), Iancu de Hunedoara vizitează şi Florenţa,
de -care-l leagă amintirile ce-i fuseseră detaliate •de -către Filippo Scalari in
acei ani ru deceniu:ui 3 (1423-1426) oînd Ianrn .îi era s,cutier În rnstel,ul de
la Timişoara. În tot timpul vieţii sale Iancu rămîne un ;fervent adorator al
Fecioarei .florentine, cult implantat de vechiul ,său mentor. 1 Cu prilejul acestei
vizite depune ofrande pe altarul ,fecioarei din Florenţ,a, vţde partea familiei
Scalari care rămăsese în oraş şi discută ,cu mai muhi d.moscuţi ai ace,stei
familii.
\
Printre ,a.ceştia era şi Poggio Bracciolini, căruia ideia d a ,scrie biografia
dispărutului Filippo Scalari (ii ,sur.î.de tot mai mult. Gîte lucruri i-a spus
Iancu lui Poggio nu vom şti precis niciodată, intruc,ît nu s-a păstrat relatări
directe ,desipre aceasta şi nici Poggio nu a mai apucat să ,sicrie proiectata
biografie. Si~ur rămîne .faptul că s-au -cunoscut şi ,au di.seu at mult pe subiecte de interes comun, unul fiind Pippo Spano, altele fiind ele ridicate de
situaţia tînărului oştean în Italia şi de situaţia generală a co flictelor turcocreştine pe Dunăre.
Cunoscut fiind interesul umanistului faţă de zone mai p ţin cunoscute
direct şi faţă de români în special, interes trezit foarte prob bil Înainte şi
de Pippo, este logic să gîndim că Poggio a folosit prilejul nesp rat de a sta
de VOI'bă cu un român pentru a-şi completa cunoştinţele genera e iŞi speciale
despre limbă şi ,popor. În mod .sigur Poggio a auzit acum pr'. ele cuvinte
şi fraze româneşti rostite de un român şi traducerea lor în itali. nă. ÎntlÎlnirea dintre cei doi a fost punctul de plecare pentru o corespondt nţă întreţi
nută sporadic, din care ,s-au păstrat pînă azi cîteva scrisori trimis< de Poggio
către Ian<m, ajuns în vremea aceea la apogeul puterii sale. Nu g- sim în ele
vreo referire concretă la -întîlnirea ,lor .florentină, dar faptul nu trebuie să
mire, ,întrudt ,între ei nu mai erau necesare explicaţii de detali ale unor
situaţii bine cunoscute.
lată, aşadar, că doi reprezentanţi de seamă ai luptei antioto
prima jumătate a ,secolului al XV-lea, Filippo Scalari şi Iancu de H1
se remarcă şi ca posibili promotori ai ,unei idei ce va face obiectul atîtor ,şi
atîtor opere: latinitatea limbii şi poporului român. Spunem doar posibili
Eromotori, cici analiza contextului în care ei au putut furniza inf rmaţiile
respective ,duce la concluzi,a logică că .faptul ,În sine a fost perfect p si.bil ca
timp -şi ,spaţiu; doar lipsa unor mărturii ,documentare sau narative dire te despre a,cest fapt Împiedică deplina dovedire a ,supoziţiilor noastre.
şi
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FILIPPO SCOLAR'.I EiT IANCU DE HUNEDOARA, PROMOTEURS
DE LA LATINITE DES ROUMAINS DANS LA CONSCIENGE
EUROPEENNE DU xve SIEOLE
(Resume)
Confonmfunent a de tfunoignages <locumentaires et narratifs indirecte-,, on tâclie d'analyser et de ,prouver un fait ues important: de reconna.ître le role qu'ont joue Filiippo
Scolari et lan.au de Hu:nodoara ,pour la promotion de J'idee de la latini,te <le la Qan.gue et
du peuple roumain.
,
Les informations fournies ont constitue d'elfunents decisifs pour le diplomate ita!ien
Rin.alde <legii Albizz,i /en 1426 d'affirmer et pour l'hUllilaniste italien Poggio Br~iolini en
1451 de demontrer pa;r ,d'exomples grammatica!es la latinite de la langue rou.maine.

I

COMERŢUL

CLUJULUI CU VIENA INTRE 1599-1637
(PE BAZA REGISTRELOR TRICESIMALE)

Registrele de percepere a taxei tricesimale la Cluj în anii 1599-1637
constituie .sursa de hază a cercetărilor privitoare la comer,ţul efectuat de
clujeni înlăuntrul şi ,în afara Transilvaniei, în perioada dată. Valorificînd
cele rezultate -din activitatea productivă internă şi, mai ales, fructificîndu-şi
poziţia şi tradiţiile ,datorate situării •Într-o întinsă zonă geografic-economică
cu specific de tranzit al mărifurilor, cei care .se ocupau de comer,ţ în ~nif.loritoarea „ci vi tas primaria" a Transilvaniei au ,întreţinut - după mărturia
registrelor tricesimale - vii şi continue relaţii de schimb cu numeroşi parteneri comerciali. Prelucrînd integral materialul tricesimal, am publicat, pînă
acum, clteva sinteze asupra relaţiilor Clujului ,în domeniul schimbului de măr
furi, în perioada pe ,oare o cuprind registrele1 . Comerţul cu Viena constituie
o componentă esenţială a acestor relaţii economice ale oraşului.

*
In anii la care se referă înregistrările tricesimale clujene, Viena ocupa
locul de frunte ,În rîndul parteneri.lor comer<:iali ,ai negustorilor dujeni 2 (vezi,
mai jQ,S, datele statistice). Acest loc se justifică, pe de o parte, prin rolul
Vienei în comerţul european al vremii, iar pe de alta prin rolul oraşului Cluj
ca ,centru al tranzitului de mărfuri, în cadrul zonei tranziwa.le Tran.silvaniaŢara-Românească-Moldov,a integrate organic, prin relaţii de sohimib directe,
reţelei romerciale regionale ,ce ,se întindea din Marea Baltid, respectiv centrele austriece, pînă în inima Imperiului otoman, respectiv Veneţia şi litoralul adriatic-da.lmatin.
Rolul Vienei ,ca nod comercial la sf.îrşitul secolului al XVI-iea şi ~n
prima jumătate a celui următor este definit de aşezarea sa la interseeţia tuturor -drumurilor europene care legau Între ele marile artere comerciale cristalizate •În procesul de ,închegare a unui comerţ pancontinental care, ,fructi ficlnd
rezultatele economice ale descoperirilor geografice, introducea {pe ,căi vechi
şi pe altele noi) [n circuitul comercial produsele americane şi africane, 'Valorifica prod 11se manufacturiere din Europa apuseană şi .tiproviziona, in
schimb, piaţa apuseană cu produse ale economiei agrare şi - mai puţin orăşeneşti din Europa răsăriteană, centrală şi sud sud-estică. În Europa
1

1 A se vedea, mai cu seamă, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate
a sec. XVII în registrele vamale, I, În ActaMN, Xl/1974, tP· 169-184; II, in Acta.MN,
XII/1975, p. 237-250; Schimbul de mărfuri între Cluj şi Polonia în registrele vamal,e
clujene (1599-1637), în ActaMN, XJ.V/1977, p. 371-400; Comerţul Clujului cu oraşele
Slovaciei de astăzi (1599-1637), În ActaMN, XVI/1979, p. 235-249.
2 Cf. şi S. Goldenberg, Der Handel Tramsilvaniens vom 14. bis zum 17. /ahrhu,uiert,
în Scripta mercaturae, 11 /1977, 1, p. 9.

F. PAP

172

centrală, Viena îndeplinea .funeţia de bazin colector al canalelor economice
atlantice, mediteraniene şi baltice. Marile case comerciale sud-germane (în
primul rînd casa Fugger), a căror forţă economică se fatemeia pe operaţiu
nile bancare şi un vast sistem de antrepriză ce răsplătea serviciile aduse de
ele unei bune părţi a capetelor încoronate din ,a.pusul Europei (dinastia de
Habsburg fiindu-le ,deosebit de îndator,ată), işi aveau puternice rădăcini în
Viena şi erau ,primordial interesate ,în .comerţul vienez. Lor li se datora faptul că în cursul veacului al XVII-iea, deşi ponderea Vienei.
în comerţul cu produse apusene a .scăzut, ea a păstrat relaţii comerciale intense cu Italia, rămînînd marele nod comercial pentru produsele italiene, mai ales veneţiene, tranzitate ,în Boemi.a, Moravia, Silezia3 • O analiză
a provenienţei numeroaselor soiuri de măr,f.uri ,înregistrate la Cluj ca aduse nu
,din Viena, ci din alte oraşe sau zone ale Europei centrale ar avea toate şan
sele de a merge pe urmele unui ,comerţ, de fapt, indirect cu marele emporiu
austriac. Noi însă, pornind de la po~tulatul că relaţiile comerciale ,între doi
parteneri (,în cazul nostru, ,între Cluj ,şi Viena) sfot cele jnregistrate expres
ca atare, vom considera, în cele ,de faţă, <loar ,pe acestea ca fiind concretizarea comerţului clujean-vienez.
In ceea ce priveşte cel ,de-al doilea factor care conferă amintitulrui comerţ un loc de frunte, şi anume, rolul oraşului Cluj în comerţul regional, în
decursul secolelor XVI-XVII, precizăm că, mai cu seamă după 1526, cînd
partea centrală a regatului ungar de pînă atunci intră sub ocupaţie otomană,
cînd ia naştere şi principatul transilvănean, Transilvania, Ţara Românească
şi Moldova pot fi considerate ca o zonă comercială europeană cu caracter de
tranzit, mijlocitoare prin excelenţă a circulaţiei bunurilor de ,consum dinspre
centrul Europei în direcţi,a Imperiului otoman, dt şi a circulaţiei în ,sens
invers. În acelaşi timp, purtătorii comer,ţului aiparţinînd acestei zone valorificau şi produsele naturale autohtone care prisoseau necesităţilor proprii de
consum. Considerată în ansamblu, zona menţionată se caracterizează printr-o
producţie agricolă complementară 4 , oglindită şi în natura bunurilor valorificate. Fenomenul economic al complementarităţii .s-a manifestat însă şi În
deosebirile de pondere ale orientării economice, nu numai Între cele trei
ţări 5 , ci şi chiar Între oraş şi oraş, între un centru comercial şi altul în cadrul
uneia şi aceleiaşi ţări. Asemenea deosebiri de pondere, explicabile prin specificul poziţiei geografice, prin tradiţiile unor relaţii economice, au determinat şi faptul că în relaţiile de comerţ exterior ale negustorilor clujeni Viena
ocupa un loc ,de frunte, pe dnd oraşele Braşov şi Sibiu desfăşurau cu precădere negoţ cu Ţara Românească, iar Bistriţa se alimenta substanţial din
comerţul cu Moldova. Registrele tricesimale o~lindesc această realitate În
privinţa Clujului.

*
1

Vezi, pe larg, Othmar Pickl, Der Handel Wiens und Wiener Neustadts mit Bohmen,
Schlesien und Ungam in der errten Hăl/te des 16. /ahrhunderts, În Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650, Koln-Wien, 1971, p. 324-325.
4 Vezi R.
Manolescu, Unitatea economică a ţărilor române în evul mediu (secolele
XIV-XV/), în Unitate fi continuitate în istoria poporului român, Bucureşti, 1968, îndeosebi p. 147-150.
5 Pentru analiza detaliată a liniilor comerţului extern al celor trei ţări, vezi Paul
Cernovodeanu, Comerţul ţărilor române în secolul al XV II-lea, În Revista de istorie, 1980,
nr. 6, p. 1078-1083.
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Surse documentare atestă vechimea relaţiilor comerciale ale Clujului cu
Viena. Se ştie precis că, încă în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, ele
fuseseră ,înlesnite prin privilegii care acordaiu unor oraşe transilvane dreptul
de a desifăşura ,schimb de mărfuri •CU emporiul central-european prin intermediul oraşului Buda, treoînd Dunărea 6 • Un privilegiu vamal din 1404 se
referea la impunerea dujeniilor la taxe suplimentare În comerţul ,pe care îl
practicau ou Veneţia, Viena, Boemia, Polonia şi Moravia7 • In cursul secolelor
XIV-XV, o gamă variată de mărfuri rneşteiillgăreşti şi produse naturale intra
în circuitul comercial clujean-vienez, după cum rezultă dintr-o serie de privilegii vamale .şi ,documente de altă natură 8 • După 1526, poziţia ,geografică a
Clujului, cel mai apropiat dintre centrele transilvane de marile emporii ale
Europei centrale, a favorizat continuarea relaţiilor .sale comerciale cu Viena 9,
constînd ân export de produse agricole ~ meşteşugă·reşti, respectiv importul
unor ,postavuri de calitate, precum şi al altor măduri 10 • 1n a doua jumătate
a secolului al XVI-lea şi pînă ,la finele veacului, relaţiile de schimb rcu Viena
continuă, avît sub oblăduirea împărat,ului Ferdinand I, oît şi a lui Ioan Sigismund11, primele informaţii compacte fornizîndu-le, rÎnsă, regiistrul tricesimal din 1599 12 . Informaţiile continuă in registrele pe anii următori, pînă
în 1637.
Rutele comerţului clujean cu Viena. In întreaga perioadă pe care o
cuprin,d înregistrările tricesimale, lip.seşte orice .fel de ânregistrare ce s~r

referi la comer·ţ
paşalîc înfiinţat

al dujenilor cu oraşul Buda. Aşadar, reşedinţa celui dinni
pe teritoriul ocupat de turci al Ungariei nu mai constituie
nici punct comercial tina! şi nici etapă a comerţului cu Viena pentru
clujeni. în schimb, localităţile, re9pectiv zonele specificate ,În iÎnregistrări
demonstrează -că negustorii clujeni, ocolind oraşul Buda, au ,găsit noi rute
care le asigurau legătura de afaceri cu Viena. Acestea erau următoarele:
a) sp,re nord-vest, se urma linia văi,i Someşului, cu haltele Zalău-Satu
Mare sau Baia Mare, se trecea peste rîul Tisa, atingîndu-se ,localitatea Ojhely
din comitatul Zemplen şi se ajungea la Kosice, de unde •drumul continua deja
pe teritoriul Ungariei regale de rub dominaţie hahsbur~că, pe văi ,de -r-îuri mă
noase cum sînt cele ale Ipelului (Ipoly) şi Slanei (Saj6), prin Roznava, Rimavska Sobota, mergînd apoi .pe valea Dunării, prin Bratislava, ,pînă la
punctiul final al călătoriei;
b) de asemenea spre nord-vest, de la Zalău se ,străbătea calea, mai scurtă
deoît precedenta, a văilor Almraişului ,şi Crasnei, ,un,de .se atingeau ltooalită
ţile Cmsna, Tăşnad, Carei, Ba.tor, ,apoi, dincolo de Kall6 (comitatul Szabolcs), se urma valea Tisei, după care, prima dintre localităţile de pe teritoriul
reg,atului, Rimavska So.bota şi ,În ·continuare linia ,specificată la pct. a);
Cf. S. Goldenberg, ân Scripta mercaturae, 11/1977, 1, p. 9.
S. Goldenberg, Clujul, p. 25.
S. Goldenberg, Clujul, p. 249; Istoria Cfajului, p. 88.
8 S. Goldenberg, Clujul, p. 38, 294.
1o Istoria Clujului, p. 123.
11 V. S. Goldenberg, Clujul, p. 271.
12 Pentru schimbul de mărfuri între Cluj şi Viena, oglindit in acest registru, v., În
special, idem, p. 253-264.
8
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c) părăsindu-se Clujul spre vest, în direcţia im,ponanwlui centru economic-politic Oradea şi îndreptîndu-se apoi spre nord-vest, se dlătorea spre
Debrecen, de unde drumul continua spre Kall6, iar de ai,ci se unea cu ruta
de la pct. b) (vezi Schiţa) 13 •
Circuitul fie că se ·Încheia la Viena, fie continua pe densa reţea a căi.lor
comerciale de uscat sau fluviale care integrau acest focar ş,i nod comercial
în comerţul european, acit în direcţia Europei de sud, dt şi înspre vestul
Europei. Viena asigura astfel valorificarea (fie terminală, fie tranzituală, -spre
direqiile menţionate) mărfurilor duse ,acolo de clujeni, cÎt şi piaţa pentru
mărfurile (locale sau aduse mai ales din direcţiile menţionate) cumpărate pentru
piaţa Clujului cu destinaţia consumului local ,sau cu scop de tranzit.
Locul V.ienci în comerţul Clujului (vezi tabelul I). Din punct de vedere
al numărului transporturilor, locul Vienei în ansamblul numeric al transporturilor clujene pe anii 1599-1637 este mai puţin proeminent, decît sub
aspectul valorii vămii taxate. Procentajul numărului cazurilor totale de
transport (18,760/o) urmează aceluia al Neprecizatelor şi este imediat urmat
de cel al cazurilor de transport 3n, sau din, ,,Ung,a-ria". Este adevărat, ,în
rîndul cazurilor de aducere de mărfuri Viena se .situează ,pe ,primul loc
(cu 29,700;0 din totalul general), şi la distanţă apreciabilă de Neprecizate,
dar din punct ,de vedere al numărului de caZ1Uri adu.cerea de mărfuri la Cluj
este relativ echilibrată faţă de .situaţia valorică, astfel că acest prim loc asigură realmente Vienei aproape o treime din totalul numărului de ,cazuri la
aducerea măr,furilor. În ceea ,ce priveşte exportul-scoaterea de mărfuri, Viena
e situată pe locul al patr,ulea, rămînînd considerabil ,În urma Ungariei, a
Neprecizatelor •Şi chiar ,a oraşului Baia Mare: cazurile de export la Viena
însumează mai puţin de a zecea parte (8,170/o) din totalul de ,cazuri similare.
Pe de altă parte, în ansamblul cazurilor de transport clujean-vienez şi •vienez-clujean de mărfuri, cazurile de import deţin o proporţie de 77,880/o, pe cînd
cele de export se ridică la numai 22,120/o.
Sub aspect valoric, rol,ul important ,a,l comerţului Între Cluj şi Viena
este mai evident, Viena detaşîndu-se mai puternic de celelalte locuri înregistrate. Aceasta se remarcă mai cu seamă la valoarea vamală globală (4O,590/o
din totalul general) şi la valoarea vamală a mărfurilor aduse (54,990;0 din
respectivul total), dar putîndu-se sesiza şi la valoarea vamală a mărfurilor
scoase, în ciuda locului al doilea pe care îl ocupă aici, după Neprecizate (cu
24,150/o din total). Sub aspect valoric, importul asigură, prin urmare, o netă
prioritate Vienei În ansamblul traficului comercial clujean, el ridicîndu-se la
peste jumătate din totalul importului - aducerii de mărfuri pe Întreg traficul
taxat în anii 1599-1637, pe cînd exportul înspre Viena constituie cca o pătri
me din totalul similar. ln ansamblul valoric al comerţului Cluj-Viena şi
Viena-Cluj, importul dă 72,220/o, pe cînd exportul, 27,780/o, o proporţie
apropiată de cea specificată la numărul de transporturi, şi care indică rolul de
seamă al marelui centru economic-politic al Imperiului romano-german în
mijlocirea produselor apusene şi central-europene (mai ales a unora relativ
scumpe, cum erau postavurile şi unele textile), dar şi a produselor coloniale,
spre Transilvania şi mai departe, spre sud.
13

jumătate

Cf. Francisc Pap, Orientarea centra/,-europeană a
a rec. XV/l, în ActaMN, XVII/1980, p. 215.
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Examinind evoluţia anuală a intensităţii şi valorii comerţului clujean
cu Viena, con.statăm că amincitul rol al Vienei s--.a exercitat în mod diferit la
importul şi exportul de produse, iar în cadrul importului, el nu a fost de
intensitate echilibrată de-a lungul celor patru decenii de .înregistrări vamale.
Tabelul I

Repartizarea

B11nală

a

Intensităţii

,1 valorii

Import
Anul

val. vam.
(fi., d.)

1599
1602
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1621/22
1622
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636
1637

Total

2.389,37½

-

856,09
635,19½
1.310,59
1.483,20
1.283,13
1.134,23
1.227,69½
1.128,84½+:ic
1.784,69½
504,02½

300,15
159,13½
1.236,39½
744,22½
996,88½
807,40
1.696,42½
1.284,93
163,21 ½

I 21.125,83+:ic

După

eomerţu.lnl

intre ClnJ

Export

I

val. vam.
(fl., d.)

nr.
cazuri
41

-

6
22
39
47
25
41
40
41

6,00
289,69½
244,92
356,23+:ic
462,60
263,38
531,11 ½
398,67½
1.042,60
501,20

45
13

3.865,12
-

-

12
9
59
42
38
29
61
49
7
1662

9,00
10,50

-

I

8.125,93½+:ic

Viena (1699-1637)

Tot al

Icazuri
nr.

144,90

-

şi

5

1
11
16
21
14
6
23
19
32
12

-

26

-

--

1
1

-

I I
188

val. vam.
(fl., d.)
2.534,27½

-

Icazuri
nr.
46

-

862,09
924,89
1.555,51
1.839,43+:ic
1.745,73
1.397,61
1.758,81
1.527,52+:ic
2.827,29½
1.005,22½

7
33
55
68
39
47
63
60
77
25

300,15
159,13½
5.101,51 ½
744,22½
996,88½
807,40
1.705,42½
1.295,43
163,21 ½

12
9
81
42
38
29
62
50
7

-

29.251,76½+:x:

-

I 850

cum se ob.servă, dacă importul prezmta continuitate fo întreaga
expartul ,de produse spre Viena .se efectuează fără ,întrerupere - relativ ech1tabil - doar pînă ,la sfîrşitul deceniului al ,doilea, iar
în cel de al patl"ulea deceniu el reapare doar sporadic; e adevărat, în primul
an al acestui .deceniu se înregistrează valoarea maximă de ex,port, şi chiar
maximul întregului trafic comer,cial cu Viena (valoare dată ,În mă,sură cov,îrşitoare de transporturile de boi, completate cu cele de alte animale şi de
ceară; v., mai jos, analiza exportului clujean spre Viena). După acest an
însă, ,se pare că atenţia clujenilor a fost foarte ,puţin reţinută şi din considerente .de rentabilitate - de perspectivele unui export continuu şi masiv
în direcţia Vienei. Este posibil ca la aceasta să fi contribuit atmosfera agitată din primii ani de domnie ai lui Gheorghe I Rak6czi, atmosiferă care •Îi
orienta pe negustori spre gă,s,irea unor căi şi modalităţi mai puţin riscante 1n
desfacerea mărifurilor lor.
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ln ceea ce priveşte ,linia evolutivă a importului clujean din Viena, ea
echilibru În deceniul al doilea al secolului al XVII-lea şi mai ales Între
anii 1612-1618, o scădere a volumul,ui comercial de import fo deceniul 3
şi un nou, relativ, avim în cel de al patrulea deceniu, fără 4nsă a atinge
media anuală .din deceniul al doilea. Aceasta, paralel cu creşterea relativă a
importului-aducerii de rnărifuri din alte locuri de provenienţă, mai convenabile -clujenilor fo deceniul .a.l patrulea.

prezintă

Conţinutul comerţului Viena-Cluj şi Cluj-Viena. Intiensitatea şi valoarea
remarcabilă ,a ,schimbului de mărfuri clujean-vienez 5e asociază cu o distribuţie diferenţiată a conţinutului transporturilor: existau mărfuri atît
de import, cît şi de export - care formau baza solidă ,şi continuă a re'.aţiilor de schim:b, dfod anual cantităţile cele mai masive, ş,i altele care constituiau obiect mai rar .sau chiar sporadi,c al ,schimbului de mărfuri.

Tabelul II
mărfuri

Structura sehim bului de

Viena- Cluj

şi

Cluj- \'lene

Import
Marfa

Pălării

Postavuri
P"mzeturi
Mărunţişuri
Blănuri
Cuţite

Art. mercerie
Catifea
Coloniale
Hîrtie
Mătase

Unelte agricole
Obiecte de metal
Chimicale
Diferite mărfuri taxate
împreună

Metale
Piei
Covoare
Arme
Obiecte de lemn de uz
casnic

Import

taxa vamală
(fi., d.)

I%totaldin

4.374,42½
4. 100,81
3.165,72
2.236,36
l.079,36
998,27½
890,60
808,68
795,41
768,77
635,91 ½
409,27
299,32½
186,17½

20,71
19,41
14,99
10,59

121,92
90,72½
64,72½
41,24
9,57

0,57
o,43
0,30
0,19

Marfa

Obiecte de menaj
Cărţi de joc
Şterse, indescifrabile
Sticlărie

5,11

Accesorii pt. arme

4,73
4,22
3,83
3,76
3,64
3,01
1,94
1,41
0,88

Cărţi

Nedeterminate
Unelte meşteşug.
Instr. farmaceutice
Materii minerale
Praf de puşcă
Sidef
Bice
Resturi(coajă ?)de lemn
Săpun

o.os

d

Obiecte de uz personal
Rachiu
Peşte

T ămîie
Gumă(?)

T ablouri,
7,95½

0,04

Total

jucării

I

taxa vamală % din
(fi., d.)
total
5,43½
5,21½
4,77
4,55
3,91½
3,69
2,98
2,28
1,50
1,481/.
0,87
0,81
0,72
0,60
0,50
0,45
0,40
0,12
0,12
0,10
0,09
121.125,83

0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

t

0,02

f
j100,oo

în cadrul i m p o r t u l u i d e m ă r f u r i, cele mai ridicate valori le
ating unele produse şi materii prime necesare satisfacerii necesităţilor vestimentare. La toate aceste categorii de mărfuri se remarcă continuitatea şi masivitatea transporturilor. Astfel, se aduc:

I EGENDA
® Mori Cen/re CW legO/ur ă comerc1aki_

q
•

d,rec/ă o Clujului
(Mire de legtilură com,rc,o lâ d,reclă

_
o Ctv1ulv1
Loca/,/a/1 ,na, de jt10HIO. ole zone,

'

comerc,ale

Clt1/ • V,ena /1,n, a A/a)
(lu; - V'ttna (l1n,a Â/ b )

Clu;- Yt~na(lm,aA/c)
---

Clv;- Polon,a -/'forea 8alhcă
Ctv;- /izro 1"wndneasca· , lfoklova ~'
• zono Daleono -med,leraman-odool,că
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pălării:

în anii 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; în total
45 duzini, 2 ,perechi şi 741.544 bucăţi (în afară de transporturile unde
nu se 1;peciifică numărul ,de piese);
postavuri: ,în anii 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; În
cantitate totală de 565½ ba.loturi, 4.973½ valuri şi 46 coţi (pe Lîngă
alte cantităţi nespecificate);
pînzeturi: ,în anii 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; ,în total 298½ butoaie, 23 berbinţe, 621½ baloturi, 1901½ valuri, 4174 chintale, 40 funţi, 32 „legături", 100 bucă,ţ,i (+cantităţi nes,pe-c~ficate);
mărunţişuri: în anii 1599, 1610-1619, 1623, 163C, 1632-1637 (sortimentele
şi cantităţile, ca în general la această categorie de mărfuri, nu se specifo:ă; rareori se menţionează parţial cantităţi);
blănuri: în anii 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637, ·cantită
ţile fiind: 1364 valuri, 784½ fonţi, 33½ perechi, 15 bucăţi.
O cantitate şi un volum de mărfuri ridicate constatăm şi în importul
produselor reprezentate cu 1-50/o din totalul valori,c:
cuţite: se aduc În anii 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1636, în
cantităţile următoare: 35½ butoaie, 96½ berbinţe, 2679 rezervoare (?)
{,,tehely'"), 640.900 bucăţi ~i cantităţi nespecificate;
produse de mercerie: tn 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637;
3 butoaie, 1 berbinţă, ½ gira, 5 foi, 97 baloturi, 798½ valuri, 20 coţi,
370 ·frunţi, 804 „legături'", 103½ duzini, 682 bucăţi de diverse articole
de mercerie, pe lîngă alte cantităţi nespeci:ficate;
catifea: în 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; 407½ valuri,
403 coţi, 2 valuri fără ¼ de val, 2C bucăţi;
coloniale: fo 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; 3 tone,
221/2 lăzi, 1 „ladă mică", 3 berbinţe, 437½ chintale, 1 „chintal mic",
2676¾ funţi, 1 cutie, 2 căpăţîni, 1 sticlă, 230 bucăţi;
bîrtie: iîn 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; cantităţile sînt:
6421( 2 baloturi, 322 „legături", 5 ,suluri, 27 bucă,ţi, pe lingă cantităţi neprecizate;
mătăsuri: în 1599, 1610-1619, 1622-1623, 1630, 1632-1637; 4 balo~uri,
510 valuri, 1070 coţi, 919 .funţi, 2 ,,legături" şi cantităţi neprecizate;
unelte agricole: în 1599, 1610-1619, 1622, 1632-1636, în ,camitatea de
4½ hutoaie ~ 73.800 bucăţi;
obiecte de metal: în 1599, 1610-1619, 1622, 1630, 1632-1637; 4 butoaie,
1 ladă, 57 beJ.ibinţe, 135 chintale, 18 „tone", 2C „legături", 13½ duzini,
87 bucăţi+ cantităţi neprecizate.
Deşi de valoare mai redusă în ansamblul importului, continuă este şi
aducerea .de chimicale-coloranţi, metale. Celelalte produse se aduc cu întreruperi, respectiv - cele valoric ,slab reprezentate - spor:a<lic.
Prin rurmare, mărfurile aduse de la Viena care rerveau nevoilor consumului local şi tranzitului sirtt, după cum se observă, în primul rînd produsele finite şi materiile prime de calitate din domeniul textilelor, unole produse
metalice superioare celor făurite în Transilvania, o mare varietate de proi,. , coloniale şi hîrtia. In cazul a multe din aceste articole, înseşi Înregis-
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trările trădează ongmea apuseană sa,u central-europeană nevieneză, deci calitatea Vie-oei de tr.ansmiţătoare ,spre răsa.rit ,a mărfur~lor (nemaivorbind de
,coloniale, pentru care Viena con,stituia una din principalele pieţe europene
de tranzit). A,seme.nea remarci putem face ·În primul rînd în cazul pălăriilor
,a.duse de la Viena, de provenien,ţă ,slov,acă, cehă şi moravă în ,cea mai mare
parte: pălării de ,rfod, mari sau duble de Br.atislava, pălării de Jihlava, Bardejov, Tmava, Presov, pălării „cehe", ,,morave", ca să ,le menţionăm nuP'}.ai
pe cele cu provenienţa specificată; dar şi mulţimea pălăriilor „de rînd"',
,,duble", ,,fodor"' şi ,iodor duble", ,,de orăşeni" (polgar suveg), .,ou boruri (?)"' (kalapos suveg) puteau să fi fost aduse pe piaţa vieneză de negustori cehi, slovaci ,sau moravi.
In ceea -ce priveşte postavu.rile aduse de la Viena, ele -sînt - în măsura
în care aceasta se poate determina pe baza înregistrărilor - de provenienţă
atît ,central-europeană, cît .şi apuseană.

Tabelul III
Postavuri importate din Viena între 1599-1637

Nr.
crt.

Sortimentul

Taxa vamală
(fi., d)

Locul în
ordine
cantita-

Cantitatea

tivă

I

2
3
4
5

6
7
8
9

IO
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Jihlava (igler)
Kersey (karasia)
Wrocl'aw (barazlai)
Meissen ( meixner)
Stamet şi saiaH
Cimozin
Granat
Ti§nov (kisnicer)
Rassa
Scarlat
Kendale (kentula)
Perpetuan ( perpeta)
Harnach (hernacz)
De Moravia (morva)
Londonez fin ( failondis)
B oller ( V oller)
De Lw6w (Lemberger,
Leomberger)
Londonez de rînd
(kaz londis)
Postav negru
Postav englez
( angliai pozto)
Scheptuch
Jihlava + Kendale
Tercenella
Benttles
Draj Zigler
Total

2.184,40
458,57
300,54
277,54
205,50
135,50
109,05
79,50
64,40
50,35
46,20
42,34½

40,50½
30,32
29,25
23,96
8,80
3,00
2,80

2,00
2,00
1,84

1,20
1,08
0,16

I 4.100.81

460b,
29b,
76½b,

117Bv•
853v
509v
1119v
172½v
59½v
32v,34c
319v
27½v
15½v
181v

70½v
71v

vamale
din total

I
3

53,27

2
4
7
12
14
5

7,33
6,77
5,01
3,30
2,66

15

16
6
11

10

154v

8

15v
126v

17
9

Siv

13

Iv
3½v

23

Iv
I½v
I0v
12c
2v
Iv

24
21
18
25
20
22

I 565¼b, 4973½v, 46c I

% taxei

11,18

1,94
1,57

1,20
1,13
1,03
0,99
0,74
0,71
0,58

0,21

19
0,38

I 100.00

• b = balot, v = val, c = cot.
•• Încadrate de noi la acelaşi sortiment pe baza a repetate notaţii ale tricesimatorilor
care echivalează „saia de rînd" (koz saia) cu sortimentul stamet; tot aici am încadrat şi
alte varietăţi de saia (roşie, karmasin).
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.Postavuri mai scumpe sau mai ieftine - după oum lesne ne putem da
ieama, comp,arînd totalul taxelor vamale pe sortimente cu cantităţile totale
ale fiecăruia din ele 14 - , cele aduce de la Viena provin, aşadar, cu preponderenţă, din Boemia (igler), Silezia (barazlai, kimicer), Germania (meixner),
Moravia, Polonia (lemberger), Austria 15 • Dar şi sortimente engleze sînt prezente aici, unele ,în cantităţi şi valori ridicate, cum este karasia, altele mai
slab reprezentate: kentula, perpetuan (perpeta), postavul londonez fin (failondis) şi de rînd (koz Ion.dis), postavul englez (angliai poz,to) 16 • Probabil
de producţie italiană este scarlaml 17 , poate ~i g-ranatul 18 • De provenienţă
neclară sînt alte postavuri străine (cimozin, rassa, harnach, ,postavul negru 19 ).
Cît ,priveşte frecvenţa importului postavurilor, nu ,se pot face distincţii de
timp între aducerea celor central-europene şi a -sortimentelor engleze. Ceea
ce putem doa-r presupune, este că, •În rîndul po:stavurilor cunoscute ca .apusene, vor fi fiind sortimente confecţionate şi ,În Europa -centrală (mai ales
în Silezia), după model apusean 20 , cum este, de pildă, cazul amintitei „ka.. vieneze
.
".
rasu
In comerţul de import de la Viena al Clujului, apar în ,secolul al
XVII-lea sortimente de postav neîmilnite în registr1Ul din 1599. Ele sîm:
1. Boiler (voller, baller), adus -În anii 1611-1613, 1618-1619, 1630,
postav de categorie medie, un val costînd 6 florini, pe dnd un val de postav
de Wroclaw costa 3,60 fl, unul de karasia şi unul de Meissen - 6 fl 21 ;
2. Scheptuch (septhuk), adus în mai multe rînduri în 1613 şi 1630, sortiment scump, 45 florini valul 22 ;
3. Draj Zigler, poate o variantă a postavului de Jihlava, care în 1613
costa 4,80 f123;
Din cauza neuniformităţii unităţilor cantitative la postavurile de diverse sortimente,
aducem la nUJllitor comun cantităţile. Că pînă şi unul şi acelaşi sortiment
ale unităţii de măsură, dovadă stă, de pildă, faptul că în registrul din
1599 balotul de postav de Jihlava (igler) conţine 20 valuri (cf. idem, ip. 257, n. 2), pe
cînd o Înregistrare din 1636 specifică jumătatea de balot de igler egală cu 18 valuri (SOC,
20, VI, p. 28: 11 noiembrie 1636), deci run halot .putea să conţină şi 36 vailuri de !f>OStav.
Nu cunoaştem lăţimea acestor materiale, in cele mai multe ca21uri nici nuanţele calitative,
ceea ce putea duce la diferenţe din cele exemplificate aici.
15 1n 1618 şi 1619 se aduce karasia vieneză (beczy karasi.a) {SOC, 14a, XIV, p.
45-46: 3 noiembrie 1618; SOC, 15,a, III, p. 57: 6 martie 1619).
16 V. P. Cernovodeanu, Engla:nd's trade policy in the Levant and her exchange of
goods with the Romanian countries under the latter Stuarts (1660-1714), Bucharest, 1972,
p. 110-113.
17 V. C. Nicolescu, Istoria costumului de curte în ţările române. Secolele XIV-XVIII.
Bucureşti, 1970, p. 35.
1a Idem, p. 49.
19 Cf. S. Goldenberg, Comerţul, producţia şi consumul de postavuri de ltnă în ţările
române (sec. XIV - jumăt. sec. XV/I), În Studii, 197,1, nr. 5, p. 885.
20 In sec. XVI-XVII, imitarea postavurilor aipusene se răspîndeşte în Cehia, Silezia,
Moravia; cf. M. Wolanski, în Der Aussenhandel, p. 129; S. Goldenberg, Clujul, ip. 261,
n. 2. Pînă şi în Transilvania, la Braşov, s-au confecţionat soiuri imitînd postavul apusean;
cf. S. Goldenberg, În Studii, 1971, nr. 5, p. 891.
21 Aceasta în 1630 (SOC, 18b, IV, p. 83-84: 25 noiembrje 1630).
22 O jumătate de val se aduce În 1630 <(SOC, lSb, IV, p. 86: 25 noiembrie 1630);
adus şi din Polonia, v. Fr. Pap, în ActaMN, XlV/1977, 'P· 382.
2 3 SOC, 13a, XVI, p. 28: 22 mai 1613; se importa şi din Polonia, v. Fr. Pap,
art. cit., p. 382.
14
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4. Perpetuan (perpeta), postav englezesc24 , soump 25 ;
5. BereuJes, poate i,dentic cu brethleist care se importă din Cracovia
în ultimul deceniu al ,se:olului al XVI-lea 26 ; sortiment de asemenea &eump,
un val costînd 18 f.lorini 27 ;
6. Tercenella, un postav ,de valoare, de vreme ce un cot costa 3 florini28; de culoare mai mult verde, întreţesut cu argint; apare documentar,
în alte surse, ca tercelan, tarcolan, tercelein29 .
Am vă21ut -că scăderea generală a valorii şi volumului importului vienez
În ,deceniul al patrulea se manifestă şi .in domeniul aducerii -de postavuri;
În contrast cu aceasta, fo al doilea deceniu constatăm nu numai intensitatea
maximă a importului vienez de ,postavuri, ,ci şi prezenţa aproape ,a tuturor
roiurilor noi de postav mai sus amintite (cu ex·cepţia sortimentului tercenella, .care apare în penultimul an de înregistrări); de asemenea, şi a ~ortimentelor engleze (sau după model englez) ahsente - cu excepţia karasiei încă .în 1599: după 1610 se înregistrează ,postav de 'Kenidale, londonez fin
şi de rînd, perpetuan postav „de Anglia". Iată deci că Viena a fost una
din fi.lierele de seamă ale pătrunderii postavului englez, pe lîngă cel silezian, boem, morav, polonez.
Acelaşi rol îl vedem concretizat ·şi în celelalte compartimente ale importului de mărfuri din Viena, fie că este vovba de textile, articole de mercerie, .fie de metale şi obiecte din metal, coloniale ,sau chimicale. Cercul se
lărgeşte chiar: prin mijlocire vieneză parvin Clujului ţesănuri din Ţăl"ile de
Jos 30, mătăsuri din Germania31 , Italia32 şi Orient33 , fructe „italiene" 34 •
In ceea ,ce priveşte importul de produse ,coloniale la Cluj, se pare că
în condiţiile cînd, după 1520, prin restructurarea rutelor comerciale înspre
centrele ,austriece, oraşul Linz, oa punct terminus al „mtei de jos" (untere
Strasse) şi centru de redi.str~buire ,a colonialelor şi chimicalelor de obîrşie
veneţiană, începu să eclipseze Viena 35 , aceasta ,din urmă a profitat, totuşi,
de unele relaţii tradiţionale, printre care ,cele avute cu oraşul Cluj, menţi
niîndu-şi ~n această direoţie rolul de debuşeu pentru coloniale şi ohimicale,
pe vechea „rută ,a Semmeringului" (Semmerings,trasse), prin intermediul IoP. Cernovodeanu, England's trade policy ••• , p. 112; nu este de provenienţă itacum .am ,presupus anterior (v. Fr. Paip, în ActaMN, XJ.V /1977, p. 382).
In 1630, 1 val de perpeta cOSta 18 florini (SOC, 18b, IV, p. 42-43: 26 iulie
1630; idem, p. 43-44: un alt transport În aceeaşi zi; etc.).
26 V. S. Goldenberg, În Studii, 1971, nr. 5, p. 884-885.
27 SOC, 14a, XXV, p. 18: 26 februarie 1618 (un tran!IPOrt în care figurează 2 valuri
din amintitul sortiment).
28 SOC, 20, VI, p. 27: 11 noiembrie 1636 (se aduc, printre altele, 12 coţi de Tercenella).
29 I.
Sz.amota-B. Zolnai, Magyar oklevel-sz6tar, Budapest, 1902-1906, col. 980.
ao De exemplu: pînză (Nederlandi vazony; SOC, 8, XIV, p. 12: 16 aprilie 1599).
31 De pildă, Într-un transport din 10 mai 1599 (SOC, 8, XIV, p. 17).
32 Astfel, diverse soiuri de atlas, tafta, printre care şi „tafta veneţiană de rînd•
(keoz Velenczej Tafota; SOC, 13a, VI, p. 20-21: 21 aprilie 1612).
33 Numeroase soiuri de mătăsuri sînt de provenienţă nemijlocit orientală sau de fabricaţie italiană după model oriental: damascul, camuca, ori chiar atlasul sau taftaua (v. nota
precedentă). Inregistrările referitoare la ele se repetă an de an.
34 De exeIIliJ)lu, SOC, 12b, VIII, p. 7-8: 18 aprilie 1611 (Olaz fiwmeolczy).
35 Cf. O. Pickl, op. cit., p. 326-327; H. Kellenbenz, The Ri.se o the European Economy. An economic history of continental Europt' from the fi/teenth to the eighteenth
century. New York, 1976, ,p. 153.
24
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calităţii Wiener Neustadt, al cărui rol continuă tocmai ,în domeniul medierii
acestui comerţ 36 . Situaţia se ilustrează şi prin aducerea de la Viena ,a unei
coil'siderabile cantităţi de coloniale, din care piperul se află pe primul loc,
constituind valoric peste 500/o din totalitatea colonialelor; urmează ghimbărul,
cuişoarele, untdelemnul, zahărul din trestie, nucşoara, portocalele, scorţi
şoarele, migdalele, fructele zaharisite (confreyt), precum şi în cantităţi
mai redus·e, cu tri,cesime mai mici .şi importate mai ,rar - di,verse alte produse sudice, fructe sau mirodenii (smochine, su,uguri ,,mari", .,mărunţi" şi
,,de mare", stafide, castane, ,,fructe italiene", lămîie şi suc ,de lămîie, kapoma, anason; ,,seminţe de iarbă miraculoa·să" - baifu mag - , .,iarbă
vieneză" beczy fu -); ,aşadar, găsim atît acele „Halhgut", cît şi „Ganzgut" veneţiene care se ,scurgeau masiv spre Boemia pe „untere Strasse", dar
Ia Cluj trebuie să fi venit în continuare prin internnediu vienez, comercializate fiind pe piaţa vieneză de marile case comerciale din Germania ,sudid37 .
Aceeaşi filieră ,de valorificare o ,urmau - de bună seamă şi chimicalele;
diversele genuri de şofran (vienez, ort), coloranţi, ca vopseaua de Brazilia,
miniul, vopseaua „galben-aurie"; crispan-ul ,sau grispan-ul (vitriol), terebentina, alaunul. piatra vînătă.
In domeniul metalelor brute, precum şi al articolelor din metal, 1n mari
cantităţi intrate, cum erau îndeosebi cuţitele şi uneltele agricole, Viena mijlocea spre Cluj produeţia minelor de fier din Stiria şi oţelul .stirian 38 , dar
şi cuprul extras în minele tiroleze ale financiarilor sud~germa.ni 39, ca şi argintul şi aurul munţilor Erz, exploatat tot de aceşti oameni de afaceri În
ciuda puternicei concurenţe a metalului preţios ,spaniolo-american•0 • Se remarcă zecile de ahintale de oţel, unele cantitQiţi de „aur tras" (vont arany)
şi „cupru torsionat" sau „tras" (vont rez), dar ,şi ,de cositor alb şi negru
aduse poate din minele Saxoniei şi Boemiei41. Printre cuţite, găsim numeroase produse ,stiriene şi germane (mai ales de Regensburg şi Niirnherg).
Marea cantitate de coase (73.800 bucăţi şi 4+2 butoaie) 42, Întreoînd cu
mult cantităţile de produse similare aduse ,din alte pă•rţi, a fost produsă în
ateliere din Austria de jos, foarte probabil fo sud-estiul acestei provincii, la
Hai,nfeld, localitate unde se prelucra fierul stirian, comercializat în mare
măsură pe piaţa vieneză 4 3.
Cele schiţate referitor Ja provenienţa mărfurilor aduse ,de clujeni de la
Viena nu vor f.i epuiZIÎnd toate ,posibilităţile de determinare a locului de
provenienţă al acestor mărfuri. Pînă şi ceea ce a fost detecta1bil din provenienţa mărfuri1,or, ilustrează însă elocvent faptul ,că Viena a fost pentru
oraşul Cluj nu numai o sursă ,primordială ,de aproviziona.re cantitativă, ci
şi un cole-ctor de produse provenite din ,cele mai variate direcţii, începînd
chiar cu Austria şi pînă în ţinuturile de di.nicolo de mări. De aceea, balianţa

O. Pickl, op. cit., p. 328.
Idem, p. 325.
38 Idem, p. 328.
39 H. Kellenbenz, op. cit., p. 109.
40 Ibidem.
41 Idem, p. 110.
42 F. Pap, Unelte agricole în comerţul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII),
ms. predat spre publicare în Terra nortTa, ,p. 4-5.
43 Idem, p. 7; F. Fischer, Die Senre-naurfuhr aus Orterreich nach dem Norden und
Orten 1450-1650, În Der Aurrenhandel, p. 306.
36

37

F. PAP

182

comercială Cl-uij-Viena nu ,se echilibrează prin firea. luci:iurilor - prin
exportul clujean îni.pre Viena, ci prin posibilitatea clujenilor de a desfăşura
comerţ de tranzit spre sud şi sud-est, spre Ţara Romanească şi mai departe
spre Balcani, p,înă în inima Imperiului otoman, cu produse achiziţionate la
Viena.
Intr-adevăr, deşi exportul clujean la Viena este faţă de alte
localităţi - de relativ mare intensitate, prezentînd un volum masiv de măr
furi şi o valoare ridicată a taxei vamale totale percepute, factori care îl
situează la loc de frunte în cadrul exportului global al Clujului, totuşi, el
nu ,se ridică deoît la mai puţin de o treime ,din .frecvenţa cazurilor de aducere a măr.furilor şi la ceva mai mult de această dtime, din punct de vedere
valoric. ln ,deceniul 4 nici nu se exportă decît doar ,în trei ani de ,Înregistrare
(1630, 1635, 1636), iar în 1599 şi în deceniul al doilea - cînd mai există
înregistrări de export - , exportul rămîne anual mult inferior frecvenţei şi
valorii importului de mărfuri. Singurul an În care exportul întrece mult,
din punct de vedere valoric (nu însă şi al numărului transporturilor), importul, este 1630, ,şi datorită, aproape în exclusivitate, exportului de boi.
Tabelul IV

Export

Marfa

Boi
Ceară

Chimicale
Piei
Art. mercerie
Cai
Plăpumi

Juncani
Pînzeturi
Sare
Miere

taxa vamală
(fl., d.)
4.446,00
3.286,37½
264,68½
59,73
35,02
10,50
3,75
3,50
3,30
3,07
3,00

Export
Marfa

J· %
din
total
54,71
40,44
3,25
0,74
0,43
0,13
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

taxa

vamală,

(fl., d.)

Covoare, tapeturi
Blănuri

Coloniale
Mătăsuri

Încălţăminte

Seu
Hrişcă
Funărie

Total

3,00
1,27
0,87½
0,60
0,45
0,40
0,25
0,16
8.125,93½

% din

I

total

0,04
0,02

o.oi

}

0,02

I 100.00

Ponderea cea mai mare, fo cadrul exportului clujean spre Viena, o au
unele arti,cole de obîrşie autohtonă. Dacă exportul bovinelor, deşi valoric
primul în ordinea taxărilor vamale (cantitatea totală rididndu-se la 5.062 capete), se efectuează doar în cîţiva ani ai celui de al doilea deceniu {1612,
1613, 1617, 1618) şi ,În 1630 44 , valoric al doilea articol de export, ceara,
se exportă cu remarcabilă continuitate: ,în 1599, 1611-1619, 1630 şi 1635,
la fel de remarc-abil şi cantitativ: 4.086½ chinta:le şi o cantitate neprecizată.
Articolul de export din rî.ndul chimicalelor îl constituie mercurul (133½ ,chintale şi 82 funţi, ânregistraţi în anii 1610-1613, 1615-1616, 1618-1619),
,a cărei exploatare, ,Împreună cu metalele preţioase, cuprul, plumbul şi alte
metale, a stat în atenţia specială a lui Gabriel Bethlen, care îşi cerea partea,
44

Dispoziţii

dietale repetate şi frecvente interziceau exportul a o serie de produse,

în primul rund al bovinelor, a.poi, al cerii, mierei, pieilor etc. (cf. Monumenta Comitialia
Regni Transsylvaniae. Erdelyi Orszaggyulesi Emlekek (red. de Sandor Szilagyi), Budaipest,
voi. VI-VII, passim).
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pe seama fiscului, din produqia respectivelor minereuri şi metale 45 ~1 spnJ!.nea îndemm1:t ,de acel.aşi mobil exportul de mercur 46 • Pieile, ,caii, Juncanu,
sarea, mierea, blănurile, şi seul, prezente ca articole de export în Viena,
erau ,scoase din Cluj în virtutea aceloraşi măsuri cu ooracter protecţionist
care urmăreau valorificarea produselor autohtone în interesul de a spori
veniturile principatului. Mărfuri autohtone vor fi fost şi hrişc,a exportată
în 1616 47 , precum şi chinga „secuiască" (:zekelj heueder) prezentă ,În export
în anul 1615 48 .
Pe lîngă această categorie de produse exportate fa. Viena, îmîlnim În
înregistrări şi unele care pot fi mărfuri de tranzit, aduse dinspre sud. Este
cazul ,art~colelor de mercerie, al căror export .se ·Înregistrează între 16111615 şi 1617-1619, constiînd a,proape e~clus,iv din „fire roşii" (veres fonal),
pe lîngă care mici cantităţi de şnururi (sinor, în 1615) şi nasturi (1618);
la fel, plăpumile (în 1613, 1615), pînzetrurile (parţial, puteau ,fi şi ia:utohtone49; .în 1613), fructele (în 1617)50 , eventual încă.lţămintea înregistrată ân
1615 51 • Natura înregistrărilor de covoare52 şi de mătăsuri53 indică, ,În schimb,
o provenienţă cert apuseană în primul carz, poate central-europeană în al
doilea, atestînd faptul că, uneori, negustorii clujeni efectuau şi retransmiterea
spre unele centre comericiale a unor mărfuri ce le vor fi parvenit, ,pe ,alte
căi, din direcţii ,similare. După .cum vedem îns~, în cazul traficului comercial
din Cluj spre Viena asemenea cazuri ,sfat rare, fotîmplătoare.
1

*
Revenind la structura comerţului de import şi export ,al Clujului cu
Viena, remarcăm că mobilul economic al acestui comerţ 11 constituia într-adevăr aşa cum se şi cunoaşte aproviziona.rea oraşului cu materii pr~e
şi produse :finite specifice nivelului productiv mai ,avansat al zonei pentru
care capitala imperială ,constituia un redistr~buitor spre răsărit, în schimbul
unor produse ale economiei naturaile autohtone cerute ,de nevoile de .consum ale Europei ,centrale şi occidentale. In acelaşi timp ânsă, ,succinta trecere -în revistă pe care am efectuat-o -demonstrează că imaginea nu se -rezumă la asemenea raporturi de reciprocitate simplist văzute, ci e drept,
în aspecte ale ei neesenţiale pentru Întreg - se .complietează cu detalii ine45

46

de

V. Mraz, în Szazadok, 1953, nr. 4, p. 523.
V. Încercările sa!e în acest sens, idem, p. 527-528. (Tot aici,

ş1

pentru exiportul

-ceară.)
47

SOC, 14a, I, p. 15: 16 aprilie 11616.
SOC, 13b, IX, p. 33: 11 septembrie 1615.
49 SOC, 13a, XVI, p. 44: noiembrie 1613 (un transport conţinind, pr,intre altele,
„linţoliu de rînd", keoz patiolat, în valoare de 60 florini şi taxat cu 1,80 florini, precum
şi „velcz vechi" regi velcz, costînd 50 florini şi pentru care s-a perceput 1,50 florini tricesimă; cea dinmi putea fi şi autohtonă).
50 Strugur-i şi smochine Într-un transport din 25 martie 1617 (SOC, 14a, XXII, p. 13);
smochine ex.portate în acelaşi an, la 5 august (SOC, 14a, X.XII, p. 29).
5 1 SOC, 13b, IX, p. 1: 3 ianuarie 1615.
52 SOC, 13a, XVI, p. 44 (în 20 noiembrie 1613 se exportă la Viena, printre altele,
şi „tapeturi din Ţările de Jos• (N1derlandi karpit).
53 SOC, 13b, IX, p. 33: 11 septembrie 1615 (se scot, printre altele, 4 valuri [sau bucăţi] de mătase nitTa, cu taxa vamală de 0,20 florini); SOC, 14a, XXII, p. 33: În 16 septembrie 1617 se transportă la Viena 8 valuri (sau bucăţi) tot de mătase nitra, plătindu-6e
tricesima de 0,40 florini.
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dite. Astfel <le detalii s.înt, de pildă, importul de săpun (de bună seamă,
de calitate deosebită, după -cum lasă a ,înţelege Înregistrările) 54 , ,sau exportul
unor pînzeturi şi mătăsuri de ob.î·rşie ,apuseană şi central-europeană 55 • Nici
în primul caz ,şi nici în al doilea, nu ne putem imagina că .ar fi vorba ,despre
desfă,şiur,area unor operaţiuni negustoreşti „în pierdere"; deci, trebuie ,să ne
gîndim că respectivii transportori de mărfuri erau ,în bună cunoştinţă de
cauză despre unele breşe de moment in necesităţile <le consum, atît pe piaţa
autohtonă, cît şi pe cea a looalităţii de destinaţie. Este un indiciu pentru
ceea ce nu reiese, nu poate ,reieşi din ,Însemnările ,strict la obiect .fă,cute de
tricesimatori; şi anume, că ne-gustorii clujeni ,aveau ,Întinse relaţii de ,afaceri,
o „reţea informaţională" Juncţionînd şi printre ei, dar şi în ,debuşeele internaţionale cu ,oare iÎntreţinoau ,un comerţ constant. Observaţia, raportată fa
cei cu care clujenii aveau legături de afaceri, la comercianţii-financiari din
Viena, se justifică prin însăşi examinarea produselor de import, a sortimentelor, a provenienţei lor. Aceasta relevă faptul că clujenii er,au consideraţi parteneri comerciali constanţi de către vienezi, ceea ,ce <leşi nu
oferă cercetătorilor problemei decît un considerent, nu şi date concrete nu este de loc de neglijat fo aprecierile asupra locului pe ,care ,îl ocupa comerţul Clujului în ansamblul relaţiilor de ,schimb ale Vienei.
Negustori, capital comercial. Considerentele de mai ·sus impun examinarea da.telor tricesimale referitoare ,la cei care efectuau tran-spo.rturi de
mărfuri între oraşele Cluj şi Viena.
Tabelul V
Numărul

elojenllor

angajaţi

in

eomerţul

co Vlena118

Din care
Anul

1599
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619

Nr. total

39
7
22
38

so

32
36
41
45
59
20

numai în import

35
6
12
22
32
18
29
21
23
23
9

I

numai în export

I

în importexport

---,

2
I

2

-

1
6
7
8
2
4

11
6
5
16

li

li

24
7

12
4

9
10

5• La 24 octombrie 1599, se taxează cu 0,50 florini 2 chintale de „săpun vienez
(Bechj Zapan), aduse de Anton Vicei împreună cu alte, felurite măr.furi (SOC, 8, XIV,
p. 38).
55 La 20 noiembrie 1613, Ioan Stenczel duce la Viena, iprintre altele, ,,pînză veche
de Veneţia" (Regi Velczt) În valoare de 50 .florini, plătind tri.cesima de 1,50 florini (SOC,
13a, XVI, p. 44); la 16 septembrie 1617 se înregistrează exiportu:l a 8 [bucăţi ?] de „mă
tase nitra• (nitra selyem), taxate ,cu 0,40 florini (SOC, 14a, XXII, p. 33).
58 Deosebirile faţă de cifrele menţionate la n:lll!llărul cazurilor de tran5POrt (>tab. I) se
datoresc repetării unor nume de clujeni care au efectuat mai multe transporturi În decursul
unui an (în tab. I), pe aînd aici am ,consemnat fie.care nume aparte de transportor de

mărfurj.
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Din care

Anul

1622
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636
1637
Total

Nr. total

numai iD import

10

10

9
66
39
30
24
50
43
7

9

40
39
30
24
49
40
7

667

478

I

numai 1n export

13
-

-

2

I

ln importexport

-

13

-

-

1
1

-

-

88

101

Spaţiul nu ne permite să reproducem aici listele nominale anuale ale
celor ,care aduceau măr.furi de la Viena ~au duceau ,într-acolo mă.r:furi. Urmă
rirea numelor {nu numai ale celor angaja.ţi în comerţul olujean-vienez, ci ale
tuturor celor taxaţi, unregistraţi ,de tricesimatori) relevă însă că:
a) numele a foarte mulţi dujeni reapar nu numai în decursul unui an
tricesimal, ci de-a lungul unui şir întreg de ani succesivi, chiar decenii;
b) unii şi aceiaşi negustori ,pot ,fi întîlniţi, ,în cadrul unui an ,sau al
unui .şir de ani, aducînd şi ducînd mărfuri, din diferite localităţi, zone, ţări,
respectiv ,înspre ,d~ferite looalităţi, zone, ţ:l'.ri.
Prin urmare, o bună parte din dujenii aflaţi în relaţii comerciale cu
negustori vienezi Între,ţineau relaţii similare ~i cu alţi parteneri comerciali
(din Polonia, or~le actualei Slovacii, Ungaria, Ţara Românească, Moldova,
Imperiul otoman ş.a.). Aceste rel,aţii, desfăşurate continuu şi sistematic, sînt
proprii unei pături sociale pentru care activitatea comercială constituia fie
sursa principală, .fie - măcar - una din sursele constante ale existenţei
materiale. Fireşte, există şi ttansporwri care trebuie atribuite intenţiei de
conmm personal sau celei de asigurare cu materii prime pentru propriul
meşteşug, ca şi de valorificare a produselor propriului meşteşug. Purtătorii
unor asemenea mărfuri nu sînt negustori .de meserie, ci, de bună scamă, meşte
~ugari care tîrguiesc pent.ru necesităţi proprii. Dar majoritatea transporturilor
se disting prin compoziţia eterogenă a mărfurilor şi sînt vehiculate de persoane care se ocupă de această activitate repetînd-o cu regularitate în decursul ·unor ani succesivi, în diverse direcţii, dovedind că urmăresc atent
cerinţele pieţii de consum interne şi externe. Aceste persoane nu mai pot
fi oonsiderate meşteşugari, ci negustori specializaţi, fie dedicaţi dintru ,început
acestei sfere de activitate, ,fie desprinşi din familii de meşteşugari. Procesiul
de formare a păturii negustoreşti poate fi urmărit, dealtJfel, încă din veacul
an terior 57 •
Activitatea negustorea~ă sistematică va fi asigurat acestei pături, mă
car în parte, capitalul rulant necesar continuităţii. Capitalul ei de bază
57 Vezi S. Gol<lcnberg, Clujul în sec. XV[. Producţia ti schimbul de măr/uri, Bucureşti,
1958, p. 243-248.
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din activitatea comercială sau meşte
a familiei, din veniturile de pe 1Urma
sau în afara lui), a unor imobile sau
intravilane, a unor fonqii administrative sau de altă natură •În oraş. Ea
dispunea, deci, neîndoielnic, de resurse băneşti mai mari deoît cele care reies
din înregistrările de taxare tricesimală. (Altfel nici nu s-ar putea explica
aparentul deficit al balanţei import-export, considerate atît fo ansamMul
comerţului Cluj-Viena, .oît şi, de multe ori, în balanţa comerci,ală a cîte
unui negustor.)
Narura izvorului pe care ne bazăm nu ne permite evaluarea precisă a
investiţiilor, şi mai puţin, a clştigului individual. O atare operaţi,une ar
necesita cunoaşterea precisă a preţului ,de ,oum,pă·rare şi .de revfozare al fiecărei mărfi, a cheltuielilor de regie a transportului, ,deci surse ,documentare
interne ·Şi externe din cele mai complexe; or, ceea ce cunoaştem, este numai
taxa vamală plătită şi caponul ei faţă de preţul de cumpărare al mă11fii;
uneori (cînd a.ceasta. se ,specifică anume), chiar preţul de cumpărare. De
aici ,urmează că, ,deocamdată, pe baza ·datelor de c,a.re dispunem, putem
aproxima doar suma minimă a ,capitalului investit, reieşind din iÎnsumarea
taxelor tricesimale plătite de cîte un negustor în ani ;succesivi, ,pentru aducere şi, respectiv, pentru scoatere de mărfuri. Un exemplu tipic este cel al
patricianului Matei Vicei, proprietaT de case şi considerabilă ,avere mobilă 58 ,
purtător a diverse magistraturi orăşeneşti, care era şi unul din marii comercianţi clujeni ,ai perioadei. Cu Viena, el a avut legături comer,ciale în anii
1599 (un ,caz de export) 59 , 161C (un caz de import) 60 , 1611 (cite două cazuri de import şi export) 61 , 1612 (două cazuri de import şi unul de export)62, 1613 (un caz de export) 63 , 1614 (un caz de import şi două de export)64, 1616 {două -cazuri de import) 65 , 1617 (două cazuri de import şi unul

putea proveni -

de la oaz la ,caz -

şugărească anterioară personală sau
unor ,proprietăţi de pămînt (în oraş

58 Vezi Andras Kiss, în Utunk (Cluj), an. XXIX, nr. 39 (1352), 27 sq,tembrie 1974;
F. Pap, în Potaissa, 1978, p. 96.
59 25 chintale de ceară, taxate cu 37,50 florini (SOC, 8, XIV, p. 15: 23 aprilie 1599).
60 Postavuri, coase, pînzeturi, cuţite, pălăr,ii, coloniale, catifea, mătă~uri, argint ,,tras•
(wont Ezwst), ta,peturi, articole de mercerie, hîrtie, obiecte de uz casnic, chimicale, aur
,,tras" (wont arani), piei, fier pentru săbii, taxate cu .\94,35½ florini (SOC, 12b, VII,
p. 784-786: 26 mai 1610).
6 1 La 18 aprilie 1611 aduce postav şi pÎnzenuri taxate cu 19,10 florini (SOC, 12b,
VIII, p. 8), iar la 3 iunie acela.şi an, ~tav, pînză şi .Pălării cu taxa de 14,20 florini
(12b, VIII, p. 14). Duce la Viena, în 15 februarie, ceara ·taxată cu 59,25 florini (SOC,
12b, VIII, p. 2), iar la 1 aprilie,
ceară şi mercur taxate cu 18,00 florini (SOC, 12b,
VIII, p. 6).
62 Aduce, la 9 februarie, tapeturi vieneze taxate cu 18,00 flor,ini
(SOC, 13a, VI,
p. 8), iar la 21 a,prilie i se aduc variate mărfuri cu taxa de 84,40 florini (SOC, 13a, VI,
p. 19); la 9 februarie, se scoate din oraş, ,pe seama sa, ceară taxată cu 3,50 florini (SOC,
13a, VI, p. 6).
63 Ceară taxată cu 20,00 florini, la 16 ian;uarie (SOC, 13a, XVI, p. 11).
64 I se aduc, la 14 martie, mărfuri cu taxa tricesimală de 181,09 florini (SOC, 13a,
XXIII, p. 15-16), iar el trimite la Viena, încă în 28 decembrie 1613 (deja În exen:iţi~l
vamal 1614), ceară şi „fire roşii« taxate cu 67,35 florini (SOC, 13a, XXIII, p. 8) ş,,
la 16 septembrie 1614, ceară taxată cu 18 florini (SOC, 13a, XXIII, p. 38).
65 La 24 martie, mărfuri taxate cu 47,17 florini (SOC, 14a, I, ,p. 10) şi la 9 iunie
un trall'Sport taxat cu 12,38 florini (SOC, 14a, I, p. 21).
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de export) 66, 1618 {dte două cazuri de import şi export) 67 , 1619 (un caz
de import) 68 • Tricesima totală plătită de el pentr,u aceste transporturi este
de 304,60 flOTini la exponul de măr;furi, respectiv 989,59 florini l,a import,
corespunzînd - pe b.a.za calcul•ului tricesimal de 1 : 30 din valoarea fiecărei
mărfi ,în parte preţului comercial de 9.138,00 florini (export), respectiv
29.687,70 ,florini (import). Este de neconceput ca negustorul -în cauză să fi
efectuat afaceri ,,,î,n pierdere" (cum s-ar părea, dacă am face o simplă balanţă a sumelor mlate de el fo export şi în import). Fără existenţa unui
suport financiar stabil, nici Matei Vicei şi nici ceila1ţi negustori în situaţii
similare nu s-ar fi ,l,ansat în activitate comercială. Deci, existenţa unui capital comercial oa bază a reproducerii simple a activităţii comerciale constituie UJ1 postulat al acestei activităţi. Acest capital comercial era, 1n perioada percepţiei tricesimale analizate de noi, o realitate impusă de tradiţiile activităţii meşteşugăreşti şi .comerciale, ca 1şi de poziţia favorabilă a
oraşului Cluj ·În cadrul zonei de tranzit comercial ·Între Europa ,centro-răsă
riteană şi cea de sud - sud-est.
Deşi la scară redusă, se pot desprinde totuşi, ,din materialul tricesimal
referitor la comerţul Cl,ujului cu Viena, unele forme de activitate comercială
care tind să răspundă -cerinţelor vremii. Acestea sînt:
a) efectuarea personală a călătoriilor ,de aface-ri. O constatăm în majoritatea cazurilor înregistrate, cînd transportorii ,de mărfuri se prezintă ei
Înşişi spre a fi taxaţi;
b) mandiatarea: f\Jnii negustori aduc sau duc mărifuri pentru a,l,ţii, sau
trimişi fiind de alţii. Pot exista două itooţii: .fie -că aceia care se prezintă
la percepţia tricesimală vehiculează, pe lîngă propriul lor transport, şi alvul
(sau altele) cu care sînt încredinţaţi pentru că ei, oricum, au ,pornit pe
drurn 69 , fie că vehiculanţii transportur•ilor •siÎnt persoane aflate în slujba unui
negustor (szolgaja) şi efe-ctuează transportuTÎile ,în această calitate expresă 70 ;
,c) asocierea la drum, care reducea Întruoîtva regia şi mărea siguranţa
transportului {în asemenea cazuri însă nu reiese din foregistrări partea -ce
revenea fiecăruia din asociaţi). Era o modalitate mai adesea practicată .în
scoaterea de animale din oraş 71 • Existau, ,se pare, o serie -de negustori dovediţi ca parteneri încercaţi, de vreme ce asocierea lor se repetă, chiar ani
în şir. Nu ,se poate dovedi fosă pe baza materialului tricesimal vreo comuniune comercială trainică Între ei, o depăşi,re a stadiului empiric, spontan,
66 Mărfuri cu taxa vamală de 71,77¼ florini a.duse pentru el în 18 mai (SOC, 14a,
XXII, p. 17-18) şi un transport ce i se adu.ce în 8 noiembrie, ou taxa de 15,77 florini
(SOC, 14a, XXill, !P· 41); la 25 martie, trimite la Viena ceară cu taxa de 22,00 florini
(SOC, 14a, XXII, p. Dt
87 La 16 iulie, marfuri a.duse cu taxa vamală de 61,91
florini (SOC, 14a, XXV,
p.35-36); la 3 noiembrie i se aduc mărfuri taxate cu 0,99 florini (SOC, 14a, XXV,
p. 47); tr.iimite În 9 mai ceară taxată cu 17 florini (SOC, 14a, XXV, p. 25), la 31 decembrie 1617 ceară, cu taxa de 42 florini (SOC, 14a, XXV, p. 72-73).
68 Aduce, la 6 martie, felurite mărfuri taxate cu 68,45 florini (SOC, 15a, III, p. 57).
69 Un exemplu: Gaspar !gaz aduce, în 18 august ·1618, pe lingă ipropriul său transport, şi postav pentru Nicolae Varady {SOC, 14a, XXV, p. 41).
70 De pildă, ,,slujbaşul" ,,diacului" (în sensul de „om instruit, cu ~coală") Francisc
Megyesi a.duce stăipînului său, la 14 martie 1632, un stoc de variate mărfur.i (SOC, I 9,
VII, p. 6).
71 Astfel, la 27 mai 1630, .,dioc-ii" Andrei Kopcsenyi ~i Francisc Gyulai scoteau peste
vama tricesimală spre Viena 328 boi (SOC, 18b, IV, p. 24).
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în aceste
activităţi

relaţii de asociere. Ele constituie, totuşi,
pe bază de companie comercială .

,un sîmbure al unor virtuale

•
Comerţul

clujean cu Viena i.rt ultimul .an al veacului al XVI-lea ~1 m
primele patru decenii ale veacului urnnător constituie un aspect de primă
importanţă al schimbului de mărfori desfăişurat de clujeni ,în perioada dată.
lmpreună cu comerţul dujean-polonez 72 , el oferă cele mai de seamă informaţii istorice referitoare la relaţiile comer,ciale de lung parcurs ale oraşului,
relaţii prin .care Clujul ·se integr-a, pe de o parte, în circuitul economic centrorăsăritean şi, pe de ,altă parte (prin importul ·şi tranzitul de mărfuri), făcea
oficiile de transmitere a bunurilor de schimb - ,împreună cu celela.lte •centre
transilvane, din Ţara Românească şi Moldova - spre peninsula balcanică,
Imperiul otoman şi (fo mai mică măsură) zona mediteraniană. Totodată,
aceste relaţii valorificau şi o seamă de mărfuri datorate producţiei autohtone, Sndeosebi animale şi produse ale economiei agrare. Am relevat citeva
din aspectele mecani,smului de desifăşurare ,a ,acestor relaţii, mecanism caracteristic condiţiilor i~torice date.
Cum •se vor fi integrat negustorii clujeni şi mărfurile lor ~n circuitul
economic european prin intermediul pieţii vieneze (şi, la polul să·u opus, în
piaţa otomană)? Pentru a se putea aborda acest domeniu ,al recepţiei de
care se bucura Clujul (ca şi celek1he mari centre din Transilvania, Ţara
Românească şi Moldova) pe piaţa europeană, este nevoie de cercetări aprofundate, în numeroase ,arhive din ţară şi de peste hotare.
FRANCISC PAP

DER HANDEL VON CLUJ {KLAUSENBURG) IMIT WIEN
IM ZEI1RAUM 1599-1637 (AUF GRUND DER
DREISSIGST-REGISTER)
(Zusammenfassung)
Die Dreissigst-Register von Ouj (Klaiusenburg) welche die Eintragungen der Zol1behărde
in den Jahren 1599-1637 enthalten, da Ouj berechtigt war die Dreissigsttaxe z,u seinen
Gunsten einzuheben, enthiillen clas Bestehen von intensiven und vielartigen Handelsbe-ziehungen
der Biirger von Cluj mit Ortschaiten und Gegenden in Siebenbiirgen, sowie mit zahlreichen
anderen Landern in Mittel- und Osteuropa, mit Gegenden und Ortschaftcn der Balkanhalbinsel, des Ottomanischen 1111(pCriUlllls und des Mittelmeerbeckens. Aus diesem in den
Staatsarchiven, Filiale Cluj-Napoca aufbcwahrten Material, das vom Verfasser zur Ganze
studiert und verarbcitet wurde, vcroffcntl~htc er bis jetzt Studien, mit Bezug besonders
auf den innersiebcnbiirgischen Handel von Cluj (ActaMN, XI/1974, S. 169-184 und
XII/1975, S. 237-250), den Handcl von Cluj mit Polen (ActaMN, XIV/1977, S. 371-400)
unod den Handel von Cluj mit dcn heutigen slowakischen Stadten (ActaMN, XVI/1979,
72

Vezi F. Pa,p, în ActaMN, XJV/1977, p. 361-400.
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S. 235---249), sowie auch Artikel iiber den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und
Vieh, die Richrungen und Wcge des Handels von Cluj 1\1.S,w.
Dcr Handel mit Wicn stellt e.inen wescndi.chen Bcstandteil des Warenaustausches der
Bewohner von Cluj dar: einerseits war Wien das bedeutendste Wirrschaftszentrum fiir
Minei- und Osteuropa, wekhes die Produkte aus Ubcrsce und dem Westen in Empfang
nahm und weiterbeforderte und glei.chscitig die einheimisclten, sowie die Erzeugnisise aus
ganz M.ittel- und Osteurapa verwertete. Andererseits war der Wiener Markt au.eh ein vielseitiger Umschlagsplatz zum Sammeln un,d Weiterbcfordern cler von duj ,ausgefiihrten einheimischen und transitiertcn Waren.
Die Wege der Cluj - Wiener Hand.elr andenen si.ch nach cler Besetzung eines Teils
der ei115tigen Ungarn durch die Tiirken (Jtes - 5tes Jahrzehnt des XVIten Jahrh.). Die
neuen, vom Verfasser aus dem Dreissigst-Material entnommenen Wcge sincl (siehe Karte):
11) nach Nordwesten von Cluj, im Someş-Tal, iibcr den Thoissflu.ss, das Tal cler Fliisse
Ipe] und Slana - clas Donautal - Bratislava (Pressburg) - Wien;
b) glei.chfalls nach Nord-Westen, in den Ta.lern des Almaş und der Crasna - das
Theisstal - die Linie von Punkt a);
c) nach Westen von Cluj - Oradea (Grosswardein) - Debreczin - <las Thei~tal die Linie von Punkt b).
Der Platz Wiern im Handel von Cluj (siehe Tafel I): 18,76°/, aller Transporte, Wicn
halt .den IIten Platz auf diesem Gehiet (clic Verteilung auf Einfohr und Ausfuhr ist:
29,709/0 , Iter Platz in cler Gesamteinfuhr, und 8,170/o, IVter Platz iin der Gesamta:usfuhr);
40,5911/0 cler Gesamteinnahme aus cler Dreissigsttaxe, was Wien den ersten Platz im Clujer
Gesamtbild zuweist (die Veneilung auf Einfuhr-Arusfuhr: 54,990/0 aus der fiir Einfuhr
eingcnommenen Gesamtswnmc Iter Platz und 24,15•/, all5 der fiir Ausfuhr eingenommenen Summc - Uter Platz). Das Verhaltnis zwischen dcr Wiener Einfuhr und Ausfuhr, in dem ausschliessli.chen Ges31111twert des Handels mit Wien, betragt 72,220/o (Einfuhr); 27,780/o (Ausfuhr). Fiir die jahrliche Entwicklung der Wiener Eirutiuhr und Ausfuhr
von Ouj, siehe auch Tafel I.
Die Struktur der Waren (siehe Tafel II). In cler Einfuhr, stehen an erstcr Stellc die
Hiite, Tuche, Leinen und Kurzwaren. Die Hiite stammen grosstcnteils aus der Slowakci,
Bohmen un.ci Mahren. Unter den Tuchen sin.el vorherrschen,d dicjenigen rnittcleuropaischcr
Herkun:ft (Bohmen, Schlesien, Deutschland, Mahren, Polen), aber man bringt in bedeutenden
Mengen aruch eng)jsches, wenigcr italienisches Tudi (siehe Tafel III). Das Repertorium der
T,uchsorten clie im friiher bekanntcn Drcissigst~Register von 1599 ni1:ht begegncn ,(clercn
Inhalt von S. Goldenberg in Clujul În rec. XV I .•. , Bucureşti, 1958 vcroffendicht wurde),
umifa~st 6 Sorten (siehe dercn Liste auf S. 179-180). Fiir die Zufohr von Kolonialwaren
(vor .aliem PfeHer) zcigt <las Gujer Dreissigst-Mater.i.al, dass Wicn cler ha,uptsa,ohli.chstc Pl.i.tz
fiir die Versorgung von Cluj blciht, obzwar in diesom Zeitraum dcr Kolonialwarenhandcl
mehr auf der „unteren Strasse• mi't Linz als wichtigem Markt vorsi.chging. Die Metalic
unei Gcgenstande aus Metall simi vorwiegend steirischer und tiroler Hcrk1Urtft ,(Stahl, Kupfer),
sowie saclisischer und bohmischer Herkunft (Zinn). Die Sen.sien wcrdcn in den Werkstattcn
Nie<lerăsterreichs erzeugt, wahrgcheinlich in Hainfeld.
Dcr Export (Tafel IV) zeigt cin dcutliches Obergewicht der Ausfuhr von Ochsen,
gefolgt von Bienenwachs. Die iibrigcn Exportwaren sind in bedeutcnd ger.i~rem Masse
vertreten. Alsa iiberwiegen die cinheimische Erzcugnisse in dcr Ausfuhr von Cluj nach
Wien un.d iibersteigen mengenmassig die aus dem Siiden herangebrachten Erzeugnisse (Kurzwaren, Bettdecken, cinige Leinwandsortcn, Friiclite u. ,a.). Nac:h W.ien wcrden Teppiiche uncl
Seidenwaren westlicher Herkunft ausgefiihrt, was cinen Handelsuanlauf in vielfacher Richtung
andeutet.
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Die Art cler ein- und ausgefuhr-ten Waren bewcist den Umstand, dass die Biirger von
Cluj beWTUsst die Bediirfnisse des ortlichen Konsums und des Transithandels mit den
Gegebenheiten des Angebotes von Konsumgiitern am mitteleuropaischen Markt in Beziehung
brachten. Das beleuchtet das Bestehen von standigen Handelsbeziehungen von Cluj mit
dom Wiener Platz.
Kaufleute, Handelskapital (Tafel V). Dic alljahrli.che Wiedcrholung derselben Namen
von Kauf!euten, ni.cht nur im Handel mit Wien sondern auch (betreffend clas gesamte
Drei$igst-Materiial) mit anderen Onschaiften und Llindern beweist, dass der Handel die
Hauptbeschaftigung einer gewissen Schichte cler Biirger von Cluj geworden war. Deren
winschaftliche Starke wir<l nur teilweise <lurch die mit Dreissigmaxe verzollten Transporte
beleuchtet; ilire Quellen sind auch die handwerkliiche Tatigkeit, bewegliahe und unbewegliche Giiter, stadtische Ămter. Das Vorhandensein des fur cine kaufmannische Tatigkeit
unerlasslichen Handelskapitals ist cine Tatsache, clic sich - wenn au,ch nur mittelbar - aus
dom Dreissigsst-Material ergibt.
Man kann einige, dieser Bevolkerungschi.chte eigenen Anen cler Tatigkeit feststellen:
a) personliche Geschaftsreisen; b) Beaiuftr~ngen; c) Bildung von ReisegrUiplpCn (vorla,u.fi.g
a:ber ohne Charakter einer HandelsgeseUschaft).
Gomeinsam mrt dom Handel Cluj-Polen, bietet cler in vorliegenclem Artikel analysierce
die getreuesten Informationen uber den Handel au/ weiter Fahrt cler Kauflaute von Cluj
in den ersten vier Jahrzehnten des XVIIten Jahrhunderts. Die Klarung cler Aufnahme,
cler sich die Kaufleute von Cluj und die von ihnen gefiihrte Waren am europaischen Platz
erfreuten, erfordert die Fortsetzung cler Forschungen in inlandischen und auslăn.dischen
Archiven.

AJUTOARELE PRIMITE DIN ROMANIA
DE ŞCOALA CAPITALĂ „RADU NEGRU" DIN FĂGĂRAŞ
(1869-1873)

Imbunătăţirii situaţiei învă.ţămimului românesc din Transilvania, confruntat cu serioase dificultăţi în condiţiile lip~i oricărui sprijin din partea
statului, i-au fost consacrate, în a ,doua jumătate a secolului al XIX-lea,
o mare parte a energiilor fruntaşilor românilor ardeleni, şcoala fiind con.siderată de aceştia drept unul din factorii de cea mai mare importa,nţă în
lupta pentru împlinirea idealurilor naţionale şi sociale ale poporului din
mijlocul căruia s....au ridicat.
Stăruitoarelor strădanii ale transilvănenilor li s-au adăugat ajutoarele
venite din Principate, şi apoi din România, pentru .înfiinţarea şi susţinerea
unor şcoli româneşti, a căror existenţă era ameninţată în principal de lipsa
fondurilor, dar şi a ,altor condiţii necesare asigurării bunei lor funcţionări.
Ajutorarea şcolilor din Transilvania se .În,scrie ca un capitol •Însemnat al
permanentelor legături .dintre românii care trăiau de o parte şi ,de alta a
Carpaţilor, legături ce au înregistrat o importantă etapă după constituirea
statului naţional român 1 • Este ounoscut substanţialul sprijin de care au beneficiat şcolile româneşti din Braşov, .subvenţiile acordate de statul român,
sumele provenite din arendarea. unor moşii şi donaţiile constituind principala sursă a susţinerii lor de-a lungul celei de a doua jumătăţi a veacului
treout şi pînă la 1918 2 • îndemna.ţi de ajuroarele primite de braşoveni, frunt,aşi ai românilor din Tu'rda şi Făigă,r.a,ş au 1solicitiat şi ei ,statului român ,subvenţii anuale pentru aşezămintele şcolare din oraşele respective3 • Deşi nu
au ajuns să beneficieze de astfel de subvenţii, ,şcolile din localităţile amintite
au fost sprijinite cu bani şi cărţi pe calea donaţiilor şi ,colectelor4, acţiuni
în care alături de cunosoute iPCTSOnalită.ţi politice şi ,culturale erau implicate
şi multe alte nume de mai mică rezonanţă, numărul mate a,l celor ce au
contiribuit şi modalităţile de colectare reprezentînd o grăitoare expresie a
uneia din formele de manifestare a puternicei solidarităţi dintre românii
dinăuntrul şi din afara arcului carpatic.
Referitor la şcoala populară din Făigăraş, devenită ,pentru ,sourtă vreme,
prin înfiinţa-reia a Încă două dase, şcoală capitală, pas important în intenţia
1 Şt.

Pas.cu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, încununarea i.deii, a tendina luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1968; V. Netea, Spre unitatea statală
a poporului român - legături politice şi culturale între anii 1859-1918 - , Bucureşti,
1979; V. Gunică-peanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti, 1968.
2 V. Netea, op. cit., p. 283-296, idem, Lupta românilor din Tramilvania pentru libertatea naţională (1848-1881), Bucureşti, 1974, p. 123-124 şi 32-2-323.
3 Şt. Pascu, Mihail Kogălniceanu şi problemele epocii sale, În
AISISP, XIII, 1967,
nr. 5, p. 75-76.
4 Pentru ajutoarele primite de şcoala din Turda, vezi G. Neamţu, Mihail Kogălniceanu
şi Transilvania, în Stt«iii, tomul 20, 1967, nr. 5, p. 925.
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fondatorilor ei spre întemeierea unui gimnaziu, datele consemn,ate de presa
timpului şi de alte .surse ,sînt în măsură să evidenţieze atît eforturile localnicilor, cit şi aspectele concrete ale sprijinului primit din România, îndreptate
către ridicarea pe o treaptă superioară a -învăţămîntului din oraş ,şi ,ţinut.
Totodată sînt puse În lumină mărturii elocvente ale aspiraţiilor naţionale
ale făgărăşenilor ce -se adaugă acelora .oare conturează ~mpresionanrul tablou
al puternicelor tendinţe şi lupte general româneşti pentru univatea naţională
din primii ani de după instaiurarea, la 1867. a sistemului dualist.

*
Ideea înfiinţării unui gimnaziu la Făgăraş este mai veche deoît anii
1869-1873 cînd a funcţionat acolo .şcoa.la ca,pitală „Radu Negiru", preconizată să devină instituţia de învăţămînt secundar a românilor din Ţara
Făgăraşului. Incă din secolul al XVIII-lea epi•scopul Grigore Maior plănuia
transformarea ...~oolii normali-ceşti" din Făgăraş într-un gimnaziu pentru
tinerimea din Ţara Oltului, intervenţiile sale. din anii 1774-1775, pe lingă
împărăteasa Maria Tereza răminîind însă fără rezu:tat. Scopul declarat al
încercării epi•scopului unit a fost limitarea trecerii tinerilor de aici la •Învă
ţă tură În Ţara Românească ,de un·de se în torceau ..:a preoţi ,şi •Învăţători,
aliment-înd astfel consistent rezistenţa pe care biserica, în fruntea căreia se
afla, o întîmpina ,în această parte sudică a T.ransilvaniei 5 •
La mijlocul secolului al XIX-lea per,sonalităţi proeminente ale vieţii
socia.l-po:itice şi culturale a românilor, preocupate de îmbunătă,ţirea situaţiei
învăţămîntului românesc din Transilvania, au elaborat planuri şi au făcut
propuneri cu privire la înifiinţiarea unei reţele de gimnazii româneşti -pentr,u
întreg teritoriul provinciei, unul dintre acestea ,urmînd a funcţiona În Ţara
Făgăraşului. Asvfel, George Ba.riţ, după ce în 1841 depl1ngea starea precară
a ·şcolii din regiunile compact locuite de români'\ situaţie În care se ,afla
şi Ţara Făgăraşului, în 1848 aprecia ca neapărat necesară înfiin,ţarea unui
gimnaziu şi pentru acest ţinut 7 • Ace:aşi ,lucru era înscris, at1Ît în memoriul
privitor l,a organizarea bisericii şi a ·Învăţămîntului românesc din Transilvania elaborat, în martie 1850, de ,studenţii români de la Viena şi în.aintat
sinodului bisericesc de la Sibiu, document al cărui prim semnatar a fost
Al. Pa.piu Ilarian 8 , cît şi în cadrul ,propunerilor lui Andrei Şaguna prin
oare, in iulie acelaşi an, se cerea autorităţilor deschiderea mai .multor gimnaz,ii pemru români 0 • Gândul unei astfel •de şcol-i pentru făgărăşeni şi pentru
cei din părţile Rupei îl Srămînta şi pe profesor-ul de la Cernăuţi, Aron
Pumnul, care o vedea realizabilă chiar ,În satul ·său natal, Cuciulata 10 •
Lipsa unei şcoli mai Sna.lte i-a preocupat !Şi pe oamenii locului, în mod
deosebit pe intelectualii ,ce au activat acolo :În diferite perioade din deceniile
1

:; N. Albu, 1,-toria Învăţămintului româneff din Transilvania pînă la 1800, Blaj, 1944,
p. 224.
6 Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania, de G. Em. Mar~ca, I. Haj6s,
C. Mare, C. Rusu, Bucureşti, 1968, IP· 84.
1 Idem, .p. 98, nota 239.
B I.
Pervain, I. Chindri~, Coreîpandenţa lui Alexandru Papiu [[arian, Cluj, 1972,

voi. I, p. 206 şi voi. II, p. 448.
9 V. Netea, Lupta românilor din Transilvania ... , p. 115-116.
10 Luceafărul, I, 1902, nr. 8, p. 126.
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şapte ,şi opt .ale veacului trecut, -răstimp care a gru,pat Ia Făgăraş un valoros
mă.nrunohi de -person!alităţi precum Ioan PU'şca.riu, Ioan Bran de Lemeni,
Aron Densuşianu, Nicolae Densu-şianu, Ioan Antonelli, Iosif Sterca Şuluţiu,
Teofil Frîncu, Ioan Roman, foan Dima Petraşcu, Ion Codru Drăguşanu.
Acesta din urmă, •autor al unei cărţi de 111otorietate, ,,Peregirinul Tran•silYan"11, vice-căpitan al districtului Făgăraş între anii 1861-1876, .avea să
aibă contribuţia principală la .fondarea şcolii capitiale „Radu Negru". lşi
adăuga astfel o 1ahă nota!bilă înfăptuire la bogata $a activitate pe tă!1ÎmuJI
slujirii ~colii româneşti, începută cu două decenii ,înainte, după ,ce, ,î,n 1845,
reveni•se Ia Bucureşti din călătoriile efectuate prin ţări,le Europei. ,în cei
dţiva ani de pfoă fa izbucnirea revolll1ţiei ide .la 1848, În timpul ,cărei-a ,a
îndeplinit misiunea de comisar de propagandă în judeţul Praihova.12 , Ion
Codru Drăguşanu (1818-1884) ,s..ia dovedit, prin preocupările şi rea,lizările
sale, a fi fost unul dintre aicei fruntiaşi ai generaţiei lui, ,caire, în spiritul
luminismului, ,aoordau educaţiei, şcolii, un rol pri-mordia.l în progresul general ,al ,societăţii româneşti. S-a .aifirmat în acest -sens ca traducător 1al cărţii

lui G. F. Wilrnsen, ,,Der deutsche Kindedreund" 13, important succes editorial al „Asoci,aţiei Literare" 14 , ca autor al unei -gramati•ci15 , primă ~ncercare de
introducere fo Ţara Românească a tezelor lingrvistiice ale şcolii latini~te16, şi
ca profesor al ,şcolii publice din P,loieşti 17 • Ouv.întarea rostită de el, la
15 noiembrie 1847, cu prilejul deschiderii anului ,şcolar, este relevantă pentru
concepţia sa cu privire ,la rolul şcolii .în societiate. ,Şcoa-1.a, ,consitdera tînărul
profesor, este „sufletul ,na.ţi unii", învăţătorul fiind „chemat a .exerciva unul
din cele mai importante mini.stere publice, una .din cele mai sînte funqiun~
sociale". Exprim'Îndu-şi convingerea că şi românii au .ajuns timpul luminării
şi al aifirmării lor multilaterale adresia un patl"tic apel auditoriului uite11 Peregrinul transelvanu sau Epistole scrise den tiere straine unui amicu m patria, de
la anu.lu 1835 pana inchisive 1848, tom. I, Sa,biiu, 1865, reeditată de N. Iorga-C. Onciu în
1910 (ireripăriită'. ,în 1923), Ş. Cioculq,cu in 1942, R. Munteanu În 1956, !E. Bu.srya m
1973 şi C. Albu în 1980.
12 Documente privind anul re·voluţionar 1848 în Ţar 11. Românească, Bucureşti, 1962,
p. 55 şi 659-661.
13 Foaia de titlu a Prietenului tinerimii, cane tLpărită sub auspiciile Arociaţiei literare
la 9fîrşi1 tul anului 1846, menţionează ca traducător pe /. K. P., or .acestea sînt -toomai
iniţialele numelui Jean Kodria Pleyarchou, nume Înscris În ,paşa.portul cu care I. C. Drăgu
şanu a revenit la Bucureşti wn călătoriile sale efectuare în multe din ţările Europei. Paşaiportul
cu care .a intrat în Ţara Românească, .În august ·1845, a fost studiat de I. Breazu 3n Contribuţii la biografia lui Jon Codru Drăgufanu, în Studii literare, II, Sibiu, 1943, ~- 216 şi urm.
Argumentul decisiv pentru atrihuirea tra<lucerii Prietenului tinerimii ne-a fost comunocat de
cir. Radu V. Raţiu din Turda, în ,păstrarea căruia se află Jurnalul cu însemnările făcute
ele marele călător {prianele pa.gini ale Jurnalului au fost publicate ele Radu Raţiu şi ,Flaviu
Sa.bău în Manus.criptum, V, 1974, nr. 1, p. 95-99), ,între acestea fiind menţionate şi datele
la care I C. Drăguşanu a început şi a terminat tălmăcirea amintitei cărţi. Mulţumim şi pe
această cale pentru -bunăvoinţa cu care dr. Radu V. Raţiu ne-a oferit infonmaţiile.
14 C. -Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională. 1834-1849, Bucureşti, 1967,
p. 75-76.
15 Rudimentele gramaticei române. Estrase din „Tentamen Criticum", cu adausu de
regule simple fi diverse a11otăciuni pentru uzul şcolarilor începători de Ioanne Ge~maniu
Koclru, Bucureşti, 1848.
16 Ş. Cioculescu, Jon Codru Drăguşanu, în Istoria literatlR"ii române, voi. II, Bucureşti,
1968, p. 575.
17 C. M. Boncu, Şcoala prahoveană. Secolele X-XIX, Bucureşti, 1976, ,p. 171-172.
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rior şi cititori.Jar „Universului" 18
„O ,grea furtună a trecut preste noi,
tare am ,căzut şi mult am suferit. Dară ia să aruncăm un văl preste toate
cele trecute şi să ne Însufleţim cu suflare nouă, să ne renaştem Încă o dată
antici. Nu voim cucerinţa lumii, nu bătălii, nu popoa.re ·subjugate; virtutea
străbună •să ne fie ţinta tendinţelor; pămiÎntu,l nostru .să-l 'Punem la contribuţiune prin industrie, negoţ şi cultură; pigriţia şi apatia ce ne domină să le
învingem şi să le rubjugăm .în fine. Însă armele pentru această luptă cine
să le dea ... Şcoala domnii mei, ,singură ,şcoala!".
Acelea-şi convingeri l-au călăuzit pe I. C. Drăguşanu .şi în act1v1tatea
desfăşurată ;în anii de idupă revoluţie .în ,condiţiile soci.a:l-politice ale Transilvaniei din vremea neoabsolutismului, a regimului libera:J ·şi dualismului. A
avut rolul principal la înfiinţarea şcolii româneşti din Cincu unde, <Începînd
din 1854, a ocupat postul de adjunct de pretură. 1n cuvîntul de inaugurare
a şcolii sublinia necesitatea ,dezvoltării învăţămîntului românesc prin funcţionarea a oît mai multe „institute de creştere şi cultivare" şi prin stabilirea
unui mod de remunerare potrivit pentru învăţători ,şi ;preoţi. Oultura, arăta
cu convingere oratorul, trebuie să ia.jungă „pînă Gn coliha celui de pe urmă
sătean" 19 . Situaţia şcolil10r populare aveia să constituie o constantă preocupare a sa şi după ce, 'în toamna anului 1861, a devenit viicecăpitan districtual, funcţie căreia i s-a adăugiat o vreme şi aceea de inspector şcolar. 1n
timpul unei revizii generale întreprinse prin comunită,ţile districtu-lui, în
scopul cercetării .stării şcolilor populare, a ţinut o ~uv,întare ;pe ,oare o ânoheia
cu îndemnul: ,.daţi dară copilaşii şi copilele la şcoală, că numai învăţătura
şi buna creştere vă poate smulge din amara sărăcie, daţi-le tot felul de
măiestrii, că singur plugăritul nu e de ajuns unui neam spre a putea fi mare şi
avut" 20 . În acelaşi an, 1862, tot 1. C. Drăguşanu a fost •semnatarul documentului prin care comitetul di,strictual propunea „sistematizarea sala•riilor
învăţătorilor", fondul de salarizare urmînd a fi constituit 1din contribuţia
întregii comunităţi, iar pentru satele cu ,locuitori de ambele confesiuni ,preconizîn'Clu-se înfiinţarea ,.şi .susţinerea unei singure ·Şcoli populare 21 •
1

*
Aceeaşi ,abnegaţie cu care •S-<a îngrijit de .buna funcţionare a fovăţă
mîntului <lin Întreg ţinutul ,avea să-l caracterizeze pe I. C. Drăguşanu şi
în strădaniile depuse pemru .înfiinţarea şcolii capitale din oraşul de reşe
dinţă al districtului. Hotărîrea deschiderii unei asemenea şcoli ,a fost lU!ată
Într-o şedinţă a sinodului protopresbiteral ortodox din Făgăraş din octombrie 1865 22 . E-ra •În discuţie deschilderea unei ,şcoli capitale şi în ,satul Viştea
de Jos. Sinodul a deds înfiinţarea şcolii .din Făgăraş ce urma a ifi susţinută
din fonduri strînse de .la comunele ,protopopiatului, din colecte şi alte contribuţii. Vicecăpitanul districrual a fost însăr-ciniat de acelaşi for, în iulie
1866, cu ·Întocmirea proiectului 'de statut. Prezentat sinodului, la :sifîrşitul
18

19
20

21

Universul, 1848, nr. 1, p. 2-5.
Telegraful român, 1860, nr. 46 din 17 noiembrie, p. 184.
Amicul şcoalei, 1862, nr. 26 din 30 iunie, p. 210.
V. Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania. 1860-1918,

p. 15.

N. Aron, Monografia bisericilor,
1913, p. 77.
22
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Făgăraş, Figă
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a.nruJ.ui 1866, proiectul ,a fost apoi Snaintat ,guvernului ,spre aprobare. Deşi
respins ,de guvern, printr-o rezoluţie din decembrie 1867, şcoala avea să se
deschidă totuşi uz.indu-se de ,prevederile ·statutului organic al bisericii ortodoxe române2 3 • Tot I. C. Drăguşanu s-a ocupat În .aceşti ani tele problemele
asigurării localului ~colii 24 , iar împreună ru Ion Dima Petraşcu, viitorul
dire,ctor, a întoomit programul <le studii, .aprobat de mitropolitul Şa.guna 25 •
Fonduri.le strînse di.n contribuţia comunelor din protopopiat - fuseseră
adunaţi pînă .în vara anului 1868 cca. 9.000 florini ,- ,fiin1d in-roficiente
s-a recurs la solicitarea sprijinului românilor de 1dincolo de munţi. Dată
pentru şcoala iclin Turoa ,ajutoarele băneşti ,au fost striînse ,pe li-stele de subscripţie recomandate prefeqilor judeţelor României de către ministrul ;de
interne Mihail Kogălniceanu 26 , ce.le ,pentru şcoala .din Făgăraş ,au fost colectate de cercul cunoscuţilor tf O'Stului pmfesor de Ja Ploieşti, emisarul tel mai
potrivit al românilor din Ţara Oltului ·Într-o asemenea cauză. I. C. Dră
guş.anu a solicitat sprijinul material 'Pentru şooa,la din Făgăriaş prietenilor,
foştilor ,săi elevi ,şi cunoscuţilor lui din România În timpul ,călătoriei efectuate ,în august-septembrie 1868. Rezultatele acestei ,acţiuni 'de colectare •a
ajutoarelor băneşti au fost .fă.cute cunoscute 1prin ,intermediul gazetelor „Telegra:fu,l român" 27 ~i „FederaţilJ[lea" 28 ,c,are au publicat corespon1denţa cuprinzînd numele celor cărora li s-au ,Înmfoat li.stele r'e subscripţie, tipărite gr<atuit de C. A. Rosetti, precum şi contribuţiile ,înscrise. Intre colectanţi şi donatori se aflau nume bine:unoscute de oameni politici, de ştiinţă şi ide cultură: A. T. La·urian, V. A. Urechi.a, I. Eli-a de Rădu'.escu, Al. Paoiu Ilarian,
Cezar Boliac, Aron Florian, generalul I. Em. Florescu, dr. P. latropol,
P. I. Cernătescu, Petru Suciu, C. Gră'dişteanu, Gr. Lahovari, C. Gr. Cantacuzino, I. Cantacuzino, D. Ghi.ca, P. P. Carp, Gr. Heliade, C. Filipescu,
St. Golescu - preşedintele Senatului - , At. Fătu - preşedintele Camerei
Legi,sl-ative - şi mulţi alţii. Lunga listă a deputaţilor şi a membrilor Curţii
de Casaţie indică o acţiune de colectare în ca::lrul instituţiilor respective
aşa cum un mare J1Umăr de .profesori au contr:buit pe listele aflate la directorii gimnaziilor Sf. Sava, Matei Basarab, Lazăr şi ,ai seminariilor din
Bucureşti şi Buzău. Oameni politici foşti miniştri .sau şefi de ,guvern, depu11ati - profesori uniYersitari ~i secundari, avoc•aţi, scriitori şi ziarişti,
medi'ci, feţe bisericeşti, funqionari, ofiţeri, proprietari şi comercianţi din
Bucureşti, Buzău, laşi, Craiova, Cîmpulung Muscel, Curtea de Argeş, Botoşani, Huşi, Ploieşti, TI.rgovişte erau angajaţi în acţiunea de colectare a ajuwarelor pentru şcoala din ,Făgăflaş. în mai 1869, _,.Federaţiunea" .aducea la
cunoştinta cititori.lor ei numele crniovenilor care, ,În frunte cu prefectul Doljului şi primarul Craiovei, s-au •Înscris pe lista de subscripţie ,aflată la directorul ,gimnaziului ,de aici, Marin G. Fontanin 29 . Numărul celor care au răs1

1

23

Idem, op. cit., p. 80.
Protocoalele comitetului parohial ortodox Făgăraş, p. 244-279. Registrul se a.flă
la biserica Sf. Treime din Făgăraş.
~ N. Aron, op. cit., p. 69.
26 G. Neamţu, op. cit., p. 925.
~ Telegraful român, 1868, nr. 93 din 14/26 noiembrie, p. 370-371 ş1 nr. 94 din
17/29 noiembrie, p. 375.
28 Federaţiunea, 1869, nr. 1 din 1/13 ianuarie, p. 1-4.
29 Wem, nr. 55 din 18/30 mai 1869, p. 221.
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puns apelului l,a ~,umanitate şi români,sm" a fost mult mai mare deaît înşi
rarea făcută de-a lungul celor 151 poziţii, cîte cuprind corespondenţele amintite, colectanţii înscriind şi importante sume de bani adunate de la persoane
rămase anonime - ex. V. A. Urechia care preda 2.000 lei, aproape jumătate
din suma totală - . Au fost strînşi pînă în mai 1869, 4.984,50 lei şi primite,
pînă atunci şi u,terior, peste 300 de că,r,ţi. Alte -contribuţii urmau ,a fi expediate la Făgăraş sau la Bucureşti, lui A. F. Nestor, directorul gimnaziului
Matei Basarab.
Cu ajutoarele primite din România ,a fost •Î,n,trunit minimul de condiţii
pentru deschirderea şcolii, ,aşa înc-ît la 1/13 ,septem1brie 1869 I. C. Drăiguşanu
avea din nou bucuria -de ,a 1msti o cuv-întare şcolară inaugurală 30 • Şi de
această dată a făcut a apologie a puterii transformatoare a ·eductaţiei, a
culturii. ln spri jinul i1deii, .dominantă .a g,îndirii sale, 'În virtutea cărei•a atribuia culturii rolul precumpănitor ,În progr~sul generail !al societăţii, ia.'ducea
teoria iacelor „filosofi ,scrutători ... uniţi în ,pă·rereia, icum că omul ,din natura
s,a este tiran, aplecat spre ,rău" ,şi ,,,numai cultura bine •Înţeleasă, adecă -desvoltarea intelectuală şi morală •a omului, prin împărtăşirea ştiinţei .şi educaţiunii, face din omul narurei om adevărat; :numiai cultura poate să-l ridice
la demnitatea ifiin,ţei sale, la primul .rang ,a,supra ituturor făpturilor". Extinzînd judeicata la popoare sau naţiuni, apreciia că lipsa culturii le face ,,,mai
egoi~te, mai a,supritoare, mai dispreţuitoare şi mai neactive ... fsau:/ ... mai
umilite, mai neputincioase, mai ,asuprite, .spre ia~şi ,ajuta şi spre .a se rădi•ca".
Referin1du~se apoi la siwaţÎa poporului român, .căruia „sau t11u i-a fost
iertat desvoltămîntul •spiritului, .sau ,nu ,În sens n'aţional", afirma necesitatea dezvoltării culturii, însă „omnilaterală şi naţională, :nu importată ,din
străină tare ·sa,u s-uptă de Ia străini", aceasta av,înid puterea de a JJune în
valoare „virtuţile ce decorează •acest ,popor, chiar şi ,În starea lui ide ru•sticitate". lşi exprima credinţa ,că ,,,piedicile ce -încă .ne mai stau În ,contra,
sunt foarte trecătoare. Spiritul poporului nostru •a (invins tot .şi a·cum a ajuns
un avî.nt îmbucurător" . .În ·încheierea cuvÎnt!Ului .său, ca ,semn de .recunoştinţă
pentru ajutoru'! primit din România :Şi de (Preţuire a traldiţiei istorice, anunţa
numele dat :aşezămfotului inaugurat, .acela al legendaruLui voievod 1descăle
cător de ,,,Ţară", ,,Radu Negru".
Un nou ajutor venit ·din România, în toa.nma aiceluia~i 'an, a :fost -reprezent·at de că·r,ţile intrate ,în bibliotecile şcolilor ,capitale din Făgăria.ş şi
Oh.aha şi a oficiului di.strictual, trimise 1de tipog.ralfia st-atului din Bucureşti
în Tran'Sil'V'ani·a •şi ;Banat din ordinul lui Mihail Kogălniceanu 31 .
,Făciîn:d parte ·din preoioupările legare ,de asigurarea condiţiilor unei ibune
funcţionări a şooli-i, grija !de ,a o dota cu o bibliotecă pe măsura -dorinţelor
fondatorilor ei, i-a fodemnat pe 'aceştia 1să apeleze din nou la sprijinul conaţionalilor. Prin apelul intimlat „O rogare în interesul românismului", semnat de I. D. Petraşcu, publicat, în ianuarie 1870, de „Telegraful român" 32 şi
„Federaţi unea " 33 se cerea tuturor autorilor cîte un exemplar din operele lor
pentru •îrmbogăţir'C'a fondului bibliotecii şcolii. Se arăta că ,începutul fosese fă1

30

31
32
33

Idem, nr. 1C5 din 14/26 septembrie 1869, p. 418-419.
Transilvania, 1870, nr. 12 din 15 iunie, p. 147.
Telegraful român, 1870, nr. 3 din 8/20 ianuarie, p. 9-10.
Federaţiu11ea, 1870, nr. 5 din 11/23 ianuarie, p. 18-19.
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cut de Mihail Kogălniceanu fo timpul dnd a fost „m1mstru de interne al
României libere'\ aducîndu-i-se vii mulţumiri pentru cărţile trimise. Acelaşi
.apel a .apărut şi ,în gazetele din Bucureşti „Românul" 34 , ,,Trompetta Carpaţi
lor" şi „Pressa" 35 , lărgindu-se astfel considerabil aria de 1mde ·aveau să sosească .J.a Făgăraş .ajutoarele pentru şcoala de curînd 3nifiinţată. La puţină
vreme după ,apariţiia în presă a apelului, ,,Societatea pentru învăţătura poporului român" era deja angajată în acţiunea de sprijinire a iniţiativei lui
I. D. Petraşcu prin repetate solicitări adresate autorilor şi publicului pentru
don•area de 'Cărţi •ce urm.au a fi trimise ş,oolii din Făigăraş 36 . În aprilie 187G
se primeau din partea „Societăţii" 48 de cărţi, între care şi „Foaia societăţii
pentru fovă.ţătura poporului român" 37 . Alte vreo 60 ,de cărţi şi mai mult 1de
90 de litograifii, hărţi şi taiblouri precum şi ajutoare băneşti ajung la Făgă
raş, pînă fo ,m,ai 1870, ·din partea lui AL Papiu Ilarian, I. C. Ma·ssim, G. Sion,
D. Papazoglu, G. Bariţ, a profesorilor semin.ariului •di.n Bucureşti, G. Enă
ceanu, T. Scrib.an, P. Alessandrescu şi a altora. S-au primit de asemenea
gazetele „Trompetta Carpaţilor" şi „Pressa". Mulţumind donatorilor, I. D.
Petraşcu mărturi,sea că nu a avut nici o ·Îndoială •În privinţa rezultatelor apelului său, i.9Ubliniind în continuare şi semnificaţia adînică a acestor ajutoare:
,,Numai ajutându-ne uinii pre alţii, se va putea pg-,odu,ce n-elapăr'at simţul ce,itripetal al întregii familii latine, unitare după sînge şi omogeneitate" (subl. în
text) 38 • Intr-o altă notă, publicată ,în 1decembrie 1871, I. C. Drăguşanu mulţumea episcopului Dioni-sie al Buzăului pentru cele 132 de cărţi 1 dăruite şcolii
,,Radu Negru", lui G. M. Fontanin pentru banii trimişi de la Craiova, precum
şi redacţiilor „Pressei" şi „Semănătoriului" •din BM.ad ,de la oare s-au primit
colecţii .ale respectivelor gazete3 9 •
Problem.a cea mai d~ficilă pentru .funqionarea şcolii din Făgăraş rămî
nea aceea a fondurilor băneşti. încurajaţi de ajutoarele pe care corpurile
legiuitoare din România le-au votat pentru şcolile din Braşov şi făgărăşenii au
solicitat ,aprobarea unei subvenţii băneşti. In acest ,scop, I. C. Drăguşanu
şi I. D. Petraşcu au redactat un memoriu ce avea ,să fie adoptat, la 13 martie
1870, de sinodul protopresbiteral I gr. or. al Făgăraşului 40 • ArgumentÎnd cererea de acor,dare a unei ,subvenţii anuale, memoriul a,dresat Camerei LegislatiYe a României -cuprinde dteva pasaje ce exprimau elocvent gîn•duri şi
năzuinţe ale autorilor şi ale celor •care l-au adoptat, aceleaşi, atît la Făgă1

34
Românul, 1870, 28 ianuarie, p. 83. Dată fiind rivalitatea politică dintre C. A.
Rosetti şi Mihail Kogălniceanu, În apelul publicat <le Românul Lipsea ,pasa]ul În care se
adu,ceau mulţumiri ;ocestuia din urmă pentru cărţile trimise în 1869.
35 N. Aron, op. cit., p. 72.
36 Vezi Românul, 1870, nr. din 24, 25, 30 şi 31 ianuarie.
37 Federaţiunea, 1870, nr. 58 din 21 iunie/3 iulie, p. 228-229.
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39

Ibidem.
Telegraful român, nr. 102 din 23 decembrie 1871/4 imuarie 1872.
Ş. Cioculescu, Ion Codru Drăguşanu după docummte inedite, În

40
Preocupări literare, 1942, nr. 4, p. 196-205, unde sînt publicate memoriul adresat Ca,merei Legislative

din BUC'l.lreşti şi scrisoarea către Ioan Cîmpineanu. Ş. Cioculescu recunoştea În conţinutul
memoriului ~ndurile şi pana lui I. C. Drăguşanu, deşi numele a:cesruia nu figura •printre
semna-tarii documentului. Jn relatarea privitoare la şcoala „Radu Negru", Întocmită de
I. D. Petraşcu la 1913, publicată de N. Aron În op. cit., p. 64-75, fostul director arăta
că I. C. Drăguşanu şi el au fost autorii memoriului. Câ şi I. D. Petraşcu a contribuit la redactare, o dovedeşte şi fraza subliniată din apelul „O rogare În interesul români~mului"
care se regă~eşte şi În textul memoriului.
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r.aş, cit ·şi 1în celelalte părţi ale Transilvaniei anilor de după 'Încheierea .pactului ·dualist.
În document se arăta: ,,Multe şi nenumărate au fost ş1 ,sunt ...
calamităţile, ce iubit1a noa'stră naţiune au fad.urat şi ·îndură ,încă, în.cit nu mai
credem •să .ne poată arăta istoria vr-o naţiune mai Împilată. Cu toate acestea
providenţa. n-.au lă.sat-o să piară, ha ce e mai mult, azi .se prezintă ea înaintea
Europei, plină de vitalitate, plină de vigoare! ... Dară ca o naţiune .să se
ră,dice la nimbul te i se cuvine, ... , şi să se poată socoti şi ,su'Sţine fotre
celelalte, este necesitate neapărată, de primă ordene, ca să se ,îm.brăţiŞC"Ze şi
să se 1încă-lzea.scă la !SÎnul său naţional toţi fiii săi, a:fle-.se ei sub oblăduire
,proprie, afle-,se ei sUlb oblăduire -străină, rcăci s,acrul odor al naţionalităţii ,pretutindeni trebuie conservat şi Înaintat spre a se produce simţul centripetal
al întregii familii latine unitare după sînge şi omogeneitate. Avem rniî.ngîierea şi ne m'În'drim şi noi românii -cu un stat românesc .... Acest stat este
chem.it a exercita tutelă naţională - nu numai morală, ci şi materială faţă
cu consîngenii orfani ide un a'Semenea regim ... Cum că 6tatul român, centrul
României ,întregi, şi-a .înţeles misiunea şi a început a şi-o Împlini, avem ce'.e
mai vii probe - şi cum -că va păşi pe această cale îndegetată(?) de propria sa conservare, avem cea mai neclătită 'Speranţă".
După ,această parte a memoriului, care se constituie 'Într-o convin.găware
expresie, afirmată la Făigăraş în 1870, a ideii importanţei existen.ţei statului
n.a,ţional român, ,.centrul României ,Întregi", în lupta pentru ,Împlinirea idealurilor .de unitate naţională, ,sînt prezentate in continuare eforturile ·depuse
în etapele -ce au premers înfiinţarea şcolii menite a asigura tinerilor din oraş
şi Împrejurimi pregătirea necesară primirii lor m gimnazii. Progresul ,îmbucurător Înregistrat după deschiderea celei de a treia clase şi greutăţile întimpinate ,în pregătirea completării şcolii cu da-sa a patra, pentru anul şcolar
1870-1871, au condus la hotărîrea de a se solicita aprobarea subvenţiei.
Obţinerea ajutorului se arăta În Încheiere - ar crea posibilitatea de a
fi cuprinsă la învăţătură „şi tinerimea fraţilor noştri greco-catolici din vecinătate, ca şi noi lipsiţi şi doritori de înainrare" 41 .
In sprijinul memoriului înaintat Camerei Legislative, I. C. Drăguşanu
a dresa, în decembrie 1870, o .seri-soare către Mihail Kogălniceanu cu rugă
mintea ,de ,a fi „patron în cauz·a idotaţiunii"~ 2 , şi o alta fostului său discipol,
Ioan Cîmpineanu, căruia, recomandîndu-i aceeaşi cauză, îi cerea să cîştige şi
alţi susţinători printre deputaţi pentru petiţia făgărăşenilor 41 • Mulţi dintre
membrii Camerei cunoşteau Încă din 1868 eforturile făcute pentru ,înfiinţa
rea şoolii ,din Făigăraş, ,oînd aru contribuit şi ei la suhscripţii:e amintite mai sus.
Camera Legislativă a votat o ,subvenţie anuală de 5.000 de lei, dar acea·sta
nu a ajuns •să fie operată, fiinid anulată ,î,n C'a.drul măsurilor ·de reducere masivă ,a cheltuielilor de la bugerul statului luate de ,ministrul de finanţe
1

1

41 Şi românii de confesiune gr. cat. erau •preocupaţi de înfiinţarea unei şcoli mai înalte
la Făgăraş. Ioan Antonelli, vicarul Făgăraşului, scria în 1869 lui George Bariţ des.pre încercările lui pentru „redicarea unei şcoale reale aici În centrul şi emporiul districtului", încercări· care niâ ele nu s-au putut materializa; ve1.i
George Bariţ fi contemporanii săi,
Ediţie de Şt. Pasou, I. Pervain, I. Chindriş, D. Suciu, M. Popa şi G. Neamţu, voi. III,
Bucureşti, 1976, p. 258.
,i D. Popovici, Din legăturile lui Mihail Kogălniceanu cu Tramilva11ia, in Arhiva Românească, IX, partea I-a, 1943, p. 1.,6.
43 Vezi nota 40.
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P. Mavrogheni 44 • ln aceleaşi 1mprejurări au fost anulate şi .subvenţiile votate, în urma intervenţiilor lui I. C. Drăguşanu, de -către consiliile judeţelor
Muscel, Argeş, Prahova şi Buzău 45 •
Cu toate strădaniile depuse de I. C. Drăguşanu şi I. D. Petraşcu, ,ajutaţi şi :îndemnaţi şi de mitropolitul Şaguna, şcoala capitală ,,Radu Negru"
nu a funcţionat ,decît patru ani, cu o .freoven,ţă apreciată ca mulţumitoare (tÎn
anul .şcolar 1869-1870, 83 de elevi în trei dase, 1870-1871, 109 elevi 'În
patru dase, 1871-1872, 93 elevi ,în patru clase, 1872-1873, 117 e!evi în
patru da-se), cursurile fiind ,susţinute de I. D. Petr,a~u. directorul ,şcol-ii, şi
de învăţătorii Vasile Leicu, Ioan Buzea, Ioan Popovici, Candit Muşlea,
Ioan Bărbat 46 •
ln intenţia fondatorilor ei, şcoala urma să .fie completată şi cu alte clase
pînă la nivelul unui gimnaziu irnforior. Prin grija directorului şcolii au fost
deschise, în particular, primele două dase, elevii fiind iapoi 'În&crişi la gimnaziul din Braşov. A fost ,preocupat de asemenea de a&igurarea unui corp de
profesori ai proiectatului gimnaziu, _scop 'În care obţinuse promisiuni de colaborare de la Aron Densuşianu, Ioan Antonelli şi I. C. Drăguşanu, cărora
le--ar .fi revenit predarea limbilor clasice ,şi :străine 47 .
Direct implicat ,În problemele ridicării pe o treaptă mai înaltă a 1învă
ţămîntului ·din oraş şi di,strict a fost şi Geor,ge Bariţ, ,în an,i 1869-1871,
membru al consiliului şcolar ,din Făgăraş. lntr-o ~inţă a acestui ·consil~u.
în manie 1870, el făcea propunerea, mai apropiată <le necesităţile timpului
şi locului, de -înfiinţare a unei ·şcoli cetăţeneşti cu şase da-se şi nu a unui
gimnaziu inferior, asllfel că În locul limbilor clasice ar ,fi urmat să ,fie predate
mai multe „cunoştinţe reale (matemacice şi .fizice) de care avem al'Îta nevoie"48. Acelaşi rnnsiliu şcol1ar discutînd, fo 1871, ideea unei şcoli de agricultură pentru districtul Făgăraşului, a Însărcinat pe ,parohul reformat Carol
Paneze! cu elaborarea proiectului unei asemenea şcoli, proiect asupra căruia
George Bariţ avea să-şi formuleze opiniile, dovedind acelaşi spirit realist,
propriu multilateralei •sale activităţi, în două articole apărute ,în „Transilvaniaa49.
Nici unul din proiectele amintite nu au prinos viaţă, mai mult <lecit atît
nu a putut Ji susţinută nici şcoala •capitală, nereuşitele re·spective fiintd determinate in principal de condiţiile nefavorabile 1 dezvoltării Învăţămfotului românesc din Transilvania anilor duali•smului. Tot at-ît de adevărat este insă şi
faptul că românii -înşişi din oraş şi district nu ,au realizat acea unitate care
să asigure posibilitatea finalizării unor asemenea iniţiative5°. Disputelor conN. Aron, op. cit., p. 67.
Idem, op. cit., p. 68.
48 Idem, op. cit., p. 64.
47 Idem, op. cit., p. 70.
48 Transilvania, 1870, nr. 8 din 15 aprilie, p. 92.
49 Wem, 1872, nr. 4 din 15 februarie, ip. 40-41 şi nr. 7 din 1 ,aprilie, ip: 77-80.
50 Vezi aprecierile lui G. Bariţ (Transilvania, 1870, nr. 8 din 15 aprilie, p. 93) şi
I. Bologa (Tranrilvania, 1871, nr. 16 din 15 august, p. 186) precum şi discuţiile din Telegraful român, 1870, nr. 3 şi 7, asupra soartei fondurilor grăni.cereşti cărora nu li s-a dat o
folosinţă ce ar fi putut du.ce la întemeierea unui g11111naziu aşa cum s-a realizat la Năsăud.
Sistarea contribuţiei comunelor din jurul Făgăraşului a privat de asemenea şcoala „Radu
Negru• de o importantă sursă materială pentru susţinerea ci; vezi N. Aron, oP. cit., p. 41.
44
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fesionale li 'S-au adăugat diferendele poliri,ce, generate -de confruntarea pe
acest teren ia activismului ,şi a pa,sivismului, liniile luptei politice a românilor
transilvăneni, situaţie care a stîrnit rivalităţi şi a creat o stare de confuzie5 1,
improprie materializării unor a,stifel de ,încercări.
IOAN CIUPEA

LES APPUIS PRETES PAR LA ROUMANIE
A L'ECX)LE „RADU NEGRU" DE FAGARAŞ (1869-1873)
(Resume)

a

Parmi Ies nomhreuses liaisons en<tre Ies Roumains des deux versants des Carpates
la deuxieme moitie du XIX-e siecle, un role important a eu l'appui materiei prete aiux ecoles
des Rownains de Transylvanie.
L'artide !Presente des donnees concretes roncernant l'.aide re~ue de la part de Roumanie
par l'ecole „Radu Negru" de Făgăraş, 6cole qui, dans :l'intention de seis fondateun, devait
deven.ir un 1ycee pour 1es Roumains du Pays de Făgăraş.

51 Asupra stării de lucruri din distriJCtul Făgăraşu1'ui 9Înt edificatoare 9Crisorile lui
I. Antonelli către G. Bariţ (George Bariţ şi contemporanii răi, vol. III, p. 212-287) şi nwneroasele articole poleinice care pot fi întîlnite în presa vremii. De pildă, numai în Federaţiunea
au apărut '15tfel de ar,ti.cole în nr. 6-15, 20, 42, 45 din 1869 sau în nr. 54, 72, 77, 79
din 1870.

MANIFESTĂRILE

CRIZEI ECONOMICE
DIN 1873 !N INDUSTRIA MINIERĂ
ŞI SIDERURGICĂ DIN TRANSILVANIA

Conjunctura economică ,în Transilvania, după 1867, şi care, datorită
marii industrii, precum şi necesităţilor cresoînde ce se resimţeau
în domeniul infoa,structurii, a dus 1a un grad mai înah de mobilitate a factori.lor de producţie :în industria extractivă şi •siderurigică 1 , a fost curmată,
in 1873, de ,,criza cea mai amplă, cea mai pwfundă şi cea mai devastatoare"2 a veacului al ~!X-lea. fotrucit criza - la .fel ca în cazul ţări.lor
oapitaliste mai evoluate - ,s-a făcut •simţită IÎn cea mai mare mă·sură pe
tărîmul indUJStriei .grele, ea a anihilat ~n bună parte nivelul productiv atins
pînă atunci •Î,n industria extractivă şi .siderurgică, devenind de~a dreptul fatală pentru un ·şir de fotreprinderi mai puţin rezistente; 10 acela;şi timp, a
paralizat pentru o perioa·dă îndelungată ini,ţiativele de v•itală IÎnsemnătate În
activitatea extra:ctivă.
„Niciodată - arată un specialist ,contemporan al prdblemei - , în ţara
noastră nu iau fost .atîtea prospeoţiuni li~re, oa ân 1873, acest cel mai pro-ductiv an al producţiei luate în totalitatea ei, iar, pe măsură ce criza generală a afacerilor, ~ncepută focă în acel an şi durînd fără fo.cetare fo anii
următori, până ,în 1879, a ,descuraj,at ini,ţi,ativa ·Întreprinzătoare, ,se constată
o ·scădere continuă şi a numărului prospecţiuni.lor l~bere, ele iÎncepînd să
crească din nou ,iibia fo 1880" 3 • în Transilvania, autorităţile miniere au :înregistrat .în anul 1873 un număr de 5562 prospecţiuni libere 4 • E •drept, pînă
iÎn anul 1875, ele sporiră la 6775, fiind ân mîna a 595 ·întreprinzători, dar
apoi, pînă în 1880, au scăzut pînă la 5861 prospecţiuni libere 5 • ln cazul unor
.anumite zone, această fază incipientă a activităţii de extracţie avea o înfă
ţişare şi mai negativă <lec,ît imaginea generală. Astfel, dacă regresul fo an,sa,mblu fu de 140/o, ,în .schimb, de exemplu, ,în zona ,aparţinătoare camerei
de comerţ şi industrie din Cluj, prospecţiuni.le libere ,scăzură ân anul 1876
la o treime ,din cele Înregistrate În anul anterior, şi ,anume, de la 1408 la
965 de prospecţiuni, iar 'în anii următori ,înregi,strară creşreri lente: în 1877
la 1064, ~n 1878 la 1271 6 • Dacă mai ,adăugăm că o parte din prospecţiunile
libere .conistituiau, de fapt, chiar •În con1 diţii economice favorabile, ocupări
de teren -cu .scopul de a para concurenţa, ori - mfoate de mobilul prolfitudezvoltării

1

1

1

1

1 Vezi mai pe larg În L. Vajda, Industria minieră şi metalurgică din Transilvania în
perioada de avînt capitalist 1867-1873, în ActaMN, XVIl/1980, rp. 277-297.
2 Fred Oelssner, Die Wirtscha/tskrisen, Berlin, 1949, p. 244.
3 Konek Sandor, Banyaszatunk jelen allapota s teendăink annak sikeresebb kifejtesere,
în Ertekezesek a nemzetgazdasagtan es statisztika korebăl, Il/1882-1883, p. 12.
4 Hivatalos Statisztikai Kozlemcnyek, anul VII, fasc. V, p. 88.
5 Magyar S~tisztikai Kozlemenyek,
voi. III, p. 6; Magyar Statisztikai l:.vkonyv,
voi. IV, ip. 6.
6 A kolozsvari kereskedeLmi
iiparkamara jelentese, 1878, p. 95.
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urmăreau

scopuri speculative, anii de criza au pus

şi

mai mult sub

semnul Sntrebării calitatea a.cestora de a reflecta realităţile, cac1 aici .s--43.u
împuţinat simţitor lucrările

efective

ce prospeqiune şi extracţie.

Donaţiile de teren, care ,constituiau premisa activită.ţii de extracţie, ilustrează şi ele cu prisosinţă criza perioadei. Dacă fo anii 1867-1873 creşterea
perimetrelor ocupate era de 612¾7, în schimb, fo anii 1873-1880 aceaistă
creştere atinse doar proporţ:ia de 28¾ 8 • Pretenţiile la acceptarea unor noi
donaţii de perimetre s-,au redus mai cu seamă în anii 1875-1880 :în
urma prelungirii crizei şi a trecerii ·s,ale ,în ·depresiune -, ajungînd a,proape
la zero: dacă în anii 1873-1875 creşterea era de 270/o, acel~i indice a
scăz,ut :în anii amintiţi la numai 0,450/o.

„Criza financiară din anul 1873, în urma căreia şi-,au focetia.t activitatea
multe ,fabrici consumatoare de cărbune, a avut o influenţă nefastă asupra
producţiei de cărbune a anumitor zone, mergînd pînă acolo, ,încît această
producţie, 3n loc de a ,spori, suferi chiar o oarecare resufogere" .aifirmă
o relatare rontemporană 9 • Tabelul de mai jos prezintă efectul <le frînare
exercitat de anii de criză asupra extracţiei de cărbune ,în Tranisilvan:ia.
Criza 5-a adîncit şi prelungit cel mai mult iÎn domeniul extracţiei de
căr1bune brun. Recesiunea ,se ,produse încă ,În oursul anului 1874, şi anume,
în ci:fre .rotunce, cu 240 OOO chintale, constituind totodată minima întregii
Producţia

Cărbune

brun

Anul
în q
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

1 611
1 371
1 517
1 505
1 767
1 570
1 372
1 620

751
712
579
572
586
467
779
785

de

cărbune

%

(1873
=100)

100
85
94
93
109
97
85
100

în Transilvania între 1873
Cărbune

negru

în q
2 991 513
2 697 152
3 193 563
2 782 865
2 779 776
2 476 181
2 717 427
3 100 819

%

(1873
=100)

100
90
107
93
93
83
91
103

şi

1880
Total
în q

4 603 264
4 068 864
4 711 142
4 288 437
4 547 362
4 046 648
4 090 206
4 721 604

%

(1873
=100)
~--•

'

100
88
102
93
99
88
89
102

perioa·de de criză (,împreună cu rezultatul anului 1879 - ce urmă unor oscilaţii anua!e de variată mărime - , rezultat mai mic şi el cu 150/o decît cel
al producţiei din primul an de ,criză). Au trebuit .să treacă şapte ani, ,pînă
ce cantitatea producţiei de cărbune brun a atins din nou, respectiv a depăşit în mo'd constant, nivelul anului 1873.
7 Hivatalos
Statisztikai Kozlemenyek, anul II, fasc. V, p. 147; idem, anul VII,
fasc. V, p. 87.
8 Magyar Statisztikai E.vkonyv, voi. IV, p. 5.
8 Hantken Miksa, Magyarorszag szentelepei es szenbanyaszata, Budapest, 1878, p. 4.
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Dezvoltarea extraeţiei de cărbune brun era legată în primul rînd de
din Valea Jiului, pornită pe cialea marii industrii, iÎntruC'Ît cca. 940/o
din mc,rua producţiei g.lobale a anilor 1873-1880 erau date de această produqie.
producţia

Produeţla

Anul

S.A. de
mine şi
fuma.le din
BraşoT

de eiirbune in Valea .Jlnlnl intre 1873

%

(1873
=100)

în q

1873
1874
1875

1876
1877

1878
1879
1880

809 200
758 599
701 101
772 200
870 256
781 087
931 824
1365 465

Minele
statului

%

(1873
=100)

în q

100
94
86
95
107
96
115
169

793 907
592 088
744 096
639 750
602 310
530 960
248 320

-

Mine.
Hoffme.nn
Rafael
în q

100
74
94
80
76
67
31

-

100
25

-

-

-

1880

(1873
%~
=100)
în q

952
244

-

şi

-

1604059
1 350 931
1445197
1 411 950
1 472 566
1312047
1 180 144
1365465

%

(1873
=100)
100
84
90
88
92

82
73
85

Datele .înfăţişate demonstrează faptul că industria carboniferă din Valea
Jiului a avut de 5uferit de pe urma ,crizei economice peste media generală.
In întreaga ,perioadă de criză, indicii de produeţie realiz,aţi aici sînt, faţă
de cei din 1873, ,sub nivelul mediei generale transilvănene. Cauza rezidă În
faptul că extracţia de cărbune ,din Valea Jiului a ajunis, :Încă de dÎnd ea
luă oalea. marii industrii, la un grad ·de ,concentrare ,deosebit de ridioat, .grad
pe care condiţiile de criză .I-au mărit şi mai mult.
Bînă ,în anul 1873, avem cunoştinţă despre şapte întreprinderi miniere
În Valea Jiului. Anii prelungiţi ai crizei au rărit fosa foarte mult şirul tintreprinderilor. Din cauza „stagnării generale a comerţUlui" a survenit un repao-s forţat În activitatea mai multor ,Întreprinderi mai mici, printre care
societatea minieră „Transylvania", asociaţia minieră „Arpâd-Terezia" care
va trece la o prnducţie conti_nuă abia tn anul 1881, mina Puj Zsiigmond care
•se reface tot ,în 1881, asociaţia ,de exploatare a ,cărbunelui ide piatră din
Crivaidia10 . De pildă, S.A. Mina ,de Că11bune ·de Piatră din Jiu, formată în
1873 din Întreprinderea Hoiffmann Rafael, deşi ,,multiple for.ţe financiare de
poste hotare 5-a.u alăturat acţÎoniarilor săi" 11 , se pUnge •În 1877 că ,, ... nici
pină azi nu a putut obţine condiţii favorabile pentru ca, în pos~ia lor, să
înceapă exploatările miniere" 12 şi chiar iÎn 1880 mai e nevoită să raporteze
autorităţilor miniere superioare că ,.întruoît stagnarea economică generală
mai ţine şi ân prezent, a fost pînă acum cu neputinţă de •înj.ghebat o Întreprindere vi,aibilă"1 3 •
10 Arh. Stat. Deva, Arh. Căpitănatului minier Zlatna, 456/1877, 310/1878, 465/1879,
187{1882.
11 Loc. cit., 300/.1874, 713/1877.
12 Loc. cit., 713/1877.
u Loc. cit., 420/1881.
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Povara crizei -deveni fatală şi pentru minele ide cărbune ale statului,
cea de a doua fotreprindere, -ca mărime, din Valea Jiului. Deoarece produq.ia acesteia pe anul 1879 se ridica .la numai 310/o din ,producţia anului
1873, guvernul, ,,sătul de marile pierderi ,În afaceri, ... a vrut mai întîi
(1875) să vfodă minele, dar cum pe atunci nu s/4 gă,sit nici un ,cumpărător,
ele fură date 'în 1879 :în antrepriză Intreprinderii din Hraşov" 14 • Conform
contractului de antrepriză val,aibil ,din 1 august 1879, S.A. -de Mine şi Furnale din Braşov, in schimbul achitării sumei minime de antrepriză de
35 OOO florini pe an, a obţinut perimetre miniere - cu !Întreaga lor instalaţie şi utilajul complet - , datorită cărora a ajuns pe ani de zi.le să deţină
monopolul exduisiv al exploatării ,c,arbon~fere din Valea Jiului, recompensîndu-se cu v;îr,f şi :îndesat pentru pieriderile -suferite în anii ·de criză din cauza
scăderii producţiei şi a preţurilor pentru cărbune 15 • Prin noile perimetre
cîştigate, focă ,În 1879 ea ,Înregistră o producţie de cărbune mai mare cu
150/o, iar în 1880 mai mare cu 690/o idedît 10 1873.
In celelalte perimetre de cărbune brun dim Transilvania, fo cazul Întreprinderilor cu capacitate ide producţie mai redusă, s-au resimtit de asemenea
efectele crizei asupra pro-duqiei, :însă Într-un ,grad mai puţin ridicat şi cu
trăsături caracteristice deosebite de la caz la caz.
Produ0ţia de 60CO pînă la 8500 ohintale a S.A. Asoc~a.ţia Minieră din
Pădurime înregÎistrată 'În anii 1873-1875 se explică prim dificultăţile ânceputului. menţionatele cantităţi rezulrîn1d din pro-speqiuni şi nu (lin extracţie. În schimb, saltul ân producţia de cărbune foregi,strat iÎn 1877 de
la 67 460 chintale ,îm anul ,precedent, la 244 930 chintale - a fost posibil
mai ales ca. rezultat direct al contractului comerciral ,încheiat ,cu Calea Ferată
de Est, precum şi al integrării, iÎn acest an, ia unor oraşe iîn rîndul cumpă
rătorilor căr,bunelui din Căpeni. Numai produoţia anului 1879 a foregistrat
un regres, ·şi anume, pînă la camitatoa ,de 175 440 chintale. In 1880, cantitatea de 238 720 chintale marca începutul unui nou av;Înt vremelnic16 • fotreprinderea lui Czell şi Artz, Concordia Gewerksoha.ft, fondată tot ,în 1872
şi ai cărei cărbuni erau utilizaţi ,În propriile ,fabrici braşovene, după producţia de 17 080 ohimt:ale a anului ,de pornire a producţiei, 1875, ,ca şi cele
50 OOO chintale În anul 1876, ·s-a stabilizat l,a cantitatea anuală de 20 OOO
ohintale ,între 1877-1879, -cantitate care iîn 1880 începu din nou să crească 17 •
ln schimb - conform datelor de care -di,spunem - produ,cţia minei „Segen
Gottes„ dim Ilieni nu a fost influenţată de criză; faţă de cele 168 -ohint:ale
din anul 1872, 'În 1874 •s-au extr,as 540 -chintale, m 1875 84C chintale, fo
1878 1680 chintale şi ,în 1880 3000 chintale .
. Evoluţia producţiei de ,căribune brun din Banat, legată de un şir de•
întreprinderi de mai mică capacitate, era şi acum, c,a şi ,îmrainte, definită
1

1

1

14

p. 12.

Bukovinsz.ky Arthur, A Zsilviilgy szenbanyaszata

es

szenforgalma, Budaipest, 1884,

15 Intre anii 1872 şi 1876, de pilda, valoarea producţiei in Valea Jiului a scăzut cu
390/o. Cf. Luka.cs I..asz.16, Az erdelyi nemesfembanyaszat jelene es jovâje, Budapest, 1879,
p. 38.
16 Cf. Kisgyorgy Zoltan Vajda Lajos, Mina Căpeni, Sf. Gheorghe, 1972, p. 44-46.
17 Arh. Stat. Deva, Arh. Căpitanatului minier Zlama, 450/1878, 455/1879; Erich
Jekelius, Cărbunii liasici din împrejurimile Braşovul,ui, În Zăcămintele de cărbuni din România, fa.se. 1, Bucureşti, 1923, p. 22.
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în mod hotărîtor de tfărumirţarea activită,ţii productive, ,grevată ş1 de urmările
conjuncturale ale crizei 18 •
In exploatarea cărbunelui negru, criza şi-a man~festat efectele negative
în mai mică măsură şi pe o durată mai 1scună, aceasta datol"înidu-se fo parte
acti,vităţii S.T.E.G.-ului. In ,anii ·discutaţi, această Întreprin;dere, ca.re dispunea de un capital substanţial, a utilizat •În propriile sale uzine jumătate
din cărbunele extras ,În minele ei, 3/10 <lin produqie a transferat propriilor
linii rferate şi a pus in vînz:are doar 2/10 1din produeţia ei 19 • In acest fel,
ea era mai puţin la di,screţia pieţii ce şi-a îngustat ar.ia ·de cumpărare, ceea
ce :însă nu a ,scutit-o de urmările crizei, care avea un cara-cter general.

Producţia

Anul
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

de eirbnne n S,T.E.G.-ului wtre 1873

I

Producţia

în q

2 645 480
2 401 330
2 327 410
2 524 580
2 451 740
2 279 990
2 472 570
2 795 790

şi

1880

1873=100%
100
91
88
95
93
86
93
106

altă parte, reţine atenţia faptul că Intreprinderea Fraţii Guttmann,
a doua ca mărime 1n rîndul unităţilor ide extraeţie a cărbunelui negru, ,a
realizat - după ·datele pe oare le posedăm - o mărime de 420/o .a. producţiei
Între anii 1874-1880. Cea de a treia unitate, mina de la Baia Nouă (EibentJhal), oa1Hată iÎn gestiunea .lui Lyall et Comp., producea în 1880 numai 350/o
din cantitatea anului 1877.
Exploatarea şi prelucrarea minereului de fier a fost şi ea :sensibil atinsă
de criza de supraproducţie, mai cu seamă datorită faptului că a a'.ncetat sporul
.în construirea ide infrastructuri solid plămădite şi aceste constmeţii ise şubre
zeau vertiginos. Astfel, într-un domeniu de mare importanţă •cum au fost
construcţiile ,de căi ferate, dacă, numai iîn Transilvania, s-.a ajuns, 6n ,anii
1867-1873, la o lungime ,de cca. 1150 km, faţă de aceasta ,în perioada
1873-1880 1s-.a foregi.strat o creştere lele numai 326 km 20 •
In 1878, datorită descreşterii continue a producţiei de minereu de fier,
s-au produs doar 430/o ,faţă de ,anul 1873, în ,cifre absolute numai 855 OOO
chintale, ,dar pînă şi cantitatea de 1 205 132 .chintale <le minereu produsă
în 1880 constituia doar 61¼ din rezultatele productive ale primului a,n al
cnzei.

Pe ,de

1

18 Cf. L. Vajda, Mineritul carbonifer în Banat între 1867
X/1973, p. 348.
19 Hantken Miksa, op. cit., rp. 86.
20 Magyar Statisztikai Kozlemenyek, Oj sorozat, rvol. 10, p. 131.

şi

1900, În ActaMN,
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Produeţla

de minereu de fler ID TramUvanla Intre 1873-1880

Anul
1873
1874
1875
1876

1877
1878
1879

1880

Producţia în q
1960035
1665234
1343682
1250245
I 200 522

855 007
947 247
1 205 132

I

% (1873= 100)
100

84
68
63
61
43
48
61

ln Transilvania nici o întreprindere ide extracţie ~ prelucrare a minereului ,de fier nu ,a rămas scutită de consecinţele crizei economice de durată şi
tot mai profunde. De pildă, S.T.E.G.-ul, proprietar al celui mai mare combinat -sider·urgic, care din 1867 pînă în 1873 - anul de apogeu al perioadei
,conj\lJilcturale anterioare - a reuşit ,să-şi sporea-scă cu de 3,7 ori ·cantitatea
de minereu de fier extrasă, ,ajung;Înd la 822 184 chintale., fo 1878 producea
abia 360/o d,in această ,cantitate, iar avîntul ce ,a urmat ,apoi înregistra ,şi
el un ritm mai lent, materializîndu-se în numai 560/o din produeţia anului
1873. Dar iaceaistă cantitate, deşi ritmul a rămas iÎn urmă 'faţă de nivel•ul
general de creştere, de 610/o, constituia 38,40/o din ,producţia totală a Transilvaniei, doar cu 3,40/o mai puţin deoît iÎn 1873. S.A. de Mine şi Furnale
din Braşov, a doua întreprindere transilvăneană de extracţie şi prelucrare
a minereului de fier, s-.a. resimţit mult mai grav de pe urma efectului paralizant al crizei, decît S.T.E.G.-ul. ln principala sa unitate extractivă, mina
din Teliiucul iJllferior, a treibiui•t să ,se mllll.ţumească în anul 1878 cu 210/o
din cantitatea produsă tn anul 1873, dar nici anii următori nu aduseră,
deocamdată, rezultatele productive corespunzătoare anului de referin,ţă, cu
toate că ,s-;au manifestat în repetate rînduri semne ale unui nou av\Înt. Rezultatele ,de pînă ,în 1880 rămaseră sub nivelul celor din primi.i cinci ani
- excepţie făcînd anul 1875 - , ele ridicîndu-se încă la numai 730/o din cant?tatea produ-să în 1873. Regreisul constatat la mina din munţii Poiana Ruscăi
a întreprinderii, .încă înainte de izbucnirea crizei, se accentuă şi mai mult
în anii iÎn disc~ie; mai mult, se pare că pînă în. 1879 producţia a şi stagnat.
In aceşti ani .s-<au exploatat aici 87 979 chimale de minereu de fier, cantitate care .crescu în anul următor la 113 419 chintale. Dintre minele din Secuime ale ,întreprinderii, în 1873 era activă numai cea de la Lueta ap,arţin,înid uzinei din Vlăhiţa; de aici se extrăgeau atunci 24 912 chintale. In
1874 rezultatele s-au concretizat în 27 230 chintale, în 1875 în schimb s-au
extras numai 9 476 chintale; urmară trei ani de .repaos productiv şi, apoi,
o schimbare de proprietari, ca urmare directă a crizei ce s--.a abătut peste
S.A. de Mine şi Furnale din Braşov.
1
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de minereu de fler a S.T.E.G.-ulul şi a S.A. de Mine
1873 şi 1880

S.T.E.G.

Anul

1873

=

100%

1873

822 184
681
587
599
350
300
448
463

1875
1876
1877

1878
1879

1880

707
169
905
OOO
OOO
164
154

Ful'Qllle din

S.A. de Mine şi
Furnale din Braşov

1873

Braşov

=

Intre

100%

în q•

în q
1874

şi

100
83
71
73
42
36
54
56

352 663
265 498
247 347
337 207
332 982
73 782
116 642
258 959

100

75
70
95
94
21
33
73

• Datele se referl numai la exploatarea de la Teliucul inferior

Urmările aizei de supraprodueţic. au ,degradat minele de fier ale statului din Ghelar pînă la nivelul unei ,Întreprinderi cu producţie minoră.
Avîntul, început acolo de fapt în 1870, ,se •Întrerupe .în 1874. După această
dată, cantitatea de minereu de fier extrasă nici nu se apropie de 100 OOO chintale, necum s-o ,depăşeaocă, aşa ,oa tnainte vreme. Cu excepţia unui singur an,
nu a fost atins nici mă~r nivelul produ-::tiv de 5000 chintale. Cel mai coboriît nivel s-a foregistrat în 1876, cînd s-au produs numai 160/o din cantitatea anului 1873, ,şi anume, 17 958 chintale. Deficitul minei s-a adîncit,
ceea ce a dus, 5n repetate riînduri, la decizia ca statul să renunţe la ·uzinele
sale sicerurgice din <Împrejurimile Hunedoarei, transfer,îndu-le particu:arilor.
In 1875, guvernul a anunţat, printre altele, tratative de ofertă pentru vînzarea isau ,darea în antrepriză a zăcămintelor ,de minereu de fier de pe domeniul Hunedoarei, 3nsă pînă la expirarea termenului nu a intrat dooît o
singură ofertă, care nu a fost găsită core9punzătoare, -încît, pînă la urmă,
s-a renunţat la acea.stă propunere2 1 . Nu a fost mult mai încununată de
succes nici exploatarea minereului de fier în hotarul comunelor Răzoare
şi Budeşti, rub egida ,întreprinderii siderurgice ide stat din Păduroi. Aic;,
anii 1877 şi 1878 au marcat nive!ul cel mai jos al regresului ,datomt crizei,
cu rezultate productive foarte mici, ·de abia 80;0 ,din cele ale anului 1873.
Exploatările, ,deficitare ,în continuare, ,nu atin,seră nici ,În 1880 mai mult de
3/4 din cantitatea anului de referinţă, ritmul lor fiind .însă de mai mult c'e
dublu faţă de cel de la Ghelar.
Dintre exploatările mai mici de minereu de fier aflate în proprietate
particulară, cunoaştem numai rezultatele întreprinderii de la Ploscabaia a
lui Hoffmann Rafael. Aici, după mărturia datelor, efectele crizei s-au făcut
1

21

p. 176.

Sandor Vilmos, Nagyipari

fejloder Magyarorszagon 1867-1900, Budaipest, 1954,
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mai tîrziu •decît ,În cazul general, cel mai 'JOS nivel fiind atins în
1880. cînd .s....au produs numai 1200 chintale, reprezentînd cu 860;0 mai puţin
decît cantitatea de 8180 chintale a anului 1873.

Producţia

Anul

1880

Minele de la

Minele de la
Ghelar

Răzoarea

1873 = 100%

în q

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

şi

de minereu de fler a intreprinderilor de stat intre 1873

şi Budeşti

1873 = 100%

în q

110880
88 200
42 797
17 958
27 170
62 416
41 527
38 734

100
79
38
16
24
56
37
35

79 016
42 868
48 658
13 791
6 145
6 341
19 195
57 806

100
54
61
17
8
8

24
73

Activitatea din domeniul ,srderurgiei a urmat, ~n mare, linia evolutivă
ide minereu ,de fier; în consecinţă, şi ea a ,suferit, în mod necesar,
un regres.

,a producţiei

Efectul crizei economice în netivitatea furnalelor intre 1874
Din care
Anul

Total

Active
buc.

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

44
43
43
43
43
44
44

37
34
30
29
29
27
27

I

.

Nr.

Inactive

%
84
79
69
67
67
61
61

I buc. I

%

7
9
13
14
14
17
17

16
21
31
33
33
39
39

săptă-

şi

1880

minilor de
lucru

%
(1874=100)

1229
1088
951
645
724
1057
1187

100
88

77
52
59
86
96

In 1874, din ,ce.Je 44 fomale existente erau inactive numai un număr de
7 (15,90/o), ,în schimb &n 1877 ide ·două ori pe iadta: 14 furnale din cele
43 existente ,{32,50/o). iar fomalele ,active au fost >În lucru şi ele doar pe o
durată totală de 645 .săptămâni, reprezentînid numai 520/o ,faţă de anul 1874.
Mersul mai sus prezentat al ,activităţii 5iderurgice comporta, firesc, o
puterni.că descreştere a producţiei de fontă.

CRIZA DIN 1873 IN INDUSTRIA

MINIERĂ ŞI SIDERURGICĂ

ProdueJla de

şi

în Transilvania între 1873

1880
Total

în q

%
(1873
=100)

în q

%
(1873
=100)

35 422
39 919
32 085
36980
30 609
48981
39 991
53 951

100
112
90
104
86
138
113
152

671 560
671 362
677 402
587 647
503 167
538 324
431 738
528 401

100
100
100
87
75
80
64
78

Fontă

O'

!o

Fontă turnată

în q

(1873
=100)

636 138
631 443
645 317
550 667
472 558
489 343
391 747
474 450

100
99
101
86
74
76
61
74

Anul

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

fontă
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După cum o indică datele tabelului, producţia globală de fontă, după
doi ani de stagnare, a scăzut în 1876 cu 130;0, iar în anul următor cu 25D/0,
~ntru ca apoi - după o abia &esizabilă creştere temporară ,în 1878 - să
atingă în 1879 un nivel atît de cobo11ît. iÎnC.Ît să nu ajungă la nici mă,car
2/3 din cantitatea producţiei pe 187J.
Dacă defalcăm pe mtreprinderi ,situaţia generală a producţiei ,după criza
de supraproducţie, constatăm că, datorită înaltului grad de ,concentrare deja
manifestat Sn producţia siderurgică, situaţia ifusese hotărîtă de activitatea
S.T.E.G.-ului şi ,a S.A. de Mine şi Furnale din Braşov, în privinţ.a schimbărilor cantitative, a mărimii oscilaţiilor anuale.
Furnalele de la ,cele două 1ntreprin,deri dădeau 71,50/o din producţia
medie a anilor menţionaţi ,în Tran:silvania, S.T.E.G.-ului revenindu-i 53,60/o,
iar S.A. Bra~ov 17,90/o. In acest fel, dacă urmărim rezultatele producţiei
realizate la S.T.E.G., ne vom putea explica identitatea ·de nivel ce se vă
,deşte în rezultatele primilor trei ani ai ciclului general de ,criză. Urmărin'Cl,
în sdiimb, evoluţia produqiei la S.A. Braşov, reiese motivul - lămurit şi
de mărimea declinului producţiei S.T.E.G.-ului - pentru care anul 1879
a dat cel mai coborît nivel ,în -cadrul crizei pro:duqiei de fontă.
1

1

Producţia

A.nul

de

fontă

u S.T.E.G.-ulul

S.T.E.G.

şi

a S.A. de Mine

1873 = 100%

360 OOO
370 OOO
-HO OOO
310 OOO
250 OOO
250 OOO
250 OOO
270 OOO

Furnale din

Braşov

S.A. de Mine şi
Furnale din Braşov

intre 1873

şi

1880

1873 = 100%

în q•

în q
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

şi

100
103
114
86
69
69
69
75

127 392
110739
116 933
122 678
115 187
65 125
52 731
116 788

100

87
92
96
90
51
41
91

• întrucît lipsesc <latele privind celelalte unităţi ale întreprinderii, menţionăm numai
pe cele referitoare la producţia uzinei siderurgice din Călan.
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Un caz analog întîlnim şi la :furnalele de la Govăjdia ale -statului, unde
se ajunge, de asemenea, la rezultate de numai 4-8¾ faţă 'ele 1873 şi chiar la
cealaltă întreprindere de ,stat, cea din Păduroi, unde tot anul 1879 marohează,
după 1873, primul ni-vei de pwduqie cel mai coborît.
Produeţla

Anul

de font! a intreprinderilor de stat între 187:J-1880

Întreprinderea
din Govăjdia

în q

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

46 317
43 612
34 259
48 463
29 772
47 413
18 948
17 148

%

(1873
=100)
100
94
74
l04
64
102
41
37

Intreprinderea
din Păduroi

%

(1873 = 100)

în q

9247
6232
4269
4053
5276
9808
4013
3212

100
67
46
44
57
106
43
35

Căutînd o explioaţie a acestui fenomen, trebuie să arătăm că pînă ,acum,
chiar ,în pofida scăderii producţiei, mari stocuri nevîndute se acumulau fa
depozitele întreprinderilor siderurgice, deoarece „î,n răstimpul 1874-79, chiar
cu pre.ţurile deosebit de joase exi,stente, ,fonta nu se vin1dea" 22 . Conform raportului din 1877 al camerei de comerţ şi industrie din Arad, ,,-sînt ·deja
patru ani de cînd situaţia e din an -în an mai proastă, preţurile au scăzut
atît de mult, •Î,n,cÎt cu asemenea preţuri industria nu prea va putea supravieţui. Ultimele preţuri au ajuns, pe chintal, de 4 flori:ni 20 erei.ţari ,J,a
fontă, •de 11-12 florini 50 creiţari la fier forjat şi de 13 florini la oţel" 23 •
Afinăriile şi uzinele siderurgice ale statului din Cugir şi Sibişelul Vechi,
precum şi întreprinderea in proprietate particul,ară de la Plosca:baia aveau,
de pildă 10 1876, ,Ja un -articol şi ,chiar la :două, stocuri acumulate de cite
doi ani" 24 • Mai multe mine, respectiv uzine siderurgice, deoarece producţia
„putea să se susţină adeseori numai cu un deficit vădit" 25 , au fost nevoite
nu numai ,să-şi reducă, ,ci chiar să-şi sisteze cu torul producţia. S.T.E.G.-ul,
care dispunea ·de capital suficient, s-a folosit ·de regresul cererii de produse
din fier şi oţel, incep3n,d din 1876 - fapt reflectat şi de datele asupra ,producţiei - , în scopul de a trece la modernizarea uzinei sale din Reşiţa şi,
astfe'., de a-i spori rentabilitatea. Cea ·de a doua ca mărime fotreprindere din
Transilvaini-a, S.A. de Mine şi Furnale din Braşov, a avut În schimb mult
de suferit de pe urma consecinţelor crizei ·de supraproducţie. Prima sa unit,a.te unde activitatea a fost cu totul si,stată a fost cea de la Vlăhiţa, în 1875,
unde, din 1873, s--au produs - în succesiune cronologică anuală - 9437 chintale, 7827 chintale, respectiv 7315 chintale de fontă, fiind sistată şi activi22
23
24
25

Konek Sandor, op. cit., p. 23-24.
Az aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1877, ,p. 160.
Idem, p. 155.
Konek Sandor, op. cil., p. 24.
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exploatărilor de minereu de fier din jur26 ; urmă, în 1877, suspendarea
temporară a produeţiei la mina din Teli,uc, lichi.darea forjei oare funcţiona
tot aici, şirul fiind închis prin „restrîngerea substanţială" a uzinei din Călan
care lucra din anul 1875 cu două furnale. Mai mult chiar, după cum aflăm
din raportul pe anul 1878 al camerei de comerţ şi industrie din Arad,
,, ... terenul societăţii braşovene zăcea În paragină, iar .furnalul ei [ cel nou],
de excelentă calitate, ·stătea de asemenea în repaos" 27 • In ce priveşte cea
de a treia unitate unde era investit capital a'\lStriac, S. A. Uzina siderurgică
Nădrag, aceasta după datele lacunare de care di~U111em a iÎnregistrat
cel mai coborît nivel productiv tot •În 1879, produeţia sa ·de 9850 chintale
constituind 500/o din produeţia anului 187C.

tatea

Dintre întreprinderile aflate în proprietate particulară, care aveau un
utilaj mai inapoiat işi o capacitate ,de producţie mai modestă, au ,supravieţuit
încercărilor crizei economice de supraproducţie cea a contelui Waldsteiin cu
sedi-ul la Sebiş, cea de la Dezna a familiei Torok şi cea a ,lui Zakarias Andra:s
de la Bodvai. Aceasta din urmă, cu o producţie ,ce nu depăşea 1500 ,chintale
pe an - căci, prin poziţia ,sa izolată, se putea profila numai pe ,satisfacerea
necesităţilor ·din ,Împrejurimile imeidi-ate, mai ales pe furnizarea de ;fontă
meşterilor fierari ,de la sate după un regres ~n primii doi aini, ,întrecu
pînă şi indicii ·de produc-ţie ai anului 1873. Acelaşi fenomen, dar la un nivel
cantitativ mai ridicat, se petrecu şi Ia ·Întreprinderea din Dezna. Conform
informaţiilor de care dispunem, după 1877, cu excepţia U111ui singur an,
cantitatea produsă a depăşit-o pe cea din 1873. 1n schimb, date parţiale
referitoare la .furnalele lui Waldstein arată că întreprinderea producea ,în
timpul crizei ,sub nivelul anului 1873.
Prodaeţla

Anul

de fontA a unor intreprinderi sldel'1ll'glee mal mici intre 1873

__Se_în_b_~ş~-1

1873
1874
f1875
1876
1877
1878
1879
1880
• Liniile

-·

15 528

-

14 175
15 246
8580
13 492
marchează

(1873°(:.100)
100

1--D-~_zn_qa__ l (1873°(:.100) I--Bîn_o_d;_a.1_·_,
4403

--

-

-

91
98

5613
4113
7104
5481

55

87

100

-

127
93
161
124

1294
912
862
1333
1429
1404
1402

-

şi

1880

(187i:,100)
100
70
66
103
110
108
108

-

lipsa de date pentru anii respectivi.

Au ,fost însă ,Întreprinderi mici care nu au putut rezi,sta .concurenţei
marilor Întreprinderi. Astfel, printre altele, la Ploscabaia, ,în judeţul Hunedoara, deşi extracţia minereului de .fier a continuat, cu o puternică iscădere
L. Vajda, Intreprinderea de fier Vlăhiţa în primele decenii de existenţă, fo Studii
naţionalităţilor conlocuitoare din România li a înfrăţirii lor cu naţiunea română,
voi. I, Bucureşti, 1976, p. 330-331.
'FI Az
aradi kereskedelmi
iiparkamara jdentese, 1877, p. 160-161; idem, 1878,
p. 100.
26

de istorie a

es
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a cantităţii produqiei, activitatea ·uzinei de prelucrare, intrudt „ea nu mai
renta, din ,cauza reducerii preţului la fier şi oţel", focetă din mai 1877 28 •
Aceeaşi soartă au avut-o şi furnalele din Pietroasa, Vaşcău, Vaţa de Sus,
Zimbru 29 • Anton Kerpely, prdfesor la şcoala superioară ide mine şi siderurgie
din Selmecbanya ,(Banska Stiavnica - azi în R.S.C.), arăta, în ,legătură cu
furnalul ,de la Vaşcău afl-at ,în antrepriza Întreprinderii contelui Waldstein:
„Fumalul So.alt de la Vaşcău nu oferă o imagine prea foveselitoare. El se
află în posesia unor proprietari dintre care puţini &Înt deocamdată icei ce
s-au distins prin promovarea industriei si,derurgice. Numai un nuveli st plin
de fantezie ar fi :în stare ,să dea o imagine a acestor ifumale" 30 • Furnalul
şubred era sprijinit ·În piloni ,de lemn, oît timp se mai .află în funcţiune.
O stare ide părăsire vă•dea şi furnalul de la Pietroasa al episcopului .Papp
Szilagyi Jozsef, fo fruntea căruia re afla păidurarul domenial, lipsit de ori.ce
fel de cunoştinţe de ,specialitate. Acelaşi Anton Kerpely constata că ,,despre
proprietarul ·de astăzi ise pot spune lucruri identice ca despre cei ,de la
Vaşcău" 31 • Aşa,dar, ·declinul lor era obiectiv necesar în condi,ţiile concurenţei
capitali.ste tot mai ascuţite, în situaţia unor asemenea înzestrări ,,tehni-ce".
ln cazul furnalului ·din Zimbru, care, iîn 1873, mai producea 'Încă 4313 ,chintale de fontă, s-a .în.cercat un .sohimb de proprietari în 1877, ,dar uzina
continua încă şi în 1883 „să se menţină sistată" 32 .
ln ,domeniul exploatării metalelor preţioase şi neferoa5e, efectele crizei
pe planul produqiei globale s-au resimţit în modul cel mai evident la exploatările auri:fere ale statului din ilmprejurimile oraşu:I.ui Baia Mare. În raportul său pe anul 1877, căpitănaml minier Baia Mare scrie, printre Qltele,
şi despre faptul .că ,.,întreprinderile de exploatări metalifere ale .fiscului s,Înt
nevoite tot mereu să restrfogă producţia", arătînd că una rdin ,cauze ar fi
si,tuaţia .financiară nefavorahilă 33 • Mai târziu, această <tendinţă de declin
a produeţiei a continuat, ,încît fo 1880 s-a realizat numai 570;0 ,din produqia de aur a an-ului 1873.
Consecinţele pe plan ,social ale crizei capitaliste de supraproduqie isohiţate -au .lovit îin masele de muncitori minieri şi ,siderurgişti, prin redii-Cerea
nivelului .angajării lor în prdduoţie. în privinţa efecti-vului muncitoresc angajat, ,,sahul survenit ,în prima jumătate ,a deceniului al optulea a fost
urmat după criză de un ,dedin puternic" 34 • În Tr,ansilvania, ,cota anuală
a şomajului Î,n industria extractivă şi ;siderurgică - cu ex•cepţia exploatării
sării a atins media ide 555 persoane, adică de 2,60/o, iar [n anul 1878,
de -cel mai coborît nivel din acest punct de vedere, numărul .şomerilor trecea
de 5740 oameni. Dacă adfo1găm -cifrelor prezentate În tiaibelul de mai jos
marile ma5e de zileri, tăietori ,de lemne, cărbunari, căruţaşi, necuprinse in
datele oficiale şi care ,constituiau, peste efectivul muncitoresc ,din ,statistici,
coa 1/3 din acest efectiv, vom .constata că numărul muncitorilor mineri şi
siderurg~şti rămaşi :fără lucru ,în urma crizei a fost de peste 7600.
1

28
29
30

31
32
33
34

Idem, 1877, p. 161; idem, 1879, p. 98, 120.
Maderspaich Livius, Magyarorszag vasercfekhelyei, Buda,pest, 1880, p. 111.
Anton Kenpely, Das Eisenhuttenwesen in Ungarn, Schemnitz, 1872, p. 53.
Idem, p. 49.
Az aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1878, p. 103; idem, 1883, p. 103.
Konek Sandor, op. cit., ,p. 13.
Rath Zoltan, Magyarorszag st.atisztikaja, Budapest, 1896, p. 275.
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Producţia

de aur pe teritoriul cipltAnatulul minier Bala Ilare comparativ cu
Căpitănatul

Anul

Minele statului

în q

1873=
100%

producţia

minier Baia Mare

Minele particulare
în q

11873=
100%

;::;
>
!:!

totali din Transllvanla intre 1873-1880

Transilvania
Minele statului

Total
11873=
100%

în q

Minele particulare

11873=
100%

in q

în q

11873=
100%

z

..,...

Total

în q

a,

z

11873=
100%

z

o

1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

181,21
145,01
172,35
135,28
122, 15
119,99
117,65
104,47

100
80
95
74
67
66
65
57

149,54
152,04
202,47
214,44
225,17
217,50
226,21
232,02

100
101
135
143
150
145
151
155

330,76
287,05
374,93
349,72
347,33
337,49
343,87
336,49

100
87
113
106
105
102
104
102

321, 18
346,23
500, 11
530,89
482,20
475,17
422,61
550,72

100
108
156
165
150
148
131
171

696,40
731,18
850,50
1101,85
982,02
1106,58
935,30
885,32

100
105
122
158
141
159
134
127

1018,38
1067,41
1350,61
1632,74
1464,22
1581,77
1357,91
1436,04
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100
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132
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144
155
133
141
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Evoluţia

Anul

numirulnl muncitorilor mineri
Intre anil 1873-1880

I

Numărul

muncitorilor

şi

metalurnlştl

I

1873=100%

-1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

24 373
22 764
22 322
22 114
19 220
18 627
19 103
19 934

100
93
91
91
79
76
78
82
I

N
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Prin urmare. criza -capitalistă de supraproducţie a adus cu sine o -putera numărului celor angaj,a,ţi •În industria minieră şi metalurgică
din TransiLvainia. Criza nu a a.vut însă repercusiuni numai a.supra numărului
şi proporţiei .şomerilor. ci •şi a ,structurii lor interne, a compoziţiei ,sociale
a şomerilor. Şomajul a lovit mai ,grav -decît media generală Qn ,an,gajatele
femei. din care o medie de 4.• 20/o au ·fost nevoite să cunoască lipsa ele muncă,
pe -cînd media. respectivă la. bă11baţi a fost ide 2,60;0• iar la copii de 2,50/o.
O bună parte din povara anilor ele criză apăsa pe umerii muncitorilor,
a căror pauperizare a .Juat mari propor,ţii. Experienţa. amară a acestor ,aini
a contribuit •Însă la apari,ţia conştiinţei agravării situaţiei lor. ceea ce va
duce la o luptă din ce în ce mai -conştientă a muncitorimii ,Împotriva exploaoo.rorilor ei.
nică cle.9creştere

LUDOVIC VA/DA

i..E.5 MANIFESTATIONS DE LA CR1SE ECONOMIQUE DE 1873

DANS L'INDUSTR:IE MINIERE BT SIDBRURGIQUE
DE TRANSYLVANIE
(Resume)
S'appuyant sur de dates archivistiques, l'ouvrage prcsente Ies consequences negative...
de la crise capitaliste de sousproduction, declan.chee cn 1873, sur la branche la plus importante de !'industrie transylvaine. On ahoutit a la condusion que dans les industries
miniere et siderurgique (lesquclles, dans la conjoncture economique favorable qui s'est
manifestee cn Transylvanie a,pres 1867, ont arrive a une grande mobilite) la crise a annihilc
le niveau deja atteint, par la .di,minution quantitative de la production - chose fatale pour
une serie d'entreprises ,peu resi&tentes --, et, d'autre ,par-t, par la paralisation des i:nitiatives,
qu.i etaient vitales dans Ies activites extraotives et siderurgiques. Sur le plan soci,al, les
consequcnces de la crise se sont manifestees par la diminution de l'eHecti:f ouvrier et par
un processus de pauperisation des mineurs et des siderurgistes.

MIŞCAREA NAŢIONALA

ROMANA DIN BANAT
IN CONTEXTUL LUPTEI NAŢIONALE ROMANE
ANTIDUALISTE
(1880-1894)
(I)

două decenii .ale .secolului al XIX-iea, mişcarea naţională
.se profilează în deplina sa maturitate; este vremea trecerii decisive
la fapte, ,într-o epocă în care voinţa popoarelor tinde să devină lege. Unul
dintre gînditorii români ai timpului pe drept cuvînt putea remarca .că principiile dreptului îşi fac tot mai resimţit primatul a.supra principiului forţei;
iar necesit.atea istorică imperativă o reprezintă consacrarea ideii de naţio
nalitate, ·Întruchipată în plan instituţional prin forma statului naţional independent1.
Dacă germanii, din principal element de susţinere al imperiului, au decăzut ,în caidrul sistemului dualist la condiţia uneia dintre naţiunile oare îl
populează, dacă politicienii maghiari erau nevoiţi să utilizeze metode represive pentru a menţine o supremaţie artificială, naţiu,nile nemaghiare, -în ischimb,
sînt cele ,car~şi a.firmă cu convingere dreptul ,la v~aţă proprie, la o nouă

In ultimele

română

rînduială 2 •

ln ,acest proces al afirmării conştiinţei de ,sine, al trezirii la o viaţa
naţională proprie, se fooodrează plenar şi mişcarea naţională română, cău
tările politice .:i.le românilor bănăţeni.
Angaj.aţi activ, bănăţenii imprimă o trainică amprentă asupra fizionomiei
întregii mişcări naţionale româneşti, prin aportul per,ronal, cu totul remarcabil, ,al elitei; nu ,Întîmplător, activi,smul inspirat de bănăţeanul Vincenţiu
Babeş reprezintă una dintre coordonatele intransigenţei politice la români,
alături de pasivismul bariţian 3 •
Un moment de seamă .al luptei naţionale a romhilor ,din Banat l-a constituit ,Întemeierea ,foii „Luminătorul", primul ziar politic românesc apărut
în •acest ţinut, la Timişoara4 • Ziarul a luat fiinţă formal ,în urma hotărîrii
conferinţei românilor din Timişoara, la 2/14 ianuarie 18805 • în fond fosă,
Întreprinderea este rodul ,străduinţei unor oameni inimoşi, care .şi...au asociat
mijloacele materiale mo·deste ,cu o neţărmurită pasiune, în vederea propăşirii
neamului românesc de la Mureş, Timiş şi Crişuri. Este vorba de Meletie
Drăghici, care a a,cordat asistenţa materi,ală indi9pensabilă, şi Pavel Rot.ariu,
Alex. Mocioni, Conştiinţa naţională, [Căpălnaş], 1887, p. 7-10. Vezi şi: Arhivele
Bucureşti, Fond Mocsonyi, Il/5, f. 57-60; T. Botiş, Monografia familiei Mocioni,
Bucureşti, 1939, p. 442-443.
2 J. Droz, L'Europe centrale. Evolution historique de l'idee de „Mitteleuropa", Paris,
1960, p. 253-255.
3 Arthur J. May, The
Hapsburg Monarchy (1867-1914), Cambridge, Massachusetts,
1960, p. 263.
.
4 A. Cosma jr., Istoria presei române din Banat, ediţia a IV-a, Timişoara, 1932, ip. 40.
Mai recent: Independenţa României. Participări bănăţene, [Timişoara], 1977, p. 93-94.
5 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond Vincenţiu Babeş, nr. 19, f. 1.
1
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avocat tmuşorean, condamnat la o exi-stenţă modestă şi nesfîrşite privaţiuni
în slujba gazetăriei, căreia i...a cons.aerat întrea,ga sa viaţă 6 •
In .fountea redaoţiei „Luminătorului" stătea Pavel Rotariu, fosă cel care
a dat consi,stenţă programului politic al gazetei a fost Vincenţiu Baibeşî.
Rotariu i-a trimis ,spre consultare proiectul ,de program pentru ,înfiinţarea
unui ziar românesc în Timişoara, conceput în manieră provincială, docil,
Într-un ton foarte „călduţ" 8 •
A,supra acestui modest concept, Babeş va opera sohimbări -de fond,
oferind conturul viitorului program politic9 • Intervenţiile sale 10 , de fapt o
reelaborare, se axează în principal asupra problematicii solidarităţii, egalei
îndreptăţiri a naţiunilor, asupra autonomiei locale şi democraţiei - promovate
pe oalea reformelor, ,Sn mod loial 1şi legal". Ziarul trebuie să fie condws,
preciza Vincenţiu Babeş, •de principii democratice mode~ate, ,.adică treptat
aplicînde", fiind :scutit rde orice spirit ,de partiid; acea.sta, 1n scopul concentrării tuturor disponibilităţilor ,spirituale, spre luminarea poporului român.
Unui ziar-pionier, moderat, i se -cuvenea {avînd in vedere proba:bil şi
valoarea ,co,lectivului redaoţional) .şi un titlu mai modest, iar a-oesta trebuia să
fie „Luminătorul", Babeş excluzînd alte ,sugestii, considerate oa „prea pretenzive"11.
Raţiunile electorale au avut la rîndul lor o j1JJStiificată insemnătate la
înfiinţarea acestui zi,ar bănăţean, precum tot ele vor implllI1e necesitatea reorganizării politice, ,preconizată de Vincen-ţiu Babeş.
Acţiunea de reunire a tuturor forţelor politice româneşti Într-un partid
unitar, ini-ţiată de fruntaşii transilvăneni, a ·Înregistrat ecoul ,scontat şi :În
rîndurile bănăţenilor; urmare ,a invitaţiei lui Gheorghe Bariţiu şi Partenie
Cosma 12 , fruntaşii reprezentativi bănăţeni Vincenţiu Babeş, Pavel Rotariu,
Coriolan Brediceanu S.Înt de faţă printre cei 22 de bărbiaţi convoca.ţi •În
conferinţa restrfosă ,de la Sibiu, din zilele de 17-19 octombrie 1880 13 . Conferinţa, după o matură analiză, a ajuns la con.sens iÎn ceea ce priveşte „necesitatea, utilitatea şi posibilitatea unei acţiuni comune politice-111aţioniale pe
baza solidarită•ţii" 14 • Pentru ,înfăptuirea acestui -dezi,derat, 1din fosărciniarea
conferinţei s-a instituit un „comitet ·de ,şapte", av-înd miisiunea de a Întocmi
proiectul programului -comun de acţiune, pî111ă la convocarea -con,ferinţei generale a reprezentanţilor tuturor a-legătorilor români din cuprinsul ,statului
dualist. ln acest comitet restrîns, un loc de cinste revenea lui Vincenţiu
Babeş, care a deţinut în continuare un rol ,de prim rang, atît la constituirea
1

A. Cosma jr., Bănăţeni de altă dată, voi. I, Timişoara, 1933, ip. 37-40.
G. Cipaianu, Vincenţiu Babeş şi apariţia presei politice româneşti din Banat, fo
AIIACN, XX, 1977, p. 372-373. Vezi şi idem, Vincenţiu Babeş (1821-1907), Timişoara,
1980, p. 136-137.
8 Arhivele Statului Cluj-Napoca, loc. cit., nr. 18.
9 Idem, nr. 19, f. 1-3.
10 Idem, nr. 18.
11 Ibidem.
12 Idem, nr. 154. Documentul a fost ,publicat fo: Corespondenţa lui Vincenţiu Babeş
(scrisori primite), ediţie îngrijită de Mihai P. Dan şi George Cipaianu, Cluj-Napoca, 1976,
documentul nr. XXXVII, p. 80.
13 Biblioteca Centrala
Universitara Oluj-Napoca, Arhiva G. Pop de Baseşti, ,=e.
242/7, f. 29-31. Vezi şi Independenţa României. Participări bănăţene, p. 95.
u B. Surou, Conferinţa de constituire a Partidului Naţional Român din Ungaria ( 1881 ),
în AIIC, XI, 1968, p. 315.
6
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Partidului Naţional Roman unioo.r, oit şi la 1mpnmarea orientării sale politice 3n perioalda pre-memorandistă.
Din iniţiativa comitetului .celor şapte a fost adresat un apel de convocare ,a conferinţei generale 15 • Aceasta urma rsă .statornicească o conduită comună faţă ide alegeri.Ie dietale, 5ă decidă a.supra constituirii Partidului Naţional Roman 1şi ,să elaboreze un progT.a.m politic genera.I de perspectivă.
Conferinţa generală electorală ,s-a desfăşurat La Sibiu, în zilele de 12-14
mai 1881. Pentru elaborarea proiectelor de concluzii a fost alcătuită o comisie de 30, în cadrul căreia s-au purtat vii discuţii ~n legătură cu tactica
politică de urmat pe viitor 16 . Prin stră,dania inimosului Vincenţiu Babeş,
însărcinat cu prezentarea raportului comisiei de 30 în plen, divergenţele
au ,fost aplanate, optîndu-s.e fo continuare pentru o tactică ,diferenţiată, a
rezi,stenţei pasive pentru Ardeal şi a celei active pentru Banat şi părţile
Yestice ale T ran:silvaniei.
Raportul 17 , o amplă analiză a ,situaţ1e1 mtei"ne agitate, a nemulţumirii
generalizate faţă de politica de stat, a persecuţiilor la care erau supuşi românii Îrn cadrul ,statului ,dualist, trasează obiectivele politicii naţionale româneşti18: a) necesitatea unităţii politice a tuturor romanilor din monarhia
dualistă, pentru apărarea drepturilor şi intereselor politice, economice, naţionale şi culturale proprii; b) necesitatea rezistenţei pasive pentru romanii
din T rarnsilvania „pe oît timp sustau acele legi nedrepte şi acea admini,straţi une vitregă pentru ei" şi .c) oportunitatea participării active la viaţa politică pentru romanii din Banat ~i vestul Transilvaniei „pe cit le permite
legea". Acearsta, !.pre ra oferi o vie mărturie opiniei publice despre oprimarea
naţiunii romine, stăruind pe baza programului naţional la revizuirea legilor
nedrepte. In scopul ,îndeplinirii acestor obiective ,s-a hotărît alegerea unui
comitet electoral permanent, de 9 membri, ânsărcinat cu ,întocmirea unui
„memorand explicativ" asupra situaţiei politice a naţiunii române, destinat
celei mai largi publicităţi 19 .
Raportul s-a bucurat de o entuziastă primire, impunind prin darviziunea politică imprimată de autor, ceea ce l-a şi determinat pe fruntaşul braşovean Manole Diamandi ,să exclame: ,.Brabeş este Bămuţiul nostru!" 20 . Măgu
litor epitet, exprimînd &uprema reaunoştirnţă a elitei romineşci din Transilvania
faţă de .fruntaşul bănă.ţean, .faţă de aportul constructiv la activitatea conferinţei generale .constitutive a Partidului Naţional Romin la trasarea
hotărîrilor rsale şi la elialborarea Programului .Parti1dului N a,ţional Român
Ibidem.
Idem, p. 318-319. Vezi şi L. Maior, Conrtituirea Partidului Naţional Român.
Co11ferinfa din 12-14 mai 1880, în Studia, series Historia, fasc. I, 1970, p. 101-103.
17 Luminătoriulu, an. II, nr. 38, miercuri 13/25 mai 1881; nr. 39, simbată 16/28 mai
1881; nr. 40, miercuri 20 mai/1 iunie 1881; nr. 41, s.îmbăta 23 rnai/4 iunie 1881. Vezi fi
T. V. Pacaţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana
ungară, voi. VII, S~biu, 1913, ,p. 15-33.
18 T. V. Păcăţian, Cartea de aur .. . , voi. VII, p. 31-33; E. Brate, Cestiunea română
î,1 Transilvania şi Ungaria. U11 memc,riu politic, Bucureşti, 1895, anexa 35, p. 206-207.
Ambele sînt reproduse <lupa „Memorial" compus şi publicat din însărcinarea conferinţei
generale a reprezentanţilor alegătorilor români, Sibiu, W. Krafft, 1883.
19 Ibidem.
20 Luminătoriulu, an. II, nr. 38, miercuri 13/25 mai 1881.
1~
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din Transilvania şi Ungaria21 • Cunoscut .şi sub numele de Programul ,na,ţional
r0v."11ân de la 1881, acesta a avut un rol esenţial în orientarea ide ansamblu
a întregii mişcări n,a,ţÎonale române, pămfodu-şi actualitatea ,(cu modificările
din 1905) până la evenimentele cruciale din toamna anului 1918 22 •
Actul de naştere al Partidului Naţional Român l-a reprezentat ,cons.aerarea, prin votul Conferinţei .generale electorale din 12-14 mai 1881, a
Programului său.
Prograrnul 23 prevedea că Partidul Naţional Român îşi va dirijia activitatea spre fodeplinirea unor deziderate majore iÎn viaţa naţiunii:
a) reoîştigarea autonomiei Transilvaniei;
b) introducerea limbii române fo administraţie şi justiţie;
c) realizarea egalei îndreptăţiri a naţionalităţilor, prin rev1zmrea . legii
de 1~ 1868;
d) autonomie conlesională şi culturală;
e) democratizarea legislaţiei electorale, mergînd pînă la ,sufragiul universal;
f) ,lupta octivă împotriva tendinţelor ,de maghiarizare din partea in,stituţiilor statului doolist.
Programul suferă de un considerabil viciu; ezitările în aboridarea celei
mai spinoase probleme a naţiunii române - aceea a caracterului ,a,buziv
şi neconstituţional al ,dualismului, care diminuează combativitatea mişcării.
Omisiunea este intenţionată, Într-ucît, proced5ndu-'SC de asemenea manieră, ,se
cîştiga mult fo privinţa stabilităţii şi trăiniciei luptei organizate.
Dincolo de aceste consideraţiuni fosă, conferinţa generală constitutiva
a rămas În conştiinţa contemporanilor prin faptul că s-a realizat solidaritatea .şi unitatea tuturor românilor spre scopul general: ,,de apărare ,şi de
eluptare a drepturilor naţionale" 24 •
Precum s-a decis prin hotăi:iîrile conferinţei generale de la Sibiu din
12-14 mai 1881, românii bănăţeni trebuiau să participe activ in lupta elector.ală. Dar alegerile din 1881, marcate prin abuzuri fără precedent ale aparatului administrativ 25 , au dus la un eşec cvasi-total; în afara generalului
Traian Doda, alesul românilor din Caransebeş2 6 , toţi ceilalţi candidaţi cu
progr,am naţional român au eşuat. Climatul de ostilitate declarată faţă de
naţionalităţi.Ie nemaghiare, tenidinţele spre transformarea unui stat poliglot
într-u11ul naţional, ignorînd constatarea rezonabilă că ,,,sistemele politice
pier, popoarele rămfo" 27 , au culminat în această perioadă, generînd o adevărată „politi-că de di,strugere" 28 • Aceste raţiuni au şi determinat dealtfel
1

21 V. Netea, /;toria
Memorandului românilor din Transih:ania şi Banat, Colecţia
,,Transilvania", Fundaţia Regele Miliai I, f. a. [19-F], f. 1, p. 30; G. Cipăianu, op. cit.,
p. 52-53.
22 V. Netea, op. cit., p. 29.
23 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 33-34; E. Brote, op. cit., anexa 36, p. 208-209.
După „Memorial" ... , Sibiu, 1883.
24 Luminătoriulu, nr. 38, 13/25 mai 1881.
25 T. V. Păcăţian, op. cit., voi. VII, p. 39.
26 M. Dan, I. U:wm, Din corespondenţa generalului Traian Doda cu Vincenţiu Babeş,
in Banatica, nr. II, Reşiţa, 1973, p. 2.
:n T. V. Pădţian, op. cit., voi. VLI, p. 39-#, (Scrisoarea lui Alex. Mocioni către
alegătorii din cercul electoral al Lugojului, 3 iunie 1881 ).
28 Ibidem.
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refuzul lui Alexa,ndru Mocioni (căruia i s-a oferit candidatura în cercul
electoral al Lugojului) de a participa la viaţa politică a statului madiiar.
Una din hotărîrile finale ale conferinţei prevedea Întocmirea unui memorand •privitor la situa,ţiia politică a românilor din monarhia dualistă, document idestinat în ,special opiniei publice externe, prezentării în faţa Europei
a situaţiei reale a românilor transilvăneni. V•incenţiu Babeş a fost însărcinat
din partea Comitetului permanent cu întocmirea ace·stui document29 • Babeş,
âeşi nu era convins de eficienţa tradi,ţionalei metode petiţioniste, formal a
ac,ceptat ,Însăr,cinarea, refuz.înd Jnsă să treacă ,la fapte, sub pretextul aştep
tării pri:ejului favorrabil. Nu era un caz de ~ovăială, ci pur şi simplu neîncredere ,în roadele unei asemenea metode de luptă, neîncredere insuflată
mai ales de convingerile poli-tice ale colaboratorului său de idei, Alexandru
Mocioni.
Atitudinea aceasta duplicitară, care a avut in anii următori o indurire
negativă ia.supra activităţii Partidului Naţional Român, i-a impus-o lui Babeş
considerentul :salvării solidarităţii mişcării ,şi a unităţii partidului. Activitatea s-a politică concretă ne indreptăţeşte ,să ,aJfirmăm că nici el, şi cu atît
mai puţin Mocioni - ambii, dealtfel, buni cunoscători ai stării de .spirit
din sferele 3naltei politici de ,stat - nu şi-au făcut iluzii ,c:eşarte, n-au crezut
niciodată sincer ,În 90luţionarea pe cale memorandistă a revendicărilor na1

ţionale româneşti.
Babeş tărăgănind, ,cu fotoomirea documentului ,cunoscut În publicitate
mb denumirea ide „Memorialul din 1882" a fost însărcinat Gheorghe Bariţiu.
Efectul scontat însă nu s-a realizat decît parţial, Bariţiu avînd de înfruntat
atît iaripa bănăţeană reprezentată de Vincenţiu Babeş şi Pavel Rotariu, din
jurul „Luminătorului", cît şi opoziţia unor .fruntaşi transilvăneni 30 .
Pe măsură ce ,se apropiau alegerile din 1884, mişcarea naţională română
s-a animat din nou. În r,îndul aderenţilor bănăţeni ai programului naţional
român, o atenţie vie a suscitiat acţiunea iniţiată ,de Iosiif Gali şi gazeta
,,Viitorul" ,de la Budapesta, privind Întemeierea unui partid moderat român,
axat pe ideea col.aJborării cu maghiarii pe ibaz.a unui program minimal, acceptînrd situaţia politică de focto 31 • Partidul Moderat Român s-a constituit În
Conferinţa de la Budapesta ,din 14-15 martie 1884 31 , pe baza unor nepermi·se concesii În dauna programului naţional de la Sibiu. Moderaţii doreau
un „modus vivendi" pe baza situaţiei politice nou create, recunoscînd fără
rezervă dualismul şi uni,unea Transih·,aniei cu Ung·aria 33 . Ei mergeau cu conciliatori,smul în extrem, reproş1nd programului naţional ,din 1881 că este
lipsit de actualitate, reprezentînd un obstacol în calea ·Împăcării şi a realizării deplinei armonii de interese în hotarele st.atului dualist.
Sesizfod primej,dia acestei politici amăgitoare, ,,Luminătorul", prin pania
lui Vincenţiu Babeş ~i PaYel Rotariu, a iniţiat o adevărată campanie de
29 L. Maior, Le mem-0rial de 1882 et son echo en Europe, în RevRHi,t, VIII, 1969,
nr. 2, p. 284.
30 G. Neamţu,
Din coresponde11ţa lui Pavel Rotariu privind ziarul „Luminătorulq
(1880-1894), În Banatica, nr. II, 1975, p. 237.
31 T. V. Păcăţian, op. cit., voi. VII, p. 142.
32 Ibidem. Vezi şi Luminătoriulu, anul V, nr. 21, marţi 13/25 martie 1884.
33 T. V. Păcăţian, op. cit., voi. VII, p. 142.
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demascare a conciliatorismului „tu:f.a.rilor" 34 , cărora li s-a ia.lăturat şi mitropolitul Miron Romanul. Babeş, într-o .serie ,de articole 35 , ,demon,stra -că politica Partidului Naţional Romfui este continuarea tradiţiilor autentice ale
luptei ,naţioniale a poporului român, Sntruchipate ,de Supplex, de revoluţia
de la 1848, ,de activitatea .lui Andrei Şaguna -şi Andrei Mocioni, de dezvoltarea ulterioară „logică ,şi naturală" a mişcării naţionale. Moderaţii, negînd
intran-sigenţa politicii naiţionale române-?ti (fie ea pa.sivă sau activă), preconizau calea bunei Înţelegeri cu cei ,de la putere, Înstrăinînidu-<Se de sfintele
idealuri ale naţiunii, amăgiţi cu voribe În vînt.
Pavel Rotariu, mult mai vehement, îi acuză pe moderaţi de .dezbinarea
şi spargereia solidarităţii românilor 36 , deşi programul de la Budapesta, declarîndu-se pentru un minim al pretenţiilor, nu conţine de fapt absolut nimic, nici măcar minimul preconizat. Principiile, argumentele şi experienţa
sînt armele politi•cii naţionale şi de aceea .singura cale este soli,daritatea tuturor ,În jurul programului naţionial român; procediînd astfel, naţiunea română
va trebui ,să ,se· 1ndoiasd de bunele intenţii ale moderaţilor - şi-i va -condamna37.
Vehementa atitudine antimoder.ată era pe deplin justificată, av•înd în
special ,În vedere faptul că ei ,au reuşit să dştige o ,seamă ,de aderenţe ·În
Timişoara şi Împrejurimi, fo acest oraş ţinfodu . . se şi o coniferinţă electorală
moderată, în data ,de 12/24 aprilie 1884 38 . Dar acest partid, ,spri!jinit de
autorităţi din motive de conjunctură pentru a sparge, din raţiuni electorale, .frontul naţional român - , ,a fost cul'Înd ahandonat de guvernanţi, autodizolvîndu-se39.
Paralel cu campania anti-moderată, ,,Luminătorul" a dezvoltat o vie
activitate electorală, pe baza programului naţional de la 1881.
Din iniţiativa lui Meletie Drăghi,ci, Pavel Rotariu, Emanoil Ungureanu,
Vincenţiu Pop şi a altor activişti bănăţeni, a fost convocată pe data de
5/17 martie 1884 conferinţa electorală a comitatului Timiş40, cu sc,opul
organizării şi coordonării campaniei electorale. Conferinţa, alegînd un ,comitet ele-ctoral permanent comitatens, a elaboriat instruoţiuni pentru origanizarea unor comitete electorale ,în cercuri. Totodată, la această Întrunire,
a fost înfierată gruparea moderată, acuzată de intenţia distrugerii ,solidarităţii nia.ţionale 41 . Atacurile ,înve11şunate ale presei .guvernamentale la adresa
lui Rot,ariu, etichetat drept „inamic ,de moarte al patriei", i-au ()ferit acestuia prilejul să scrie un articol cauistic 42 , dezvăluind adevăratele mobiluri
ale demagogiei maghiare - intimidarea electoratului român, abaterea lui
cei din tufe, care ,uneltesc pe ascuns. Termen <le etichetare pentru monr. 17, 29 febr./12 martie 1884.)
an,ul V, nr. 3, miercuri 1:1/23 ianuarie 1884; nr. 6, sîmbătă 20
ian./2 febr. 1884; nr. 8, sîmbătă 28 ian./9 fobr. 1884.
36 Luminătoriulu, nr. 17, miercuri 29 febrJ12 martie 1884.
37 Idem, nr. 21, marţi 13/25 martie 1884.
38 Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme R.S.F. Iugoslavia, Arhiv Vojvodine Sremski
Karlovci, Fond Tami~ka Zupanija, Anexe I, 1770-1918, anul 1884, nr. 452, rola 102,
cadrul 412.
39 T. V. Păcăţ.ian, op. cit., voi. VII, ip. 144.
40 Luminătoriulu, anul V, nr. 14, s,î,mbătă 18 febr./1 martie 1884.
41 Idem, nr. 17, miercuri 29 febr./12 martie 1884; nr. 19, miercuri 7/19 martie 1884.
•t Idem, nr. 20, sîmbătă 10/22 martie 1884.
34
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de la programul naţional - , iar pe de altă parte -să ofere ~n ochii opm1e1
externe imaginea reală a pretinsului liberalism, ,îngăduitor cu un asemenea
„agitator periculos", cum e caracterizată a fi ,umila persoană a redactorului
de la „Luminătorul".
De ,însufleţitor entuziasm ,a fost animată activitatea electorală În cercuri,
ziarul t,imişorean •prezentfod ample coresponden,ţe de 1,a ifa,ţa locului 43 • In
cercul electoral al Oraviţei ,s-a ,ţinut la 19 aprilie 1884 conferinţa electorală
în prezenţa a 250 de alegători. Exprimîndu-şi iaderenţa la principiile programului naţional din 1881, conferinţ,a a ,delegat cîte doi reprezentan,ţi. În
comitetul central comitatens şi ,la v,iitoarea conferinţă ,generală, de la Sibiu.
Coniferinţa cercului electoral Sasca ,5-43. ţinut la Răcăşdia, tÎn 22 aprilie 1884.
5i aceasta, dezaprobînd orientarea moderată, .şi-a exprimat adeziunea la
programul naţional român. Au ,fost ,desemnaţi pentru conferinţa de La Sibiu
2 delegaţi: Vincenţiu Babeş ,şi Ion Roşu, din Biserica Albă. O mare conferinţă elector.ală s-a întrunit sub culorile pro,gramului naţional la Lugoj,
adunînd laolaltă peste 800 de alegători din cercurile Lugoj, Zorlen.ţul Mare
şi Făget. La 22 aprilie s-a desfăşurat conferinţa electorală şi în cercul Ciacova; aici dezbaterile au fost ceva ma,i furtunoase, un,ii dintre participanţi
îndinîn,d spre moderaţiune, combătuţi tÎnsă energic de majoritatea fidelă programului naţional. Cmferinţa alegătorilor din cercul electoral Cocota (Orţi
şoara) a fost şi ea ,fildelă programului de la S~biu, denumind pe Pavel Rotariu şi Emanoil Ungureanu, ,delegaţi pentru conferinţa ,generală44 . Alegătorii
din Torontal ,s-au Întrunit .Ja 4 mai În Cornloşul Bănă.ţean (Comloşul Mare)
reprezentfod, deşi .în număr restrîns, cercurile Cornloşului, Sînicolaului Mare,
Jimboliei şi Lovriinului. 5i aceştia au aderat la programul ,s~biian 45 • Conferinţa alegătorilor români din Timişoara şi din cercul Becicherecul Mic s-a
ţinut la 18 mai, •Întrunind 100 de pC'I'SOane, care au delegat pentru Sibiu pe
Alexandru Mocioni şi T. V. Păcăţian 46 •
In toiul intensei activităţi electorale şi-a ţinut lucrările, în zilele de
1-3 iunie 1884, Conferinţa ,generală electorală, cunoscută ca a II-a Conferinţă naţională română ·de la Sibiu. Ea apare ,,.ca un moment de solidaritate,
lipsincl controversele" 47 • Raportul Comisiei de 3C 48 , prezentat din nou de
Vincenţiu Babeş, după ce face o anializă amplă şi documentată a situaţ1ei
politice externe şi interne, optează pentru menţinerea in ,continuare, în totalitate, a programului naţional de la 1881, ;Întruoît împrejurările politice, departe de a se amelior,a, chiar s~au agraVJat. Opinia raportorului ,a fost :însuşită
de conferinţă, rezoluţia finală hotăriînd: ,,a se ,su~ţine ~i mai departe în
43
44
45

Supliment la

Luminătoriulu

nr. 29

şi

30, 1884

(Sfilllbătă

14/26 aiprilie).

Luminătoriulu, anul V, nr. 32, smtbătă 21 aprilie/3 mai 1884.

Idem, nr. 33, miercuri, 25 a'Prilie/7 mai 1884.
Idem, nr. 37, miercuri 9/21 mai 1884.
47 L. Maior, Programul politic al mişcării naţionale româneşti din Transilvania între
1881-'--1914, Cluj, 1974 (teză de doctorat, în manuscris), p. 181. (B.C.U. Quj-Napoca,
cota: 506975).
48 Luminătoriulu, anul V, nr. 43, joi 31 mai/12 iunie 1884; nr. 47, miercuri 13/25
iunie 1884; nr. 48, sîmbătă 16/28 ~unie 1884; nr. 49, miercuri 20 iunief2 tulie 1884;
nr. 50, sîmbătă 23 iunie/5 iulie 1884; nr. 51, miercuri 27 iunie/9 iulie 1884; nr. 52, vineri
29 iunie/11 iulie 1884; nr. 53, miercuri 4/16 iulie 1884; nr. 54, sîmbătă 7/19 iulie 1884;
nr. 55, miercuri 11/23 iulie 1884; nr. 56, sî.mbătă 14/26 iulie 1884; nr. 57, miercuri 18/30
iulie 1884. Vezi şi T. V. Păcăţian, op. rit., voi. VII, p. 161-200.
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întreg cuprinsul ,său programa adoptată la 1881, precwn şi poi1t1·ca de rezistenţă •p,a,sivă pentru românii din Tram,ilVJania, iară pentru cei din părţile
bănăţene şi ungurene continuarea luptei opoziţiona!e a.ctive" 4n. Dintre bănă
ţeni, Vincenţiu Babeş şi Coriolan Brediceanu au fost aleşi În noul comitet
central al Parti,dului Naţional Român, format din 12 persoane.
ln ,şediruţ,a sa ·plenară din 3 iunie, comitetul nou iales a revenit asupra
chestiunii un-ui nou memor,and, de această dată ,de esenţă strict politică, destinat factorilor externi. Din partea comitetului, cu elaborarea a fost înisăr
oinat Babeş 50 •
In privinţa propagandei externe s-.au realizat fo perioada următoare remarcabile rezultate pe calea presei 51 • Aceasta prin scoaterea în 1885 de
către bănăţeanul Corneliu Diaconovici a publicaiţiei .,Romanische Revue",
apărătoare şi propagatoare a cauzei românilor şi apoi a memorandului, fo
faţa opiniei publice europene 52 ; căci elaborarea documentului politic destinat să facă cunoscută peste hotare soarta vitregă a românilor transilvăneni
întîrzia din nou, Babeş invocînd acelaşi argument ial necesită.ţii alegerii momentului oportun 53 •
Problema memorandului era totuşi (sau, mai bine zis, va deveni) de
perspectivă; ,deocamdată, se aflau in curis de desfăşurare alegerile -dietale5 4 şi
toate energiile din Banat şi vestul Transilvaniei au fost canalizate pentru a
impune, în măsura modestelor pooibilităţi, deputaţi naţion,ali În cel mai 'Înalt
for al ţării. Au fost aleşi Traian Doda la Caransebeş, Vincenţiu Babeş În
cercul Sasca şi Petru Truţia lr.i Baia de Criş. Toţi trei, candidaţi ai Partidului
Naţional Român. Cinci români au ma,i reuşit ca reprezentanţi ,guvernamentali şi unul reprezenrund opoziţia moderată 55 . Scandaloase şi presărate de
ilegalită.ţi au fost alegerile la Bocşa, unde Coriolan Brediceanu, deşi a întrunit majoritatea, a fost în cele din urmă ,declarat învins de ,către rnntele
Tisza, fratele primului mini,stru, l,a o ,diferen•ţa de numai 6 voturi 56 .
Comentînd alegerile, redactorul responsabil al „Luminătorului" con~tată
-că ele au reprezentat un progres, ,întrucît, în ciuda samavolniciilor şi a per,secuţiilor, bazaţi exclusiv pe modestele lor posibilităţi şi pe puţina experienţă
electorală, alegătorii români s-.au arătat combativi şi fermi, fiind cu mare
greutate depăşiţi. Aderenţii programului na,ţional român nu au ,căzut, ci au
progresat, trezind frumoa-se speran,ţe pentru viitor, ,,căci puterea morală de
care di.spunem, este mai valoroasă decît învingerea - proiuctul corupţiunii
şi al demoralizării!" 57 •
LuminătoriuJ.u, anul V, nr. 4.', joi 31 mai/12 .iunie 1884.
Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond Vincenţiu Babeş, nr. 121. Vezi documentul reprodus În Ş. Polverejan, N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897),
cuvînt înainte de prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1973, p. 101.
51 L. Maior, op. cit., p. 172-173.
52 M. Roşca, M. Mirel, ,,Romanische Revue" (1885-1894), revistă pentru aprirarea
intereselor naţionale, în ActaMN, VIII, 1971, p. 657-658. Vezi şi Independenţa României.
Participări bănăţene, p. 100.
53 Vezi nota 50.
54 Lumi.nătoriulu, anul V, nr. 44, duminică 3/15 iunie 1884.
~ Idem, nr. 46, sîrnbătă 9/21 iunie 1884.
:,e Ibidem. Vezi şi Arhivele Statului Guj-Naipoca., Fond Vincenţiu B.abeş, nr. 126.
57 LuminătoriuJ.u, nr. 45, miercuri 6/18 iunie 1884.
•9

50

MIŞCAREA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

DIN BANAT

223

1n primăvara anului 1884 58 , apare la Sibiu „Tribuna" 59 , publicaţie cu
acfinci rezonanţe în conştiinţa politică ia românilor transilvăneni, care a
avut un rol complex, de cea mai mare importanţă ,În oţelirea :spiritelor, fo
pregătirea marelui pas, de la principii la fapte, reprezen~înd nucleul ·În jurul
căru,ia .s-a fortificat generaţia memorandiştilor.
Opiniile asupra rolului „Tribunei" şi al tribuniştilor în viaţa politică
sînt dintre cele mai nuanţate, precum controversate au fost înseşi personajele principale. Un fapt este totuşi general recunoscut: tr~buniştii au avut
în acea perioadă rolul sc.înteii menite să aprindă spiritele închistate în limitele canoanelor unui gen de confonnism 60 , dealtifel ,deosebit de periculos,
amenjn,ţ,Înd cu stagnarea şi chiar degradarea întregului proces.
ln pofida afirmaţiilor lui Ioan Slavici 61 , mai nou se încetăţeneşte În
istoriografia noastră (şi nu fără temei!) ,i,deea .că tribuniştii nu au reuşit să
imprime o nouă orientare programatid mi,şcării naţionale 62 • Ba mai mult,
se con.sideră că e eron.i.t ia afirma apartenenţa „Tribunei" orientării de stîn.ga;
adeseori ,s-a exagerat ,în <:r,itică faţă de •conducerea partidului şi uneor.i, chiar
fără îndreptăţit temei 63 • într-adevăr, scinteia menită să declanşeze acţiunea,
uneori a pârjolit pe apucate; dar obiecti,v - cînd posezi o impetuoasă energie şi un ţel măreţ ·În ,faţă, iar obstJacole întortochiate iţi aP.ar în cale, e
greu ,sa mai alegi ,calea înţelepciunii; ma,i ales cînd Înţelepciunea este atît
de ezitantă :În faţa adevărului!
A treia conferinţă naţională de la Sibiu, care şi-a des,făşurat lucrările
în zilele de 7-9 miai 1887, a fost confruntiată -ou apari,ţia unor tendinţe
contradictor,ii În inul mişcării naţionale româneşti; Începe să se contureze
fizionomia celor două extreme ale mişcării, ambele dominate de personalităţi
enCI'gice, obişnui·te mai mult să decidă, deoît să .se supună disciplinei de
partid.
,,
Două mari probleme se 1cupnnd ,în proiectul de rezoluţiune al conferinţei64: a) problema Întocmirii memorandului şi b) generalizarea pasivităţii
politice pentru to.ţi românii din ,stiatul duali,st.
.
Problemia memorandului, conceput a fi înaintat ,Împăratului de dtre o
delegaţie reprezentativă, O:n numele conferinţei naţionale a românilor, nu
putea fi decît emanaţia grupării tribuni,ste, ,deţinătoare deja a două locuri
în comitetul executiv al partidului şi av,înd o ser,ie de ialţi membri '5impatizanţi.

Pe de altă parte, bănăţenii (respectiv Alexandru Mocioni şi Vincenţ.iu
Baheş, ,apoi Coriolan Brediceanu, Pavel Rotariu şi mai tîrziu, Traian Doda),
după experienţa electorală din 1884, au adoptiat o at,itudine sceptică faţă
58
58

Tribuna, anul I, nr. 1, 14/26 aprilie 1884.
D. Vatamaniuc, Ioan Slavici şi lurm?a prin care a trecut, Bucureşti, 1968, p. 274279; L. Boia, Eugen Brate (1850-1912), Bucureşti, 1974, p. 155-157.
60 I. Slavici, ,,Tribwna" şi tribuniştii, Orăştie, 1896, p. 8-9; p. 19: ,, ... soliJaritatea
se cimentase mai bine <lecit orişicind şi guvernul era sigur că n-au românii să mai pornească
nici o .aqiune su.părătoare pentru dÎnsul ... "
61 Idem, p. 6: ,,Tribuni.ştii reprezintă o nouă direcţiune, un nou curent În lu,ptele
politice şi În viaţa culturală a poporului român".
62 L. Maior, op. cit., p. 164.
63 Jbulem.
114 T. V. Păcăţian, op. cit., voi. VII. p. 345-H7.

M. MILI~

224

de viaţa parl,amentară, care le-a adus doar repetate 1de-zamăgiri, pregătind
terenul tr'ecerii La pasiv.ism 65 • ln ,aicest ,context .s-ia realizat genenalizarea pasivităţii, <:a rezultat al unei intenţii deliberate a l~derilor netăgăduiţi ai românilor bănăţeni, iar nu ,ca emanaţie nemijlocită din cadrul de?Jbaterilor comisiei de 30 a ieoruferinţei. Alexandru Mocioni, retră.gindu-se 1din activitia.tea
politică la 1874 66 , ia sperat ,ca gestul său ,simbolic, atrăgînd atenţia a.supra
politicii agresive maghiare, va îndrepta ,starea naţiunii române. Dar situaţia
s-a -înrăutăţit şi mai mult fo anii următori: în 1879 s-a procedat la maghiarizarea învăţămfomilu.i element.ar, .i.ar ,în ideceniul al 9-lea totul lăsa să se intrevadă că cercurile guvernante au luat ,în serios ideea transformării Ungariei
,,milenare" Într-un stat naţional. Refuzul lui Alexandru Mocioni din 1881,
de ,a participa la v.iaµ politică ma,ghiiară 6 i, reprezenta de fapt o reacţie la
acest proces .de maghiarizare.
De aceea, nu este fotîmplător faptul d unul din punctele programului
naţional din ,1881 asupra căruia s-a iaccentuat în mod deosebit în oadrul
conferinţei naţionale din 1887, a .fost cel referitor la nece-s.itatea .intensificării luptei naţionale române •Împotriva oricărei forme de maghiarizare68 •
Pasi-vitiatea bănăţenilor, prin urmare, ,a repre-zentat mai mult decît un
act de :solidaritate ,cu cauza ,dreaptă a românilor ardeleni; ea .simbolizează
o reaqie, un protest larg, n,a,ţional, faţă ide orientările şoviniste ale politi1oii
dualiste, care s--iau constituit într-o directă ,ameninţ.are a entităţii noastre
naţionale.
Fruntaşii bănăţeni ,şi-au făcut cunoscute ,intenţiile ,Încă în preajma des.chiderii ,conferinţei generale, etfect-wnd ,a,sufel o pregătire morală a electoratului
în vederea aderării la pasivism; adunar-ea electorală de la Timişoara, din
3 mai 1887, a adresat către alegătorii din comitatul Timiş un apel 69 de
aderare la hotărur.ile conferinţei ,general~de la Sibiu, oferind exemplul de
urmat ial lui Alexandru Mocioni. Mocioni, în scrisoarea ,deschisă publicată
În „Luminătorul" şi reprodusă de „Tribuna", citită apoi şi la deschi<lerea
conferinţei generale de .către Vincen,ţiu Bah-eş 70 , afirma că ,activitatea parlamentară a devenit imposibilă pentru toţi românii din Ungaria „parte prin
legi, parte prin ,aplicarea lor", exprimîndu-şi în acest sens adeziunea fără
rezerve la previzibilele hotărîri ale celei ,de-a treia coil!f erinţe naţionale ro"
mane.
Urmfod hotărurile con.ferin,ţei naţionale, bănăţenii s-au abţinut de la
activitatea electorală, cu excepţ,ia ,celor din cer,cul Caransebeşului, unde cu
un.an im entuziia·sm ,a fost votat gener.alul Traian Doda 71 • Doda, ales cu această
ocazie pentru a şasea oară ,con,secutiv deputat în ieel mai mare cerc electoral
al Ungariei, s-a soli1darizat, conform unei ,Înţelegeri prealabile72, cu fruntaşii

L. Maior, op. cit,, p. 65.
V. Branisce, Pagini resleţe, Lugoj, 1910, p. 324-325.
67 Vezi nota 27.
68 T. V. Păcăţian, op. cit., voi. VII, p. 345.
69 Luminătoriu/,, an. VIII, nr. 37, miercuri 13/25 mai 1887.
10 T. V. Pădţian, op. cit., vol. VII, p. 334-.'35.
71 P. Bona, Traian Doda, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor bănă
În ActaMN, XV, 1978, 'P· 497-498. Vezi şi M. Dan, I. Uzum, op. cit., p. 221-222.
72 G. Ci.păian,u, op. cit., p. 63. Vezi şi T. Botiş, Monografia familiei ·Mocioni, ip. 270.
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bănăţeni. El a oiferit publi-0ităţi1 o .scrisoare, în care dec:Lara rea refuză să
participe la activitatea dietei, fără a renunţa unsă la mandatul de deputat.
S-a creat o situaţie fără precedent, o autoexdudere menită să dovedească
lumii •Întregi ,,că poporul român nu are loc 'În constiruţia maighiară" 73 • Ecoul
a fo.st impresionant, din întreg Banatul sosind nenumărate adrese <le aderenţă la gesrul lui Dada, ,de apărare a ,demnităţii naţion.ale 74 • Acest epi-sod,
din toamna anului 1887, a semnificat de fapt generalizarea pasivităţii şi
la românii bănăţeni.
Din păcate, nu suf,icient de pregătiţi pentru această nouă toctică, au
per,severat În luptă legală: ,.încetul cu încetul tot vom ajunge acolo, ca în
urma .urmelor .să se convingă lumea ,că merităm respectul şi ~ncrederea ce
pretindem" 75 ; în consecinţă, s~au aibărnt trepuat spre oportunjsmul politic,
sugerînd, inevitabil, impasul*.

MIODRAG MILIN

73 T. V. Păcăţian, op. cit., vol. VII, p. 359. Vezi şi Tribuna, anul XII, nr. 151,
joi 6/18 iulie 1895 (Ne::rolog,ul generalului Doda).
1 • Lumi11ătoriul, an. VIII, nr. 70, sîmbătă 24 oct./5 nov.; nr. 71, miercuri 28 Q(;t./9
nov. 1887; nr. 72, sîmbătă 31 oct./12 nov. 1887; nr. 73, miercuri 4/16 nov. 1887; nr. 74,
sirnbătă 7/19 nov. 1887; nr. 75, miercuri 11/23 nov. 1887; nr. 77, miercuri 18/30 nov.
1887; nr. 78, s'i.mbătă 21 nov./3 dec. 1887; nr. 79, mierouri 25 nov./7 dec. 1887; nr. 80,
sîmbătă 28 nov./10 dec. 1887; nr. 81, miercuri 2/14 dec. 1887.
75 Idem, an. VIII, nr. 37, miercuri 13/25 mai 1887.
* Continuarea studiului, În ActaMN, volumul următor.

OPOZIŢIA FAŢA

DE PROIECTUL LEGII VOTULUI PLURAL
- ASPECT AL LUPTEI
PENTRU VOT UNIVERSAL IN ANUL 1908

Criza dualismului, dedanişată la sfîrşitllll secolului al XIX-iea, s-a amplificat continuu în primul deceniu 1al sec. al XX-iea. ln anul 1905, în urma
corufli-ctelor politiice, coaliţ,ia opoziţiei din Ungaria a reuşit ,să ,înlăture partidul lihera1l al foi K. Tisza -care ,domin,ase timp ,de itreizeci ,de ,ani viaţa politică. Noul guvern, avînd în frunte pe Geza Fejervary, a încercat să rezolve
criza prin iniţ.ierea unei po1itici democratice fluturînd în primul rîn.d kninca
votului universal1.
Atare orientare politică a însemnat ·un impuls pentru mişcarea naţio
nal-politică ,a românifor, oare cunoaşte la ,începutul sec. al XX-iea revirimentul ,impus -de mersul obiectiv al evenimentelor mcial-economi,ce şi politice. Activismul pairlament1ar cîştigă tot mai mult teren, Conferinţa Naţională
din 1905 consfinţind prin hotărîrile luate această orientare. Lupta pentru
vot universal, egail, direct ,şi secret reprezenta unul -dintre cele mai eficace
mijloace, menite să ,asigure drepturi politice populaţiei româneşti, să proclame
egalitatea între naţionalităţi. De :aceea deriderairul amimit era 'Însoris în al
6-lea punct al hotărîrilor luate la Sibiu: ,.Cerem lege electorală pe baza
sufragiu!ui -uni\·er-sal şi ,arondarea cer-eurilor cu număr egal al alegătorilor,
\·otare secretă În sediile notariale, Înaiintea unei comisii ambulante şi reprezentarea minorităţilor În parlamentul ţării" 2 •
Rezultatul alegerilor parlamentare din 1905 a demonstrat -că nu s-a
schimbat nimic În practica .sistemului electoral, ,inegalitatea de tratament fiind exprimată nu numai prin censul electoral şi prin organizarea circumscripţiilor, ci mai ales prin măsurile organelor administrative de corupere, terorizare şi amenint:are În •cerouri•le unde erau candidaţi români. Urmarea a fost
a!egereia ,doar a opt deputaţi români care, împreună cu deputatul slova-c şi
sîrb, au -constituit -clubul parlamentar na,ţ,ionalist:i.
Noul guvern -de coaliţie, venit la con•ducere În aprilie 1906, în frunte cu
Sandor Wekerle, nea:n,gaj:at în luptele politice de atunci 4 , ,încearcă ·o apropiere
de n,aţionalitătile asuprite, ·În primiu l 11înd faţă de români, Înscriindu-şi ;În
program lărgirea unor 1-iibertă.ţi cetăţeneşti, aplicarea .legii naţionalităţilor, introducerea votului umversal, asigurîndu-i pe deputaţii români că le va
aplica. Faptele viitoare c1u infirmat promisiunile amintite, partidele maghiare
1

1 A . .May, The Hapsbwrg Mo11aTchy 1867-1914, New York, p. 358; Destrămarea monarhiei austro-ungare 1900-1918, Bucureşti, 1964, p. 126-127. ·
2 T. V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţio,iale ale românilor de sub
coroana i,ngară, Sibiu, 1915, voi. VIII, ,p. 170; L. Maior, Caracterul antimonarhic al miş
cării pentru vot universal di11 anul 1908 şi implicC'ţiile sale, fo Al! A, XlX, 1976, p. 368.
3 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 174.
4
I<lem, op. cit., p. 223.
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renunţînd
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tere.

ln ciclul parlamentar 1906-1910, deputaţii români au cerut respectarea vieţii constituţionale, reglcmentairea legii ele-erorale prin introducerea
votului univer,sal şi egala .îndreptaiţire a naţionalita:ţilor, combătînd ,încălca
rea constituţionalismului de ,către ,guvernul maghiar. Obţinerea votului universal constituia pentru naţionalita.ţile asuprite o g.aranţie a realizării activismului parlamentar. De ,aceea necesitatea ,reformei e.lectorale şi intrnducerea
sufragiului general a constituit o permanenţă a luărilor de cuvînt şi a interpelărilor în Dietă. Arătînd necesitatea acordării unor larg,i dreptur,i politice
pentru maisele popul.are În general ,şi pentru naţiunile ,asuprite Îin special, deputaţii români îşi exprimă ;În parlament punctul lor de vedere, La 29 mai
1906, prin Iul,iu Maniu, .care ,cere să se respecte atÎit aplicarea legii naţiona
foăţilor, cît şi reglementarea legii electorale prin introducerea votului universal5. Un an mai rîrziu, Teodor Mihali, în -cuviîntul ,său din 20 oct. 1907,
îşi manifesta neîncrederea În guvern, arătînd că „guvernul a promis dreptul
electoral universal şi egal, dar ,în curs de 18 luni nu s-a fă1CUt nimic. 800/o din
poporaţiunea ţării reclamă votul univer.sal" 6 •
Răspunzînd •discun;ului ministrului ,de interne Andrâssy „În ,chest,ia naţionalităţilor" !:a 30 oct. 1907, Vasile Lucaciu î.şi exprima ,conv,ingerea că
„votul universal, .secret, după comune ·va du.ce cu un pas mai -departe cultul
libertăţii publice ,şi ,Întărirea adevăratei vieţi constituţionale în Ungaria" 7 •
Combaterea legii „Apponyi" a constituit un prilej de a se readuce in
atenţia parlamentului votul univernal. În presă, dar mai ales În oadrul zecilor de adunări populare de protest ,Împotri,va legii şcolare a lui A. Appony.i,
se insistă asupra necesită.ţii introducerii .fără amînare a votului univer,sal 8 •
Anul 1908 -constituie un moment ,de vîrf al luptei pentru vot universal.
Alexandru Vai.da reaminteşte membrilor parlamentului la 7 martie 1908
pasajul din mesajul tronului unde se spunea că principala sarcină a guvernului era legea electorală ·cu votul universal şi cere urgentarea elaborării ei 9 •
De asemenea, deputatul Aurel Vlad face o ,interpelare În şedinţa din 23 septembrie privind votul universal. Arătînd că circulă zvonuri despre introducerea plural,iităţii Yotului, deputatul cere guvernului să-şi precizeze poziţia
şi să orienteze opinia publică asupra principiilor noii reforme elector:ale 10 •
Ministrul Andrassy răspunde că în ,curiînd proiectul de lege va fi ,depus
spre ,dezibatere, dar refuză să dea detalii. Se pare însă că intenţiile sale n-au
fost atît de secrete, de vreme ,ce ,în presă, ,în primul rînd ;În cea soci:alistă 11 ,
au a.părut comentarii, mai ,precis, o analiză severă a principiilor proiectului
de lege electorală. Datele ,statis,ti-ee publicate de „Nepszava", preluate apoi
în româneşte de „Lupta" şi „Adevărul", scot În evidenţă esenţa şi scopul
;; Idem, op. cit., p. 230-2.>5.
G Idem, op. cit., p. 654.
; !dom, op. cit., p. 668.
8 Vezi de ex. hotărirea adunării naţionale ele la Illaj din 1O martie 1907, in Revista
literară şi politică, nr. 7, 1907, p. 205-206.
9 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 707.
10 Idom, op. cit., ,p. 800; Az 1906. evi m.ajus h6 19-ere hirdetett orszâggyiiles nyomt:1tvanyai. Kepvi.selohazi Napl6, vol. XXI, p. 24-29 (,în continuare: Or,zaggyiiles ... ).
11 Lupta, nr. 191, 12/25 septembrie 1908, ,p. 1, 2.
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pluralităţii: înlăturarea de la vot a ,celor mulţi ş1 sărac,i şi ,În special a naţio
nali taţilor.
-Proiectul 12 făcea o netă deosebire ,În priv,inţa dreptului de a ,a:vea cŞi de a
exercita dreptul de alegător, impunînd anumite contliţi,i. Putea avea dreptul
de vot orice bărhat care ,a împlinit 24 ,ani, era cetăţean maghiar, avea locuinţă ,stabilă, o.cupa un serviciu publ,ic compat~bil •CU ,dreptul de alegător
şi nu era exclus de la dreptul de -vot. Proiectuil preciza apoi con1diţi:unile locuinţei stabile, ale serviciului şi ,cauzele ,ce puteau exclu,de pe -oineva de la
vot. Ştiutorii ·de carte puteau vota direct, iar ,an,al1f.abeţii indirect, prin plenipotenţi.

1n privinţa votului, introducea sistemul plur,alita.ţii. Conform acestuia,
alegătorii erau -împărţiţi •În trei categoirii: cu dreptul fa. un vot, două şi trei
voturi. Alegătorii cu un vot erau oei ce ,Îil'deplineau condiţiile ,pentru a .li se
acorda dreptul ,de vot şi erau ~tsiutori de carte. Două voturi aveau ,aibsolvenţii
a 4 dase de -şcoală medie ,sau de şcoli echirv,alente, ,serviciu public, 32 ani,
cu ,serviciul militar satisfă,cut, cu cel puţin trei copii şi plăteau impwit direct
de cel puţin 20 co,roane. Trei voturi puteau avea funcţionarii de stat ,şi ab,solvenţii ,de şcoală medie ce oc:upau un post conform caliifiicării şi plăteau
o dare de ,cel puţin 10C coroane. Cei ,analfabeţi urmau să aleagă un reprezentant pentru 1O per,soane.
Condiţia exerci,tării dreptului de vot era deci censul ,pe a vere şi ştiinţa
de carte, ·ceea ce excludea de la bun 6:nceput majoritatea maselor de la .cel
mai elementar drept. Românii, -între caire se af1au cei m.a.i mulţi neştiutori de
cane, toomai ca urmare a pO'liticii guvernelor, erau exd:uşi de la vot, iar
numărul alegătorilor lor scădea simţitor prin aplicarea acestui proiect. Datele s.tatist,ice publicate -dovedeau -că l,a 3 voturi ar ,fi avut drept ,doar 3,70/1>
români faţă ,de 71,70;0 maghiari; la 2 voturi So;0 români faţă de 63,30/o
maghiari, iar la 1 vot 9,10/o români ,faţă de 58,80/o maghiari 13 . în privinţa
votului analfabeţilor, pe naţiuni, românii aveau cel mai mare procent: 38,8,
urmaţi -de maghiari cu 32,2, de .slovaci cu 10,3, ruteni cu 5,7, :germani cu
4,8, ,sîrbi cu 3,8, croaţi cu 1, şi de alte naţionalităţi cu 3,40/o14 • De asemenea,
cakulul Jă.cut pe categorii .sociale scotea în evidenţă ·constsatarea că ţăranii
şi muncitorii, indiiferent ,de n,a,ţionalitsate, erau exduşi datori,tă condiţiilor
ce trebuiau -Întrunite 15 •
Cum ern şi firesc, dezvăluirea prevederilor proiectului şi mai ales a consecinţelor lui a stîrnit puternice reacţii. Primii au protestat social-idemocraţii.
Den'U,ffiind-o „reforma electorală neagră", i-au declarat luptă .făţişă şi ,au
org,aniza,t o suită de iaidunări de protest ,împotriva introducerii ei 16 .
12 / dem, nr. 192, 14 /27 septembrie 1908, 'P· 2. Se menţionează ,că datele au fost
preluate din „Nepszava", iar proiectu] 1purta data de 24 septembrie 1908. Un comen-tar al
proiectului 51 face şi R. Boilă, În Votul Universal, Diciosînmartin, 1909, p. 49.
13 Lupta, l. c., R. Boi1Jă, op. cit., p. 54.
14 Lupta, nr. cit., p. 3.
15 De ex. 30 de ţărani aveau tot acitea voturi cît un proprietar de pa11Unt (lupta,
nr. 193, 16/29 septembrie 1908, p. 4), iar muncitori cu trei voturi erau 00/o, cu ·două voturi 340/o, iar ,cu un vot 54,50/o (Lupta, nr. 192, 14/27 septembrie 1908, p. 2).
16 Vezi articolul Socialiştii contra reformei electorale negre, În Lupta, nr. 4, 5/18 ianuarie 1908, p. 3; Adevărul, nr. 7, 19 iunie 1908, p. 1. Au Ioc nu,meroase adunări la Budapesta
şi În ahe oraşe clin Ungaria şi Transilvania (Lupta/1908/, nr. 191, 12/23 septembrie, p. !, 2;
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Dezvăluin,d urmările ce le-ar ,fi avut pentru români aplicarea a.cestei reforme, onganul de presă al clubului naţionalităţilor, ,,Lupta", în .articolul
,,Ce au românii de făcut în fata reformei elecrorale?" 17 ar.ată că sînt evidente intenţiile îndreptate împotl'iva .naţionalităţilor. Astfel iI.a români, conform noului proiect, alegă,torii ar scădea ,de la 11,20/o la 7 ,40/o, iar cele
46 mandate româneşti la care aveau dreptul românii în cazul unor .alegeri fără
abuzuri ,s-ar reduce la cca 30 mandate. În s~himb, o reformă de 1vot universal, ronform procentului de 16,7 •CÎt reprezentau românii din întreaga populaţ,ie, ridica număru1! mandatelor fo parlament l,a 70 18 .
Date ,fiind intenţiile proiectului, arti,colul propunea măsuri ce trebuiau
luate imediat: ,,Fără îndoială că fo primul r:înd trebuie să facem să se reducă, ori chiar să dispară cu desăvfrşire analf.abeliismul ,din neamul nostru"19. Pentru iaceasta apelează la ·Întreaga „inteligenţă" iromână •de I.a sate
şi or-¼e ,de a contribui la răspîndirea scrisului şi citituilui, pentru neştiutorii
de carte români, lucrul acesta impunîndu-se ca o „datorinţă naţională". În
continuare se dă ca exemplu iniţiativa coloniei române din Budapesta, care a
depus la redacţie ·sum:a de 1000 ,coroane drept ,remuneraţie pentru 25 invă
ţători ce urmau să organizeze cursuri pentru analfabeţii trecuţi de 24 ani.
Totodată se adresează „Astrei" pentru a porni o acţiune energică în această
direcţie.

O altă măsură a fost cea a conrncării a cît mai multe :adunări de protest în cît mai mu1te sate şi oraşe, organizate şi conduse ,de ,deputaţi sau fruntaşi politi-ci români, cu scopul de a împiedica punerea în discuţie şi votarea
proie.::tu!ui. În toată luna octombrie au loc asemenea adunări, presa consemnînd 90 ,de întruniri afo românilor şi slovacilor20 • Prima amintită a fost la
Sîncel, comitatul Timava Mică, unde moţiunea adoptată de panticipanţi
cheamă la luptă energică ,împotriva reformei lui An,drâ.ssy~ 1. Apoi, la Sebeş,
în fatia a 3000 de pa.rticipanţi, ,ceputaţii Aurel Vlad şi Iuliu Maniu au dezvăluit intenţiile proiectului, arătînd .că „e lipsă ca masele întinse ale poporului, cu toată cărturărimea să stea în sp,itele deputaţrlor, ca lupta lor cu
at1t mai puternică să fie ... " 22 •
Asemenea adunări au mai avut loc la Caransebeş 23 , la Sacul, în cercul
electoral Zorlenţul Mare2 4 , Dej 25 , Lipu.şui Unguresc 26 , în mai multe comune
nr. 192, 14/27 septembrie, p. 4; nr. 19.1, 16/29 septembrie, p. 3). La adunarea sociali~tilor
din Buda.pesta, 11n vo~bitor a spus: ,,Vo~ul plural nu este alta <lecit nimicirea oa:menilor
săra<:i la alegeri. Proletariatul nidieri nu poate primi un astfel <le vot" (Lupta, nr. 191,
12/25 ~eptembrie 1908, p. 2).
17 Lupta, nr. 200, 25 sept./8 o,·t. 1908, p. 1.
1s Ibidem.
19 Ibidem.
20 Idem, .nr. 213, 14/27 oc,tomibrie 1908. p. -L
:, Idem, nr. 196, 19 sept./2 oct. 1908, p. I.
2"l Idem, nr. 201, 26 sapt./9 oct. 1908, p. 2.
n Adunarea a fost organizată de social-demona1ii români (Lupta, nr. 205, 2/15 octombrje 1908, ip. 4).
24 Au vo~bit Valeriu Branişte, Şt. Petrovici şi ţăranul Anania Voicu (Lupta /1908/,
nr. 206, -'/16 octombrie, p. 4; nr. 213, 14/27 octombrie, p. 4).
2., A vort>it Teodor Mihali {Lupta, nr. 208, 7 /20 octombrie 1908, p. 4.
~ Lupta, nr. cit., p. 3.

OPOZIŢIA FAŢA

DE VOTUL PLURAL

231

din cercul electoral Vaşcău şi Beiuş 27 , la Răşinari ş,i Fofeldea. 5n cercul Sibiului28, Hălmagiu 29 etc.
La 9f.Î~şitul lunii octombrie lupta ,împotriva pluralităţii ,a luia.t şi mai
mare amploare, antrenînd nu numai al,ianţa naţionalităţilor din monarhie,
ci şi partidele opoziţionaile. lntr-o declaraţie făcută ziarului „Pester Lloyd",
cunoscutul deputat ,slov.a,c Milan HocH.a spunea: ,,Blocul contra proiectului de
lege Andrassy s-a format şi de vreo cîteva săptămîni lucrează intens ... Ideea
pluralităţii trebuie să piară" 30 • 1n acelaşi ,scop Geor,ge Pop ,de Băseşti lansează
la 25 oct. 1908 o cliema.re întregului popor de a ţine în ziua de 1 noiembrie
„numeroase a-dunări de protest;are ,în contra votului plur,ail şi pentru vot
univen,al, votare secretă şi votare în comune" 31 • 1n cazul în care ,adunările
erau oprite de autorităţi, se insistă să se trimită Împăratului o telegramă în
care pe lîngă supunere să se pomenească şi de opreliştea autorităţilor 32 •
Aceeaşi chemare a fost lansată cu ciîteva zile înainte, la 21 octombrie
1908, prin circulare emise de biroul central a.l pa.rtiduilui dietal naţional,
secţi:a română, tuturor cercurilor electorale româneşti, cernndu-le să „se exprime impozant şi ou ,toată demnitatea •Împotriva proiectului ,de lege compus
de ministrul Andrassy care proiect-program ştiut este s-.a făurit cu tendinţa
de a împidica meşteşugit ,posibilitatea validitării popoardor nema~iare din
patrie şi peste tot de a pune stavile în ,oalea dez.vol,tării democratismului. Proiectul lui Andrâssy nu conţine nici vot egal, nici vot secret şi este numai o
carioarw-ă a adevăratului ·sufrag~u universal" 33 . Circulara cerea Întreg,ii populaţii să-şi exprime prote,stul iprin adunări organizate ,în aceeaşi zi, la ,începutul
lunii noiembrie, ca in fiecare cerc electoral să aibă loc adunări ,În cel puţin
8-10 comune şi, in ,total, numărul lor să ajungă la cel puţin 100-150 adunări. Poporul urma a fi ,convooat prin a.fişe şi foi vol,ante. Se cerea, de asemenea, u dările de seamă şi concluziile adunărilor să se trimită fie la Arad
pe adresa 1ui Aureii Vlad, fie la redacţie 34 •
1n .a-devăr, a~ cum consemna şi presa, în ziua ,de 1 noiembrie „sute de
."'llii ,de români au declarat adevărat război politic contra încercăr,ilor lui
A.,dras,sy" 35 . În comitatiul Bistriţa-Năsăud .s-au ţinut ,şa.pte adunări, particip,înJ locuitorii ,din 43 de comune; adunarea de ;:a Siibiu ,a Întrunit pes,te 2COO
de participanţi, cea de la Cugir peste 1000, la Băseşti şi Voivodinţi aproape
2000 di., 10 comune36 , iar la Pecica au parti-0ipat peste 2000 3 î. Românii din
comit.atul T.îmav,a Mică, .în adunarea populară din 1/H noiembrie, ţinută
în comuna Boziaş, ,,protestează solemn pentru atentatul minisitruliui An<lrassy
27 ln ambele cercuri, la toate adunările a vorbit V. Lucaciu (Lupta, /1908 /, nr. 208,
7/20 octamibrie, ,p. 6; nr. 212, 12/25 octombrie, ip. 4, 5).
28 Printre vorbitc.:i a fost ~i O.:t. Goga (Lupta
/1908/, nr. 210, 9/22 octombrie,
p. 4; nr. 211, 10/n octombrie, p ..~).
29 Au participat şi au vorbit Nicolae Oncu şi Vasile Goldiş (Lupta, nr. 210, 9/22
octombrie 1908, p. 4).
30 Lupta, nr. 207, 5/18 octombrie I 908, p. 4.
31 laem, nr. 215, I 7 /30 octombrie 1908, p. 3.
32 Idem, p. 4.
33 Muz.IstTrans, nr, inv. 986, ms.
34 Lupta, nr. 213, 14 /27 octombrie 1908, p. 1.
35 Idem, nr. 217, 21 octombrie/3 noiembrie 1908, p. 1.
. ae Ibidem.
3'7 Idem, nr. 218, 22 octombr:e/4 noiembrie 1 ~as, p. 3-4.
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îndreptat contra votului univer,sa.J'' 38 . Adunarea populară - spun particiÎn proiectul de ,rezoluţie - ,,cere şi pretinde introducerea sUJfra.giului
universal, secret, fără restrioţiune şi după comune. Aderează deput.a.ţilor ,din
dieta ,ţării, ,aprobă puntarea :or bărbătea,scă şi-i roagă să insiste cu toate mijloacele legale pentru introducerea votului universal". Se decide foaintarea rezoluţiei dietei ţarii, prezentarea ei fiind încredinţată deputatului Vinţului de
Jos, Iuliu Maniu 39 . Totodată hotărăsc să trimită la împărat o adresă prin
care-i solicită nesanoţionarea proiect11.1lui prezentat de ministrul An-drassy 40 •
Totalizînd numărul adunări'.or a căror desfăşurare a fost consemnată
în presă, reiese că ân ziua de 1 noiembrie au avut loc 56, la care .au participat zeci de comune 41 • Autorităţile le-au interzis pe acelea de la Cetatea de
Saltă, Şomfalău, Feneşul Săsesc, Gi1 lău, Cubi.n şi Abnu,d-Sat 42 .
Şirul adunărilor a continuat şi ,după 1 noiembrie, .Ia 3 noiembrie la Dej,
în 5 noiembirie la Naidlac, iar ,în 8 noiembrie la Glod 43 , Ileanda Mare şi
Şomcuta Mare44 •
In semn de solidari,ta te cu lupta românilor din Austro-Ungaria, fraţii
lor de peste munţi, ca de .atîtea ori Î.n clipele grele pentru naţiunea română,
şi-au manifestat adeziunea „prin •Întriuniri organizate prin toate centrele
mai mari" şi au protest:at „cu energie contra planului de asuprire a cetăţeni
lor de ,altă .limbă ,din acea ţară" .asigurîndu-..i de solidaritate deplină 4 ,;_ As,tfel
de mitinguri .au avut loc la Bucureşti în sala Dacia 46, la Ploieşti (unde s-a
editat şi un apel tipărit pe hînie tricoloră prin c.are poporul era chemat la
solidaritate), la Bîrlaod, Corabia, Tî,r,govişte, Rîmnirul-V,îlcea şi Piteşti; ultimii amintiţi au trimis o scrisoare de aderenţă deputaţilor români din parJ.amen tul maghiar 4î.
Cu toată împotrivirea manifestată nu numai din partea naţionalităţilor, ci
şi din cea ,a populaţiei maghiare şi ,a opoziţiei parlamentare, la 11 .noiembrie4~, avîn-d •sancţiunea prealabi 1lă a impairatului, ·În mijlocul agitaţiei genepanţii

3~ Proiect de rezoluţie elaborat <le adunarea populară din comuna Bozia.ş, în Mudst
Trans. nr. inv. 991 şi 992 (mr şi multiplicat).
au Idem.
40
Telegrama ucmisă de românii din rcomicatul Tirnava Mică, prezenţi la adunarea
populară clin Boziaş, MuzlstTrans, nr. inv. 99.\.
41 Din rcele 56 menţionăm aîteva în afara celor amintite: Ocna Sibiului, Vi~teJ. de Jos,
Veneţia de Jos, Şinca Veche, Roşia Montană, Nocri.ch, Cisnădie, Cristian (Subiu), Sebeş,
Gilău, Alba Iulia, Cercul Dobra, Cerrnl Lugoj, Cercul Tirnava Mică, Cacova (Sibiu), Rod,
Galeş, Apoldu de Jos, Ludoş, Topîrcea, Aciliu, Gîmpeni, Hunedoara, SîrumidăuşuJ l\fare,
Bocşa Română, Ilia, Dej, Ileanda Mare, AJ:.bunar, Petruvasela, Şeica Mare, Cercul Bihor,
Cercul Oraviţa !(Lupta /1908/, nr. 214, 16/29 octombrie, p. 3-4; nr. 216, 19 octombri_e/1
noiembrie, p. 3-4; nr. 217, 21 octombrie/.\ noiembrie, ·p. 1-.l; nr. 218, 22 octombne/.J,
noiembrie, p. 2, 4; nr. 219, 23 octombrie/5 noiembrie, p. 1, 3-4).
4 2 Lupta, (1908), nr. 217, 21 octombrie/3 noiembrie, p. 1, 3; nr. 219, 23 o~tombrie/5
noiembrie, p. 1.
<3 Idem (1908), nr. 220, 24 octombrie/6 noiembrie, p. 3; nr. 221, 26 octombrie/8
noiembrie, p. 2-3.
44 Idem, nr. 227, 4/17 noiembrie, p . .J,.
,:; Idem, nr. 218, 22 octombrie/4 noiembrie 1908, p. 2.
• 6 Ibidem.
47 Idem, (1908), nr. 232, 12/25 noie.rnbrie, p. 4-5; nr. 242, 27 noiembr:e/10 decembrie, p. 2; Tribuna, nr. 244, 20 noiembrie/3 decembrie 1908, p. 2.
4 s Onzaggyii/er .. .,
p. 32-38; Lupta, nr. 224, _,o octombrie/12 noiembr:e 1908,
p. 2-5.
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rale ,prilejuite de anexarea Bosniei şi Herţegovinei, ministrul Andrassy a
înaintat parlamentului proiectul său de lege electorală atît de villl di,sputat.
1n timp ce în Austria voruJ universal a fost introdus ,în 1907, 1n Ungaria reforma electorală impusă de spiritul vremii ,se încerca să fie rezol vată
de către ministrul de interne, prin introducerea votului plural pentru ca
,,ideea de stat maghiar unitar să nu sufere nici o diminuare", dupa cum recunoştea ,Însuşi Andrassy 49 .Tot el menţiooează tÎn expunerea ,făcută în parlament cu ocazia ,depunerii proie,ctului -că ni,ci vorbă nu poate fi despre introducerea votului ,univers,al, egal ").Î fără restricţiune, deoarece ,a.ceaista „ar :însemna doliul Ungariei" şi ar periclita dez.voLtarea sănătoasă a ·vieţii soci,ale50. Camera :a hotărît ca proiectul ,să fie transpus spre analiză unei comisii
de 31 membri 51 .
,Proieotul avea 8 ,capitole, cuprinzînid 148 1par,agrafe52 şi era acelaşi pe
care l-au publicat şi comentat ziarele. Primele capitole stabileau dreptul de
alegere. Al V-lea capitol, referindu-se la modul de alegere a analfabeţilor,
preciza. că reprezentatul ales ,de ei putea .fi în ultimă instanţă cen21ur.at. Capitolul VI se referă la alegerea deputaţilor. Ea se făcea ,în cercuriJe electorale,
fiecare cerc alegînd un deputat. Cercurile electorale se Împărţeau în cer.euri
de votare, ,unde avea loc votarea, urmînd să fie ,Împăr,ţite ast1fel încît notariatele cer-cuale, precum şi comunele mari ,să formeze un cerc53 . Reţinem din
acest -capitol paragrafele prin care ale~l comisiei ,de ,scrutin putea fi numai
o persoană ,care cunoştea limba maghiiară 54 •
Punerea in ,discuţie a proiectului a stîrnit o şi mai puternică reaeţie.
Deputaţii români ;întruniţi intr-o şedinţă a duhului dieta! sub conducerea
preşedintelui Teodor Mihali au decis să continue lupta 1mp0:t,riva acestJUi proiect electoral şi să se alieze cu orice p,artid aderent ,al ~deilor ,dcmocrate-5;;_
In comunicatuil dubului, dat publi-citaiţii, .se exprimă mulţumirea ,faţă ,de deputaţi şi pentru ,sprijinul •Întregulrui popor român, şi se face un nou apel fră
.ţes-c ,de a lupta pentru drepturile naţiunii române 56 •
ln intervenţiile lor in padament, deputaţii români ,au dezvăluit caracterul antidemocratic al acestei legi. Împreună cu Alexandru Vaida-Voevod,
Coriolan Brediceanu :işi exprima :În şedinţa dietei ,din 18 noiembrie convingerea di „poporul maghiar niu consimte •CU politica guvernului şi ... nu ,doreşte pluralitatea" 57 , iar Iuliu Maniu face un adevărat rechizitoriu în discursul ,său În parlament lia 28 noiemhrie. lşi maniifestă neîncrederea ,în guvern
pentru că În locul „legii despre votul universal, egal, direct şi secret a făcut
49 A. May, op. cit., p. 361.
so Orrzaggyules •.. , p. 35.
51 Idem, p. 37. Din comisie nu făcea parte nici un membru al opoziţiei parlamentare,
ceea ce a stîrnit vii disipute în şedinţa "clin 14 noiembrie (Orrzaggyules .. ., p. 88).
52 Intregul ,proiect
a fost publicat fo Lupta, nr. 224, 30 octombrie/12 noiembrie
1908, p. 6.
53 Lupta, nr. cit., p. 7; R. Boilă, op. cit., p. 50-51.
54 Lupta, l.c.
::,:; Idem, p. 8.
56 Idem, nr. 225, 31 octombrie/13 noiembrie 1908, p. 1.
57 T. V. Păcăţian, op. cit., ;p. 801, 802; într-un interiviu al lui Al. Va id a- Voevo<l,
acesta spunea că deşi proiectul este îndreptat împotriva naţionalităţilor, există şi Între unguri
un mare număr de analifaheţi, chiar între ţăranii înstăriţi, care era,u nemulţumiţi de exdu<lerea
lor din &it'llaţia !Privilegiată (Lupta, nr. 238, 19 noiembrie/3 decembrie 1908, p. 3).
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o lege pusă pe principii contrare. Partidul său va lupta -însă mai departe
împreuna cu opiniunea publică a ţării - spune el - pentru vot universal".
Legea - arăta el În continuare - excludea de •La drepturi nu numai poporul nemiaghiar, .dar şi poporul maghiar5 8 • La fel o caracterizează Aurel Vloo
în şediniţ,a iparlamentuliui ,din 26 noiembrie: ,.P:luralitatea nu este a1tceva deoît
nimicirea voinţei majorităţii" 59 , iar Teodor Mihali in şedinţa ,d.in 12 de.ce-rnbrie 1908 sublinia că legea, aşa cum e compusă, .,e mai rea, mai reacţionară
dedt ,cea din trecut şi dacă va ifi votată, asi,gură pe -secole ,înainte domnia
feudală". Protesta „În contra faptului că românii sînt prezentaţi ca duşmani
ai poporului maghiar cu care românul ·împreună suferă, -simţeşte ,şi sperează ...
Cînd :uptăm pentru drept de vot acesta este şi pentru poporul maghiar, general, egal, secret" 60 .
Presa :'ntreagă se rali,ază deputaţilor români, exprimîndu-şi .dezacordul
faţă de pO:litica guvernului. Iată -ce ,scria „Tribuna" a doua zi ,după prezenta-rea proiectului in dietă: ,.Planul de leg-e al -contelui Andrassy este olopo,tul ,ce se trage la groapa ,politică a naţiona:ităţilor". Tot ea anunţă că o mare
adunare .naţională era ,în -ours ,de org,anizare pentru a prote,sta din răsputeri,
iar naţiunea ,întreagă adunată să-şi ·spună cuvîntul, cerînd schimbarea ori
chiar desfiinţarea legii lui Andrassy 61 . Adunare naţională nu a putut avea
loc; în schimb, numeroase alte adunări populare s-au ţinut pretutindeni.
Cea mai importantă a fost cea din 15 noiembrie de la Arad, unde au participat conducă:tori ai Partic'.ului Naţional Român şi deleg.aţi ai ,se-cţiei române
a Partidului Social-Democrat, consifinţ.indu-se ,co:a:bor,are-a în lupta !Pentru
Y0t i.:n versa! şi împotriva acestui proiect calificat ,de un reprezentant sociali.st „cel mai ruşinos ,plan de lege din Europa" 62 . În cuvîntul său, Va-si1le Goldiş spunea printre altele: ,.Adunarea aceasta ... nu este ;Încheierea, ci este
începutul adunărilor de protestare. Voim să auză capul Încoronat şi toată
lume.a, că ,pace nu va fi pînă ce ,nu se va ,fa.ce legea votului universal, direct
şi ,secret". Tot el adăuga ,în continuare că .,,în luptă nu sînt singuri, ,ci ·Împrerună cu soci,a,l-democraţii ca-re vor şi ei ega.Ja .îndreptăţire" 63 . Acelaşi lucru -îl subliniază V a-sile Luoa-ciu !În dietă, la 25 noiembrie: .,În contra pluralităţii -din legea electorală ,a lui A.nidrassy :Ulptă naţjonaliştii şi luptă socialiştii"64. Dealtfel acea,stă -coi'.aborare -s-a realizat .cu OÎţiva ani înainte tocmai
pe frontul Juptei pentru rnt uni-ve'fSal şi eg,ala îndrepta·ţire a naţion:alită
-tilor65.
Urmare a -crizei ,politice, guvernul Sandor Weker:e este nevoit să demi,'ioneze în aprilie 1909 şi odată cu el a căzut proiectlul elector.al ail lui
58 Orrzaggyuler •. ., p. 334-352; T. V. Păcăţian, op. cit., p. 813; Lupta, nr. 236,
17 noiembrie/I decembrie 1908, p. 2-3.
s9 Orrzaggyuler . .. , p. 293.
80 Idem, p. 340-341.
61 Tribuna, nr. 243, 31 octombrie/13 noiembrie 1908, p. 1.
62 L. Maior, op. cit., p. 370. La adunare au participat circa 5000 persoane (Lupta,
nr. 228, 5/18 noiembrie 1908, p. 3).
6 3 Lupta, Le.
6 4 T. V. 1Păcăţian, op. cit., p. 806.
ss Nu vom insista asupra colaborării Între P.S.D. şi P.N.Ţ., abordată în mai multe
studii (I. D. Suciu, Aspecte ale colaborării Partidului Naţional Român din Transilvania cu
mişcarea rocialirtă, în Studii, 1, 1968, p. 89-103; I. Cicală, Mişcarea muncitorească şi rociaLirtă din Tramilvania. 1901-1921, Bucureşti, 1976, p. 163-172; L. Maior, l.c.).

OPOZIŢIA FAŢĂ

DE VOTUL PLURAL

235

Andrassy. Noul guvern prezidat de Khuen-Hedervary este prezentat dietei la
24 ianuarie 1910. La această ,şedinţă ,a vorbit Teodo'r Mihali şi, exprimînd
punctul de vedere .ail clubului par:,amentar, arăta d dedanşa,rea crizei a fos.t
determinată de tărăgănarea !În.făptuirii votului U11iversal ,de fostul guvern,
oare a „îndrupleoat .coroana să dea ,sancţionare prealabilă pluralităţii" 66 . Totodată exprima neîncrederea faţă de nO'Ul guvern în ciuda inscrierii ,în ,programul lui a !regii votului universal fără plurailitate ,şi adăuga d v,a vota
încredere guvernului doar rla prezentarea proiectului de lege despre dreptul
electoral 6 7 •
Luptia pentru vot universal a continuat şi ,în anii următori, dar fără
succes. Nici ,legile electorale ulterioare nu vor leg~fera votul univers.al.

*
Opoziţia faţă

de promulgarea legii votului plurarl reprezintă 'În fond
doar unul rdin aspectele luptei pentru vot universal, ,ce a dominat via,ţa
politică <lin Austro-Ungaria ,în primul deceniu ,al secolului ,ail XX-iea.
Activismul adoptat ca tacti.că ,de '1uptă de către Partidul Naţional Român
impunea o largă participare în viaţa parlamentară. Or, legea votului plural
înlătura şi puţinele libertăţi politice pe ,oaro le ,aveau naţionalităţile nemaghiare din monarhie, procentajul ,alegătorilor români urmnnd să scadă simţi
tor prin aplicarea ei. Nu este deci Întîmplătoare larga coaliţie formată de
forţele democratice din Austro-Ungaria Împotriva ,sancţionării legii.
Punerea În dis•mţie a legii rÎn parlament a ,cfoclanş.at o man~festare organizată a Întregii opinii publice româneşti. Dacă la Început, ,pe lîngă moţiu
nile adoptate, fiecare adunare trimitea ~mpăratului o telegramă de exprimare a gratitudinii şi supunerii, după saneţionarea prealabilă a proiectului de către
el ,se schimbă total atitudinea maselor, lupta lor luînid şi un pronunţat ,caracter
antimonarhic 68 • În acea.stă situaţie nu lipsesc formulări ca acea „voim să
auză capul încoronat" şi se ,ajunge chiar la prot,este directe.
Ace:aşi proiect de lege, anume prevederea sa referitoare la an<11lfabeţi,
a determinat şi o· a1tă acţiune importantă, cea de înlătur.are a ana.1faibetismului.
Av.înd •În vedere constatarea că legea de vot plural lega ştiinţa de carte
de obţinerea votului, Partidul Naţional Român, 'În ,strînsă legătură cu „Astm",
a iniţiat o intensă campanie de alfabetizare. ln urma hotăriîrii adunării genemle a „Astrei" de la Şimleu, I. Ster,ca-Şuluţiu, 1n numele C.C. al „Astrei",
va emi-te circulara n·r. 849 din 26 octombrie 1908 69 , tuturor despărţăminre
lor cerfodu-le ,să iniţieze cît mai multe cursuri de alfabetizare "Şi instituie
premii pentru învăţătorii care reuşeau să înveţe carte pe cit mai mulţi.
Statisticile dovedesc ,că în anii 1908-1910, accentul principal ,s-a pus pe
creşterea numărului ştiutorilor de carte. Deahifel, această măsu-ră s-a 1dovedit
foarte binevenită, deoarece legea electorală din 191470 •condiţiona dreptuil de
vot de ştiinţa de carte.
1

T. V. Păcăţian, op. cit., p. 854-855.
Ibidem.
L. Maior (l.c.) evidenţiază pe larg acest a9Poct.
68 Lupta, nr. 225, 31 octombrie/13 noiembrie 1908, p. 2-3; E. Glodariu,
mîntrd Cluj al „Astrei•, în ActaMN. XII. 1975, IP· 382-383.
10 Adevărul, nr. 17, 16 septembrie 1914, p. 2-3.
86
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Această măsură de largă popularitate, ca şi organizarea numeroaselor
adunări populare unde au participat şi vorbit fruntaşi politici români, dovedesc accenwarea luptei politice ,a membrilor P.N.R. Totodată, din ,amploarea adunărilor şi din rezoluţiile adoptate reiese că P.N.R. şi-a lă.rigit considerabiJ audienţa în masele populare, in -special în r,îndurile ţărănimii, -că reuşise ,să-şi constituie ,din ele o bază soli.dă ,în lupta pentru emancipare m1.ţio
n,ală, pentru realiz,area unităţii naţionale.

EUGENIA GLODARIU

L'OPPOSITION FAITE AU PROJET DE LOI DU VOTE PLURIEL ASPECT DE LA LUTTE POUR LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN 1908
(Resume)
0n y presen-te l'un des a9pects tle Ja lune pour le suffrage universel, a sacvoir La 1POs1t10n !Prise face au projet de !oi electorale porte devant le parlement par ,Je ministre de
l'inteneur Andrassy le 11 novembre 1908.
La circonstance d'avoir fait de,pendre le droit de vate de la condition de savoir lire et
ecrire, ainsi que l'introduction du vate pluriel, reduisai-t sensiblement le nomhre des elecreurs, ce qui a provoque une forte reaction non seulement des peuples non-magyares de
l'Autriche-Hongrie, mais aussi de '1a part des partis d'opposition, surtout du P.S.D. Chez Ies
Roumains elle s'est faite ressentir par Ies discours des dcputcs dans le parlement, mais surtout
par de nombreuses et grandioses assemblees populaires de protestation qui eurent lieu dans
tout le ,pays.
Une des actions provoquees par ce projet a ere l'erad:cation de l'ana1phabetisme, ou
le role essentiel revint
l',,Astra".
L'amipleur des assemlb-lees et Ies resolutions y adoptees ont demontre de toute evidence
que le P .N.R. a consi-dera,blement amiplifie son influence sur Ies masses populaires, surtout
parmi Ies paysan-s, ce qui lui a fourni une solbde base de rnasse dans sa lune pour l'emandpation nationale et pour la realisarion de !'uni te nationale.

a

LUPTA MUNCITORILOR DE LA UZINELE DE FIER
ALE STATULUI DIN HUNEDOARA
PENTRU IMBUNATAŢIREA CONDIŢIILOR DE MUNcA
ŞI DE TRAI (1919-1940)
(I)

Dezvoltarea economică interbelică a ,centrului ,siderut"gic hunedorean a
fost însoţită de stră,daniile neîntrerupte ale lrucrătorilor de a impune stamluipatron iamelior.area grelelor imrejură·ri ,de lucru şi de viaţă oferite de orînduirea capitalistă. P,aralel cu acea,sta, muncitorii hunedoreni au dus o luptă
dîrză pentru recunoaşterea drepturilor lor cu priv.Î're la organizarea poli,tică
şi sindicală, pentru democraţie, dreptate socială. Hunedoara a ,devenit astfel
nu numai o importantă ,citadelă a industriei grele, ci şi a mişcării muncjtoreşti din România.
Evenimentele revoluţiona·re ,din toamna anului 1918 au oferit minerilor şi
meta 1lu11giştilor ,care ,deserveau complex·ul :siderurgic hunedorean muh a.ştep
tatul prilej de a participa la lupta pentru el~ber,are naţională :şi socială. Cuprinşi ,de febra avîntului revoluţionar, mai intii muncitorii de la Ghelar, ia·r
apoi şi siderurgiştii hunedoreni şi-au constituit organiz,aţii sindioale şi politice1. Luptînd Împreună cu celelalte organizaţii social-democrate din Transilvania pentru unirea .cu România, seoţia din Hunedoara s-a situat pe poziţia revendicării unor largi reforme democratice care să însoţească procesul
de desăv,îrşire a statiului naţional român 2 • La 1 ianuarie 1919 ,deleg,aţii or.ganiz.aţiilor social--0emocrate ,din HunedoaTa :au participat la Congresul „fracţiunii :socialiştilor internaţionalişti" care ,s-.au pronun~t pentru realizarea unităţii naţionale in cadrul unei „republici democratice româneşti" 3 •
În anul 1919 mmările războiului au apăsat ,din greu asiupra ,soartei munciwrilor hunedoreni. Instalaţiile uzinelor .funcţionau ,doar parţial, lipsia de
combustibiJ., dezorganizarea administrativă au idus la ,stingerea furnalelor.
Comenzile nu erau suficiente pentru a da de lucru tuturor muncitorilor, astfel că majoritatea trăiau din ajutorul ,sărăcăcios pe ,care :îl ofeTea statul 4 .
In pofida condiţiilor vitrege, lucrătorii ,şi-au păstrat organizaţia sindicala, ân ,ca,re vedeau o ,garanţie :a menţinerii puterii lor ,de luptă. La sfîrşitul
anului 1919, gr1upa ,sindicală din Hunedoara era ,afiliată Uniunii Muncitorilor Metail.urgişti, ,c,are număra atunci 14 filiale .cu 6600 memb.ri cotizatori5. Concomi•tent, minerii ,de la Ghelar activau 'În cadrul Uniunii Muncitorilor Mineri şi Topitori ,din Ardeal şi Banat. Printre primele ,succese ale ·salariaţilor hunedoreni s-.a numărat în anul 1919 introducerea zilei .de muncă
1 C. Cuşnir-Mihailovici, FI. Dragne, Gh. Unc. Mişcarea muncitorească din România
1916-1921. Crearea P.C.R., Bucureşt;i, 1971, p. 108.
2 Idem, p. 120.
3 V. Liveanu, 1918. Din istoria luptelor
revoluţionare în România, Bucureşti, 1960,
p. 538.
4 Tribuna Socialistă (Cluj), XV, Nr. 47, 2 octombrie 1919.
5 Metalurgistul (Cluj), II, nr. 3, 1 martie 1921.
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de 8 ore. Cu mult mai d~ficilă era obţinerea măririi salariilor, deşi fo anul
1919 .preţurile .au făcut un salt mare. Gazeta ,.Minerul" ,sublinia că: ,,la minele statului, cu toată truda noastră, ,în chestiunea măiririlor ~ salar foarte
puţine rezult.aite am putut să ajungem" 6 • Lucrătorii de la intreprinderile statului ~i-au continuat cu hotărure lupta pentru salarii mai bune. ln urma insistenţelor muncitorimii, la 31 decembrie 1919 Consiliul Dirigent a dat dispoziţie Direcţiei Generale a Minelor să mărească retribuţia angajaţiil.or statului
cu 300fo7 • Dispoziţia nu a fost fosă integral ,aiplioată nici după cheva luni,
datorită ,abuzurilor administraţiei locale8.
Ca urmare, hunedorenii au continua.t eforturile depuse pientru uşurarea
vieţii lor, !mărindu-şi org,anizaţiile ân acest soop. În adunarea geneirală a
grupei sinldica!le din 19 februarie 1920, fo conducerea or:g,anizaţiei au fost
aleşi Kazmer Feldmann, Niwlae Muntean ,şi Petru K-ratoahwill, iar ,ca bărbat
de âncredere ,suprem Gheorghe Mi,vrosin 9 •
Metalurgi,ştii hunedoreni iau continuat ,să activeze cu energie în cadrul
Uniunii rn~ncito:ilor Ln fier. şi vmetal, care ,În ~aport~l . s~u. ,din 27 martie
constata ca a aJuns sa -cuprmda 16.000 memibn ,1mparţ1ţ1 m 34 ,de grupe
sindicale. Datorită puterii lor organizate, în 1920 membrii .grup.aţi :în această
uniune pe ramură au făcut un pa,s important pe c.alea lărgirii drepturilor, pe
ca:lea introducerii contractelor colective ,de muncă fo cele mai importante
uzine. Raportul Uniunii muncitorilor în fier şi metal pe anul 1919-1920 a
consemnat că „Uniunea a dez·voltat o activitate mare gpre 1mbunătăţirea
stării economice a membrilor. S-au desifăşurat o mulţime .de mişcări pentru
salarii şi nici una n-a ,rămas ,fără succes. Rez'Ultatele sînt asigurate prin contracte colective" 10.
Fiind bine organizaţi, în prima jumătaite a anului 1920 hunedorenii au
obţinut şi ei importante succese în lupta pentru împiedicarea scăderii salariului real, în condiţiile inflaţiei generalizate. Grupa sindicală hunedoreană
însuma 1.160 de membri, reuşind ·să mobilizeze majoritatea l'llcrăto.rilor la
acţiunile reverndioative. O mişcare puternică a izbUlc.nit la Hunedoara, Ghelar, Govăjdiia ân primăvara anului 1920, deoarece intreprind~rile, neav3nd
monedă divizionară, nu achiroiseră s.ailariile. Alimentele .de pl"irnă necesitate
lipseau şi de. Penitru a preveni i2Jbucni rea grevei, Con·siJiul Dirigent şi-a
trimis reprezentantul l,a Hunedoara, unde, cu sprijinul autorită,ţilor, al comercianţilor şi al bancherilor-, a obţinut hani mărunţi în valoare de un milion ide coroane, achitînd asvfel ileafa muncitorilor 11 • Nu cu mult dl.llpă a-ceste
evenimente, ei au obţinut sporirea ,salariului de l,a 3 la 6 -coroane pe oră 12 .
Combativitatea muncitorilor era mult sporiită prin ifaptul că, alături de grupa
sindicală, în Hunedoara a-ctiva şi una din cele 44 secţiuni ale partiduLui -soci.alist13.
1

Minerul (Sibiu), I, Nr. 10, 1 decembrie 1919.
MuzlstTrans, Inv. M. 168, Proces verbal .din 31 doc. 1919.
8 Minerul (Cluj), II, nr. 3, 15 martie 1920.
9 Tribuna Socialistă, XVI, nr. 12, 21 mar-~ie 1920.
10 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Rom,lnia 1916-1921, Buaireşti,
1966, p. 323.
11 Pagini din trecutul de luptă al muncitorimii hunedorene, Muzeuil regional l·liu,nedoara - Deva, [1966 ), IP· 95; Pa.tria (Cluj), II, nr. 72, 2 .1pr,ilic 1920.
12 MetalUTgistul, nr. 3, 1 martie 1921.
ta Crearea Partidului Comunist Român, Bucure~i. 1971, p. 190.
6
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Cu toate ,sporuride obţinute, salariile muncitorilor nu făceau faţă creş
terii preţurilor, ,după rum o dO'Vedes,c listele de plată ale muncitorilor de la
Uzinele Hunedoara pe ,anul 1920 14 • fată cum descri,au ,sit'llaţia lor salariaţii
uzinelor de la Hunedoara: ,,Munci torul sărac, ,cu 4-5 membri ,de familie,
nu ştie -care gol să-l umple mai de .grabă din cele ,multe, să ,cumpere ghete pentru copiii desculţi sau pentru el însuşi şi dacă ar vrea să-şi cumpere o pereche
de ghete, toată familia lui ,ar trdbui să r,abde de foame cel puţin 1/2 lună
şi nici atunci n-ar putea să aibă 1suma necesară . . . sîntem zdrenţuiţi, înfă
ţişarea muncitori.lor este ca ,şi a unor cerşetori" 15 .
O asemenea situaţie precară nu putea fi remedi.ată decîit pe ,oalea 1'uptei
energice a dasei muncitoare. Pentru a-şi ,spori foriţa, În acţiunile lor, muncitorii hunedo.reni ,s-au unit cu ceilal,ţi mineri şi metalurgişti ,de fa minele şi
uzinele de stat ,din Transilrv,a:nia rformînd o coaliţie de cîteva mii ,de lucrători.
Muncirorii de la Baia Mare, .Aibrud, Zlatna, Săcărîmb, Gugir şi Hunedoara au
întocmit un memoriu comun către Ministerul de Industrie şi Comerţ, care
patrona întreprin1derile ,de stat, exprimîndu-şi doleanţele 18 . In memoriul lor,
muncitorii -cereau mărirea s.ailariilor, aprovizionaTea cu alimente, îmbrăcă
minte la preţuri reduse, acordarea unor adausuri la salarizare ·după numărul
membri1lor de familie, ~mbunătăţirea si1stemului asigurărilor -sociale e~c.
Autorită,ţile economice de stat au tergiversat rezolvarea doleantelor
muncitoreşti. Aceasta ,a nemulţumit ,în foarte mare măsură pe muncitorii hunedoreni care ,s-au înoadrat 1n mi.~aTea generală a proletari.atului din Rom&nia pentru -drepturi şi libertă•ţi democratice, 1mpotriva stării de asediu şi ,a
cenzurii, 1mpotriva legii Trancu- Iaşi, ffllipotriva >Înrăutăţirii nivelului de 'trai.
Ca urmare, ei ,au primit cu entuziasm vestea ,de a decla,ra greva gener,ală În
semn .de protest ,împotriva ·sam,avolniciiilor guvernului Averescu. Această ştire
le-a fost comunicată l:a 19 octombrie în -0adrul adunării muncitoreşti de Ia
Hunedoara de către Gheorghe Mitro.sin, reîntors de la Cluj, unde a participat
la consfăwiTea organizaţiilor socialiiste .şi sindicale ,din Transilvania. La adunare au parti,cipat ş•i delegaţii muncitorilor ,delia Ghelar, Govăjdia şi Teliuc 17 .
Declararea grevei generaile a fost temeinic pregătită de ,către organizaţiile munci•toreşti aparţină,toare de uzinele s~atului. Fiec.are :grupă sindicală
şi-a ales oîte 1-2 bărha,ţi de ,încredere, .care să ,coor.doneze a,cţiunile. La cbta
de 20 octombrie s-a ţinut o nouă adunare la Uzină, ,în -cadrul căreia primul
bărbat ,ele încredere a ,comunicat miilor de lucrători instrucţiiuni,le privitoare
la modul de desifăşurare a grevei, pTimite de l,a Comitetul Executiv iail Parti,d~1lui Sociali.st. Muncitorii a,du.na,ţi au hotăr,Ît ,să Înceteze lucrul la data ,de 21
octombrie18 .
Intr-adevăr, :în noaptea de 20/21 octombrie, de la orele 24 pînă '.a orele
8 dimineaţa, s-au pus tn grevă lucrătorii ,celo.r mai importiante Întreprinderi
de stat din ju,deţul Hunedoara, de la Atelierul C.F.R. Simeria, Uzinele de la
1

Arhivele Sta.rulu,i Bucureşti, Arhiva boorică Centrială, Fond. Mini~teml de Industrie
dos. nr. 670 /1920.
15 Greva generală din România 1920, Bncllreşti, 1960, p. 144.
16 Arh. St. Bucureşti, Fond. Min. Ind. Comerţ., dos. nr. 677 /1920, f. 19.
17 Greva generală din România 1920. Autori: N. Goldberger, FI. Dragne, O. Matichescu. C. Mocanu, N. G. Mun-tealllU, Gh. Surpat, Gh. Unc, [Bucureşti], 1970, p. 205.
18 Idem, .p. 265.
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Hunedoara, Govăj,dia şi Ghelar 19 • După ce iau ,încetat lucrul la ora 8 dimineaţa, muncitorii uzinei ,de ifier şi ai celei electrice s-au adunat iJa duhul
muncitoresc, unde Gheorghe Mi.trosin, Adalbert Kratochwill şi Erancisc Gulaicsi i-au ·îndemnat să -continue cu hotăr.îre .greva.
Autorităţile looale au dezlănţuit represiunile împo~riva greviştilor imediat după [nceperea grevei. După adunarea de J,a duhul muncitoresc, o patrulă de poliţi•~ ,a sosit ila faţa locului şi ,a arestat o parte ,din muncitori, pe
care i-a silit apoi să pună în fonaţiune ,uzina electrică şi cea de apă 20 • Cur,înd
după ,aceasta, muncitorii au fost declaraţi mobiliziaţi, ,înwnfodu-li-ise ordine
de chemare21 • De asemenea, pentru a decapita organi.za,ţiiJe muncitoreşti, membrii ,seeţiunii looale a rparti.dului ,socialist şi ai comitetului sindical din Hunedoara au fost închişi 22 •
Teroarea apJicată împotriva metalurgiştilor g,revÎ!şti din Hunedoara a
fost deoseb-i,t de puternică. Direcţiunea ,Întreprinderii a ,coilaborat ,cu autorităţile poliţieneşti şi militare, punîn.diu-le l,a ,dispoziţie li•s.te cu numele şi adresa
greviştilor care au fost apoi lesne arestaţi şi .constrî.nşi 1să reia lucrul. Mulţi
grevişti au foS<t luaţi direct de ,pe stra~ă şi duşi la sediul poliţiei, unde erau
ameninţaţi şi intimidaţi. Şeful poliţiei din Hunedoara a primit dealtfel ordin
să îi ducă ,cu forţa pe grevişti la locul de muncă 23 • Conformînidiu-se indicaţiilor
primite de la propriii lor conducători, muncitorii au adoptat o atitudine paş
nică, nu au ră.spuns cu violenţă molestărilor poliţieneşti. ,,Ordinea nu e
conturbată" sublinia o telegramă a prefectului ,de Hunedoara către secretariatul de interne din Cluj 24 •
Recurgînd la măsuri drastice, autorităţ~le au reuşit w data de 23 octombrie să constrîngă o parte din muncitori să reia lucrul 25 . Dar la 24 octombrie primul procuror al Devei informa că ,,greva continuă 'În linişte la ,uzinele Hunedoara, Ghelar, Govăjdia şi Căl.an" 26 • Rezistînd cu eroi~m valului
de represiuni, muncitorii hunedoreni au prelungit greva cu dteva zile peste
data de 28 octombrie, dnd s-a semnalat încetarea ei. Chiar şi 1n data de
31 octomlbrie, a trebuit ,să fie .folosită forţa ,pentru ca un mic număr de lucrători, .sub ,ameninţarea baionetelor, să [ntreţină atelierele, minele şi uzina
electrică 27 .

Atitudinea dîrză a muncitorilor huned~reni a fogrijorat 'În asemenea
măsură autorităţile, .încit şi durpă reluarea lucrului ei a,u fo!lt supravegheaţi în
continuare ,de dt>re autorităţile militare 28 • Măsuri deosebit ,de brutale 1s-au luat
împotriva organizaţiilor ,sindicale: ,local1lll ,sindicatului a fost închis, iar conducătorii lui au fost arunc.l!ţÎ în temniţă.
Documente hunedorene din frtoria mişcării revoluţionare, 1920-1944. Edi.ta.te de
Ni.co1ae Wiardegger. Devca, 1971, p. 13.
Greva generală din România - 1920, B1.1JCUreşti, 1970, p. 289.
21 L. Vajda, L. Fodor, V. Manin, F. PîocătLa.b, Grevfil generală din octombrie 1920 în
Tranruvania, in A/IP, 1960, VI, nr. 5, p. 1,37.
22 C. Cuşnir-Mihailovici, FL Dragne, Gh. Un.c, op. cit., tp. 391.
23 Documente hunedorene ..., tp. 12.
24 Documente
privind desfăşurarea grevei generale din 1920, în Al/P, 1965, XI,
nr. 5, p. 60.
25 Idem, ip. 59.
26 Documente hunedorene ... , p. 14.
27 Greva generală 1920, Bocu.reşti, 1970, p. 339.
28 L. V.ajda, L. Fodor, V. Marin, F. PîocăLah, op. cit., p. 138.
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ln sfîrşit, după ce rez.istenţ.a muncirt:orilor a fost îrufoîntă, autorită,ţile
au găsit cu ca!e .să ia 'În considerare revendicările angajaţilor întreprinderilor
de ,stat -din Ar.deal, cuprinse in memoriu. Ele au .fost suplllse autorităţii Comisiei .de ia.ribitraj care, in noiembrie 1920, a adus o serie de decizii cu privire
la salarizarea munCÎ,to-rilor 29 • Pe baza acestora la 17 noiembrie 1920 ,s-a încheiat un contract colectiv, care numai în mică măsură a ţinut cont de
revendică'file muncitoriilor. Printre altele, ei au primi·t adausuri La scumpete,
destul de importante3°.
Dar, după .aîteva luni, ni-ci măcar acest contract n~ fost respeotat; în
martie 1921, după ce a expirat, prevederile lui au fost anulate printr-o simp:ă
oroonanţă ministerială, ,adausurile de •soumpete ,au .fost rert:rase, reducînd astfel
foarte mult ,salariile munciwrifor, deşi •În li,psa unui nou contra,ot el urma să
fie prelungit ân mod automat 31 • Acest .act a stîm_it nemuilţumire -Între muncitorii hunedoreni, ca•re, fodemnaţi .de militanţii social-democraţi, au Început să
desfăşoare acţi,uni energice. Darea de seamă informa•tivă a Corpului 7 armată
din aprilie 1921 semnala că „agitaţiile muncitorilor ,continuă [n aşa mod ică
atelierele statului ,sfot în pericol ... Au ,Început din nou enervările .şi tulburările din trecut, a foceput iar o epocă de ungrijorare". Autorităţile erau decise
să împiedice pe toate căile reiînfiinţarea sindicatefor ,întemeiate pe ,princij,iul
luprt:ei de diaoă 1n cadrul uzinelor de la Hunedoara, asitfel că în .anii urmatori
singurele organizaţii pro.fesionaJe tolerate de autorităţi au fost .filialde ,sin-dicatelor naţionale române.
Autorităţile nu permiteau, bineînţeles, nici activitatea comuniştilor. Totuşi, impulsul pe ,care l-a dat dez.voltării mişcării muncitoreşti din România
apariţia. Paritidului ComlllJlist pe .scena istorică ,a ţării a fost puternic resimţit şi de mişcarea muncitorească ,din judeţul Hunedoara 32 • Treptat, muncitorimea s-a •refăcut de pe urma rănilor suferite cu ocazia înfrîn:gerii grevei generale şi a trecut la reorganizarea forţelor sale, la noi ,acţiuni ,în vederea apă
rării intereselor ei vitale.
Revendicările ,salariaţiilor de la Uzinele de .fier din Hunedoara, laolaltă
cu ale ,celodalţi angajaţi de ,stat, au fost preluate in perioada următoare de
către Uniunea Munci•torilor ,din Indusitria Minieră din România. Soluţionarea
ener,gică a acestor interese era cu atÎt mai necesară cu c!Ît aşa cum recunoştea pînă şi ,presa burgheză ,s-a ajuns p,înă acolo, ,îndt salari,a,ţii de la
Întreprinderile statului îşi primeau retribuţia ou foarte mare Înt1Îrziere33 • Pentru remedierea ac~tei situaţii, la 1 1decembrie 1921, muncitorii mineri de la
Uzinele metaforgice ale statului au ,Întocmit un memoriu „av,înd În vedere
că sailariul munciwrilor •În contractul colectiv focheiat la 17 noiembrie 1920
s-a redus fără
se con-s,ulte muncitorimea şi fără să ,se ia ,în considerare necesitatea de trai a muncitorimii" 34 •
1

,sa

Arh. St. Bucureşti, Fond. Min. Ind. Comerţ, dos. nr. 1428/1922.
Arh. St. Deva, Fond. I~tomrul General al Minelor de Căroun.i
Valea Ji.ului, fasc. nr. 201 /1923.
31 Minerul, IV, nr. 1, 15 ma.n:ie 1922.
3 2 N. Cearuşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, vo1. II, Bucureşti, Ed. Politică, 1968, p. 56-57.
33 Parria, III, 1921, nr. 120, din 4 iunie 1921.
3 4 Arh. St. Deva, Fond. lnsp. Gen. Mine Cărbuni, F,asc. nr. 718/1922.
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La 12 decembrie 1921 muncitorii de la Uzinele de fier ale Statului de la
Hunedoara au ţinut să-şi precizeze revendicările în mod detaliat, adrosînd un
memoriu Ministerului de fodustrie şi Comerţ. Acest memoriu arăta printre
altele: .,Azi oînd iviaţ.a este aşa de ocuanpă noi primim plată aşa de minimă
încît, ,pe lingă toate restricţiile ce le ,facem, nu este suficientă nici pentriu
acoperirea ,cheltuie:i,lor ,strict necesare la pro:::urarea alimentelor prime. Ceea
ce însă este şi mai dureros, aceste plăţi se fac în mod aşa de neregulat, încît
trec cîte două-trei luni pînă le vedem realizate. Bunăoară azi, în ziua de 12
decembrie, noi nu .im văzut nici un ban pentru munca noastră nici pe luna
octombrie. Este, ,credem, destul de evidentă mizeria noastră rez1uil·uată în lumina acestor ,anomalii. Nu mai e nevoie ,de alte dovezi ,pen,rru ca simţămin
tele Înaltului Guvern să fie înrduioşate. Sîntem ,în plină iarnă; noi, soţiile şi
copiii sîntem pe jumătate flămînzi, parte mare din noi desculţi şi în special
copiii noştri suferă mai mult, deoarece ei trebuie trimişi la şcoală, unde natural nu pot merge desculţi" 35 •
La 15 decembrie „muncitorii mineri şi topitori ,de la ,uzinele şi minele de
fier ale statului din Hunedoara şi Ghelar" au Întocmit ,încă un memoriu,
de astă dată adresat Direcţiunii Uzinelor, ,prin care cereau respectarea zilei
de muncă de 8 ore, mărirea salariilor, pla•ta unor .adaururi familiare, asigurarea locuinţelor, iluminatului şi ,Încălzirii de către ,îmrepriilldere, ~m:bunătă
ţirea ,aprovizionării cu alimente, ,îmbrăcăminte şi incălţăminte, plata impozitului pe salarii de către patron, amenajarea unor hăi ,pe lîngă locul de muncă,
sistare.a concedierilor etc. 36 •
Dad lucrătorii ,întreprinderilor de stat au sperat să-i înduioşeze pe cîrmuitorii ţării evocînd si•tuaţia lor dramatică, ei au avut 10 cunînd ocazia să-şi
dea ,seama că şi-au făcut iluzii zadarnice. Decepţionaţi, in de:::embrie 1921,
muncitorii de la Minele de metal ale statului au a.dres.at Ministeruilui Muncii
o ,scri90are ,semnată ,de ,deputatul Iosif Ciser, prin ,care erau reamintite rpl,îngerile muncitorilor, ,susţinînid că „este o ruşine pentru stat •ca a.ceste sitări să
dăinuiască mai departe" 37 • In ,încheiere se cerea delegarea unui insipector al
muncii care ,să trateze cu reprezentanţii lu:::rătorilm ,în vederea .ameliorării
situaţiei lor.
Guvernanţii nu se grăibeau însă de .loc să examineze dezideratele angajaţilor de .stat. 1n martie 1922 gazeta „Minerul" readuce :în a ten ţi.a opiniei publice ,si·tuaţia acestora, remaroînd că „acum 6 luni aceŞti muncitori au înaintat un memoriu pentru .îmbunătăţi·rea salariului şi nici pînă azi n-au început
tratativele, deşi Legea •Conflictelor de muncă prevede ·ca .în termen de •cel
mult 3 zile de l,a anunţarea oonfli,ctului să se fixeze ziua tratativelor 38 . Concomitent, muncitorii din Ghelar au ţinut să reamintească revendicările lor 39 •
Intre timp, Direcţia Genera'1ă a Minelor l-a însă•r,cinat pe inispectorul general minier Iosif foncu ca, împreună ru delegatul Ministeruiui Muncii şi
Ocrotirilor Sociale, să .înceapă tratativele ,pentru ,întocmirea unui nou contract
colecti,v. ln ace9t scop, începînd din 21 februarie şi pînă În 10 martie, el a
Ibidem.
J:bidem.
37 Documente din istoria P.C.R. şi a mişcării muncitoreşti revoluţionare, 1921-1924,
Bucureşti, 1966, p. 9-L
38 Minerul, nr. 2, 15 martie 1922.
38 Arh. St. Devia, Fond Insp. Gen. Mine Cărbuni, doc. nr. 360/1922.
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cutreierat roate întreprinderile miniere şi uzinele -statului, luînd conta,ot 0.1
reprezentanţii muncitorilor ş.i direcţiunile serviciiloc 40 . Documenrundu-se la
faţa .Iooului, el a fost nevoit ,să constate că „plîngerile muncitoreşti rel,a;1iv la
condiţiunile grele de trai, .în cele mai mul,te cazuri, nu siînt exagerate, ci
juste". De asemenea, el a ajuns Ja concluzia cum ,că „este ,cert mai departe,
că sal,ariile acordate în cele mai multe cazuri nu sînt suficiente, nici măcar
pentru •trai, necum !Pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte". Drept urmare, el a
ţinut ,să~şi expună părerea „sincer şi ,în mod deschi-s, că •situaţi,a prezentă nu
va putea .fi menţinută fără ca muncitorimea să-şi piardă toată încrederea în
conducerea ~ntreJ)'I'inderilor. Dacă momentan nu s-ar putea aranja chestia în
mod definitiv, este inevitabilă o aranjare a chestiunii în mod provizoriu, cu
atît mai vÎM:os, că muncitorii sînt îngropaţi în datorii, 1din care numai prin
î,mbunătăţirea salariilor vor putea scă.pa" 41 •
Deşi situaţia salariaţilor se prezenta în acest fel, propunerile direcţiu
nilor ÎLntreprinderilor pentru ameliorarea ei erau foarte modeste, rezumîndu--se fo cazul Hunedoarei la ridicarea salariilor cu SO/o, menţinerea adausului
de familie şi de scumpete şi îmbunătăţirea ,sistemului de aprovizionare cu a.limente. Pentru minerii de la Ghelar nici măcar nu se preconiza mărirea
salariilor. Direcţiunea Generală a Minelor a formulat pe baza acestor propuneri poziţia sa în vederea tratativelor cu muncitorii, constînd în mărirea salariilor muncitorilor de la Ghelar şi Hunedoara la 1,40-2,80 lei pe oră, începînd cu data de 1 aprilie 1921 retroactiv, la care să se adauge un spor de
300/o.
Tratativele pentru încheierea unui nou contract colectiv cu muncitorii
de la minele şi uzinele statului au decurs la Cluj Între zilele de 8-12 aprilie
1922, ,Într-o amnosferă ,încordată, deoarece reprezentanţii admini,straţiei nu
manifestau siuficientă ,înţelegere ,faţă de doleanţele angajaţi,lor ilor. în acest
fel nici nu •s-,a ajun,s la un acord tn toate punctele, astfel că .delegarol Mini,sterului Muncii, în şedinţa din 11 aprilie, a comunicat părţilor că asupra punctelor în litigiu va hotărî o comisie de arbitraj 42 •
Noua amfoare a ,soluţionării revendicărilor muncitoreşti nu fă.cea dec-h
să -sporească siuferinţde celor exploataţi. Ziarul „Tri:buna Socialistă" reamintea opiniei publi,ce progresiste „groaznica mizerie a minerilor din At,deal",
anga.jaţi ai statului 43 • Comisia ,de arbitraj n-a ·soluţionat decît în Juna .iunie
conflictul de muncă ,de la !Înitreprin,derile ·Statului; pe acea.stă ibază, la 8 iunie
1922 a fost focheia t un nou contract colectiv, vaLabil ipînă Sn luna ocoombrie,
care .însă nu a ,corespuns nici pe departe a:şteptări,lor ilegitime ale celor ce
muncesc 44 •
In consecinţă, spiritele muncitorimii au •rămas agitate, iar în toamna
anului 1922 a început o nouă campanie de revendicări, o dată cu expirarea
contractului. Dealtfel, la 14 octombrie 1922, minerii din Ghelar au denunţat ,comractuJ, urmaţi fiind la 23 octombrie de tovarăşii lor metalurgişti de
la Hunedoara. 1n luna octombrie, muncitorii de la Minele Mero.lice şi Uzinele Statului ,au convocat o conferinţă, sub egida Uniunii Muncitorilor din
40
41
42
43

44

Idem, Fase. nr. 71-8 /1922.
Ibidem.
Ibidem.
Tribuna Socialistă, XVIII, nr. 7, 1 ma.i 1922.
Arh. St. Deva, Fond. Insp. Gen. Mine CăTbuni, Fasc:. nr. 201/1923.

244

L. BATHORY

Industria Minieră din România, pentru a dezbate asupra căilor de urmat în
lupta pentru „a-şi ~mbunătă,ţi ,Întrudtva situaţia lor mizer:abilă în care se
găses,c".

Intr-o scri,soare adresaotă In.spector:atului General al Minelor ei ,au ,arătat
că În conferinţa aceasta, ,.,a fost reprezentată ,Întreaga. muncitorime prin delegaţii ,săi şi de comun acord au stabili.t noile cereri ,în proporţie ou scumpetea ,de azi şi necesităţile lor familiare ... " 45 . Aceste cereri au fost fomînate
sub formă ,de memoriu, ,atît Ministerului Induistriei şi Comerţului, oît şi Ministerului Muncii ·şi Ocrotiri1lor Sociale ,În vederea •reînceperii tratativelor de
conciliere 46 • Sak1ri,aţii Uzinelor de fier de la Hunedoara au cerut sporirea
salariilor -cu 1200;0 , iar cei de la Ghelar ~ntr-o proporţie asemănătoare 47 •
Tratativele ,au ,demarat şi .de acea·stă dată foarte ·greoi. Ele au fost amînate succesi,v, din decembrie 1922 pună ân martie 1923 48 • La negocierile di.n
29 martie 1923 Comisia de a:ribitraj a a-dmis ,principiul măririi ,sala•riilor49 • Incetineala cu care erau examinate d01leanţele muncitorilor a determinat Uniunea Munciotorilor În Fier, Metal ·şi Chimie să înainteze un voluminos memoriu Ministerului Muncii ·În care erau ,dezvăluite ne.voile şi neajunsurile de
ca•re suferea muncitorimea metalurigistă din ţară. Cu acea.stă oc,azie ia fost ,reamintită şi „mizeria ,de nedescris În care ,se zbat muncitorii de la minele de
fier din Cugir, Hunedoa-ra şi Baia Mare" 50 .
Cererile muncitorilor au fost ·soluţionate de abia la 14 iUJlie, ,oînid eile
au ajuns ,în faţa Înaltei Curţi de Casaţie din Bucureşti, care a adus decizia:
mult ~tepta·tă. La insistenţele Uniunii Muncitorilor Metalurgişti ,şi ale Uniunii Muncitorilor Minieri, a fost acorda:t pînă la urmă un spor ,de salariu
de circa 15OD/0 ce urma a fi cakulat în mod retroactiv Începînd cu data de
1 noiembrie 1922. 1n ,cadrul acestei majorări, ,salariile maxime ale muncitorilor metalurigişti de .Ia Hunedoara au ,crescut şi e'.e cu 680;0 • La acestea ,se
adăugau unele alocaţii de familie 51 .
Decizia: mai prevedea participarea muncitorilor la 1O0/o din beneficiile
Întreprin,derilor, în funcţie ,de vechimea ,în ,serviciu şi capaci•tatea lor de lucru.
Noul contract colectiv, valabil pînă la 31 decembrie 1923, deşi nu satisfăcea
în .întregime cerinţele muncitorilor, a reprezentat un pa·s !Înainte pe ,calea
ameliorării situaţiei lor materiale.
Cu toate acestea, noul contract conţinea o obligaţie ,împovărătoare pentru
mineri, deoarece, conform articolului 4, stlalbilea timpul de lucru la 8 ore
efective pe zi, ,fără a ,se mai ilua în ·considerare timpul de ,coborîre ,şi ur,oare
la locul de muncă. De asemenea, minerii care lucrau 1n acord olbţineau sporul
de salariu numai ,cu ,condi,ţia: de ,a ,presna un randament mai mare cu 250/o,
ceea ce corespunde, ide fapt, unui timp de muncă prelungi,t52 •
Condiţionînd plata ,salarii~or mărite -de prelungirea zilei de lucru efective, ,sporul obţinut devenea de fapt iluzoriu. Această atitudine ,a ,statuJui45

Idem, Faoc. nr. 718/1922.
Idem, Fia.se. nr. 201 /1923.
47 Idem, Fasc. nr. 824/1922.
48 Minerul, V, nr. 6-7, iulie 1923.
48 Documente din istoria P.C.R. şi a mişcării muncitoreşti revoluţionare, 1921-1924,
p. 469-470.
so Metalurgistul, IV, nr. 8, 1 august 1923.
51 Arh. St. Deva, Fond lnsp. Gen. Mine Căibună, Fia.se. nr. 772/1923.
52 Ibidem.
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patron ,a provooat noi agitaţii Înt're -sailariaţii uzinelor 1n toamna anului 1923 53 ,
cu atît mai muLt, cu cit direcţiunile locale aplioau cu întîrziere, sau de loc,
hotă.r.îrile de ·sporire a salariilor. Ca urmare, locrătorii uzinelor publice au
cerut ,ca in noul contract colectiv să se iprevadă garanţii din partea statului
pentru respectarea prevederilor !lui.
La 30 noiembrie 1923 a rfost ânaimat noul memoriu al angajaţilor de la
minele .şi uzinele statului, prin care se cerea. pe Jîngă mărirea salariilor, ,revenirea la timpul ,de muncă de 8 ore, ,stabilirea acordului llll prezenţa muncitorilor, locuinţe pentru salariaţi ,sau adaus de chirie, lărgi,rea 1Sonimentelor de
încălţăminte, iîmihrăcăminte :şi alimente distribuite la preţ redus.
Convorbirile pornite -în vederea semnării ,contr,actului coJectiv ,au avut
- ca de obicei - o desfă,şurare dificilă, astfel că s-a a•juns din nou la arbitrajul obligatoriu. Comisia de arbitraj s-a întrunit la 20 martie 1924 la Bucureşti,, sub preşedinţia lui M. Balş. Principalii reprezentanţi ai muncitorilor
la negocieri au fos•t Pavel Buciumean, Gheorghe Gre,cu, secondaţi de E. Gherman; punctul de vedere ail admini,straţiei uzinelor ,de stat a fost expus de
Iosif Iancu ·şi Gh. Oghină 54 • Aceştia au -su5ţinut că din cauza deficitului ,pe
care îl •Înregistrează uzinele de ~tat nu pot fi a,cceptate noi măriri -de sal.ar,
ameninţ-înd -că ele ar a.duce ,cu ·sine nenumărate ,concedieri55 . Deoarece au ,apă
rut mari deosebiri ~n aprecierea ,stării materiale a muncitorilor, .s~a hotărît
ca o delegaţie condusă de însuşi M. Balş să descindă la Întreprinderile de stat
din Transilvania pentru a cunoaşte În mold direct situaţia r-eală. Delegaţia
a vizitat Hunedoara şi Ghelaml în da.ta de 21-22 aprilie 1924.
Reprezentanţii munci-torilor hunedoreni s-au plnn-s ;În cur5Ul !Întrevederii
în special ,de lipsa de operati,vitate a Ca·sei cer,cuale ,care plătea pensiile şi
ajutoorei:e de hoală cu mar-e inmrziere. Nepa.sarea care .domnea în admini,straţia Casei ,cer,ruale era ontr-adevăr exa-sperantă, fiind dealt!fel dema.s,cată şi de
către presa comunistă. Ziarul ,.Socialismul" relata că la Ghelar un muncitor acci,dentat a ,decedat din cauză -că nu i s-au acordat fogrijirile necesare.
„Muncitorii ,de Ja Ghelar ,se fotreaibă .de ce mai plătesc atîţia bani la Casa
cercuală ,dacă nu primesc ,îmgrijiri în caz ,de nevoie", ,sublinia organul! central
al Partidului Comunist56 • De fapt, sumele fooa.sate în acest fel ,serveau Ja ~ntreţinerea unei birocr,aţii inut~le.
Informaţiile culese ·În aprilie 1924 la Hunedoara au mai a-rătat ,că ,,ifaţă
de salariul mic primi•t de muncitori, ei au datorii mari provenite din costul
alimentelor trebuitoare şi ,cari datorii nu le .pot achita niciodată la strrşitul
lunii" 57 • In timpul v.izitelor efectuate 1În diverse .Întreprinderi comisia a avut
prilejul 1să ,constate că „muncitorii cer de ,asemenea ,să ,se intervină la organele
în drept pentru a li ,se ,achita ,siumele 1datorate .în virtutea hotă.r:îrii noa.stre
de arbitraj din iulie 1923, aceasta pe timpul de la 1 noiembrie 1922 pînă la
1 aprilie 1923. Unii dintre ,directori ai ~ntreprinderilor ne-au semnalat starea
de adfocă nemUJlţumire creată printre lucrători de faptul nea,ohitării de
53
54
55

56
57

Tribuna Socialirtă, XIX, .nr. 17, 16 sept. 1923.
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către Stat ,a sumelor ce se datorează muncitorilor în vi!'tutea hotărîrii de
arbitraj" 58 .
Pe haz.a constatărilor efectuate la ,faµ ,locului, la 22 mai 1924 au foceput tratativele fin.ale ,în vederea stabilirii clauzelor noului contract colecti,v.
Pavel Buciumean şi Gh. Grecu au propus ca muncitorii de la Uzinele Hunedoara şi <lin a1he părţi urude se lucrează cu ora să primească un spor de 1000/o
în ,comparaţie cu vechiul contract; cererea lor nu a fost •Însă admi1să59 . La 26
mai a fost pronunţată hotăr,îrea de arbitraj pe baza căreia a fost fochei.at
noul contran colectiv.
Fiind -silită ,să accepte o serie de revendicări ale salariaţilor, administraţia uzinelor de stat, care înregistra deficite considerabile, ,a trecut I.a o politică de concedieri, ceea ce a ,provocat multă amărăciune În rîn<lurile metalurgiştilor şi minerilor 60 •
La aceasta s-a adăugat ,creşterea deosebit de rapidă a preţuriilor, inflaţia
atin~înd fo cursul anului 1924 un nivel record, astfel .înoît puterea ,de cumpă
rare a isalariilor muncitoreşti s,cădea vertigino·s, fenomen ce a fost dema,scat
de ,Panidul Comuni,st R01I11in, apărător.ul proletariatului, iÎn presa centrală
de partid. Ziarul „Socialismul" arăta că „de la 1920 !Încoace traiul ,s-a
scumpit cu 500/o pină l,a 100D/0 pe an. ln timpul! acesta salariile muncitori-lor
au continuat să ,stea pe loc, şi dacă s~au mărit •Şi se măresc ,cu ceva pe alocuri,
acea9tă mări.re trece neobservată ,din cauza iuţelii cu care se ·scumpesc articolele de primă necesitate" 61 •
In acest fel, metalurgiştii ,de la Hunedoara au fost nevoiţi ,să porneasc::
din nou lUiPta pentru dobîndirea unor condiţii de viaţă omeneşti. Situaţia lor
,a ,devenit deosebit .de grea în luna decembrie, ·deoarece „Înaintea sărbătorilor
uzina n-a avut :În ,casă hanii necesari pent-ru ca să facă plata muncitori,lor pe
noiembrie 1924, provooîndu-se mare agitaţie !Între lucrători şi numai În urma
marilor ,stăruinţe depuse 1la Bucureşti de delegatul nostru şi ,de reprezentanţa
muncitorilor, s-a putut obţine bani de la Ministerul ,de Finanţe, după care ,s-a
fă.cut plana abia ,în ,ajunul crăciunului" 62 •
La 5 decemhrie 1924 a fost ,declanşată o nouă aeţiune colectivă ,a muncitorilor de la toate minele şi uzinele metalurgice ale ,statului din Ardeal,
prin înaintarea memo,riuilui în vederea reînnoirii ,oontractul-ui ,de muncă.
Noul memoriu ,a fost prezentat „din ,consideraţiunea ,că prezentul contract
colectiv nu asigură nici cel puţin minimul de existenţă faţă de împrejurările
şi scumpetea ,de acum, iar scumpetea incontestabil se ur-că de la zi la zi, fapt
ce îngreunează tot mai mult ,posibilităţile de existenţă [ale] muncitorilor,
pentru a face faţă acestor greutăţi, muncitorimea cere un .spor de ,s,alar de
500/o .la ,salariille act-uale". Autorii memoriului ,dădeau ca exemplu ,condu,dent
pentru ridi,carea necontenită a preţurilor, costul făinii, care ,s~a scumpit cu

80¾63.

Noile -revendi-cări ale :s-alariaţilor ,statului .au Întiîrnipinat opoziţia autoriadminist.rative. Tratativele ,de conciliere focepute în ,cursul lunii ianua-
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rie au dat prea ,puţine satisfaqii muncitorilor. Pentru a-i intimida pe .lucră
tori, conducerea uzinelor a ameninrţiaot că !Închide întreprinderi;le, motivîndu-şi
intenţia ou deficitul cronic pe care îl înregistrau 64 • Noul contract !Încheiat
În aceste împrejurări, pe baza hotănîrii comisiei de aribitraj din 7 aprilie, nu
putea reprezenta dedt un ,scurt armistiţiu ·Între statul-patron şi muncitorii exploataţi. Intr-.adevăr, el a avut ca termen ,de valabilitate data ide 30 iunie 1925.
Nu i-a fost însă dat muncitorimii să ,se tbocure de linişte nici măcar în
acest scurt răgaz pe frontul luptei de clasă, deoarece fo primăvara an-ului
1925 a1 clministraţi,a 'Uzinelor şi minelor ele stat a trecut ila o nouă serie de
concedieri masive65 • De la uzinele Hunedoara au fost concediaţi 338 de
muncitori, dintre ,care 150 aveau o vechime ,de ,cÎLte 35-40 de ani În oîmpu.l
muncii, rămînînd în pragul bătrîneţii ,fără s,urse ,de subzistenţă. Muncitorii
con:ecliaţi în anii 1924-1925 :fără nici o ,vină er,au foarte agitaţi. De a•ceea,
direcţiunea uzinelor metalurgice clin Hunedoara a cerut jandarmeriei să ţină
sub observaţie pe muncitorii concediaţi, care ,îi fo.clemnau ipe tovară·şii lor de
muncă să foceteze lucrul în ,semn de prote,st 66 •
Intre timp procesul inflaţionist ele pe piaţă ,cominua să înrăutăţească
siruaţia economică .a oamenilor muncii. E drept că, pentru a preveni .oit de
oît efectele nefaste ale in1filaţiei, •salariaţii hunedo·reni aveau o ,cooperativă
de aprovizionare ,denumită „Asociaţia de consum a personalului de la uzine.le şi minele de fier ale statului din Hunedoara". Cei oare control,au această
instituţie au transiforimat-o fosă într-o sur,să de ,profituri, ast1fel ,încît în -curfod
preţurile cu care se ,plăteau mărifurile ,cumpărate .de la Asociaţia ide .consum
le-a'U ,Întrecut pe cele de ,pe piaţă. O an-ohetă efectuată ,în .anuil 1925 cu privire la gestiunea uzinelor de la Hunedoara .a arătat ,că „preţUrile ,de vînzare
ale consumului erau cu mult urcate ,faţă de preţurile ,de pe piaţa locală, muncitorii fiind astJfel speculaţi într-un mod cu totul neperimis" 67 •
Din cauza preţurilor mari muncitorii ,se îndatorau la fiecare ,sailar ,peste
măsură; la acestea se adăugau diferite alte taxe, astfel încît li se opreau la
fiecare salar ,circa JOC lei în ,contul ,datoriilor, ceea ce la un sal.ar lunar de
1200-2000 lei :Însemna destul de mult. Reţinerille .făcute muncitorilor ajungeau în acesit fel la circa 4.000 lei anual 68 • In ,schimb; directorul Întreprincerii primea anual ca „beneficiu ,pentru prod'll,cţie" o ,s,umă de 100.000 lei,
iar inginerii ,oîte 20.000 ,lei.
Multiplele neajunsuri întimpinate de munciwrii de la Hunedoara şi Ghelar i-au îndemnat ca, la 6 iunie 1925, cu puţin ,înainte .de exipirarea ,contractu'lui ,în vigoare, ei să ,Înmîneze un nou memoriu conducerii uzinelor. Ei. ,cereau
augmentarea salariilor, mărirea adausului de scumpete şi a celui familiar,
distribuirea unor articole de îmbrăcăminte, alimentaţie şi combustibil cu
preţ redus, respectarea ,strictă a zilei de muncă de 8 ore. Le cereau toate
acestea „pentru ca pe viitor pe ,de-o parte să se inlăture răfuiala dintre muncitori şi întreprinderile statului, pe de altă parte să se asigure o exi•stenţă
mulţumitoare maselor muncitoreşti în proporţie cu diferenţa preţurilor din
64
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trecut şi preţuri1le actuale ale tuturor articolelor de alimente şi îmbrăcăminte
strict necesare" 69 .
AeţiuniJe muncitorilor hunedoreni au .fost coordonate cu cele ale celorlialţi angajaţi ai minelor ,şi uzinelor publice, care au înmînat concomitent un
memoriu mai amplu ,cu -revendicări a-semănătoare. Direcţiunea Generală ,a
V,alorificării Bunurilor Starului, care administra aceste uzine, avea ,însă cu
totul ailte intenţii. Ea a dat indicaţii reprezentantului ei în Comiisia ,de aribitraj ,să ceară scăderea salariilor, motivînd cu lipsa ,de fonduri dispon~bi.le,
ameninţând În caz contrar cu concedierea unei păr-ţi ,a lucrătorilor 70 •
In acest fel tratativele au avut ,ca bază de pornire poziţii cu totul opuse.
De aceea, ele s-au prel,ungit din iulie pnnă în septembrie 1925. In cur,sul
,convorbirilor, .dîrzeni.a muncitorimii a dat pfoă la urmă roade, astfel .încît
reprezentanţii ,administraţiei au fost nevoiţi ,să admită sporirea ,sallariilor71 •
Conflictul de muncă a fos,t soluţionat - ,în ,sf.îrşit - prin arbitrajul Curţii
de Ca,sa.ţie. Ca urmare, •S-a încheiat un nou contract colectiv care prevedea.
timpul de muncă de 8 ore pe zi şi de 6 ore ,în Jocurile periculoase sau nesănă
toase ale minelor; ,sporirea .sal,a·riilor, ou un adaus de 2C-500/o pentru orele
suplimentare; plata mărită pentru lucrăriile dificile ·şi periculoase precum şi
pentru cele efectuate ,în afara întreprinderii. S-au mai ia-cordat muncitorilor
alimente ,cu preţuri -reduse, îndemniza.ţii ,de chirie, adaus de scumpete de 3 lei
pe zi. S-a menţinut prevederea privind âmpărtăşirea ,salariaţi,lor cu 100/o din
beneficiul net al Întreprinderilor72 •
Dar, după cîteva luni de la Încheierea noii convenţii de muncă, muncitorii uzinelor statului au ,fost nevoiţi ,să constate că „acest contract nici pînă
În prezent nu asigură munciwrilor minimu![ .de existenţă". Ca urmare, În
decembrie 1925, ei ,au ~ntocmit un nou memoriu în care se cerea mărirea salariilor cu 400/o şi Qn.cheierea unui nou contr,a,ct de muncă 73 • Se mai cerea mă
rirea duratei ,concediilor, sporirea adausului de familie .şi ,de ,scumpete, acordarea de locuinţe gratuite 74 .
Presa muncitorească a sprijinit cu căldură aqiuni,le salariaţilor s•ta.rului,
descriind ,situ.aţi,a grea ,în care -se zbăteau a.ceştia, ,subliniind ,că ,,.statul este
cel mai rău patron" 75 • Reprezentanţii salariaţilor erau hotărîţi ca, 1la dezbaterile care urmau să ,înceapă la 28 ianuarie la Cluj, să ,ceară mărirea sal,ariilor
măcar ,în proporţia cu oare au fost ,sporite remuneraţiile .funqionari.lor statului.
Ca de obicei, autorităţile admini91:ratirve de ,stat au amînat mereu începerea tratativelor de ,conciliere, deşi comractul ,colectiv urma să expire ila -sf.îrşitul anului 1925. Încheierea unui nou contract ,avea deci o Însemnătate vitală
pentru metalurgiştii şi minerii din uzinele sta•tului. Presa sindicală -de sub conducerea partidului comunist susţinea cu fermitate ideea focheierii unor con69
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tracte colective cît mai avantajoase pentru muncitori, .în scopul ameliorării
condiţiilor de traiî 6 •
Conducerea ,întreprinderilor de stat a trimis uzinelor locale revendicările
saJ,ariaţilor pentru a fi studiate şi a se pronunţa asupra lor. Ră.spunzfod adresei primite 6n ace,a,stă chestiune, la 1 mar.tie 1926 Direcţiunea Uzinelor de
FieT Hunedoara ,s-a pronunţat !Împotriva măririi ,salariilor ,şi ,a prelungirii
con::edii:or. De asemenea, Ministerul Industriei şi Ccmerţului a dat indicaţii
reprezentanţilor -săi la tratative să ceară din nou „reducerea avantagiilor şi a
saliariilo'f acordate prin ultimele două hotăruri de arbitraj, pe motivul micii
rentabilităţi a întreprinderi,lor"î~.
în acest fel tratativele din ,cursul Junii martie 1926 nu au dat rezulta·t
şi a fost nevoie ,să se re,curgă din nou la soluţia arbitrajului. Prin hotărîrea
Curţii de Casaţie din 11 mai, pusă În aplioore cu începere de la 1 iulie 1926,
convenţia colectivă expirată a fost prelungită, ,cu unele modificări. As~fel,
se stabilea o nouă majorare a salariilor, umi:înd ca ele să fie plătite în ,data
de 15 a fiecărei luni, pentru a evita Întîrzierile obişnuite; s-au acordat
concedii ,după vechime cu o durată de 3-15 zile pe an; s-a hotăflît instituirea unui sistem de asigurare contra ,accidentelor şi bolilor; procentul de participare al munci1ori1loT la beneficiile stanului a fost mărit la 150/o din venitul net al Întrepriruderii, conform art. 15 din legea minelorî 8•
Convenţia mai prevedea stabilirea de dase ,de salarizare i.n foneţie de
calLficare şi de vechime, ceea ce ar ,fi dt1s la mărirea veniturilor unor categorii .de muncitori. Deoarece la Uzinele de la Hunedoara împărţirea muncitorilor pe clase de ,sailarizare nu a fost ,îndeplinită nici pînă fo miezul verii,
la 10 august, 1514 muncitori hunedoreni {.din totalul de 1609) au deschis ,un
conflict colectiiv. El a foSJt '1.lplanat prin intervenţia Inspectoratului muncii din
Arad, ,care a dus la avansarea -unor muncitori ,în categorii de salarizare superioaTe79.
Administraţia uzinelor de stat nu a resipectat ,convenţia, ast'fel ,încît
nici la cîteva luni după intrarea ei ,în vigoare nu a majorat sailariile celorlalţi
angaj,aţi. Presa sindicală aflată ,sub îndrumarea •comuniştilor a condamnat
cu hotănre asemenea practici care ,stîrneau indignarea legitimă a muncitorimii80. Gazeta „Viaţa muncitoare", subliniind că „minerii ca şi metalurgiştii ,sînt motorul econOIITiiei unui •stat", considera că „încheierea unui front
unic al minerilor În vederea apărării intereselor .lor imediate, precum şi -în
vederea cuceririi de noi revendicări e condiţia de căpetenie" pentru a-şi îmbunătăţi starea materială.
1n anii 1926-1927 muncitorii hunedoreni au avut mult de suferit şi .de
pe urma dezintere,sării guvernului Averescu ifaţă ,de :Întreprinderile <le stat,
care au ,fost neglijate În foarte mare măsură, ceea ce a dus la concedierea unui
număr fosemnat de lucrători. Chiar şi politicienii vremii au dezvăluit ,consecinţele nefaste ale unei asemenea atitudini. Deputatul C. Bursan, în Camera
Deputaţilor, a remarcat că „rezultatul este dureros: statul pierde, muncitorii
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mai ales şi funeţionarii suferă, fără să mai amintesc cortegiul celor concedipentru lipsa de lucru" 81 •
lngrijoraţi de soarta uzinelor, ,precum şi de 1Înrautăţirea condiţiilor de trai,
în martie 1927 muncitorii din HW1edoara au ,Întocmit un memoriu, pe care
în aprilie l-au înaintat Consiliul,ui de Miniştri 82 . ln acest memoriu, -semnat
de totalitatea muncitorilor hunedoreni, ei ,s-au ,pliÎns în specia.I de :faptul că
guvernul a retras comenzile pentru reparaţiile de vagoane de la uzinele
HW1edoara, ,ceea ce ,ameninţa locul de muncă a numeroşi muncitori. De a,semenea, administraţia a rămas !n restanţă cu plata unei părţi a salariilor.de
ani de zile: ca urmare, Minister.ul de Indus.trie şi Comerţ datora ,încă din
1924-1925 sU1111a ,de 7-9 milioane lei muncitorilor 1din Hunedoara şi Ghelar83. O altă plîn,gere din partea muncitorimii era legată de proasta funcţio
nare a •sistemului asigurărilor ,sociale, datorită ,cărui fapt ,cei viîrstnici nu-şi
primeau pensia ,ce Ji se cuvenea după o muncă de o viaţă.
Memoriul muncitorilor cerea -să ,se deschidă un credit extraordinar pe
seama uzinelor ,statului 3n vederea atribuirii unor ,noi reparaţii de vagoane,
care să a.sigure de lucru tuturor angajaţilor. Mai ,cereau reînfiinţarea şi autonomia fostelor „Case fră,ţeşti" ·În scopul unei bune administrări a fondului
de pensii. Dar principala revendicare era aceea -ca ,,să se oblige Ministerul
de Industrie să-şi ţină angajamentele, respectînd .drepturile cîştigate ale muncitorimii care ,sînt asigurate şi cuprinse în contractele colective, plătind itoate
restanţele care formează competinţa dreaptă şi legală a muncitorilor şi punfod
capăt şicanelor, a concedierilor neumane şi a ilegalităţilor practicate pînă
acum !În dauna muncitorilor" 84 •
Nemul~umirile muncitorilor hunedoreni s-au adăugat acelora care lucrau
Ja celelal,te ,Întreprinderi de ,stat, asnfel ,încît, !a Începutul lunii septembrie
1927, au început demersurile ,în vederea ,Încheierii noului contract colectiv 85 •
De abia ,În noiembrie au ajuns cererile muncitorilor ,În faţa Comisiei de arbitraj. Reprezentanţii Ministerului de Industrie şi Comerţ au ceriut reducerea
salariilor ,cu 14-500/o la ,di,ferite categorii de angajaţi, ceea ce i-a ,scanda!lizat de...a dreptul pe reprezentanţii lucrătorilor 80 . Tenta•tiva de scădere a salariilor -dînd greş, administraţia a obţinut În schimb reducerea adausului de
scumpete acordat membrilor de 1fami,lie.
Conducătorii Întreprinderilor miniere şi metalurgice .de stat erau ;în,să
ferm hotă11îţi să ciunteas-că drepturile anît de greu cucerite de muncitori. Ca
urmare, contractul colectiv intrat fo vigoare la 1 ianua-rie 1928 nu a fo'.,t ,respectat, .dimpotri,,-ă, Direcţia Genera:lă a Minelor a emis o serie de ordonanţe
prin care salariile lucrătorilor statului au fost micşorate în mod a!Juziv.
Drept urmare, lucrătorii au denunţat contractul colectiv 87 •
A,titudinea ,statului-patron faţă de salariaţii săi s-a înă•sprit şi mai mult
în toamna anului 1928, cînd a fost declanşată o adevărată ofensivă împotriva
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drepturilor lor. La noile tratative 10 vederea încheierii contractului ,colectiv
1precum şi
motivînd
to.ate acestea, -ca de obicei, ,prin .deficitul pe care ,î,l înregistra,u ,întreprinderile de .stat. Hotărîrea de arbitraj pronunţată la 30 noiembrie 1928 iia Tr~bunalul Ilfov a direcţionat prevederile noului contract colectiv, ,încheiat ,pentru
dur.a ta de 1.01-31.12.1929. Comisia ce arhi•traj a respins pretonţi.ile Ministernlui, acordînd un spor de 5 lei pe zi pentru ,unele categorii de muncitori.
Conform noului contract colectiv, lucrătorii de la uzinele de fier din
Hunedoara primeau un •salariu orar ,de 6-10 lei, adică 48-80 de lei pe
zi; meseriaşii dşti,gau între 65-80 de Jei pe zi; minerii ,de la Ghelar: 90 lei
pe zi; ajutorii de mineri: 75 de lei; lucrătorii cu ziua în mină: 50-70 de lei
pe schimb; cei de la suprafaţă: 38-45 lei pe schimb. Se mai acorda tuturor
lucrătorilor după fiecare •schimb de lucru <lÎte 7 lei adaus de ,scumpete fiecărui
membru al familiei sale8 8 • Plat.a salariilor urma ,să se efectueze pînă la data
de 20 ,a fiecărei l,uni, urmînd a ,se pJăti o :dobîndă ,de 90;0 ,în ,cazul unei întînieri de două :uni de zile.
Inteţirea ofensivei ,patronale a dus, spre sf.îrşitul anului 1928, la creşte
rea conştiinţei de dasă a muincitori,lor din Hunedoara, la radi,oalizarea ei, la
intensificarea aqiunilor revendicative. De asemenea, a ,sporit receptivitatea
lor faţă de ideile răspîndite do partidul ,comunist, partidul ,social-democrat,
Blocul Muncitoresc-Ţărănesc, sindicatele bazate pe principiul luptei de

delegaţia Ministerului a cerut din nou reducerea ·salariilor cu 100;0
a alooaţiilor de familie, scăderea duratei concediilor cu plată,

dasă.

Elocvent este în acest sens ecoul stîmit în rîndul ,populaţiei muncitoreşti
hunedorene de manifestul electoral al Blocului Muncitoresc-Ţărănesc în toamna anului 1928, manifest care demasca „mizeria şi nevoile maselor producă
toare, lipsa de lucru, scumpetea ce creşte zi cu zi, birurile apăsătoare, ,foametea care a prins în ghiare satele, abuzurile şi nedreptăţile de tot felul, camăta
nemilo.isă, salariile de foame, imor-a.litatea, jaful, teroarea pînă la asasinat şi
împiedicarea dreprnlui de organizare politică şi ,sindicală pînă la desfiinµrea
tuturoT organiza,ţiilor de dasă ale muncitorimii, ,în frunte cu Par•tidul comunist ... " 89 .
ManifestUJl chema la lupt_~ pentru desfiinţarea legi-slaţiei oligarhice antimuncitoreşti, desfiinţarea staru de asediu, rostaibiiirea şi lărgirea drepturilor
muncitoreşti, legalizarea Partidului Comuni,st, amni,stia generală, sporirea salariilor, 8 ore de muncă în fabrici, contracte colective, legi .de protecţia muncii,
ajutorarea şomer,ilor etc.
Lupta muncitoriJor hunedoreni împotriva exploatării capitaliste era ,însă
mult fogreunată de aipsa unei organizaţii sindicale bazate ,pe principiul .luptei
de da.să, care nu a putut fi reînfiinţată ,din cauza neîncetatelor piedici şi
peTSeouţii impuse de către ,autorităţile liberale. ,.Datorită acestei ,situa.ţii defavorabile, ,condiţiile de muncă şi de c-îştig ale munci•torilor s-au Înrăutăţit,
fireşte, din zi ·În zi, devenind cele mai mizerabile ,din ,întreaga ţară" arăta
gazet.i sindicală „Meta.I urg~stul", referindu-se la starea precară a muncitorimii
de tl,a Hunedoara90 .
88 Convenţiile
89
90

colecti.:e de muncă, 1929, p. 12.
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După căderea g111Vernului Jiberal, prolfitiînd şi de atmosfera creată prin
schimbarea de guvern, metalurgiştii hunedoreni „au hotănît reînfiinţarea adevăratului ,sindicat metalurgist, stătător pe baza luptei ,de dasă" 91 . în acest
scop, la 22 decembrie ,a ,fost convocată adunarea de re-conistituire a sindicatului ce urma a fi afiliat Uniunii iÎn Fier, Metal şi Chimică din ,cadrul C.G.M.
Statutul noii OT'ga.nizaţii prevedea că scopul ei este acela ,de „a servi ,interesele economice, culturale şi sociale ale membrilor săi, a dezvolta sentimentul
de ,soli.claritate intre ei, a sprijini şi susţine năzuinţele şi revendicările lor, care
tind la ,îmbunătăţirea condiţiunilor de muncă, ,a ,dezvolta .şi răspîndi cunoştin
ţele ,profesionale, ,culturale şi sociale printre membri" 92 • În cur,sul ,anului 1929
numărul ,sindicaliştilo•r din ,cadrnl Uzinelor Hune:Ioara ,s-a menţinut fo j1urul
cifrei de 260-300.
În 1929 s-a extins şi influenţa sindicatelor unitare în judeţul Hunedoara,
ele au fost fosă si,stematic persecutate, iar apoi interzise cu totul •În cursul primăverii93. Cu toate acestea, la 27 august 1929, Comitetul Executiv al grupelor femeilor muncitoare de pe lfogă Consiliul Sindical Unitar ,din România transmitea femeilor muncitoare din jud. Hunedoara sa-rcinile ce ,le reveneau conform rezoluţiei Congresului General al C.G.S.U. ,ce a avut loc ,în
a,prilie 1929 la Timişoara 94 •
În cur.sul anului 1929 guvernul a încercat să ,în1fiinţeze organizaţii profesionale pe ca·re să le ţină sub control, la Hunedoara şi Govăjdia, fără prea
mult succes insă 95 •
Datorită răspîndirii spirirnlui revoluţionar În rîndul clasei muncitoare
din întreaga ţară, influenţa şi audienţa de care se bucurau aqiunile ,comuniştilor ,au crescut tot mai mult şi la Hunedoara, ·după cum ,s-a putut constata cu ocazia puternicei demonstraţii ,de 1 mai 1929, la care munâtorii hunedoreni ,au răspuns apelului lansat prin manifestul edi-tat de P.C.R. cu ocazia
sărbătoarei internaţionale a proletariatului96 :
„Partidul Comunist din România şi Uniunea Tineretului Comuniist stau
la postul Jor glorios de .frunte. Ei vă cheamă În ziua de 1 Mai În ·stradă.
Toţi în &tradă! Demonstraţi voinţa voastră de luptă! Să tremure clasele ,stă
pînitoare În faţa rîndurilor ,de oţel a.le pro~etariatu.ui!"
Combativitatea şi :dîrzenia muncitori'1or hunedoreni au crescut şi mai
mult ,în cursul anului 1929, dnd ,înrăutăţirea situaţiei economice generale a
influenţat tot mai nefavorabil asupra nivelului de trai al ,salariaţilor ,puiblici.
Dacă salariul mediu pe oră al muncitorilor hunedoreni era de 8 lei, unii dintre
ei nu cîştigau decît 2,SC :lei, ,ceea ce era cu totul ins,uficient pentru acoperirea
celor mai elementare necesităţi de trai 97 • Muncitorii de la Întreprinderile statului cîştigau cîte 900-2.600 lei pe lună, atunci oînd, ,datorită scumpetei,
costul articolelor ,de consum era În necontenită creş,tere.
91

Ibidem.
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9 ~ Idem, p. 140.
9:, Socialismid, XXII, nr. 37, 8 sept. 1929.
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Nici măcar pen1Sionarii, care au trudit zeci de ani în Întreprinderile de
la Hunedoara, nu erau ,scutiţi ide griji, deoarece Mini,sterul Industriei şi
Comerţului a omis să-şi achite ,eotiza-ţiile ce-i reveneau la fondul de pensie.
Deputat1J1l social-democrat I. Mirescu, ,în şedinţ,a din 6 fobruarie 1929, a
comunicat parlamentului că din cauza aceasta plata pensiilor ,a fost siistată 98 .
1n martie 1929 conducerea Uzinelor -de la Hunedoara a redus salarii,le şi
a declarat ,că refoză să mai respe-cte ziua de muncă de 8 ore99 . A trecut apoi
la o serie de concedieri, -reprimind -însă La lucru ipe acei muncitori care renunţau la beneficiile decur,gînid din contractul -colectiv 100 . ln acest fel, sahriile unor muncitori au fost reduse <În unele cazuri ,ohiar şi cu 4O0/0.
Muncitorii hunedoreni ,au 1sperat ,să obţină ocrotirea fomrilor centrale
În faţa abuzuri,lor direeţiunii. De ,a.ceea, la 20 august, cu ocazia vizitei lui
V. Madgearu, ministrul de industrie şi comerţ, la Hunedoara, delegaţii muncitorilor, În frunte cu S. Gîrbovan, au Încercat să-i Înmîneze un memoriu cuprinzînd plîngeri,le şi revendicările .lor. Dar ministrul a refuzat să-i primeas:ă101. Ca urmare, la 31 august 1929 muncitorii de la Hunedoara şi
Ghelar au declanşat un ,conflict ,de muncă 102 .
Valabilitatea contractului colectiv pe anul 1929 fiind in curs de expirare, muncitorii au ·sperat să găsească mai multă Înţelegere ,din ipartea autorităţilor economice cu prilejul tranatirvelor ide conciiliaţiune ,oare au ,Început la
25 septembrie 1929 la Inspectoratul muncii din Cluj, ·Între reprezentanţii Ministerului de Induistrie şi C01111erţ şi reprezentanţii ,salariaţilor. La ,aceste
tratative muncitorii au cerut mărirea ,salariilor cu 5O0/o, îndemnizaţii de ,chirie,
plata integr.ală a salariului cU1Venit pe ,primele 7 zi,le de ,boală, .concedii de
odihnă plătite şi altele.
Deoarece discuţiile nu ,au ,dus la rezultat, ele au continuat În cadru.I
Comiisiei de arbitraj, iar apoi la Curtea ·de Casaţie, -care la 9 decembrie a
adus o decizie prea puţin :favorabi,lă pentru muncitori. Ei au obţinut totuşi
dreptul ila concedii plătite, precum şi achitarea ,salariilor pentru primele 7
zile de boală 103 . Li .s--0. refuzat ânsă muncitorilor hunedoreni" orice ,spor de
salariu, în caz contrar Ministerul de Industrie şi Comerţ a declaraţ că va
concedia un număr mare de lucrători.
Deci, ,statul - patron nu 1s-a dovedit a fi mai mărinimos -decît capitaliştii particulari în relaţii,le cu ,an.gajaţii săi. În lunile următoare .tendinţa
Ministerului de a ciunti drepturile salariaţilor săi ,s-a accentuat, vrînd să abroge
comractul colectiv, pe motiv că uzinele de la Hunedoara urmează să .fie
comercializate. De asemenea, a refuza,t ,să recunoască 1dreptul muncitorilor la
conce:liu retribuit şi la plata primelor zile de boală, iar pensiile continuau să
fie plătite cu neregularitate, deşi cotizaţiile de pensii au fost mărite prin
ordonanţă ministerială 104 .
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LA LUTfE DES OUVRIERS DES USINES DE FER DE L'ETAT, DE
HUNEDOARA, POUR L'AMELIOR.A:TION DES CONOITIONS DE
TRiAVAIL ET DE VIE 1(1919-1940) (I)
(Rfuiume)
Le developpement economique du centre siderurgique de Hunedoara pendant l'entre-deuxguerre!i a ete acc~agne par Ies effor>ts contin,us des ouvriers d'imiposer â l'Etat-.patron
l',a.mâliora,cion des con,d)tions dâ;Jlf.iciles de t11avai,I et de vie offertes ,par La societe 03!Pill!aliste.
P,ar~Helement, !ies O'llvriers -de Hunedoara ont mene une lutre ,acharnee pour la recon.niai.ssa~
du droit de ,s'o~aniser polutiquemenit et en synducatis, pour la democr.1.tie et la justice sociale.
Hunedoara dev,i.nt -ainsi non seulomen•t un importan,t centre de ,!'industrie fouroe ma,iis auS1Si
un centre du mouvement ouvrier de Ro-uman.ie.
Les ouvriers de Hunedoana ont !Particiipe ,ac-tivement aux g-randes Luttes de clas.sie du
proletariat roumiain. Hs ont joue un râle particullieremen,t -in-.por,tant ,penda11Jt la
generale d'octobre 1920. Par consequent Ies autorites ont jnterdit l'activite de l'organisation
syndroale et socialiste. Tout de m&ne, les annees suivantes, ,Ies org:rnisations polutiques socialdemocrates et communistes ont ren!force -leur infil:uence parmi Ies ouvriers des Usines de
l'Etat. En ~resen.tia.nt Ies inter~ts des ouvr.iers lors des pou11parlers difficiles pO'llr ,La conclusion des contra,ts collectifs, eHes Olllt
grâce
leur ,tenaci,te, l'indusion de certaines
Stdlpwlations f,avorables aux ouvriers. En 1928 on ,a recree l'organisation syndicak socia.[-democrate des ouvriers rnetallur~tes de Hunedoara. Entre Ies annees 1929-1930 ,~ -crise
D,Qp"Uque a aggrave la situation materialle des ouvriers de Hunedoara.
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REFORMA AGRARA DIN 1921
IN VIZIUNEA LUI LUCREŢIU PATRAŞCANU

ln opera sa ştiinţifică, Lucreţiu Pătrăşca.nu a abordat multe din problemele fondamentale cu care era confruntată istoriografia noa,stră interbelică,
sociologia, economia politică, ,cultura în general. Analiza 1f enornenelor a fost
fă.cută prin prisma ideologiei marxiste, valoarea incontestabilă a multora di,ntre
studiile savanrnlui constînd .în ,spiritul lor, ,chiar dacă datele vehiculate par
astăzi sărace, iar unele încheieri caduce. Lucreţiu Pătrăşcanu a încercat să
închege Într-un sistem de ,sorginte marxi,stă ,acele date şi :fenomene care au
jalonat apariţia şi dezvoltarea României moderne, oferind ex,plicaţii net
diferite ,de opiniile curente -în epocă, argumentîndu-le ,de ,pe poziţia filozofolui marxist şi a luptătorului comunist preocupat de practica socială. Lucrările ·gînditomlui comunist tind să ,se constituie Într-un sistem, lucru ev.idem, analiza devenirii ,socio-istorice a României -în-cepî,nd din primele decenii
ale seoolului al XIX-lea şi 1sf,îrşind cu anii răsturnării dictaturii militarofasci.ste, •Începutul unui nou ev în istoria naţională. După 23 August, activi•tatea istoricului şi a luptătorului din ilegalitate se vor estompa În .faţa
muncii pline de abnegaţie şi de răspundere pentru soarta naţiunii, depusă
de un mare conducător şi om politic, paradoxal, atît de puţin Înţele.s de o
parte din contemporanii săi.
La sfîrşitul primului război mondial, societatea românească a trecut printr-o
profundă transformare. Realizarea deplinei unităţi naţional-statale reclama
prefaceri care să permanentizeze glorioasele înfăptuiri ale anului 1918, transformări care să permită României accelerarea ritmului modernizării. Alături
de adoptarea votu1lui universal, legiferarea reformei agrare a făcut parte din
programul de innoire a structur.i.lor româneşti, măsura fiind justificată ,de
o evoluţie istorică specifică, precum şi .de incompatibilitatea dintre un sector
economic înapoiat şi ,propensiunea înspre modennizare a societăţii româneşti.
Reforma agrară din România Mare şi urmările ei 1 este titl,ul tezei de doctorat a lui Lucreţiu Pătrăşcanu susţinută la Leipzig -În 1925. A-ceasta este prima
lucrare de anvergură concepută ide .gîn.ditornl marxist şi care i-a adus titlul
de -doctor în economie politică şi statistică 2 al Universităţii din Leipzig.
Importanţa acestui studiu ,care şi-a găsit o binemeritată reconsiderare
Într-unul din volumele care înmănunchează lucrări ale lui Lucreţiu Pătrăş
canu - constă 3n valoarea interpretativă a datelor furnizate de primele ,statistici de după reformă, precum şi ,în momentul daJborării lucrării, foarte
apropiat de legifera·rea reformei. Faţă de modul În care este văzută reforma
1 Reforma agrară în România Mare şi urmările ei, .în Lucreţiu Pătraşc.anu, Studii
economice şi social-politice (1925-1945), Edit. politiică, Bucureşti, 1978, p. 9-130.
2 J...,.1ereţiu Patră~ailll.l, Texte social-politice ( 1921-1938), Edit. ,politică, Booureşti, 1975,
p. 155.
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agrara m Problemele de bază ale României3 , teza de doctorat păstreaza mtactă speranţa Într-o Jnnoire radicală, accentele critice vizînd cu predileeţie
modul de aplicare a legilor din 1921. Peste 20 de ani nerealizările reformei
agra:re vor rfi explica.te prin compromisul de clasă intervenit între burghezie
şi moşierime .în detrimentul ţărănimii. Perspectiva istorică de ,oare Lucreţiu
Pă-trăşcanu a beneficiat 1n 1942 i-a permis să constate că o mă~ură luată de
un regim burghez, oricît de radicală ar ,părea la prima vedere, este inevitabil Jimitată de -considerentele economice -şi .ideologice pe caTe ,se ,sprijină
un astfel de regim. De unde işi concluziile revoluţionare cu ,oare se în-cheie
Problemele de bază ale României, rolul ide ,a schimba •Întreaga 1SOCietate revenind proletariatului, ,singura clasă capa.bilă să folosească revoluţia în schimbarea ,structurilor, nu doar să o invoce. Ana.liza .făcută agriculturii •româneşti
antebelice constată existenţa a trei factori care caracterizau relaţiile agrare
ale României vechi:
a) ,,O proastă 'Împărţire a proprietăţii ifuncia:re,
b) Exi,stenţa unei probleme ţărăneşti nerewlvate,
c) Cultivarea •Înapoiată ,a pămîntuJl.ui din punct de vedere tehnic şi economic (agricultura extensivă)" 4 •
Mergînd pe lini.a deschisă de Enge1s 5 , istor.icul marxist distinge existenţa
unor mar-cate d~ferenţe !Între realităţile agrare ,din apusul Europei unde eliberarea ,ţăran~lor ,se .încheiase la foceputul secolului al XIX-iea şi ,situ-aţia din
Europa răsăriteană unde ,dependenţa ţărănimii de marea proprietate generase
în 6CCOJ.uil XIX şi la începutul ,secolului XX relaţii de „semiiobăgie" 6 • Acest
termen, sau acela de „neoiobăgie" folosit de C. Dobrogeanu-Gherea, urmărea
să evidenţieze, chiar terminologic, exiistenţa unei situaţii anacronice ,în relaţiile agrare din vechea Românie, situa.ţie generatoare de retardare economică
şi de mari convulsii ,sociale. Una dintre consecinţele marii răscoale de la 1907
s-a manifes-tat iÎn sensiibi,la revigorare a studiilor de ,sociologie agrară, a cercetărilor vizînd lumea ,satului românesc. Lucrări,le lui G. D. Creangă7, R. Rosetti8, lonescu-S~seşti 9 , C. Garoflid 10 , Dobrogeanu-Gherea 11 stau mărturie
acestui fapt.
lntreaga mişcare ,de ,schimbare a relaţiilor din agricultura ţărilor răsări
tene avea ca -~cop iÎnlăturarea ,acelui decalaj, rezultat .dintr-o evoluţie istorică
specifică, care le condamna la Înapoiere şi dependenţă economică. ,,Existenţa
acestui sis-tem ,cle ,semiiobăgie, a.le cărui caracteristici constau în amestecul de
reilaţii şi in,stituţii capitaliste cu ace!a de iobăgie ... este cauza reală a Întregii
mişcări agrare est-europene. Adevăratul ţel al mişcării dincolo de o nouă
împărţire a proprietăţii .funciare trebuie căutat În înlăt-urarea acestui înIdem, Problemele de bază ale României, Edi.t. Socec, Buoureşti, 19-H, 327 p.
Idem, Reforma agrară în România Mare şi urmările ei, În op. cit., p. 21 (în continuare: Reforma agrară . . .).
ş F. Engels, Războiul ţărănerc german, ed. a III~a, Bucureşti, 195S, p. 182.
6 Locreţi,u Pătrăşcan,u, Reforma agrară ... , p. 14.
7 G. D. Creangă, Proprietatea rurală în România, BU1CUreşti, 1907.
e R. RoseDti, Pentru ce r-au rărcul.at ţăranii, Bucureşti, 1907.
9 G. Ionescu-Si~eşlli, Rumanienr băuerliche Landwirtrchaft, Bucureşti, 1912.
10 C. Garofli<l, Noul proiect de lege pentru îm;oielile agricole, smdiu critic, Bucureşti,
1907.
11 C. Dohrogeanu-Gherea, Neoiobăgia, Bucureşti, 1910.
3

4

L. PATRAŞCANU DESPRE REFORMA AGRARA DIN 1921

257

trq, JSistem" 12 • A vînd În vedere perioada iîn care a ifost redacta•tă l ucr.a.rea
Reforma agrară în România Mare şi urmările ei - 1925 - precum şi puternicele ecouri ale cercetărilor anterioare, folosite intens de L. Pătrăşcanu ca
surise informative, se resimte şi .în tez,a de doctorat ,acea absolutizare a elementelor rfeudale per.sistente în agricuhura ,românea-scă, i.dee dezvoltată de
Dobrogeainu-Gherea în cunoscuta !lucrare Neoiobăgia ,apărută ~n 1910. Meritorie este la Pătra,şcanu .treptata revenire iÎn cuprinsul lucrăr.ii ide la afirmaţiile cu caracter general, inevitabil apodicti,ce, spre cercetarea .concretă, ,statistică, a problemei agrare, a.şa cum a rezuhat ea ,după reforma ,din 1921.
Dacă ân prefaţă autorul a.firmă că „reforma agrară . . . a ifost r,orunca momentului "13, în primul capitol gînditoml marxi,st demonstreaza concis, cu
argumente i-refutabi!e, justificarea istorică a reformei agrare din 1921, ,necesitatea imperioasă •de schimbare în acest ,sector economic, scadenţa fiind,
bineînţeles, grăbită de conjunctura internaţionailă. Expunerea antecedenteilor
reformei ,Începe cu anul 1917 14 , cu modificarea constituţiei, omiţîndu-se proiectele liberale din 1913, a.minate de răz.boi, ini.ţiative care i-ar fi permis lui
Lucreţju Pătrăşcanru să arnrde o mai mare importanţă factorului intern În
justificarea reformei, oferindu-i totodată şi posibilitatea de a face o comparaţie ,între o soluţie departe ~e a .satisface aşteptările ţărănimii"; cea
din 1913 - şi re.forma din 1921, un rezultat al luptei ma·selor, i.lustrînd totodată o a:tă etapă istorică, atît pe plan ,naţiona.l cît şi internaţional.
Ana!izînd ,cei trei factori de înapoiere din agricultura ţării, autorul
ajunge la concluzia că retardarea este o consecinţă a agriculturii extensive,
puţin productivă, mare consumatoare de teren În detrimentul productivităţii,
constituind o ,cauză a lipsei cronice de pămînt pentru .ţărani. Loturile de
teren care -În cazul unei agriculturi moderne ar fi putut asigura ,subzistenţa
unei J.im.ilii de ţărani, ,:'eveneau insuficiente ,în cazul agriculnurii ex•tensivern.
Această situaţie explica in,surficienţa mijloace'.or de trai, mijloace pe care
ţăra,nul căuta să le obţină de la moşier, angajîndu-se să cultive, tJntr--0 formă
sau a.Ita, ipărti din moşie. Apăreau şi se perpetuau astfel relaţii agrare „semiiobage" 17. Reforma .agrară din 1864 nu a rezolvat problema pămîntului,
dimpotrivă, ,a agravat-o, punîndu-i pe ţărani :În situaţia de a fi legaţi de
o anumită zonă prin pămîntul primit ca.re era inalienabil, oferind astifel
forţă de muncă moşieri:or, iloturi.Je ţărăneşti fiind prea mici şi neputînd asigura independenţa economică proprietarilor lo,r. A apărut a,stfel situaţia paradox,ală În care ţăranul fusese ,Împroprietărit, anulîndu-i-se totodată libertatea ,de alegere şi mişcare 1 R. Legislaţia agrară ulterioară reformei ,din 1864
a accentuat dependenţa .ţărănimii de marea proprieta:te, introducîndu-se mă
suri coercitive foarte dure Î,n sprijinul intereselor moşierimii, leg~ferîndu-se
execuţia silită, cu ajutorul jandarmeriei, .a obligaţii.Jor asumate .de ţărani .fată
de moşieri sau arendaşi 19 . Urmări'.e acestei ,situaţii ,se reflectau •În mize,ria
12 Locreţiu Pătrăşcanu,
13 Idem, ,p. 17.
14

Reforma

agrară

... , p. 14.

Idem, p. 15-16.

15 D. Şandru, Reforma agrară di11 1921 În Romârua, Bucureşti,
18 Lucreţiu Pătrăşcanu, Reforma agrară ... , ip. 22.
17 Idem, ,p. 32.
18 Idem, p. 26-31.
10

Idem, ,p. 28-30.

1975, p. 38.
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sutelor de mii de ţă.rani, în proli.ferarea bolilor ,sociale, a pelagrei în primul
rînd, fo condiţiile ,suburnane de existenţă cărora L. Pătrăşcanu le face un
tablou ~n .tu~ conci,se20 • Situaţia din a•gricultura României 10 uhima parte
a secoilului al XIX-lea se rezuma ast1fel: ,.pe de o parte ţăranul era legat
În fapt şi parţial prin lege de ogorul marelui proprietar şi era .Sllipus tot prin
lege la munca obl[gatorie, existînd toate relaţiile iobage de producţie arenda în dijmă, arenda În natură şi arenda În muncă . . . 1n acelaşi timp
însă exista proprietatea privată absolută şi recunoaşterea prin constituţie a
libertăţii persoanei ... Se poate spune aistfel că fo România se dezvoltase .un
sistem de semiiobăgie, a cărei esenţă consta dintr-un amestec de instituţii
capitali-ste cu acelea ale io:bă:giei" 21 . Dezvoiltarea relaţiilor -capitali,ste din
agricultura României este puţin cercetată ,În acest -studiu. Această lacună
ilustrează o tendinţă care predomina .În acea perioadă ,în ,studiile ,a;grare,
accenruîndu-se •În ele, uneori pînă la absolutizare, rolul nefast al rămă.şiţelor
feudale din ,cadrul relaţiiilor agrare. Retardarea agricllilturii era privită de
cele mai multe ori ca o consecinţă a trecutului, ,fără a se vedea lipsa de
mobilitate fo care se complăcuseră şi timpurile mai noi.
Caracterul extensiv al agricuhurii din vechea Românie era un foarte
reduta!bil factor frenator, oblig:Înd, pe ,<;le o parte, la o exploatare neraţiona1lă
a pămîntului, iar pe de altă parte exacerhînd ipînă la limită exploatarea ţăra
nului pentru a ·se putea compensa oît -de cît lipsa de ,dotare tehnică, randamentul scăzut al actiivităţi1or agricole. Orice creştere a producţiei ,se realiza
prin mărirea exp'.oatării ţărani1lor, cantităţi,le de cereale exportate nefiind
surplusuri obiective, ele rezultînd din restrîngerea consumului intern, al ţăra
nilor În primul ·rînd. După cum iust constată Pătrăşcanu, efortul .de modernizare a agriculturii româneşti facut de moşieri şi arendaşi a fost minim.
şi aceasta din mai multe cauze: lipsa de caipital, .inerţia şi ,dezinteresul marilor
proprietari, fiind mult mai comod să ,se sporea'Scă exploatarea ţăraniilor prin
îngreunarea con,diţii!or de con.tractare, dec-ît ,să se ,depună o muncă susţinută
şi costi,sitoare de raţionalizare ,şi modernizare a exploatării pămîntului 22 • La
întrebarea: ,,Dar cum se poa•te explica marea rentaJbilitate a agrirnlturii -româneşti căci totuşi arenzile şi preţurile erau ridicate .la pămînt ifără
ca, în acelaşi timp, producţia şi preţul cerea!lelor să fi crescut ,substanţial?".
ră-spunsul ,nu comporta alternative: ,,Ea (rentabilitatea n.n.) ,se baz,a exclusiv pe exploatarea cre.soîndă a ţăranului şi a sărăciei sale" 23 . Sistemul arendării moşiilor, practicat pe ,scară lar,gă pînă la primul război mondial, ,creea
o verigă imermediară ,În relaţia ,ţărani-moşieri, favorizîn.d abuzuri,le şi goana
după supraprofit a 1Întreprinzători1lor ,care luau moşii :în arendă. Dubla exp!oatare la care erau obligaţi ţăranii, fo favoarea proprietarilor şi arendaşilor,
a fost demascată În lucrări rămase celebre de tr~buni ai ţărănimii în ,preajma
sîngerosului an 1907. Nicolae Io11ga, R. Rosetti, I. L. Caragiale, Octavian
Goga, Arghezi, Coşbuc au demonstrat în limbajul ştiinţei, sau prin intermediul artei mi,litante justeţea revendicărilor ţărăneşti. Atitwdinea ,înaintată
a fost ,de multe ori considerată ,drept incitare la revoltă, atmosfera ,creată
în juml acestor •Străluciţi reprezentanţi ai culturii române demonstrînd imo20
21

22
23

Idem, p. 37.
Idem, iP· 39.
Idem, ip. -1.3.
Idem, p. 44.
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bilismul anumitor structuri ale societăţii româneşti, rolul nefast, arit politic
cît işi economic, jucat de moşierime ~n istoria naţională.
lncercînd să explice neajunisurile reformei agrare din 1921, vizibile focă
din 1925, Lucreţiu Pătrăşcanu incriminează neglijarea. aspectelor economice
in cadrul acestei reforme: .,Cauza unei rdforme agrare poate ;fi de inarură
economică, 190eial-p,olitică sau naţională. Ori care ar fi motivul determinant
care a dat naştere unei astfeil ,de reforme agrare, ea -rămîne potrivit caracterului intern, o refornnă economică . . . De aceea trebuie să se dea precă
dere cons~derentelor economice, ori care ar fi fost cauza determina,ntă a
reformei" 24 . Acest argument, just formulat de Pătrăşoanu, apare şi la detractorii reformei din 1921, ,dar ,îmbrăcind cu totul alt conţinut. Neglijarea
aspectului economic ân cadrul reformei agrare - arată autorul tezei de doctorat - ,a afectat pe noii ,Împroprietăriţi, l~psiţi de un sprijin eficient, atît
din panea ,legiuitorului, cît şi mai pe urmă a ,statului, pentru constituirea
de ,gospodării viabi!e economic, caipabile să întreţină .f amiliiile ţărăneşti şi
să le asigure cantită,ţile necesare pieţii 25 . Deci, cu alte ,cuvinte, critica venea
în sprij.inul celor care beneficiaseră de reformă, dezvăluind limitele •şi inconsecvenţe.le acestui act. Acelaşi arigument, al neglijării aspectului economic,
lua 1la denigratorii re.formei aspectul de apologie a marii proprietăţi .funciare,
văzută ca unitate economi<:ă ideală capabilă să asigure progresul agr.ioulturii
române. Acestor opinii Lucreţiu Pătrăşcanu le-a dat o replică promptă, documentată. Criticile la adresa reformei abordau ·două aspecte: cel economic
şi cel -cultural 26 • Din punct de ,·edere economic era remar .:ată .SJcăderea produ,cţiei şi a cantităţilor .de cereale exiportate. Datele stati,stice erau comentate
tendenţios, neţin-îndu-se seama de contextul economico-sociail radical schimbat după primul război mondial. Reforma agrară era prezentată în termeni
categmici ca un factor dizolvant a: unor vechi forme de cultură sprijinite
~i „impulsionate" de „rolul civilizator" al marii proprietăţi. Cu ,·ictoria ţă
ranilor „nivelul cultural al Europei .de est -scade" ':!eoarece moşierimea, grav
lovită de reformă, era purtătoarea „civilizaţiei ,înaintate ,în mijlocul unei
populaţii ana:fabete" 2 i. 5i astlel de „argumente" apăreau curent în epocă,
perioadă marcată de mari şi încr,Încenate dispute ideolog.ice. Absurda pledoarie pro domo a unei clase condamnate de evoluţia istorică, de imperativele progresului, este combătută de Lucreţiu Pătrăşcanu cu argumente de
domeniul evidentei: ,,Faptul .că noile relaţii agrare din ROtI11ânia ar duce
la o ,scădere a niYelului economic şi cultura!] poate fi contestat, pe bună
dreptate. Întîi părerea că clase'.e marilor proprietari ... ar fi jucat un rol
atiÎt de •Însemna·t în domeniul economic ,şi cultural în România nu poate fi
demonstrată, .. Mari,le moşii nu erau un exemplu nici ,î,n vechea R{)mânie
şi nici în celelalte provincii pentr,u cultura pămîntului iar extensivitatea
şi primitivitatea gospodăririi erau la ,fel de mari ca şi pe ipmprietătile ţăra
nilor . . . La fel şi În cele'.a!te domenii ale vieţii culturale (J.iteratură, artă,
filozofie), nu marii proprietari erau purtătorii ideiilor progresiste ... Conacele, »în ,care un arenda-5 trecător şi anaLfabet făcea averi mari .fără preocu24

Idem, p. 60.
Idem, rp. 79-81.
28 Idem, rp. 86.
27 L. B. Namier, Die Agrarrevolution, În Der WiederaM,fbau in Europa {,,Manchester
Guardi,an Commercial"), nr. 6, p. 398, ia.pud Lucreţiu Pătraşcaoo, op. cit., rp. 88,
25
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pare de cultură şi civilizaţie« [ citat din G. Iones-cu-Siiseşti n.n.] erau, din
păcate, departe de a fi centre de înaltă cultură" 28 . Opiniile lui Pătrăşcanu aduc
cl.arificări, .anul.înid ,argumente, ,care vor ,apărea .frecvent •În lucrări ulterioare
tezei de ,doctorat, studii exprimiînd luări de poziţie amiprogresiste şi ,antidemocratice. Cauzele reale ale scăderii produqiei agricole se af,lă .în imense.le
distrugeri ,provocate de război, ,în criz,a economică generală ,posrbelică 29 • Li,psa
unui •sprijin eficient din partea statului pentru noile gospodării ţărăneşti a.
Însemnat încă de la început un mare obstacol ,în calea consolidării .lor30 . Red'UICerea cantităţilor de cereale destinate exportului 1se explică, in afară de
cauzele arătate mai ,sus, printr-o sensibi1lă ,creştere ,a consumului intern, ,deci,
implicit, datorită ridicării nivelului de trai 31 . ,,Reforma agrară a ,adus cu
sine o ,schimb.are fonda.mentală •În relaţiile agrare existente
România Mare.
Ea înseamnă 1n primul rînd lich~darea ,proprietăţii latifundiare; totodată
mica proprietate ţărănească, atît ca Întindere totală, cît şi ca importanţă
economică, trece ,pe primul 1plan" 32 • Concluzia lucrării relevă car,acterul progresist33 al reformei, caracter ilustrat mai ales prin desfiinţarea sistemului
latirf undiar, ,ale cărui consecinţe nefaste .asupra agricuhurii româneştii ,au fost
.atît ,de vizibile p,înă la ·reforma agrară. Caracterul progresist al reformei îi
apare lui Lucreţiu Pătrăşcanu şi iîn măsura •În care acest act putea fi pe11fecţionat, lărgindu-i-ase prevederile de spri:j,inire economică a ţăranilor 1şi punîndu-se capăt aibuzuri'.or atît -de .frecvent apărute pe parcursul operaţiunilor
de expropriere şi împroprietărire.
Remarcînd caracterul ,,balcanic" al ţării ,în toate ,domeniile34 , 'tlÎnărul
sociolog marxist •Încerca o explicaţie pentru multe ,din imperfooţiunile ~i ,neajunsuri.le evidente ale reformei agrare, miziînd totodată, În •speranţele lui

on

,sincere de perfectibi1litate, ,pe modernizarea României ,în toate 1structurile,
inclusiv cel cultural-mental, putîndu-,se as.nfel obţine mult mai mult ,de la
ma,suri juste, dar, de multe ori, rău -11plicate. Pătrăşcanu face aic~ o pledoarie
pentru ,Înţelegerea ,spiritului măsurilor progresiste, chi,ar dacă formularea lor,
litera lor, este viziibi,l impenfectă, :favoriZIÎnd abuzurile.
Apărută în 1944 şi redactată ,în condiţiile foarte grele .ale domiciliului
forţat 35 , lucrarea Problemele de bază ale României marchează etapa de maturitate din creaţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu, perioadă Încununată şi de ,alte
valoroase studii care :au Însemnat o dată ,în cultura română: Un veac de
frărruntări sociale (1821-1907), Sub trei dictaturi, Curente şi tendinţe în
filozofia româneas,că.
Lucrare diificilă at-ît ca ,cuprindere tematică -OÎt şi sub raport interpretativ, Problemele de bază ale României ,se prezintă ,astăzi ca o investiga-ţie
incompletă 36 din punct .de vedere documentar şi criticabilă ,În unele aserţi"Uni
28 Lucreţiu Pătră:;oan,u,
29 Idem, p. 90, 93, 9-L
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... , p. 89.

Idem, p. 91-92.
Idem, p. 97.
32 Idem, p. 98.
33 Idem, p. 100.
34 Idem, p. 105.
35 Vezi „Cuvîntul înainte" la lucrarea Problemele de bază ale României, p. 6 .(în
con·tinu.are: Problemele de bază .. .).
36 Vezi şi Gh. I. Ioniţă, Lucreţiu Pătrăşcanu, un am, o epocă, un cunoscător şi un
iubitor de istorie, în Revirta de irtarie, 1980, 33, nr. 11, p. 2166.
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privind istoria contemporană a ţării noastre. Lacunele informative Îlşi .găsesc
-în condiţiile vitrege ale elaborării „În timpul 1domiciliului obligator la Poiana Ţapului ... , sub strictă pază jandarunerească" 37 , i,ar poziţiile greşite -11doptate în unele probleme ~storice sînt o consecinţă a dogmatismului care a înruneieat o anumită perioadă ,g-îndirea noastră marxistă. Nu
trebuie scăpate din vedere nici considerentele tactice avute So vedere de
Pătrăşcanu În promovarea unor ambiguităţi voite În limbajul l-ucrării 38 •
Problemele de bază ale României ,se constituie ca o replică la adresa
acelor teorii sociologice care indiferent de ar,gumentele vehiieulate negau dezvoltarea pe calea capitailismului a societăţii române~i. :susţinînd O·
aşa-n,umită „ca,le originală" pe care ,a:r fi urmat-o ,în dezvoltarea ei economia
românească. Desigur ,că in lumina cercetărilor istorice şi economice actuale
aprecierile lui Pătră:şcanu cu privire la ,dezvoltarea impetuoasă a marii indU1Strii în România interbelică aipar ca exagerate, la :fel ca şi rolul pe ca·re
cercetătorul marxist ,îl atribuie procesului de monopolizare iÎn econom.ia română39. Aceste minu~'..lri ale ana.lizei se expJ.ică 1prin marile greutăţi de ,documentare pe care le-a întîmpinat autorul pe par.cunsul redactării lucrării, ,sau
ele apăr,înd în vir.tutea demonstraţiei propuse de Pătrăşcanu, justă ·În liniile
ei generale, dar mferind de o lipsă de nuanţare. Un rol pozitiv in conturarea mai precisă şi ma1 exactă a demersului socio-economic ,propus l-ar .fi
avut folosirea comparativă a datelor economice referitoare şi la alte ţări din
acea ,perioadă. Încheieri,le la care ajunge Pă trăşcanu în urma analizării ,situaţaei economice a României din preajma celui de al doilea război mondial
sînt de acceptat şi a•stăzi, cu tot salrul ,cantitativ ,şi calitativ imens Hcut de
cercetarea istoriografică în ultimele decenii: ,,Dacă nu poate fi vorba de
identitate ,între economia românească, .con,siderată .în .totalitatea ei şi economia ţărilor imperialiste propriu-zise, economia industrială, ,în sectoarele
ei hotărîtoare, se mişcă în mod ,categoric pe linia şi ,în cadrul rdaţi~lor de
producţie cap,j·taliste, cunosdnd toate formele de viaţă proprii ,capitalismului" 40 .
Inceroînd o analiză comparativă a opiniilor lui Lucreţiu Pătrăşcanu privind -reforma a~rară din 1921, opinii exprimate ,în ,teza ide doctorat şi În
Problemele de bază ale României, vom oh.serva consecvenţa cu care cercetător111l marx~st aiplică aceeaşi metodologie •În ambele studii, demersul ,istoric
precedî,nd analiza .fenomenului ,contemporan. Datele statistice au ,fost folosite
intens ~i cu probitate ştiinţifică în reliefarea principalelor caracteristici ale
agriculturii româneşti, anît din perioada anterioară anului 1918, cît şi pentru
perioada interbeJ.ică. Deşi trecuseră 20 de ani de la adoptarea legifor definitive ,de reformă agrară, agricultura iÎ,şi păstra caracterul extensiv ·şi ,cerealier 41 •
Această ,înapoiere se datora 1lipsei de pămînt, insuficienţei inventarului viu
şi mort, randamentului ,scăzut la hectar, per,sistenţei relaţiilor precapitaliste,
semiiobage, 10 acest sector economic. L. Pătrăş.canu dezvăluie inconsistenţa
di.feri.telor explicaţii avansate de economiştii hur~ezi ,privind siruaţia din
explica.ţia

L1J1Creţru Pătră~anu, Problemele de bază ... , p. 6.
Vezi pe larg ,tratarea acestor probleme la Vasile Ioţa, Concepţia lui L. D. Pătrăş
canu despre stadiul dezvoltării capitalirmului în România interbelică, În Era sociali.tă,
1980, 60, nr. 3 şi 4.
39 Locreţ.iu Pătrăşcanu, Problemele de bază . .. , ,p. 28, 36-40.
40 Idem, p. 60-61.
41 Idem, p. 63.
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agricultura Român.iei .••După un sfert de vea,c de la înfăptuirea reformelor
post!belice, totuşi în România continuă să existe o „problemă agrară«, în
care momentele sociia.l.e se ,1mpletesc cu acele de natură economică, şi nu
simJ)'le insUJficien.ţe ·tehn.ico-organizatorice. de natură agricolă" 42 • Cauza principală pentru acea-stă stare de lucruri trebuie căut:ată în opoziţia dintre forţele
de :producţie În continuu progres, şi relaţiile de produeţie din agricultură,
conservatoare şi ridioînd numeroase obsta.cole ,în calea progremlui 43 • Spre
deosebire de primul studiu. redactat în 1925 şi care trata reforma agrară prin
prisma posibilelor -schimbă•ri pe care ea le anunţa, Problemele de bază ale
României ,abor,dează acelaşi ·subiect reJ.iefînd. de -data aceasta. nerealizările
evidente ale reformei. atî.t de vizibile Între altele şi datori.tă perspectivei istorice de care :beneficia autoru,! ,În 1942. Menţiniîndu-ne pe linia demonstraţiei
propuse, ,se poate conchide, alături de Pă,trăşcanu, că .,reforma agrară nu
desparte două epoci, structural diferite", lucru dorit în 1925, dar care ,se
dovediise mai tîrziu o rsperanţă amînată. ,,Exproprierea şi împroprietăf"irea
ţ~raniJor n-au fost mă,suri revoluţionare, înifăiptuite pe căi revoluţionare.
Reforma ,a fost o soluţie de compromis Lsubl.n. ], sub un dublu aspect. Aici
îşi au ori,ginea, limitele ,şi insu.ficienţe:e ei" 44 • Tinînd cont de consecinţele pe
care le-a determinat, reforma agrară ou greu mai poate fi prezentată acum
ca rodul unui comprom-is între burghezie şi moşierime. Ea a avut caracterul
unui cataclism pentru destinele da;sei moşiereşti, definitivînd cecăderea ei
politică şi economică. Limitele evidente ale legislaţiei de reformă agrară îşi
a.flă explicaţia •În ,5ipirituI burghez al acestei măisuri, spirit care a trecut ,prin
grave frămîntări ,Înainte de a se hotă·r•Î 'Sani.ficarea, în parte, a sacrosan·ctu'.ui
principiu a!l intangibilităţii proprietăţii particulare şi aici trebuie căutat compromisul oare a perrni,s „salvarea" - expresia este a ,lui Pătră~canu - unei
păr.ţi din pmprietatea moşierească. Condamnată de evoluţia istorică. moşie
rimea nu a avut mijloacele de a se opune unei măsuri care apărea în acele
momente drept ·unica soluţie posibilă, panaceul tuturor problemelor cu care
era ,confruntată ,sooietau~a românească de după rprimul război mondial. Exp;icaţia potrivit căreia reforma agrară a ,fost limitată intenţionat de către
burghezie, deoarece nu dispunea ,de mijloacele financiare care să-i ,permită
exploatarea viitoarei pieţe naţionale lărgite, oferind a:snfel prilej de concurenţă caip.italului străin, nu mai rezis.tă unei analize amănunţite. Reforma
agrară din 1921 nu a luat forme mai radicale, deoarece a fost înfăptuită
de burghezie -care nu urmărea submina-rea ,temeliilor statului capitalist. A
fost ,în primul nînd o măsură economică aplicată în limitele gîndirii economice burgheze. Pătrăşcanu, cînd avansează aceste explicaţii le .face .de pe
poziţia gînditorului marxi,st, rpreocupat de echitate şi de ridicarea nivelului
de trai al maselor. Deosebirea este că reforma a rpornit de .Ia clasele conducătoare care vedeau În ea o soluţie de ieşire din criză, .nefiind ap:icată În
virtutea unei ideologii egalitare, reprezennînd o măsură impusă de realităţi-le
eoonomice şi sociale ale ţării. Cu totul altele sînt propunerile pe care L. Pă
trăşcanu le face În studiul Problemele de bază ale României rîn eventualitatea
trecerji puterii •poli-ti,ce în mîinile proletariatului. Ele reflectă marxismul
42
43

44

Idem, p. 7J.
Ibidem.
Idem. IJ). 79.
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militant al gânditorului comunist, preocuparea pentm rezolvarea radicală
a problemelor .agriculturii ~n spiritul unei i,deologii um,aniste: ,,Exproprierea
totală a marii proprietăţi de la 50 de ha iÎn 1sus şi desifii.nţarea ,tuturor .relaţiilor de muncă care poartă focă un caracter iobăgist. lmproprietărirea ţara~
nilor fără pămînt ·sau cu pămînt puţin. fozestrarea ţă.raniilor cu inventar,
viu şi mort, să fie făcută pe seama marei proprietăţi expropriate şi pe socoteala Statului. Stingerea ,tuturor datoriilor ,ţăranilor către bănci şi către
Stat, de pe urma trecutei împroprietăriri ·şi a convers.iu.nii. Interzicerea relaţiilor de muncă cu caracter iobăgis.t ... " 45 •
În studiul .de faţă am încercat să redăm o imagine comparatirvă a opiniilor lui Lucreţiu Pătrăşcanu legate de reforma agrară din 1921. Ne""3m
străduit să ilustrăm evoluţia ideilor istoricului marxist ,faţă de această proble1nă, dialectică care -trebuie ,văz.iută prin prisma radica1lizării luptătorului
pentru drepturile muncitorilor care a fost Lucreţiu Pătraşc.anu. Da.că în teza
lui de doctorat reforma agrară este tratată ca o maisură care ar putea avea
profunde implicaţii, -schimhînd în bi.ne lumea satului rominesc, ducînd ,la
o ridicare economică a ţăranului, ,în Problemele de bază ale României redactată la optsprezece ani după primul •studiu, reforma este privită fo toate
neajunsurile ei, este aspru criticată ca un paleativ 1la care ,a -recurs burghezia
pentru a salva oriînduirea capitalistă, grav ameninţată de mara!i1111ul economic
şi de avîntul revoluţionar din anii ,de după război.
.
Concluzia care se desprinde din ,ambele lucrări este că ·reforma agrară
din 1921 a ,fost imperios reclamată de dezvoltarea Rominiei pe calea capitalismului, ·dar că modul ei de legiferare şi de aplicare au lăsat nerezolvate
multe dintre problemele care grevau asupra agriculturii rornineşti. Se impunea deci o nouă reformă agrară, aceea înfăptuită în 1945, pentru care
Lucre.ţiu Păuă.ş,canu a militat consecvent.
DANIELA

COMŞA

LA REFORME AGRAIRE iDE 1921 DANS LA VI&ION

DE

LUCREŢIU PATRAŞCANU

(Resume)
Notre etu<le se propose <le donner une image compara.tive des QP1nions de Lu.creţit1
sur le probleme de la refonme agraire de 1921, exprianees dall5 sa these de
doctora-r, redigee en 1925 et dans l'ouvrage Problemes de bau de la Rbumanie ipublie
en 1944.
Si dans fetu<le de 1925 la reforme agraire esr en.visa.gee comme I\JJne mesure qui aurait
pu avoir des imp:ications profondes et chan.ger en bien la vie du vill~e roumain, dans
Problbm:s de base de la Roumanie, la reforme est presen,tee dans une maniere ,critique:
on la considere un paHiatif auquel a recouru Ia bourgeoisie pour sauver la soci&e c-a,pitailiste
Pătrăşcanu

•~ Idem, p. 281.
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gravement menacee ,par le marasme economique et par !'elan revolutionnaire des maiSes dans
Ies annees d'<31Pres i1a premiere g,uerre mondiale.
La condu.sion qui se degage des deux ouvr:i.ges est qu.e fa reforme a.graire de_ 1921
a ere recl.a,mee ,par ,le developpernent de Ia Rouman.ie da.ns la voie du ca.pitali.sme, mai.s
la maniere dans laquelile elle a ere legilferee et appI.iquee n'a pas rpennis <le resoudre ies
grands 1ProbiC11I1es qui inrtere:s&aient l'agriculwre roumaine.
On releve encore ,u,ne fois - par cette erude la haute valeur interpretattve er
documenuire de l'oeuvre scientiJique du .combattant -communiste qui a etc Lucre~iu Păt1'ă"Şca·nu.

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

II.

RELAŢIILE

MILITARE EXIBRNE ALE ROMÂNIEI
IULIE 1940-IUNIE 1941*

După prăbu~irea militară a Franţei, oare a marcat desigur un ma-re ~ucces
pentru armata germană, soarta războiului al Ii-lea mondial nu era încă decisă.
Cu toait:e ,ca A.ngilia continua să ,ducă ,singură războiul cu puterile Axei, se
mai a:filau ~n expectativă mari puteri cu forţe umane şi economice intacte,
care, ,prin intrarea lor :în acţi,une, puteau schimba hal,anţa răZJboiului.
Inifrîngerea rapidă ,a Franţei a avut gra•ve ,conisecinţe asupra situaţiei
politice şi militare ,a Europei vestice. Germania hit!eri,stă devenea stăpînul
unei păr,ţi a teritoriului ,conti,nentului european. Ţările mici şi mijlocii care
îşi puseseră mari speranţe În forţa militară a celor două mari puteri occidentale, Anglia şi Franrţ;a, s-.au trezit la ,di1screţia Germaniei hinleri·ste.
România, ,care miilitase pentru apărarea integrităţii ,teritoriale şi a indepen,denţei naţionale, ,situîndu~se prin politica ,sa în it:abăra •ţărilor antirevizioniste, cădea pradă ţărilor fascisto-revizioniste.
Impinisă de evenimentele externe într-o situaţie critică, România, lipsită
de o bună parte din aliaţii ,săi, trebuia să gă,sească căi rapide de salvare.
Fă,ră rsă ,se abată de Ia politica sa tradiţională de păstrare a ,statu-quo-ului
·reritorial. şi ,a ,suveranităţii naţionale, guvernul român ,a ,considerat .că renunţ.a.rea Ja garanţiile acordate de Ang,lia şi Franţa (aprilie 1939), care practic
nu mai aveau nici o valoare, şi solicitarea garanţiei puterilor Axei asupra
integrităţii teritoriale, era politica cea mai rezonabilă iîn acele grele împrejurări. ln ,convorbirea pe care a avut-o cu ·reprezentantul Germaniei lra Bucureşti în ziura de 2 iulie 1940, Carol al II...,lea ,a spus: ,.Eu recu~ la ajutorurl
Fiihrerului şi-l rog să ne ajute şi să ne protejeze În aceste vremuri de grea
încercare" 79 .
, Alianţa •cu Germania a fost numai o manevră a guvernul,ui român.
El fosă recurgea :fără şanse la o politică ,de conjunctură. In raportul său
din 1 iulie 194C, Leg.aţi.a germană din Bucureşti informa Miini.sterul de Externe
al Germaniei că „Abrogarea garanţiei anglo...,franceze nu con,scimie după ipă
Terea mea dedt un simpilru gest: ea •Înseamnă o .însfnîngere pentru Anglia şi
va lovi în francofilii oare au aplaudat această ,garanţie după discursul lui
Gaifencu ,în parlament. Pentru ânţelegerea politi,cii există posihil~tatea să ise
găsească o formulare potrivită care să nu ofenseze Rusia, de vreme ce ,im
de aşteptat ~i pretenţiile Ungariei şi Bulgariei '(cererile Ungarriei desigur că,

"" Partea I a studiului ,a .a.părut în ActaM N, XVII/1980.
Doouanenu on Foreign Policy 1918-1945, Series iD, Volume X, 23 jrune-august
1940, document 80.
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dacă vor ,fi satisifăcute vreodată, ,în acest caz vor trebui reduse considerabil
în interesiul populaţiei germane)" 80 •
Prin schimbarea de atitudine, guvernul român nu se aştepta decît numai ila o ameliorare a situaţiei ,sale externe. La 15 iulie 1940 Adolf Hitller
îi scria lui Carol al II-lea că „Oferta României de a manifesta o atitudine
prietenoasă ,faţă de Germania, desigur că a fost bine primită de Germania,
mai cu seamă datorită faptului că În trecut, şi chiar 'PÎnă foarte recent,
după cum IS-a stabilit ifără putinţă de tăgadă, din documentele recent descoperi te, atitudinea poli tic ii oficiale româ,ne faţă de Germania [ ... ] nu
numai că nu a fost prietenoasă, dar a fost Clhiar ostilă" 81 .
Odată ;;u renunţarea la garanţiile angilo-.franceze, guvernul român n-a
rupt legături-le ,sale politice şi militare cu •statele ,care mai erau ,încă aliate
cu România. Asitifel, ,În ziua ,de 2 iulie 1940, Co11Jstantin A·rgetoianu, ministrul
de externe al României, fă.cea cunoscut ambasaidelor •române din Atena,
Ankara şi Belgrad ,că „Schimbarea de .curs ,care ,se pregăteşte fo orientarea
politicii noastre externe, nu atinge bazele tratatului nostru -de alianţă cu
Iugoslavia şi Pactul lnţelegerii Balcanice, precum şi .legături,le noastre de
prietenie cu 1sta•tele c,are compun această Înţelegere" 82 •
Prin .dedaraţia 1Sa din 4 iulie 1940, noul guvem ,al României de su:b
preşedinţia lui Ion Gigurtu Întăreşte cele de mai sus, precizînd că „guvernul
înţelege -să facă o politică ,de integrare succesivă ·În sistemul creat de Axa
Berlin-Roma [ ... ]. 1n acelaşi timp guvernul vrea fo chip atît de hotăriît
să iÎntreţină relaţiile cele mai bune şi cordiale, cu toţi vecinii, considerfod
pacea în această pa-rte a Europei, ca o condi,ţie indispensabilă a unei ordini
politi.:c superioare. în acest senis, alianţele noastre regionale urmează a fi
socotite drept etape pe calea unei asemenea politi.ci" 83 • Aşadar, România n-a
părăsit Înţelegerea Balcanică, alianţă po,lii:ică •şi militară, care, aifilată sub
presiunea marilor puteri, era ca .şi inexiistentă. La mijlocul anului 1940,
România era izolată practic din punct de vedere militar şi ,poli~ic şi lipsită
de .SJprijinul material ,şi politic al oricărei puteri ,străine. 1n august 1940
Marele stat major român aprecia că ,.-din pun,ct de vedere yofoic ne considerăm •Înşelaţi şi de către germani şi de către ruşi şi de catre bulgari, a.tît
fo tratati,ve!e existente, ,aÎt şi ,În promisiunea vagă care ne-,au ,făcut" 84 •
La ,~fîrşiwl lunii august 1940 România nu se putea bizui pe ajutorul
militar al Germaniei, iar aliaţii ,din .md-estul Europei, de care mai era legată
prin tratatul militar, practic n-o mai interesau, deoarece problemele 3n li-ti,giu
-cu Bulgaria erau în curs de rezolvare. Ca atare, 3n această ,situaţie, lnţele
gerea &kanică nu mai putea juca nici un rol pentru România.
împotriva ,revizionismul,ui maghiar şi a unei eventuale agresiuni a Germaniei hitleri-ste, Romhia n-avea nici un aliat. Dup~ cum -s-,a relatat mai
su~, alianţa militară româno-iugoslavă împotriva Ungar.iei :se de~trămase
odată cu căderea Cehoslovaciei sub ocupaţia Germaniei. Incercările României
80 Docu.ments on German Foreign Policy 1918-1945, Series D, Volume X, 23 june-august 1940, dos. nr. 68.
8t I<lem, doc. nr. 171.
R2 Arh,v.1. MAE, fond Mica Inţelegere, an. 31, f. 48, Telegrama ministrului de externe
.:i.l României din 2 jiu,Lie 1940.
81 Idem, fond 71/Anglia, dosar 41, f. 21.
84
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din toamna anului 1939 şi din prima jumătate a anuil,ui 1940 de a :încheia
un protocol militar cu Iugoslavia de apărare comună IÎmpotriva unui atac
din vest, au eşuat.
Nu este mai puţin probabil ca România să fi ,încercat să se sprijine
pe ajutorul militar al U.R.S.S. âmr-un con1flict ou Unga,ria sau eventual cu
Germania, ceea ce nu era posibil ,În condiţiile fonoţ,Îonării pactului de neagresiune sovieto-german.
ln orice caz, tatonări româneşti la Moscova au ,fost. La 24 auf;u.st 1940,
,în timpul întîlnirii de la Viena, Ribibentrop a aşezat pe maisa ilui Manoilescu
o telegramă ci-frată ~i traducerea instrucţ•iunilor date lui Gaifencu <le către
guvernul român de a negocia cu Stalin un pact contra Germaniei 85 • Nu
dispunem .de documente care să ateste intenţiile guvernului român de a negocia cu Moscova, dar nici nu exdudem iipoteza că, ,în acele Împrejurări
deosebit . de grele, .guvernul român nu s-ar .fi giîndit şi la unele trata1ive
cu U.R.S.S.
In septembrie 1940, Legaţia României din Wa,shington, cu telegrama
nr. 166/11-654, ,îi făcea cunoscut ,lui Ion Antonescu că în cursul tratativelor ,pentru aribittajul de la Viena, ,din august 1940, i .s-au iprezentat :ui
ManoiJescu anumite documente, ,din care reieşea intenţia României de a încheia o alianţă deferusivă ou U.R.S.S. Imrebat, Manoilesou, la 8 decembrie
1941, dacă Într-adevăr a văzut a·sernenea documente, el a dat un răspuns
evaziv, nici n-.a ,negat, dar nici n-a aifirmat86 •
ln momentul cîrud se decidea soarta României la Viena, ea era lipsită
de sprijmul marilor puteri, lăsată la di-screţia puterilor Axei. Pentru a evita
vărsarea de sînge inutiilă şi ocuparea Întregului teritoriu al ,ţării, ,singura
ieşire din acea situaţie grea era a·cceptarea •de către guvernul român a od.io.sului dictat impus de cele două mari puteri.
După ce România a fost ,amputată teritorial şi oo.1~sfăcute 1ntr-o anumită măsură pretenţiile revizioniste ale Ungariei horthyiste, Germania şi Italia
au garantat „integritatea şi inviolabilitatea ,teritoriului ,naţional al României"87.
ln faţa pericolelor ce ameninţau din toate părţile, garanţia getm'<lnoitaliană i se :prezenta ca singura so~uţie ,salvatoare. Primirea ei a iÎn5emnat
însă ,schimbarea orien1ării politice şi mi,litare a României şi intrarea siub
dominaţia :politică, militară şi economică a Germaniei. Dintr-un stat nC'Utru,
devine un ,stat nebeligerant .aflat ,însă ,în tabăra italo-,germană.
Dintr-un memorandum al .unui ,Înalt fonqionar al Ministerului de Externe
al Germaniei rezulta ,că aceste garanţii nu ,fuseseră acordate în mod dezin1eresat. .,Dîndu-şi seama - ,se ,arată ân memorandum - că sondele petroliere
din România au o impor,taniţă hotăr,Îtoare ântr~un răziboi îndelungat, Fiihrerul
şi Ducele au hotăriît -,ă apere ei înşişi a•ceastă regiune preţioasă" 88 .
Arhiva MAiE, forul 71/lJ.R.S.S., dosa.r nr. 95, .f. 441.
Idem, f. 445, Preşedinţia Consiliului de Miruştri, cabiinetud. Dir. 2, nr. 4598/M
către M. Af. Străine.
87 D.Z.A.
Potsdam, Au$w. amt. Mi:n.isterbiiro. RAM, Barul 58847, Ma.ppe 454 B
(Forocopia l..a AISISP, fond 10, ck ,174, f. 2).
BB D.G.F.P. 1918-1945, Serjes D, volume X, Sq,tember 1, 1940, J,anuary 31, 1941,
doc. 41.
8.'>
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Intenţiile celor ,două mari puteri fasciste erau ,diametral opuse intereselor României. Si-tuaţia ân care se aifla ţara noastră era foarte grea. Nu numai
teritoriul, dar şi independenţa .sa naţională erau amputate.
La cererea lui Carol al II-iea de .la începutul lui iulie 1940, Hitler nu
s-a grăbit rsă trimită În România o miisiune mifoară germană. Dar, d-upă
30 .august, la cererea lui Ion Antonescu din 5 septembrie 1940, Hitler s-a
grăbit să trimită :la Bucureşti pe generalul-locotenent Kurt von Tippelskirch, care a dus tratative cu reprezentanţi ai guvernu:ui român in z•ilele de
15-17 ,seiptembrie.
Din aceste ,discuţii a rezultat că Misiunea militară germană din România
urme,ază „să colaboreze ·cu comandamentul român la reor,ganizarea, dotarea
şi instruirea armatei române [ ... ] după terminarea imtrucţiei armamentul
modern a:l ,ace.stor unităţi :să ramfoă armatei române" 89 .
1n ziua de 19 1septembrie 1940, Comandamentul supreim al Wehrmachtului a discutat pr-opunerile ,de mai sus ale guvernului român, cuprinise fo raportul prezentat ,de ,generailul-loco.tenent Kurt von Tippe;skirch şi ,a .stabilit
urmă•toarele: ,.Contrar propuneri.lor române, •vor fi trimise ,în România cît
mai cur•în::I probabil trupe germane avînd aproximativ .for,ţa unei divizii.
Pentru .durata războiului un transfer ide material de război german către
R<)mânia este exclus" 90 .
Sarcina misiunii militare genmane în România era cu totul alta .decît
aceea la -care de fapt se g:ndise Antonescu. Din nota .adresată la 21 .septembrie 1940 de Ina!tul Comandament al Wehrmachtului Ministerului ,de Externe
a:l Germaniei rezulta că „Sarcina aiparentă - a M~siunii militare ,germane v,a fi ide a inistrui :în România prietenă nouă [ ... ] forţele ei armate" dar
„.sarcina reală care ,nu trebuie ,să devină evidentă ni,ci pentru români, nici
pentru propriile noastre trupe este: să apere oîmpurile petrolifere române!jti
împotriva unei terţe puteri care ar âncerca să le acapareze ,sau .să le ,distrugă;
să dea 1posÎ1bil•itate .armatei române rsă efe:tueze sarcini definite, -corespunzător
unui plan efectiv, elaborat 1în ,favoarea intereselor Germaniei, iÎn cazul dnd
vom fi .siliţi ,la ,u,n război cu Rusia Sovietică rsă pregătească angajarea for,ţelor
germane şi române din ,direcţia Românie-i" 91 .
Kurt von Tippel.skirch, În lucrarea sa „!istoria ,celui ide-al doilea război
mondiail", susţine -că „La ,în•ceputul lui octombrie s-a trimi.s •În România
o misiune miJ.itară germană care era oficial :insărcinată să reorganizeze armata
româna" 92 .
Prin miisiunea militară guvernul hitlerist urmărea realizarea unor ,scopuri
economice şi militare şi ,anume: asig,urarea exploatării petrolul,ui românesc
pentru nevoile maşinii ,de ·război genmane şi pregătirea armatei române drept
carne de tun ,pentru operaţiuni viitoare preconizate de Hitler ,Împotriva
U.R.S.S. In asemenea condiţii, din punct de vedere mi,litar România nu mai
putea ,să aoţioneze independent. Ca urmare a intrării 1suib dominaţ•ia militară
şi economică ,a Germaniei, guvernul di,ctaturii militaro-legionare, 1la 25 septembrie 1940, ,a suspendat 1postul de ataşat militar la Berna şi Washington,

Idem, vol. XI, doc. 80, vezi şi Arh. MAI, pachet nr. 202, d~. 1482, f. 1-7.
Ib;dem.
Ibidem.
92 Koot von Tiippe,1skioch, Geschichte des Zweiten W eltkriegs (Istorii.a colu.i de-al doillea
război mondi.a!l), Bonn, 1956, ip. 139.
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la Londra rămînea numai un ataşat naval şi un secretar93 . Deci şi cele mai
slabe legături militare -cu alte state fie -că au fost Întrerupte, fie că au fost
diminuate şi lichidate treptat. La 28 ,septembrie 1940, România a ieşit şi
din Înţelegerea Ba,kanică islăbită de presiuni,le exercitate ,de marile puteri
din afară. Î,n declar<1iţia ministrului de externe al •dictaturii mili.taro~fa,sâste
se arată că prin primirea ,garanţiilor ,germano-italiene „este evident ,ca orice
alte legăminte politice -îndepărtate sau regionale au ,căzut de la ,sine" 94 .
ln toamna anului 1940 toate alianţele miilitare ale României, ,constituite
pentru apărarea În comun a independenţei şi suveranitătii naţionale, se destrămaseră. La 13 octombrie 194C, Ion Antonescu deckua într-un interviu
„cordat zi,arului german Volkischer Beobachter că Pactul Bakanic, ca -şi
celelalte pacte europene, emu perimate şi că nu se va mai preleva de ele95 •
Politica guvernului militaro-fa:.ci,st de a1li,antă ,cu ,puterile Axei a onrău
tăţ·it raporturile ,politice şi economice ale României cu Anglia şi Statele
Unite ale Americii. La 25 •septembrie 1940 şi în zilele ,următoare a fost
arestat un grup de supuşi britanici din industria petroli.feră şi deferiti justitiei
militare pentru că „au săv:îrşit o ,serie ,de acte de sabotaj Îimpotriva transporturi.lor de petrol către Germania. Cu focepere de la 10 octombrie 1940,
toate bunurile româneşti din Statele Unite ale Americii au fost b!ocate" 96 .
1n acelaşi timp în Germania se pregătea trimiterea -în Românja a Mifr·nii
militare. La 25 septembrie 1940, prin ordinul OKW, s-a stabilit ca misiunea
militară ce urma ,să ·sosea,scă în România să aibă un comandament coanipm
din 11 ofiţeri, 7 interpreţi, 5 .funqionari şi 46 ,de subofiţeri. La 10 octombrie
1940, grupul de ofiţeri, sub comanda ,generalului-locotenent Eri,ch Hansen,
a plecat din Dresda spre Bucureştii. Primele S'Utbunităţi iale Diviziei 13 infanterie moto au plecat din Viena spre România tot la aceeaşi dată97 •
Vîr.furile armatei .germane au sosit .la Bucureşti 1l,a 12 octombrie. General,ul-<locotenent Erich Hamen era şeful misiunii, ·colonelul Arthur Hauffe
era ,şeful de stat major. Transportul trupelor cu un efectiv de 22 430 de
oameni (clintire ,care 701 ofiţeri şi 16 860 trupe terestre; 189 ofiţeri şi
4 680 trupe aeronautice) ,s-a încheiat la 14 noiembrie 194098 . Trupele au
fost cazate ân localităţile Bucureşti, Roman, Făgăraş, Sibiu, Mihai Bravu,
R,îmnirnl v;îkea, T,îrgovişte, Braşov, Bod, Hal.chiu, Codlea, Vulcan, Ghimbav, Rîşnov, Cri,scian, Cîmpina, Ploieşti, Buzău, Râmnicul Sărat, Focş,ani,
B.adiu ,şi Giurgiu 99 •
Armata germană ocupa puncte strategi-ce în România. Ion Antonescu
a încercat să diminueze puterea mi,litară germană asupr,a României, cerînd,
cu prilejul vizitei ,sale Gn Italia, un detaşament ,alpin de tăria unei companii ·şi 2-3 ofiţeri m.arinari. Mussolini era iîndinat •sa accepte cerere,a lui
Antonescu, .dar ,dorea ,să consulte mai ,înmi :guvernul ,german în această
Arh. MAE, fond 333, dosar 110, nota din 25 seiptemibrie 1940.
Arh. MAE, fond Jnţelegerea Bafoankă, dos·aT 39, f. 554.
95 Idem, do~ar 42, f. 85, vezi şi DGFP 1918-1945, Series D, vol,ume XII, Septembrie 1940-ianmarie 1941, doc. nr. 151.
96 Arh. ISISP, fond 10, dos. nr. 90, f. 8.
97 Bundesarchiv Militaral'Chiv Freiburg R.H. 31-1/ V 166, doc. 27965.
98 kh. MAN, fond 948, dosar 1465, f. 216.
99 fuidem.
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ohestÎune 100 . Desigur, Hit!er nu putea .admite ,să iîmpartă ,dominaţia sa ,cu
Italia. In timpul celui de-ail doilea -război mondial Iti3ilia n-a ,arvut o m~siune
militară în România. Nu •s-a ,Încheiat nici o convenţie militară fotre guvernul român şi cel italian. Acor,dul româno-~talian din 3 ,decembrie 1942
n-a prevăzut fo.fiinţare,a unei misiuni militare italiene, ci a unui Coana.ndament al forţe'.or italiene în România 101 • La 24 ,august 1943 se .aJflau ,în
România 230 militari italieni, dintre care 136 din armata de uscat, 38 aviaţie
şi 56 eohipajul unei unităţi navale aflate •În apele teritoriale româneşti 102 •
După .aiderarea guvernului militaro-fascist la Pactul Tripartit, 23 noiembrie
1940, efectivele ,armatei germane pe teritoriul României ,au crescut. Dar
aceaista n-a însemnat pentru .sta~ul român o alianţă m~litară cu cele trei
mari puteri, Japonia, Germania şi Italia. ·Protocolul semnat la 23 noiembrie
1940 nu conţine nici un articol din care ,să rezulte obligaţii militare din
partea 'Semnatarilor. Protocolul ,prervedea că România era consultată numai
atunci „cînd comisiile tehnice prevăzute în .articolul 4 al Pactului Tr~artit
vor trata chestiuni ce ating interesele României, reprezentanţii României vor
lua parte şi ei la dez:bateri,le corni,siei" 103 • Faţă de Uniunea Sovietică, aderarea
la Pac~ul Tripartit guvernul dictaturii militare n-a ,considerat-o ca un act
ostil. In cursul unei convorbiri care a avut loc intre Gri,go-re Gaifencu, ministrul plenipotenţiar al României la Moscova şi A. I. Vîşinski, ministrul
adjunct ,al Ministerului Afacerilor Exteme atl U.R.S.S.-ului, acesta din urmă
a declarat că „Guvernul 5ovietic •îşi ,dă ,seama de sit'\Laţia ,generală şi pu
consideră .aidezi,unea României la Pactul Tripartit ca un act fodreptat Împotriva U.R.S.S." 104 .
Gafencu a raportat la Bucureşti conversaţia avută, de unde i ,s-a ră:S
puns la data de 28 noierntbrie că: ,,Adeziunea noa,stră la pact ,nu poate fi
primită •ca un act contra U.R.S.S. Gînd a dat această adeziune, România
a avut in vedere •şi bune!e relaţii dintre U.R.S.S. şi Germania. S<Întem gata
şi astăzi ca şi 4n trecut a face totul pentru a normaliz,a ·raporturile ,noastre
cu U.R.S.S." 105 • Desigur ,că nu România ,putea •să dea ,tonul în rea:liz.area
dorinţei sale. Era un stat mic şi nu iputea să~i hotărască singură drumul
de urmat -în politica externă. Statul legionar era fosă regat de puteri.le Axei
prin garanţiile pe care acestea le-au acordat ,î,n august 1940.
In urma d~s,cu,ţiilor ce au avut loc ~n ziua ide 16 noiembrie 1940 Ja
sediul Marelui •stat major român cu generalul-llocotenent Erich Hansen, a
rezultat că „In cazul cînd armata sovietiică sau orice alta ne va ataca, fără
a fi ;fost prorvooată de noi, armata germană va interveni" 106 •
A vind în vedere pactul sovieto-german din 1939, Hansen a ţinut ,să facă
rezerva că „intervenţia armatei germane va depinde fotr-o largă măsură de
100

DGFP, Series D, Volume XI, ip. 592.
A.M.A.N. fond 948, dosar 1521 - Not1a nr. 872587 din 17 iiulie 1943 a Secţiei
a 7-a a M.St.M.
102 Arhiva MAN, fond 948 şi 1527 (Tabel ou chdtuieli,)t ce urmează a fi expuse
M.U. 1a convocarea din 27 ·august 1943).
103 Arhiva MAE, forul 71/lJ.R.S.S., dosar 92, f. 482.
10-1 Idem, forul 71/1920-1944, dosare spociale, ,an,ul 1940 vol. 358, f. 275. Tclegrama
nr. 3187 din 27 noiombr.ie 1940 a lui Grigore Gafencu către MAE.
105 ldCIIII, dosar nr. 39, f. 307.
106 Arhiiva MAN, fond 948, rola 36 T, I 818 miicrof,i,Jm 494.
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situaţia politică de moment" 107 • Aşadar, garanţiile germano-iitaliene .funcţionau fo limitele obligaţiilor alianţelor pe care Germania le avea -în perioada
dată. In Directiva nr. 21 „Operaţia Rar.b.arossa", comandamemul .german rtşi
călca angajamente!e ce le asumase prin tratatele încheiate şi hotărăşte ,că
„Wehrmachtul german trebuie ,să fie gata ,de a 7ldrobi Rusia Sovietică Într-o
campanie rapidă încă foainte de focheierea războiului :împotriva Angliei" 108 .
Conform acestei directive, efortul principal în războiul ~mpotriva U.R.S.S.
al grupului sudic al armatei germane se .făcea ,pe „direeţia ,regiunii Lublin,
în direcţia generală Kiev" 109 • In cadrul acestei operaţii armata română,
„treoînd cursul inferior al Prutului, rva forma un braţ larg de [nvăluire ~n
mod separat. Armata română va avea sarcina de a neutraliza ifor,ţele ruseşti

aflate Ja mijloc"11o_
Din aiceastă ,directivă rezultă de fapt ,că for.ţa armatei române era
neglijată. Dealt,fel, în cailculul comandamentului german marile uni.taţi germane care atacau de pe teritoriul României erau minore. Grosul forţelor atacatoare germane s-a aflat în Polonia ocupată, care a constituit principala
bază de atac a Germaniei impotriva U.R.S.S.
La 17 martie 1941, referindu-se la operaţia Barbarossa, Hitler a spu,s:
,,Românii nu trebuie luaţi in calcul. Mari,le unităţi române n-au putere ofensivă"111.

In toamna anului 1940, Comandamentul german a luat măsuri pentru
trimiterea de noi trupe IÎn România. Astfel, la 18 noiembrie 1940 generalulcolonel Fr. Halder, şeful de stat major al armatei de uscat germane, nota
că „noi trebuie ,să trLtnitem în România incă o divizie de tancuri" 112 . La
2 decembrie 194C notează lapidar „România o nouă dirvizie de tancuri".
far la 14 :decembrie că „PeruonaiJ,uJ via fi :trimis Eniainte" 113 •
La 21 decembrie 1940, Inalrul Comandament ai!' Wehrmachtul,ui făcea
cunoscut Ministerului de Externe al Germaniei că ,,Misiunea Wehrmachtului
in România [ ... ] este ,în ,prezent ~ntărită cu o altă divizie blindată (Transportă prin Ungaria ,spre România, :Începfod de la 13 decembrie pînă la
25 decembrie)"114.
Această divizie nu făcea parte din Misiunea militară germană, însă
ea trebuia să precea<lă şi ,să facă JSiguranţa noilor trupe germane ,ce urmau
să intre IÎn România.
La 21 decembrie 1940, OKW a dispus „Constituirea ,unei mari for,ţe
în rudul României [ .. · sarcina ei va fi de a :Înainta prin Bulgaria prietenă,
dacă va fi necesar, .făra a atinge teritorii!e iugoslave sau tur,ce, spre coa.sta
Mării Egee şi, •depinzînd de situaţie, chiar mai departe, Jn Grecia, eliminînd
prin aceasta pe engleri, din aceasta zonă" 115 • Ca urmare, p~nă la 9 ianuarie
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Ibidem.
DGFP Series D, volume XI, doc. nr. 532.
Ibidem.
no Ibidem.
111 Fr. Ha,lder, KTB, p. 346.
112 Idem, IP· 188.
113 Idem, p. 203.
114 DGFP, 1918-1945, Series D, volume XI, doc. nr. 556.
115 DGFP, Series D, volume XI, Circulara din 7 noiembr.ie 1941 a Ministerului de
Externe al Germaniei către ambasadele şi leg,aţiile sale din Moscova, Ankara, Belgred şi
Atena.
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1941 a intrat în România cea de ,a doua divizie germană cu un efectiv de
547 ofiţeri şi 14 957 ·trupă 116 , ca apoi ,să foceapă prin Ungaria ,spre România
transportul a numeroase trupe .germane, care rs-a făcut cu consim-ţăm~ntul
ambelor guverne. Aceasta era de fapt ,cornsecinţa aderării celor două state
la pactul tripartit. Trupele ,au fost cartiruite În ,sudul României. La 24 ,februarie 1941, după calculele Marelui stat major român, se aJflau 1în România
12 847 ofiţeri ,şi 344 877 trupă, •În tota,l 367 744 mili,tari germani 117 •
•Prezenţa a nwneroase trupe germane pe teritoriul statului român ,a dus
la •Înrăutăţirea relaţiilor sale cu alte state. La 10 .februarie 1941 membrii
legaţiei britanice au ipărăsit România, relaţiile diplomatice dintre cele două
ţări ,fiind rupte Ja 15 februarie.
Cu J.ugo.slavia, rel.aţiile erau corecte, dar reci, atî,t ,din cauza pact,uLui
de prietenie iugoslavo-ungar din 12 decembrie 1940, ,care ar ifi putut -conţine dauze ,secrete ce ar ,f.i lezat interesele României, ciît şi pentru faptul că
statul român era semnatar al Pactului Tripartit 1şi pe teritoriul 6ău ,se aiflau
trupe germane ce fogrijorau Iugoslavia. Cu toate acestea, ambele state erau
îngrijorate ,de situaţia militară şi politică ce ,se ,crease 1n sud-estul Europei,
şi -se temeau de noi complicaţii internaţi_onale.
In ifebruarie 1941 raporturile diplomatice ale României erau reduse la
cîteva ,state: Germania, Italia, Japonia, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Elveţia,
Spania, Portugalia, U.R.S.S., Statele Unite ale Americii, Rinlanda, Iugoslavia, Slovacia, Franţa-Vichy, Vatican, Iran, Suedia, Grecia ş.a.
Relaţii militare n-aYea decît cu Ger,mani,a, nestabilite iÎncă printr~un
acorid ,sau o convenţie. Singura de acest fel, ,oare de ,fapt ,s-,a Încheiat iÎntre
Marele stat major român şi Misiunea militară germană, a fost Convenţia
din 12 februarie 1941 -care prevedea apărarea în comun a instalaţiilor, mfinăriilor, conductelor şi terenurilor petroliere. Apărarea imegrală ,pe 1uscat,
în aer şi pe mare revenea Marelui stat major român sprijinit on ,această
misiune de către trnpe şi ,comandamente germane. Şeful misiunii militare
germane, ,generalul Hansen, arvea dreptul, de comun acord ,cu Marele stat
major român, ide ,a ,controla pel'ISonal apărarea integrală sau prin organe ,speciale118. Această convenţie, prin ,conţinutul ei ,l~mitat la o zonă ce iMeresa
în mod exclusiv Germania, reflectă teama guver.n'llllui hitlerist ca nu oumva
petrolul românesc să cadă an mîna altei puteri. La trecerea armatei germane
pes.te Dunăre, ,Îrnpotri-va Greciei, Hitler ,se aştepta la atacuri aeriene asupra
Ploieştiului, ordonînd ,În acest sens ,întărirea ,apărării -spaţiului aerian fo regiunea petroliferă.
116 Arhiva MAN, fond 333, dos. 96, f. 177. La 14 decembrie 1940 situaţia efectivelor
militare germane în România era 'll!'mătoarea: generali 5, ofiţeri mperiori 79, ofiţer.i inferiori 905, total ofiţeri 9S9; triupă 24 260; ·care de lru_ptă 163; a,utovehicule 5 313; motociclete 1 797; cai 49; avioane 104. La 9 ianuarie se aflau În România: 5 genera-li, 80 ofiţeri su,periori, 935 ofiţeri inferiori, total ofiţeri 1020 şi trupă 25 332 era.u trupe ale
misiunii militare. Divizia de artilerie avea 547 ofiţeri şi 14 957 trupă; iar trupe care 5e
con.centrau În România intraseră pînă ii.a 9 ianuarie 1941 = 856 ofrţeri şi 17 692 trupă.
Aşadar, la acea dată se aflau în România 5 generali, 2418 ofiţeri şi 57 981 -trupă germană
(Arhivele M.A.N. fond 948, dosar 1465 - Situaţia efectivelor misirunii mili-tare germane În
Rominia la 9 ianuarie 1941).
117 Ar-hi-va MAN, dos. nr. 457/674, f. 357.
118 Arhiiva MAN, dosarul nr. 87, tf. 41-42.
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Tensiunea politică şi militară din ·pnmavara anului 1941 ,în sud-estul
Europei Îngrijora organul militar al României care, la 9 martie 1941, aprecia
foarte lucid că „un război 'Între Germania ,şi Rusia este de prevăzut [ ... ].
Apreciez că un răz,boi cu Rusia oste inevita!bil şi ca dată .foarte probabilă
chiar ,în vara aceasta" 119 • In continuare ise aprecia că „Marea manevră politică-militară de încercuire a Angliei a fost însoţită de alta de separare a
acesteia <le Rusia. Ocuparea Poloniei, Danemarcei, Norvegiei, urmată apoi
de pătrunderea în Balcani 9Pre Suez, nu !Însemnează altceva <leoît interzicerea ,definitivă a ,drumului Rusiei spre Marea Nordului şi Mediterană" 120 .
In timpul ,conrvol'birilor ,de la Berilin din noiembrie 1940, Hitler nu l-a
pus la curent pe Antonescu cu planurile sale 1n Balcani decît foarte vag,
în isensul ,că România trebuia :să-i ,uşureze ,sarcina .de a lichida puterea militară a Angliei ,din Grecia 121 .
In una ,din ,dec:araţ·ii.!e ,sale date ,în timpul cit s~a aiflat ,prizonier in
U.R.S.S., Ion Antonescu a afirmat că ,în cadrul convorbirii de la 14 ianuarie
1941 Hitler 1-a informat cu privire la planul său de a ataca Grecia, pentru
a degaja ltalia122_
După ,cum s-a arătat mai ,sus, planul german de ornpare a Greciei a
fost ,stabilit în toate detaliile sale prin Directiva nr. 20 cunoscută mb denumirea de operaţia ,.Mariţa", semnată de Hitler la 13 decembrie 1940.
Directi•va prevedea concentrarea de forţe .în România de ,sud şi oda.tă cu
începerea vremii fovorabi,le „aceste forţe" vor fi trimi,se ca „să ocupe nordul
co.astei egeene prin Bulgaria şi ila nevoie să ocupe întregul teritoriu grecesc.
Sprijinul BuLgariei este de aşteiptat" 123 .
Pe baza acestei directive, la 21 ,decembrie 1940, Cartierul ,gener,al al
armatei germane a făcut cunoscut şefului M~siunii mili.tare germane din R~mân,ia planul calendaristic al mişcărilor de tru,pe germane spre Dunăre. Totodată, şefului misiunii mi,litare germane i s-a atras atenţia că în timpul
discuţiei pe care o va purta ,Ia Marele s~a1 major român, ,să nu dezvăluie
intenţiile ofensirve ale Germaniei (în direcţia Bulgariei) 124 .
Evenimentele din România din ianuarie 1941 n-au influenţat pregătirile
militare germane pentru Balcani.
Comandamentul german ,se temea şi de un atac al forţelor maritime
sovietice asupra Constanţei. La 24 februarie 1941 a ,sosit iîn Bucureşti statul
major al misiunii marinei militare germane ~n România. La 1 martie, misiunea marinei militare a propus Ministerului Apărării Naţionale a României
un proiect de organizare a protecţiei şi apărării ,coastelor maritime româneşti
după modelul german 125 . ln proiect s-a prevăzut ca „În scopul unei conduceri
-unitare operative şi tactice toate bater,iile române şi lîermane fotreibuinţate
pen,tru controlarea ţintelor de pe mare ,se suibor,doneaza tactic unui comanIdem, S. 7, ,do9arnl 332/63, f. 456, MemoriJU M.St.M. roman din 9 martie 1941.
Ibidem.
1 21 Institut fiir Zeitgeschichtsarchiv N.G. 18 (Fotocopi.a în AISISP, .fon.ci XIII, dosarul 13).
122 Andreas Hi!Lgr,uber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalul Antonercu. Relaţiile germanoromâne 1938-1940. Franz Steiner Verl.a.g, GMBA - Wiesbaden, 1965, p. 455.
121 lnstitu-t fiir Zeitgeschichte N.G. 18 (Fotocqpia ân AISISP, fond. XIII, dosar 12,
f. 126).
m DGFP, Ser,ies D, volume XI, London, 1961, dos. 556.
125 Arh. MAN, S. 3, dos. 1591, f. 10.
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dament german de artilerie al rnarinei" 126 . Coman-damentul de artilerie al
a-cestei zone era subordonat şefului mksiunii navale germane în România,
contraamiralul Fleischer*. A-ceasta avea mi:siunea, pe l1îngă -condu-cerea ântregii apărări asigurate de către unităţi,le germane şi române, isă ,îndrume
comandamentul marinei române. Şeful mi,siunii navale din România era
subordonat amiralităţii „Balkan", grupului de 1sub comanda amiralului Schuerter127_
ln vederea -declanşării atacului •Împotriva Greciei, Comandamentul german a avut -în ,luna februarie -convoribiri cu delegaţi ai marelui stat major
bulgar .În vederea -stabilirii normelor de cooperare mifo.ară bulgaro~germană.
Bulgaria se obli1ga să angajeze la graniţa cu Tur-cia şase divizii. La rîndul
său, Germania ,s-a angajat -ca şi [Il -cazul unui atac al armatei turceşti impotri•va Bulgariei ,să -intervină in modul cel mai rapid cu detaşamente blindate
şi forţe aeriene ,În sprijinul armatei bulgare. La graniţele bulgaro-iugoslave
şi bulgaro-greceşti, Bulgaria a cornsimţit să angajeze forţe de ,acoperire a
graniţelor şi în cazul declanşării avacului german, Bulgaria va menţine aceste
forţe ,în isectoarele din ,afara zonei ,în care acţionau trupele gerimane. După
încheierea convenţiei militare secrete ce -cuprindea obligaţiile militare de mai
sus, Bulgaria a aderat la pactul tripartit la 1 martie 1941*. La 2 martie,
cu ,acondul guvernului bulgar, trupele germane au trecut Dunărea.
Prin -intrarea trupelor germane în Bulgaria, .si,tuaţia militară a Iugoslav1e1 s-a înrăutăţit. Ea era .Încercuită şi ,ameninţată ,de trupeie germane din
trei părţi.
Germania :făcea presiuni ,asupra Belgradului 1pentru a adera l,a pactul
tripartit, ,în -scopul atragerii Iugoslaviei 3n sfera ,de inf,luenţă germană. La
25 manie guvernul iugoslav a aderat la pactul tripartit, 1n schimb Germania
garanta .frontierele Iugoslaviei.
La 27 martie a avut loc lovitura ,de stat de la Belgrad, modificind Jn
mod ~ubstanţial situaţia fo Bakani.
Guvernul englez a depus eforturi ,susţinute pentru menţinerea neutralităţii Bulgariei şi -crearea unui front în Balcani cu participarea Turciei, lugoslaviei şi Greciei ·Îmi)otriiva Germaniei. Tur-cia n-a acceptat propunerile
engleze şi prefera ,să rămfoă în continuare neutră. Noul guvern ,de la Belgrad nu era hotărh ,să aoţioneze [mpotriva Germaniei. De aceea generalul
englez Dill, deşi a stat mai multe zile Ja Belgrad, la data de 4 aprilie s-a
înapoiat ,destul de deceyţionat la Atena. Noii miniştri de la Belgrad n--a.u
voit ,să provoace un raz,boi cu Germania a cărei iputere ii obseda ,ca un
coşmar. Armata nu era pregătită de rfaboi, iar în ciuda tuturor străduinţelor
Idem.
Succesorul lu.i a fost amiralul TiUesen, care în august 1944 a căzut prizonier la
sovietici.
12 7 A. HiQlgruber, op. cit., ip. 464.
'' ln st1udi·ul său „Oonseq-uences d.irectes de J'adhbsion de Ja Bulgar ie au Pa.ere tripartite",
istoricul bulgar Dimităr Girkov susţine că „Adeziunea Bulgarjei la P11ctul ,tr~parti,t la
1 martie 1941 a fost un eveniment· de importanţă capi-~lă pentru ţară. Această adeziune
schimba r,a,dical situaţia i11ternaţiona.Jă, maroa profund v.i.aţa sa politică ~nternă. Pe o perioadă lungă iistoriogra.fia bulgară era dominată de opinia că În timpul :particiipării sale la
Pactul tr.iipartit, Bulgari-a fusese o ţară ocupa,tă de nazism. ln ultimul timp, totuşi, opinia
oare s-a impus este că Bulgari-a nu era o ţară ocupată, ci s,atelit". Etuder Balkaniquer, nr. 4,
Sofia, 1975, p. 27.
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generailului Dill nu is...a putut ajunge la un acord militar ferm cu lugosla·via.
ln timp ce ,guvernul englez a făcut ,încercări zadarnice să determine
Turcia şi Iug~J.avia la o aqiune comună contra Germaniei, guvernul hitlerist
a deci:s oa agresiunea împotriva Greciei ,să fie extinsă ~i a.supra lugos!aviei.
In.că 5n seara loviturii de s.tat de la Belgrad a avut loc la cartierul
general o conrvoribire cu comandanţii supremi ai armatei de uscat ~i aviaţiei
militare •şi cu şefii lor de stat major. Cu acest prilej Hitler a anunţat că
punerea ,în aplicare a directivei „Barbarossa" va trebui amînată cu cinci
săptămîni 128 •

La 28 martie 1941 Misiunea militară germană din Bucureşti a fost in,de OKW prin .telegrama nr. 5473 .despre atacul ce urma ,să .se de,împotriva Iugoslaviei şi Greciei. iln telegramă ,sÎnt arătate direcţiile
de atac, precum şi ,forţele germano-ital•iene atacatoare 129 •
Armata română n...avea nici o misiune.
Misiunea militară germană din România raporta OKW la 1 aprilie 1941
că „Armata română are dis,poziţii să asigure seouritatea României -spre Iugoslavia focepînd de i\a 29 manie 1941. Un batalion german, iînceplÎnd din
ziua de 30 mar.tic, stă înapoia Orşovei şi ,a Turnu-Severinului pentru asigurarea navigaţiei pe Dunăre" 130 •
Pentru ciîştigarea Bulgariei şi Ungariei la aceaistă operaţie, Hitler le-a
dat perspectiva ocupării Macedoniei şi respectiv a Banatului .sârbe.se. Stră
daniile politice ale lui Hitler au dU1S la o promiisiune a Ungariei de a participa cu zece brigăzi începînd de la 14 aprilie Ja această agresiune şi de a
le isubordona conducerii germane. BUJl,g,aria nu s~a putut decide de la început
pentru o participare activă la război. Dar la 10 apri.Iie Ungar,ia şi la 18 aprilie
Bulgaria s...au alăturat agresiunii germane ~mpotriva Iugoslaviei.
In ceea ce priveşte România, 10 or.clinul ,din 30 martie dat de Cartierul
general al armatei de uscat, pentru executarea „operaţiei 25" şi fo dispoziţia
suplimentară pentru operaţia „Mariţ,a" 131 se indica că nu trebuie ,sa ,se conteze pe participarea activă a României la războiul iîmpotriva lugoslaviei.
Dealllfel, ,în Întrevederea pe care a avut-o fo ziua de 31 martie 1941
cu ministrul Iugoslaviei in România, Ion Antonescu J...a asigurat că „Româ.nia nu va întreprinde nici o acţiune menită a produce -schimbări 4n structura politică actuală a Bakanilor" 132 • In memoriile ,sale ,diplomatul iugoslav
K. St. Pavilowitch susţine că Antonescu a spus: ,,România nu va ataca Iugoslavia şi nici nu iva lua parte la vreo aeţ-iune militară impotriva ei" 133 •
1n audienţa ,la Ion Antonescu din ziua de 31 martie, ministrul Italiei
la Bucureşti, i-a spus că „a rsosit momentul ca România să joace un rol activ
în Axă, ceea ce i-ar da posibilitatea să-şi valori.fi.ce drepturile asupra Bana1;ului iu•go.slav" 134 .
ştiinţ,ată
clanşeze

1211
129
130

Kur,t von Tiippelskirch, op. cit., ip. 143.
Bundesarchiv - Milmtărarohiv R.H. 31-l{V.12, dosar 26792/2.
Idem. Telegr.1ma nr. 301 din 1 aprilie 1941 - Misiunea militară gernnană către

OKW.
m Arhiv,a ISISP, fond XIII, dosar nr. 1262, f. 164-165.
132 Arh. MAE, fond 71 /Iugoslavia, dosar 53, f. 45.
133 K. St. Pavlowiooh, Yugoslavia and Romania in 1941, în Journal of Central
EUTopean Affairs, Nr. 4, p. 457.
134 Arh. MAE, fond 71/Iugoslavia, dos. 53, f. 458.
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Ion Antones-cu a ~e51pms propunere~ diplomatului iulian, arătJÎnd că
„România nu doreşte sa provoace sau sa participe la răsturnarea situaţiei
politice a Peninsulei Balcanice" 135 .
în legătură -cu agresiunea împotriva Iugoslaviei, Legaţia germană a primit În ziua ,de 5 apri1ie 1941 or,dinul MinitSteru:ui de externe german .să
informeze „pe generalul Antonescu personal şi strict confidenţial, în dimineaţa zilei de 6 aprilie, asupra următoarelor:
Operaţiunea ,germană Împotriva lugoslaviei şi Greciei va Începe duminică dimineaţa, la data de 6 aprilie 136 •
Du,pă cum aprecia Halder iÎn nota sa din 4 aprilie 1941 „Antones-cu
cunoaşte puţin despre atacul nostru rîmpotriva Iugoslaviei. Roagă ca Ungaria să nu intre rîn -partea de est a Tisei" 137 •
Manfred von Killinger fiind În concediu, Neubacher a f O!St acela care
l-a informat pe Ion Antonescu iîn seara zilei de 5 aprilie. Dictatorul român
n-a fost ,sur,prins de cele ce i s--.au comunicat, ,dar a declarat că România
nu ridică nici un fel de pretenţii faţă de Iugosbvia, cu care a întreţinut
Întotdeauna legături de prietenie. ,,De aceea ,În această campanie România
va sta deoparte. Dacă însă trupe ungare ar intra în partea iugoslavă a Banatului va da or.din armatei române ,să izgonească pe unguri" 138 • h ordinul
său din 5 aprilie Ministerul ,de externe al Germaniei a a.tras atenţia legaţiei
sale din România. că :În ziua de 4 aprilie a ,diiscutat cu şeful legaţiei române
din Berlin problema de mai sus, a-sigunîndu . . l că tmpele ungare nu vor intra
în Banatul sîrbetSc 139 •
Cu toate -că avioane iugoslave au bombardat Orşova, ca răspuns la atacul
aerian .german asupra Belgradului, atac efectuat de avioane ce au decolat
de pe aerodroame româneşti, guvernul român ~i--.a reaifirmat neutralitatea la
8 aprilie 1941.
România n-a paruc1pat la agresi,unea dezlănţuită de puterile Axei În
Balcani, dar guvernul antonescian a ,admis ca avioane germane ,să decoleze
de pe aerodroamele româneşti şi Co-rpul 41 german 140 să pătrundă 10 Iugoslavia de pe teritoriul românesc.
După ocuparea Penin1sulei Balcanice ,s-a ,întărit ,dominaţia economică,
politică şi militară a Germaniei asupra României.
Prin prezenţa trupelor isale la -sud de Dunăre, Germania avea po,sibilitatea să controleze toate căile de acces spre porturile maritime ale Iugoslaviei
şi Greciei, precum ,şi întreaga navigaţie ,de ·pe Marea Adriatică şi Marea Egee.
Porturile maritime ale fogo.slaviei şi Greciei a:flfodu-se la ,ciî,screţia Germaniei,
produsele româneşti puteau :să răz,bată greu spre apusul Europei -sau ,spre
alte păr,ţi ale lumii. De aisemenea, canalele de aprovizionare ale României
cu armament -sau ailte materiale de război au .fost iÎnohise.
135
136
13 7

Ibidem.
DGFP. Series 1937-1945, Vollllll1e XII, februarie 22 i,unie 1941, doc. 276.
Halder, KTB, p. 346.
138 Andreas Hillgmber, op. cit., p. 124. Istoriiou,! german dă drqpt sursă comun.iicarea
dr. Neubacher din 12 ocrombrje 1953.
139 DGFP, -dos. nr. 276, Arh. MAE, fond 71/Genmania, dosar 82. Telegrama nr. 25798
di.n 4 a.pr,ilie (941) a Legaţiei române din Berlin.
uo Arhivele stawlui, fond Ministerul! propagandei, dosar 736/1939-l 941.
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a trecut la pregătirea

Pregătirile militare ale Germaniei Împotriva U.R.S.S. se pot unnan rncă
din vara anului 1940. La 21 iulie 1940 Hitler a dat sarcină Comandamentului suprem să ia.bordeze problema rusă şi să procedeze la e:aborarea de
studii de operaţii împotriva U.R.S.S. La 5 decembrie 1940 generalul-colonel
Halder, şeful statului major al armatei de uscat, i-a expus lui Hitler rezultatele ,studiilor ce le efectuase pînă atunci.
La 18 ,decembrie 1940 Hitler a isemnat Directiva nr. 21 cunoscută sub
denumirea ,de operaţia „Barbarosis,a". In planul operativ ,al Wehrm.aohturlui,
armatei române .îi revenea „sarcina de a ţintui pe loc :În •cooperare cu forţele
noastre ce urmează să ,se des,făşoare acolo, precum şi de a efectua ,servicii
auxili,are 6n spatele fromului" 141 . Armata română era desconsiderată de Comandamentul ,german. La 30 martie 1941 Hitler aprecia că „cu românii
"nu •se poate .face nimi,c" 142 . Cu o lună mai tlÎrziu, Hit1ler a hotărît „de a
începe di,scuţiile -cu românii dt mai urziu ,posibi.l " 143.
La 25 martie :s-a hotărît ca ,comandamentul Armatei 11, ,de ,sub comanda
generalurlui-colonel de anmată Ritter von Schobert, să preia ari,p.a ,de ,sud, iÎn
locul Armatei a 12-a care rămînea ,în Grecia. Dar di,slocarea .trebuia să ,aibă
loc mai t1îrziu. La 6 mai 1941 Comandamentul Armatei 11 ce -se gă.sea 1n
Germania a primit ,din partea comandamentului armatei de us-c.1.t ,dispoziţia
de a se deplasa în România. Comandantul Armatei 11 trebuia să pregătească
operaţiile contra U.R.S.S . .în cel mai mare secret faţă de guivemul român.
El a purtat denumirea de comandant ~ef al armatelor germane din România144. Faţă de români poziţia lui ,trebuia să apară ,,ca o măsură sporită
de isecuritate, av.înd ~n vedere acţiunile oferusive ye care Reichul le intenţio
nează În Yest şi din cauza puternicelor concentrari de trupe nuseşti la frontiera română" 145 .
ln zilele următoare şeful •statului major, colonelul Otto Wohler, !mpreună cu colaboratorii ,săi, a sosit ,în România. La 23 mai 1941 ,s-a anunţat
sosirea în România şi a generalului de armată Ritter von Schobert, ,comandantul Armatei 11.
La sfiîrşitul lunii mai 1941 a Început disilocarea trupelor ,germane ·În
România. Dacă în aiprilie 1941 efectivele trupelor germane din România
însumau 55 OOC ,de oameni, numărul lor a ,crescut pînă la 4 mai la 105 OOO.
în ,săptămînile următoare -transportul ,de trupe a •sporit, aisttfel iÎn,c,Ît la 21 iunie
1941 ,se a.fiau .în Moldova 200 OOO .de soldaţi germani 146 .
Intre .timp M~siunea militară germană din România a iluat o serie de
măsuri pe linia pregătirii ,armatei române. Astfel la 3 mai 1941 colonelul
Hauffe, şeful statului major al Mi,siunii militare germane, a comunicat verbal

Arh. ISISP, fond XIII, dosar 1262, f. 127.
A. Hilllgruber, op. cit., p. 130. Jurnalul de război Halder, notiţa din 30 martie 1941.
113 Ha!der, KTB, notiţa din 4 mai l'J41.
144 Peter Gosztonyi, Hitlers /remde Heere. Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen
im Ost/eldzug (Armatele străine care au 11.1,ptat a-lămmi de Hitler. Soami armatelor negermane în campania din răsărit), Diisseldorf, Wien, iErow Verlag, 1976, p. 75.
l45 Halder, KTB, notiţa d,n 5 mai 1941.
H& Peter Gosz.tonyi, op. cit., p. 75.
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Marelui .stat major român

că

,între 4-8 mai va trimite

detaşamente

de

legă

-tură la W1ele mari unităţi române aif1ate În MoLclova.
Misiunea deta,ş.amentelor de legătură - mărturiseşte Hauiffe - era „să
ia contact cu comandamentele şi trupele române să -cunoască comandanţii
unităţi,lor, să •se informeze la faţa locului asupra situaţiei, terenului, luaă7
rilor executate şi în curs de execuţie, în scopul de a fi în măsură, într-un
caz real de cooperare, ,să-şi poată executa misiunea de legătură, iÎn cele mai
bune condiţii, între comandaimente şi între trupele române şi germane" 147 •
Marile unităţi la care s-au trimis detaşamente de legătură au fost urmă

toarele: Corpul 5 armată, Corpul de cava!erie, Corpul de munte, divizii,le 5,
6 şi 13 infanterie, divizia motomecanizată, brigăzile 5, 6 cavalerie, 1 mixtă
munte şi 4 munte. Compunerea ,detaşamentelor de legătură era, la corpurile
de armată; 1 ofiţer de ,stat major cu 2 ofiţeri-ajutoare, 1 translator, 1 subofiţer secretar-dactilograf, 3 grade inrferioare, 1 conductor autovehicul cu
autoturism, 2 grupe de agenţi transmi,siune (:fiecare cîte 1 subofiţer cu 1 auto-•
turism şi 6 grade inferioare cu 5 motociclişti), deci ,În total 2 subofiţeri,
2 maşini, 10 grade inferioare cu 10 motociclete. La divizii şi brigăzi: 1 ofiţer
de legătură, 1 ofiţer ajutor, 1 rubofiţer secretar-dactilograf, 2 grade inferioare secretari, 1 conductor autovehioule -cu 1 autoturism, 5 grade inferioare şi cu 5 motociclete148.
La 9 mai 1941, ,secţia a 3-,a ,a Marelui ,stat major a propus constituirea
de detaşamente ,de legătură române pe 1îngă marile unităţi germane, aflate
în Moldova. Detaşamentele de Jegă~ură române la corpurile .de armată germane erau compuse .din: 1 ofiţer de stat major, 1 ofiţer ajutor, 1 translator,
1 subofiţer secretar dactilograf, 1 grad inferior~secretar, 1 ,grupă agenţi de
transmisiune cu 1 autoturism, 1 camionetă şi 2 motociclete 149 • La 15 iunie
1941, erau -detaşamen-te germane ataşate ,pe lîngă următoarele mari unităţi
române: comandamentele armatelor 3 şi 4, -corpurile 3, 5 şi 11 infanterie,
corpurile de cavailerie şi ,de munte, Divizia de gardă, diviziile 5, 6, 7, 8, 13,
14, 15, 21, 35 infanterie, 1 grăniceri, bri,găzi blindate, bf'igăzile 1, 2, 4 munte,
5, 6, 8 cavalerie, 1, 2 ,fortificaţii. Detaşamente române ,de legătură au ,fost
trimise la comandamentele corpurilor 11, 30 şi 54 armată germană 150 •
In <kcursul pregătirilor militare germane a avut loc şi o schimbare în
conducerea misiunii militare. !n locul generalului Hansen, numit ,comandantul
corpului 54 armată •german, mutat fo Moldova, la 1 iunie, şeful de pînă
atunci al istatului major al Mi,siunii germane, generalul-maior Ha:uffe, a preluat conducerea.
La 26 mai Comandamentul trupelor germane din România a em~s un
ordin de apărare a Moldovei 1pînă la term~narea desfăşurării forţelor germane.
Pregătirile aveau loc fără <:a Marele stat major român să fie pus la
curent cu planul de atac. Fireşte, Marele stat major român, din în.demnul
comandantului Arrna,tei 11-a germane ,din România, a început ,în primele
zile ale lunii iunie o mobilizare parţială. Generalul de armată Ritter von
Schobert a motivat aceste mă:suri ca o asigurare a frontierei române „împotriva unui eventua.J atac al mşilor".
147 Arh. M.AN, 948/604, f. 59.
ua Ihi<lem.
149 Idem, f. 135.
i:;o Ibidem.
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La 9 iunie, cu două săptărnîni înainte de ora ,.H" În rasant, von
Schoibert, •În calitatea sa ide comandant al Arma-tei 11-a, a emis ,primul ordin
sub numele de cod „operaţia Miinchen". Se prevedeau aici ohieccivele armatei
în 1oate detaliile ,lor. Şi tÎn acest document se atra.gea atenţia, cu toată ,severitatea, ca posturile de conducere româneşti să nu fie informa•te pînă cind
comandamentul armatei nu va da un oridin expres tÎn acest sens. ,.Pmă atunci
nu li se va voI1bi tn nici un fel de atacul plănuit" 151 •
Unităţile -româneşti aflate iîn zona de frontieră erau rubordonate comandamentului german, dat fiind că nu era •sta:bifoă'. o colaborare care să
depăşea,scă sarcinile •defensive ale armatei române, iar M.St.M. român nu
avea nici o ştire privitoare la planul de atac.
La isfîrşitul lunii aprilie Ion Antonescu 1-a primit la reşedinţa ,sa de
vară de la Predeal pe generalul Ion Gheorghe, ataşatul militar al României
la Berlin. Acesta venea dintr-o călătocie de informare din Grecia, adînc
impresionat de victoria germană. Antonescu a ascultat cu atenţie raportul
diploma,tului său, după care l-a ,Întrebat dacă ştie ceva despre răzlboiul contra
U.R.S.S. Ion Gheorghe n-a putut •spune nimic precis, ,dar a con1firmat zvonurile potrivit cărora dislocarea unor forţe puternice armate înspre răsărit ar
fi ,lă-sat impresia că conducerea germană se gî111dea, evident, ,cu toată seriozitatea, la o campanie iminentă.
La numai patru săptămîni după această convorbire, Ion Antonescu a
cerut Marelui •s,tat major român să întăreaJScă armata română ca.re ,se afla
în Moldova 152 •
1n planul calendaristic german a fost prevăzut ca la 12 iunie Hitler să
discute planul Barbarossa cu românii. Ca urmare, Ion Antonescu a fost invitat la o convorbire .la Miinchen, unde a şi •sosit în ziua de 11 iunie, iar a
doua zi a avut loc fonîlnirea cu Hitler.
Întrevederea celor doi ~efi de stat a durat mai mUJlte ore şi 15-.a, desfă
şura-t .sub !Semnul evenimentelor iminente. Antonescu a fost i,nformat în linii
mari despre planul ,de agresiune al Germaniei ~mpotriva U.R.S.S. Privitor
la 9Prijinul pe care armata română urma să-l acorde, Hitiler considera numai că românii trebuia să ia unele măsuri care ,să 1înles.nească atacul german.
Pregătirea propriu-zisă a armatei române pentru atac a iÎnceput după
ce Ion Antonescu, reîntor,s ,de la Miinchen, a prezentat raiportul regelui şi
a informat guvernUJI. Din cele relatate de Antonescu s-a despri111s ideea că
el n-a negociat, resipect•iv n-a focheiat •cu Germania nici o alianţă militară'. şi
nici măcar un ,plan c01111un de colahorare mi,litară cu Germania 153 .
ln ziua ide 17 iunie Hitler a emis ordinul pentru începerea operaţiei
.,Barbaroissa", iar la 18 iunie, printr-o scrisoare adresată ,generalului Antonescu, a expus motivele planului său de agresiune contra U.R.S.S.
La 22 iunie armata română nu era focă pregătită pentru a interveni.
Antonescu a fost anunţat despre apropiatul atac contra U.R.S.S. la 12 iunie
în timpul ,Întrevederii pe care a avut-o cu Hitler. Toate ,pregăcirile armatei
germane din România au fost .făcute Sn ~ecret. Ordinul ,dat la 26 mai de
151
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Peter Gosztonyi, op. cit., p. 76.
Idem, p. 78.
Această idee este afirm.ară şi în unele lucrăr.i străine, ca Peter Gosztonyi, op. cit.,
altele.
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Comandantul trupelor germane din România, în care se cerea menţinerea
Moldovei ca viitoare bază ,de operaţii, era o măsură militară luată peste
<lalJ)W guvernului româ,n şi fără ştirea lui.
Conducerea armatei române şi ,germane din Moldova •i--a fost atribuită
lui Ion Antonescu de către Hitler ca o ,chestiune politică ,şi psihologi,că, nu
ca o problemă mifaară. Comandamentul Armatei a 11-a germane •Îi stătea
La diispoziţie ca stat major operativ, dar acest comandament exercita de fapt
conducerea militară. Legătura dintre Antonescu •şi Comandamentul Armatei 11 urma ,să fie stabi.lită .de către :şelful m~siunii militare 1germane, iar
pentru legă-tura cu statele majore ale marilor unităţi române urma isă se
trimită detaşamente de legătură.
Conducerea apărării ,aeriene ~n România a fost preluată, ,de la începutul
.atacului de comandantul mi,siunii aeriene, genera:l-locotenent Speidel.
Amp,ra politicii militare a României .din perioada septembrie 1939iunie 1941 şi-a pus amprenta situaţia militară şi politică ,din Europa care a
infJuenţat 1În mod nemijlocit soarta ,ţărilor ,din sud-estul Europei.
Alianţa României ,cu puterile Axei ,a fost dictată de ~mprejurările politico-milit1are ale vremii şi nu de interesele naţiona:le ale poporului român.
La intrarea în război cont,ra Uniunii Sovietice, România -se ·aifl.a 15ub
domin.aţ·ia economică, politică ,şi militară a Germaniei hitleriste. între guvernul condus ,de Ion AntonC\'icu şi guvernul hitleri•st nu •s-au ~nchei.at tratate
sau convenţii mi,litare care ,să reglementeze cooperarea arm.atei române şi
germane pe frontul contra U.R.S.S. Aceste reglementări au avut loc pe !baza
ochimbului de scrisori dintre Hitler şi Antonescu sau a convorbirifor care
aveau loc ,Între aceştia. Declanşarea agresiunii a fost pregătită ,în ,secret de
Comandamentul german, guvernul antonescian fiind informat în ultimul
moment.
Atît politica militară din această perioadă, dt •şi intrarea României În
război alături de Germania ,Împotriva U.R.S.S., au fost consecinţele politicii
revizioniste şi ide conciliere a marilor puteri europene.

DUMITRU
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LA POLITIQUE MILITAIRE EXTERNE DE LA RJOUMANIE
DANS LA PERIODE SEPTEMBRE 1939 - JUIN 1941 (II)
(Resume)
Sur le plan exterieur, des le mois de septembre 1939 jusqu'asu juillet 1940, la politique
militaire de la Rournan.ie fut or1e11Jtee vers La icreation d',un bloc des neutres au sud-est de
l'Burope, qui devait indure la Roumanie, [a Yougoslavie, la BuJ.garie, la Grece, la Turquie
et l'Hongrie. L'effort de la Roumanie dans cette direct-ion &:houa
ca.use de l'opposition
des grandes puis-san.ces europeennes et de la politique revisionniste de certa.ins etats de
!'Europe de sud-est.
En merne tem.ps la Roumanie s'est a.JllPliquee
renforcer son alliance militaire CJovec
la YougosJ.avie afin d'assurer la securite de son independance nationale devant un eventuel
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auiaque non ,provoque venant de i'011esc, ,ainsi qu'a rcsserrer ses relations avec Ies etat>s
sign,araires de l'al1iance mifoaire du Pacte Ba,Jkanique. A a:t effoc on a fa,t diverses prqposrtions C1l on avaient liw de rencontres entre le ministre des Affairt".5 exterieures rou,main
Grigore Gafen,cu et ses homologues des etats <le l'AiHiaoce Balkanique. On a discute sur
Ies problomes de fa defense en conmrun, ainsi que sur 1t1ne colla:boration ,3Jllli.ca.le avec Ia
llulgarie ec l'Hongrie a l'occasion de 1Ja Conference des ministres des Affaires etrangeres
des ipays de l'iEncente Balkanique qui ,a eu !icu a Be1gr,ade en fevrier 1940. A cette con.fereoce
foit exprime pleinement Ie <lesir <le la Rouma.nie de vivre en .paix avec tous ses vo1sms.
Les docisions 1Prjses a cette conference n'ont pas etc: mises en pratique a cause des evenernents
surven.us au pr,intemps 1940.
Aipres Ja capicuJatiion <le .J,a France, la Roumanie con~l"V'.a toujours son eDat de neutralite, mais renons:a aux ~aranties anglo-fran~a.ises qu'elle avait rcs:ues le 13 ia.vrii 1939, vu
qu'eHes ne presentaient p1Lus de valeur. En tant que membre <le I'Allrance Balkanique, elle
continua a maincenir ses relations mifoaires avec 1a Yougosla.vie, la Grece et la Turquie.
La situation militaire de ,Ja Roumanie <levint extr&nement critique apres le diktat
de Vienne du JO aout 1940 et l'inscaura,tion a l'interieur du regime de diccarure milita«>-fa~iste. Isolee au ,point de vue politique, economiq,ue et miLiuire, la Rollililanie fot poussee
damo; Ies bras de 11'Allemagne hitlenienne qui ne tarda pas d'y instaurer sa domi-nation
oconomique et politique pour quellques annees.
En ootobre 1940, en Roumanie entraient des .troupes aJlemandes sous 1e pretexte de
l'assistance en instru.cteurs pour l'armee roumaine, rna.is en reali-te elles av,aient une autre
misision - d',3.5Surer la <lominiation ele l'Allemagne hitlerienne sur la Roumanie. Des i'octobre
1940 jusqu'au 22 juin 1941 fa Roumanie fot un Etat non-belii.gerant, depourvu de tout
appui d'une alliance miliuire. L 'Entcnte Balkanique s'est dissoute par soi-m!me en saptembre
1940; ,a,vec l'Allemagne et ]'Ita,Jie i'ttat roumain n'avait ,pas condu de oonventiOl16 ou
tr.iites militaires. L'adhesion du gouvernement de ,]a dictaDure mwuro-iasciste rouma.ine au
pacte tripanite n'a ,pas signifo: implicitement •une alliian,ce milita.irc avec ies trois grandes
pwss.ances mi-litaires fascistes.
Le declenchement de l'agression de l'Allemagne hitlerienne contre !'Union Sovietique
fut prqpare par le gouvernement hitlerien a !'insu <lu gouvernement roumain qui n'en fot
informe que le 12 juin 1940 - c'esc-a-dire quelques jours avant le commencernen,t de la
guer-re antisovietiq,ue.
Ion Antoncscu engagea l'armee roumaine dans la guerre menee par l' Allemagne hiclerienne sur l.i
de sa propre entente avec Hitler.
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CONTRIBUŢIA BATALIOANELOR FIXE REGIONALE
„CLUJ" ŞI „SOMEŞ" LA LUPTELE DUSE

PENTRU ELIBERAREA PARŢII DE NORD-VEST
A TRANSILVANIEI
(23 august-octombrie 1944)

Revoluţia
începută la 23

de eliberare socială şi ,naţională antifascistă şi antiimperialistă
august 1944 şi luptele duse pentru eliberarea completă a noridvestului Transilvaniei, pentru înfrîngerea Germaniei fasciste, ,au gă,sit adeziune deplină În rîndul maselor largi populare din ţJara noastră.
Lupt.a ~mpotriva Germaniei naziiste a cooferit istoriei noastre bimilenare
încă {l]teva exemple de dăruire, spirit de sacrificiu şi eroism al miilor de
muncitori şi ţărani de pe întreg teritoriul ,ţării.
Ne vom referi În prezenta lucrare fa .lupta, abnegaţia şi ,ptatriotis:mul
muncitorilor forestieri, ţăranilor, muncitorilor mineri şi intelectualilor din
comunele, satele, cătunele situate în apropierea oraşului Cluj, care, 1În vara
şi toamna anului 1944, au lupt:at în cadrul Batalioanelor fixe regiona,le „Cluj"
şi „Someş" împotriva trupelor de ocupaţie horthyste şi fasciste, pentru completa eliiberare a părţii de nord-vest a Transilvaniei.
La 23 august 1944, cele două batalioane făceau parte din grupul „Ardeal", constituit Încă ,din primele luni :ale anului 1942, şi care avea ,În subordine ~pte batalioane de acest fel: ,,Cluj", cu punctul ,de comandă la
Petreştii de Jos, ,,Someş" 1a Beliş, ,,Arieş" la Abrud, ,,Bihor" la Cîmpeni,
,,Codru" la Beiuş, ,,Criş" la Buteni 1 •
Iniţiativa ,înfiinţării unor unităţi formate din localnici necuprin5i În
lucrările de mobilizare a unităţilor operative ,aparţine generalului Iosi.f Iacobici, fost şef al Marelui cartier general şi a·l Marelui Stat Major pînă la
data ,de 18 ianuarie 1942. În memoriul său întocmit În anul 1945, aflat la
arhive:e statului ,din Bucureşti, el arăta În acest sens: ,,Am ,În·ceput acea pregătire militară a fortăreţii noastre naturale din vestul ţării. . . (generalul
făcea referiri la Munţii Apuseni şi Podişul Transi,lvaniei n.n.) prin crearea batalioanelor fixe, adică a unităţilor formate ,în punctele importante num.:ii din populaţila locală mai Y•Îrstnică, unităţi care - conchidea generalul au şi ,dat fo anul 1944 pe timpul operaţiilor, ma.dele scontate" 2 •
Batalioanele .fixe regionale ,,Cluj" şi „Someş", ca deahfel -toate batalioanele Grupului „Ar,deal", au fost destinate să completeze forţele de pe frontiera impusă ,ţării noa:stre prin dictatul de la Viena din 30 august 1940,
dictat prin care marile puteri fasciste au •cedat Ungariei horthyste o parte din
teritoriul naţional.
Cele două batalioane fixe regionale erau organizate la 23 august 1944
pe 3 companii, În componenţa fiecărei companii intr,înd 4 plutoane din care
1 I-n Moldova se găseau deascmeni trei ba-talioane .fixe regionale: ,,Bucovi11.1•, ,,Neamţ•
„Vr-aru:ea•, care formau de la 31 cleccmbrie 1941 Grupul ,,Moldova" (Arh. M. Ap. N.,
dos. nr. 442, fda 208).
2 Arh. Statului Bucureşti, dos. nr. 105281, voi. IV, fila 94.
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2 de puşcaşi, unul de mitraliere cu 2 .grupe, şi unul ·de aruncătoare de mine
calibru 50 mm cu 2 grupe. La companie se mai găsea o .grupă compusă din
20-30 de oameni, după cum specificau instruqiunile M.St.M., în măsură
să execute acţiuni ,în spatele inamicului sau acţiuni de distrugere fo zona
ocupată de inami-c3.
Atit companiile, dt ,şi plutoonele erau denumite după numele ,comunei
de unde proveneau marea majoritate a luptătorilor, fiecare pluton a v,Înd
deahfel corespondent o comună. Astfel ,companiile Batalionului .fix regional
„Cluj" ,se numeau „Vălişoara", ,,VSkele", ,,Buru", iar cele ale Batalionului
fix regional „Someş": .,Ră-cătău", .,Mănăstireni" şi „Călăţele" 4 • În ceda ce
priveşte 1nca,drarea subunităţilor cu ofiţeri şi subofiţeri, la :a.mbele batalioane,
În afara comandanţilor acestora. care erau ofiţeri activi, toţi ceilalţi erau
ofiţeri şi subofiţeri ·de rezervă5 .
Inistmcţiia locuitorilor cuprinşi În subunităţile celor două batalioane fixe
regionale se executa pe plutoane, duminicile şi So zilele considerate să~bători
legale, conform unor ,programe care cuprindeau 2-3 ore de pregătire militară, purnîndu-se accentul îndeosebi pe mînuirea armamentului ,din dotare
şi aeţiunea grupei ,în principalele forme ale luptei ofensiva .şi apărarea.
O menţiune care trebuie reţinută este aceea că locuitorii comunelor respecti'Ve încadraţi fo ,subunităţile fixe regionale erau consideraţi în zilele ,de
pregătire militară ca fiind sub arme şi ca atare consideraţi supuşi legilor şi
regulamentelor mil,itare 1n vi,goare.
Incă ,dinaintea zi,lei de 23 august 1944, luptătorii Batalionului fix regional „Cluj" s-au instruit în ideea apărării unui aliniament cuprins iÎn tre
Cojocna şi Gilău pentru a bara direcţia Dealul Feleacului, Turda, iar cei ai
Batalionului fix regional „Someş", În i,deea apărării aliniamentului Gilău,
Damiş pentru a bara ,direoţia Huedin, Beliş, Gîmpeni.
Aeţiunile celor două ibataJ.ioane fixe regionale care au luptat fo ,împrejurimile oraşului Cluj se înscriu în :ansamblul acţiunilor des.făşurate cu •Începere de la 23 august 1944 şi pînă la mijlocul lunii octnmbrie 1944, de toate
unităţi,le Grupului „Ardeal" şi de restul unităţilor Armatei 1 române, pentru
acoperirea ,şi apărarea frontierei din nord-vestul ţării 0 •
Conform Directivei M.St.M., dată în seara zilei de 23 august 1944,
batalioanele fixe regionale „Cluj" şi „Someş" au primit la orele 1,40 ordinul de mobilizare. în aproximativ 4-5 ore, respectiv pînă în zorii zilei
de 24 august 1944, dispoziţiile au ajuns la comandanţii .de companii şi ph1toane. Aceştia, 1a rîn,dul lor, au dat semnalele ·stabilite prin ,cod, unele
dintre ele -tradiţionale, ipăstrate ,de secole, din Yremea marii răscoale conduse
de Horea, Cloşca şi Crişan sau din timpul luptelor duse ·pentru apărarea
3

Arh. M. A,p. N .. dos. nr. 442, filele 208-214.
Idem, dosarele nr. 208/2, fjlele 1-12 şi 210/7, .filele 1-9.
Cu (Privire la încadrare, Directăv,a M. St. M. nr. 58 OOO <lin 1942 iprevedea urmă
toarele: ,,Comandanţii de batalioane, 1-2 comandanţi de companii, şefii birourilor de mobilizare şi ofiţerii cu armătura vor fi ofiţeri activi, din cei care au fost pe front, cu stagiile
necesare, rputînd fi chiar invaLizi cu ,un .procent de invaliditate de maximum 20-30°/a. De
asemenea, vor fi a.ctiJvi subofiţerii cu ,administraţia companii.Jor, subofiţerii de la birouri·le
mobil,rzări şi subofiţerii sani-tari. Restul comandanţilor de companii şi plutoane 1Preci1,a
directiva - vor .fi ofiţeri de rezervă, de preferinţă de infanterie, din cei care au făcut ră,bo
iu!, domiciliaţi in zonele companiilor•. (Aiih. M . .Aip. N., dos. 442, fi.la 208).
6 Arh. M. St. M., dosarul nr. 119/1, fi.la 5.
4
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Munţifor

Apuseni de lăncierii tribunilor lui Arvram Iancu, respectiv prin ,sunete de clopot, de buciume, de tobe, de cornuri de v,înăware. 1n cel mai ,scurt
ti!lllp efectivele subunităţilor fixe regionale ,s-,au aflat ,sub arme.
Unul dintre locuitorii oraşului Cluj - Todea Enea Ludovic - era În
vara anului 1944 locotenent ,de rezervă, comandant ,de pluton ,de aruncătoare
de mine, pluton constituit din muncitori mineri dintr-un sat de pe Valea
AriCîlJlui. Evocînd lupta •subunităţi,lor bamlionului fix regional din care a
fkut parte, spunea: ,.Goarna de luptă a răsunat ,în lungul şi latul Munţilor
Apuseni. Ecoul ei a răscolit inimile urma,şilor lui Horea, Cloşca şi Crişan,
ai lui Avram lan cu, Însetaţi de libertate şi ,dreptate socială. Pentru totdeauna a rămas În amintirea noa;stră elanul cu care populaţia s-a ridicat la
luptă âmpotriva cotropitorilor fascişti. Nici numărul mare al forţelor inami-ce, nici tancurile şi tunurile lor, nimeni şi nimic ,n-au putut clătina dragostea de patrie a muncitorilor, ceferiştilor .şi tăietorilor de pă.dure, a ţăra
nilor, intelectualilor din acea.stă parte a ţării, hotăr.îrea lor nestrămutată de
a apăra pînă ,la ultima picătură de sînge glia străibună, de a contr~bui la
eliberarea patriei de sub jugul fascist" 7 •
Acum, cînd sărbăwrim scurgerea a trei decenii şi jumătate de la •Înf rîngerea Germaniei naziste, ,încercăm un sentiment de mîndrie patriotică, amintind ceea ce este consemnat În prima filă ,a jurnalului i,storic al Batalionului
fix regionial „Cluj": ,.24 august 1944. Î,n conformitate cu ordinul M.St.M.
nr. 78 SOC, s~a fă.cut mobilizarea totială a batalionului şi intrarea ,în di,spozitiv conform planului ide acţiune. Efectivul a fost prezent 1000/o din prima zi" 8 •
Conform ,situaţiei ,de efective, ,Întocmită de statul-major al batalionului,
efectivele aces.tuia s-lau ridicat la 22 ofiţeri, 7 :Subofiţeri (1 activ şi 28 de
rezervă) precum şi 823 de soldaţi şi gradaţi 9 . În dotarea batalionului se
găseau 1 473 ,de arme, 1605 baionete, 150 pistoale, 12 mitraliere, 12 aruncă
toare de mine ,calibru 50 mm, 63 puşti mitraliere, 3 400 grenade ofensive ş1
1 700 grenade defensive10 •
O si,tuaţie :asemănătoare sub arspectul 'Încadrării şi dotării a avut-o şi
Ba talion ul fix regional „Someş".
Deoarece forţele horthysto-fasciste au trecut ,succesiv la ofensivă, batalioanele .fixe regionale ,din Transilvania au fost angajate .în luptă la date
şi în condiţii diiferite. Pentru iacest motiv, vom a.mimi cronologic principalele
,aqiuni des,fă~urate mai întîi de Batalionul fix re,gional ,,Someş" şi apoi de
Ba,talionul .fix regional „Cluj".
După o perioadă de cîteva zile de acalmie, la 5 septembrie 1944 au
intrat ,În luptă s,ubunităţile Batalionului fix regional ,,Someş". ln zorii acestei
zile un pluton maghiar sprijinit cu foc de arme automate şi aruncătoare a reuşit să se strecoare prin tufişurile de pe botul Dealului Gilău, atacînd pichetul
de grăniceri Someşul Rece şi plutonul fix regional Someşul Rece instalat pe
7

AIIP, 1964, nr. 5, p. 107.
Arh. M. Ap. N., dosarul nr. 119/1, frla 1.
9 Arh. M. AtP- N., dosarul nr. 210/2, fila 15.
10 Ibidem. (Muniţia .aflată asupra subunităţilor acestui batalion se ridica la: 282 242
cartuşe de puşcă, 9 501 cartuşe perforate, 166 320 de puşcă mitralieră, 15 900 cartuşe de
puşcă -mitralieră perforante, 6 400 cartuşe trasoare, 6 OOO cartuşe pistol, 781 612 carouşe de
mitralieră etc.).
~
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Dealul Stolna. Inamicul a fost respins. Deşi pierderile acestuia
n-au forst prea mari, doi morţi şi mai mulţi răniţi, schimbul de focuri a continuat pînă la căderea serii 11 •
In Întreg sectorul a,părat de Batalionul fix regional ,,Someş" s-a instalat
pe poziţie pînă în seara zilei <le 5 septembrie 1944 Batalionul 22 vînători
munte. Compania 1-.a a acestui batalion a fost puternic atacată în noaptea
de 5/6 septembrie ide .forţe inamice numeroaise. Pentru respingerea inamicului
şi restabilirea ,situaţiei, compania 3 fixă regională denumită Călăţele a .contraatacat cu iplrutoanele comandate ,de :sublocotenenţii Foia -şi Peter. Referindu-se
la elanul ,de luptă al militarilor, comandantul ,ba-talionului con•semnează -în
regirstrul istoric un .fapt deosebit. Sergentul Bara Ilie, originar din comuna
Călata, şi-a gă-sit soţia rănită graiv. După ce ;a ajutat-o să se evacueze din
comună la aproximativ 4 kilometri mai la ,sud, ,sergentul s~a reîntor,s fa subunitate, unde ,s-a comportat ca un hrav 12 • Pe timpul contraatacu-lui companiia 3 fixă regională a avut pierderi minime, 1 mort şi 3 răniţi, iar compania 1 din Batalionul 22 vSnători munte, 5 morţi şi 5 răniţi 13 •
La 6 ,septembrie, subunităţi inamice au atiacat puternic pichetul de gră
niceri Lunca Vişagului, silind grănicerii români să ·se retragă mai l-a sud
aproximativ 300 metri, ,după ce 3 ,dintre militarii români au ,căzut eroic
apărînd pichetul. 1n sprijin-ul grănicerilor a interivenit plutonul fix regional
din Lunca Vişagului comanidat de sergentul Tamaş. După un contraatac
viguro-. dat de luptă-torii acestei brave subunităţi constituite din muncitori
forestieri, inamicul a ,fost respinis, pichetul a fost recucerit, iar jumătate din
comuna Lunca Vişa,gului a .fost eliberată de sub ocupaţia horthystă 14 .
1n seara zilei de 6 ,septembrie, pe o ploaie torenţială, inamicul a atacat
prin su11prindere pichetele de grăniceri nr. 5 şi 6, silindu-le să se retragă
aproximativ 800 metri mai la sud. În zorii zilei următoare, militarii celor
două pichete, ,în cooperare cu plutonul fix regional Călata, au contraatacat,
reuşind să recucerească pi-chete'.e şi să restahileaiscă situaţi-a'"·
Timp ,de aproape o rsăptămînă, ,în -sectorul Batalionului ,fix regional
„Someş" a domnit o linişte relativă, ,sUJbunitătile ac:estuia fiind nevoite -.ă
respingă unele incursiuni executate de -inamic. Cu nncepere de la 14 septembrie 1944, aqiunile de luptă au reînceput cu -şi mai mare intensitate. în
ziua de 14 septembrie, o subunitate inamică ,de tăria unei companii a fost
,prinsă Într-o ,aimbuscadă organizată la cotul ,drumului care mergea de la
Gura R,î:şniţei spre Răcătău. Ţinută sub foc de la ora 8 ,pînă la ora 15,00
de luptătorii companiei fixe r~ionale Ră-cătau, comandată de sublocotenentul
(r) Drînda, subunitatea inamică la fost nevoită să -se predearn.
O zi mai ·nrziu, la 15 ,septembrie 1944, inamicul a atacat pichetele
de grăniceri Pipiligele şi Rimeţi. Resping:îndu~le aproximativ 7 kilometri,
inamicul a reuşit să cadă nn spatele poziţii-lor apărate de plutonul fix regional Lunca Vişagului. Sergentul Tamaş, comandantul acestui pluton, în
str-însă legătură -cu şeful pichetului Lunca Vişagului, au hotărît să treacă
1

11
12
13
14

15
16

Arh. M. Aip. N., dosarul nr. 208/2, fila 1.
Idem, fila 5.
Ibidem.
Arh. M. Ap. N., dosarul nr. 208/2, fila 5.
Ibidem.
Arh. M. Aip. N., dosarul n-r. 208/2, fila 8.
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la contraatac. Ocupînd o .poziţie favora1bilă, luptătorii celor două subunităţi au a·oţionat prin ,surprindere şi cu elan. Punfo,d pe fogă inamicul, cele
două subunită,ţi au reuşit să recucerească piichetele Pipiligele ,şi Riîmeţi 17 •
În dimineaţa zilei de 18 septembrie 1944, in1amicul, ataoînd în forţă,
a pătnms pe văile rpîraielor Poieni şi Murdunului şi a rîului Someşul Cald.
Deşi .într-o .situaţie grea, plutonul fix regional Someşul Cald a rezistat eroic
timp de cîteva zile. În registrul istoric al batalionului ,se spoc~fică că ,,lupta
a fost pe viaţă şi pe moarte, inamicul nereuşind ,să ,pătrundă ,În comun<a Someşul Cald" 18 . Un exemplu de bărbăţie, spirit de sacr~ficiu şi eroism au dovedit în seara zilei de 20 septembrie caporalul Ioan Ursuţ şi patru tineri din
Compania 2 Mănăstireni. Cunoscători la pe11fecţie ai terenului, •cei 1cinci
luptători, pro.fitînd de bezna nopţii şi timpul ploios, •s-au apropiat de cota
639 unde se afla un cuib de foc inamic. Cînd unul ,din ,soldaţii maghiari a
Întrebat cine este, caporalul Ioan Ursuţ a ră9puns 6n limba maghiară, reuşind să se apropie pînă la o distianţă favorabilă, ,de unde a ,putut arunca grenada asupra inamicului. Prin această aqiune, cuibul de foc inamic a fost redus la tăcere, iar la pierderile acestuia s-au mai adăugat trei morţi şi miai·
mulţi răniţi 19 •

Ultimele aqiuni de apărare desfăşurate de subunităţile aicestui batalion
au avut Ioc la 3C .septembrie 1944 şi la 4 octombrie 1944. În ziua de 30 septembrie, La orele 16,30, ,subunităţi maghiare şi germane au atacat pichetele de
grăniceri Dîngăul Mare şi Po,g,anul. La iDingăul Mare atacul inamic n-a reuşit, deoarece grănicerii, ,sprijiniţi de plutonul fix regional Dfogăul Mare, au
rezistat eroic şi au contraatacat cu vigoare. La Poganul fosă, in:amicul fiind
avantajat de o ceaţă .groasă, a reuşit ~ă se apropie de pichet şi să-l atace
prin surprindere din toate părţile. Cu toată intervenţia unei grupe din plutonul fix Dăganul, situaţia n-a putut fi restabilită. În împrejurările ,grele create
s-a remaricat vitejia şi 1Sacr~ficiul de care a dat dovadă şeful pichetului, caporalul Vasile Beznea, oare n-a vrut să părăsească pichetul, trăgîn<l asupra
inamicului pînă la ultimul cartuş. Luat prizonier, a fost ucis mişeleşte, iar
pichetul incendiat 20 •
La 4 octomlbrie 1944, pe direeţia Zamsîncrai-Călăţele şi-au .făcut apariţia
aproximativ 20 de tancuri germiane. Compania 2 fixă regională, cu ajutorul
populaţiei <lin satele apropiate sectorului de apărat, a baricadat comunicaţia,
constni'ind din 1copaci baricade ,şi obstacole de netrecut. Deşi lipsită de mijloace de luptă antitianc, compania a făcut faţă ata.cului inamic cu tancuri,
.folosind procedeele tradiţionale2 1 .
Între 9 octombrie şi 18 octombrie ,oînd a avut loc ,dezechiparea luptăto
rilor şi 1ă-sarea lor la vatră, subunităţile Batalionului ifix regional „Someş"
au dus numai acţ!uni ofensive. Astfel, co!11pa?ia 2 . M~năs!iren~. cu Î!1ceper:
de .la 11 octomlbne, a trecut la atac ~euşm1d m trei zile 1Ş1 trei nopţi, clupa
o luptă ~rea pe Dealul Be-diciului, ,să pună stăip,înire pe poziţiile inamicului şi
să elibereze Ardeova, Bediciu, Dreta, Izvorul Crişului şi altele. La rîndul
17
15
19

io
21

Idem, fila 6.
Arh. M. A,p. N., dosarul nr. 208/2, fila 7.
Idem, fila 6.
Arh. !\1. A,p. N., dos.irul nr. 2CS/2, fila 7.
Idem. r:a 1C.
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său, Compania 3 Călăţele, pornind
Aluni,ş, Bologa, Valea Drăganului,

la atac, a eliberat comunele Zamsîncrai,
capturînd totodată şi un număr de 42

prizonieri22 .
Batalionul fix regional „Cluj" a intrat de la ,început în compunerea Detaşamentului .general Visarion, constituit, ,conform ordinului de operaţii nr. 2
din 24 august 1944, ora 21, al Di'Viziei 20 infanterie 23 , afl'îndu-se de Ila foceput în primul eşalon al acestuia şi pe direcţiile principale de luptă Dealul
Feleacului - Turda şi Buru, Poiana Aiudului. Conform ordinului amintit,
Compania 1 a batalionului a ocupat dispozitiv pe Dealul Feleacului cu efortul la vest ,de 1şosea, Compania 2, pe liziera nord Vlaha, avfod misiunea să
interzică cu pichetele din ,sector comunicaţia Gilău, Lita, Băişoara, iar companÎla 3 a ocupat diispoziti-v la est de Petreştii ,de Jos ,şi pe iboturile dealurilor
de la est şi vest Valea Mare, cu misiunea să interzică pătrunderea inamicului
sipre Buru24 .
Ofensiva inamicului din Podişul Transilvaniei 1n 5 •septembrie 1944 a
lovit În plin subunită.ţile Batalionului fix regional „Cluj". Subunitatea c.el
mai greu încer-cată a fost compania 2, care apăra comunicaţia Gilău-Băişoara.
In mod deosebit is-au diistins 1luptătorii plutonului de mitraliere Hă:şdate de
~ub comanda sergentului T. R. Tăuţ,an. Deşi încer<:uit de inamic, plutonul a
rezistat tuturor atacurilor, iar prin ifocul mitralierelor mî.nuite cu precizie,
plutonul a produs mari pierderi inamicului. Deşi ,copleşiţi de superioritatea
numerică ia inamicului, deşi din r.îndul luptătorilor căzusieră 7 morţi şi
mai mulţi răniţi, printre aceştia din urmă a.fl.îndu-se fo situaţie gravă însuşi
comandantul de pluton, acea.stă mină de mitraliori, păstrînd tradiţia mitraliorilor căpitanului Ignat Gri,gore de ,la Mărăşeşti, au spus inamicului un hotăl'Ît
,,Pe ai-ci nu ~e trece".
Prin lupta iacestui pluton, reswl companiei a putut să se replieze ,pentru
a ocupa o altă pozi,ţie pe comunicaţia. Săvă,di-sla, lara, .şi a !ÎntÎrziat Înaintarea inamicului cntev.a ore. ln registrul istoric al Batalionului fix regional Cluj,
găsim următoareia frază •consemnată fa ,fila 25: ,,În sectorul a,părat .de acest
pluton ,şi de compania 2, au fost ridicaţi de pe cîmpul de luptă peste 700 de
morţi şi răniţi"2s_

1n cursul zilei inamicul a reuşit să •pătrundă pînă în Defileul Surduc.
Aici se aflau ,plutoanele fixe regionale formate .din locuitorii comunelor Munte!e Băişoarei şi lara. Rezistenţa eroică opusă de aceste plutoane nu a putut
opri trupele inaanicuilui donate în cea mai mare pa.ne cu tancuri, autotunuri
şi -maşini blindate acest lucru a fost posibil şi datorită •faptului că nici
în rom.punerea subunităţilor noaistre nu au existat mijloace antitanc. Sesizfod
că inamicul ifăicea Încercări să manevreze pe la vest ,poziţiile apărate de plutonul Băişoarei, comia.ndantul acestui pluton a trecut la contraatac. Deşi nu
s-a ~ncunun,at de un succes deplin, totuşi contraata:ul a surprins •pe inamic,
plutonul reuşind să se menţină pe poziţie pînă la căderea serii. La adăpostul
22

Arh. M. AG,. N., dosaru!. nr. 208/2, ifila 10.
In compunerea der.aşamentu,lui a,u intrat următoarele unităţi: Batalionul 2 din Regimentul 7 grăniceri, R~ntud 8 infanterie (3 batalioane şi 1 companie), Batalionul? vfoător.1
munte, BataEonu.l 1 pionieri munte, Divizionul 5 itun.uri muBte, Regimentul 5 ,tunuri
munte.
24 Arh. M. AG,. N., dosaru-I m. 210/7, fila 6.
25 Arh. M. Ap. N., d()!;.lriul nr. 210/7, fila 25.
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Întunericului, atît plutonul Băişoara, cît şi plutonul lara au primit ordin 5ă
se replieze către Baia de Arieş. Gaisind pe pmiţia ordonată cele două subunitătţi, au cooperat cu batalioanele 5 şi 16 v,înători munte la zdrobirea ofensivei inamicului din zona Cacova Ierii 26 .
ln aceste zile, plutoanele fixe regionale Sălicea şi Ciuril,a au opus o
dîrză rezistenţă inamiwlui pe liniia pichetelor de grăniceri Sălicea şi C1urila.
Aceste plutoane au putut să 5e replieze numai -în urm.a unui contraatac executat cu compania 3 fixă regională, pentru a organiza apăr.arca ,pe comunicaţia Sălicea, Ciurilia, Petreşti.
Luptele din 5 septembrie 1944 s-au soldat pentru Batalionul .fix regional „Cluj" •cu 7 morţi, 13 răniţi şi 450 di,spăruţi 27 •
Datorită acestor pierderi, pînă l,a 10 septembrie batalionul a fost reorganizat pe două companii 28 şi a ocupat pozi,ţia de ,apărare pe malul de sud
al &ului Arieş, între Corneşti şi Oteia. De pe ,acest aliniament, fo tot cursul
lunii iseptembrie a re.9pins incursiunile inamicului şi .a executa•t acţiuni de cercetare, ,în zona fabricii de ciment din oraşul Turda sau ,în zona cimitirului
ortodox al oraşului.
Cu începere de la 4 octombrie 1944, subunităţile batalionului au luat
parte I.a luptele duse pentru eliberare.a oraşului Turda şi a 1părţii de nord-vest
a Transilvaniei, coopernnd ·În acest timp cu trupele sovietice. Referindu-se La
luptele de la Turda, comandantul Batalionului fix regional „Cluj" consemna
în registrul istoric: ,,Intruc:ît nici o trupă românească nu ,se găsea în dispoczitiv ca să intre în oraş, .am diispus ca o subunitate 5Ub comanda că,pinanului
Crişan să participe fa acest atac care •să reprezinte simbolic armata română.
lncadrat •cu unităţile arm,atei sovietice, 0.ceastă subunitate a trecut Arieşul,
intr:înd fo oraş pe la ora 17, ocuplÎnd instituţii importante" 29 •
Fără .a mai aminti şi alte acţiuni ale acestui !batalion, care ipînă la 25
octombrie şi-a a,dus o meritorie contribuţie lia eliberarea părţii de nord a
Tran:silva.niei, menţionăm -în .încheiere cele consemnate ,în jurnalul de operaţii
al unită.ţii: ,,Deşi a avut de apărat un sector foarte mare ... soldaţii acestui
batalion au dat dovadă de mult ,curaj şi mult ~pirit ,de abnegaţie. Deşi is-a
ajuns de multe ori la luptă la grenadă, nu au dat voie inamicului să cucerea-scă o palmă de .pămiînt. Mai mult focă, datorită unei rezistenţe dîrzc,
trupele române şi sovietice au putut înainta cu mai multă uşurinţă ,pentru a
i.i;goni trupele iniamice din Arde.alui de nord. Veşnic În linia intîi, veşnic
cu ochii de veghe la inamic. de multe ori pe timp de ,ploaie ... şi-au f"'acut
datoria cu mult suflet şi jert1fe, uitînd de gospodăriile şi familiile lor" 30 .
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Arh. M. Ap. N., dosarul nr. 210/7, fila 27.

n· Ibidem.
:iii Compani.a 1 a1 2 plutoane de p,~aşi şi I ,pluton de
plutoane de ,puşcaşi şi 1 pluton de aru-ncătoare de mine.
2!! Arh. M. Aip. N., dosarul nr. 210/7, fila 36.
3" Idem, dos.irul nr. 208/2, fila I 2.
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O PAGINA DE EROISM ROMANESC
- OARBA DE MURF.Ş, 1944
.,Glorie eroilor români

căzuţi pe,l.tTN

,-rnr·-

(~xtu-1 de .pe monwnenllII eroilor
la Oarba de Mureş).

~

I
desfă.şurării opera.ţiuni!or mi.li tare ale celui de al doi la
mondial împotriva axei fasciste Berlin, Roma, Tokio, anul 1944 adusese impor-tante clarificări 1n favoarea coaliţiei antihitleriste. După cc Italia
fusese practic scoa,să din ră2)boi şi obli.gată să încheie, la 3 septembrie 1941 •
•mn-istiţiu cu Naţiunile Unite, o.peraţiun;le mntinlllÎnd în peninsulă iotrc fortele Naţiunilor Unite şi cele hitleristo-fasciste, lă.rgite fosă prin paniciparea
deosebit de dinamică a forţelor popuJ.a.re i-t.aliene de parciziani la nimicirea.
fasciştilor, ce produsese debarcarea aliaţilor pe plajele Normandiei. la 6 iunie
1944 - Ziua cea mai lungă, cum o numeşte regretatul i-storic -american Cornelius Ryan - , deci se crease cel de al doilea front În Europa 1 • Dcbar,c.;uc;;L
normandă a fost urmată de cea de pe coasta provensală franceză la 15 aug~t 1944, cleştele aliat sufogî.ndu-se :Înspre Parisul eliberat la 25 aupn
1944 de răscoala popula,ră a forţelor fra.nceze din interior sprijinită de Divizia.
a 2~ blindată a Franţei ·libere {G-ral Leclerc - din 1945, mareşal al Franţei)2. Aliaţii continuă operaţiunile ofensive victorioase în vest, iar. )a i
martie: 1945, YOr trece Rinul la Remagen, Înaintînd ,s,pre arsenalul Ruhr-ului
şi inima Gcrm-an1ei~.
ln estul Europei, În ianuarie-septembrie 1944, for.ţele armate ale: Uniunii
Sovietice - care au dus greul războiului în Europa - eliberează Leningradul, Novgorodul, bazinul Donului, Ucraina, Odesa, Crimeea, Cardia, Biclomsi.a, Republi<:ile baltice, ajungînd în nord-estul României 4 •
.
ln aceeaşi ,perioadă, militarismul japonez primeşte lovitură după lovitură în Extremul Orient. Forţe!e armate ale Naţiunilor Unite au eliberat rînd

J,n ansamblul

1

război

1 .HoJo Zrm:rn.:rm.an, France 1944, .în voi. The Fatal decisiolJS, Londra, 1956,p.175-l9'J;
C. A. Dehorin. Al doilea riizboi mondial, Buoureşti, 1960, p. 462-480; A. l.arcilk. L,.
·,e<:o,IJ(j~ guerre mo11diale, 1939-1945. Essai d'analyse, Paris, 1966. p. 259-271; B. H. Liddell H.a11t, History o/ tln· second World war, Londra, 1970, vezi c.ap. 31, p. 54.\-SS_\;
A. Tost:, Storia delia seconda g1i.erra ,mmdiale, Milano, 1950, voi. II, p. 297; Al. Nor.rnan.,
Die Jrrvasion in der Narmanaie, 1944, În voi. Entscheidimgsschlachtm d~ Z'Wftttn l'l',lthieges Frankfurt am ,\fain, l 960, p. 399; D. D. Eiscnhower, Croisade en EMTope,
I 951, p. 265--.,0I. Ch. Alexander, Histoire de la guerre 1939-1945, Paris, 1965, vol. li„
p. 2S2-289; Cornelius Ryan, Ziua cea mai lungă, Editura politică, Bucur~, 1977; G~ncrai
I.. M_ Ch:a,sin, Hirtoire militaire de la seconde guerre mon;J,i,aJe, Paris, 1951, p. 2f2 ~, Ibidem; v. şi Charles ile Gaulle, Memoires de guerre. L'Unitf:, 1941-19-1-4, Pari&.
1965, ,p. ·'05.

Paru.

" Ibidem.
• P. Bunt.1. G. Protopopescu, Insurecţia naţională ,umată, anti/ascistii şi antiimpn-Î4li,tă din a1ig11st 19-14 eveniment cttrdinal În lupta poporului rom,în pentru indeprnden[.i·
naţioru.lii, în Mari,ia. \111/1978.
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pe rînd, după lupte grele, insulele Guadalcanal, Bougainville, Marshall, Mariane, creîndu-şi astifel baze terestre de pe care se va putea trece la bombardarea aviatică nemijlocită a arhipelagului nipon, stl'IÎngund în jurul lui un voritabil cerc de foc 5 •
·
Astfel, se creaseră premizele desfăşurării operaţiunilor finale favorabile
zdrobirii forţelor armate ale ,fasciştilor. La 20 iunie 1944, are iloc ;fo ,însă,şi
Germani!a nazistă atentatul nereuşit Împotriva lui Hitler. Era semnul 1disperării cadrelor de comandă superioare hitleri,ste, convinse de apropiata înf nngere. Însă hi,tleriştii erau încă puternici, rezistenţa lor va continua ,provoclnd omenirii noi distrugeri, noi valuri de ,sînge.

II
i
In vara anului 1944, În România, ·cr.iza regimului dictaturii antonesciene
se ascuţise la maximum. Aveau loc reorientări ,profunde în rîridurifo claselor
dominante şi ale aparatului de stat; pe ,primul plan al vieţii social-politice
aqiona oontradicţia dintre marea majoritate a poporului român şi dictatura
antonesciană·.

ln asemenea condiţii, Partidul Comunist Român a reuşit să realizeze cum ,preconizase încă ,din anii 1940-1941 - o largă coaliţie •de forţe
politice, care a reunit - din motive ,diferite - toate partidele, organÎ:Z.a,ţiile
şi pel'lsona-lităţile nefasciste, de la clasa muncitoare şi pînă .Ia cer>curile. P,alatului regal, pe platforma luptei pentru ră,sturnarea dictaturii antonesciene, :înlăturarea dominaţiei fasciste, scoaterea României din războiul hitlerist şi ală
turarea ei la coaliţia antifascistă.
Insureoţia naţională, antÎ,fascistă, din august 1944 a const'Îtuit o puternică expresie a voinţei poporului român de a-,şi hotărî singur soarta. Acest
act de raiscmce în istoria atlÎt ,de 2;buciumată a României va rămîne, ,aşa
cum sublinia preşedintele Nicolae Ceauşescu, ,.veşnic fo conştiinţa poporului
român, amintirea sa transmiţându-se din generaţii ,în generaţii ca un simbol
străilucit al eroismului maselor populare, al spiritului revoluţionar al comuni~tilor, al tuturor militanţilor din ţara noastră".
·
Iniţiată de P.C.R., organizată şi fofăptuită în colaborare rn alte ifol'lţe
antihitleriste, ,În condiţiile favorabile create de ofensiva sovietică din nordestul României, insurecţia naţională, antifasciistă a răsturnat dictatura antonelrCiană, a scos România din alianţa cu Germania nazistă şi a alăturat-o
Naţiunilor Unite; ea a răsturnat planurile comandamentului militar german
şi ale lui Antonescu de a transforma arcul carpatic românesc într-un puternic bastion, pentru menţinerea dominaţiei hitleriste fo sud-estul ,şi centrul
Europei; de a ,tran-sfor.ma oraşele şi s.atele, dÎmpiile mănQase, munţii şi pă,du
rile ,patriei noa.stre în teatrul unui nimicitor răz,boi, mărind jalea oamenilor
şi distrugînd tot ceea ce geniul harnicului şi talentatului nostru popor crease
.de-a lungul veacurilor!
Insurecţia a inau,gurat epoca •strălucită a revoluţiei naţionale .şi ·soci.ale
în Români.a, a adus maselor lar,gi muncitoare drepturi ~i liherta.ţi publilce, a
aşa

s Ibidem.
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de'schis p,oplSrului român calea' "~b'rtso_!i'dării inde~~qeri.ţe{ ·şi_' ~~~e~anita:t.ii. ~-

ţtonale; prii-/ 'instaurarea unui regim democrat..:pdpular şi înfa:ptuirea u~or

prof unde lraris.forinari revohiţiona"ie cu caracter economic ş.i .iocial.
..
Vi:toria insurecţiei a contrih{;1t 1ă· prăbuşirea "-sistemului cfe 'apărare german din Balcani, a deschis direcţia strategică a văii Dunării sipre Budapesta
şi Viena. Germania hit:eri·stă a fost lipsită de ipeste o jumătate -de miJ.ion de
ostaşi români, -de resursele petroliere ·şi agroalimentare româneşti, cresicînd În
aceeaşi proiporţie potenţialul militar şi economi-c al coaliţiei antihitleriiste .
. Es.te .,deci dar f.:i,ptul că pr-in amploarea· consec-inţe!-oi: mifoiare; economice
şi politice, imedi'ate şi-_ de perspectivt, insureqia poporului l'omân a reţinut
atentia opiniei publice mondiale, -a .numeroase o,fic.iaJită.ţi din ţările coaliţiei
antihitleriste, ,precum şi din st.atek neuţre, -,care au apreciat. !ia superlativ aqiu~
nea curajoasă a României; chiar· şi. reprez-entanţ,i ai ta!berei adverse au rrebuitsă re-cunoască amploarea şi forţa insureoţiei din România, temeinicia„cu
care ea .a fost 1pre,gătită şi condusă.
Eliperarea României de sub. dominaţia fasci,!;tă, urmată de eliberarea părţii
de nord-vest a T.ransilvaniei, Armata română luptînd umăr la umăr cu Armata
sovietică, ,pa.nici1p,area României cu ÎQtregul potenţial__militar şi e~onomic la
lupta împotriva fascismului pî~ă la victoria finală,· au ,creat premisele ,însrederii · mereu cres:oînde a maselor l:argi popular.e în . politica consecventă ..a
P.C.R., fapt ce a generat un deosebit avînt revoluţi~mar în ce, priveşte înlă
turarea daselor dominante de_ ::a conducerea ţări~ şi preluarea puterii ,politice
de către forţele· conse-cvent democratice în rfrurite cu dasa muncitoare, abolirea monarhiei şi trecerea la mnstruirea desfăşurată a societăţii socialiste în-spre
o Romhie modernl'
·· ·
·
·
· fo acest larg cont;xt de ·probleme a căror geneză este -de :~ăutat -în victoria insureqiei 'din august 1944, se înscriu la loc de frunte bătăli.ile eroice
du-se împotriva forţelor hitleristo-horthyste de_ către Armata rnmână cot la
CDt cu eroica Armată sovietică În. faz.a a doua: a insurecţiei, Încheiate la 25
octombrie• t944, pri.rt e!-iberarea ;eompietă a părţii de nord-vest a Transilvaniei, răpită României prin dietarul fa,scist -de la Viena (JO august 1940).
1

Ill

Despre marea- încleştare ce a avut" loc Între forţele româneşti şi cele
hitleriste <În aşa-numita Gmpie a Transilvaniei, de-a· lungul văii Mureşului,
s-.a .scri-s şi s-.a voroit mult. S-a elogiat, şi pe bună dre-pnate, eroismul rominesc, care aici s-,a, desfăşurat din ,plin. fotr,;.o -dramatică apoteoză! Dar s-au
creat .şi mituri!
Sînt un'ul din cei mulţi care au luptat la Oarba de Mureş, pentru nimicirea .frascimmlui, pentru eliberarea pămîntului scump al ,patriei. Nu dorcisc
să dau prezentelor riînduri un caracter· memorialistic, ci, pe clt ,posi:bil,
ştiinţific, real. Nu pot ,în,să trece cu vederea, acum, după .aiproape 37 de ani,
ce am văzut cu ochii mei şi tot ceea ce am simţit acolo pe deaJ..urile mur.eşene.

lnainte de a scrie aceste nnduri (la 22 octombrie 1980), am
pe care s-a desfăşurat marea tragedie, am stat cu

iarăşi pămfoturile

călcat
adîncă
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pietate la monumentul-mausoleu de la Oarba de Mureş, -în ,faţa pietrelor
evocatoare ipe ca.re sînt Snscrise şi numele multor eroi care .au căzut aici ,strh
comanda autorului ,aicestor r.înduri. Au fost momente evocatoare ale eroismului românesc din toamna acelui an de neuitat - 1944 !

IV
Proclamaţia regelui, difuzată La postul de radio Bucureşti în seara zilei
~ 23 august 1944 ~fusese de fapt lntoomită de reprezentantul P.C.R. Lucreţiu Pătrăşcanu, de acord cu toţi reprezentanţii fotţelor democratice), a rupt
oficial cu o alian-ţă cc i-ia fost impusă României de evenimentele din vara
anu;ui 1940 .şi cu wt război în care fusese ,wnpins poporul român ,împotri Ya
voinţei ,sale. ,,Alături de armatele aliate se spune ,în proclamaţie - şi cu
ajutorul lor, mobiliz'înd toate forţele naţiunii vom trece hotarele impuse prin
actul nedrept de la Viena ,pentru ia elibera pămîntul Transilvaniei noa-stre de
sub dominaţi.a -străină" 6 •

1n atare

condiţii,

sentimentul războiului drept, eliberator dus pentru eli-

berarea străvechiului pămînt românesc al Transilvaniei dinamiz.a armata română şi

,întregul ,popor fo luptă.
Intervenţia factorului român fo urma insurecţiei victorioase - În
peis.ajul militar al zonei sud-estului Europei .a modi!fi.cat considerabil raportul
de forţe Între Wehrmachtul nazist şi adversarii săi, În primul rînd forţele armate ale U.R.S.S. Avalan~a de directive -strategice germane {4 în curs de 6
zik) - documentele de acest gen erau pe atunci emise pentru săptămîni sau
lUJli - era -În fond o expre-sie a degringoladei germane pe care ridicarea armată ia ,poporului român a produs-o în ~aţiul sud-est-european 7.
După cum reiese din directiva OKH de .la 29 august 1944, naziştii d(,reau ca noul front să fie pe creasta Car.paţ~lor româneşti (meridionali $i estici),
<le aici ide-ea cuceririi ,Întregului arc carpatic, re9pe.::tiv a suci-ului Transilvaniei, Cri~nei şi Banatului, punând stăpînire ,fermă pe trecătorile montane;
La 27 august 1944 este numit şi soseşte (la 28 august) la grupul de .armate
Ucraina de sud - -prez.entîndu-se generalului Friessner - , obergn1ippen-fiihrerul SS Phleps Arthur, care era „general ,împuternicit pentru Trans.ilv.a.nia"'
(numire făcută personal de Hitler, la propunerea reichsfiihrerului S.S. Himmler), În scopul ca Phleps să recucerească spaţiul Braşov şi trecătoarea Predeal. O zi mai tîrziu, -în cadrul menţionatei directive, se mai arăta: ,.Şeful
superior S.S. şi de poliţie al Transilvaniei [Phleps, n.n.] trebuie să -capete misiunea de a chem.a la arme pe etnicii germani .din Transilvania şi cu ajutorul
IN ~i al Diviziei a 8-a de cavalerie S.S., care e ,în curs de afluire, să zdrobească rezistenţa românească din Transilvania ... ". La 30 august 1944, ora
1 S,45, Într-o convorbire telefonică, obergruppen-fiihrerul S.S. Phleps informeaza statul major a: grupului de armată că Divizia a 8-a de ca-,.alerie S.S.
,; V. Români.i Liberă, <lin 2+ august 19H.
; Et1gen Uantca, lmurecţia 1,aţională ,mti/a~circ;; din Rom.J11ia Î11 iurn.llul d~ rt,z!mi
al "Grnpului Je armate german ,,Ucraina ,fr Sud" ( partea a li-a), în /?eJistu de i,tarÎ-e,
:cr. 7/197+. p. 1065...,...,1069.
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este în curs de afluire pe roate -şi că ea urmează ,să fie adusă ru viteza <.-ategori.a a 12-a :în spaţiul Tg. Mureş.
Iluzii, nedumeriri, directive peste directive, toate mărturisesc neputinţa
comandamentului german de a modifica situaţia ,în favoarea sa fo spaţiul
mmsiJ.van. Totodată, am făcut cunoştinţă cu a•pariţia în spaţiul mureşan ,a
lui Phleps ~-j a Diviziei 8 cavalerie S.S. (formată ~n majoritate din voluntari valoni :fascişti), viitorii adversari de la Oa,r;ba de Mureş8.
Dar trupele române (Armata l-a, comand. gen. N. Macici) resping atacurile hitleristo-honhyste şi păstrează, cu mici cedări inerente, mare!e oap
,de pod transilvan (cir,ca 50.000 kmp) ,În care vor 31flui şi se vor concentra,
În vederea ofensivei eliberatoare, trupele române şi cele sovietice.
Ca urmare .a luptelor desfă,şurate, către mijlocul lunii septembrie, situaţia În podişul Transilvaniei ·şi fo cimpia Tisei era net defavorabilă trupelor
hitleristo-honhyste, care rămăseseră într-un disipozitiv 1suspendat pe un teren nefavorabil, fo mare parte în clmpie deschisă. Pentru a face .faţă situaţiei,
inamicul a împins pe front noi şi noi mari unităţi, astJfel că Frontul 2 ucrainean .şi Armatele 1 .şi 4 române aveau fo faţă 27 .divizii şi brigăzi germane
şi ungare, dintre care 6 di•vizii de •tancuri şi motorizate.
ln aceste condiţii, Frontul 2 ucrainean a început la 15 ,septembrie pregătiri pentru o nouă operaţiune strategică, menită .să ducă la zdrobirea for~
ţclor hitleriste ,şi horthyste din nord-Yestul României, la trecerea În estul
Ungariei şi ajungerea pe Tisa. În acest cadru lovitura principală urma să fie
dată În podişul Transilvaniei, peste Munţii Apuseni, pe direcţia generală:
Cluj-Debreţin.

Istoria Marelui Război pentru .Apărarea Patriei al Uniunii Sovietice ara•.De la 16 la 24 ~tembrie au avut loc lupte :în.dîrjite la aripa dreaptă
a Frontului .şi în zona Cluj. Inamicul şi-a întărit trupele în wna Cluj-Turda
cu 4 divizii, dintre care 2 de tancuri. Atacurile repetate se succedau cu contraatacuri de o parte şi alta. Totuşi linia frontului n-a suferit aici schimbări
însemnate".
ln .acest cadru, la inceputul operaţiei, au avut loc regrupări de forţe, care
a•u afectat şi cele două .armate române. Astfel, Armata 27 sovietică, care
acţionase in aceste zile cu diviziile sale intercalate Între marile unită,ţi .ale
Armatei 4 române, a fost trecută la stînga acesteia, di-spusă între Cîmpia
Turzii şi Buru, pentru a opera •pe direcţia Turda-Cluj. ln f,îşia acestei armate
au aiţionat, pe frontul dintre Luduş şi exdusiv Cîmpia Turzii, Corpul
6 armată român şi Divizia 2 munte, aflată în lupte cu inamicul la nord-vest
de Buru în zona BăiJşoara. Iar Armata 4 română, ca.re a~iona pe Mureş: ~i
Arieş, şi-a restrîm ,fr:şia de ofensivă, rămînfod cu alin.iamentul cuprins intre
Păsăreni şi exclusiv Ludu~. avînd Corpul de munte pe Niraj. Corpurile · 2
.armată ~i motomecanizat pe Mureş, iar în rezervă, la ,sud de Tîrnă'veni, Divizia 1 <.'.avalerie. De pe acest aliniament, armata urma să acţioneze ofensiv
pe direqia generală Şăulia-Dej.
· Aşadar, la jumătatea lunii septembrie 1944, inamicul şi-a dat seama că
încercările sale de-a aj,unge la trecătorile carpatine sînt sortite eşecului, ca
atare, a renunţat 1a ofensivă, nem.aidispunînd nici de forţe şi mijloa.ce ·pentru
acea~ta, trecînd la_ o apărare cît mai dinamică pi! aliniamente de teren propice.
tă:

1

8

idem, p. I ::70-1079.

.
In acest . cadru, forţele rorpi,no-,sov1et1ce, regrupate între timp, • reiau
ofensiva fo Transilvania cenfrâlă la 22 ,septem1brie 1944 .. Luptde cele mai
impor:tante din această perioadă is~au desfăşurat în. zona Ohirileu-lernut, în
~opul ruperii :apărării inamicului din aria capului de po.d realizat anterior şi
cucerirea înălţimii Sîngeorgi"u (cotele' 463 şi 495) .precum şi în zona TurdaCîmpia Turzii, pentru forţarea nului Arieş9 •
Poziţii,le ·i~amice de la n"ard de. Mureş, pe care Armata a 4-,a ro,mână hotărî se. să le at~ce cu Corpurile 2 armată şi motomecanizat, erau apărate de
Divizia a 8~a caYalerie S.S. germană ·şi de alte ,forţe_ ,din Armata 6 germană,
întărite -cu tancuri. şi o mare -cantitate de artilerie, :în special tunuri calibru
88 mm care trăgeau terestru, antiaerian şi antitanc, avînd şi o mare mobilitate, da_torită. autotractării lor.
Cheia întregului sistem de apărare inamică de pe Mureş era dea:ul Sîngemgiu .. înălţimea, ,În formă de amfiteatru cu o .de!>chidere de 5 kilometri şi
cu flancurile ~prijinite pe Mure~. urca uşor de la apă pe o distanţă de un kilc->metru, apoi panta creştea brusc, ridi-cîndu-se -ca un zid pînă la crea-sta cu
înăJ,ţimile 463 şi 495, puternic fortificate de inamic. Mai mult, dincolo · de
înălţimile dominante era o ,pantă deosebit de abmptă, care oferea inamicului
proteqie faţă de focu! artileriei noastre. Fo:osind cu abilita.te avantajele oferite de teren, trupele. hitleriste au transfotmat dealul Sîngeorgiu Într-o puternică redută, reuşind -să opună o rezisten,ţă foverşun•ată şi prelungită· in
poziţii-le organizate pe creasta ,înălţimii, atacurilor româneşti. În concepţia
iniţială a comandamentelor român{)-ruse, problema trecerii la nord de Mure.ş
apă.rea ca o {)peraţiune ,de mişcare, mai ales după alungarea inamicului de
pe .înălţimile nord Tîmăveni. Ca . atare, subunităţi române .şi sovietice,
aflate În avangardă, au depăşit Mur~ul, ocupîn.d Iernutul şi pantele sudice
ale dealului Sîngeorgiu. Reacţiunea inamicului a fost promptă şi masivă,
contraatacînd .şi arunoîn.d fo Mureş 5ubunităţile ro,mâne şi -sovietice. Apăruse
în. zonă Divizia 8 cavalerie S.S. germană, motorizată. ln noua ,situaţie, ,conduzia era firească: pregătirea unei ofensive metodiice, bine sprij,inită de focul artileriei, pentru cucerirea foăltţimii~heie - ~ealul. Sîngeorgiului 10 .
Pentru cucerirea .acesteia, -s-au dus lupte deosebit de fodîrjite, care au
a_pms de multe. ori .la Jndeştarea luptei 1~ bai~netă. Au luptat. aici urii tă ţi
din Corpul .motomecamzat -'- este vor1ba m primul ·riînd de regimentul 115
infanterie moto - , Divizia 9 infanterie, care dădea lovitura principală
în cadrul Oorpului motomecanizat, Diviziile 11 infanterie şi 8 ca,ialerie.
Bătălia ,de pe dealul Sîngeor.gitilui, prin violenţa şi caracţenil ei necruţător,
constituie unul .dintre cele mai grele episoade ale luptelor duse· de forţele
noa-stre ,pentru eliberarea părţii de nord-vest a Tran.silvaniei. In aceste lupte
nea.semuit de -înverşunate s-au manifestat din ,plin patrioti-srmul fierbinte, viteji.a şi spiritul de ·sacrificiu al ostaşilor români. ln bătălia de la Oarba de
Mureş, au căzut ,pentru patrie {lC.800 eroi) mai mulţi luptători decit în
întreg răz;boiul de independenţă (1877-1878) - 10.200 eroi. La 26 .septembrie 1944, ostaşii români (R. _36 inf., Btl. 3 din Divizi,a 9 _infan.terie. şi CorP,u•I
!J
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motomecanizat - R_. 115 moto -) au reuşit să pună stapm1re pe ,înăl.ţi.mea
ou co~ 463, men.ţinund--0 cu toate încercările di9perate ale inamicului de a o
recuceri.
Lupte crîncene s-au dat în special· pentru cucerirea înălţimii cu cota
495, care domin.a ,întreaga vale a Mureşului, pînă dinco:o de comuna Cucerdea. Aici, s-,a -oi stins prin eroismul său R. 34 inf. din Divizia 9-a, care 1pînă
La urmă, după multe şi înd'îrjite sforţări, ·şi-a asigurat succesul, inamicul .fiind
silit să se retragă. Aici, a căzut ca un erou iÎ,n fruntea ostaşillQr săi maiorul
Vasile Dumbravă, comandantul btl. 4.
Simultan, Corpul 2 armată aflat la dreapta (est) Corpului motomecaniziat, a atacat cu Divizia 6 inifanterie-instruq.ie de la flancul său drept,
pe direcţia Loordeni-Cr:steşti. CooperiÎnd cu Corpul de munte, această divizie
a respins inamicul .de pe cur.sul inferior al Nirajului, eliberînd comunele Un..gheni şi Cristeşti, şi ajungînd pe· Mureş, pînă la 23 septembrie 1944. Divizia
21 ,-infanterie-inistrueţie, de - la flanoul stîng (vest) al Corpului 2 armată,
a forţat Mureşul pe direcţia Sînpaul-Dileul Nou, pentru a uşura ofensiva
Corpului motomecanizat pe dealul Sîngeorgi'lllui.

V

La JO septembrie comandantul Corpului motomecanizat a fost scos din
fo compunerea Corpului 2 · armată, pînă la
5 octombrie au continuat lupte:e pentru lărgirea capului de pod de pe

oper.aţii, diviziile sale intrînd
Mureş 11 •

Aşadar, forţele principale a.le Armatei 4 române rprin acţiunile executate
îritre· 22 septembrie şi 5 octombrie ,în perimetrul Oarba de Mureş au angajat puternic inamicul din fîşia armatei, uşurSnd ofensiva marilor unităţi
sovietice şi române care aeţionau la est .spre Tg. Mureş şi la vest pe direcţia
Turda-Cluj.
Să vedem acum, !În esenţă, unde sunt erorile şi legendele!!
Am luptat la Oarba de Mureş, de la în:ceput pînă la sfîrşit, În calitate
de ,comandant de companie şi revăd, •după aproape 37 de ani, fiecare episod
al marii încleştări! În urma luptelor ,desfăşurate în a doua jumătate a .Junii
septembrie şi începutul lunii octombrie 1944, aliniamentul frontului din România - ,întins pe circa 800 km - forma mai Întîi un mare arc de cerc
cu intrfodul spre noi, în faţa Munţilor Rodnei, Bîrgăului şi Călimanului,
de-a lungul Mureşului (superior şi mijlociu), Arieşului, pantelor de nord ale
masivului Bihor, sud Oradea şi apoi, descriind o budă largă spre inamic,
urma aproximativ traseul frontierei româno-maghiare, pe urmă al celei româno-iugos;ave; ,după acea.sta, linia de contact pătrundea pe teritoriul Iugoslaviei, ,ajungiind la Dunăre la est de Belgrad.
ln acest context •strategic, trupele Frontului 4 ucrainean erau angajate
în luptele grele ,în zona trecătorilor Carpaţilor Păduroşi. Trupele Frontului
3 ucrainean ajunseseră la frontiera bulgaro-iugoslavă. Iar trupele Frontului
2 ucrainean, înisumînd 42 de divizii plus 8 corpuri mobile, aveau ,pe terioo11

Idem, p. 224-228.
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riul României S din cole 6 arm;Jte .ile lor (plus o armată aeri.ină). Forţel-e
române din .ft~ia de ofensivă a acestui Front insumau 22 de divizii grupate
în 2 armate (1 şi 4), wi corp aerian, diferite mari unităţi ~i unităţi speciale.
Faţă de această situaţie, Comandamentul Suprem Sovietic a hotăr'Ît să
dea. o nouă lovitură de amploa,re care să dud la zdrobirea grupăr:ilor inamice din Ucrain.i Subcarpatică, din partea ·de nord-vest a României şi din
es.tul Ungariei. 1n acest cadru strategic, trupe;e Frontului 2 ucrainean au ex:e.cutat, ,între 6 şi 28 octombrie operaţia Debreţin. ln .fata Frontului 2 ucrainean
se apăra Grupul de armate hitlerist „Sud", compus din Armatele 8 şi 6
hitleriste şi Armate!e 2 şi 3 horthytste, 1plus cîteva M.U. din grupul de armate
„F". Forţele hitleristo-horthyste totalizau acum 32 de diivizii şi S brigăzi. In
podi-şui Transilvaniei acţionau Armatele 8 germană şi 2 .maghiară, iar la vest
de Munţii Apuseni, Armata 6 germană şi 3 maghiară. Concepţi:a. noii acţiuni
consta Într-o lovitură principală pe la vest de Munţii Apuseni, grupînd majoritatea fo1'elor fo Cîmpia Tisei, unde se ,putea utiliza largul spaţiu de oonrentrare menţinut de Armata 1 română tn cursud. operaţiunilor de acoperire
din luna septembrie şi lărgit spre sfiÎrşitul acestei luni de forţele -snvietice
a·runse aici, [n cooperare cu trupele române.
Desfăşurarea favorabilă 1pentru trupele româno-ruse a planului ofensiv
a: operaţiei Debreţin s-a concretizat ,în •Înaintarea trupelor Frontului 2 ucrainean spre Debre,ţin şi a celor din Frontul 4 ucrainean din Carpaţii Păduroşi
.spre Ujgorod, ceea ce ameninţa cu o largă focercuire gruparea fascistă din
nordul Tran,siJ:vaniei. In asemenea oon,diţii, inamicul din Transilvania a cău
tat să ,se retragă pentru a nu fi încercuit şi nirni,cit sau capturat, nu fără a
o.pune însă ,în zone de teren favorabile o rezistenţă cu scopul de-a înurzi.a
urmărirea noastră 1 2.

Aşa,dai;:, se poate vorbi de o operaţie Debreţin numai după 6 octombrie
1944. Pînă la această dată au avut loc aeţiunile strălucite ale armatei române
din zona Oarba de Mureş. În asemenea context real-isroric nu :putem .fi de
acor J cu acei istmici care au Încadrat :acţiunile de la Oarba de Mureş în
c~dru: operaţiei Debreţin!
Oarba de Mureş a fost o operaţiune .specială, care, 1prin amploarea desfă.)urării de forţe şi mijloace, prin nllirtlărul pier,derilor mferite, prin eroismul trupelor li ca,pacitatea manevrieră de care au dat .dovadă comaadamentele, rămîne o strălucită manifestare românească a luptei armate împotriva
fascismului, o operaţiune distinctă care nu se poate numi altfel decît operaţi unea Oarba de Mureş! Ea s-a desfăşurat În contextul general strategic al
cooperării româno-sovietice şi pe fundalul aceste:a, dar a demonstrat, prin
prepon:lerenţa individualităţii româneşti, toate calităţile eroismului a.ntif a.scist românes..:. Desi,gur, un război de ,coaliţie solicită îmbinări ju,dicioase ~n
pi.an strategic între. e~:aloanele ,de comandă ale ,partic~panţilor, cooperare şi
~prijin reciproc, ,însă aceste coordonate nu exclud individualitatea operativă
~i tactică a participanţilor. În 1917, de exemplu, coordonatele ·strategice impuneau unitatea co'.aborării româno-ruse, dar aceasta nu a exdus indi vidu.alitJ.tea romf:neas::ă În marile bătălii de la Mărăşti, Mărăşe~ti şi Oitu:z!

1·!

/Jem, p. 2-11---2-1.,.

OARBA DE

MURJ!Ş,

1944

299

După

6 octombrie 1944, sirua:tia se .schimbă, odată cu i,ni,ţierea planului
se efectuează regrupări de forţe şi ise montează aqiunea
pentru sectorul Murciş-Arieş a ,Începe în dimineaţa de
9 ocrombrrie 1944. lnrsă, fo noaptea de 8/9 octombr~. trupele în.amice focep
retragerea, as~el că nu a mai avut Joc ofensiva tproiectată şi s-a trc.cut direct
la urmărire 13 • Desigur, după această dată este vorba de operaţia strar.egid
operaţiei Debreţin,
ofensivă prevăzută

Debreţin!

O altă tproblemă ,proifund controversată o constituie „necesitatea obic,ctia desifă~urării Qperaţiunii Oaroa <le Mureş! lstoriograifi.a militară, indusiv lucrările memorialil'itice apăru•te, au luat, pînă în prezent, ,în considerare
problemele, desigur pe11fect reale, ale eroismul.ui rominesc, ale tributului de
sînge pe care armata noastră a trebuit să-l plătească ia Jupta antifaoci.stă de
pe ,pl.aiur-ile mureşcne. Dar nu s-au analizat implwa.ţiile oare au determinat
comandamentele noastre să analizeze
fond" operaţiunea Oa11ba de Mureş,
sacrificînd aici adevărate hecatombe de morţi şi răniţi!
In acest context de analiză istorică, să vedem ,fa,ptele reale. Deja ~
precizat mai înainte faptul că, IÎn oa.drul operaţiei Debreţin succesele obţi
nute Gnspre nordul Transilvaniei de către tr,upele Frontului 4 ocrainean, care
înainta din Carp.aţii pă,duroşi ,spre Ujgorod ,şi de cele concentrate la vest
de Munţii Apuseni pe direcţia lovi.turii principale a Frontului 2 ucrainean
îngpre Ora.dea Mare-Deibreţin, au format o mare pungă strategică, în care
forţele hitletisro-honhyste din Transih•ania erau ,a,meninµte cu iîncercuirea
şi nimicirea, fapt care a determinat retragerea prec~pitată a acestora fo noa,ptea de 8/9 octombrie 1944. Faţă de acea.stă ,situaţie strategică, pentru ce a
fost nevoie ,de Oarba de Mureş?!! Un studiu dt de &t, chiar ,superficial,
al terenului oc-up,at de inamic demonstra vederile adînci fo spatele românesc
ale dealllllui, Sîngeo~iu, în special cotele 463 .şi m.ai a:es 495, abruptul pantelor acestui amfiteatru şi mai ales tă,ietura adăpost antiartilerie dinapoia iînăi-.
ţîanilor dominante. Bine ţesută cu foc, înălţimea se prezen-ta aproape ineXIpUgnabilă, rai.doma redutelor Griv~µ 1 şi 2 din si,stemul de ,aipărare de la Plevna
din 1877!
Socotim că o ,,fixare" temeinică a inamicului se ,putea efectua cu mai
mult foc şi mai puţine pierderi! De .aisemenea, dacă situaţia ·strategică ,de
ansamblu favorabilă trupefor româno-ruse a determinat după 6 octombrie
retragerea generală a inamicului, apoi trebuie .sublin:at şi faptul că, în ce·
pri,veşte Oariba de ,Mureş, factorul strategic s-.a coroborat cu cel tacti!c, deoarece înaintarea trupelor româno-r,u.se, după eliberarea T,g. Mureşului, spre
vest, peste Mureş (iinăLţimile sub Sucutard, Pal.a.oca, Cămăraş - 30 km nord•
est Turda), .ameninţa direct spatele Diviz-iei 8 cavalerie S.S., in-terceiptîndu-i
comunicaţiile. Ca atare, inamicul a pă•ră1 sit complet dealul Sîngeor,giu!ui, în
vă"

„a

1

13 Arhiva M.A.N. M.St.M., dosarele: nr. 1/9, fila 145; nr. 3/26, fila 10; nr. 3/1 I,
filele 373-375 şi 391 - Sinteza informativă a Armatei -I pe decada :Z0-30 sept. 1944 cu
rchema anexă; nr. 3/12, filele 145-147, 151 - Sinteza informativă a Armatei 4 pe decada 1-10 octombrie 1944; nr. 3/26, filele 9 şi 10 - Planul ofenrivti trupelor Armatei
27 Sovietice pe direcţia generală Cluj; nr. 3/12, fi.lele 114-117, 156 şi 157 - Ordinul de
operaţii nr. 18 şi nr. 308060 din 8 octombrie 1944 al AmlQtci 4 române; nr. 457/207,
filele 2-12 - lnrtrucţiunile M. St. M., Secţia I, nr. 67000 din 29 septembrie 1944; nr.
298/4, filele 108-109 - furnalul de operaţii al Diviziei 9 infanterie pe luna octombrie;
nr. 3/12, fi1a 127 - Ordirnd de operaţii nr. 19 al Armatei 4 române.
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urma gravei ameni9_ţări cu focei:ci,iirea, de~~_nată atît în p_l~ll: strategic dt şi
tactic. Oare nu ~~-a puri.a aştepia · aq:sţ .morrien.t, -care ar fi 1•• cr;uţat m.ii d~
v(eţi, sau era :neces..ir,~ ,a~ţiune;i,_ că.,r~. ~"- desif~şµrat pentru „s.păl-i.rea păcatelor'.'.
un9r comandanţi_ r,o.i:nâni?LDeip?-rte de. noi. iiî,n.dwl :uno( incriminări, da.r, . la
r~ţţoi este foarte• bine cu.nosc1,1t, _faptul .că Tiotărîrile de dedan)iare .a 1:1nor
oper.aţiuni - mai ales ele. anverg_µra cazului f).~stru ~ se ~u. pe haz.a unei t~meinice analize a: isiiuaţiei, în cadrul căreiă
aprofundează o serie de f-i.c~
tori obiectiv necesari pentru tragerea concluziilor ~re ,determină, În ultimă
eS(!'nţă, hotărîrea, cuni · sîm:. tăria şi• amplasarea inami_ctilui (detaliată), terenul,· forţele proprii· (efe.ct'.ive şi mai ales focul)~ sta.biJirea ·direcţiei loviturii
pT'i'nciip-ale, sprijinul 'vecinilor (foc şi •fixare),· cooperarea aqnelor (perfe_d
<>iganizată), condiţiile care facilitează saµ higreunea.ză . ofe_nsiva, stabilirea
funcţie ;de toate acestea a ,datei şi orei atacului etc. La· 9ad;>a de Mureş,
tendinţa era atacarea inamicului şi cucerirea. celor două puncte-cheie: ·cote_le
463' şi 495. Unităţile române intrau· direct, ..din mişcare, în ofensivă sub
protecţia citorva minute de foc artilerisii-c, uneori tras chî.ar în unita.ţile
noastre, -fapt ce a ;fă'..tut ca· nu o dată .să ,se au:dă ,pe :Întreaga vale a Mure,;uhii stri,gătele repetate ale laniţurilor ··de trăgători: ,,Artileria să lungească
tragerea!" lnfanieriştii', uneori şi• cavaleriştii descălecaţi, porneau :în iureş
năvalnic spre tnă1ţimile dealului Sîrigeor,giu. Pe la jumătate.a deailului, cînd
p.ante'.e deveneau mai abrupte, 1ncepea ţesătura focului aruncătoarelor ina:.
mice, iar oÎ•nd atacatorii ajungeau epuizaţi fizic la creastă, se declanşa icontraatacul inamic, care iii arunca inapoi. Acei comandanţi de subunităţi care au
stu-:iiat şi Înţeles „tehnica" -ele luptă ·a germanilor, .au reuşit să se înfiltreze
prin· viroaige şi tă-ieturi de teren, odihnindu-şi succesiv oamenii, ajungînd la
creaistă şi respingînd inamicul, aviînid ai-ci În lupta icorp Ia corp, totuşi, pierderi ~imţitoare. Ne permitem să suibliniem faptul că o întîrziere de citeva zile
-· volens, nolens, a existat - , cruţa multe vieţi, iar sfGrşitul era acelaşi înfrîngerea cotropitorilor!
·

se

VI
Repet, notele critice privind concepţia şi des.făşurarea operaţiunii Oarba
nu diminuează cu nimic meritul miilor .de ostaşi români care au
luptat sau au căzut în lupta pentru cucerirea dealului Sfogeorgiu, eroismul,
d!îrzeni.a, S1fi.darea de moarte,_ pe care ,le-au ,demonstrat ,din ,plin. Notele critice
reprezintă numai învăţăminte din marea carte a istoriei militare româneşti,
care nu ezită fosă să evidenţieze minunatul eroism al ostaşilor români în
cumplita îndeştare cu fascismul. Note criti-ce s-au făcut şi •pe marginea
bătăliei de la Plevna (1877) şi a celei de I.a Mărăşeşti (1917) sau chiar ,pe
marginea unor bătălii care au hotăl'ît destinele omenirii (Leipzig, 1813; Waterloo, 1815; Marna, 1914 etc., etc.). Ceea ce a determinat însă intrarea Io~
în istoria ,popoarelor a fost eroismul trupelor şi comandanţilor, minunatele
-exemple ,de jenfă de sine - in-dividuală şi colectivă!
Lwptele au continuat cu aceeaşi mare intensitate şi după Oarba de Mureş. Cot la cot cu eroica Armată Sovietică, trupele române sprijinite
.de ,întregul nostru popor mobilizat de comunişti - au încheiat la 25 octom-
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brie 1944 eliberarea străvechiului ,pămînt românesc al Transilvaniei. Operaţiunile au continuat, armata română participî,nid cu eroism la eliberarea popoarelor prietene: maghiar, cehoslovac şi austriac, încununându ... şi steagurile de
luptă cu noi şi strălucite victorii, pînă la zdrobirea finală a fascismului 14 •
Noi, cei ,care am h.1,ptat acum 37 de ani la Oarba de Mureş, păstrăm amintiri neşter~. Cu profundă aducere aminte privim monumentul pe care
recunoştinţa pauiei l-a înălţat pe meleagurile marii tragedii, .dar şi ale marelui eroim românesc. Acesta are darul să transmită generaţii.lor de astăzi
sentimentul profund :al iubirii de patrie, ,pe care generaţia noaistră l-a concretizat jn marile bătălii şi victorii ale luptei antifaociste. Oarba de Mureş este
un strălucit episod al acestui sentiment, demn de a str~bate peste ani şi ani,
în vibranta sa chemare de-a te jerfi pentru ,patrie, i:ar, dn.d ea se numeşte
România Socialistă, nlenţele cresc, devenind mai obiectiv-educaţionale. Să
Je urmăm!

GEORGE PROTOPOPESCU

UNE PAGE DE L'HEROISME ROUMAIN 1944
(Resume)
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L'a,uteur, qui a partici,pe
la gra.cle bataille pendant Ies mois de SC\J)tembre-0~tabre
1944, de la zone Oarba de Mureş, releve, dans une optiq-ue redie scientifique, l'entiere problcmatique complexe lib: de cene batailk.
En utilisam, <lans une complexe synthese, ,presque en tota:lite, le materiau dooumentaire
- Ies journaux <les operations, Ies ordres de lutte, Ies appreciations historiogro,phiques - et
a=i sa vision personne1le, l'auteur fait quelques :precisions, enticrement nouvelles, en regardant
la grande bataille.
Tou.t d'abord, l'auteur souligne le fait que la grande hataiBe du milieu de Mur~ n'apparten~t pas a la vaste operation Debreczin, qui a.ura lieu apres 6 octobre 1944, en restant
une briliante action de l'armee roumaine, qui se deroula dans le contexte general strategique
qui a cree Ies conditions favorables pour le devcloppemcnt de l'operation Debreczin.
Un autre probleme profondemen•t controverse - l'opportunite de l'o:peration Oarba de
Mureş est elucide par l'auteur. Dans son o.ptique, \'.auteur, en face des conditions strate-gique:,
par l'avaoce orageuse de l'armee sovietique, montrc que Ies pertes de il'armce
muma.inc sont :plus grandes viw-vis des buts fixes et en speci,aJ des realisations obtenues.
P.ar dessous <les critiques scientifaques adressees
.Ja conception de la bataille et de son
organisation, l'aiutcur souligne avec grande force l'heroi= roumain qui s'est manifeste en
plein
Oarba de Mureş, cn montant unc 6c1atante lumiere sur l'armee rouma.ine ,pendant
la lutte menee avoc l'arrnee sovietique contre le fascisme, en mettant avec justifice fierte t1.
hataillc de Mureş auwur de celles ele Griviţa (1877) et Mărăşeşti (1917).

creees

a

a
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V. Programul P.C.R., Bocu~ti, 1975, p. 50-51.

NOTE SI
DISCUTII
,
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DESCOPERIRI ENEOLITICE LA GILAU (II)*

Să,păturile arheologice sistematice din vara anului 1980 . de la Gi1ău
castru, conduse de D. !sac, au avut ca obiectiv decopertarea praetorium-ului
şi a porta principalis dextra. De aceea au fost ,deschise mmătoarele secţiuni:
XVI, XVII, XVIII (fig. 1) din care, pe lingă materialul prefeudal, rom~
şi dacic, au ieşit la iveală şi fragmente ,ceramice aparţin~nd culturilor Tiszapol,gar şi Coţofeni. Secţiunea XVI a fost trasată paralel cu latura de. sud
a · castrului, secţionînd porta principalis dextra. Ulterior au fost deschise,.
de o parte şi ,ailta a seeţiunii, cîteva casete. Din acea.stă zonă au fost .adunate.
materiale arheologice Începînd de la adîncimea de 1,30 m, care aparţin
cuhrurilor Tiszapolgar (970/o) şi Coţofeni (30/o) (fig. 2B). Perpendicular pe
S: ~VI a fost deschisă S. XVII ~fig. ~A), stratul ~!1eolitic fiind ~ntre adiÎncinule de 1,30-2,73 rn. în a.ceasta •secţiune, .la metru 15,27-17, au fost des-·
coperite resturile unei locuinţe aparţinătoare culturii Tiszapol.gar, ce constau
dintr-a aglomerare de ceramică, ,chirpici şi pietre de riiu. Urme ale cwlturii
Coţofeni au fost ,descoperite .doar în proporţie de 0,20/o; numărul acestora
sporeşte În secţiunea XVIII, aj1ungînd la 3,50/o.
Noile descoperiri Coţofeni nu au adus elemente noi faţă ,de cele apărute
în anii 1976-1978. Ornaimentele 51Înt cele obişnuite, realizate în relief, prin
incizii, sau făcute ,cu unghia (fig. 3), înscriindu„se în registrul motivi.5tic. al
fazei timpurii 1 •

Descoperiri Tiszapolgar
Utilajul litic constă ,dintr-un v:Îrf de şist meniilitic (fig. 5/1), o I.a.mă din,
silex (fig. 5/4) şi o aşchie din silex (inv. P. 72640).
Materialul osteologic cu urme de prelucrare este relativ mare (inv.
P. 72609, 72716, 72720, 72721, 72797, fig. 5/3 şi un fragment de corn,
inv. P. 72582). Obiectul de o,s (fig. 5/1), foarte frumos şlefuit, pare să fi
fost în curs de prelucrare sau, poate, obiect finit cu o destinaţie necunoscută în prezent.
Un fragment dintr-o figurină zoomorfă (fig. 5/6) a fost găsit la a,dîncimea ,de 1,05 rn, împreună cu ceramică Tiszapolgar. Poate că reprezintă un
bovideu, fij,n,d o apariţie dest1t1l de rară ,în această civiliza.ţie.
Ceramica uzuală, în proporţie de 26,60/o ,în S. XVIII, 17 ,30/o în S. XVII
şi 3C,70/o fo S. XVI, are următoarele nuanţe: cenuşiu cu sl~p roşcat (66,50/o),.
cenuşiu, cărămiziu şi brun.
* Partea I-.a în ActaMN, XVII, 1980, p. 393

şi •urm.
Tipurile de ornamente Cotofeni apar În următoarele proporţii: a-4,60/o, b-4,60/o,.
c-22,70/o, d-27,20/o, e-9,10/o, f-31,80/o.
1
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Ceramic-a semifină este ,cea mai numeroasă. Procentajul oscilează intre
65¾ şi 710/o. La această categorie există următoarele •specii: cenuş~. cenuşie
ou slip roşcat ~i gălbui. Primele două sînt aproximatiiv fo acelea.şi ,proporţii.
Ceramica fină, foarte puţin numeroasă, are următoarele nuan;e: cenll?iu,
gălibui ~i negru.
ln amestecul pastei, ca degresant, se foloseau: cioburi ·pisate, pietri.cele
(mai ales la specia de uz comun), nisi:p, mică şi materie organică 2 •
1n urma studierii statistioce a materialului -ceramic, din punct de vedere stratigra.fic, •s-a con-statat în nivelul de jos (-2,73 m) o frecvenţă mai
mare a ceramicii fine, În comparaţie cu cea uzuală. Urmează ipoi o perioadă
de i1l'Wluţie, în care se observă o creştere simţitoare a categoriei uzuale,
în detrimentul celei .fine şi semi.fine (-1,90 m), după care se oonstată o
fază în care ,ceramica fină se men.ţione la. cote joase (ifig. 4B).
fo această campanie -de saipăruri, la fel ca şi iÎn celelalte, numărul fra.gmenidor de buze de vas (fig. 11/1-22, 24-28) şi a fondurilor de vas este
foarte mare. S-au putut reconstitui .următoarele tiipuri de vase: castroane
(fig. 6/1-3, 5, 7), ,străchini (.fig. 6/6) şi un castron~ icu fondul aproape
drept (fig. 6/4). Aceste forme au analogii iÎn des,coperirile aparţin.înd culturii Tiszapolgar de la Româneşti, Parţ,a 3 , Fegyvernek4, H6dmezovasarhelyNepkert5, H6dmezovasarhely Kotacpart 6 etc. La Gilău există numeroase tipuri de ,pahare (fig. 7/6, fig. 9/1, 3, 7, 8, 11-12, 14)7 • FoI1!11e asemănătoare,
alăt'nri de cele amintite în studiul precedent, există la Româneşti şi Bucovăţ8, H6dmezovasarhely-Kotaicpart9 Cit. ,,Vasele de bucătărie" (fig. 7/1, 5)
au ,forme daerite, a,vînd .analogii •În toate :staţiunile Cllilturii Tiszapolgar.
Există unele vase, reprezentate 1prin cîteva fragmente (fig. 8/1-3), care
sîm greu de încadrat tipologic În vreo formă anume. O altă categorie o
formează n11pele cu picior, care 1sînt destul de numeroase ~i diversificate
(fig. 9/2, 4-6, 9-10, 13, 15). Amintim cupe •cu picior scund neperforat
sau perforat şi cupe ou perforaţii mici, mijlocii sau ,.ferestre mari"' (de
formă circulară). S-au găsit şi n11pe miniaturale cu picior plin. Cupa cu
patru picioare (.,cioc") (fig. 8/4) are an.alogii •În exemplare cu trei rpicioare
la Burovăţ 10 :şi În capacele de la Csepa-Csipsarp,art ,şi Tiszaug-Kisretp,a.rt 11 •
Unele fragmente ceramice (fig. 10/1, 4) pot ,să aparţină unor castroane sau
unor cupe cu picior.
2 Siru.aţi,a statistică

a degresantului se pre-z,intă astfel: cioburi - H, I 0/0 , nisiF - 20,5¼,
19,80/o, m:uerial or,gan.ic - U,80/o, !Pietricele - 11,70;0 •
3 Gh. La,.uovi·,,i, în Isarzivanja, 5, 1976, fig. 2/-', fig. 3/7.
4 I; Kurzian, The Early Copper Age Tiszapolgar Culturc i11 the Carpathi,m &z„in,
ni.da.pesta, 1972, pi. XXXI/4.
:. Ibidem, pi. XL/5.
ti Ibidem, pi. XL VI/10.
1 Acestea pot fi şi ca.pace, <l:u nu s-au gă,it :1,mlore n1 gur.1 .tt!t <le Î-ng,:st:i, cin: s-u
potrivi .acestor ca.pace.
8 Gh. La,.aroviri, op. cit., fi~. 2/1, 2 şi fig. 2/15.
" I. Kutzi,in, op. cit., pi. XL V/5.
10 Gh. Lazarovici, op. cit., fig. 2/17.
11 I. Kut,ian. op. rit., fig. I şi pi. LXXI/I\.
mică
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Ornamentele constau din: procminenţel 2 , &ferite ca formă şi dimemiuni
(tfi,g. 11/23, 29-52, fig. 4A); incizii ,pe buză (fig. 10/2-3); impresiuni ,cu
un obiect rotund {ifig. 5/5, 8) .sau dreptunghiular (fig. 5/9, 10); imprc:5iuni
alveoLare pe corpul (fig. 5f,11) sau piciorul vasuLui (fig. 5/12); baribotină
neorganizată; amprente pe fond.ul vaselor, provenind de la tipuri diferite
de ţeSături, implerituri (rfig. 12/1-10) 5au de la frunz.ele pe care au fost
,aşezate vasele pentru uscat (ifig. 13/1-9).
Ca analogii ,pentru cele de mai sus, citam: ornamente executat.e ou
obiecte de formă dreptunghiulară la Paszab-Egbalma 13 ; la Oebreocen-Nyulas 14
e.xi-stă impresiuni iÎn jurul butonului; decorul alveolar, -în două ronduri vertioale, pe ;picior de cupă iperforat, 'SC •Înmlneşte ,şi la Kiskun,fclcgyhaza-Paka 15 •
Noile cercetări de la Gi)a,u au dus la îmbogăţirea informaţiilor ce provin din cercetări!e anterioare aile A. Mozsolics şi M. Rusu. Idemirficare.a în
depozitele Muzeului de istorie al Transilrvaniei a materialului descoperit în
1942 de A. Mozsolics 16 ne lămureşte în privinţa unor referiri privind. existenţa unei faze mai timpurii, Tisa II, la Gilău 17 sau privind refeririJe la
ceramică pictată, ,făcute de M. Roska 18 • Aceste materiale aparţin, ,ca faictură
şi forme, epocii neolitice mijlocii, care În bazinul Soille?IJl)ui a fost definită
cu termenul de grup Iclod, faza J1°. Aceasta ,presupune un orizont mai timpuriu declt Tisa II şi chiar Tiisa 12°.
Deci, <Între desooperiril:e neolitice de la Gilău şi cele eneolirice aiparţi.n-înd
culturii Tisza:polgar, se intercalează o serie de desooperiri cum !i1Înt cele de
la Cluj - P-ţa Libertăţii (niv. II), Gluj - Airbive, Cluj - P-ţa Viotoriei.
Cliuj - Biblioteca Academiei {niv. II), Cluj - P-ţa Ştefan cel Mare {niv. I
şi II), klod (niv. I-III)21 şi cîteva .fragmente -ceramice descoperite ,)a Gilău
în această ,campanie de săpături {inv. P. 72825, 72859, 72926).
Din aceste motive revenim asupra unei trimiteri a noastre, prin care
acceptam ideea Doinei Ignat privind legăturile fazei timpurii Tiszapolgar
cu grupele Gorzsa şi Desk A 22 , întrudt relaţia acestor grupuri :şi - mai
ales - a grupului Gorzs:a poate ,fi va1albiil.ă doar ,pentru descoperirile de
genul ce!or din grupul Idod II şi, poate, Iclod III.
12
Tupu,:,i de proeminenţe: A - în fig. 11/35-37, cu '1.Jariantele: A 1 - În fig. 11/38-40.
A2 - ân fig. 11/41-42; tipul B, fo fig. 11/23, cu v,arj.antcle: B1 in .fig. 11/43.
82 -fo fig. 11/44; tipul C, .în fig. 11/45-46; tipul D, in fig. 11/47; tipuJ E, in fig. 11/48;
tip,d F, în fig. 11/49; tipul G, iÎn fig. 11/50; tip,d H, În f.ig. 11/51, cu varianta Hi -În f.ig. 11/52; tipul I, ân fig. 11/31, cu varianta 12 În fig. 11/32; tipul J - ,În fig.
11/34, cu varianta / 1 - în fig. 11/29; tipul K - În fig. 11/30 ~i tipul L - .În fig. 11/3.L
13 I. Kiutzian, op. cit., ,pi. IV /19.
14 Ibidem, pi. VII/2.
1~ Ibidem, ,pi. XII/6.
16 Muzeul do istorie al Transilvaniei, inv. P. 72611-623.
17 M. Rusu, în Banatica, 1, 1971, .p. 79.
1s M. Roska, în Kăzl, III, 1943, p. 66.
19 Gh. Lazarovici, în StudComCaransebeş, II, 1977, p. 197; Idem, în ActaMN, XIV,
1977, ..E· 25.
· Idem, în Banatica, III, p. 22-23; Idem, în Neoliticul Banatului, Cluj-Na.poca,
1979, p. 155-161.
21 Idem, în StudComCaransebeş, II, 1977 (tabelul cronologic).
pra faunei (de P. Gcoroceanu, C. Lisovchi-Cheleşanu, M. Gcoroceanu), În ActaMN, XV,
22 Z. Kalmar, În ActaMN, XVII, 1980, notele 29-30.

NOTE

308

Şi DISCUŢII

, .ţ\«~ptînd ideea unor elemente sau origini focale pentru cultura Tisz.apolg~f•. în Tran~ilvania 22a, 1a care descoperirile de la Ialod şi Suplacul de
Barcau 23 ar constitui o bază locală, este firesc şi logi,c ca descoperirile eneolitice 'pe la Gilău să fie ulterioare faui a III-a a .grupului Idod.
Menţionăm focă o ,dată, pe lbaz.a materialuhui nou descoperit, foadrareia
într-o etapă timpurie a culturii Tiszapolgar din ,staţiunea de La Gilă.u, conform comentariilor ~i încadrării propuse de N. Vlassa, la publicarea m_aterialelor de la Dăbîca 24 , dar într-<> etapă ceva mai tîrzie decît cea reprezentată
în aşez.arca de la Daibîca.
.
.
Problemele ipe care cultura Tiszapolgar le ridică necesită un ,studiu .aproforidât ,asupra acestei civilizaţii şi valorificarea numeroaselor descoperiri existente fo muzeele Transilvaniei.
ZOIA KALMAR

DECOUVERTES ENEOLITHIQUES A GILAU (II)
(Resume)
Les fouilles archeologiqucs dans le camp romain pendant l'ete 1980 ont rrus a JOUr
de nouveaux clements des culllllres Tiszapolgar et Coţofeni. Pour la premiere nous si,gnalons
le decor de petits trous circula.ires et rectangulaires real.i.ses ,par i:mprcssion. Les nouve:rnx
motifs decoratifs ne changent pas d'aucune maniere La datation de l"etahlis5ement eneolithiquc
dans une phase ancienne de la culture Tîszapolgar. Qua.nt
la culturc CoţOfeni, ont paru Ies
m001~ categorjes qu'ont etc signalees dans notre artide de ActaMN, XVII, 1980, pp. 393 sqq.

a

Vezi N. V!assa, .în SC/V, XII, 1, 1961, ·P· 21 şi SC!V, 15, 3, 1964, p. 360--361.
Gh. Lazarovici, Neol.iticul, Banatului, ,p. 155-161; D. Ignat, în Materiale fi cerce1arheologice (rapoarte), Oradea, 1979, ,p. 54.
24 N. V!assa, în ActaMN, VI, 1969, p. 30-31.
22 a
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SĂPĂTURILE

-

ARHEOLOGICE DE LA

A5EZAREA

COŢOFENI

CICĂU

-

Cercetările arheologice dfectoote pe terasa ,,Sălişte" din hotarul satului
Cicău (jud. ALba) au dus .şi la d~9Coperirea unei importante aşezări Coţofeni,
care reprezintă primul nivel de locuire constatat cu ooazia săpăturilor din

anii 1969-1973 1 •
Culturile premergătoare sînt reprezentate doar prin două vase: 1Un castronaş din ,pa,stă fină, de culoare oofeniu-desohisă, cu huza trasă spre interior
şi crestată pe muchie şi .găuri ,de atîrnare sub ea; ornamentat .cu benzi longitudinale de iÎmpunsături, care ailternează cu benzi neornamentate2 (1=4,4;
Dg=9X8,5; Df=S,5 om; fig. 1/2=13/1); descoperit :În S. XII (suib mormîntul călăreţrului avar)3, la 1,15 m adîn~ime; poate fi atribuit fazei tîrzii
a culturii Turdaş, deşi exi5tenţa, alături, a ceramicii tipice Coţofeni iÎl incadrează fo această cultură. Al doilea vas este fo .formă de trunchi de con,
lucrat din pastă fină cărămizie, cu ardere uniformă; ia.re doi butoni alungiţi
sub buză şi este ornamentat ·cu ,şase rînduri orizontale ,de alveole neregrulate,
ce ,acoperă aproape tot peretele vasului 4 (1=3,6; Dg=4,5; Df-2,5 om;
fig. 1/1); descoperit 10 S. I de pe .suprafaţa B. Pe baza paMei şi a ornamentului, ia.cest vas nu poate ,fi încadrat precis fo vreuna din culturile neo-eneolitice; el îmbină influenţe din Turdaşul final, culrur.a Petreşti şi Gumeln-iţa 5 •
Prezenţa izolată a acestor vase ,pe „Sălişte" se exiplică fie prin exi5tenţa
unei aşezări fo apropiere (care nu a putut fi depistată din cauza ,stratului
gros de depuneri ulterioare), fie prin popasul ipe acest teriooriu ia .unor purtă
tori ai oulturii Turdaş. Descoperirea are o importanţă .deosebită, ~ntruaît ea
deschide penspectiva ·lărgirii ariei de răspîn,dire a culturii Turdaş spre zona
estică a regiunii ,celuroase a Munţilor Apuseni.
1 Din cercetăde făcute, pînă .În iPrezent au fost publi.cate: Istoricul cercetărilor, des~rie:săipăturii şi a stratigrafiei, fo Act.aMN, XVI, 1979, p. 465-479; Aşezarea dacică şi
daco-romană, .în Apulum, XVII, 1979, p. 129-193; Aşezarea ;prefeudală, ân ActaMN, XV,
1978, p. 263-272; Necropola avară, in ActaMN, XIV, 1977, ,p. 269-290; C..erretări asupra faunei {de P. Georoceanu, C. Lisov,s,chi-Cheleşanu, M. Georoceanu), .în ActaMN, XV,

rea

1978, ,p. 273-286. Se află în curs de ,puhlicare: Desooperirile din ~ile bronzului şi
I-fall~att, :în Apulum, XVIII, 1980, care, ală.tur.i de materi.alul de faţa, constituie în.chcierea
publicării dcscqperirilor fărute.
i M. Roska, A Tomia Zs6fia-gyujtemeny Die Sammlung Zs6Jia von Torma, Cluj,
1941, .pl. LXXXI/11.
3 Vezi ,pe ,planul necropolei avare, în ActaMN, XIV, 1977, fig. 2.
4 Gf. nota 2, pi. LXXXII/4, LXXXIV /15.
5 I. Nestor, Der Stand Jer Vorgeschichtsforschung in Rumanien, Î<rt BerichtRGK, 22,
1932, p. 33-36; K. Horedt, în Apulum, Ul, 1946-1948, p. 1-16; lstRom, I, p. 47-48;
N. Vlassa, iîn ActaMN, VLI, 1970, p. 27; Idem În Apulum, IX, 1971, p. 22; D. Berciu,
Contribuţii la probl.emele neoliticu/id în Romt3nia În lumina noilor cercetări, Buoureşti,
1961, pi. I, p. 45.
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Prezcn,ţa materialelor aiparţinnnd culturii Coţ0feni a fost semnalată 1penprima dată de M. Roska, ,pe baza ,materialului păstrat in Muzeul do
istorie Aiud. După opinia sa, toporaşul de pi,a.tră din acest muzeu, provenit
de la Cicău, ar face parte din -cultura denumită „Corpadea I", iar ceramica
din „Cor,padea II" 6 •
Di·viz.area În „Corpadea I" şi „Corpadea II", propusă de M. Roska
pentru culturile C0ţofeni şi Wietenberg din Transilvania, după cum se ştie,
nu s-a focetăţenit în literatura ,de specialitate, fiind me111ţinută denumirea
dată de I. Nesror (Coţofeni) pentru ,prima fază. Cercetărrle din ultimul t~mp
~i monograifia lui Petre I. Romian 7 au dus la stahilirea a trei mari perioade
sau faze cronologice8 , faze care fosă la Cicău nu au putut fi delimitate stratigrafic.
Materialul aparţinător ·culturii Coţdfeni, reprnentat printr-un număr
mare de piese, descoperit 3n multe ,puncte, uneori fo stratruri nederanjate,
la adîncime de 0,90-1,10 m, 1,20-1,40 ,m şi ·1,40-1,60 m, ,mai rar Între
0,70-0,90 m {grosimea stratului variind ,între 0,1C şi 0,25 m), a fost gă,sit
în .supriafaţa A. De aici rezultă că aşezarea s-a extins de la marginea sud-vestică ~pre nord-estul terasei, ocupînd un spaţiu de cca 60 X 40 m (dincolo
de secţiunea XXI nemaigăsindu-se materiale Coţofeni).
Pe baza materialelor descoperite ,putem aprecia că pe „Săl~îte" au existat
cel ,puţin 20 de bordeie saiu .semi•bordeie, tin următoarele puocte (de la SV
spre NE):

tr-u

Nr. crt.
I
2
3

-4
5
~

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

I

Secţiunea
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXIV
II
IV
IV
VIII
X
XI
XI
XIV

ISituarea în cadrul secţiunii I
m
m
m
m

m
m
lll

m

m
m
m
1n

m

m

xv
xv

m

XIX
XXI
XXI
XXI

m

m
m

m

m

8- 12
15-25
25-32
21-27
28-34
31-33
45-50
16-17
36-37
23-25
3- 8
32-36
45-52
56-58
49-54
55-60
51-52
18-23
25-30
52-60

Adîncimea
0,80-0,90
0,80-0,90
0,90 m
0,70-0,90
0,80 m
0,85 m
0,70 m
1,00-1,20
1,45 m
1,40-1,60
0,70-0,90
1,10-1,35
1,10-1,40
1,15-1,20
1,00-1,20
0,95-1,10
1,00-1,40
1,40 m
1,15-1,35
I,00-1,20

m
m
m

m

m
m
m

m
m
m

m
m

m

m

6 M. Roska, Az aeneolitik11m kolozskorpadi !. jellegii emlekei Erdelyben, în KăzJCl11i,
I, I 9i2, Cluj, p. 56, nr. 58; idem, A koJ.ozskorpadi //. jellegu kultur/aci~ keramiai em/,elui
Erdelyben, fo KozlCluj, IV, 1-2, 1944, IP· 23, fig. I; idem, Repert6rium, I, Cluj, 1942,
p. 55, nr. 11 - dintre numerele de inventar mndicate, numai 1735, 1740, 1748, 17'54, 1756,
1764, 1769, 1770, 1772-1774, 1780, 1782, 1785, ,1788, 1793 sînt fragmente ceramice Co-

tofeni.

·
P. I. Roman, Cultura Coţofeni, Ed. Acad. R.S.R. - Biblioteca arheologică, XXVI,
Bucure~ti, 1976.
8 Ibidem, p. .,5. Autorul stahiJcştc trei mari perioade:
l. Perioada de formare faza I; 2. Perioada de cristalizare - faza II; 3. Perioa,da clasică - faza III.
7

:.24

NOTE

ŞI DISCUŢII

Condiţiile grele de muncă şi lipsa mijloacelor materiale pentru dezvelirea
unor supra.feţe la mari ,adân-cimi ne-au determinat ,să renunţăm la deschiderea unor casete speciale pentru a putea aprecia -cu aproximaţie mărimea
bordeielor9 • Dealt.fel, casetele din S. II, XIV şi XIX nu au permiis · surprinderea nici uneia din gropiJe în care erau fixaţi parii ce suSţinea.u pereţii lipiţi
cu lut şi nici suprafeţe mai mari cu ohirpic. Au fost găsite numai cîteva
bucăţi de -chir,pic ,în S. VIII, XIX şi XXI, iar sub ceramica Coţof eni nu
erau urme de pa,diment de lut bătătorit, care să ne permită delimitarea număru1ui exiact, a formelor şi dirnensiuni'.or 'Încăperilor, <:um s-a ,procedat în
aşezarea de la Cîlnic 10 •
Poziţia terasei „Sălişte" arată că aşezarea nu a fost fortificată, după
,cu,m nu au fost foni.ficate nici alte aşezări din Transilvania, cu excepţia
celei de la Boarta - ,,Cetăţele" şi a celei săpate la Şincai (jud. Mureş) 11 •
Nu vom ,pune <În discuţie problemel'e ·legate de geneza şi -cronologia culturii Coţ0feni, ele ifiind dezbătute În ,d~ferite ,studii şi .în monografia lui
Petre I. Roma,n 12 , în cele ce urmează propunîn:du-ne să ,prezentăm numai
materialul de~operit la Cicău, care, prin bogăţia ~i varietatea motivelor
ornamentale, ilustrează aproape fo •Întregime oaracteristicile acestei -culturi
cu aşezări atiît de denre şi bogate în România13 •
Printre descoperirile ceramice, există numai două vase <:are ar ,putea fi
considerate unioate: unul păstrat În ,întregime, altul fragmentar. Via.sul iîntre,g, de culoare {:aifenie, este ,lucrat idin pastă nisipoasă, cu ardere runiformă,
avînd corpul sferic, gîtul istrangulat şi buza puternic evazată, iar pe partea
de deaisupra diametrului max~m ,are trei tortiţe aplicate (1=44-45; Dg=19,5;
Dmx=35; Df 13 cm; fig. 4/2). Aviînd ,în vedere forma cor,pului, care este
similară •cu a unei amfore ,de la Deva 14 şi a unui vas de~operit la Slimni·c 15
- ambele cru decor tipic Coţo.feni - este posibil ca şi vasul descoperit la
Cicău, deşi neornamentat, să aparţină aceleiaşi culturi, .fără să .fie exolusă
pos~bilitatea apartenenţei sale uneia din ,culturile timpurii ale epocii bronzului.
9 Pentru alte aşezărj, vezj I. Kovacs, în DolgCluj, IV, 1913, p. 2, 5-8, U-14;
K. Homlt, în Apulum, III, 1947-1949, p. 61-66; S. Dumitraşcu - G. Togan, În ActaMN,
VIII, 1971, p. 423-427.
1o Fr. Roth, Dar nordirche Steinzeitdorj von Kelling, În Deutrche Forrchungen in
Sudorten, I, 1942, ,p. 199-214; II, 1942, !P· 440-459.
11 Valeriu Lazăr, Aşezarea Coţo/eni de la Şincai (jud. Mureş), În Marisia, VII, 1977,
p. 17-56; VIII, 1978, p. 35-56.
12 Bibliografia fiind foarte v,astă, menţionăm doar CÎ.teva studii, în care sînt disc:utate
şi lucrările mai vechi: I. Nestor, op. cit., ,p. 61-65; H. Schroller, D~ Stein- und Kupferzeit
Siebenburgenr, Berlin, 1933, p. 30-38; D. Berciu - I. Berciu, fo Apulum, II, 1943-1945,
p. 30-31, 42-43, 58-74; K. Horedt, loc. cit., p. 63-66; ]rtRom, I, 77-82; M. Roska,
R.epert6rium; idem, în KazlCluj, IV, 1-2, 1944, p. 23; D. Ber.ciu, op. cit., p. 131-133;
idem, Zorile irtoriei În Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 133-137; I. Al. AJLdea,
Aşezarea Coţofeni de la lupa Roşie - Sebeş, în Apulum, VII, 1968, p. 100--101; S. Dumiuaşou - G. Togan, în ActaMN, Vlll, 1971, p. 435-436; P. I. Roman, op. cit., iP• 59-74;
Valeriu Lazăr, loc. ci.t., VII, p. 17-56, VIU, p. 35-,56.
13 Vezi -lucrările ci~te la nota 12.
14 VI. Dumitrescu, Art.a preirtorică tn România, Bwureşti, 1974, fig. 171.
1s Ibidem, fig. 174; Fr. Roth, :în Deutsche Forrchungen in Siid.osun, 2, 1943, .p. 443(K.
I 46-47, pi. IV /1, 3.
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Fragmente!e păstrate arată că al doilea vas era probabil o amforă din
~tă fină cărămizie, cu buz,a puternic răsifr:întă ispre exterior, ornamentată
pe .ambele feţe în tehnica Smpunsăturilor succesive de -linii obliice, ce închid,
din loc -in Joc, supra.feţe tri1Unghiulare (.fig. 9/1, 2).
ln afară .de acestea, s-a mai găsit un fra,gment de perete -cu buză, care
provine tot de la un vas ornamentat În interior cu linii frînte şi oblice, cu
buza crestată ,pe muchie şi evazată spre exterior; dedesubtul ei se a,f:ă un
buton .alungit şi rînduri de ,împunsături wccesive ,(fig. 9/3 ).
Dintre fragmentele descoperite au putut fi reconstituite ipatru -ceşti 16 ,
din pastă fină, cu dilferite nuanţe de ,cenuşiu şi -cărămiziu, dintre care trei
cu mana supraînălţată. Prima a.re corp1Ul globular, gutui drept, stran.gulat
şi este ornamentată cu linii oblice ce foohid ,suprafeţe unghiulare pe 1Întregllll
corp {1=6,S; Dg==S,3; Dmx=6,3 cm; fig. 2/'l). A doua este tot cu rnr,pul
globuJar, buza dreaptă, dar este omamentată cu benzi de linii verticale,
ce delimitează suprafeţe umplute cu linii oblice (Î=6,00; Dg-5,2; Drnx=
6,8 cm; fig. 2/2). A treia, s1imilară ou prima la ,corp şi gît, are buza teşită,
uşor evazată, corpul acoperit cu linii oblice (Î=S-5,5; Dg=4,7X4,3;
Dmx=S,S; Df=3 cm; fig. 3/1). A ,patra., cu fundul globular, cu cîte două
orificii de o parte şi de alta a buzei, uşor evazată, este lucrată din pastă
fină <.'.ărămizie, cu ardere un-iformă, şi este ornamentată pe diametrul maxim
cu un rînd de linii verticale {Î=6,2; Dg=6,3; Dmx=6,4 cm; fig. 3/2).
Din 1pastă similară, negricioasă, se păstrează: 1) iun fra.gmem de ceaµ
cu corp globul,a.r şi toarta ,supraînălţată (ruptă), ornamentat cu linii oblice
succesive, on benz-i opuse ce închid supra.feţe unghiulare (fig. 6/6); 2) un
fragment dintr-o ceaşcă, tot cu corp globular şi toartă supraînălţată (ruptă),
avînd buza uşor evazată, îngroşată şi crestată fo exteri.or, ornamentat pe
corp <JU patru rînduri de liniuţe incizate (fig. 5/2); 3) un alt fra)a;ment ·dintr-o
cea~. tot cu cor,p gilobular şi cu buza evazată, ornamentată cu rînduri de
incizii „cu unghia" (fig. 5/1). S-a găs-it de asemenea un număr re!ativ mare
de fragmente a:e unor oale de dimensiu.ni mijlocii• 7 , '-·u buza răsfoîntâ şi
ooa.na SU!pra.înălţată ,(cu seqiune ovală, lată de 3---6,9 ..:m); lucrate din pastă
poroasă, amestecată cu nisi,p :şi pietricele, de culoare cu d~ferite nuan·ţe de
cărămiz-i.u, puternic arse (majoritatea cu ardere ise,cundară). Suprafaţa bine
netezită este a-coperită cu angobă. Multe ,au aceeaşi culoare -în interior şi
exterior: diiferite nuanţe de ,cenuşiu şi cărămiziu, iar mai puţine negre sau
cafeniu-deschise. La cîteva fragmente culoarea din interior diferă de cea
din exterior: mai frecvent găsim cenuşiu În exterior şi cărămiziu în interior
sau invers, combinaţiile cu alte culori fiind rare.
Anafo.fod materialul de la Ci.cău după criteriul stabilit de P. I. Roman
referitor la tehnica folosită, s-a putut oonstata existen•ţa celor patru procedee tehnice, cu o predominen.ţă netă a celei ornamentate „prin adin·cire",
În or<line descre-scîndă urmînd tehnicile: IÎn relief, prin incrustaţie şi prin
pictură.

sîm frecvente; decoml lor diferă de la caz la caz,
Vezi H. Schroller, op. cil.,
pi. 26-27; lfr. Roth, loc. cit., 1, 14142, pl. VLll, X; 2, 1943, ,pl. III; M. Roska, în
Ko:z.leu,j, I, 1941, p. 45, 59, 61, 63, 70, 83; IV, 1-2, 1944, p. 24, fig. 2; K. Horedt,
ţ<1ţ. cit., _rp. 64, fig. 1~/,1-_3, 5; S. Dumi~ra,cu - ~- Tog,an, loc. cit., p. 431~ pl. IV/1-6;
Vt Dumitres,cu, op. a.t., fig. 172-173 ş1 1ndeoscb1 la P. I. Roman, op. cu., p. 20-21.
>7 Analogii se găsesc în lucrările citate mai su~.
18
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Fig. 4 -

Vas cu gurguie (1) ;

amfo ră

(2).
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Fig. 5 -

Fragmente ceramice ornamentate prin adlncire.
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l •'ig. 6 -

P ragmente cera mice ornamenta te prin adîndre (I , 2, 4 - 7)

şi
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prin pictud (3).
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Fr,agmentde ceramice ornamentate ,prin procedeul 1 conţin: linii in.cizate drepte sau obli.ce (,fig. 514, 5, 6; 6/1, 2), cu 1Şiruri ,paralele de ise~ente
de Ql'C (,fig. 7/8; 10/6, 8; 11/1, 4, 5; 12/3) sau
poligoane mici de d:iJferite
forme, realizate prin incizie (ifig. 7/7, 12, 13, 10); cu şiruri ,paralele de ,li-nii
curbe, isub ca:re se .aiflă linii o:blice (ifi.g. 6/5; 7/7); linii drepte şi ohlice
(fig. 6/7) &u lin.ii 1n formă de bră.duţ {1fig. 7/o3; 10/6, 7, 9, 10, 11; 11/8;
12/5, 7, 9). .
Se .întîlnesc, de asemenea sulb buză, motive realizate prin combinarea
unor rfoduri de ·incizii paralele, iar pe corp linii oblice f.arale!e (rfig. 7/7),
linii dblice ce închid iSupra,feţe runghiulare (fig. 6/4), linii oblice alternînd
cu linii drepte (ifig. 7/1) siau .formfod motive de brăduţ {fig. 5/3; 7/3; 11/8;
12/5, 6).
Mai puţin frecvente sînt .fragmentele ceramice cu benzi orizontale sau
obli.ce, .formate din incizii paralel-e (,f.ig. 7/1, 2; 8/4; 12/2, 4); cele cu bnu
alrveolar, ,ca şi cele crestate pe !buză ,(fig. 5/2; 9/5; 10/2, 4), sub buză '(fig.
9/6; 12/7) sau pe corpul ·vasului (fig. 9/5).
Din categoria 2 menţionăm şi cîteva fragmente cu nerVlllri longitudinale crestate (fig. 9/4; 10/1-5); ornamentările iÎn !formă de nervuri ia.par şi
pe unele torţi ,(fig. 10/9; H/5).
Este foarte rară ceramica ,cu „boabe de linte", acestea fiin,d apilicate mai
frecvent fo şiruri, ipe vase din pastă .fină, bine netezită ,şi lustruită, fo nuanţe
diferite de ,cafeniu ,sau cărămiziu În exterior ~i cenuşiu iîn interior (numai
două ,fragmente sînt negre). Trei dintre fragmentele ornamentate cu ,,boabe
de linte", deşi nu aru putut ifi •Întregite, par să aiparţ·ină, după formă şi dimensiuni, unor amfore (fig. 8/2, 3, 5).
Dintre rpiese!e mai mar.i menţionăm: 1. Fragment dintr-un vas icu lbuza
uşor evazată, crestată p'e marginea exterioară, ornamentat cu triunghiuri
umplute cu linii oblice, iar pe umăr, un rînd de „boabe de linte" (fig. 8/2).
2. Fragmente de pereţi, care demonstrează folosirea unor motive ornamentale foarte complexe, ele prezentînd diferite îmbinări de motive: a) benzi de
incizii verticale, separate la distanţe cvasi-egale prin şiruri orizontale de
,,boabe .de 1linte", ,dedeS1Ubtul cărora ,porţiuni cu model vertical (cons~ituit
din benzi de incizii obl•ice) alternează cu un model orizontal (format din
I'Înduri de .crestături verticale) (fig. 8/5); b) benzi de linii orizontale, :întrerupte de ,spaţii neornamentate, pe gîtrul 'Vasului, iar pe corp incizii fine oblice
paralele, pe care s,Înt apli,cate riînoduri de „boabe ,de linte" (fig. 8/3); c) benzi
verticale paralele, re.ail.izate prin incizii oblice, avînd ,dedesubt trei rînduri de
„boabe ;de linte", după care ,urmează benzi oriwnta~e paralele umplute •cu
incizii obl,i,ce (fig. 8/1). ,.Boabe de I.inte" aplicate izoliat se găsesc ~ fragmente ,de vase de mărime mijlocie din ipa,stă nisipoasă, de culo.are carămizie
(dLferite nuanţe), ornamentate ,cu linii În unghiuri succesive (fig. 10/7).
Din categoria cerami,cii ornamentate ,,prin incrustaţie" la care se foloseşte num,ai pastă ailibă, fiac rparte oîteva fragmente ,cu benzi de crestătur:
oblice, ,dispuse d~ferit (fig. 8/1, 4, 6; 9/3) şi şiruri paralele ,ce se.gmente de
arc şi ,crestături pe buză, ;încrustate cu alb, ·care pe faţa interioară {sub
buză) au linii iablice ,de puncte su-0eesive, cu urme de vopsea a:bă.
Cîteva fragmente se .încadrează în ,categoria pieselor ornamentate rprin
picwră, la ,oare s-a folosit albul. aplicat peste benzi scrijelate acoperind
întreaga •sUiprafaţă ~fig. 6/3; 7/1, 2).
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Fig. 7 -
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Fragmente ceramice ornamentate prin adlncire (3-13); prin picturll (1, 2).
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Fragmente ceramice ornamentate cu „boabe de linte" (1-3, 5); prin adincire
(4, 6); prin incrustaţie (1, 4, 6).

83.f

Fig. 9
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Fragmente ceramice ornamentate cu împunsături succesive ( 1- 2) ; i ncrustaţie (3) ;
brluri în relief (4-6); toartă cu proeminenţă sub formă de potcoavă (7).
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Fig. 10 -

Fragmente ceramice cu brîuri în relief (1-5);

torţi

(6 - 9).
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Un vas cu totul deosebit de cele cunoscute în Transilvania a ,fost descoperit la a,diîncimea de 1;3C m, în S. XXI, în ca.seta de :pe malul nordic,
în m 14. Corpul vasului, puternic bombati, cu fundul plan, gîtul strangulat
~r evazat, buza şi toarta rupte, este ornamentat în trei registre, fieoare
din dÎte trei rfoduri de gurguie; primul registru este separat de a.I ,doilea
prin două :benzi, iar al doilea de al treilea :printr-o singură bandă; este
lucrat din pastă fină, pentru care 1s....a folosit oa !degresant n•~sipul; puternic
arsă, aivfod pereţii groşi, lustruiţi; •În ,secţiune este de clllloare negricioasă,
pe feţe Clll angobă cafeniu-închisă (cu ar,dere •secundară) (1=16; Dg=8,9;
Dmx=17,8; Df=7,2 cm; fig. 4/1=13/2). Forma vasului şi tehni,ca ornamentaţiei prezintă analogii cu un vas de la Caisoioarele executat de un
meşter diibaci - din cultura Gumelniţa. 18 , care tin faza. finală este contemporană cu ,cultura Coţofeni, aşia •ÎnCÎt se tpoate presupune 'Că acesta reprezintă fie 'l1l1 import, fie o influenţă ,de tehnică folosită fo culrora Gumelniţ,a.
Nu putem exclude însă nioi ideea că asemănarea între ,cele două vase să
fie o simplă întîmplare.
Torţile ,se înscr.iu cu :predilecţie ,în grupa B19 din clasificarea lui P. I. Roman, printre ele găsindu-.se ,cele din cat~goria ~1 (fig, 12/2, 4, 5), B2 (fig.
2/1, 2; 3/1; 10/6, 7; 11/1, 2, 7, 8, 9) ŞI B4 (,fig. 11/3, 4, 6, 10, 11; 12/8).
Din grupa Al fac parte doar oîteva exemplare (fig. 4/2; 10/8, 9). Un exemplar face parte din categoria fo formă de poticoavă ~fig. 9/7).
Dintre ipI'Îsnelele descoperite, numai trei exemplare întregi şi un fragment au fost .găsite împreună ou ceramici Goţofeni şi ;pot fi atribuite, în
consecinţă, acestui strat de cultură: 1. Un ,prîsnel în formă de disc, ,din
pastă fină cărămizie (D=4; 1=2,6 cm); 2. Tot fo formă de d~sc. dar îngroşat ,în jurul găurii, din pastă fină neagră (D=2.4-2,6; 1=2,8 cm);
3. Ca mai ,sus, de ,culoare cenuşie (D=4,7; !=3,5 cm); 4. Un fr,agment
similar •cu 1. {Vezi ifig. 17/6 ,şi 16/3, 7, 10 din Apulum, XVIII).
Unele dintre uneltele ,de os şi corn - 1străpungătoare şi răzuitioare ,aiparţin ,desigrur niveludui Coţofeni, dar nefiind găsite ~n ,asociere cu ceramică,
nu le~am indus 'În acest capitol, ci [n cel din Apulum, XVIII.
Ocupaţia populaţiei ,în perioada culmrii Coţofeni era, ,după cum este
cunoscut, predominant agraro-păstorească20 , ipe lingă ,care era rpracti1cată şi
viînătoarea, regiunea Cicăului fiind foarte prielnică acestor îndeletniciri. Mulţimea oaselor de animale domestice ~i V!Înate este concludentă în acest ,sens21 •
Strarol Coţofeni fiind destUil de ,subţire, se ,poate deduce că aşezarea
a aV'llt o ,durată 1scurtă, ,cu roate că ea este reprezentată prin materiale aparţinînd ,celor trei faze ale ,a.cestei .culturi22 •
18

VI. Dwmitre.scu, op. cit., p. 89, fig. 81.
Cf. P. I. Roman, op. cit., p. 24.
20 D. Berciu, în SCJV, I, 2, 1950, p. 60-62; lstRom, I, p. 80-81; D. Beroiu,
Contribuţii la problemele neoliticului •.• , p. 134; Idem, Zorile isto~i ••• • p. 135-155;
P. I. Roman, op. cit., p. 77.
21 P. Georoceanu C. Lisovschi-Cheleşan,u - M. Georoceanu, loc. cit., p. 276.
22 D. Berci-u, Contribuţii la problemele neoliticului ••• , p. 132-133; idem, Zorile
istoriei. •• , ,p. 134-155; I. Al. Aldea, în Apulum, VII, 1968, p. 91-101; Gh. I. Petre,
in SC/V, 21, 1970, p. 481-486; vezi şi lucrările citate la ,notele 10 ~i 12.
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Fig. 11 -

22 - Acta Mvsel Napocensls - Toi. XVIIUl981

Torţl.
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Fig. 12 -

Torţi

(l-5, 8) ; pereţi de vase, cu ornamente prin adîncire.
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Castronaşul „Turdaş"

=

fig. 1/2 ; vasul cu gurguie -

fig. 4/1.

~
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Numărul mic de vase intregibile şi de prisnele, precum şi lipsa uneltelor de piatră - cu excepţia unui singur toporaiş întreg23 şi a unui .fragment
de9COperit fo .săpătură (fig. 17/1 din Apulum, XVIII) - arată că aşezarea
a fost pără.sită, am putea spune evacuată, în mod intenţionat, din motive
pe care nu le-Grn putut sesiza, ,întrucît nicăieri nu ,s--,a constatat vreun strat
de arsură.

!UDIT A WINKLER -
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COŢOFBNI-SIEDLUNG

MATILDA TAKACS

AUS GICAU

(Zusarnrnenfassung)
In den auf der Terasse „Sălişte• unternommenen Ausgrahungen wurden în meh-reren
Sektionen, in ungestorten Schicliten grosse Mengen Keramik mit Verzierungcn die fur
die Coţofeni-Kiultur charakteristisch ist, aufgefonden. Von den vorausgehenden Kulturen
unter der Coţ0feni-Schidit wurden nur zwei Gefa~ entldeckt von denen das eine der
Turda~-Kultur 7,ugeschrieben werden kann, wahrend das andere Einfliisse der Endphase Turda.ş
und der Petreşti- und Gumelniţa-Kultur aufweist.
Unter den entdeckten Materialien konnen nur zwei als Unikate in Betrad1t kommen
(siehe Fussnote 14-15, Ahb. 4/2; 9/1, 2). Der Rest ist aus den anderen, in Sicbenbiirgen
entdeckten Coţofeni-Siedlungen gut hekannt (Abb. 9-12).
Ein einziges Gefass weist An.alogien mit einem der Gume!,niţa-Ku1tur angehorenden
auf (siehe F,ussnote 18, Abb. 4/1=13/2). Wir konnten nicht .feststellen oh es sich um einen
Import handelt, '11111 technische Einfliisse oder ganz einfach um einen Zufall der die Mnlichkeit der beiden Gef~ verursachte.
Da die Coţofeni-Shiclit diinn ist, kann man annehmen dass die Sied!ung kurz!ebig
war, obzwar alle drei Phasen dieser Kultur vertreten sind. Die kleine Anzahl cler erga.nzbaren Gefăsse ~wie die Ahwesenheit der Stei-nwerkzeuge, mit Ausnahme einer einzigen Ax,t,
zeigen dass die Siedlung ahsichtli.ch aufgegeben wurde. Spuren einer Brandschicht w-urden
nicht aufgefunden.

n M. Roska, în

KăzlCluj,

I, 1942, p. 56, nr. 58.

AŞEZAREA ENEOLITICĂ

DE LA ARUNCUTA

Descoperirile arheologice efectuate cu ani în urma şi consemnate 1n literatura arheologică atestă locuirea teritoriuLui satului Aruncuta, comuna Suatu,
judeţul Cluj, din vremuri ,stră•veohi, ân epoca bronzului şi iÎn perioada stăp'i
nirii :şi convieţuirii cu romanii.
Faptul este confirmat de cîteva vestigii, provenite din hotarul satului,
constînd din o .seceră de bronz cu :buton, l\ln celt de bronz cu plisc, un .fragment ,de picior de vas de lut, datate la sfîrşitul epocii bronzului. ln puncte;e
la „Cremeniş", ,,Gînepi-şti" şi la „Râtul Jii" (viei) au fost descoperite, în
anii 1846-1847, mai muilte obiecte din epoca romană, cuprinund: un capitel de coloană, cărămizi cu ştampila Leg. V Macedonica, ţigle, fragmente
ceramice :şi un inel de ,aur; toate ipledînd pentru existenţa ,pe teritoriul Aruncutei a unei aşezări din epoca romană 1 •
La acestea se adaugă acum o nouă descoperire arheologică, efectuată
în anii 1976-1977 de către Victor Moldovan, pe atunci profesor ,de istorie
la Şcoala generală din Aruncuta, descoperire care, prin conţinutul ei, vine
să 'Îmbogăţească repertoriul arheologic al a,şezărilor eneoditice cu ceramică
specifică culturii Coţofeni.
Aşezarea eneolitică de la Aruncuta, pusă în evidenţă de urmele de locuire, ieşite la iveală cu ocazia lucrărilor agrioole, este ,situată la vest de
satul actua1, la o distanţă de 1,5 km, în locul numit „La Cremeniş", pe un
turnul aplatizat (fig. 1), aflat •Într-un complex de şase mameloane naturale
(fig. 2).
Investigaţiile efe.ctuate de către prof. Victor Moldovan ipe rupraifaţa
platoului mamelonului, a:viÎnd o formă alungită, o lun.g-ime .de 250 şi lă
ţime de 100 m, o inăllţime de cca. 10 m {fig. 3), precum .şi săipătura de
suprafaţă 2 , au scos la iveală un bogat material ceramic, urme de chirpic,
material liti c şi podoa:be ale populaţiei eneolitice.
Materialul ceramic al a.cestei ,aşezări, fo totalitate fragmentar, cu excepţia
unei fusa.iole şi a iunui -lustruitor, provine, probabil, de la vase de diferite
mărimi, ca: rfarifurii (fig. 8/3, 6); ceşti (fig. 6/2, 4, 7, 8, 9); :stră.ahini (.fig. 9/5);
castroane (.fig. 8/4, 8); strecurătoare (fig. 6/1); ulcior ~fig. 10/4), frecvent
Înt:Îlnite iÎn aşezările Coţofeni.
1

1 Informaţie
2 Cercetarea

Repertoriul arheologic al. României (ms.).
de s~rafaţă ,a .fost efectuată cu sprijinul clev~lor Cozma Alexandru,
Cherecheş Ana, Corpodean Alexandru, Bărăi.an Cornel ,şi Roman Olimpia, de 1a Şcoala
generală Aruncuta, conduşi de profesorul Victor Moldovan, căruia îi aducem mulţU1111ir.i
pentru materi.alul arheologic pus la ~ziţie şi informaţiile date .în vederea întocmirii
comunicării. Materialul ~ultat din cercetarea .arheologică se află în muzeul şcolar de la
Liceul industrial nr. 6 din Oluj-Napoca.
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Fig. 1 -

Fig. 2 -

Aruncuta. Tumulul cu

aşezarea neolitică,
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vedere dinspre sud.

Aruncuta. Vedere de ansamblu a unor tumuli din hotarul „La

Cremeniş" .
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Fig. 3 - Aruncuta. Extremitatea

nordică

a tumulului cu

aşezarea eneolitică Coţofeni.

Din formele unor .fra.gmente ceramice mai desprindem o serie de to['lţi
de v.ise (lfig. 5/1; 7/4; 9/2; 10/J-4); o fosaiolă 1~fig. 8/2) -şi un lustruitor
de v.aise, din pămfot aPS (tfig. 8/1).
Referindu-ne la compozi,ţi,a ,pastei din care au ,f ost conifeoţionate vasele
se c-0ns nată că , in general, aceasta este .grosieră, :poroa:să, incomplet arsă,
co nţi n6nd pietricele şi :bucăţi de mică şi numai cltevia, fragmente
din
pastă ifi nă, comip.a,c ta, bine lu c mtă şi ar,să •~fi,g. 6/1, 2, 4, 5, 7-9; 8/2, 3;
9/1-2).
1n ansamblu, ceramica eneolitică este de calitate inrfer..ioară, lucrată ou
mî-na, prezentînd a:spectJUl exterior ,î n diiferite culori, ca: cenuşie-ne;gricioaisă
ffig . 4/1 , 2, 6; 5/4, 7; 6/7, 11, 12; 7/2, 5, 7, 8; 9/3; 10}3); castianie--cără
.mizie ,(ifig. 4/3-5; 5/2, 3, 5, 6; 6/5, 6, 8, 9; 7/1, 6; 8/2, 4, 5, 7, 8; 9/4-8;
10/4) şi bej (fig. 6/2, 10, 13; 7/3; 8/1, 3, 6; 9/2). ,î n majoritatea cazurilor
fra.gmen1 ele ceramice ,au miezuil de culoare negricioaisă, oa rezultat al arderii
reduc oare. Suprafeţele unor vase pă•strează urme de lustru (fig. 4/2; 6/2;
7/2; 9/3), efectuat ou lu:struitorul de formă discoidală, din pământ ars
(fig. 8/1), avînd diametrul de 8 om şi grosimea de 3,5 cm. Pe un fra,g ment
-ce ramiJC (.fi g. 9/8), ipe suprn-faţ.a interioară, ,se păstrează urme ,ce culoare alb ă,
i,a r pe alue!e (fig. 4/2-5; 5/2, 4, 6; 7/5, 8; 9/4, 5, 6, 8; 10/1, 2) asperită ţ ile
vasd or au fost aooperite cu sl~p de cu:oare bej ,sau castanie.
Es1e c e remarca t că ceramioa din această aşezare , pe care o prezen tam,
es te orn;i;ll e-nnată cu variate moti ve decorati<v e, ,specilfi.ce culturii Coţofeni ·şi
exe,out,ate :n tehnica inciz-iei .cara.cteristi<Ce aces-te,i perioade ·Îs-torÎ{;•e.
în iprim ul riÎn d d i.-stingem, ca motiv ornamental, benzile .incizate, cu margi ni le mar: ate, ,par.alele, oblice ,sau veni,cale, iform-ite din şăn~leţe in.::izate
s-u~ce,sive, realivate cu ajutorul unei spatule late {fig. · 4/1, 2, 5, 6; 5/1-4) 3 •

sunt

3

Petre I. Roman , Cul~ura
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Buru rCî{Î, 197~, p . 28; 'PL 72/S, 12.
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evidenţiază, ca ornamente caracter.isuce acestei ,culturi, şiruri de
linii irucizate orizontale, ,sub forma unor portative, întretăiate de incizii
verticale rin formă de note muzicale (fig. 4/4) 4 sau de gard (fig. 5/5)5, ornamente care au o răspîndire generală în oaidrul culrorii Goţafeni.
O altă categorie de motive ornamentale iint!Îlnite pe ,cer,amica eneolitică
de la Aruncuta o formează liniile paralele, oblice, verticale şi in,oizate, obţi
nute prin impunsături suocesive sau impresiuni (fig. 5/6, 7; 6/3, 4, 6, 8;
8/3, 6) 6 • De asemenea, s-au utilizat ca ornamentaţie şiruri paralele de împunsături, constituind ,aşa zi~l „oolţ de lup" (,fig. 6/9), adîncituri de formă
dreptunghiulară executate cu un ViÎrf :bont (fig. 6/5) 7 ,s,au :şiruri ,de linii inciz.ate realizate cu un instrument lat şi bine ascuţit •~fig. 6/2) 8 •
Un motiv aparte, dar nu străin .oulturii Coţofeni :Îl găsim pe /Un •singur
fragment ceramic, ,constînd din benzi digpuse in unghi, haşuri cu şiruri de
linii ivertioole incizate prin împunsături punctiforme ,cu un wr'f ascuţit
(fig. 6/7) 9 • A,cest motiv ornamental îl Întnlnim ,şi ,în decoraţia ceramicii
Wieteniberg-Sighişoara şi a contribuit, 5n lar:gă măsură, la crearea sintezei
acestei cultiuri 10 •
Un număr de 17 fragmente ceramice (fig. 6/10-13; 7/1-3; 8/5; 9/3-8;
10/1-4) prezintă motive ornamentale simplilficate, sub formă de reţea, redate prin linii inc,izate orizonbale, oblice, întretăiate de alte linii incizate,
specifice fazei ia III-a a culturii C0ţofeni 11 •
Un fragment ,dintr-o farfurie {fig. 8/6) prezintă ca ornament un triunghi
realizat <lin şiruri de împunsături succesive, cu mar,ginile nemarcate, motiv
întîlnit :frecvent în aşezările Goţofeni, îndeosebi 5n Transilvania 12 .
De remarioat că şi în aşezarea de la Aruncuta ·se :Întîlneşte motivul ornamental în relief consnînd din aplicaţii plastice în fomna „boaibelor de linte"
(fig. 7/6-8) aplicate peste liniile ,încrustate sau pe un ,grund scrijelat şi
asociat cu alte ornamente ale vaselor 13 .
ln preocuparea pentru orn:area vaselor, meşterii olari n-au neglijat nici
buzele vaselor, ipe mpraifaţa cărora au adîncit alveole, caneluri incizate (fig.
8/3-5; 9/8; 10/1)14_
Un doc 13iparte printre mater:a!ele arheologice recoltate de pe suprafaţa
tumulului îl ocupă şapte mărgele, perforate, ,sferoidale, cu diametrul variind
Între 0,7-1,5 cm, din pămînt (humus) ars, ide culoare negricioasă (fig.

Se mai

Idem, op. rit., p. 28; pi. 47 /4.
Idem, op. cit., p. 28; ip!. 47 /6, 11, 12.
Idem, op. cit., p. 47; pi. 106/8; 117/1, 4, 10; N. Haquche, în ActaMN, VI, I 969,
p. 447, pi. 5/6, 12. 15; S. Dumitraşou-G. Togian, În ActaMN, VIII, 1971, 'P· 43.I,
pi. VI/2 a; 2 b; O. Floca. Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, 1956, p. 13, fig. 3.
7 Petre I. Roman, op. cit., 1pl. 70/12; 74/1; 78/5; 72/15.
a Idem, op. cit., pi. 68/22; 72/15; 7.l/12; 105/3, 10.
9 Idem, op. cit., pi. 82/19; 83/1; 88/5.
10 D. Berciu I. Berc.iu, in Apulum, II, p. 68; N. Vlassa, în ActaMN, X, 1975,
p. 28, fig. 10/1, 3, 9.
11 Petre I. Roman, op. cit., p. 45; pl. 69/14-16; 76/5-6; 100/4-7, 9-10; 103/1;
106/13-15; O. Floca, op. cit., p. 12, fi.g. 2; S. Dumitr~ - G. Togan, op. cit., p. 429,
pl. 11/1, 3.
12 Petre I. Roman, op. cit., IP· 26; pi!. 36/8, 9, 12, 19.
13 Idem, op. cit., p. 27-28; pi. 42/18-20; 82/2, 4, 5, 17, 21; S. Dumitraşcu G. Togan, fo ActaMN, VIII, p. 435, ip!. VIl/1-3.
14 Petre I. Roman, op. cit., ,pi. 48/2, 6, 8, 10, 11; 53/10; 69/20--~.
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10/5-11) şi o mică mărgea de formă circulară din jasp castaniu, cu diametrul de 5 mm (fig. 10/12).
Din inrventarul descoperirilor .făcute pe supra.faţa mamelonului rit.ai fa.c
parte: o aşchie desprinsă dintr-un nucleu de sticlă vulcanică (perlit), de
provenienţă din regiuni1e nordice ale ţării, .din zona Mun,ţilor Oaşului {fig.
10/13); trei lame confeoţionate <lin acel3!Şi material, de culoare cenuşie, lucrate în feţe ascuţite (fig. 10/14; 11/1, 4) 15 ; două aşchii, microlite, din obsidian cenuşiu, translucid ~fig. 11/2, 3 ), -întiÎlnit în regiunile muntoase din
Ungaria; patru ustensile de olar sau de vînător, din .oare trei (fig. 11/5-7)
con:fecţionate din jasip castaniu, o rocă silicioasă ,din familia ·cakedoniei,
provenită, după oît se pare, din Munţii Drocea, iar a ipatra ~fig. 11/8) dintr-o
rocă riolitică, •sticloasă (perlit), avund -compoziţie şi cUiloare identică cu ·aşchia
din fig. 10/13 16 •
De remarcat că cele patru obiecte din piatră cioplită poartă amprentele
prelucrării şi transformării lor în ustensile folosite în meşteşugul olăriei, pentru executarea benzilor, a liniilor incizate, a adânciturilor sau a ,împunsă
turilor. Dintre acestea recunoaştem o daltă lucrată ,în patru ,feţe, ,cu vîr.ful
bont (fig. 11/7), o spatulă lată ,de forma unei nicovale (fig. 11/6) şi o
uneahă romboidala, cu o latură concavă, ide ,forma unui compas, prohaibil o
6ăgeată ce putea fi ·Înmănu~tă 17 •
*
Prezentarea succintă a vestigiilor arheologice rezultate doar în urma
unei explorări de suprafaţă a terasei mamelonului nu are pretenţia de a fi
epuizat totul despre cultura materială şi aşezarea eneofoică de la Amniouta.
Cu toate acestea, o atenta analiză a materialului ,ceramic, litic, a uneltelor
din piatră icon,feoţionate şi utilizate ,de locuitorii acestei aşezări, raportJate,
toate acestea, la descoperirile ,anterioare, făcute cu ani În urmă, fo zona
oomunei Suatu şi a satul11Ji Aruncuta, -conduce Ia desprinderea unor conduzii.
In primul rînd, din conţinutuil prezentării ceramicii ,a rexultiat cu certitudine că pe teritoriul satului Aruncuta, fo punctul numit „La Cremeniş",
pe lîn.gă aşezarea romană semnalată ,în literatura arheologică mai veche,
avem de-a face -cu o comunitate umană cu o cultură materială specifică
culturii CoţOlfeni. În siprijinul înca,drării acestei aşezări -în ,perioada eneolitică,
elementul ,de referinţă l-a constituit tipul de -va.se şi, ~n mod deosebit, motiJVde
ornamentale de pe fragmentele ceramice descoperite fo acest loc, ca.re conţin
o serie ,de elemente ,specifice acestei culturi 18 •
Aceleaşi motive ornamentale ,au o valoare probantă şi pentru iÎnoadrarea
acestei aşezări eneolitice în faza a III-a a culturii Coţofeni, oînd reţelele de
linii incizate, triunghiurile, benzile ,par,a1ele, .în zig-zag sau unghiulare, realizate prin haşuri şi in~izii, aplicaţiile de „boabe de linte", împunsăturile
succesive, ornarea ceramicii cu motive fo formă de gard sau scăr~ţe, se ,învîlIdem, op. cit., p. 18; pi. 9/14-15.
Analizele de laborator au fost făcute de către Virgil Giurca,nu, şef de lucrări la
catedra de geografie-mineralogie de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din C1uj-N apoca, căruia
ii mulţwnim şi pe această cale.
17 Petre I. Roman, op. cit., p. 18; ~- 9/13.
J8 Idem, op. cit., p. 24-25; K. Horcclt, în Apulum, III, p. 62; D. Berciu, În lrtRom,
I, 1960, p. 81.
15
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nesc frecvent pe vasele afliate ân aşezările apar,ţinînd acestei faze 19 , ca cele
de la Cîlnic20 , Boarta, Oradea, Lopadea Veche, Ostrovul Corbului, Ramineşti, Gfrbova de Sus, Sîngeorgiuil de Mureş 21 .
În contextul descoperirilor de ,aşezări eneolitice aparţinînd culturii Coţofeni, .sesizate pe o arie -însemnată din teritoriul Romaniei, cuprinzind Oltenia, Muntenia, Banatul şi Transilvania 22 , comunitatea umană de la Aruncuta,
prin .oaracteristicile ciulturii materiale, ,se !Încadrează ân mod origanic fo zona
de nord~vest a Transilvaniei, locuită şi ea, la :încep'tlturile epocii bronzului,
de tri:burile Coţofeni.
Dacă .ţinem seama de descoperirile simiiLare ,din ju1deţul Cluj, din jurul
municipiului Cluj-Napoca, ,aşezarea Coţofeni de la Aruncuta se adaugă celor
de la Apahida, Baciu, Cheile Turzii, Cluj-Naipoca, Cor.padea, D~bka, Gherla,
Gilău, Lacu, Mociu şi Ţaga23_
Referin.du-ne la tieul .de aşezare, precizam că el face parte din seria
celor implantate pe înălţimi sau proeminenţe dălruite de vreme. Alegerea
tumulului aplatizat ca loc de vieţuire a eneoliticilor nu a fost Întîmplă
toare. Acea:sta ou adt mai mult cu cit mamelonul, flancat de alte două înăl
ţimi, oferea locuitorilor posilbilită,ţi ,de aipărare prin ridicarea unui vall. de
pămint În marginea terasei, asemănător ,aşezărilor de la Boarta, Tărtăria
şi Castrele Traiane 24 . De asemenea, zona din imediata aproeiere a mamelonului oferea eneoliticilor posibiilită,ţi de a,provizionare C'l.l aipa. Datorită faptului că nu -s-<au efectuat săpături arheologice s~stematice, nu sîntem .în mă
sură, deooamdată, să pre-cizam formia locuinţelor ~ stratigraifia stratului de
oultură eneo:litică.

Referindu-ne la purtătorii culturii Coţ0feni de la Aruncuta, se poate
apre-cia că avem -de-a face cu o populaţie autohtonă indoeuropenizată 25 , fă
cînd parte din ramura nord-dunăreană a tra-cilor 26 , a cărei ocupaţie era
predominant păstorească.
Faptul că în această aşezare au ,fost -Îldentificate lame de silex (rocă
Yulcanică-perlit), unele u,stensile folosite -în oonfocţionarea vaselor ,sau la
vînarea ,animalelor, pledează, cu prisosinţă, pentru practicarea de către membrii comunităţii a unor ondeletniciri complementare păistoritului, ca cele de
olar, vânător, prelucrarea pietrii prin cioplire sau şlefuire. Această preocupare ,a eneoliticilor, de a confecţiona topoare din piatră, ~Jefuite _şi perforate, iese şi mai bine În evidenţă dacă ţinem ,seama că pe teritoriul Aruncut:ei,
pe dealul ce desparte acea:stă localitate de sat1Uil Soporul de Cîmpie, cu
cîţiva ,ani ân urma, s-a găisit un topor-pană şlefuit şi perforat, cu dimenPetre I. Roman, op. ci.t., ip. 44-46, 49-73.
Horedt, în ApuJ.um, VII/1, p. 106-108; 113-114.
2 1 Vezi mai sus, notele 4-13.
22 Petre I. Roman, op. cit., p. 13-14.
23 M. Roska, Erd&p, 1941, p. 24, nr. 92; 124, nr. 131; 284, nr. 63; 134, nr. 2.H;
254, nr. 29; 85, nr. 15; 184, nr. 247; 52, nr. 2; D. Pope90U, fo SC/V, IV, 1968, ,p. 679;
III, 1967, rp. 523; N. Vfossa, in ActaMN, 1969, IP· 29; Z. KaLmar, în ActaMN, XVII,
1980, p. 405-416.
24 K. Horedt, în Apulum, III, p. 46, 61, fig. 10---11; D. Berciu, În /;tRom, I, 1960,
p. 79-82; $t. Ferenczi, În Apulum, V, p. 116.
:?:; D.
Berciu, op. cit., p. 81-82; D. Berciu I. Berciu, În Apulum, 11, p. 64.
u K. Horeclt, op. cit., p. 65-66; Petre I. Roman, op. cit., p. 78.
19
2
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·_ mărgea din, : jasp;· 13 - 14, aşchii de sticlă vulcanică (perlit).
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Aruncuta. 1-2, lame de
5-8, ustensile de olar din

sticlă vulcanică; 3-4, aşchii microlite
rocă silicioasă (5-7) şi riolitică-perlit

din obsidian;
(8).

siunile de 13X6X7,5 cm (Jfig. 12), <le tipul celui .aif!at ,în aşezarea ~ţ0tfeni
menţionată este o 1dovadă în ,pfos că, iÎncepînd
cu acea,stă perioadă, ~lefuirea ,şi pet1forarea topoarelor din piatră devine tot
mai freoventă în preocupările eneoliticilor de tpe ter-itoriul 1localităiţilor Ar-un-

de la Boarta27 • Descoperirea

1

şi

Suatu28 •
Pe lfogă iaceste consideraţii, .des-coperirea de 1a AI'llncuta rare o importanţă deosebită ,şi prin faptul că ea reprezintă o .sursă documentara-: oare
pune în evi'den,ţă vieţuirea fo ,a.ceste loctiri a unei populaţii autohrone, dintr-o
pcr-ioaidă anterioară epocii bronzului, .î ncepînd cu milen-iul al II-lea :Î,e:n.
Ţiniind seama de toate acestea, credem că o -v iitoare cercetare arheologică a a~ării ar putea să aducă noi <late privind cultura materială şi ,9pjrituălă a membrilor comunităţii C0ţofeni de la .Aruncuta.
cuta

DIONISIE RADU 21

VICTO~ MOLDOVAN

K. Horedt, op. cit., ip. 63, fig. 14/9, 10. Toporul de la Ar,uocuta a fost a:chi.z.i,un loca:Ini.c de către prof. Grăldin.a-ru Veceskw.
Horedt, op. cit., p. 49, 63., fig. 14/9-10. Un ciocan din pia:tră, şlefo~t ~
perforat, aflător în Muzeul de istorie al Transilrvaniei, descoperit ,pe. teritodul comunei
SualU, M. Roska îl atribuie 'culturii Coţofeni • {cf•. Repertoriul. arheologic al _Românid, ms.).
ţiooat de l;a
21 K.
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THE ENEOLITHIC SETTLEMENT OF ARUNCUTA

1

(Summary)
The authors of .this study records the discovery of a new settlemcnt related to dte
Oulture situatcd on a natural, Hat wmulus on tb.e ,t err •tory of thc vilhge of
A r,unou,ta, coun ty of Cluj (f.ig. 1-.\).
Coţofen.i

Severa! ornamental motifs described here prove, as arguments, that this selitlemcnt
can1 be connected with this culrurc: incised lincd iPattems (fig. 4/1, 2, 5, 6; 5/1-4),
of iocised line,s similar to staves -an<l to musical notes (fig. 4/4) or fencc~Like m:uks (fig. 5/5),
inciseid J.ines formed of s-uoccssive stitchcs (fig. 5/6, 7; 6/3, 4, 6, 8; 8/3, 6), rectangular
grooves (fig. 6/2), herring-bone ;patterns (fig. 6/7), incised straight lines .a.rranged under
the fonm of a network (~ig. 6/10-13; 7/1-3; 8/5; 9/8; 10/1-4), triangle forming rows
of suoces:sive stitchcs (fig. 8/6 ), as wcll as „lent ii seed" -sha,ped a.wliques.

ro-

Taking ·these ornaments ănto consideration the authors concludes that diis seu!lcmen.t
dates from the
9hase of thc Coţofeni cultu-re, in the sccond hailf of the }rd millen,um B.C.

-3ro

356

NOTE ş1 oisd.1r1i

Among the materials brought to light mention is al.so made of severa! bea.ds, some
of baked day (fig. 10) an<l one of brown jal;p (fig. 10/13, 14; 11/1, 4), obsidian chips
(if.ig. 11/2, 3), four potter's or hulliter's impleunents ma.de of brown jasp (fig. 11/5-7),
~ oan a1so be -foun,d in other Coţ0feni settlements.
The authors estimates that the bearers of the material culture of Aruncuta are an
autochtonous In.do-Europenized population, helonging to ,the North--Danubian braoch of the
llua:i.ans, whose main occupation was gr.azing, togerher with hunt~ng, pottery or stone
carving r.o make the ,tools required by these occupations.

MATERIALIEN ZUR BRONZE- UND HALLSTATTZEIT
SIEBENBURGENS (I)

Die vorliegende Mitteilung Î,st der Beginn einer Artike:serie sehr verschieclenen Umfanges, durch clie cler Ver.fa,sser beaibsichtigt, vor aliem
moglichst viel unveroffentlichtes, fi.ir das Stuclium cler Geschichte des zweitcn
und den Anfang cler folgenclen Jahrtausencls vor cler christlichen Zeitrechnung notwencliges Material În wissenschaft!ichen Umlau:f zu bringen.
Nicht immer wird clie Vorlage der Objekte von einem .sehr umfassenden
Ko,mmentar begleitet .sein; manchmal wircl es wegen cler KenntnÎS;se, andermals wegen ces Charakters der Gegenstancle beschrankt sein.
Das Bram.dgrăberfeld von OC11Za Sibiului - Zmiţe 1 . Entcleckt anlaBlich
cler Gratbungen cler Jahre 1964-1965 2 , weisen die vorlaufig 16 Graber cler
Nekropole3 , in mehnfa.cher Hinsicht interessante Elemente au,f. deren Stud:,um
nicht aussichtlo.s sein diirfte. Das Material ist in den De,p~ltis des Museums
fi.ir die Geschichte Siebenbi.irgens in Oluj aufbewahrt und unter Inv. Nr.
P. 72766 - P. 72794 eingetragen.
Grab Nrr. 1. Entcleckt in S I. Die Tiefe ist nicht verzeichnet. 1. Die Urne
ist ein leicht gewălbtes GefaB mit vier Knubben auf cler S:hulter. Braunschwarzlime, im Profil vernohieden gebrannte, fast grobe, mit Sand gemagerte Paste; schwache Spuren von poliertem Slip. H 11,8; M m 12,6; grăBter
Dm 14,6; Bdm 8,5. Inv. Nr. P. 72766 (Ahb. 3/6). 2. Miniatur-Schussel Beigefa6. Schwarzli.oh-geltb:iche, im Profil vers,chieclen gebrannte, mittelmaBi-ge, mit Sancl gemagerte Paste. Schwrache Spuren von polierte,m Sl~p. H
4,4; Dg=grăBter Dm 8,2; B.clm 3. Inv. Nr. P. 72767 (Abb. 3/4). 3. Fragmente,
vermutlich vom Deckel der Urne. oder vom GefaB, clas als Deckel cliente.
Die Form ist nicht wiederherstellbar. Rotlich ...braiune, mittlere, mit Sand
gemagerte Paste; Spuren von gegl_attetem Slip. fov. Nr. P. 72768. Nicht
illustriert. 4. Fragment kileinen Umifangs (gefunden zwisohen clen Scherben
d~ Decke~s) im Aussehen der kamnelierten Keramik aus cler Friihhallstatcreit
1

1 Dje Erla-ubnis zur Veroffentlichung -und Ver.fiigbarkeit cler GrahungsprotokoHe Janken wir der Freundlichkeit des a. o. Univ. Prof. D. Protase, Leiter der Ausgrahung. Das
kleine Graberfeld, das wir vorlegen, wurde durc-h die Forschungen der Jahre 1964-1965
nich.t a,u.sguchQpft; wir veroffentlichen ci.iese vorJaufigen Ergebnisse um ein unserer Meinung
nach sehr .interessantes Ma•terial in wissenschafrlichen Umlauf zu bringen un<l um das
Interesse derjerugen zu erwecken, wel<Jhe die Ausgrahungen fortsetzen wollen. Einzelheitcn
iiber die Be:schreibung der Grahungen bei D. Protase, O aşezare dacică din epoca romană la
Ocna Sibilllui, in Apublm, 7/1, 1968, S. 229-231.
2 Gr.a.b Nr. 1 in SchniH I, au,sgegraben am 16--17 Juli 1964, Gral> Nr. 2-U .in
den !letztcn vier Metern Nordende der Sektion III und Grab Nr. 14-16 in Solmitt IV,
beide ,am 20--21 Juli 1965 durchgcfiihrt. Afle AusmaBe cler GefaJ3e sind in Zentimetern
angegeben.
3 Leider wurde die Lage der Gratber .am Plan nicht vermerkt, ,aber das verhin.dert
nicht die ffiLdung einer alJ.gerneinen Ansicht uber die Gruppierung der Grii.ber.
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Die Lage der Ortsflur
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sehr ăhnlich. Wegen seiner beschrănkten Dimensionen (4 X 3,4) lassen sich
keine O berlegunigen bezJi.~glich seiner Zugehorigkeit zum Gra:b ,ader zu ei:ner
Kul uir · machen : Sohwărzliclie, im 1-'rotil verschieden gebrannte, mittlere,
,ini t Sand und Steinchen gemagerte Paste; gut geglătteter Slip. Inv. Nr_. P.
72769 (Ahb. 3/5).
. .
Crab Nr. 2. Entdeckt it.1 S HI. Tiefe 30 ,0m. 1. Die Urne. Rotlich-br.aun-e,
im P_rofi1 'Versahieden gebr.annte, mittlere, mit ,gro1bkornigem Sand _gerrl.agţrte
Paste. · Erlitt ein.en recht starken S-ekundărbrand, was ihre ~arbe b-eein"f:ftţ6te,
der ge.glăttete . Slip ist groBtentei::S aibgeblăttert; die Verziemng war- nioht
sehr tieif ein,geritzt. H 7,3; -Mdm 7,4; groBter Dm 12,2; Bdm 6. ·Inv. Nr. P.
72771 {Aibb: 3 /2).
.
.
.
~· ''
,.. · · Crab Nr. 3. Lmt Aiu&gralbungsprotokoll in S III, in der Tiefe von .. :25 .cm
auf ge-deckt. ,,Die Urrie ist 'eine SchLissel mit geradeh -- Wăn.den, ·,a,m< Ra:n,d
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(nach D. Protase).

verz-iert mit emer Ketbleine und bedeckt mit einer gleichanigen Schiissel
und den Soherbe'n eines he.nkellosen Topfohens. Die Deckel-Schussel ist mit
klcinen Kreisen und tannenformigem Muster sowie mit Kerben verziert; tn
der Urne oofanden isioh eini.ge Fragmente der Sohădeil.decke eines Kindes u.n-d
nichts weiter". Wir konnten kein einziges cler erwăhnten Inventarstiicke
aufifinden .
Grab Nr. f . Nach dem AUISgrabungsprotokoll wurde es in S III, in
25 on Tiefe entdeckt. ,,Die Urne ist ein kleines Topfchen, bedeckt mit einigen Scherben von anderen Gelfă6en; enthălt Knoohen von der S chă:deJ.deake
eines Kindes, mit Erde vermisdit, und sonst niohts". Wir konnten kein einzÎiges
cler erwăhnten I.nventiarstiicke alllffinden .
Grab Nrr. 5. Entdeckt in S III, in 30 -cm Tieife. ,,Knoohen ,v om Sahă.del
eines Kindets gelegt autf einen Geifă6,saher.ben". 1. Der Unte.rteil eines ,Sdhlecht
erhahenen Gefă6es . Ziegelrot-gelhliche Pa~te mit grau-lS<lhwărzli0hen Fleokeo,
im Profil verschieden gebrannt; tfein, mit Sand gernagert. Schwaahe Spuren
von scllwărzliichem gegilăttetem Slip. Vom verzierten- Teil Î-st clie untere
Partie einiger 'V ertikalen K.anneliiiren, ei.nes tannen:formigen- Musters, ,sowie
zwei Zei<:hen in Form der Buohsta!ben D un.d U erhalten. GroBter Dm 12,6;
Bdm 5,6; Inv. Nr. P. 72773 (Ablb. 3/3).
Grab Nr. 6. Nach derii Ausgrabungsprotokoll wurde es in S III. in
25 cm Tiefe entdeckt. ,,Einăwherung in der Urne; vollig zenstort. Es wurden
wede:r Soherben, noch Knoahen -genommen. Dais Bestehen clets Grahes ist
.auBer Zweiifel" .
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Grab Nr. 7. Entdeckt.in S III. in .2..5.. !:m .Tiefe. ,,Knochen vom Schădel
'emes erwachsenen Menschen, bedeckt: mit einigen Scherben direkt auf der
Erde". 1. Fragmcite eines niioht wiederherstellibaren GefaBes mittlerer Gro6e.
Ziegelrot-gelbJiche, im S.:hnitt ve:-so\ueden gl!brannte, mittlere, mit Sand
_und Steincehen gemagerte Paste. GegJattete, .iiber nicht polierte Oberflache.
• lnv. Nr. :P. 7_2775. Nicht illustriert. 2. Beigefii/Jchen, bruchstii-ckhaft. Grau. ,schwărzliJhe, ·'fast Jeine Paste, gem.i:gert mit giobkornigem Sand. Wegen
des sdtldh~ 'ErhaltungtsZustanc!es, sind blo6 schwache Spuren von poliertem Sliip erhalten. Erhahene H 6,3; Mdm 4,7: groBter Dm 8. Inv. ,Nr;. P.
72776 (Abb. 3/1).
Grab Nr. 8. Laut A usgr.a1bungsiproroko-IJ, ăhnlich zu Grab 7 „mit dem
Unterschied, daB der Tote ein Jugendlicher zu sein scheint". Wir nehmen
an, <laB keine Inventarstiicke genomrnen wurden, wahrscheinlich sehr fragmentarisch; jedenfalls fanden wir im Depot nichts vor.
Grab Nr. 9. Laut Ausgrabungisprotokoll, ăhnlich zu Gra:b Nr. 7; ,;es
wurden wede-r Scherben, noch Knochen genommen, denn es waren -e'1r
wenige".
Grab Nr. 10. Gefunden in S III, in 30 cm Tiefe. 1. ,,Die Urne ist ein
kugdformige~ Top.fchen, ohne Deckel, in vertikaler Lage. Enthăh e:ngeăscherte
Knochen eines Kindes". Der Korper der Urne ist <lurch vier brei te, viertikale
• Kanneluren in vier Teile abgeteilt. Jedes denartige Teilstiick ist ,von schmă
leren venikalen Kanneluren bedeckt, in einem gewi!lsen Ahstand zu <len
vier hauptsăchlichen Kanneluren. Braun-rotliche, im Profil 'Ver,sohieden gebrannte, fast feine, sandgemagerte Paste. Der polierte SJip ist fast ganzlich
.abgefallen. H 7,7; Mdm 6,6; groBter Dm 9;7; Bdm 3,6. Inv. Nr. P. 72778
(Abb. 4/1).
Grab Nr. 11. Entdeckt in S III, in 30 .am. Tieife. ,,Die Urne ist ein
schwărzliche.s Topfchen, bedeckt mit zwei Scherben, deren einer eine .abgeflachte Knubbe hat". 1. Die Ume. Braun-schwărzliche, im Schnitt verschieden gebriannte, fast feine, sandgemagerte Paste. Der ,polierte Slip ist Z!Ur
Ganze abgeblattert. Erhaltene H ~; groBter Dm 9; Bdm 7,9; Inv. Nr. -P.
72780 (Abb. 4/5). 2. Fragment vom Boden (?) eines GefaBes. Sohwărzli1ch
braune, im Schnitt verisohieden gebrannte, fast feine, san,dgemagerte Paste.
Vom Fragment i1st 1der polierte Slip zur Gănze abgef.allen, desgleichen zum
Teii die weiBe Pasre, wekhe die Ritzlinien und Einstiche -cler Verzierung
ausfullte. Erhahene H 4,2; Bdm 7,9. Inv. Nr. P. 72781 {Ablb. 4/3). J. Keramikfragment. Ziegelrot-gelbliche, · im Schnitt verschieden .gebrannte grobe
Paste, gemagert mit Sand, zerstoBener Keramik und Steinchen. Die Oberiflăche
wurde mit einem Instrument geglăttet das neben der Knubbe eckenformige
Spuren zurucklieB. Nicht poliert. Mafie: 7,5 X7,1. Inv. Nr. P. 72782 (Abb.
4/4).
Grab Nr. 12. Entdeckt in S. III. ,,Brandknochen v,om Schădel eiries
Kindes, in ,der Tiefe -von 30 cm -unmittelbar ,a111f -die Erde gelegt un1d mit
zwei~drei Schel'ben bedeckt". Obzw-ar im Au,sgrabungsprotokol! vermerk t
ist, daB niohts eingepackt WtUI'de, fan<len wir im Depot mehrere Keramikfragmente, mit denen wir teilwei,se einen Behailter wiederhersteHten. 1. Scbus: sel, wahrs-cheicli.ch geLappt, w.iis einen kleinen intakten .Teii des Randes ),1µ1
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ter dem Niveau des Bruches anzudeuten ocheint. Sohwanliche, im Schnitt
verischieden geibrannte, feine, sandgemagerte Paste. Polierter Slip. GroBte
erhaltene H 5,1; D an der Schulter 10,4; Bdm=Omphalos-Dm 2~4. lnv. Nr.
P. 72784 (Ahb. 4/2).
Grab Nr. 13. Entdeckt in S III, in 25 cm. Tiefe. ,,Die Urne ist cin
GefaBboden (Schiissel) der eingeaisoherre Kinderknochen enthalt; wir bemerken daB hier, im Gegensatz zu den anderen Grabem, sich nicht blo8
Schadelknochen, sondern auch l·ange Knoohen vorifinden". 1. Fragmem vom
Boden einer Schiis..sel oder Terrine. AuBcn schwarzliche, innen gdbliche,
miniere, mit grobkornigem Sand .gem.agerte Paste. Ohne Slip, ungeglattet.
Erhaltene H 7,5; Bdm 9,5. Inv. Nr. P. 72786 {Abb. 4/6).
Grab Nr. 14. Entdeckt in S IV, in 30 cm. Tiefe. ,,Knochen vom Sohadel eines Kindes, wahrscheinlich in die Urne gelegt". 1. Kugelformige .UIWI!.
Ziegelrot-braune, im Schnitt verscihieden geibrannte, fast feine, s.andgema.gerte
Paste. Ein gro6er T cil der Ober,fladie des GefaBes ist stark korrodiert, iso
diaB auich der etwaige Sli,p und die etwaigen Verzierungen nicht mehr ~ichtbar sind. Das Phanomen ist die FoLge eines verhahni!ma8ig starken Sekundărbrandes. H 7,3; Mdm 5,7; gro6ter Dm 9,5; Bdm 4,9 Inrv. Nr. P. 72788
(Abb. 5/1).
Grab Nr. 15. Entdeckt in S IV, in 25 am. Tieife. 1. Die Ume, ganz
erhalten, ist cin vierlfach gelapptes Gefa6, das zwis.ohen zwei Lappen je einen Tupfen und unter jedem Tupfen je ein Relief,feld, verziert mit Reihen
von Einstichen, aufwei~_t. Ziegelro!-gelbiche,. fast fei~~• s:indgemage_~te Paste.
Wegen starken Sekundanbrandes, 1st der Shp fast ganzhch ahgeblattert. Er
war braun-schwarzlich und, wahrscheinlich, poliert. Gro6te H 7,7; Mdm
(iiiber den Lappen) 8,3; gro6ter Dm uber ,cen Relieffeldern 10,2; Bdm 7,3.
Inv. Nr. P. 72789 {A!bb. 5/2).
Grab Nr. 16. Entdeckt in S IV, în 25 cm. Tiefe. ,,Knochen von Schadel
eines Kindes, unmittelbar au.f die Erde gelegt und mit Scherben bedeckt.
Das Grab beifindet sich neben einem Feuerherd, dargestellt durich eine Einzău
nung von gebrannten Erdklumpen. Wir wissen nicht, ob das ein echter
Feuerherd oder ein ustrinum ist". 1. GefaPJragment mit hochgezogenem
Henkel. Schwarzlich..:braune, im Profil verschieclen gebrannte, ,feine, ,s,andgemagerte Paste. Mit Ausnahme einer kleinen Flache im Gefa6inneren, i~t
cler iibrig polierte Slip ,aibgefallen. Ungef. Mdm 10. Inv. Nr. P. 72792 (Abh.
5/4). 2. GefaPJragment. Sohwarzliche, fast feine, mit Sand und Glimmer
gema.gerte Paste. Polierter Slip. Ungef. gro8ter Dm iiber die Rippe 10,2.
Inv. Nr. P. 72793 (Albb. 5/3).
*

Zum Schlu6 scheinen uns em1ge kurze Bemerkungen angebracht.
1. .AUe bis jetzt entdeckten Gra:bstatten sind ausnahmlos Brandgrăber.
Die eingeascherten Knoohen wurden entweder in die Urne Olcler unmitte:lbar
auif den Erdboden .gelegt und mit einigen Scherben bedeckt.
2. Die Tiefe cler Gra:ber, gerechnet von cler jetzigen Ercloberflache,
betragt hochstens 30 cm.; selbst wenn die Erosion des Bodens gro6 war,
konnte der Boden der Grabgruben nicht in sehr gro6er Tiefe sein.

364

·°i'-iOTE

ŞI DISCUŢII

- ,- .- · .

o

~

. • ..

. .o

'--- - , . . . . .,.~:. ;.;=:.i. ;: ;.;\oali!/>·
2

--------- ~

3

''

' .............

""'•--··----

,
,,

4

t.H
Abb. 5 -

Ocna Sibiului -

Zmiţe.

1

Gr. 14; 2

=

Gr. 15 ; 3 - 4

Gr . 16.

NOlt'

ŞI DISCUŢII

365

3. Obzwar keine anthropologische Analyse gemacht wurde, soheint es.
datl wir es mit einer Nekropole zu tun haben, in der hauptsăchlich K.inocr
bestiattet w,urden. Da sie nicht zur Gănze ausgegraben wurde, konnen wir
nicht ifeststellen, ob es ,sich um ein unahhăngiges Monument oder •wn dm
Teii einer grotleren Nekropole handelt.
4. Die Datierung und der Kulturkreis scheinen uns sehr unbestimmt.
Es gibt eine Reihe von Verzierungs- und Formelernenren, die im KuJj{erzeitalter (besonders in der Badener-Kultur) Entsprechungen zu ha;ben ,scheinen,
wăhren<l andere mit Wahrschein'1ichkeit auif die Bliitezeit cler Hallstattzeit
hinzuwei,sen ,scheinen. Diese Probleme konnten nur durch umfassende Grabun:gen in der Nekropo.Je von Ocna Sibiului - Zmiţe oder einem ăhnliehen
Denkmal geklăn werden, besonders da die Moglichkeit von zwei ganz verschieidenen Kulturhorizonten besteht.
TUDOR SOROCEANU
Resta'llfienrn,g des M.1terials:
Maria Luk:ks

Zeichnungen:
Judith Wrabel-Halasz
UbersetJUng aus
Paul Ala.:i

mmăn;sch

DESPRE: •~PUMNALE HALLSTATTIENE TlRZII
SAU „PUMNALE AKINAKES"~

1ntr-o notă accentuat critică, apărută în ActaMN, 15, 1978, p. lCt106, 6mi exrprim.im opinia .faţă de unele puncte de vedere şi inter,pretări
eronate, pe care C. Buzdugan le emitea în anicolul - PU17J1114U! b4JlsD,miiene
tîrzii p,e teritori,d României - publicat în Cercetări arheologice, 11, Bucure.şti, 1976, p. 239-273. In SC/VA, 31, 4, 1980, p. 623-628, la rubrica
Diso,,ţii, a văzut lumina tipa,rului raşpunsul lui C. B. la observaţiile no~tre.
ra.spuns intitulat - Pumnale hallstattie,ie d.rzii 5"" .,pu,nnitJle akanakes• - 1 •
De la în-ceput trebuie menţionat faptul că. la inadvenenţele flagrante
dintre realitatea arheologico-istorică şi punctele .de vodere e:icprimate fn }ucram1 din CA, autorul menţionat reuşeşte să adauge, prin ră~unsul său.
altele noi. In acela~ timq, gă.sim fo răspuns şi alfirmaţii ce se alflă în totală
contr-adicţie cu unele din ipunctele de vedere susţinute în '1ucrarea din CA.
a1firmaţii prin care C.B. Sn"SUŞi reuşeşte să ne absolve (sau ne oferă argumente pentru a ne ,.apăra") de ~nvinuirile de „subiectivism" pe care ni le
aduce. Şi, fireşte, vom folosi din plin aceste argumente ce ni ,se oferă cu
at'îta generozitate. A,poi, răspunisul său este astifel formulat -îndt, a.oceptînd
şi chiar mulţumindu-ne pentru unele observaţii la a.spocte minore, să creeze
totuşi cititoru1u-i impresia că ,în problemele majore critic.i,le noastre 4-nt nez~tificate şi deci subiective. Tocmai .din acest motiv, adică een,tru a ipastra
imaginea rea'la aslllJ)ra fotregii diiscuţii ivite, considerăm ca e nimerit să
prezentăm exact fiecare aspect asupra căruia ne formulam dezacordul, pre-oom şi conţinutul răspunsului său din SC/V A.
Pleclnd de La constatarea că nn lucrarea din CA se discută numai oatcgoria de pumnale de tip akinakes descoperite pe teritoriul Rominiei, în nota
noo.stră îi imputam e)U)darea terillfflului de akinakes prin care în literatura de ,specialitate se designează aceaistă categorie - C'l1 atît mai mult cu
cJÎ't acest termen indude 10 sine şi o semnifi,oaiţie ce nu poate fi ocolită. La
această observaţie C.B. răspun~ următoarele: ,,Cît injveşte obiecţia l,ui
V.V. că am eludat .folosirea cuvfotului akinakes, ea trădează un ,proces de
inteJ11ţie care ne este străin'" (p. 623). 1.n ,felul său, C.B. are dreptate cînd
~firmă că prin obiecţia ll'Oastră i-a.m făcut un proces de intenţie căci, de rfapt.
D-sa nu ,a rămw nici un moment (în lucrarea din CA) numai la s~iul de
1 Pentru a nu încărca inutil lucrarea cu note, pe ,parcursul expunerii vom ifaa: adori uimiterile direc1 in text. In acest caz, ,:inel ele se referă la ră~nsul ,lui C.B. din
SCW A, se va indic.a 5n paranteză numai pa.gin.a la care facem vmterea. Oind ne referiin
la articolul D-iale dm Cercetări orbeolo~et, II, 1976, vom utiliza ,prescurtarea CA. Din dorinţa dr a elimina orice dubii şi a ofer; cicttcrului posibilitatea unei ,verificări ~ a
autenticităţii afirmaţiilor, 'YQJ1I indăa adesea contrar ,uzanţelor - nu nwnai pagina, ci
şi r.illDlll la care ne ttfcrim.
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intenţie, deoarece eluda,rea termeniului îi servea mai departe (vezi CA, p.
265) la enunţarea teoriei proprii (şi absolut „originale"!) prin care afirmă,
nici mai mult nici mai puţin, ,dedt originea locală a aces.tui: tip de· pumn-ale,
cu filiaţie În „epoca bronzul-ui şi etapele_ hallstattiene _anterioare" şi că, de
pe teritoriul României ele
extind w Ha. târziu .~pe văste ~a.ţii din Europa
centrală şi de sud-est".
Inainte de a arăta un ce măsură în nota de ,răspuns C.B. îşi mai menţine
această teorie - ce s-a dovedit a nu fi de .fericită in•~iraţie 1pentru D . . sa ...,ă urmărim răspunsul său la obiecţia noastră ,privind eludarea terminologiei.
După C.B., denumirea de oakinakes pentru .acea.stă categorie de pwnn-ale ,.nu
este nicidecum obligatorie" (p. 623, r. 14). Pentrn a--,şi susţine afirm,1-ţia,
menţionează mai ,înt'ii ,f.a,pru·l că V. Pâ,rvan foloreşte pentru această icategorie
denumirea de spade sourte sau pumnale (se citează .Getica, p. 340~350).
Dată n-ar practica cu atâta conisecven-ţă şi În răspunsul. din SC/VA (ca şi
în articolul din CA) metoda. trunchierii citatelor, C.B. putea să citeas.ciî -,şi să citeze - cel puţin următoarele ,două pagini, adică 351-352 din 'Getfţa.
Ar fi văzut atunci că 1pentru V. Pâr,v,an aceste ,spade şcurtie sau pumnale
,,sînt obiecte de caracter tipic scitic", ca şi „ritul . . i.nhumării" etc.,. c~
ce ni ,se pare că sună ,CU totul ailtifel decît ori,ginea local~ a a-cestor. purnn~le,
cu filiaţie iÎn epooa bronzului, cum aifirmă C.B. 2 Ne aiflăin deci fo ·,faţa unei
încer,cări de denaturare deliberată a tezelor lui V. Pârvan, .fapt ,ce poate' fi
interpretat cel puţin c-a o impietate faţă de memoria marelui istoric, · · .
In continuare (p. 623, r. 15-16) C.B. scrie următoarele: ,.P,refo1:nd. }uvîntul din limba greacă, H. Daiooviciu denumeşte . corect aceste tpµmq,;ile
akinakai". Rezultă din aceast~ frază două aspecte foart~ importante, _pe care
le vom evidenţia cum se cuvine, deoarece ele oferă tot atîtea_ ex:emple. ,de ,raţionament şi exprimare contr,adictorie, ce-i ,sînt atlÎt de caracteristice lui C.B.
ln primul rînd e de reţinut ,faptul că D-sa se vede nevoit a r_ecunoaşţe abia acum, după apariţia notei noastre critice - ,că termenul ,corect penţrn
,această categorie de pumnale este cel de akinakai. Pentru a respecţa, însă ~ntregul adevăr, trebuie spus că termenul de .ikinakes _(sing., akinakai pl.)
avea o semnificaţie foarte precitSă fo antichiiate, vechii greci utilizîndu-1
numai pentru 1designarea acestei categorii de armă -de origine· şi caracter sciro-iranic3. Utilizarea unui termen .special dovedeşte .c:ă fo concepţia ;vechilor
greci acest tip de pumnal se individuafaa clar, unpreună cu originea ·şi caracterul său •scito-iranian şi ,din acest motiv l:..au ,designat prin denumirea a.parte - cea de akinakes - şi nu ,prin termenul general grecesc ipentru pumnal,
res~ctiv µ.otXot(pot, 't'O µ.otXotLpCaLov 4 • Cunos-CiÎnd ideea foi C.B. -despre' originea locală a pumnalelor ,de tip akinakes, devine foarte ".dar de ce pentru
el termenul de akinakes „nu este nicidecum oblig-3:roriu", deşi - ,cum e nevoit pînă la urmă ,a recunoaşte - tocmai acest_ termen este, totuşi, ce_l c<:>rect.
Chiar de Ja începu nul raaspunsului său C.B. reuşeşte deci' să ri.-e· convingă:, îrică

se

2 De .altfel, cine .a citit arrµ:o1ul 1JJi. C.B. din CA ~i:a putut lesne da sea.iria de faptul că n:u există idee emisă de D-sa care să nu fie· crp totală ~ontt,âdicţie cu ''tei'.ele'. lui
V. Pârvan. Dar despre ·această contra,diqie C.'.B. are grijă_ să "nu ':scaj>e · nici cea ma( mică
aLuzie.
. .
_
_
, ·
- . :.
·
·
· 3 Vezide exemplu A. ~lly, Qictionnaire g7e~-Jranfais, p. s•.fs.v'. IXKLVC!XTJc;.
, .
_
4 Vezi
Dictionnaire /ranf(US-gTec, de Planche - · Alexandre ....,:. Defauconpret, "Paris,
1826, p. 629, s.v. poignard.
-.'
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o dată, de fapiul d ceea ce este corect, pentru D.asa ·,,nu este ·nlcid&um
·obligiatoriu'\ ·
-·
. ·'Ne vom referi ,acum ·,1a al doilea asp~t din care.rezultă to"t atiit'de ·dar
modul În care C:B. eludează adevărul. Pentru aceasta· redăm încă ◊ :tlâtă
. ,fr.;u;;i ipe care am ciiat--0 ·mai -sus: ,,Prelu1nd ,cuv,întul ·din limb.a· greată,
H; Daicov~ciu den,umeşte corect aceste arme >akinakai". Rezultă deci din 'textul citat că aceste iarme {cărora le recunoaşte acum şi C.B. denumirea c"orectă
de· akinakes) au constituit obiectul investLg.aţiei saJ.e şi nu ,;toate descoperi.rile
· de pumnale ·hallstattiene tîrzii · de pe teritoriul României ... " cum afirmă
· la p. 239 a articolului său din CA ,~În orice caz, nu menţionează ipii.mnalele
de tip illiric descoperite pe teritoriul României, din ,care unele -se datează şi
. în Ha. D). In răspunsul din SC/V A găsim deci (obntra,r afirmaţiei ·de la
p. '623, r. 1.:........11)' confirmarea justeţii obiecţiei noastre; în care subliniam 'faptul că eludarea termenului de akinakes este cu auît mai gt'avă cu ch''C.b.
se ocupă numai de această categorie de pum.na:e.
··
. . . In răspunsul din SC/V A găsim numeroase alte afir,maţii, p~in care
C:B. intră în con_t_rapieţie, cînd cu realitatea istorică, cînd cu propriile să.le
postulate din articolul ce-l publică în CA. Vom · încercai, în limita spaţiului
dispon~bil, •să ne referim la cît mai multe din ele: Astfel, irim~ţ;înd la ârticolul său din CA, el afirmă în răspuns următoarele: ,,Pe de altă parte,_ din
considerente ce apar limpede ·În cuprinsul studiului nostru, acestor ,a,rme n.u
le....am zis nici scitice, dar nici -getice. Indiferent de origin,ea lor gelneral iruniană ... " ,~p. 624, r. 1-4; sublinierea ne aparţine). _De fapt această :a;firrnaţie este total inexactă, deoarece fo CA (vezi p. 265, r. 7-9) ,a.firmă contrariul, anume o,ri,ginea locală a acestui tip de pumnal. Răstălmâcin1du-şi acum
propriile ,sale idei, pentru a le da o formă cit de clÎt credibilă, C.B. nu :face
decît să se dezică tacit de punctele de vedere exprimate ·anterior în CA.
Ne punem deci fotrebarea: care din părerile lui C.B. trebuie luată drept
bună? Cea din CA, unde afirmă ori-ginea loc.ală ,a .akinakes-urilor, sau pe cea
din SC/V A, unde vorbeşte (ca şi cînd nici n-ar fi auzit de propria-i idee anterioară) despre „originea for -gen~ral iraniană", recunoscînd totodată :că· şi
denumirea -corectă este cea de akinakes? Şi - legat ,de recunoaşterea originii
s.cito-i,raniene a akinakes-urilor - ne ·Întrebam în oontinuare, cit'indu""l tot
· pe C.B.: ,cum rămîne atunci cu acel nou punct de vedere (pe care pretinde
că ,l-a ~xprimat !În CA) şi cine-şi revendică, de fapt, paternitatea lui, ·,dacă
însuşi C.B. afirmă (p. 624, r. 16) că „nu-i o creaţie a sa"? 5 ·
·
.Mai departe {dar tot 1pe p. 624) C.B. ţine să ne ofere un scurt instructtaj
desipre progresele considerabile Înregist,rate de arheologia rom_ânească, mai
ales fo ultimii ani. Că arheologia românească a înregistrat, mai ales· :în
ultimii .ani, progre,se considerabile - .şi .a·dău,găm noi, ·unanim a:preciate
în -străina ta te - ·este un fapt notoriu şi niu era cazul ,ca C.B. să-.şi· ifi ,:uait
5 Cine să-i fi sugerat, fotr-adevăr, ,acest nou .punct de vedere? A. V,u-l,pe, ou siguranţă,
.
. foţoseşt~ [Primul pentru ·acest tip de (PUmnale denumirea de akinakes-.uri (a ·:se vedea MA,
. II, '1970, !P• 199, · r. 3; ·bataţi ,pe a.cest considerent, nutrim speranţa d nu este ·înwotriva
· originii lor general iranice). termenul ·de ,akinakes-uri ,(pentru plural), care nu-i pe 1plocul
lui_ ~.B., ,părîndu-i-se greoi pentru limba română, îl folosim şi noi. Nu ne rămîne · deci decît
. regretul tardiv ·de ,a ,avea numai acum · ocazia . să-i cerem oouzele de rigoare lui C.B.
(birteînţeles; şi"'in numele lu~ A. V,u1pe) ,pentru greutăţile de Limbă ce i le-am provooat'·fără
intenţie.
·
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osteneala să le pună în evidenţă. Ceea ce pare ,a-i f.i fosă mai puţin clar lui
C.B. este faptul că nu pe ,idei ;şi postulate de natura - şi va:loarea - celor
enunţate de D---sa .şi-a dătdit prestigiul, mai vechi şi mai nou, arheologia
românească. Şi pentru a termina cu acest aspect, menţionăm că C.B.,
arăinndu-.se fogrijorat (ip. 626, ultimul aliniat), afirmă că i se pare „ori-i;ina!ă
prin ~racloxul ei" preocuparea mea de a contribui la mai buna cunoaştere
a civilizaţiei autohtone traco-dacice, prin încercarea de a distinge clar aspectele culturii sale materiale, -de cele ale enclavei scitice intrusive. Desigur,
i-a.ş pllltea da un răspurns foarte pe larg la acea-stă problemă (prin care pare
a-m.i oferi lecţii de patriotism), şi cu si:g,uranţă nu i-ar .fi pe plac. Mă rezum
totu~i la o sin.gură observ.a.ţie care, oricum, 'Plăcere tot nu-i va .face. Dacă C.B.
crede că ,va reu.şi să contribuie la mai buna cunoaştere a civilizaţiei trarodacice, atribuindu-i, de-a valma şi fără nici un discernământ, elemente ce ,se
dovedesc istrăine specificului ei (şi care fo lumea ştiinţ~fică sînt cvasi-unanim
apreciate ca fiind intrusive), atunci se înşeală amarnic. A etala idei cel puţin
nă~truşnice, şi a oscila În „susţinerea" lor pînă la limita extremă a ridicol„lui,
a.~a cum procedează C.B., numai act de iprobitate ştiinţifi.că nu se cheamă că
realmi {pc>ate doar unul de diletantism trecător). Nefiinâu-i la rin-demînă
argumente,e ştiinţifice, D-.sa a încercat să ne dea lecţii de akă natură. Dar,
dat fiind tocmai specificul problemei, nu am putut să nu-i dăm răspunsul
cuvmit.
Trecem peste paisajete în care C.B. se .declară de acord cu unele di-n
olbse,rvaţiile noastre (p. 624, 625, 627). Nu putem ,trece însă peste maniera
În oare Încearcă să se -discuLpe. Alfl.ăm ,ast.fel .că unele erori .<;e datoreuă dactilografierii {p. 625, r. 6-9), iar altele (piese daitate greşit s-au lăsate ...
fără datare) .,neatentiei desenarorului" (,p. 627, r. 27) et~. Pînă la urmă ,îşi
asumă totuşi răspunderea pentru erori. Şi, plin de delicateţe, ne apare acest
gest prin care ia asupra-şi greşelile comise de alţii iÎn :propri.a-i focrare.
Ne oprim a-cum asupra răspunsului privind piesele de la Ciumbrud şi
Archita. In ActaMN, 15, 1977, p. 102, observam că la Ciurnbrud s-a aflat un
akinakes şi nu două, c,um doreşte cu tot dinadimrul C.B. (CA, ,p. 241, nr. -16).
ln răspunsul său (p. 625) se afirmă că a-ş fi. ,,iîn dezacord cu unele informaţii" 6 .
Inainte de a pleda foca o daltă, împotriva realităţii, ipentru două akinakesuri de la Ciumbrud, O-sa putea să consulte sau să revadă studiile lui Şt. Feren.czi7. Ar ifi văzut atunci că, contrar informa,ţi-iJor -şi afirmaţiilor sale (ale
lui C.B.), trimiterile noastre sînt cele exacte. Dealtfel, dacă dorea să 1fie convingător şi obiectiv, C.B. trebuia să indice unde menţionează Şt. Ferenczi,
autorul cerCCltăr-ilor, două akinakes-'llri I.a Ciumbrud. N-o .face însă, ,pentm
simplul mot~v că Şt. F. nu face nicăieri o aist1fel de imenţiune.
Să vedem .acum, încă o dată ,şi nu numai pentru C.B. cum .e cu
cele două .akinakes-uri de la Archita. Dacă 1Uffl1ărea mai atent {~-i pî.nă la
capăt!) aserţiunea lui M. Roska din ESA, 11, 1937, p. 169-170, ar fi vă2cut
~ Curios, dar pentru aceste informaţii se uimite la A. Vu~. Fmgile, p. 59, ,n. ll4
1i nu b locrarea lui Şt. Fercnczi care, ca autor al cercetărilor, rămîne suna directă de
mtfonnare (a.ceasta trebui.a s-<1 Jtie şi C.B.), A. Vulpe rc,prezenllÎnd, fo acest caz, w.r~a de
mfoa a doua.
1 Din ActaMN, 2, 1965, IP· 77-104 {un.de se ipublidi tot materialul) şi ActaMN, 4,
t967, IP· •38-39 (unde se tratează a.ceastă ,c.ategorie, reprezentată de o ringură ,piesă !,a
Cim,.,rud).
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.că, după .acest
Rezultă deci .că însuşi
dollă piese, numărul

autor, certă e numai descoperirea unei singure piese8 •
C.B. ,ţine cu tot dinadinsul să mărească nejustificalt, cu
akinakes-'llrilor .des-coperite iîn c,adrul grupului ,sciti.::
clin Transilvania. 1n acest context a'Curz..a.ţia strecocată discret ·de D-sa, cu privire la o pretin-să tendinţă a mea de a ·ampli.fioa numărul descoperirilor ,s,cirice din Transilvania, a.pare cu totul ,gratuită. Ne perm~tem fo consecinţă
a-l asigura,
propos de ori.ginalit.ate şi paradox (cum se exprimă J.a .p. 626),
că pentru orice cercetător obiectiv ,şi avizat, desooperirea originalului, dar
mai ales a paradoxul'lli, în lucrările ca.re-1 cultivă, nu constituie o problemă
de netrecu,t.
In legătură cu ,sabi.a de t.Îip akinakes de la Dobolii de Jos, ncsim expr:imait pe larg părerea 9 .oare, fireşte, este cu totul alta decit cea a lui C.B.
Oit .despre akinakes-ul de la Braşov, D~a aifirmă că imputiîn-du-i atribuiirea foi
grupului Ferigrle, i~ fi ,recunoscut „un merit mult mai mare dedît este. el
în realitate" (p. 626, r. 2-3). Remarcăm că, deocamdată, extinderea gru"."
pului Ferigile La nord de Carpaţi este, oum o .aflam chiar de la C.B. {p. 626,
n. '20; citat după Vulpe) ipotetică. Pe de altă pairte, descoperirea şi a aLtor
materiale de caracter scitic la Braşov (unele Încă din secolul trecut) este cert~.
Gît despre meritele pe oare ,şi le presu.pune ,~bănuim că face al'llZie la cele
ştiinţifice!), să fie sigur D-sa că fiecare le are pe acelea care şi le-a cîş
tig.at.
Acum despre akinakes-<11rile de la Ploieşti - Tria:j. Araitînd {ip. 626, ir.
15-17) că fo raportul lui I. Nestor10 cu privire la cercetările •din acest punct
,,nu ise află nici o menţiune despre vreo descoperire haUstattiană", constatăm
în primul rînd (şi subliniem această :eon,statare) că, de fapt, C.B. infirmă toia;l afirmaţia lui A. Vulpe şi anume ,că aceste p'UIITinale „provin tOlt din morminte tu.mulare de incineraţie" ,de ti.p Ferigile 11 • Ia acelaşi timp, C.B. uită
să mai adauge faptiul că I. Nestor menţionează în raport cercetiarea a opt
morminte de inhumaţie chircite enoolitice, în restul .de turnul nedistrus 12 •
Dacă va consulu încă o dată, cu atenţie, ce!e două ,rapoarte, C.B. v.a găsi
cu siguranţă şi acea~tă .aifirma,ţie a lui I. Nestor (cu amt mai mult cu oît ide
data aceasta i-.am indicat şi rîn-durile). Plecînd ·ceci de la menţiunea I,ui
I. Nestor, că la Ploieşti - Triaj cercetăfi;le din 1942-1943 au indicat morminte de inhuma,ţie chi,rcite, eneolitice, ,presupuneam - credem, cu temei faptul că pumnalele trebuie ,să .fi aparţinurt unei sau unor înhumări scitice,
făcute cu ocazia unui raid, în care scop s-a folosit mantaua tumulilor eneolitici mai vechi. Deahfel, presupunerea ne e siprijinită de ,situaţii analoge (fo-

atunci

a

8 Pentru a-şi su.sţine punctu.I ,de vodere, În afară .de M. Roska, citează ,pe A. Vulpe
(Ferigile, 1oc. cit.), obligî,ndu-ne să menţionam astfel încă o da,tă - contrar v;oinţei noastre
- că în lucrarea sa, A. Vulpe, yerpetuîn.d o eroare a lui W. Ginters, menţ.ionează ,acest akinakes de la Al"'Chita (singura piesa certă), din nou, şi la Sighişoara.
9 ln ActaMN, 16, 1979, p. 33-34.
10 Se uimite, fără să se indice nici o pagină, la: ACMI, 1943; Raport asu.pra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de antichităţi în anii 1942 1i 1943, Bucureşti, 1944.
11 Ferigile, p. 58. De altfel, după această afirmaţie, ce se află fo contradicţie ou
cea făcută de C.B., Al. VuLpe însuşi recunoaşte mai jos (:pe .aceeaşi pagină) că ,,Asupra
condiţiilor de găsire a pieselor de la Ploieşti-Tri,aj nu cunoaştem amănunte". Cf. MA, 2,
1970, p. 195.
12 Vezi Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de antichităţi în anii
'1942 1i 1943, Bucureşti, 1944, p. 30, r. 5-9, p. 56 şi ACMI, 1942, [1943], p. 160.
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humări sc1uce În tumuli mai vechi) ce se cunosc atît la nordul Pol'):tu}ui,
cît .şi pe teritoriul României, la Gurbăn~şti (ILfov) şi Jn Transilvania la Cip-ău
şi Cîmpia Tu•zii 13 . Consitatăm deci, după C.B., că AL VuLpe menţionează
eronat aici morminte de incinera.ţie şi, ~n plu-s, ambii nu 1111enţionează mormintele de inhumaţie chircite eneolitice (,sau de epoca bronzului, după I. Nestor),
care arată dar de :9înd datează tll1Il1u.ii.
Aserţiunea

lui C.B., că ,,.într-un loc neidentificat" (p. 626, r. 18) din
s-ar fi aflat, anterior săpăturilor lui I. Nestor, şi ceramică de tip Ferigile, nu poate constitui un argument ÎI} ,favoarea tezei .sale, .din simplul motiv .::ă I. Nestor -nu menţionează În ,raportul său nici ,ceramică de tip Ferigile,
nici mormintele de incineraţie. Cît ,priveşte ,pomenita (de C.B.) ,ceramică de
tip Ferigile, constatăm că singurul lucru cert e că nu se ,ştie de unde ,provine
şi d, în orice c,az, I. Nestor n-a amintit astfel de ceramică. Şi o ultimă menţiune: da-că I. Nesmor ar .fi avut .cel mai mic indiciu ,despre vreun mormînt de
incineraţie, cu siguranţă că nu avea nici un motiv ,sau interes ·să-l tăinuiască,
a~ cum n-a tăinuit nici mormintele de inhumaţie. Dar I. Nestor nu numai
că nu afirmă acest ,fapt, .dar nici măcar nu-l ,presupune. Spre c..eosetbire cieci
de I. Nestor, care, neavînd vreo dovadă, nu face nici. măcar presupuneri,
C.B., tot .fără doYezi, lansează „certitudin.i".
Referitor la t~po.Jogie, C.B. recu:n~te - fireşte parţial şi numai la erorile prea evidente - ju9teţea observaţiilor noastre. Dacă ne oprim totuşi şi
-isupra acestui .aspect o .fa~m pentru a arăta că D-sa nu ,scapă nici aici ,prileJul pentru a denatura realitatea. De altfel, prezentîndu-şi atît de contradictoriu propriile sa:e puncte de vedere, nu ne ,putem aştepta să le prezin1te
loial pe ale noastre. Astfel, în ră•gpuns afirmă -că i-am .fi imputat neclasiJicare,a pieselor ce nu-i erau cunos.oute, inclusiv ·cele pierdute. De ,fapt ~i imputam cu totul altceva, şi anume excesiva tipologizare, reflectată în „performanţa" de a fi .reuşÎlt isă obţină 20 (?!) -de variante din clasificarea a nuimai
52 piese (din cele 73 pe care le menţiona), fapt ce mă ,făcea ,să presupun că
dacă i-a,r fi fost ·cunoscute roate ,piesele, ne...ar fi oferit un număr şi mai mare
de variante. Iată deci până unde merge „respectu~" lui C.B. pentir•u .adevăr.
Că tipologia, aşa cum a conceput-o (fără să ţină cont .de elementele
operante) nu-i oferă nici măcar lui C.B. un .suport cronologic, o dovedes,c
chiar datările eronate pe care ,le .propune, cuim de altifel am araitat ~n nota
din ActaMN, 15. Şi n-am mai ,fi revenit asupm „contribuţiei" sale la cronologie, ,dacă n-.am fi fost ~ndemnaţi de răspuns. A stfel, la p. 627 afi,rmă că
datarea akinakes-ului cu antene de l,a Cipău, în secolele V-IV, este justă
deoarece e con1formă cu cea presupusă de N. Vlassa 14 • Referitor .Ja această
datare a sa, care coboară akinakes-ul ,de l,a Cipău pină la 300 î.e.n., remarcăm că ea corntiravine nu numai opiniei noastre, ci şi a altor cercetători.
Astfel, A. Vulpe, în tabelul cronologic din Ferigile, p. 99, situează Între
cca. 580-450 î.e.n. ceea ce denumeşte, mai îmîi - Perioada „scitică"', apoi
zonă

1

13

Pentru trimiterile bibliografice necesare vezi V.

Vasiliev, În

Apulum, 14, 1976,

p. 29.
14 Se trimite La Apulum, 4, 1961, p. 40. In realitate, necropola de la Ciq>ău, de u,n
evident car..cter arhaic, se datea:1.ă ia =clul VI î.c.n. cu precădere in !Prima lui tumătate.
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Cimitirele „scitice" 15 . Deoarece prin frecvenţa ·citate:or C;B. se arată a cunoa~·te bine cele două lucrări ale lui A. Vulpe, ne miră că n-a observat acest
flagrant ·decalaj cronologic. Gît priveşte ,articolul lui N. Vlassa, el reprezinrtă
o lucrare a sa din studenţie, elaborată în 1956, care a a.părut apoi ,în A,pulum.
Cunoscînd acest fapt, .facem constatarea- că ceea ce a.firm,a N. Vlassa (ca
student) în 1956, afirmă, :in 1976 (şi 1981) şi C.B. 1n această situa.ţie, orice
alt comentariu asupra valabilităţii consideraţiilor lui C.B., referitoare la ,tipologia şi cronologia pumnalelor de tip akinakes, mi se pare de iprisos.
Referitor la modul în ·care se repartizează akinakes-'llrile pe teritoriul
R,omâniei, arătam ~n nota .din ActaMN, 15, p. 104-105 16 că, spre deosebirre de necropola de la Ferigile, unide rs-au a!flat numai patru exemplare, ~n
cadrul enclavei scitice din Transilvania (unde numă,rul mormintelor este
aproximativ egal cu cel din necropola de la Feriigile) .siînt cunosoUJte 32 piese
certe. Faptul că În grupul scitic din Transilvania s-,au a.Hat de opt ori
(32:4=8) mai mu!te akinakes-uri decît la Ferigile arată clar cărui facies cultur.a•l ~i este caracteristică această arrimă. Între timp, prin ,descoperirea altor
patru exemplare (unul în necropola de la Budeşti, alte trei în cea de la Mă
rişelu, ambele de caracter scitic)lî, numărul akinakes-urilot din cadrul grupului rscitic intracarpatic creşte la 36, iar raportul se ridică la 9:1. Pentru
C.B. fosă (p. 627, .r. 3 de jos) aceste „date statistice {exprimate abSO':ut clar
prin r,aporml matematic de 9:1) nu au decîit o valoare ,pur fonmală". lncercînd să-şi justifice repulsia ,faţă de datele reale care, fireşte, ii infirmă teoriile, D-<Sa arată că cele patru akinakes-u-ri de la Feri,gile s-au ,aiflat numai in
tumuli ce ţin de o anumită fază a acestei necropole (p. 628). Trimiţînd pentru
această afirmaţie la A. Vulpe 18 , C.B. ,,uită" însă să mai menţioneze (deşi
Al. Vulpe ,precizează in artico;ul respectiv) că la Ferigi,le ,akinakes-urile a.par
numa,i în faza a doua şi că ele lipsesc cu desăvîrşire un ,faza I-a - de ,început - şi a III-a a necropolei, faze cărora le aparţin (chiar după afirmaţia
lui C.B.) peste trei pătrimi din mormintele cercetate. Rez.ultă deci, din chiar
coostatarea lui C.B., că la Ferigile akinakes-urile (doar 4 la nwnăr) s-au
aHat numai un faza a II-a a necropolei şi că lipsesc în faza I-a şi a III-a.
5i, p·!ecînd ichiar de la constatarea l,ui C.B., n untrebăm tot pe D-sa: în ce
mă!Sură consideră că această foarte justă şi excelentă observaţie pe care o face
(recunoaştem că această situaţie de la Ferigile ne-a scăpat ,pînă acwn 19 )
ar-a.tă că akinake.s-urile 5Înt „la ele acasă" la Ferigile? Am dori de asemenea
să ştim ,î-n ce măsură ap,ariţia a, doar, 4 .akinakes-uri şi numai m faZJi de
mijloc a necropolei de la Ferigile - cum ne spune fo răspunsul ,său C.B. vine să-i confirme ,propria-i idee despre ori,ginea Jocală (,,cu .filiaţie in epoca
1

15 Orirnnt cultural căruia, cu .trei ani mai târziu, În MA, 2, 1970, p. 198, ~i dă un
~lt nume, a.cela de „GrUipul Ciumbrud• şi, odată cu schimbarea denumirii, îi schimbă şi
apartenenţa „etnică", con'Siderindu-1 prescitic, dar tot iranian (?!), modificî-n<lu-i deci şi
data de Începu,t .în Transilvania, dată c.are, astfel, nu poate fi mai tîrzie de a doua jwnă
tate a -secolului VII î.e.n.
16 Pentru discuţia mai
la~ă .Ja această problemă şi trimi-tcrile bihliogr.a.fi.ce, vezi
ActaMN, 16, 1979, p. 11-16.
17 Cer«tări G. Marinescu; Vezi ActaMN, 16, 1979, iP· 21, nr. 8 şi ,p. 25, nr. 19.
1 ~ An-urne la .articolul din Dacia, N.S., 21, 1977, p. 84, indu.siv informaţii verbale.
19 Datorită şi inversării fazelor de ta Ferigile, făcută de Al. VurLpc, invers.are despre
care nu ştim dacă va fi şi -ultLm.a.
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bronzului şi et.aipe:e hallistattiene ,anterioare") a pumnalelor de tip akinakes,
idee pe care o etala în articolul din CA 20 ? ln orice caz, pentru a-i uşura
răspunwl, menţionăm că, ,spre deosd>ire de necropola de la Ferigile, unde cum .ne-o ,spune chiar C.B. - akinakes-urile {lin număr de patru) apar numai .într-o singură .fază, anume cw de mijloc, iÎn gr.upul -scitic intrusiv din
Toramsilvania ele a,par începînd cu necropolele cele mai timpurii (Gpău,
Aiud, Crisreşti} şi îşi continuă exisren,ţ,a p.înă la asimilarea grupului .(necropola de La Băiţa). Prin iÎnsăişi constatarea sa, C.B. ne ,scuteşte deci de necesitatea de a arăta din nou, mai pe la.Tg, faptul că ,pe teritoriul României
akinakes-urile ,se dO"Ve<lesc caracteristice numai mormintelor scitice
siînt cele din Tr.ansilv,ania intracarpatică şi Molidova centrală) şi că aceasta categorie gene-ral ira-nică (oum recunoaşte iÎn <răspuns ,şi C.B.), deci străină,
pătrunde numai incidental şi pentru foarte scu11t timp -în cadrul culturii
autohtone traco-dacice. Iată deci că atunci cinici încearcă :Şi reuşeşte (,sau
e obligat!) să ,privească mai în profunzime unele !fenomene, C.B. ajunge
uneori şi la constatări selective, din ca.re apoi putem desprinde şi mai dar
ce anume eiste şi ce nu es.te c,a,racteri-stic culrurii autohtone. ln orice caz, din
aceaistă constatare a lui C.B ..rezultă absolut dar uin singur :fapt, suSţinut de
noi, şi anume că .akinakes-urile nu sînt caracteriistice în cadrul necropolei
autohtone de la Ferigile.
Afirmînd în răspunsul ,său că denumirea corectă a acestiui ti,p de ,pumnal
esite cea ,de akinakes (p. 623, r. 16) şi că ele au o origin'e gelnerral irla!IUană
(p. 624, r. 4), C.B. recunoaişte de fapt, chiat" de la foceput, că premisele pe
care şi-a iÎntemeiat concluziile din articolul publicat ,î.n CA sînt eronate,
aşa cum de alt1fel îi imputam nn .nota noastră critică. far din premise eronate
~bazate •şi pe raţionamente eronate} nu pot rezuLta decît concluzii eronate. Dar
acest adevă,r .elementar, la :indemlÎ,na oricui, pare a-i .fi încă străin lui C.B.
s,a,u, în o:rice caz, dacă nu-i esre ,străin, ,l-a ignorat cu desăvîrşire, ,aşa cum
o idove-desc înseşi concluziile -sa.le.
Cît priveşte ,consideraţia sa (ip. 623, r. 4-5) că observaţiile noastre SIÎnt
„vrednice oriaî:nd de dat uitării" (consideraţie ce sună mai mult a dorinţă
personală), âi răspundem următoore:e: fireşte, dorinţa D--sale ar avea sorţi
de împlinire, dar pen,tru .realizarea ei ar trebui ,să exi,ste, neiapărat, o condiţie,
şi anume ca lumea ştiinţifică să fi uitat deja sau (şi acesta este cazul cel mai
fericit pentru C.B.) nici măcar să nu ,fi luat iÎn con-siderare „postulatele" sale.
Numai aşa observaţiile noastre ar deveni lipsite de ob:.ect şi ar fi „vre,dnice
... de dat uitării".
După toată discuţia 21 , conosi1 derăm că e foarte nimerit a î.noheia această
notă cu o observaţie la pasajul ,final al răspurusului lui C.B. (p. 628). în

icunt

20 Aşteptăm deci cu nerăbdare ca C.B. să publice şi acele akinakes-uri din epoca bronzului şi etapele anterioare ale Hallstatt-ului, pe care le „cunoaştem de ,pe teritoriul României.
21 De faipt, regretăm sincer că C.B. ne-a obligat să lua.m din nou atitudine împotriva punctelor sale de vedere. Din parte-ne considerăm discuţi.a încheiată. Tomşi, _dacă
D-sa este de :.ltă părere, îl ,asig,urăm că nu vom com:te impoliteţea de a nu da curs
unei evenţuale noi solicitări. Ne exprimăm în acelaşi -timip speranţa că pînă la apariţia
a.cestei note, C.B. v.a avea ocazia să consulte SC/V A, 32, 1, 1981, p. 161-164 şi să .afle
şi alte ,păreri cu pr~vire la felul cum am uatat gr-upul scitic din Tra.nsilv'lnia. inclusiv
categoria în discuţie
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acest pasaj D-sa 5şi exprimă credinţa că, după apariţia răspunsului -său. ~mi
voi „reviZ'lli 4>ărerea" (nu precizează care!). Piî.nă una alta, am constatat ~i am arătat - că, deşi o .face în mod tacit. C.B. este acela care 1i-a reviwit,
_pe ici, ye, colo (chiar dacă nu în toate punctele esenţiale) ,.concepţia'" sa exprima.ta Sn CA. Revenind 5nsă la acea'Stă frază finala a răspunirului din
SC/V A. trebuie 5ă acceptăm totuşi ideea că nu i ,se poate nega -un anumit
umor. Ne vedem obligaţi totuşi a face observaţia că, într-o lucrare• .fie ea
~i de arheologic, umorul. chiar aiclmiţîn-d că ar fi de o ireproşabilă calitate,
nu poate suplini lirpsa unei minime argumentiaţÎÎ ştiin.µfice, aşa cum e cazul
la C.B.

VALENTIN VASILJEV

SUR „pQ/GNARDS HALLSTATT!ENS TARDIFS,
OU „PO!GNARDS AKIN AKES",.
(Resurne)
Dans une note (Sin- l"intcrprfouion d~ poigmmk akinakes decoiwnts s11r le tnritoire
la Roumarrie, paruc dans ActaMN, XV, 1978, p. 101-106) ont ete formules pki.sieur»
ob.servations critiques sur la maniere daM laquelle C. Bu:z:dugan (dans son article, Poip,tVtls
hallstattinu rfrentr dam Ic territoirt dt la Rolll1Wlit, public dans Cercetări a,MOlogiu,
II, Bucarest, 1976, p. 239-273) prescntc i'cncadremcnt typologique, chronoloi;iquc ct
l'attribution ethno-culcurellc de cc typc de poigna.rds.
La ,presen.te note, rcdigec
la suite de -la râponse de C. Buzdugan ( Ler ţx,,gnard!i
haJlstattienr t.ardi/s, au „poignards a/eÎflalm• sic ! paru dans SC/VA, Jl, 4,
1980. p. 623-629), signale unc seric de nouveMes contradi.ctions entre Ies points de vuc
sou.tcnus par C.B. et la realite archedlogique-h~tonque.

,,e

a

O NOUA PRQPl)NERE .DE RECONSTITUIRE
A-SANCTUARULUI A DE.LA SARMIZEGETUSA·

~on~entele Sarmizegetusei, cu deosebi,re . .acelea din „incinta sacră•.
cu ·deoenii ,în urmă prin eforturile
Daicoviciu, ,a,u trezit ,încă de atunci
interesul arheologilor ~i al celor cu preocupări pentru civiliz.a.ţia dacilor. El
avea ,să crească co.n-st.ant, dacă -nu progresiv, ,pe măisura cunoaşterii monumentelor ele cercuri tot. mai largi de specialişti şi amatori aplecaţi asupra
descifrării tainelor materializate în elementiele lor componente. Nu lipsesc,
desi~ur, nici încercările de reconstituire, chiar dacă adesea unele păreri isÎnt
diametral opu.se.
A'Semenea nete diferen.ţe de opinii sî-nt ex,plicabile mai ales prin starea
incompletă •de paistrare a monumentelor pînă la descoperirea lor prin cercetări sistematice. Unele dintre monumente au ·fost demontate integral sau
aproape integral de dac~; ,inşi.şi pentru .a ridica alte construcţii. pe a.celaşi
loc -şi o parte a materialelor provenite din demontări au avut apoi ÎntrebuÎ.nţări parţial sau total diferite ·de cea iniţială, .altele erau Jn fază de construcţie I.a izbucnirea răz,boaielor şi roa.te cele păstrate pînă la 106 au fost
distruse -si,stematic de rom.ani. Di•strugerea romană a implicat incendierea
constflueţiilor, tăierea cu dalta a elementelor lor componente din .piatră,
demontarea parţială a unora ,sau ,în mă.sură să facă astăzi impos~bilă preciz,area .destinaţiei ini,ţiale a ahor.a, ca şi utilizarea blocurilor de piatră, a
la.ştrilor, a tamburilor ·de coloană etc. pentru refacerea zidului cetăţii menit
să ,adăpostească o vreme garnizoana ce suprave~hea zona fostei capiu:e a
Daciei.
Împrejurările amintite au avut ca urmare conserva-rea inegală a monumentelor ,şi rareori paistrarea indiciilor ahsolut indispensabile unor reconstiruiri sigure.
Intenţia noastră .nu este Înisă aceea de a intra în detalii privitoa.re la
con-struqiile din „incinta s.acră" a Sarmizegetusei ~i. ca atare, ne rezumăm
să revenim asupra unuia dintre s.an,ctuare, care, .în ultimul timp, a constituit
ooiectul oîtorva studii, anume sanctuarul A*, situat la extremitatea sudvestică a ,terasei a XI-.a.
impunătoare şi enigmatice, descoperite
susţinute .ale colectivului condus de C.

p1-

* Denumirea de sanctuar A a fost ,propusă şi utilizată de H. Daiicoviciu (u S41JCtuaire A de Sarmiuget"sa regia, 1n ActaMN, XVII, 1980, p. 65; of. idem, Daci,a de 111
Burebis-ta la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 207). Acceptarea ci este recomandabili pentru
preciziunea cc o implică şi pentru că evită :întrebuinţarea în cont~nuare a cunoscutei fu:tuaţii
de· denumiri existente ,pînă acum in literaturi (,,sanctuarul vochi de calcar de pe terasa xi-,
.,sanctu.arul vechi de calcar", ,,sanctuarul vechi cu 60 de coloane de ,pe teras.a a XI-aa etc.).
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ln acest context reluarea, chiar suc-cintă, a obscirva,ţiilor de ordin arheologic 5nregi-strate în timpul iffvesrigării sale ,se dovedeşte a fi absolut necesară.

Semnalat mai -întîi în ra,ponul asupra săpăturilor de la Grădiştea Muncc!ului, apărut fo 1952 1 , sancwarul a .fost cercetat apoi î.n dteva campanii
succesive! ;Şi investigarea sa s-a reluat în 1980, prilejuită ,fiind .de locră,rile
de restaurare-".
Pe acea porţiune a tera-sei a XI-a, I.IDde se află resturile sanctuarului
acum ân diocuţie, s-a constat.at existenţa a _patru niveluri distincte de construeţi-i, corespunzătoare la ,tot at1tea adînc1rni diferite .fa.ţă de ni·velul de
călcare modern, toate ridicate fiind pe o terasă artificială (asupra fazelor
de înă4are a acesteia ,din urmă ,se va reveni cu ideta.lii).
Stratigrafia (de su,s în jos) ,se prezenta astfel 4 : sub stratul de
humu.s modern se a.fla:
- nivelul 1, la -adîncimea de 1 m, pe care s-au descoperit patru blocuri de calcar dispuse oarecum în pătrat, reprezentlÎnd temelia unei construcţii -romane {,pos~bil temelia unei construeţii de lemn) căreia îi .11parţi
neau şi cărămizile patrulatere de mozaic găsite tot acolo;
.
- nivelul 2, la adîncimea de 1,35 m, pe care se aflau urmele unui sanc-:
tuar cu stîlpi de andezit, toţi decapitaţi la distrugerea romană (fig. 1).
Amintiţii stiîlpi de andezit se sprijineau ipe un fundament masirv, construit
din q,iatră .de rîu şi piatră locală nefasonată, legată cu lut, care Încin,ge o
supra•f.a,ţă rectangu!ară de 30 X 15,60 m. Pe mijlocul acestei suprafeţe, anume
în axul longitudinal al ei, se aflau şapte plinte de caka:r, cu diametrele va-·
riind între 1,lC-1,50 m şi grosimea de 0,20-0,25 m, identice - după .:um
se va vedea - ca formă şi dimensiuni cu plintele din următorul nivel. 1n
apropierea şirului ,de stlÎLpi de andezi,t de pe latura de sud-est s-au descoperit numeroase cuie şi cinci ţinte de tfier;
- nivelul 3, !a adînicimea de 2,85 m, pe care s-au descoperit p,atru
şiruri de plinte de calcar, fie-care dintre ele aviînd 13 piese i,n situ ~fig. 2).
In spaţiul existent pînă la zidul de nord-est mai încăpeau pe fiecare şir
încă două plinte (marcate cu puncte în desen), foarte probabil cele şapte
din nivelul superior (şi încă una pierdută sau distrusă), reutilizate la construirea sanctuarului de andezit din nivelul 2. Plintele descoperite in . situ
aveau ,dimensiuni ce variau îmre limitele .amintite pentru acelea din nivelul
2 şi pe une!e dintre ele s...a conistatat existenţa unor adîncituri ci-rculare, cu
diametrul de 0,50-0,80 m, ca ~i. uneori, urmele sdlpilor de lemn. Pe, Latura de nol'Ci-vest se miai aiflau urme!e a şapte strilpi ,de lemn, cu dia,metrele
de 0,_50-0,80 m, iar pe cea de sud-est doi astfel de stîlpi, toţi sub ni vei ul
1

C. Daicoviciu şi colab., în SC/V, III, 1952, p. 290 şi fig. 8-9.
C. Daicoviciu, I. H. Crişan, în Materiale, V, 1959, p. 395-399; C. Daicoviciu;
N. Gostar, H. ~icoviciu, fo Materiale, VI, 1959, p. 399-341; C. Daiooviciu; I. H. Crişan,
În Materiale, VII, [ 1%1 ], p. 304-305.
' H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodar,iu, E. larosl,avschi, A. Rusu, &port asupra
l«rărilor de La GTădiştea Muncelului (1980), prezentat la a XV-a Sesiune anuală de rapoarte iPrivjncl cercctăr.rle arheologice, Braşov, 1981.
.. .
4 Datele
privitoare fa. stratigr.afic reprezintă sin-teza observaţiilor şi . a const;ltă~ilor
d.n lucrări4c citate !În notele 2-3, cărora li se . .idaugă aceea a tui H. Daicoviw;i.u_ (un.
Â€taMN, XVII, 1980, p. 65-72) 1i observaţiile din campania anului 1980 (pentru .~i~.
!,urile 3 şi 4).
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~ -Fig. I - Descoperirile din porţiunea de sucl-Yes t a terasei a XI-a (plan) : 1. plintă de coloană (calcar) in situ; 2. plintă de coloanli
demontată ; 3. stîlp de lemn ; 4. stîlp de andezit ; 5. substrucţia stîlpilor de andezit; 6. plintă de coloanli (calcar) refolosiU la sanctuarul de andezit ; 7. cuie de fier ; 8. m onedă; 9. medalion de lut ; 10. conductă de apă ; 11. dalele scllrii de calcar; 12. zid (desen
după C. Daicoyiciu, ~ - Gostar, H. Daicoviciu, în Materiale, VI, 1959, p . 338, fig. 7).
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fun daanentului din piatră şi lm ,al s.cilpilor de andezit, deci aipa'rţinfo.d ·sigur
sanctuarului A. În cercetările dm 1980, ,săpă tura a înaintat din&pre ,vale
pînă sub şirul de plinte de pe latura -de ,sud-est a ·sancroarului con<Stavind că
fie~are dintre plinte era aşezată pe o semicalotă (,adîncită ~n pămîntul de
uITIJplutură al terasei), ce consta din piatră ~i lut . .Amintitele semicalote nu
reprezintă .iloceva deaît consoli<larea pămîntului de umplutură al teraisei
în acele locuri unde urma să se aşeze plintele ,de1 ca,lca,r;
- nivelul 4, la aproximativ 4 rn adîncime, consta dintr-un şi,r de
grupuri de 3-4 blocuri de calca.r, uneori di<Spuse tn cr,:-.:e, .fiecare g.rup
a~zat fiind pe o semioalotă cu ,compozi.ţia <Semnal.ită în nivelul 3.
Porţiunea de terasă unde se află aceste pavru niveluri distincte este
încinsă pe laturile de nord-est, sud-est şi. sud-vest de ziduri :groase de
2,30-2,50 rn. Un sonidaj pe faţa internă a zidului de ,pe latura de nordest a coborî,t pfoă la 11 rînduri de blo curi, dar <fără a ajunge la baza zidului,
iar <Săipătura de pe fo.;ţ,a internă a zidului de ipe latura de ,sud-est a coborît
pînă la 12 ,rînduri de blocuri. Urmărind tin continuare zidul spre .nond-est
s--a .const.itat că el formează un turn. Cercetările nefiind încheiate, preciziuni
în acest sen'S siînt .a:bia de aşteptat.
De la zi1dul de no.rid-est porneşte spre sanctuare o pLat1formă construită
î.n aceeaşi manieră, care se a1fla cu 0,60 m mai ,sus decît nivelul iplinte:or
sanctuarului de calc.ir şi, cum ea foaintează până în ,apropierea fondaiţiei
de piatră şi lut a ,sanctuarului de ,andezit, s-a condhis că a.pa,rţine nivelului 2.
Pe latura opusă, la ,sud-vest, zidul de tera·să este dublat de altul, gros de
numai 1,30 m şi, la 2,55 m iÎn aceeaşi direcţie, se află un,ul similar, gros de
1,08 m. Între ele <Se găseau 10 'di.n dalele (lun,gi de 0,62-1,08 şi late de
1
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Sanctuarul A (plan): 1. plintă de coloană (calcar) in situ; 2. plintă de coloanl
demontată ; 3. stîlp de lemn.
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0,46-0,60 m) unei scări
perpendiculară pe capătul

de piatră care urca dinspre vale spre platforma
de nord-vest al amintitului zid. Nivelul în.alt .al
pl,adormei în •raport cu sanctu.arul de calc-ar o racordează tot la aicela de
andezit.
In sfîrşit, relaţia dintre conducta de apă ce coboară dinspre nord şi
sanctu.a-re este posăibilă, dar ,încă nedovedită de ,situaţia de ,pe teren, 3L'ia
înoît ea putea cob.orî, eventual, .şi la -alte construcţii, ,situate •În aval.
Pentru da~area nivel,urilor existente pe terasa a XI-a, din poqiunea
aflată acum ,În discuţie, diispunem de trei re:peire cronologice. Primul este ~unoscutul med-alion •de lut a11s ,cu bustul zeiţei Diana (Ben1dis), care .ar imita
.aversul unui denar al lui Tiberiu,s Claiudius Nero, -din anul 80 î.e.n. Găsi
rea sa pe a şasea plintă din şirul -al doilea ~fi$. 1) poate ctmst~tui un indiciu
pentru datarea sanctuarului ,în ,prim.a jumatate a secolului I 'Î.e.n. 5 Al
doilea constă dimr-o monedă, anume un as de la Claudiws, •din .anul 41 e.n.,
descoperit pe nivelul sanctuarului A, cee,a ce dovedeşte existenţa lui „încă
pe I.a sfîrşitul primei j,umătăţi a ,sec. I e.n." 6 • In sfiÎrşit, al treilea este reprezentiat de nivelul roman, •datat din anul 106 iÎnainte7 • Din punctul de vedere
al valorii lor pentru cronologia -a1bsolută a ,d~feritelor faze de construcţie,
certe ~nt ultimele două repere -amintite, cît timp medalionul de lut a-rs
poate fi interpretat şi altifel •decît o imitaţie a ,denarului din 80 iÎ.e.n. Sigur
este, ·deci, că sanctu.arul A exista înainte ,de ci,roa 41 e.n. şi că ,sanctuarul
de .andezit de de.asupra lui a fost distrus la cucerirea ,romană a Sa11mizegetusei.
Cît priveşte amenajarea terasei, ea s-a .făcut - după cum .rezultă din
cercetă·rile ,de pînă .acum - -în ip,atru etape diferite. Mai -ÎntlÎi a fost înălµtă
:pînă la nivelul corespunzător şirului cu grupuri de 3-4 blocuiri şi ,încinsă
pe trei laturi cu zirlu•ri puternice menite ,să susţină apăsarea ipămîntului de
umplutură. în etapa următoare, după dezafectarea construoţiei căreia îi
aparţinea amintitul .şir de grupUJri de blocuiri, terasa a fost ânăl,ţ.ată ,pînă la
nivelul coresIYUnzător plintelor sanctuarului A, iÎn a treia pîna la nivelul
sanctuarului de andezit ,şi ,În ultima, •supenficială, rezul.rată de .fapt din
nivdarea dăriîmăturilor, pînă la nivelul consiruoţiei romane. Etapelor a doua
şi .a treia le-a wresipuns ipwbabil înalţa•rea pe potri,vă ,a zidurilor Ide L5priiin, implicit derz.a:fectarea, :în timpul lucrărilor în vederea ,construcţiei sanctu.arului A, ,a turnului de pe ziidul de LSud-est .

•
Mult timp după descoperirea lui, ,sanctuarul A ,nu a intrat ân preocupă
rile. speciali1ştilor, dacă ne referim s~ri,ct la ireconstiruilfe, pentru ,că, .altnninteri, -s...a bucurat de toată atenţia ca unul ce putea fi datat :în vremea . .lui
Burebistla .. S...a a-dmi,s, proibabil prin analogie ·cu propunerea de reconstituire
,pentru sanctuarul ·de ,an,dezit de ,pe ter>aisa ,a X--a.8, că era tot descoperit,
sub caelo, coloanele sale de lemn nedepă,şind 1.,20-1,50 m •Înălţime. Ca.rac~ C. Daicovietu,
' C. Daicoviciu,
7
C. Daicoviciu,
! C. Daicoviciu
bis-ta •.• , p. 210.

I. H. Crişan, &n MaUTiaJe, V, 1959, p. 396.
N. Gostar, H. Daicoviciu, în MateriaJe, VI, 1959, p. 341.
I. H. Crişan, op. cit., .p. 398-399.
~i co!ah., op. cit., p. 295, fig. 13; H. Daicovi6u, · Dacia de la 81're-
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terul urano-.sola: al reli,giei dacilor nu numai că nu se .Împotrivea, da,r
sprijinea propunerea că ,sanctuare!e puteau .fi lipsite de acoperi'Ş.
Pornin1du~se apoi un primul rînd de la consiiderente ce priveau clima
aspră ,şi cu precipita,ţii aJbundente din zona montană (cota 1200) unde se
află situată Sarmizegetusa, s-a avansat o propunere de reconstituire a sanctuarului, de astă dată cu acoperiş 11 • Fără a intra acum în detalii, sanctUarul era socotit drept o construcţie pe couă nive:uri - sub-sol şi parte-r - ,
cu .portic, cella şi acoperiş, -cel -din urmă sursţinut de coloane ,de calcar 111 •
Lntre.aga construqie ar fi fost inspi-rată din tipul de templu g•recesc „dipter",
combinat cu cel .~pseudodipter" şi avînd proporţii apropiate stilului ionic.
A doua ,propunere oe rnconstituire 11 , care admite, de .asemenea, existenţa ,acoperişului, aduce mai Înt1Îi În discutţie argumentele ,potrivnice existenţei subsolului şi a parterului cu porti-c şi celha din prima •reconstitui•re, ne?JÎn-d ,po-siibilitatea r·ovedirii unor influenţe gre:esti ,În concepţie. În continuare, se optează pentru o conistr:ueţie cu coloane şi acoperiş, dar fără pereţi şi
î.ncnnjurată de o ,.,1mprreimu·re" ce c<'nstă <lin stîlpi de andezit, ,:are, duoă
cum s-a. văzut, aparţin sanctua•rului din nivelul 2. Este de observat că incliferent cum ar fi ,fost legate •coloane'.e În ipartea superioară, cu grinzi transversale şi longitudinale, rezistenţa ediificiu!ui lin faţ.a ·VÎnturilor era imposibilă, cu atît mai mult cu cît coloanele de lemn nu se legau în nici un ,fel
de bazele de ·calcar, ci -se 51prijineau <loar ,pe ele. Dealtmiinteri, astăzi în-că
ViÎnturrile ,smulg acoperi.şu,ri de pe const·rncţii cu pereţi, atunci clnd timpanele nu sînt Închise.
Ultima opinje exprimata Sn legătură ,cu sanctuarul A 1~ aduce argumente ce se împotrive9e existenţei rubsolului, a coloanelor de cal.car şi se
î.ndoieşte de aceea a pereţilor •şi acoperişului. Se preferă admiterea unei
constru-ctii de cult descoperire evident fără nici un fel de inifluen,ţă
grecească în concepţie - , cu coloane de lemn (înalte de 1,50-1,60 m) sprijinite .pe discurile de calcar (ce puteau fi pi~'.lte sau hare de coloana), Înconjurată de o ,împrejmuire de lemn ale cărei resturi constau 1din cei 9
st'Îlpi descoperi-ţi pe liaturile de nord-vest (7) şi sud~t (2). Problema existenţei sau Q!bsenţei unui perete •ramînea, fo ultimă instanţă, deschisă din momen,t ce coloanele de lemn ,din axul longitudinal al sanctuarului de ,andezit
de deasupra susţineau acoperişul lui.
Acea~ta fiind situaţia •În ,privinţa •reconstituirilor posibile ia'.e sanctuarului A, avansate pîna acum, ,înainte de a fa::e o .nouă :propunere de reconstituire, .socotim necesară amintirea dtorva observaţii de ordin general
refe.ritoare la ,construoţiile ,diaicice de suprafaţă: toate iint ridicate pe sol ~i.
1

9 I. H. Crişan, M. Moldovan, Influenţe greceşti În arhitectura sacră a dacilor, în
Tibiscw,r, IV, Istorie-arheologie, 1975, ip. 91-106; (lf. I. H. Crişan, Burebista şi epoca su.2,
1977, 'P· 414-423.
1o Este de observat în acest context că „tamburii• de calcar, întregi şi fr:1.gmentari,
des-qperiţi în emp!cctonul zidului cetăţii de la Sarmizegetusa, refăcut de romani, au fo~a
şi dimensiunile extrem de .apropiate ou a'1e bazelor de calcar ale colo:1.nclor de lemn d,n
sanctuarele de la Costeşti, ceea cc .îndeamnă s;pre .presupunerea existenţei la S.11mizegetu-sa,
în-tr-un Io: deocamdată neidentificat, încă a unui sanctuar patrulater.
li D. Antonescu, Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. Comentarii şi propuneri,
în Re·uista muzeelor şi rrumumentelo,, I. 1980, ,p. 69-76.
· 12 H. Daicov,ici'll, Le sanctuai.re A de Sarmizegetusa regi..i, p. 7.\-79 (,pentru stratigraJie
ş.i detalii de ordin arheologic, p. 65-72).
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cu cxccpţi.a gt"opilor, dint-re ,care unele pot d'i ~oootite rituale, dar ele nu
intri acum iÎn discuţie, .nu ,au .încăperi -sub nivelul a-cestuia; ,podeaua constNeţiilor laice ~i religioase era din pămî.nt, -a<lesea .fă,ţuit cu lut, uneori cu
ornamente incizate ~i extrem de rar din scl.ndură; pereţii din kmn, lipiţi &u
nu cu lut, erau fie sprijiniţi pe o bază de piatră, .fie, mai des, isusţinuţi
de -stîJpi fofipţi în pămînt; acoperişul, impus de dimă, era din paie, stuf,
şindrilă, mai r'1'1' cin ţiglă.
Revenind I.a sanctuarul A, elementele .certe de oare dispunem con.stau
din 60 de plinte de calcar, dispuse 'În patru şiruri de oîte 15 fiecare şi 9
stâlpi de lemn, dintre care 7 pe u,ia idjn I.a.rurile lungi .şi 2 pe cea:altă.
Nesigur este dacă amintitele ip.linte pot .fi ,socotite oa atare {presupunîn<i că
pe ele se aşeza baza de lemn a coloanei 13) sau drept 'haze de coloană (mai
deg·rabă). Este sigur, in schimb, că ele nu se vedeau, din moment -ce diametrele lor nu 5Înt egale şi unele au pe :partea superioară o ,adîncitucă ciccula.ră, un locaş, anume .făcut pentru coloană. Cît despre coloane, posibiliLatea va acestea să fi .fost din ,eiatră, fiecare constînd din d,ţiva ~huri,
este dintru •Început exdu,să. Nuanarul mare al coloanelor {60), iahiar dacă ele
nu depă.şeau ,în înălţime 3-4 m, duce la o dfră impr~ionantă de tamburi
şi aceştia ar fi fost imposibil să nu se găsească, indiferent ce întrebuinţare
au primit după demontarea isanctua'l"ului. Sîntem obligaţi, a,ş,adar, ~ă -admitem exiistenţ.a u.nor coloane din lemn, trunohiuri fasonate ,ele copaci, cu di.ametrul la bază de 0,50-0,80 m. Oricît de rezistente ar fi fost însă astfel
de coloa.ne, stabilitiatea lor - din moment a nu erau ,fix.ate cu nimi.c de
bazele de calcar - poate fi socotită în cel mai bun caz precară şi nu este
de admis că numai ele su9ţineau acoperişul. Dar accepta-rea existenţei a.cestui.a din .urmă impune totodată prezenţ,a pereţilor, iale ciror urme nu par ,să
se fi găsit.
.
S-au menţionat de dteva ori cei nouă ,stulpi, cu .diametrele de 0,500,8C m (intocmai ca ale coloanelor), a.fiaţi ,pe Laturile de nord-vest şi sudest ale sanctuaru:ui şi interpretarea lor ca 1ffoînd ,parte din âmprejmuireia
con.struoţiei. Mai ,întîi este de observat ci ipentm o 'Împrejmuire grooimea
acestora este cel puţin nwbi-şnuită. fo al doilea rnnd, existenţa unei asllfel
de Împrejmuiri n.u este dovedită la toate sanctuarele patrubatere şi, ca urmatt, nu poate fi socotită ca un element constant repetabil, cum s-a sustinut14. Mai mult, astfel de ,împrejmuiri există în -sanctu.a-rele circu-lare de la
Sa-rmizegetusa, la dO'I.Jă patruliatere şi la sanctuarul de andezit de deasupra
celui aflat acum ân .discuţie. Ele lipsesc ,însă la 5anctuarul de andezit .de .pe
terasa a X-.a, la sanctuarul patru\.ater mic '11fliat I.a nord-vest de sanctuarul
A .'iÎ la toate sanctuarele pat,ruLatere de la Costeşci, ,pentru a mi mai vor,bi
de altele din păr,ţi d~ferite ale iDa,ciei. ln sfârşit; existenţa unei astfel de
împrejmuiri se poate admite În cazul sanctuarului A, dar cu stîlipi <le dimensiuni 'l"ezonabile. Ei au iputut foarte bine ,să dispară -fără urmă la demontarea sanctuarului A şi scoaterea lor -chiar se impunea -oît timp suprafaţa delimitată de ei era mai mare .deoît aceea a 5anctuarului urmator (1lntocmai ca iale co:oanelor). Considerentele toanai ex,puse ne fodeamnă, · deci,
să credem că aceiaşi 9 soîlpi, cu diametre consideralbile, era,u meniţi să ,su.s13

14

Cf. H. Daicov,iciu, op. cit., p. 78.
D. Antonescu; op. cit., p. 69.
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tina pereţii tot de l~n: ai sanctuarului A, îrnprejuxarea că s~u. păstrat. doar:.

9 .. poate .fi ,<;xplioo.tă. ,penfect prin ..i,c.eeaşi -~onta·re a ,SJanctuatului. Ex,isteniµ
un<n ..;i•stfel de snlpi, ma.sivi pe toate laturile cOJJ.duce spr.e evah~a:rea 9~n-

Si-Uflil.pr sanctuarului la cirica 38,S0XlJ,50 m (exterior).
.
· · -Reconstituirea de ·,faţă porneşte de Ia iaceste considerente, propunî.nd o
închidere perimetm:ă cu ,pereţi -de lemn. Distanţele între coloanele de lemn
variază Între· 2,40-2,70 m, asigurîn-d o •c:,rculaţie relativ comodă. Mai ,mj.c
('aPT.OJ\. 60 cm) :rălmÎne. spaţiul liber fotre .pereţi şi primul şir de coloane,
carţ. permite to~ o .cir.culaţie, nefiind exclusă nici ipoteza unei alte destinaţii.

1lntrn.rea putea rfi amplasată pe latura scurtă a edificiului, ,înt'l"~un:a din,
traveile laterale, prin analogie cu a:te sanctuare patrulatere de la Sarmirz.eget11sa.
. Şirurile ,de coloane ce divizează spaţiul interior nu permit pel'ceper~
lui ~n ansamblu, ci treptat, -pe mă.sura depk11sării -dintr-o deschidere îrit-r-;il,ta.
Dimensiunile relativ mari ale edificiului presupun existenţa unor ·goluri
care · să permită' luminarea interiorului. Dimensiunile mici şi amplasarea
imediat suib streaşină a :acestor .goluri se justifică prin intenţia unei pierderi
mi<.i de căldură şi a protejă-rii de intemperii.
lnvelitoarea, după toa,tc probabilităţile, putea fi din paie sau din şin
drilă, .stuful .fiind exc:us din pricina zonei montane, iar ţigla nedovedită
de nici o desrnperire, nu numai la sanctuarul A, dar nici la celelalte. ln
,ce ne priveşte, preferăm ,acceptarea şindrilei pe o ,fermă ,de că.priori, :Întocmai ca la h>cuinţe, unde există indicii ,în acest sens. Învelitoarea ,din ţiglă,
rezi-stentă şi a.spectuoasă, a ieşit probabil din vederea conistructorilor din
pri~ina g•reutăţii sale considerabile şi a deschiderilor mairi ce trebuiau acoperne .
. Desigu-r reconstituirea .de acum (fig. 3-4) nu trebuie :privită ca singura
soluţie posibilă şi ni.ci ca fiind definitivă. La ,fel ca ş-Î roluţiile avansate
anterior, ea poate constitui ,doar u.n punct ele plecare pentru cercetările
viitoare menite să contiriibuie la clarificarea şi aprofun,da-rea unora dintre
,aspectele încă insuficient cuno,~ute ale civilizaţiei dacice.

MIHAELA STRIMBU -

IOAN GLODAR!U

UNE NOUVELLE SOLUTION PROPOSEE BOUR LA
RECONSTI11UTION DU SANCTUAIRE A DE SARMJZEGE..TUSA

(Resume)
L~ Jfrouvertes ele la partie sud-ouest de la Xle tcrassc Je ,,l'encein-tc sacre• de
Sarmi1egerusa et partirnli/:rement cellcs du niveau .,,
savoir le sarictuaire A, ont sus,:ite
le Jemier tornps des cliscussions dans la litteraturc ele _gpe,.:i.alite.
S1Kcintemcnt, la s:tuation stratigra.phique se .prescntc la (d'en haut en ba.s) conmc
i-l ~uit (fig. I): dans le riiveau 1 une construction romainc (peut-~trc uru: taur); dans Ic
niveai, 2 LUl san.cruaăre aux pilastr~ en andes,te, pla.ces sur tm f~ndement ,en ipie~ liee
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Sanctuarul A, reconstituire

Fig. 4 -
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Acta Mvset Napocen si-1 -

(secţiune transversală).

Sanctuarul A, reconstituire (perspectivă).
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a.vcc de la glaisc, ct ayant sur !'axe longitudinal des oolonnes en bois -plaa:es sur Jes bases
de ca!cairc; dans le niveaM 3 un sanctu.airc
bascs en cakaire et aux rnlonnes -on oois
(initiailemeM 60 <lont 7 ont ete employees une <leuxieme fois au sanctuairc du niveau 2
rt une est dispame); dans le niveau 4 une autre construction en cours de rocherohc. La
ttras,ge est pourvue de trois cotes de murs qui la soutiennent et a sur I-e cote ffld--0ucs1 un
escalicr en cakaire et ~ur Ies cotes courl!S deux 1111urs .perpendiculaires a,ppartenant au nivea,u 2.
Le sanctuairc A (fig. 2) ava.it Ies bases en calcaire des colonne,; pi.acces, cha,cune, sur
des somi<alones en terrc glaise ct pierre, quelques unes ayant des croux aux diametres de
0,50-0,80 -rn. Sur le cote nord-ouest on a aussi docouvert Ies traces de 7 piliers en boi~,
ainssi quc <kux autres sur le cote sud-est aux dia.metres de 0,50--0,80 m.
Les opinions <lifferent sur cc qui est de !'aspect initial <lu sancttJaire, qu'on 1 coni;idere comme ayant ete soit decouven,
colonnes traipues en bois {notes 8, 12), soit I ,1yant
1111 toit. D;tns CClltC derniere hypothesc on a avance l'exiistence d'un sous-sol (n. 9) ou qu'il
aurait en un toit soutenue uniquement par des colonnes (n. 11). La premiere variante
-toit
a
ecartce, en vertu du -m.anque des arguments archeologiques (Ies travaux cite au n. 11-12),
et l'autre n'est pas soutenable du fait quc les seulcs oolonncs en bois n'etaicnt q,as
mC"IllC
. d'assurcr la stabilite de la charq,ante et du toit.
La variante de reconstitu-tion que nous proposons {Jig. .\-4) a comme point de
dq,art: Ic fait que Ies bases en calcaire ne se voyaent pas (ce qui ex;plique ,Jes <li-rnensions
inegales de !curs dia.metres ainssi que l'existcnce des -croux de sur leur surfaA:e superieurc),
la sti.pposition qu'il y avait des colonnes en bois (on n'a pas <lcrouvert de tambours en
cakaire pour colonnes
Sarmiz.egerusa) et la ciroonstance qu'il n'y a que 9 (Piliers en bois
ayant appartcnu au squelcttc des parois qui se soit conserves (7 sur !'un des cotes et 2 sur
1'a.utre). En consequcn.cc on .a apte pour ,un perimetre dos,
parois en boi,s (cnviron JS,50
1iUr I J,50 rn en extericur), avcc ,unc entrec pratiquee dans le cote court (par analog,ie
d'autres sanctuaires), .des ouvertures dans la partie supcrieurc des parois et un toit en

a

a

a

ac

a

a

a
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SAPATURI NOI lN CETATEA DACICA DE PAMINT
DE LA PORUMBENII MARI
(JUDEŢUL HARGHITA)

Cu cîţiva ani În urmă, În~r-un .studiu iSCurt, am prezent.at rezultate:e
principale ale &ăpăturilor noastre efectuate pe teritoriul -cetăţii dacice de
păm6nt de la Porumlbenii Mari ,în •an.ul 1966 1 . ln introducerea iacestei lucrări
am făcut o descriere destul de amă:nun,ţită a condiţiilor de geograifie ,fizică,
tranîn-d, de a.semenea, poziţia, precum şi natura elememelor de .fortificaţie,
complexe (şanţuri şi nluri ,de apărare). Ele fo11I11ează mai multe „brîuri",
ales ,în panea estică a Întăriturii, şi inconjoară aşeza-rea ,propriu-zisă.
Tot atunci am precizat - ·În linii mari - şi -dimensiunile acestora 2 , fapt
ca•re ne s,cuteşte de reluări.
ln ,·ar.1 anului 1967 au fost continuate lucrările de dezvelire care ·s-au
sllldat cu o serie de ob,servaţii şi constatări demne de remarcat. Săpatu-rile
.iu .ivut un scop cvadriplu, şi ,anume: a) precizarea dacă di.feritele elemente
de apărare, al căror număr şi dimensiuni sînt destul de neobişnuite k1 alte
a~eză,ri fortificate similare, aparţin unei şi aceleiaşi epoci; b) dacă, În afara
epncii dacice, teritoriul aşezării a mai fost utili'.ZJat pentru sălă~luire şi În
alte perioade istorice; c) ciacă .în interior-ul ei se pot constata urmele unei
11,rniri mai imen,se şi de durată şi d) ,depistarea, prin ,săpătură, a •unei eventuale ex.tinderi ,a aşezării, În afara incintei fortificate.

mw

I. Elementele de

întări:tmră

1) V :a I u I de apăr a •re 1 m e ns, din vest, nc..1cat
.iprnximativă no-rd~sud (fig. 1), ,Hancat pe ambele laturi cu <lÎte
apărare adînc, a fost tăiat pînă I.a solul n.eumiblat cu se.:.ţiunea nr.

pe direcţia
un şanţ de
VI (fig. 2),
racordată, în sens transversal, secţiunii nr. III din anul 1966. Ea are o lungime de 22 m şi o lăţime de 1,2 ,m. Este demn ,de menţionat faptul ci'. fragmente ceramice apar, in cantitate destul de mare, nu numai ,În prim.a. v.atră
de hî-rleţ, int,re m 20-22 (în profil), deci, spre interiorul aşeză,rii, dar şi
ch:ar şi c:in suprafaţa, respectiv stratul ,suJbţire de humus al -corpului valului, mai .ales de pe ,panta de est al acestuia. În schimb, :pe supra.fa.µ pantei
de vest a valului, .aceea care coboară ~re şanţul exterior, adică spre cel
de .apus, s-au ga.sit foarte multe f.ragmente de lipitură ană (chirpic), de
c~imensiuni_ ~ai_ mi~_i_ ~au mai ma~. cu amprente de nuieJe groase pe o fat~
)1 cu feţu1a!a 1ngnpta pe cealalta parte. Intre m 9,6 ş1 18 corpul valulw
I

OmD,
2,

G. Fereoczi-1. Feren.czi, Cetcltecl
1.>7-150.
Ickm, op. cit., p. 1.17-IU.
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este căptuşit de un ,str.at mai mult s.au mai puţin gros (,grosimea maximă
În partea cea mai iÎnaltă a valul-ui alternează ,între 0,5-0,6 m, iar spre cele
două şaruţuri ,se suibţiază
Această ma.să de ,pămint

treptat, •cobonîndu-se mai mult spre şanţul ,de· est).
!a•runcat, foarte probabil, din ambele şanţuri laterale, este rezistentă, poate, bătătorită. Sub acest .strat compact, urmează un
.altul .de culoare mai închisă care provine, pare-se, prin ·deplasarea unei cantită,ţi mai mari de sol brun de pădure, amestecat cu st-mtu! de humus antic,
.amibele fiind ,aruncate dintr-o fîşie mai lată sau mai îngustă ,paralelă, vecină
cu valul ,în curs de cOJ1strucţie. Ulterior, cînd •ce:e două şanţuri a.u fost
.adîncite (în minus), ,În gresi-i :moale de origine (geologică) pannoniană, din
,adîncuri a ajuns în coroana valului acea masă de ,pamiÎnt galben, pe care
.am pomenit-o mai sus şi care plachează acest ultim strat. în masa relativ
omogenă a pămiintului ,fără v•reo urmă ariheologică, ce formează stratul al
doilea, Între m 15-16, apar două nivele compacte de cărbune ,în formă
.de lentile, aşezate apma,pe orizontal, mprapu,se una peste alta, dintre care
cel superior are o ,întindere mai mare, i.ar cel inferior zace pe suprafaţa
:pămîntului neumblat. Între ele, pe verticală (pe orizontală ,Între im 12,6-17)
În formă ,de linte, ,se .observă un strat de pămînt bogat În fragmente ,ceramice dacice, g•ros de 20-35 cm care provine, fără ,îndoială, din aruncarea,
respecti,v transportarea unei oarecare canti·tăţi de pămînt ,din ,dărumăturile
lo::uinţelo,r dacice, ce se ,afl.aseră ,în nemijlocita vecinătate răsăriteană a suprafoălţatului val. Partea -o:pusă ce'..ui ,de-al doilea strat ce formează corpul
valului, deci, ·cea de vest, abundă în fragmente de lipirnră arsă, cu amprente
de nuiele, care ating, .În general, grosimea unui braţ omenesc. La ,ba~ corpului valului, În jurul m 13 (socotit pe orizontală) pe pămîntul neumblat,
zace o lentilă ·de pămînt, bog,ată ,în bucă,ţi mai mari sau mai mici de cărbune.
fo ce priveşte ce;e două şanţuri de apărare, laterale, iniţial cu o deschiză.tură largă (m 2-9 şi 17-21,5), în legătură cu ele s-au putut constata
următoarele: pe panta ex.terioară (apuseană) a şanţului interior au ieşit la
iveală mai multe grămezi mici de ceramică da.ci.că. Cavitatea şanţului în
formă .de U iÎn ,secţiune, .aidîncită ulterior, este umplută de un pămfot negru
(humus) foarte bogat iÎn m-1.terii o•rganice şi ,În fragmente ceramice. în axul
lung al şanţului, la o adîncime de 80 cm, apare un vas întregibil diri secolele XI-XII, ornamentat ,cu linii ondulate, paralele.
Şanţul exterior, .simil-1.r celui interior, este ·umplut cu pămînt de culoare
Închisă, în compozi,ţia căruia intră multe frag,men:te de lipitură arsă cu
amprentele unor crengi g•roase; multe dintre ele .fiind seuri.se spre partea cea
mai adîncă, ,formează un fel de arc concav. Tot ~n partea inferioat"ă a şan
ţului ,aip.,.r din ce în ce mai multe pietre, respectiv bolovani. În raport cu
stratificarea foarte simplă a şanţului interi.or, În cel exterior siruaţia este
pu,ţin mai comp!icată. Aici ,se alternează ·trei .straturi de origine deosebită.
In nivelul ieel mai de jos se observă un pămlÎnt foarte bogat ~n materii
organice, amestecat ,cu boloVJani şi cu pietre. Deasupra ,acestuia se aşează
un ,sol brun de ,pădure, gros ,de circa 50 am ,în a cărei parte inif erioară sînt
mulţi bolovani şi ,pietre. Pe partea piezişă ce ,cdboa<Tă de pe movila care
se foalţă imediat la vest de elementele ,de apărare în discuţie ~fig. 1), aiceastă
~ă de pământ m-1.i este wprapusă de un alt Strat ,de pămînt !brun •de. pă
dure, scurs pe poV1Îrniş, probaibil, cu ocazia săpării unei •gropi de către căută
torii de comori, gropi de dimensiuni considerabile, ce există în vîrful co.:.
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linei. Această masă de ,sol de pădure, În profil în formă de „limbă", aşezJ.tă
oblic pe ,ver,sant, ce conţine ,în aibundenţă bucăţi de lipitură arsă, este ÎnttreSJaI1t, nu ajunge pînă la ax.ul lung al şanţului, ci la un moment dat se·
opreşte, continuarea ei fiind preluată de un humus recent, de culoare foarte
Închiisă, aproape nea,gră, omogen, .fără nici o p:atră! Conform observaţii'.or
făcute cu ocazia curăţirii complete a pă•qii cele mai adînci a şan,ţului s-a
constatat că „.alibia" acestui.a .a ,fost săpată, cu m.are greutate, în stiÎnca vie,
Într-un con,glomerat dur, grosier, pannonian, fiind o '.ucrare ulterioară, legată
de refolosirea şanţurilor fotr-o perioadă mai uîrzie. Şanţu,rile originale cu
o deschizătură mult mai l.argă, ulterior, :deci, pa·r să fi fost adîncite cu
0,6-·0,8 m ,în plus (adică în minus), fiind săpate, totodată, mai ,înguste.
2) Seqiune.a nr. VII (fig. 3), lungă de 29 m, lată de 1,2 m,
a fost trasată ,pe latura de nord-est .a cetăţii de păm:înt, traversînd dementele de mijloc, triplate ale „cercuri'.or concentrice" Le apărare (v::ilş.a.n,ţ-\~al), cam În dreptul terminaţiei micului lac, oare se îndreaptă cu un
,,.goH" ascuţit, orientat $,pre ·vest şi ,c.are, pe vremuri, după cum se va vedeJ.
din profilul secţi•u,nii, avea, o ,suprafaţă cu o extindere .aproape triplă faţă
de cea a1 ctuală. Seqiunea a fost începută ân idee.a că se \·a putea prinde,
eventwal, elementele unei intrări (porţi), presupuse, idee ce a fose infirmată
cu ocazia lucră-ri'.or.
Profilul seoţÎt!nii făcute pe latura ,de su-d ·se prezintă ,în felul următor:
Între m 0-15, la bază, se poate observa un -pămînt neumblJ.t, un fel de sol
brun de pădure -cu în.filtraţii c..e hidroxid de fier, dorvada unei mai mari
extinderi a lacului ,în timp.uri străvechi ,(,poate în timpul ultimei glaciaţiuni?). Între m O şi 1,5 acest strat inuact este suprapu,s ,de un miîl de culoare argintie-albăstruie, formînd, fără doar şi poate, o <lepunere lacustră
relativ recentă {epoca dacică ·cu cli,matul său atlantic?), depunere .destul ,de
groasă ce are Î.n continuare, pînă la m 8 un humus antic, format tot sub
inf'.t:enţe acv:atice. Acest.a, la nîn•dul ,său, e-ste acope-ri't de un ml brun de
pădure ame,stecat cu pietriş care proYine, ,În parte, cin aruncarea unor cantităţi de pămînt <lin partea superioară a „al:biei" viitorului şanţ de apărare.
In jurul m 4 apare o micii lentilă de cărbune ,stra.t~ficat.
Şanţul a fost prea puţin aldîncit fo soJul 1brun de pădure '-·u infiltraţii
de hidroxid ,de fier în forma de U, des.ohizătura lui largă (trec\Înd peste
4 m) fiind foarte asemănătoare cu cele două şanţuri de apărare de pc latura
de vest a cetăţii de pămînt, ifără a ţine însă seama de adiîn-ci.rea ân minus
a. a.c~tora. În profilul peretelui de nord al sec,ţiunii şanţul orig.ina•r este
.a~ de puţin adiînc (vezi Între m 13-17), 1înaît ,abia ,se mai poate observ.a.
Tocmai din această cauză, intr-o perioadă ulterioară ,s-a saipat un .şan.ţ n<l'u
(între m 13,5 şi 15,7) cu o .i.dâncime mai mare .şi cu o lă,ţime. mai mică,
profjlul lui apropiindu-,se foarte multe de forma '.iterei U, ascuţit în partea ei
Joasa.
La m 15 se termină solul hrun de ,pădure cu infiltraţii de hidroxid de
fier, cedînd locul unui strat de gresie moale, neumblat, de culoare galbenă
închisă, după care ,În sus urmează hwnusul antic. Acesta este urmat de un
altul, format din -sol brun -cu piiatră. Co-rpul vialului, foarte aplatizat, ,se
poate observ.a Între m 14-19. Supr-afaţ.a de astăzi este alcătuit.a dintr-un
strat rdativ ,subţire <le humus actual.
1
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In pa•r:tea răsăriteană a seqiunii nr. VII, cam !În dreptul valului exterior
din complexul de mijloc al elementelor de apărare, la o aciîncime de 0,5 m,
iese la iveală o ~rămadă curioasă de resturi de lipitură arsă de ,perete, de
fragmente ceramice dacice ,şi de pietre de riîu, grămadă a cărei destin.a.ţ.Îe,
deocamdată, nu o putem eicpliioa. In rî.nd.ul resturilor ceramice putem aminti
mai multe bucăţi de la vase..<fructiere de -culoare cenuşie, ,făcute la roata
olarului, di.nt•r--0 pastă fină, ,precum ,şi fragmente de ceramică pictată dacică
(f~g. 9). Apa,re ~i o brăţară de bronz -des-chi.să, cu capete în formă de şarpe,
împreună cu ,t-ragmentul s,uperior al unei .fih.ule de bronz cu arc.
3) Secţiune a nr. V I I I (,fig. 4), 5aipată ,în porţiunea de noro-est
a .i.~zării, trnversează ,î.n 5ens oblic aproape În •Întregime ce!e trei valuri
interioare de .aipărare, -ridica-re ,în porţiunea d·e nord a aşezării ântărite. Ea
a-re un profil relat.iv foarte simplu. După dt se pare, valul interior este prea
puţin ridicat <lin masa de pămînt, constructorii folo,sinj mai mult avantajele
oferite -de panta naturală a părţii centrale, celei mai de sus a cetăţii. Şanţul
C{)res,pu.nzător, umplut cu un pămîm -de culoare ,î:ndiisă, bogat în materii
organice, pămînt -în a cărui compozi,ţie ~nt-ră :şi pietre mai mici ,sau ma,i
mari rostogolite de pe pantă (să nu uităm că roca ,de bază este un cong!omerat ,pannonian cimentat .din pietriş de •rîu a,du,s .în era geologică respectivă
din Carpaţii Orientali!), are o <leschizătură larg,ă. Al doilea val, socotit
dinspre ,,ia-eropol,a" aşeză,rii, a fost ridicat, conform mănuriei profilului,
mai ales din masa de pamînt provenit ,din şanţul din faţa ei (adică din
ş.a.nt11l situat la est de acest al doilea val). Şi el are o deschizătură largă,
o parte din masa de pămînt .fiind rarunoată şi spre est, •pentru a ridica corpul
valului cel mai de răsărit, val care actualmente este destul de aplatizat,
pieri/ndu--şi treptat din ,înăl,ţiime spre est. Dunga humusului antic coMtatat
atiî1 în corpul valului din mijloc (1între m 7,5-15), oît şi .din valul exte-rior
(între m 21-37) .irată înclinaţia originară a suprafeţei terenului cetăţii din
această parte.
Trebuie ,să menţionăm ,în plus că ~n.ţul lat iniţial, ce se află Între valul
de.m~jloc (mai puternic) şi cel raisăni.tean (mai aplatizat), ~ntr-o perioa:ă mai
recentă <le locuire, a fost a.dîncit &n ,minus, in m.a.mera şanţurifor ,săpate
ulterior mai ,ad'mc, observate În secţiunile .nr. VI şi VII (,în profilul peretelui de nord).
4) Supra,faţa nr. 6 (fig. 1) a fost deschi.să cu scopul de a se depi,s1a eventualele urme de poartă, ,presupusă din cauza desohizăturii ce se
observă ,În ductul valului .de ,sud. Ea a intrat cam pînă la jumătatea no•r.did
a terminaţiei de est a corpului de val exterior, care avea destinaţia de a
.apăr.a dinspre sud interiorul a.~ezării. Aşa cum s~a constatat ,încă cu ooazua
lucrărilor din anul precedent, IÎ.n coama valului sUJdic ·exterior a fost constru~tă şi o pali~dă din trunchiuri groase -de lemn 3 • Între terminaţia de est
a a~estuia şi ultimul v•al al „bPîului" ,de apărare di.nspre est ~ observă o
Întrerupere, o .deschizătură, un ,spaţiu de aproximativ lC rn lă.ţime 4 • Acest
l'().C, pînă nu demult, a fost folosit şi ca singura pos,j,bilitate de acces În vederea tăierii pădurii. Deşi s-a să,pat peste tot pînă la părnîntul viu, ,n-u s-a
Iclern, op. cit., p. 140, fi.g. 3/h, p. 14.'\, f.ig. 4/d.
• lclem, op. cit., p. 142.
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putut .constata nici o urmă a-rheo:ogi,că ,pe baza cărei,a s-ar putea p,resu!)u.ne
exinenµ .unei por;ţi construite rîn mod special. S-a ,putut ooar obsern :n
parte.a de .sud a suprafeţei dezvelite exi,sten:ţa ·unui pămînt ,foane moa!e,
pestriţ, masă de pământ care, 1n linii mari, se aşează cam <În dreptul, m.;:ii
bine zis, în continuarea liniei de ,trunchiur,i groase de ;:opa-c. în tlXltă a..;e;i,:.tă
supr.afa,ţă au .apărnt cioburi foarte puţine I.a numă•r, aHîndu-se, probabil,
în loc ~unda,r. Socotit pe axul longitudinal, cam la miilo-cul st·;pra,fetei
(:ungă .de 10 şi lată .de 3,5 m), după înlăturarea stratului l.e hwn:.:; au
.a.părut două-·trei pete circulare de pămjnt (cu diametre de 30-45 001) de
altă -<:uloare, cu pigmentaţie de căroune, suspecte <le a fi urme de ,Lt1pi,
pe-te c.are au diispărut .însă În al treilea •rînd de hîrleţ. Deci, în cel mai
bun caz, ele puteau ,servi oa sprijin destul .de precar al unor trunchiuri ce
cop.aci cu care apărătorii, eventual, au âncercat să bareze intrarea in caz de
primejdie.
5) Secţiunea nr. IX, lungă de 5, lată de 1,5 m, a fost săpată
în extremitatea de nord-est a ter~toriului .aşezării forti·ficate. Rezultraitul ac.:esteia a ,fost con:st.atarea exi:sten:ţei unui v,al de pământ ,ridicat ~,hiar deasupr.a
ma,rginii riîpei „Pîrîului Vag.aş", val ce leagă „brîul" exterior de apărare
cu «I de mijloc, situat în ,p,ar-tea de est a .aşezării, deşi sub el urmeaiză o
pantă aproape imposiibil de urcat. Menţionăm tot în această oc:ine de idei
că .acest val lateral se une.şte cu valul exte-rior a: ,,brîuhii" ,'.e mijlo..: de
apărare, şi că elementele „br:u:ui" exterior de apărare ~e ,,·ont:n:1ă -~i pe o
di-stanţă foarte scurtă la nord de micul lac; prin şanţul lor, luat la mijiuc.:,
apărătorii aveau posibi'.i.tatea de a regla nivelul aipei din măruntul bazin
lacustru.

II. Urme de locuire
1) În ,partea de vest a cetaţu, cu ocazia racordării {prin săpătură) .ln
sens tra.nlSversal a secţiunii nr. VI (pentru Întretăierea valului -uriaş de la
capătul vestic al ~ntăriturii), s-au constatat ,slabe urme de locuire. Ca .să se
poată prinde ceva în acest sen,s, s-a trecut la dezvelirea supra,feţei nr. 3
(fig. 1). În interiorul aşeză,rii s-a mai trecut la dezvelirea a •înd ~:ouă suprafeţe (m. 5 care ,se racordează secţilJll1ii nr. III, din anul precedent şi ,sup.rafaţ.a nr. 4 (fig. 5) care a fost .dcrzve'.-ită mai spre răsă-r:t, -adi-că mai aipruape
de mica ,,.acropolă" a cetăţii]. ,ln toate acestea s-a putut observa urme de
loc-uire, aparţinSnd unor locuinţe de swpraifaţă, locuinţe ale căror contururi
şi fel de con.strucţie, cu .toată strădania n~)a..stră, n.u le-am p-utut preciza.
Pe llngă -foarte numeroase .fragmente cer.amice neî.ntrngiibile, lucrate ;:u .m!Îna
sau la roată (muh mai puţine la număr, cu totul similare celor aflate cu
ocazia -săpăturilor din anul 19665 ), s-,a descoperit şi fra.gmentul unei bra.~ări
~ Idem, op. cit., p. 145-146, fig. 5-6. Trebuie să procizăm cu regret că dwpă
ple':'arca in 1974 a unu.ia dintre somn.acarii acestui articol, de la direqi.a M11zeuh1i J:n
Odorheiu Secuiesc, din cauza noilor con.ducătorâ, de atunci, <lestituiţi mai fÎrziu <lin funx:ţ:unc, -ma-terialele au fost tratate .în mod necorespunzător, ba ohiar neglijent, arnesteaîri<lu-'iC
rn -cele IJ)rovcnite din alte să,pături efoctuate de noi, i.ar unele s-au pierdut, Nime11i <lin
personalul act•uaJ a~ muzeului respectiv nu ne-a putut da vreo lămurire asu,pra existenţei lor.
l rcmai din această pricină trebuia să renunţăm La ilustrarea pieselor celor mai remarc :1;hik.
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simple, •sUJbţire .de bronz, precum .ŞI o margea de sticlă în foM1ă inţla-ră,
de .culoare albăstruie.
O brăţ.ară deschisă, plată, cu ternninaţii în formă de -capete de şarpe, o
fibulă ,fra,gmen tară, din care .nu s-a păstrat deoît ,pa.nea .. superioară cu arcul
şi începutul acului, t-recută prin foc, de tip nedetermÎ,nabil, au fost aflate
nu fo interiorul · locuinţelor pomenite mai sus, ci, În mod curios, ,În apropierea capătu!ui de est al secţiunii .nr. VII, .la o mi-că adîncime, nu departe
de „golful" vesti' ,J micului lac care, pe v-remuri, după cum se ,despri.nde
din profi:u] seoţiunii respective, s-a intins pînă la cel de-al doilea „brîu"
de apăriare, acesta fiind co.m,pus ,din do,uă ,valuri aproape paralele şi un şanţ
de apă•rare interme,diar (,fig. 1). Brăţara simplă, subţire de bronz, aiflată in
]o,cuinţă a ie5it la ivea.lă nu departe de un grup de fragmente de ceramică,
fragmente care au făcut ·pa-rte 1nsă din vase di.ferite.
In afară de •acestea, mai trebuie ,să amintim -că în interiorul locuinţe·i
dezvelite ~n suprafaţ,a a 4-a, locuinţă fără contururi „palpa.bile", sub un
strat subţire, da.r compact şi rezistent de pietiriş (care ,s-a format prin aruncarea lui d:n şanţU] de apă,rare ce se •aif:ă alături), s-a dezvelit o suprafaţă
acoperită cu un strat subţire .de cioburi. După unlăturarea lui a apărut o
Yatră de foc fără nici un aranjament -special. În apropierea acesteia a ieşit
La lumină !am.a unui cuţit ,de fier.
Precizăm că se-cţiunea a X-a, efectuată în ,jumătatea rasanteană a micul~i pl"';tou superior (.,acrop,olă"), ,cont,rar aşteptărilor .noastre, nu ne....,a .oferit
01m1c important.
1n schimb, seqiunile nr. XI şi XII, executate in .aifara elementelor de
Întăritură, la sud~sud-vest faţă de termim1ţia vestică a valului de apărare
su~i-c (.fig. 1), ,dincolo de aUbia, aici ,deja, relativ adîncită a torentului, pe
o suprafaţă cu mică ,înclinaţie spre apus, seoţiuni care au fost trasate perpendicular una faţă de ceaJ.altă, au ,s.cos la iveală prezenţa unor locuinţe
de suprafaţă, tot din epoca .dacică, cu o ceraimi-că ,destul ,de a1bun·dentă şi variata, ::ontempmană. Acest fapt ne obligă oarecum să presupunem extinderea - deocamdată neprecizată - .a aşezării şi in afara elementelor -comp:exe
.de apărare, pe malul opus, din ce în ce mai abrupt al viroagei, puţin· Înclinată, ce formează poalele pantei de sud-vest al ,.Dealului Leş" (727 m).
T rehuie ,menţionat că ac.este urme de locuinţe, care fac pane, ,probabil,
din aşezarea prnpriu-zi,5ă (?), civilă, nu ~Înt identice cu .:ele observate ..cu
ci•rca 800 m mai jos, cam •pe la ,mi,j:ocul dintre valea Tîrnavei Mari şi platoul
eetaţii,_pe.unele teras.e natur.al,e, joase ale „Pî11îului Vagaş", •situate pe.malul
drept al I ui 6 .
_
Stratul .de cultură, depistat ,în seeţiunile nr. XI şi XII, are o grosime
Înt-re 5-1.0 ,cm, o-bserYa•ţie ce .de.notă o lo-cuire nu prea îndelungată În această
zonă a poalelor „Dea'.ului Leş". Di.n partea lărgită a secţiunii nr. XII au
ieşit la iveală urmele unei mici daidi-ri, adîncită {:U 10-18 cm faţă de suprafa,ţ.a antică, constrnită din m.ateriial lemnos, cu plan ,dreptunghiular, locuinţă . (?) a cărei dimensiuni sînt de 2,3 X 1,5 .m. ln interiorul ei, În afara unei
cantităţi de fra,gmente ,de ceramică care provin, :În majori.tatea lor covurşi,; ldern ..op. cit., ,p. 147. Menţionăm că a~ezar~ din-,porţiunea inferioară a ,văii ,.,,Pirîului Vaga.ş''. nu a fost rnnoscută in -literatura de specialitate până la efecrnarea c~,~tărilor
noa~tre .pe teren din a,nul 1966.
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toare, de la nicŞte vase făcute cu mîna, s--,a ga.sit şi un dorn de fier cu urme1e
unei folosinţe de lungă du-rată. Contururile .ace~tei clă,diri modeste ca .dimensiuni s-a iputut observa numai un iform:a unei pete de culoare mai ,înohisă
faţă de ,pămîntul ,galben iÎnconjurător. Nu am putut constata ni.ci pietre
de la o bază mai soli.dă,, nici urme de stîlpi s.au mă-ca•r de pari.
Nu este exclus, ci, dimpotrivă, pare a ,fi foarte probabil ca pe restul
terenului, a cărui supraifaţă este relativ pUJţin piezişă faţă ,de „ valea" (albia)
torentului, să .fi. existat, pe cele trei-patru formaţiuni geomorfo:ogice, de
dimen,siuni reduse, şi alte locuin,ţe, ateliere (?) şi sanctuari(e) (?). In tot cazul,
toate locuinţele dezvelite .de .noi cu ocazia .săpăturilor din anii 1966 ,şi 1967
pa,r a ,fi fost con,struite din bîrne de lemn, deoarece cantitatea fragmentelor
de lipitură - iÎn ia:far.a zonei. restrînse a valului de <1.păra•re din partea ·vestică·
a retăţii de pămînt - a fost •re:ativ redusă. Bu·că,ţile ,de chirpic uneori poartă
amprente de nuiele, respectiv de crengi grease, alteori ,sînt „triangulare" În
secţiune, ele servind, cesigur, pentru astupa•rea interstiţiilor dintre gr~nzile·
prea puţin cioplite.

III. Urme de

sălăşluire şi

morminte din perioada timpurie a feudalismului

lucrărilor, pe lfogă numeroase vestigii provenite ·din perioada
a epocii dacice, au ieşit la iveală şi vest~gii din perioada feudalismului timpuriu. Deşi ele, -ce-i drept, ,siînt on număr redus ,faţă de cantitatea
de material ce provine ,di.n epoca dacică, s--,a, constatat prezenţa lor pe toată
suprafaţa :aşezării iÎntă,rite. In număr mai mare ele apar ,pe jumătatea relati·v.
netedă, vestică a cetăţii, apoi pe suprafaţa valului. de vest -cu dimensiuni
considerabile, în cele două şanţuri de apărare, laterale, dar mai ales, în·
vîrful •colinei (un mamelon mic), de origine naturală, cu ver.s:anţi yiezi,şi, un
punct foarte potrivit pentru .supravegherea unei porţi.uni lungi a vaii „Pîriîiaşului Vagaş" spre valea T,îrnavei MaTi. Trebuie precizat că mi,ca mo;vilă
atiît ,spre apus, c.Ît şi ,s,pre miazănoapte ,se termină cu dte un ,abrupt spre
scurtul şi ~ngu,stul defileu :al „P,îrîului Vag.aş". Atît pe suprafaţa movilei
(acoperită înaintea începerii săpăturilor ,cu un tufăriş aproape :de nepătruns),
dar, şi mai ales, a'.n suprafaţa nr. 7, deschisă în ultimele zile ale campaniei
de săpătură din anul 1967, au ieşit la lumină 1În abundenţă materiale arheo~
logice (fragmente ceramice) caracteristice pemru se,eolele XI-XIII. (Este
v·orha de ultimul pătrar al primului ,secol pomenit.) ln ciuda aten,ţiei sip~
rite, nu am reuşit să ,depistăm urmele sau contururile vreunei locuinţe.
Pe. lângă aceste vestigii, pe teritoriul Întăriturii au mai fost descoperite,
patru :morminte de inhumaţie, dintre ,care trei (.notate cu M 2-4, vezi
fig. 1 ,şi 6) au fost ob.servate cu ocazia adiÎncirii în minus a seoţiunii nr. III;'.
la o âdîncime medie de 0,8 rn, fără nici un fel de anexă. Scheletele erau
culcate pe spate, în poziţie intinsă, cu braţele aşezate lungă trunchi, orien-.
tare vest~sud~vest - e,s.r-n,cJ.rd-est, cu picioarele spre acest ultim punct cardinal secundar. Al patrulea mormînt (M. 1, vezi fig. 1 şi 7), cu acelea~i
car#ţeristici a fost aflat relativ foarte departe faţă de celelalte trei, şi
anume,. la capătul secţiunii nr .. II, de la porţiunea de vest a ,a.cesteia, la•
o adîncime ,de 60 <JI11. ln calota craniană ,a celui îngropait (craniul ,fiind.
de oaracter hrachycran) s--,a găsit oo vîd ,de arhaletă {?) .sau de săgeată (?);'

1n cur,sul

clasică
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din fier, -cu ,patru muchii şi cu v.îrfol aocUJţit, ,în formă piramidală, cu o
prelungire asemănăt~re unu,i spin pentru a-1 .aiplica I.a nuia sau la .coa.da
cte lemn. V,î-r.ful (de aribaletă sau de săgeată) a străpuns din spate peretele
oraniulu.i şi a pricinuit moartea insta.ntanee a defonctu.ui.
Nu ne stau la dispoziţie dovai ,în legătură cu determinarea epocii de
care aparţin :aceste morminte. LuÎnd în considerare faptul că în timpul să
păr,ii gropilor pentru aşezarea c.a.davrelor stratul de cultură ,da-cică (este
vorba ,de M 2 .si 3) a ,fost -străpuns, aceasta demo ms trează că ele, ,Î,n orice
caz, sînt mai recente .faţă ,de ,perioada secolelor I :î.e.n. - I e.n. Poate nu
g:r~im prea mult dacă momentul ,în,gropării ,îl atr~buim .tot secolelor XI-XIII.
ln .această privinţă un obiect călăuzitor ar fi v,î11ful de arbaletă sau de să
geată, obiect ale cărui analogii, deocamdată, nu le cunoaştem'.
După impresiile noastre, oibţinute la .faţa locului, terito11iul cetăţii dacice
de ipămint nu a servit Însă ca v,atra unei aşezări permanente, ci numa.i c•a
l,)C de refugiu în vreme de bejenie pentru populaţia locală din aşezările din
.apropiere sau antecedentelor acestora din perioada .feudali,smulu,i timpuriu,
cum ar .fi, de pi'.dă, Porumlbenii Mari 8 etc. Această părere pare să întărească
şi observaţiile la prim.a vedere inexplicaibile - , cooform cărora ,în su,prafaia a patra, mai precis fo colţul ,de sud-vest al acesteia, stratul <le cultură
d.aci<ă este placat ce ·un strat steril de pietriş, ,provenit din adiî.ncirea În
minus a şanţului interior -de apărare; ,în profi.lul nordic al secţiunii nr. I
(,fig. 8), Între m 13.,5 şi 15,7, .în :Şaruţul de apăra-re originar, cu pante re.ativ
Ene, ulterior a fost -săpat .un al „doilea şa.n;ţ'', mai ·a.dînc şi, toto<la'tă,
îngust, cu o secţiune foarte .asemănătoare literei U, care ~n partea lui inferioară formează aproape un fel ,de „ic", un element neobişnuit la restul
~an,urilor de apă,rare se.cţionate •În partea ,de est a ,întăriturii. Aceeaşi situaţie
poate ,f,i constatată şi â.n cazul şanţului exterior a-l „hnîului" de apăra.re tăiat
cu $ecţiunea nr. VIII. Toate aceste observaţii converg Slpre conc'.uzia că
elementele neobişnuite, complexe ale cetăţii de pămînt dacice au fost refoloiSÎte, resipectiv, măcar -În parte, ,.renovate" într-o perioadă mai tîrzi.e, con-

mau

7 Vârful <le săgeată din fier
mas;v, cu o greutate considerabilă (din nefericire, din
cauza motivelor pomenite În nota 5, nu îi putem da dimensiunile, greutatea şi desenul),
.a fost tras, poate, dintr-un arc oriental de ti,p greu sau dintr-o arbaletă. J.ntrucit a.:este
1,i,pnri de arme re bat departe (mai ales ultimul tiip, c.are la rîn.dul său avea şi el ,,caii.bre"
diferite, în sensul că se utilizau arbalete uşoare, mijlocii şi grele), fuseseră inver11:ate şi
folosite de către chine7.i În.că incepînd din secolul al XII-iea i.e.n. [în secolu.I al VI-lea 1.e.n.
~xisiaseră deja divizii (in rtricto renru!) de aroaletieri; cf. M. Jahns, Entwicklungrgescbichte
dt'1 alten Trutzu·aflen, Berlin, 1899, rp. 334). Nu-i deloc exclusă .posibilitatea, ci dHnpOtrivă este aproape sigur că această armă de mare eficacitate şi de precizie a fost utilizată
masiv în ca.mpania din 1241-1242, <leşi arcuri grele, de tip oriental, confeeţionate în
ateliere turce şi tătare, au fost .folosite ,pc teritoriu'! Transilvaniei pînă tîniu, ,pînă i'n
socolele XVH-XVIJI. (Vezi: J. KaLmar, Regi magyar fegyverek, Budapesta, 1971, p. 135).
Dealtfel, este cunoscut faptul că ,unităţile de armată mongolă ale lui Batu În bătălia de
la Liegnit7. din 15 aprilie 1241, au folosit şi rachete rprimitive, ,preluate tot de la chinezi,
care ,Je cunoşteau incă in anul 1225 î.e.n, (Cf. S. J. Romocki, Gerchichte der Explorir.xtoffe,
I. Berlin, 1895, p. 47; J. KaLmar, op. cit., p. 155).
8 Nwnele localităţii a.pare ,prima dată în anul 1333: villa Salonib < =Galomb>, 13.H:
<~<·erdor de villa Gal.omb. (Cf. Documente privi11d istoria României, Seria C, Tramilwnia,
b III, p. 170, 200); C. Suciu, Dieţionar istoric al localităţilor din Tranri1vania, II, •BIJC\lreşti,
1969. p. 57). Locailitatca figurează fo listele decimei papale, d«i, a.vea oarecare tmporta.nţă,
pon<kre economică. Vezi, şi G. Ferenczi, Nebany kora-kozepkori rzekely /<Jiu kdetkezesi
.idtjerol, în Korunk, XXXVIl/11, 1978, p. 947-954.
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form măirturiei ceramicii feudale timpurii ce se poate lega, •proibabi!, ..:u
aceste lucrări de reînnoire, in secolele XI-XIII. (Am :fi prea îndrăz.neţi,
poate, ca toată această -sălăşluire vremelnică . s-o Legăm de ~area invazie
mongolă din anii 1241-1242.)

*
lntoraîndu-ne la prima problemă, trebuie să precizam, focă odată, că
aşez,area ·întărită de la Porumibenii Mari este o cetate (de gintă sau de trib?)
.dacică [ deşi nu avusese zi,duri .de piatră, ci numai valuri niumeroase de pămî.nt şi palisadă {ace.ana ,ultimă numai pe latura de .sud)] care .datează
din epoca clasică (secolul I te.n. - secolul I e.n.) :a istoriei poporului dac.
Dacă 1n pri,vinţa materialului arheologic nu încape mici o iÎndoială reiferitoare la c,ronolo.gie şi atrihuirea etnică a primei faze de folosinţă a cetăţii,
în schimb, sînt neobi:şn.uite elementele puternice şi complexe de apărare
(inclusiv micul lac /Încadrat În rîndul :acestora!) în jumătatea de est, cea
mai vulnerabilă a cetă.ţii care sînt „înmănunchiate" fo trei linii (mai bi.ne
zis „brîuri") defensive consecutive, mai mult sau mai plllţin paralele •ŞÎ fotre
oare există un spaţiu ori o fâşie de teren destul de mare. Deoarece ân timpul
săpături:or nu am ,gă.sit urme sigure de locuire în fîiŞia dintre liniile I şi II
.,.1 dintre II ~i III în ,~neral urmele ifii.nd .foarte ,sporadice - şi lu!ind
în consideirare că „br1ul" al doilea de apărare este 1n trerupt chiar în faţa
col,ţului de vest al lacului (odinioară ma.ii extins, a,şa după cum ne dovedeşte
stratigrafia capătului de vest al seeţiunii nr. VII, cu depu.nerile sale lracustre), înclinăm să credem că aceste spaţii au fost folosi·te pentru adăpostirea,
în oaz de primejdie, a unui număr oarecare de animale domestice, apa de
băut ne..:esară fiind asi,gurată prin prezenţi micului lac.
Analogii .din Dacia liberă pentru o asemenea situaţie nu cunoaştem.
ln schimb, ,se poate spune că un tip caracteristic a celor mai vechi oraşe
- ,în cur,sul general al .dezvoltării - este locul de refugiu. Pe litoralul
muntos al Mării Adriati,ce, de exemp:u, mai ales :În zona actualuluii oraş
portu.ar T rieste, s-Înt cuno,scute .în număr mare astfel de aşezări ,străvechi,
denumite ,de populaţia locală acmală castellie,ri. A-cestea, de obicei, se compun, ca şi cetatea de pămiînt de la Porumhenii Mari, din ,două păr,ti bine
disuiricte, şi anume, dimr-o parte mai redusă ca dimensiuni, locuită continuu,
şi dintr-o. altă parte, •cu o Jntindere conisiderahilă, nelocuită ·În mod permanent, unde iÎn vremuri ·de restrişte populaţia din zona înconjurătoare putea
să se refugieze. ln Grecia prei,storică sînt cunoscute, de asemenea, asufel ·. de
aşezări iÎntărite (cum ar ,fi de piL,ă: Aegina, Orchomenos, Tiryns, Mycene et-c.)
care, in starea lor p.rimitivă, iniţială, ,,repetau" cazul de la Porumbenii Mari.
Mai mult, ele sînt prezente În ,aprnape ~ntrea.ga lume mediteraneană 9 , pre9 ]. Dechelette, Manuel d'archeologu: prehistorique, celtique et gallo-romai11, II , Paris,
2
1913; p. 693-713; II 3, p. 1540, 946 şi .urm., 981 şi urm.; A. Delia Seta, Italia antica
dalia caverna preistorica al palazzo imperiale, Bergamo, 1922, p. 62; V. Pârvan, Getica.
O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 299, 323, 370, 594; idem, Dacia. Civilizaţiile
r.ntice î11 ţările carpato-danubiene, ed. a V-a, Bucureşti, 1972, p. 49, 121, 234; E. Fahricill5,
St'Jdtebau der Griechen, În RE, III A2, 1929, col. 1982-2016; Lehmann-Hartleben, Stiidtebau
!taliem u11d des romirchen &iches, in RE, III, A2, 1929, col. 2016-2124, dar mai ales
col. 2:Jl6-2042; C. Schochhardt, Die Burg im Wandel der Weltgerchichte, Leiipzig, p. 89,
pi. IV, p. 116-117, fig, 100 (HeiligenbeI"1;-HeMielberg, R. F. a Germaniei). p. 124-125,
fig. 109 {Lossow, Germania), p. 134-135, fig. 121 (Burnswark-Hill, Scoţia); .idem, Alt-
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c1m ş1 m vestul Europei. În vremuri de grea nFmpana ş1 m cazuri excepţjonale aceste aşezăPi fortificate, pentru un timp mai mult :Sau mai puţin
îndelungat, ajung oraşe (oppida).
1n cazul aşezării de la Porumbenii Mari e\'enimentele s....au ,petre.:ut .însă
,nu tocmai după acest „model". Lipsa, pî.nă a-cum, a oricăror urme- mai
vechi de-cît ultima .fază a celei .de a doua v,îrste a fierului dovedeşte ,că a~z:area a luat naştere iln epoca ·de înflorire a .puterii şi culturii ,dacilor. Faiptul
că ceramica romană lipseşte sau este prezentă tÎntr-o proporţie ,foarte redusă,
,ne sileşte, În schimb, să presupunem 'Că viaţa cetaiţii de ,pămfot şi-a încetat
exi.stenţa imediat ,înaintea cuceririi romane sau odată cu 1naintarea trupelor
.ro:nane şi ocuparea acestor zone răisăritene ale Depresiunii Transilvaniei.
Teritoriul cetăţii nu a mai fost locuit, -decît vremelnic, 1În ,secolele XI-XIII,
dar mai degrabă În timpul marei invazii mon.gole din 1241-1242 (?), după
care acest loc şn-a pierdut oriice importa01ţă ,pentru iÎnfii.nţarea aici a unei
aşezări durabile, deşi condiţiile favorabile .de geog,raifie fizi,că şi e:onomică
nu s-au mai schimbat ·de loc.

GEZA FERENCZI -

!STV AN FERENCZI

NEUE AUSGRABUNGF.N IN DER DAKISCHEN ERDFESTUNG
VON PORUMBENII MARI {KR. HARGHITA)
(Zusammenf assung)
Die Verfasser setzten in Laud'e des Jahres 1967 die ard:taologischcn Ausgrahu~cn
zweck.s bcsserer Kenntnis der Erdfestung von Porumbenii Mari fort. Die A.roeiten verfolgten
eincn vierfachen Zweck: a) Die Feststellung, ob die verschiedenen Verteidi•gungselemente,
c.leren Anzahl UJ1J(I Dimensionen bei anderen ,befestigten Dakersiedlungen recht ungewohnli.ch
s.ioo, cin und <lersel.iben Epoche .an.gehiiren; b) ob ausscr <ler dakischen qpoche das Gebiet
der Ansiedlung noch in anderen histori.sdien Zeiten ,bewohnt war; c) ob in ihrom lnneren
Spuren eines intensiven urui andauernden Bcwohnens ersichtlich sind; d) <las Aufspiircn
- durch Grahungen - einer etwaigen Aiusdchnung der Ansiedlung, jenseits der Befest.igung.
Die wahren<l der Arbeiten gemachten Bedbachtun.gen konnen wir folgt ;,.usammcngefafit
werden:
eu,opa. Kulturn1-Ramn-Vălker, Bcrlin-1.ei,pzig, 1935, p. 249; P. Teleki, A gazdasagi clet
Joldrajzi alapjai, II, Buda.pesta, 1936, ,p. 593. Din EurQPa de vest şi cea centrală menţionăm focă unmătoarele exenwle mai bine cunoscute şi ma.i elocvente din a doua vfrstă
a fierului: Man chin g (R. F. a Germaniei; cf. Fr. Schuberc, W. K.rămer, Die AIISg,abu.ngen in Ma11chi11g 1955-1961. Ei11fuh1ung und Fundstellenubersicht ... , Wiesbulen,
197C-; John Co1lis, Town and Market in fron Age Europe, p. 6-7, fig. 2-3), H radist
'/, a v i st lîngă Praga (R. S. Cehoslovacă; vezi Jiri Bren, Earliest Settlements with Urban
Cha,acter in Central Europe, p. 86, .fig. 2) şi Co,lchester (Anglia; cf. Warwick RoclweH,
C-0ir1age, Oppida and the rise of Belgic Power in Sou.th-Eastem Britain, p. 340, fig. 50),
toate a-ceste localităţi fiind ,pomenite fo volumul de studii, Oppida: the Beginni.ngs of
Urbanisation in Barbarian Europe, Papers presentcd to a Conference at Oxford, 1975,
rula,ctat de Barry Cunliffe şi Trewor Rowley, În BAR Supplementllrry Series, li, Oxford,
1.976. Numerele paginilor şi ale figurilor citate mai sus la diJeri~i autori se referă La cele
di.n vo!umul de studii amintit.
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Das Gebiet der befestigten Siedlung war - nach dcm archaologischen Material, im
~itraum I. Jahr. v.u.Z. - I. Jahr. u.Z., in der Bliitezeit der dakischen Kultur, bewohnt.
Im lnneren der Er<lfestung wur<len Wohnspuren (und Wohnungen, ohne deren genaucn
Plan feststellen zu konnen) aufgedeckt, die eine recht diinne Kulrurschichtc bilden. Die
Ansiedlung hatte mehr den Charaktcr eines Zufluchtsortes und umfaBte te auch cincn
befosiigten Raum zor IJ.eherbe~ung cler Haustiere. S,c konnte <las Werk einer S,ppe (?)
tKier eiges Stammes (?) sein. lm Lawfe der Zeit dehnte sî,ch clic Ansiedlung au:h aull,erhalte
dcr Erdfestung aus, in cine verhaltniS11T1a!)ig wenig geneigte Zone am FuB einer benachbarten
Anhohe. Das Leben in cler dakischen Ansiecllung horte gleichze.itig mit der Besctzung des
ostlichen Transilvanien durch die romischen Truppen auf.
Sie blieb lange Zeit unbewohnt, bis ins XIte - XIIIte J3hr. u.Z., da einige Befestigungswcrke „renoviert" wurden und das Gebiet dcr Ansiedlung als ZuHuchtsort in Zeiten der
Bedragnis von der ortlichen Bevolkerung verwendet w.urde, die sich a.us dcm benachbartcn
Tal der Gro&n Kokel in diesen weniger zugang.Jichen Punkt zuriickzog. Die Verfasscr
vertreten die Ansicht daB besonders der gro& mongolische Kriegszug der Jahre 1241-1242
<len trnurigen AnlaB ga:b fiir cin $J>iÎteres, nicht langdauemdes Wohnen an diesem Platz.
Die Ze:tsetwng cler vier ohne Grabinventar aufgefundenen Graber, scheint auch IIIUt dem
Feldzui; der grol3en rnongolischen Militareinheiten zusammenzuhangen; in der Schadelhohlc
cines der Begrabenen fand man cine rmassive eiserne Pifeil$J>itze mit vier Kantcn, mit Dorn
tHW pyramidenfornn.igen Kopf, die entwedcr von einem schweren Bogen orientalischcn Typs,
xlcr von einer Armbmst abgeschossen sein konnte.
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FORUMBENII MARI
PLANUL CETĂŢII DACICE
&:l!IIJ J&pălllr, Z,.S,,,ik•/y, I.Molnar 1957
Sdpi,/IJr, · f!}6(J -.i967
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STUDIU COMPARATIV ASUPRA
FIERULUI ANTIC

COMPOZIŢIEI

(rezultate preliminarii) 1

Popoarele antice, .fireşte ne referim în primul rînd la cele ,ce au avut
cu spaţăul geogralfic ocupat în prezent de ţara noastră, au
avut - fieca•re dintre ele - cîteva tipuri de unelte ,sau arme specifice, a
căr-0r •simplă descoperire într-un context arheologic, ohiar dacă nu datează
foarte precis complexul respectiv, ,îl atribuie etnic şi permite Încadrarea lui
în nişte limite cronologice ceva mai largi. Aşa sînt, de pildă, toporul-tîrnăcop şi ·pumnalul cu garda cordiformă (akinakesul) pentru sciţi, cuţitul de
lupta curb cu lama lată şi miner în.doit terminat .în buton, ,sau spada lată,
cu două tăişuri, pentru cel,ţi, ori sabia scurtă, îndoită, temuta sica, la daci.
Dar, pe lingă aceste arme tipice, o largă gamă de arme ,sau unelte, folosite
curent, ,aveau o formă foarte asemănătoare la mai toate popoarele antice,
ba, mai mult, forma lor nu s-a schimbat prea mu:t nici un veacurile urmă
toare, unele perpetuîndu--1Se ,sub a<:eea,şi în,făţiş.are pînă -în zilele noastre. Desrnperind asemen~a obiecte de inventar în complexe .închise, În asociere cu
.alte piese de ceramică, bronz, argint etc., ne este uşor •să le datăm, ba, uneori,
chi,ar să le atribuim etnic; nu la fel de simplu este ânisă a le data ori ,atribui
în cazul unor descoperi,ri izolate, Întîmplătoare, ba chiar şi ,în icazul unor
depozite2.
Am crezut că un ajutor în această direcţie l~ar putea con<Stitui analizele
relecvînd compoziţia exactă a metalului cuprins în piesele respective3. Au
fost supuse anal~zelor 62 de mostre 4, dintre care prezentăm acum rezultatele
a 20, ultimul lot, pe care am .folosit două .dintre cele mai moderne metode
legătură directă

1 Comunicare pre,entată la simpozionul „fo memoriam Com:tantini Daico·uiciu", Caran-seb~, 21 martie 1981.
2 Poate şi difi<:ultăţile de informare, dar, credem noi, ~i fonma asemănătoare a unor
unelte ce compun inventarul depozitului de pe terasa a VIII-a ele la Grwi.ştea Muncelului
cu cele descoperite în -mediul celtic au dus la aJirmaţii eron.11e În legătură cu a.ceste piese
(cI. R. Pleiner, Stare evroprke kovarsrui, Praha, 1962, p. 266, ,unde produsele de fier descoperite în c;i.pitala dacilor sînt socotite deipozite ale unor negustori celţi).
3 Rezultatele obţinute <le diverşi cercetători din mai multe ţări s-au dovedit încurajatoare pentru continuarea investigaţiilor de această natură. Dăm, ~re exemplificare, doar
ci'teva srudii: I. R. Selimhanov, Unele probleme ale istoriei metaJu.rgiei vechi din Caucaz în
lumina celor mai recente rezultate ale analizei spectrale, în &vMuz, 1, 1966; S. Piaskovski,
MetalozT1aWcze bad,mia wirobov zelaznich i probek zuzla ze slaska Opolskovo z okres1'
wplyu:ow rzimskich, în Przegled Archeolog., 15, nr. 37/1964; Idem, Metaloznowcze badania
przedmiotow zelaznich z osady w Nowej H11,eie-Mogile z okresu rzymskiego, în Materialy
Starozytne, 10, 1964; M. Radwan, Nowuelles experiences s"r la red11,etion du fer dam des
Jours primiti/s, fo Kwart.Hist.Kult.Mat., Xll, 2, 1967, Warszawa, p. 783-784.
.
4 O parte ,dintre aceste an.alize au fost prezentate şi foarte sumar comentate ceva ma.1
foainte (vezi I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, 1979, tab. l ~i II,
p. 32-34).
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de investigare: analiza ,spectrală de em1S1e şi spectrofotometria de .absorbţie
In oazul .e_rimei metode, mostra, ,în stare solidă, tra.Mformată în
iamestocata cu ,er.a.f .de cărblLlle ce are rol de excitant, se introduce într-un electrod de caroune IOare, apropiat de un altul din acelaşi material şi racordat la reţeaua electrică, va duce la creare.a unui arc voltaic.
Sub influenrţ,a temperaturii foarte ridicate, elementele diiferite cuprinse fo
mostră ,se volatilizează, fiecare la o altă temperatură. ln fon,cţie de temperatura .de volatilizare şi cantlÎtat'ea elementului respectiv, pe o placă ,sen,sibilă
se u.nregistrează u.n ,spectru de linii care este apoi citit cu ajutorul .unor instal,aiţii 9PCCiale, d'1J1du-n.e, cu un coeficient .de exactitate destul de mare, componenţ,a mostrei 6 •
,In cazul spectrofotometriei de absorbţie atomică, mostra pisiată în m~ar
este adusă â.n stare lichidă prin atacarea cu HCI ,sau HNO 3 • La acea5ta a
doua metodă se ohţin rezultate chiar mai exacte decî.t prin specrrogy-.;a.fia
de emisie, doar că procentul foarte ridicat de fier îngreunează oarecum determinarea foarte ,precisă a plumbulw, ,după cum se ştie foarte ,fuzibil.
In tabelul pe care-l prezentăm (rvezi fig. 1) elementul major, fierul,
nu a mai fost trecut, procentul rezuhnn.d din ,scă,derea celorlalte elemente
componente, oare •SÎnt iÎn număr de 14: Al, Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Mg, Ca,
Co, Ni, Na, K.; Ti, Si.
Dintre acestea, prezente 1În toate probele în cantităţi mai mici sau mai
mari s.înt: Plb, Zn, Cu, Mg, Na şi K.
Prezenţa în toate mostrele a Na şi K .şi procentul extrem de scăzut
de Ca, ba uneori chiar absenţa acesruia, credem că mnt o confirmare a unei
supoziţii pe care o făceam cu altă ocazie7, că în cuptoarele de redus minereu
antice, nu calcarul era folosit ,drept fondant, ci mai degrabă anumiţi c,a•rb-onaţi, folosiţi ·ŞÎ în furn,alele moderne, conţinînd Na .şi, K.
Foarte mic este şi procentul de siliciu, care fo mod normal ar fi trebuirsă fie prezent ~n mai mare cantitate, oricît de îmbogăţit ar ifi ,fost minereul
înainte de introou.cerea .în ,cuptor. Probabil iînsă că temperatura obţinută
de metalurgişti era suficient de ridicată pentru ,a a.ntren,a ,aproa.pe in fotregiime impurităţile â'.n zgură. Analize făcute pe zguri dacice indică un procent
de pînă la 700/o SiO2 şi aproape cite 20/o de K 2O şi Na 2 O~.
Foarte rar apar în componenţa mostrelor analizate metialele mai rare:
Cr, · Co, Ti, azi aproape nelipsite din structura oţel.urilor (vezi, de pilda.
proba 20 luată dintr-un oţel modem).
In tabelul ,pe care-l prezentăm am .încercuit une1'e ,poziţii fo care elementul respe.ctiv se găseşte 1ntr-un procent destul de mare. Se poate observa
de l,a prima privire, in acest ,fel, că fierul •sciţilor era mai „impur" deaît cel
dacic şi chiar decît cel al celţilor.
atomică 5 •
pulbere •Şi

5 Ne face plăcere să amintim aici ajutorul primit din partea cercetătorilor de la Instiru·t:il de cercetări şi proiectări miniere din Clu;-Na.poca: fizicienilor Ivan Ioan, Vera Herman
şi Mikl6s Racz, cărora le mulţumim încă o dată.
8 Elementele ce se volatilizează foarte rapid, la temperaturi relativ mici, cum este <le
pildă fosforul, nu pot fi determinate prin această metodă.
7 I. Glo<lariu, E. Ia~lavschi, op. cit., p. 29.
8 Ibidem, p. 32, tabel 1.
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ln piesele mtice procentul ide Zn, Plb, Al, Mn, .Mg, Na şi K_ es}e mu~n
mai mare decît în cele dacice. De a,semenea, se observă cu uşurinţa cantitatea mai mare de cupru conţinută de piesele ,celtice, precum şi prezenţa
9J>Oradică Mi absenţa aluminiuluii iÎn aceleaşi piese.
Poate suriprinde pe unii absen.ţa din tabelul prezentat a carbonului, a
cărui prezeruţă este obligatorie allÎta vreme cît mangalul era combustibilul
utilizat allÎt ân cuptoarele de redus, cit şi IÎn cele de forjă.
l.n adevăr, toate mostTele analizate ,conţin carbon, procentul ânsă e .. nedeterminabil, datonită :faptului ică metodele de cerceta•re utilizate, folosind
pra:f de căflbune şi electrozi ,din acelaşi material, alterează rezultatele. Pe
dteva piese !dacice ,însă am reuşit ,să facem analize .ohimi,ce care au remarcat
un procent de aproximativ 0,710/o C. In acest fel, prin ~nS"Urnarea elementelor identificate şi eliminarea lor, constatăm că procentul .de fier este ceva
peste 980/o.
Desigur, ne gribim să spunem că ,aceste constatări făcute nu reprezintă
concluzii ,definitive. Ar ,fi hazardat ,ca pe baza a patru pro:be scitice şi tot
atîtea celtice să ,declarăm ,că ştim caracteristicile fierului acestor neamuri.
I.n acelaşi timp, deosebirile ,constatate Între compozi,ţiile pieselor analizate ne ,încurajează să continuăm inve,stigarea începută, a:mpl~fioînd-o, folosind eventual, în momenoul în care ne va ifi posibil, şi analiza metalograifi.că.
Cîştigul ar ,fi mare pentru mai muliţi cercetători, noi !;perînd să putem dovedi pe baza ,a,cestor analize lo,cul de ,aprovizionare cu minereu, respectiv de
confec,ţionare a obiectelor de fier iÎn discuţie.

EUGEN !AROSLAVSCHI

ETIJDE COMPARA TIVE SUR LA COMPOSITION
DU FER ANTIQUE
( resul ta ts preliminaires)
(Resume)
L'on y discute Ies resultats des analyses de certa,ins echantillons provenant d'outils et
d',armes antiques, ayant appar-term aux Scythes (4), aux Gaouloi-s (4), .a:ux Da,ces (9) et de pieces
modernes. Les methodes employees: spectrographie d'ernission et spe.ctrophotometrie d'absorbtion
atornique.
On reunarque une nettc difference entre la composition des pieces antique et modern~.
On rornarque la presence ~radique ou l'abseoce du calciwn dans la composition des
pioces antiques, a cause, peut-itre, de l'uti!isation dans Ies fours a reduire de ~rtains caIbon.ates de sodi,wn et de potassium cornme fondant.
On distingue facilement le fer scythique du fer celtique, le ,premier ayant dans la
cornposition beacoup plus d'ele.ments (p!ornb, cuivre, aluminium), ce qui le rendait moins pur.
Pour formuler des condusion definitives l'auteur ·trouve quc de nombreuses analy~
suplementaires, qu'il a l'intention de faire bient&t, oont encore necessaires.

CONSIDERAŢII

DE

MARŞ

A

IN LEGATURA CU CASTRELE
ROMANE DIN PARTEA CENTRALA
MUNŢILOR ŞURIANULUI

După cum este cunoscut specialiştilor, Gabriel Te.glas, IÎn urma cercetari1or de topografie .arheolo1gică pe c.are le făicuse ,în .anul 1906, a descoperit şi a semnalat ·trei întărituri de părno.nt .de dimensiuni apreciabile pe
vîrf ul Comărnicelului, •respectiv i.n jurul acestei ,înălţimi, nod oro-hidrografic
care cade nu ,departe s,pre vest de V1Îrfol Şurianului (2 061 m). Arheologul
~mator, •care a acti•vat multă vreme IÎn oraşul Dev.a ca prOlfesor ,de liceu,
.afi-rnnase 1 că aici ,s-ar gă,si trei castre romane de marş .clintire care unul ar .fi
dublu. Cu puţin înainte de izbucnirea primului rărzboi mondial, cer,cetătorul
englez G. A. T. Davies vizitase .şi el acest loc, ,dar aflase numai două fortificaţii de ,pămîn·t, cărora le dăde.a şi dirnensiunile2. Pomenind şi el mai tîrziu,
numai co.uă ,întărituri de pămînt, C. Daicoviciu ,arăta 3 că ele ~Înt despărţite
de o di,stanţă -de ap,roximativ jumătatie ,de km, socotită În linie dreaptă.
Situat •Între Comărnicel şi Gruişoara Mare, primul este un patrulater cu
colţurile rotunjite şi dimensiunile de 300 X 195 m, cu titul.i ,în faţ.a celor
patru intrări, avind aspectul unui lagăr dublu. Al doilea, aşezat mai spre
,sud; puţin mai slab conturat pe teren, mă.so.ară aproximativ 300 X 26C m.
Făiră a ,putea cerceta, cu ocazia investigaţiilor sistematice .din 1956 întreaga culme a „Dealului Comămicelului", H. Daicoviciu a reuşit să identifice4 .a treia Întăritură de pămînit ca.re nu seamănă ,cu nici una dintre cele
pomenite, respectiv descrise de G. A. T. Davies şi de C. Daicoviciu: SU1b
.rezerv.a unei verificări ulterioare, H. Daicoviciu a presu,pu·s că este vbroa
de cea •de-a treia fortificaţie, amintită numai, dar nu şi desicrisă de G. Teglas.
· Această ultimă foniific.aţie - conform aifirmaţiei lui H. Daico\"iciu se gă,se.şte tot Între Comărnicel şi Gruişorul Mare, mai aproape însă de prim.a
culme, pe locul numi•t „La ,fînvîna lui Gruişor", chiar pe cumpăna apelor
care curg spre riîul de munte Apa Ma,re (A,pa Cugirului) către nord şi ,celor
care se în.dreaiptă spre văile Comărnicelului şi cea a Sasului, afluenţi de
stîhiga a Văii Petrosului (a Streiului ·superior), către Yest.
· întăritura descrisă de H. Daicoviciu este de :formă octogonală, neregulată, dimensiunile date de acest cercetător corespunz,înd Întocmai realită,ţii.
1

1 G. TegLi~. Decebal vegsă menedekhelye s a Tr..,ia11us-oszlop kepei, în Aleademi.u
Er,tesito, XXV, 1914, ip. 521-52-1.
._
• 2 G.A.T. Davies, Trajan's fint Dacian war, În JRS, VII, 1917, p. 77; idem, Topogra.phy an,d the Trajan Column, În / RS, X, 1920, p. 1 ~i UIIITl.
3 C. ·oai-covicju,
••
Neue Mitteilungen aus Dazien, În Dacia, VII-VIII, 1937'--1940,
p. 311-312; C. Daicoviciu-Al. Ferencr.i, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Bucureşti,
1951,. p. 44.
4 H.
. .
Daicovi-ciu, Addenda la ,,Aşezările dacice dir1 . Munfii Orăştiei•, î_n ActaMN,
I, 196"4, ,p. 1 is.
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Cu ocazia unor cercetări de topografie arheologică efectuate de către
subsemnatul Sn toamna anului 1979, acoperind toată suprafaţa aşa..zii.ului
,,Deal al Comărni.celului" (1 8% m), am putut vizita toate aceste trei elemente care figurează În literatu-ra .de specialitate, amintite ,de predecesorii
noştri in investigaţie. În urma observaţiilor făcute l-a f.a.ţa locului putem
,spune categoric că fortificaţia dublă, cea mai puterni.:ă ,în privinţa elemen,telor de apăr.are, contrar aifirmaţiilor de pină acum, s e a .f 1ă c h iar pe
v,îrful pleşuv .şi puţin homhat al Dealului Cornă,rnicelului,
borna de tri.angul.aţie cărzînd în jnteriorul castrului. Amplasarea lui se aseamănă foarte mult cu ,situarea castrului roman de marş de pe Ji,goru Mare,
mai ,precis <le pe piscul numit ,,Vîrfol cu Ocol« (1 501 ,m), .ultimul găsin
du-se În apropierea Cetăţii {dacice) a Bolii ele la Băniţa. Trebuie să mai
adăugăm că de pe 'VIÎrtul Comămicelulw se deschide o privelişte minunată
care a.sigură o legătură vizuală În .aiproape toate direcţiile, ldin acest viîrf
putîn.d pri,vi - între altele - Culmea .Polat¼tei 5 , ,cu vîrforile Reli şi Gropu,
.apoi Pasul V1îlcan, Jigoru Mare, Viirful lui Pătru, Auşelu, ba şi Godeanu
care ,se ridică ,chiar deasupr.a cetă.ţii mari de la Grădiştea Muncelului. Dealul
Comărnicelului are, deci, oarecum o poziţie centrală. dominantă, ceea ce
a asigurat mari avanta_ie acelor trupe romane oore se aflaseră Sn curs de
înaintare spre Sairmizegetusa Riegia.
A doua fortificaţie de pe Dealul Cornămicelului cade la sud de vlîrfol
propriu-zis, pe u,n platou ,întins, neted, ,în direcţia castrului iele pe Jigoru
Mare, elementele lui de apărare fiind iÎnca şi ,acum relativ pwternice.
A •treia întăritură, descrisă mai detaliat ,prima aată de H. Daicoviciu,
se află pe panta de nord-nord-vest a Dealului Comărnicelului, fodreptată
spre Vîriful (sau Dea!ul) Negru (1 866 m), parte din teritoriul fortificaţiei
cfaîn-d pe ,pantia de .n<1rd a Comărnicelului, parte pe interfluviul în formă
de şa fotre bazinul luidrografic al Petrosul.ui, ,pe de o ,parte şi bazinul hidrografic al Apei Gugirului, ,pe .de .altă parte. Ea ,se a.flă, deci, În acel lo-c de
unde porneşte singur.a cale mai uşoară spre Sarmizegetusa, trecînd ,pe Lîn,gă
culmile: Vif. {Dealul) Neg•ru, V:f. Rovinii ,(1 750 m), Vf. Mlăcile {1 798 im),
Vf. Şin-oa (1 723 m), Vtf. Şteaua Mare (1 729 m), V,f. Şteau.a Mică (1 650 m),
Vf. Zebru (1 606 m) şi, un s.fur,şit, Godeanu (1 659 m), folosind toate avant.ajele .geomonfologice oferite de comp!exul sculptur.al RSu Şes.
PTimele două castre de pe De.alui Comămi.:elului corespund Întrutovul
regulilor castrarnetaţiei romane, ·pe oind Întăritura de pămînt cu pi.an octogonal .neregulat se ab.ate în multe ,privinţe de la aces•tea, înainte de toate
fiind amplas.ată la poo'.ele de nord ale Dealului Comărnicel. Făcînd o compraţie, ,conform aspectului lor, tretbu,ie ,sUibliniat faptul că pe cînd ,primele
două fortificaţii au elemente de apărare romane obişnuite, puternice, bine
distin<:te de la .relati:v mari depărtări, cea de a treia nu numai că nu ,are
un plan obişnuit (,să nu spunem reglement.ar), dar µnţ~l şi Yalul ei înconjură'tOr, aproape 1n toate locurile, este mult mai puţin ,pronunţat. C1 toate
,acestea - acceptnnd opinia celor care le-.au descris mai de mult - , sîntem
de părere că toate trei sînt de origine romană ,şi ,SÎnt castre <le marş. Deosc5 Vezi, mai pe larg, I. Ferencri, O posibilitate de i1iai11tare a trupelor romane, cu
ocazia celor două războaie dacice (101-102, 105-106), pină acum 11ecu,ws€ută, prin
Carpaţii Mtriaionali, -în Tibisci&s, V, 1979, p. 117-126.
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birea simţitoare dintre cele cu plan reglementar ş.i cel cu plan mai puţin
0bişnuit, poate, se datorează unei diferenţe de timp U), precum, ,şi mai ales,
.1 llinei alte concqţii de fortificare. (Am merge prea ,depar-re . .deocamdată - da.:ă construirea ,întăriturii cu plan octogonal i-am atribui-o - chiar
şi în lipsa a ce'.or mai neînsemnate dovezi arheologice cava;eriei rnaurre
.a lui Lusius Quietus, iar construirea celorlalte am datora-o unor trupe romane
regulate).

·
celor trei castre pe culmea Comărnicelului, ~n nemijlocita ,apropiere a oelor trei castre de marş, aşa cum arată ultima dată, pe bună dreptate I. Glodariu 6 , demonstrează d ,în a,cest Jo.c s-a ,făcut jonoţiUJ11ea a cel
puţin două coloane de marş romane venind dinspre castrul de la Jigoru
Mare, pe de o parte ~i -dinspre castrul ampla,at În şaua (p,uţin mai joasă)
dintre V,îrful lui Patru (2 133 m) şi vîriful Auşeiu (2 015 m), pe de altă parte.
,,Plaiul" ce se Întinde Între Vîrfol lui Pătru şi „Dealul Comămiccl"
are o singură porţiune scurtă ·ce ridică unele diifi.cultă.ţi de :inain tare, şi,
anume, pe latura sudică •a Muntelui 5uri,anu. Din direcţia opusă, dinspre
castrul ,de la Ji,goru Mare, un obstacol similar, un loc de trecere obligatorie
se impune ,pentr.u ,înaintarea trupelor romane pe creasta stînooasă, ,sudi,că a
muntelui „Dea'.ul Taia" (1 707 m).
Gît priveşte problema iamplasării ca,strului de marş din şaua dintre
Auşel şi Vîrful lui Patru, pe lîngă observaţiile foarte juste de caracter de
topografie arheologică ale lui I. Glodariu 7 , mai trebuie să .ţinem cont şi de
posibilitatea de acces dins,pre Depresiunea Brezoi, cu alte cuvinte dinspre
Ţ.ara Loviştei, pe poqiunea mai joa,să a văii Lotrului ,şi pe urmă poste
pl•aiuri'.e munţi!ur, aflaţi între ,por-ţiunile superioare ale văilor săLbatice ale
rîurilor ,de munte Lotru ~i Latoriţa. Această problemă fosă va face obiectul
unei alte lu-:rări.
Prezen,ţ.a

1

!STV AN FERENCZ/

BETRACHTUNGEN OBER DIE ROMISCHEN MARSCHLAGER
DER MITilERBN ŞURIANU-GEBIRGE
(Zusammenfassung)
Im Mittelteil Jer Şuri:inu-Gebirge, ein Ileq~mass,v, <las cier mittleren Partie cler Sieoenrbiirgisch~n A:pen ( =cler ,.Si.idkarpaten") angehort, sind schon seit Beginn unseres Jahrhuncler.ts v:er ri)(11ische .\farschhger bekannt, von denen drei si.ch auf dem Berge „Comărnicet•
( 1 896 m), der vierte aber auf <lem Sa.ttel von etwa 2 OOO m absoiucer Hohe zwischen dom
Berge „Auşel" un.ci <lem Berge „Vfofol lui Pătru" (2 13.3 m) be.finden. Lm Jahre 1979
machte der Verfasser systematische Uncersuchun.gen des Terrains in diesem Bcrgland, auf
·der Suche nJ.Ch Spuren un<l cler Moglichkeiten fi.ir den Vormarsch cler romi'SC:hen Tru.ppen
6 I. Glo<lar,u, ltineraTii posibile ale cavaleriei maure în războaiele dacice, În /n
mori.un Comtaiitini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 153-155, 158, 160.
7 Idem, op. cit., p. 158-162.
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in <len Dakerkrigen (101-102, 105-106) unei aus diesem AnlaJ3 besuchte er alle ..:!iese
L~er.
Mit Bc:zug auf sie werden eiruge Richtigstellungen und Korrekturen <ler bisherigen
archăologischen Topographie gemacht rund runter anderem festgestellt, daG die drei lvimerlager vom Berge „Comămicel" eine beherrschende un<l - gleichzeitig - zentral iPooition ha,ben,
was den im Vor,marsch auf Sarmizegetusa Regia befindlichen romischen Tru:ppen bedeuren<le
Vorteile sicherte.
Wăhrend <lie ersten zwei Castra vom „Comărni.ceJ• (von dcnen eines doppelt ist) in
aliem dem romi~hen Lager,ba,u,plan entspra.chen, weickt der dritte, mit unregelmăGigem
achteckigem Plan in vieler Hi.nsicht davon .ab, erstens durch den Umstand, daG er auf
ei.nem hohen Sattel a,n den Hăngen des Berges „ComămiceI• angelegt ist ull'd sich teilweise
an ,ihnen hina,ufz.ieht. Trotz:dem veruitt auoh der Verfasser die Ansi.cht, dat:\ alle <lrei riimischen Ursprungs sind. Der fuhlbare Unterschied zwischen denen mit reglementărem un<l
denjeni.gen mit eiinem weniger gewoh.nten BarupLan .i~t vielleicht auf einen zeitlichen Abstan<l
(?) sowie auf eine verschiedene Auffassung der Befestigung z,uriickrnfiihren. Es ist nicht
arusgeschlossen, dat:\ <lie AnJage der Erdbefestigung mit runreg-elmăaigem, achteckigem Baiu,plan
selbst bei Fehlen der mindesten archăologischen Beweise cler maurischen Ka,vallerie
des Lusius Quietus (Dio Cassius, LXVIII, 8, 3) z,uzuschreiben ist, wăhrend die anderen <lrei
von regularen rămischen Truppen errichtet wurden.

ARME ROMANE DESCOPERITE
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Cele mai vechi urme arheologice romane la Ulpia Traiana datează, după
cit se pare, încă din ,anul 102 e.n., oînd Traian, după Gncheierea păcii cu Decebal, În urnna primului război dacic, a l;wat acolo o uni,tiate mili,tară ,care şi-a
ridicat un castru cu val de părnînt 1 , ale cărui urme au fost puse în evidenţa
şi de recente ,cer.cetări arheologice2. Unitatea militară care a ,staţionat .în
acest castru, peste care ,se supr,a~une viitorul oraş, ,a fost Legio III/ Flavia
Felix3. Castrul a fonoţionat ,pîna după ,ocerirea Daciei, oînd ,se naşte, ca
oraş, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, între anii 108-110 4 •
C-ercetările arheologice de la Ulpia Traiiana, anît cele mai vechi, Întreprinse de către Societatea de istorie şi arheologie pentru Comitatul Hunedoara, înainte ,de primul război moooial 5 , şi de către C. Daicovi,ciu, în perioada interbelid 6 , ,oît şi cele mai noi, ,începute în anul 1973 ,de către o echipă
de arheologi din Clu,j-Napoca şi Dev,a, sub conducerea prof. H. Daicovici,u'.
au du-s la .dezvelirea a numeroa,se monumente ,publice şi private, precum şi a
unui bogat material arheologic În •care se înscriu şi piesele de armament.
1n secolul trecut şi la începutul veacului nostru, cînd se încerca Întocmirea unei tipologii a armamentului roman, elemenr,ul documentar primor•
dial era oferit de monumentele figurate, completate de rarele pie,se rezuhate
din săpături arheologice 8 • Acestea erau piese mai bine conservate, care au
permis stabilirea cîtorva tipuri ,socotite caracteristice, ou diferenţe ,de la caz
l,a caz, dar ,pentru care nu se prevedea făurirea şi ,încadrarea lor după tipare
precise. Unele di.n aceste caracteristici constiatate au rămas valabile şi au
fost confirmate cu mai mult temei as-tăzi. Cercetările mai recente, cu rezultate
TramAnt, p. 86-87; C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Vipia Traiana (Sarmizegetusa ro·
Bucureşti, 1966, p. 6; M. Rusu, în Al/A, XXII, 1979, p. 49-50; D. Alicu, În,
Potairsa, II, 1980, p. 23.
2 Vezi H. Daicoviciu şi colab., Zona sacră ~i incinta de vest de la Vipia Traia,za Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, comunicare la cea de a XV-a Sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din, anul 1980, Braşov, 26-28 martie 1981.
3 I. Glodariu, în ActaMN, III, 1966, p. 431; Acta o/ the Fi/th Epigraphic Congress,
1967, p. 338; N. Gostar, în Apulum, IX, 1971, ,p. 305-320; H. Daicoviciu, fo /n memoriam
Constantini Dafroviciu, Cluj, 1974, p. 111-117; D. Alicu, op. cit., ,p. 24.
· 4 C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit., p. 60; N. Gostar, op. cit., ,p. 317.
5 C. Daicoviciu, În Dacia, I, 1924, p. 225-234; /DR, III, 2, p. 10-21; Monuments,
p. 1-2.
8 C.
Daicoviciu, op. cit., p. 234-260; idem, fo Dacia, III-IV, 1927-1932, p.
516.....:556.
1 H. Daicoviciu şi rnlab., în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 225-231; idem, ,În,
Sargetia, XIV, 1979, p. 139-154; idem, În, Materiale, Oradea, 1979, p. 231-233.
.
e Cităm selectiv: DA; R. Cagnat, V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, II, Paris,
1920; P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926.
1
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concludente, permit încercări de reaşez.are tipologică, .uneori cu analt)gii ,perfecte ale ,arme.Im, făurite după tipare bine stabilite.
Armamentul roman rezultat din săpături arheologice sau din descoperiri
îintîmplătoare pe teri·tori-ul Daciei romane este publicat, ,î-n majoritatea caz,urilor, fără inc;icaţii tipologice, prezentiîndu-se doar locul descoperirii, dimensi-unile ,şi, uneori, datarea după observaţii str,a.tigrafice.
1n cele ce urmează ne-am propus isă ,prezentăm {) tipologie a armamentului rn:11an de la U1pia T raiana, ,pe baza unui material arheologic inedit
în mare parte, aflat În colecţiile Muzeului de arheologie din comuna Sarmizegetusa .şi ale Muzeului de istorie al Tran-silvaniei din Cl.uj-Napoca. Armele
romane de provenienţă ulpiană ·se împart fo două categorii: arme de l,uptă
apropi,ată şi arme de l:.iptă .la diistanţă 9 • Această clas~ficare ,îşi găseşte echiv,a:len.t 3n limba latină, .care cunoaşte termeni deosebiţi pentru lupta apropiată,
corp la corp, şi lupta la distanţă: cominus şi eminus pugnare 10 . Din prima
categorie de arme fac parte pumnalele şi lăncile, iar din cea de a doua
suli,ţele, ,săgeţile şi proiectilele ,de pra~tie şi balistă.
O redutabilă armă de tăiere şi împungere o constituie pumnalul, desemnat cu termenuil latin de pugio 11 • Folosirea sa în legiunile romane, probaibil
încă ,din epoca repubFcană, este sigur ,stabilită pentru epoca Imperiului. Începînd cu secolul I e.n. el este atestat în texte, pe monumente figurate, şi prin
exemplme reale de•sco,perite în .săpături arheo!ogice 12 • De la Ulpia Traian•~
pnwine un ,singur exemplar (pl. 1/7). Piesa are axa recti:in•ie, cu secţiune
triunghiuforă, prelungită cu o limbă pentru mîner. Lama este relativ S<:,urtă,
dar lată şi putern:că. Analogiile sînt frocvente 1:i.
Alături .de •această· piesă, care este evident o armă, .la Ul pia T raian,a ,HI
fost descoperite şi un număr mare de lame de cuţit, întregi sau fragmentare,
despre care este greu de precizat dacă reprezintă exclusiv arme sau ustenisile.
Foarte probabil, e:e puteau fi folosite atÎ·t ca arme, oît şi ca unelte, după
împrejurări.

Printre armele n•fensive de care se serveau romanii şi, :n general, toate
popoarele din antichitate, se ,înscrie şi lancea. Acea·sta, ca şi suiiµ :deal,tfel,
era constituită ·dintr-un vîrf metaLi.c, de forme şi dimensiuni variabile, de~tinat să ~trăpungă inamicul, şi dintr-un călcii, de asemenea metalic. Deşi termenul de hasta 14 ,desemnează la modul general mate categoriile de 'lănci şi
suliţe, Sn li,teratura arheologică, ,într-un .sens mai restr,Îns, el este uti.Lizat
doar pentru a cesigna lancea, armă mai lejeră, caracteristi.că legionarilor din
organizarea armatei serviene şi veliţilor (basta velitaris), după introducerea
pilum-ului în armamentul legiunii 15 . În chip firesc, din această categorie de
arme nu s-au pă•strat de.:Ît părţile metalice. Clasificarea ei este posibilă În
primul rînd pe haza viîi-fului, pentru că cealaltă parte metalică, călcîiUJ!, e-.te
9

P. Couissin, op. cit., p. XIII (Introducere).
A. Forcellini, Totiur Latinitatir Lexicon, s.v. cominur, p. 306; s.v. imunu~. p. 855.
11 A. J. Reinach, în DA, IV, 1, s.v. pugio, p. 761-765.
12 P. C..ouissin, op. cit., p ..,79.
l~ D. Tudor, în Apulum, V, 1965, p. 242, fig. 4/3; P. Couissin, op. cit., p. 380,
fig. 135-.J38, 140-14 I (toate În teacă); C. Bliimlein, Bil.der aur dem romirch-ge-rma""chen
Kult111lebm, Miinchen-Jkrl;n, 1918, p. 52, fig. 133 c; H. Schonberger, in Sa.1/burg fahrbw::h,
XXI, 1963-1965, p. 83, pi. 19.
H E. Bcurlier, in DA, III, I, s.v. harta, p. 33-4:J.
I~ R. Cagnat, V. Chapot, op. cit., p. 310.
10
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Arme romane descoperite l a Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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aproa,pe ·întolideauna la fel, ou diferenţe nesemnifioative. Avnnd în vedere
a.cest criteriu, vîrforile de lance descoperite !,a Ulpia Traiana pot fi Împărţite
În trei otipuri principale:
1. Tipul .lanceolat, c-u corpul lat, rotunjit .la bază şi lent ascuţit spre
partea isuperioară {pi. 1/4-6). Piesele aparţinătoare acestui tie ,prezintă nervură mediană şi tub de înmănuşare uşor evazat la bază, prevazut cu orificiu
pentru cuiul ,de fixare. Lungimea lor este cuprinsă •Între 16 şi 18 cm. Cea de
a •treia piesă, din care se ,păstrează idoar vtÎriful propriu-zis, putea fi fo:osită
şi ca vîrf de suliţă. Ti.pul are analogii atît în Dacia 16 , cit şi 1n alte provincii
ale Imperiului 17 .
2. Tiipul rombic (,pi. 1/1). Singura piesă .descoperită la Ulpia Traiana
ce il,u.~t•rează acest tip este masivă, ascuţită la partea superioară, tăi,ată oblic
la hază şi prevăz,ută cu orificiu pentru cui. Lungimea piesei e~te de 40,3 <JITI.
Analogiile sînt numeroase 18 .
3. Tipul filiform alungi,t (pi. 1/2-3). Acest •t~p prezintă un v:îrf mare,
prel,u,ng, uşor lăţit .la bază şi nervură mediană ţriunighiul,ară sau pliată. Manşonul e5te lung, uşor evazat la bază şi prevăzut ,cu orificiu· pentru cui. Lungimea lor variază între 29 şi 34 cm. Analogiile sînt frecvente, atît în Dacia 19 ,
cît şi în restul lmperiului 20 .
Bste dificil, ,în stadiul actual al cercetărri:or, ,să prezentăm cronologic
formele de lănci ,proveni.re de la Ulpia Traiana. Ele ,pot ,fi datate, larg, •În secolele JI-111.
ln arsena'.ul armelor ofensive romane se încadrează şi suliţa. Desemnată
tot prim termenul ,de hasta21 , ,deosebirea dintre suliţă şi lance este dară doar
din punct de vedere teoretic, pnima fiind o armă de arunca•t la distanţă,
iar cea de .a -doua o armă de luptă ,corp la corp 22 • Practic ,îmă ele au de multe
ori o formă asemănătoare, singur,ul criteriu de delimitare, la care ne raliem
şi noi, fiind cel al dimensiunii. Ca atare, ele sînt studiate, de obicei, Împreună,
fără ca, deseori, să se poată opera distincţii dare Între ele. Clasificarea acestei categorii ,de arme se poate face ·tot numai pe haza formei vîrf.ului. Tipurile de s-uliţă de La Ulpia Traia.na, ce pot ,fi distinse pe baza -acestui criteri,u,
s-În-t următoarele:
1. Tipu:! pirami,dal (,pi. 2/1-7), cu patflu muchii inegale, măsurate la
bază, .s.a,u egale, ascuţit la .sîrf şi terminat printr-un tub <le fomănuşare coni,c şi ,scurt, realizat prin răsucirea ,foii la cald. Lungimea lor este cuprinsă
între 6 ~i 8 ,om. Majoritatea pieselor păstrează orificiul pentru c-uiul ,de fixare. Analogiile !iiÎnt .frecvente2 ~.
N. Gudea, în Apulum, XV, 1977, ,p. 201, fig. 22/9.
P. Couissin, op. cit., pag. 361, .fig. 108; S. S. Frere, St. J. K. Joseph, în Brit,mnia,
V, 1974. p. 75, fig. 40/4, 6.
18 D. Tu.dor, op. cit., p. 240, fig. 3/20, 21 · P. Couissin, op. cit., p. .161, fig. 111;
C. nliimlein, op. cit., p. 53, fig. 137.
1" N. Gudea, în ApuJum, X, 1972, p. 146, fig. 19/2.
~'O P. Couissin, op. ci.t., p. 361, fig. 109; C. Bliimlein, op. cit., p. 5.1, fig. 57.
" 1 Vezi nota 14.
7 , P. Couissin, op. cit., p. 14.
~a G. Marinescu, Al. Retegan, :În SC/V A, 2, 1979, p. 25-l, fig. I /6; D. Tudor, op. cit.,
p. 240, fig. -'/14. 16; S. S. Frere, St. J. K. Joseph, op. cit., p. 77, fig. 41/9.
1"
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C-el de al doilea •tip se deosebeşte de primul doar prin gâtuirea mai mult
sau mai puţin accentua,tă exi•stentă ,Între vîrfol propriu-zi,s fo patru muchii
şi tocul pentru coadă (pl. 2/8-12). Lungimea lor variază între 9 şi. 12,5 cm.
3. Tipul conic {,pl. 2/13 ). Piesa :prezintă o g!tui,ţură uşoa-ră ,între vîrif.ul
propriiu-zis, cu secţiune cin::.ulară, şi tocul pentru coadă, ~or evazat spre
bază. Lungimea piesei este de 8 cm.
4. Tipul de suliţă -cunoscut 1sub .denumirea la.cină de pilum 24 ~i pe care
romanii o consi,derau arma lor naţională (pl. 2/14). În literatura noastră arheologică aces.t termen, ce 3n accepţiune anti-că ,se ap1ica idoar unei anwnite
categorii de ·suliţă, caracteriz,a1:ă printr-o tăjă metalică foarte lungă arnnată
cu un vortf de ,d~ferite forme, ,s„a ,generalizat şi este utilizat pentru a desemna
suliţa ,în general. La Ulpia Traiana a fost descoperită o singiură piesă de acest
tip. Ea are formă pir-imidală cu patru muohii egale. Tija metalică ce ,continua
vîrful propriu-zis ,se păstrează doar fragmentar. Lun.gimea vîrfolui e~e de
10 cm. Analogiile sîm frecvente2 5 •
Tipuri'le de suliţă se datează tot ,în secolele II-III. în ceea ce priveşte
cealaltă piesă metalică, specifică atlÎt lancei, cit şi suliţei, căldirul, el avea
un rol întreit: de a fixa arma .în pămînt pe ,timp de repaus, de a face posibilă utilizarea armei la nevoie, ,În l,uptă, cu ambele ,capete, şi de ,a echilibu
centrul de greutate al armei 26 • Călcîiele pot fi ,distinse, aproximativ, după
mărime. Cele ,de lance sînt mai mari şi mai masive {,pi. 2/15-16), iar cel
de suliţă este mai subţire şi mai ,scurt (pl. 2/17). Ambele categorii de călciie
sînt .as.cuţi,te spre vJrf şi au o formă conică, cu secţi,une circulară. Sîm uşor
evazate la bază ~i prevăzute cu perforaţie de fixare la baza cozii de lemn.
An,alogi-ile sînt, de asemenea, fre-cvente 27 •
O altă armă de luptă la distanţă utilizată de romani era arcul cu săgeti.
Această armă nu era mînuită decît în mod excepţional de către legionari.
In mod normal ea era încredinţată specialiştilor, arcaşii orientali, ce formau
corpuri distincte fo armata romană 28 • Săgeţile2 9 , ,în .funcţie de VIÎI1furile metalice cru care erau prevăzute, se împart în ,două ca·tegorii distincte: -săgeţi de
arc şi iSăgeţi grele, aruncate ou ,arme mai puterni,ce decît arcul ide mină. Să
geţi.le de arc de la Ulpia Trai,ana, În fonqie ,de forma vîrf,ului meta:lic, se
împart in trei tipuri:
1. Tipul triunghiular (pl. 3/1-2), cu aripioare laterale în un_şhi, de
sub care porneşte, fogustat, pentru ,a -se evaza Ia bază, rubul .de ,înmanuş.are.
Lungimea lor variază intre 4 şi 5,8 cm. Analogii există atît fo Dacia 30 , cît şi
în akc provincii 31 •
A. ]. Reinach, în DA, IV, 1, s.v. pilum, p. 481-484.
N. Gudea, op. cit., p. 145, fig. 18/12; P. Couissin, op. cit., p. 364, fig. 114/a;
idem, p ..,66, fig. 117; S. S. Frere, St.]. K. Jose.ph, op. cit., p. 77, fig. 41/10.
2ti DA, III, 1, s.v. harta, p. 40; R. Cagnat, V. Chaipot, op. cit., p. 335.
~, N. Gu<lea, op. cit., p. 145, fig. 18/17; D. Tudor, op. cit., p. 240, fig. }/25;
S. S. here, St. J. K. Joseph, op. cit., p. 77, fig. 41/12.
~ P. Couissin, op. cit., p. 486.
i,i A. ]. Reinach, în DA, IV, 2, s.v. Sagitta, p. 997-1000.
<JO C. M. Vlădescu, în Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 7-8,
1974-1975, f.'· 30, fig. 18/1-3.
31 K. Bohner, În Saalburg /ahrbuch, 1956, p. 119, pi. 13, fig. 60/61.
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2. Tipul piramidal, cu trei ş1 patru mooh.ii (,pi. 2/20-23 şi pl. 3/6). Au
:::orpul lăţit la bază .şi a.scuţit spre partea ,superioară. Irunănuşarea este ,pedunculară, iar lungimea lor oscilează între 3,6 şi 7,5 cm. Analogiile -9Înt frecvente32.
3. Tipul sirian, cu patru muchii, avînd silueta mult alungită ş1 prevă
zută

cu peduncul (pi. 3/5). Lungimea lor este cuprinsă Între 5 ş1 6 cm.
Analo.giile s.înt, de asemenea, frecven-te 33 •
Vârifurile de săgeată din a doua categorie, descoperite pînă ân 1prezent
la Ulpia Traiana, se încadrează ,în tipul triunghiular plat cu man~n (,pi.
2/18-19). Cele două piese de acest tiip ,au haza mult lăţită .şi romnjită la
~olţ1Jri. Manşonul e-91:e lung, reprezentiînd o treime din lung~mea 1:otală a
pieselor. Acestea variază .între 7,5 şi 9,1 cm. Acest tip de săgeţi, m~ive ,în
raport cu cele din prima categorie, era,u lansate, ,probabil, cu ajutorul balistelor cu arc (arcuballista) sau a rbalistelor de mină (mainuballista) mînuite de
tragularii 34 •

Tot între armele pentru lupta la distanţă se •Încadrează şi ,proiectilele de
praştie (gl.iruies)3 5 ;Şi proiectile-le de balistă 36 • Existenţa proiectilelor de pra.ştie
impLică faptul că o par.te a unităţii militare staţionate la Ulpia Trai.ana fo'.osea ca armă de luptă praştia (funda) 37 mînui,tă de funditores 38 • Gl@s~urile
(pi. 3/9) de ,provenienţă u:lpiană sînt fauri-te din argilă arsă şi au dimensi,uni
reduse (diametrele Sntre 3 şi 4 om). ln ceea ce priveşte ,proiectilele de bal~-stă,
ele s.fot lucrate din calcar moale, au o formă aproximativ rotundă şi cfunen"1uni reduse, cu diametre cuprinse Între 8 şi 12 ,om. Acest fapt dovedeşte
Între-buinţarea lor la baliste de putere mijlocie, relat:iiv mobile, deservite de
.ballistarii39 • Pentru ambele categorii de proiectil analogiile .sînt frecvente 40 •
. Cercetări.Ie arheologice de la U!,pia Trai.ana au dus şi la descoperirea
unor elemente caracteri~tice pieselor de echipament. În rîndul a-cestora se
înoodrează şi lorica Jquamata 41 , tip .de platoşă atestată arheologic şi la
Ulpia Traiana prin ,pan:dantivele care se ata~u la partea inferioară a cuirasei.
printr-un dispozitiv intermediar, ,cu scopul de a da un spor de protecţiie ah32 D. Tudor, op. cit., p. 240, fig. 3/16-18; Gr. Florescu şi colab., în Matai.ale, IV,
1957, p. 119, pi. III, fig. 8; G. Webster, The Roman Imperial Army of tbe fir~t and
,·econd Centuries A.D., Lonclon, 1969, p. 236, fig. 52.
3 3 H. Bonnct. Die Waffen dcr Volker des Alten Orients, Leipzig, 1926, p. 163-164,
fig.. ,71 fb şi 72/c; O. Floca, V. Vasiliev, în Sargetia, V, p. 147, fig. I 9; D. Tudor, op. cit.,
p. 240, fig. 3 /19.
:w P. Couissin, op. cit., p. 487.
:i 5 G. Fougeres, În DA, II, 2, s.v. glarir, p. 1608-1611.
36 G. Lafaye, in DA, V, 1, s.v. tormenta, p. 362-372.
31 G. Fougeres, în DA, II, 2, s.v. funda, p. 1363-1366.
3H Liebeman, in RE, VII, I, 1910, col. 294-296.
J!l O. Seeck, în RE, li, 2, 1896, col. 2832-2896.
• 0 E. Chirilă şi colah., Cartrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cu.noaşUrea lime,;ului Daciei Paralimmis, Cluj, 1972, pi. LXIII, LXIV şi LXV; C. M. Vlădesou, op. cit.,
p. 53, fig. 32/a, b, c.
o R. Cagnat, în DA, III, 2, s.v. Lorica sqlUU114ta, p. 1315; P. Couissin, 11p. cit.,
p. 456.---458, p. 512-517.
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domenul-ui. Pandantivele de cuirasă de la Ulpia Trai.ana se încadreaz:Î, în
doi:iă tipuri princi,pale 42 :
1. Tipul ·terminat cu bumb. Piesele au lăcaş iinelar de prindere a u~bului de _legătură cu lorica (pl. 3/1,10).

2. · Tipul .ascuţit la v,îrif. Deschiderea .semicirculară ân partea superioară
a piesei e continuată cu subţiere, lăţire spre bază, şi terminată în unghi ascuţit (pl. 3 /7).
Am:be'.e tipuri a,u bune ,analogii în Dacia 43 •
· La finalul trecerii .în revi-stă a armamentului roman descoperit pe „tentoriul Ul,piei Traiana Sarmizegetusa consta•tarea ce se impune este d, ,deşi
rela,civ ,puţine la număr, piesele ,de armament sînt, totuşi, diverse .şi făerite
după -un tip-ar întocmi,t 1,a dimensiuni exacte, corespunzând mai multor vari.ante din cadrul aceleiaşi categorii tipologice. Acea.sta dovedeşte di armele,
chiar provinciale, nu erau făurite la întîmplare, ci după tipare bine stabilite,
ce respectă o anumi•tă nuanţă regulamentară.

CATALOG
1. Vjrf <le Jance 44 ou corp lat, rotunjit La bază şi lent ascuţit spre partea su.perioară.
Manşonul, realizat ·prin răsucirea foii la cald, reprezintă o treime din .Jungimea ,totală a pie-

sei şi _.păstrează orificiul ,pentru cuiul de fixare. PaJaţuJ Augustalilor. In-v. nr. Sarmiz. }28;
L=19,4 cm; 1=3,4 cm. PI. 1/4.
2. Vîrf de lance de .acelaşi tip cu cel ,preceden,t. Piesei, păstrată fra~mentar, îi 1"pseşre manşonul. Virfol propriu-zis are nervură mediană triunghiulară. Palatul Augustal,:or.
In-v. nr. Sarmiz. 329; L=14,6 cm; 1=4,7 cm; Inedit. PI. 1/5.
J. Vîrf de lance Je acel~i titp cu cele pre.:edente. Piesa, frafjmentară, pă,trea:ză. Joa,r
vfrful propriu-zis cu rotunjire la bază şi nervură mediană triunghiulară. Palatul Augllsti!ilor.
Jnv. nr. Sanniz. 330. L=10,5 cm; 1=3,1 cm; Lnedit. PI. 1/6.
4. · Virf de lance masiv, cu silueta muh alungită şi cu baza Îngustată prin tăiere oolică;
prevăzut cu nervură mediană rotunjită; Manşonul este prelung, uşor evazat la bază, şi·
păstrea7.ă orifM:iul pentru cui. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sam1i1.. .l U5. L= 40 cm;
1=4,4. cm; Inedit. PI. 1/1.
.
5. V:irf de lance 45, mult ~scuţit la partea su.perîoară, uşor rotunjit la ba,ă şi prevă"i.ut
cu nervură mediană unghiulară. Manşonul, evazat şi 4)revăzut rn orifM:iu pentru cu,, reprezintă a,Rroximati'v jumătate din lungimea tota.lă a pie;ei_· P.tlatul Auguscali!or. lnv. nr. Smni·z.
286. L=29 cm; 1=2,5 om. PI. 1/2.
6. Vîrf de Jance 48 , de acelaşi •tiiP' cu cel precedent. Vîrful, rupt aproximativ la mijloc;
este rorunjit la bază şi are nervură mediană îngustă, dar proeminentă. Manşonul, f r ~ tar, esce·· evaz.at la bază. Palatul AugUStalilor. Inv. nr. Sarm.iz. 287. L=26,5 an;, 1-=;J cm.
PI. l/3.
42

43
· ·4,4

C. M. Vlădescu, op. cit., p. 50.
Idem, p. 50, fig. 28-29.
O. Floca, MuzeuJ de arheologie Vipia Traiana Sarmiztg~tusa (ghid}, Deva, 1967,

p. 22.
45
46

Ibidem.
Ibidem.

422

NOTE

Şl

DrSCtJT[I

7. Vid de sultţă de formă ,11ira.nudală, cu 'Y'Îriful maritel,1,t in patru muchii şi continuat
cu liUh de iÎmnăn,uşare reaiizat prin dsucirea foii la cald. Piesa prezintă o ~tuitură aa:cotua.tă
între virful propriu-zis şi ma.oşon. Omogen corodat. Palatul Augustalilor. Inv. nr. Sarmiz.
315. L=10,4 ,om; 1=0,7 an. Inedit. PI. 2/1.
B. Viiif de suliţă de acdaşi tip cu cel precedent. Tubul de înmănuşare se pistrca2ă
fragmentar. Omogen corodat. Pala~l Augustalilor. Inv. nr. Sami.iz. 316. L=10,3 an; 1=0,7
cm. 1nedit. PI. 2/2.
9. Virf de suliţă de acdaşi tip cu cele JPrec.edente. Manşonul conic este realizat prin

răsucirea

foii la cald, fără ca aceasta să se petreacă complet la ră.sucire. Palatul Augustalilor.
Inv. nr. Samuz. 326. L=9,7 an; 1=0,8 om. Inedit. P.l. 2/3.
JO. v:îrf de suliţă de a.cela.şi tiip cu cele precedente. Manşonul păsu-ează, În interior,
resturile cozii de lemn. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sarmiz. 321. L=10,8 cm; 1=0,8 cm.
Inedit. PI. 2/4.
11. Vârf de suliţă de acelaşi tip cu cele precedente. Piesa ,prezintă wrf în patru
muchi.i şi manşon coruc cu orificiu pentru cui. Manşonul păstrează, În interior, resturile cozii
de lemn. P.aJatul Augustalilor. Inv. nr. Sarmiz. 314. L=10,9 ,am; 1=0,8 cm. Inedit.
PI. 2/5.
12. Vîrf de suliţă de acelaşi tip <lll cele precedente. ,Piesa prezintă gîlltlitură aoc.cnruată
intre vfoful .în patru muchii şi m3J11ŞOnul putr.a.t fra@lllentar. Omogen corodat. Palatul Augustaiilor. Inv. nr. Sarmiz. 318. L=9,8 om; 1=0,7 cm. Inedit. PI. 2/6.
13. Vîrf de suliţă de acelaşi tiip cu cele ,precedente. M.anşonul pă.strează, in interior,
resturile cozi de lemn. Nedeterminat. Inv. nr. Sarnniz. 327. L=,10,4 cm; 1=0,9 cm. Inedit.
Pl. 2/7.
14. Virf de suliţă cu i;iruitură aten,u.a.tă ÎMre virful piramidal ~n patru muchii şi manşonul conic realizat ,prin răsucirea foii la cald. V"uful propriu-zis se păstrează ff3@lllCor.ar, iar
manşonul pre:z.intă, în interior, resturile cozii de lemn. Omogen corodat. Palatul AugUffalilor.
Inv. nr. Sarmirz. 324. L=7 om; 1=0,4 ,am. Inedit. ~l. 2/3.
15. Virf de suliţă de acelaşi ti.p cu cel .precedent. Piesa prezintă gîtwtură a temută
intre virfol propriu-zis şi manşonul ce IJ)ăstrează orificiul pentru cui. Omogen corodat. P:i,l.atul
August-alilor. lnv. nr. Samiz. 322. L=9,2 om; l=0,8 om. Inedit. PI. 2/8.
16. Virf de suliţă de acelaşi trp cu cele prececleMe. Piesa iprezintă manşon fragoentar
şi este omogen corodată. Palatul Augustalilor. lrw. nr. S.a.nniz. 323. L=8,2 om; 1=0,9 cm.
Inedir. Pl. 2/10.
17. Vîrf de suliţă de acelaşi :cip ou cele precedente. Piesa păstrează doar virfol propriu-7is în patru muchii şi o mică parte din manşon. Omogen corodat. Palatul Augustal.ilm
Inv; nr. Sarmiz.. 325. L=6,1 om; l=0,4 om. Inedit. PI. 2/11.
18. Wrf de suliţă de ac.elaşi tip cu cele ,precedeMe. Piesa ,păstrează integr.11 v.îrf.ul
propriu-zis fo patru muchii şi fragmentar manşonul conic. Omogen corodat. Palatul Augustalilor. lnv. nr. Sanniz•.B9. L=6,8 om; 1=0,8 om. Inedit. PI. 2/12.
19. Vârf de suliţă fo formă de con, cu secţiune circulară. Manşonul, de asemenea. circular în secţiune, se păstrea?ă fragmentar şi era uşor evazat ~re bază. Foaia tocului mi ·se
petrece complet la răsucire. Nedeterminat. Inv. nr. Sarmi.z. 2615. L=8,2 am; l=l,l cm.
Inedit. PI. 2/13.
20. Virf de wli1ă de t;p J>ilum. Vfoful, cu seeţiunea ,patrulateră, este martelat Î.tt pa-tru
muchu. Tija, cu scqiunc circulară, se păstrează fra@lllentar. Templul lui Aesculapius şi
Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 320. L=9 cm; 1=0,9 om. Inedit . .PI. 2/14.
21. Virf de săgeată. Piesa prezintă două aripioare laterale şi manşon evazat la ,bază.
Nedeterminat. Inv. nr. Sarmiz. 2306. L=5,4 cm. Inedit. PI. 3/1.
22. V.îrf de săgeată de acelaşi .ti.p cu .cel prcx:ecknt. Nedeterminat. lnv. nr. S.~iz.
2055. L=5,7 cm. Lnedit. PI. 3/2.
23. Vîrf de săgeată. Piesa prezintă vîrf martelat în patru muchii şi pcdu.o.cuL Pal'aitul
Augusralilor. Inv. nr. Sanniz. 3188. L=7,5 an; 1=0,8 om. Inedit. PI. 2/20.
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24. Virf ele săgeată de acelaşi tip cu cel precedent. Omogen corodat. Palatul Augustalilor,
ln'f'. nr. Sarmiz. 3189. L=6,8 <llll; 1=0,7 om. Inedit. PI. 2/22.
·

2J. Virf de săgeată de acelaşi ti.p cu cele .precedente. Templul lui Liher Pater. Inv. nr.
MuzlstTrans. V. 2882. Inedit. P!. 2/21.
26. Vîrf de săgeată de acelaşi tip cu cele ,precedente. Piesa păstrează pedunculul fr;igmentar. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. MuzistTrans. V. 2890. L=8 cm; 1=0,7 cm. Indit.
PI. 2/23.

27. Virf de săgeată. Piesa prezintă vîrf În trei muchii şi peduncul fragmentar. Puternic
corodat. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. Sarmiz. 675. L=3,7 cm. Inedit. PI. 3/6.
28. Virf de săgeată. Piesa prezintă si1ueta mulit alungită, iar vîrful este
patru .muchii. 0mQgen corodat. Templul lui Liber Pater. ln,v. nr. Sarmiz. 668.
l=0.S cm. Inedit. PI. 3/3.
19. Vîrf de săgeată de acelaşi .tip cu cel !Precedent. Puternic corodat.
Aesculapius şi Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 667. L=S,J cm; 1=0,6 am. Inedit. PI.

martelat in
L=5,9 cm;
Tamplul lui
3/5.

JO. Vîrf de săgeată ele acelaşi tip cu cele prececlente. Puternic corodat. Templul 1ui
Aesculapius şi Hygia. Inv. nr. Sarmiz. 463. L=S,2 cm. Inedit. PI. 3/4.
31. Virf de săgeată. Piesa prezintă baza lăţită şi ronmjită la colyuri. Manşonul este
evazat spre bază. Templul lui Liber Pater. Inv. nr. Sarmiz. 285. L=7,4 om; 1=2,4 ~,m.
Inedit. PI. 2/1 9.
n. Virf de săgeată 47 de acelaşi tip cu cel precedent. Nedeter,minat. Inv. nr. SamllL
1126. L=9,3 cm; 1=2,4 cm. PI. 2/18.
uşor

JJ. Căloii de suliţă. Piesa, realizată pri.n răsucirea foii la cald, are formă conid,
cu secţiune circulară. Templul smcretist. lnv. nr. .Sanmiz. 582. L=7,.\ cm. Inedit.
PI. 2/16.
34. Călcii de lance. Foaia nu se petrece complet la răsucire. Templul sincretist. fov.
nr. Saimiz. 2670. L=9,1 om. Ined~t. PI. 2/15.
31. Călcii de suliţă. Piesa 5e ,păstrează fragmentar. Templul lui Silvanus. Inv. ru.
Sarmi:z. 2683. L=6,5 cm. Inedit. PI. 2/17.
36. Pumnal de fier, bine păstrat. Piesa are axa rectilinie, cu secţiune triunghiulară,
prelungită cu limba pentru mâner. Nedeterminat. Inv. nr. Sarmiz. 288. L= 13,2 ("1111; I= J,S
<"m. Inedit. PI. 1 /7.
37. Proiectil de praştie. Piesa este făurită din argilă arsă şi are formă apro-..:imativ rotundă. Clădirea 002. lnv. nr. MuzistTrans. V. 28921. D=3 an. Ineclit. PI. 3/4.
38. Pandantiv ele cuirasă. Piesa are lăcaş de prindere a tubului <le legătură -cu lorica.
Sub acest lăcaş inelar piesa ,prezimă două ari,pioare gpre exterior, continuate prin subţiere,
o lăţire lji din nou Îngustare, terminată ou bumb. Tubul simplu, semicircular, are o îndoire
care realizează ataşarea la inel ,printr-o foaie subţire la capătul opus. Palatul Au,gustalilor.
Jnv. nr. Sarmiz. 283. L=S,5 cm. Inedi,t. PI. 3/8.
39. Pandantiv de cuirasă de acelaşi tip cu cel prece<lent. Palatul August;1Jilor. Im·. nr.
Sarmiz. 284. L=2,8 cm. Inedit. PI. 3/10.

40. Pandantiv de cuirasă ascuţit la vîrf. Deschiderea semicirculară -în .partea Nperioară
a piesei este continuată cu subţiere, lăţire spre bază şi ternninată În unghi ascuţit. Tomplul
lui Liibtt Pater. Inv. nr. Sarmiz. 2135. L=4,8 an. Inedit. PI. 3/7.
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ARMES ROMAINES DECOUVERTS A ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA
(Resume)
On y de:r,t et in-terprctes un nombre de 40 .pieces d'arrna.ment, decouverts sur le
tcrrit,,ire <le la commu.ne de Sarmizegetusa (ancienne UJa,ia Traiana Samti-zegetusa), qui. şont
gardes dans Ies collections du Musee d'archcologie de la commune de Sarmizegerusa et du
Musee <l'histoire de la. Transylvanie de Cluj-Napoca.
Elles sont: 6 points de lance, 1-t po,nts de pique, 3 talons de lance ec de ,pique,
12 points de fleche, une lame de poignard. _, pendantifs de cuirasse et un projectile de
fronde.

INSTALAŢII

DE HYPOCAUSTUM LA SARMIZEGETUSA*

Cer,cetările arheologice întreprinse la Ulpia Trai.ana ,au pus fo evidenţă
exi,stenţa şi utilizarea frecventă a instalaţiei de hypocaustum. Pen,tru cercetările mai vechi, efectuate mai .ales de Societatea de istorie ,de Ia Deva,
între anii 1882-1900, informaţiile păstrate sînt la,ounare
scheanatice1 . Situaţ:ia se ,schimbă între cele două răz.boaie mondiale, cînd sapa-turile intră sub

Ji

egida Comisiunii Monumentelor Istorice; atît săpăturile dt şi publicarea lor
primesc acum un oaracter ştiinţî,fic 2 • Cercetările au fost reluate ân ,anul 1973,
urmînd a fi continuate pînă la dezvelirea integrală a oraşului antic 3•
Din ates,tăr,ile, des•tiul de numeroase iÎn literatura arheologică cons.aerată
Ulpiei Traiane, a instal.iţiilor de hypocaustum, am selectat doar ipe acelea
care conţin informaţii exacte priv~nd dimensiunile pieselor .oomponente, amplasarea instalaţiei şi contextul descoperirii.
l. Termele. Una din băile Sarmizegetusei a fost dezvelită integra:! în
anul 1883 de doi arheologi de la Deva şi publicată 10 ani mai tîrziu 4 • Descrierea edifioiului este destiul de confuză ·şi incompletă. Aiflărn că 5 din încăperile clăd·irii erau dotate ,ou instalaţie de încălzire. Pentru una dintre
camere avem următoarea ,descriere: ,,Baza hy,p,oca,ustului era formată de un
paviment de •cărămizi' de 40X28X6 cm. Pe acosta la o distanţă de 40 om,
în rînduri, erau aşezate 7 cărămizi de 20X 20X 6 cm una peste cealaltă, tiind
apoi acoperite cu că,rămizi. de aceleaşi dimensiuni ca cele de la bază. Dţa
supra acestui stra-t era turnat cimentul gros de 15 om ,care forma pa,vime.rţtul
caldariumului" 5 (pi. I, 4).
··
Observăm că lipseşte din descriere cărămida de legamiră dintre pi~.
necesară .în cazul în care distanţa ,dintre ~tîlpi era de 40 cm.
Clădirea era ,înzestrata cu trei p,raefurnia dintre care două ~ ra!f1au în
aceeaşi încăpere. Pe un al treilea, ,de mari dimensiuni ~-,a găsit un vas rr..art"· Studiul prezent a fost comunicat Într-o alta formă sub titlul Romische Heizungssysteme in Vipia Traiana Sarmizegetusa la Simpozionul cu tema Heizung în roemircher
Architektu.- din Augst În 1980.
·
1 Referitor la activ~tatea So~ietăţii de istorie din Deva, vezi C. Daicoviciu, în Dqci.a,
I, 1924, p. 225-234.
2 C. Daicoviciu, În Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 516-556; C. Daicoviciu, O. Floca,
în Sargeti.a, I, 1937, p. 1-18; O. Floca, În Sargeti.a, I, 1937, ,p. 25-43; idom, fo Daci.a,
IX-X, 1946, p. 431-440.
3 H. Daicoviciu şi colah., în Sargeti.a, XI-XII, 1975, ip. 225-231; idem, În Sargetia,
XIV, 1979, p. 139-154; idem, În Material.e, Oradea, 1979, p. 231-233; idem, in Materiale,
Tulcea, 1980.
• P. Kiraly, Dacia Provincia AugMti, II, Nagybecskerek, 1894; G. Teglas, Hunyadvârmegye tortfoete, Budapesta, 1902, ip. 62-64.
s G. Teg!as, op. cit., p. 63.
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de lut. Trei dintre încăperile încălzite aveau pereţii ca,ptuşiţi cu r.uburi de
în seqiune p.atra·tă prin care cirou1a aerul cald. 1n teresantă este
amintirea unor ori:ficii verticale, patrate, în ZLduri, utilizate în concepţia
autorilor pentm evacuarea fumului 6 •
2. Palatul Augustalilor. Io impozantul edificiu coar o singură indpere
a fost dotată ulterior ou instalaţie de îndlzire 7 • Suspensura nu ocupă intreaga
suprafaţă a camerei, păstrîndu-se în partea de nord, la intrare, o zonă neîncălzită, de a,semenea, ee lîngă pereţii laterali. In ,partea de sud s-a construit
preforniul (?) de forma absidală. Pilaştrii instalaţiei sînt de carim~ă. La
bază a .fost aşezată o cărămidă de 26 X 26 X 7 an peste care urmau apoi•
6 buciţi ,de 18X18X7 om şi o cărămidă mai mare ,de 18X36X9 cm. Pilaş.trii
erau uniţi prin cărămizi mai mari de 42X42X9 cm (sesquipedales) (pl. I, 3).
Suprafaţa rezultată era izolată cu un strat subţire de mortar şi unul mai gros
de 15 om de cocciopesto. Pavajul camerei consta ,din elemente hexagonale de
ceramică. O cantitate însemnată .de tegulae mammatae, descoperită în săpă
turi, presupune Încălzirea zLduri:or cu ajutorul lor.
3. Villa suburbana. In anul 1936, la nord de amfiteatru a fo~t dezvelită
o clădire ounoscută În literatura de ·specialitate ca vil/a suburbana de la
Sarmizegetusa 8 •
Villa a avui două faze de construqie; într-una clin camerele primei faze
s-,a descoperiit o instalaţie de .încă:lzire. Această încăpere nu a fost dotată de
la început cu hypocaustum, ·unul ,din zidurile sale fiind •tencuit şi pictat pî,nă
ios. La un moment dat însă pereţii camerei sînt izolaţi .pînă la înălţimea de
75 cm cu nişte ziduri late de 40 cm; ,Între aceste ziduri, a.dăugate, se construiesc stîlpii instalaţiei. Pilaştrii de cărăm~dă erau ,dispuşi cite 7 fo 6 rînduri. Deasupra cărămizii de la bază de 27,5 X 26,5 X 6,5 cm urmau 11 cără
mizi mai mi,ci de 21 X 21 X 6 cm. Stîlpii erau legaţi între ei cu cărămizi mari
de 42,5 X 41,5 X 6 cm (pl. I, 2). Distanţa .între ei nu depăşea 35 om ~fig. 1).
Cuptorul nu a fost descoperit dar se presupune că se afla În partea de vest
a încăperii, în exterior. în faza a doua a clădirii instalaţia nu a mai fost
ceramică

utilizată.

4. Schola gladiatorum este o clădire de mari dimensiuni, cu mai multe
faze de construqie, aiflată la noriei-est ,de am,foeatru 9 • In faza a doua a clă
dirii se adaugă o aripă nouă, în care 5..,au Jăsi.t camere încălzite cu hypocausturn. Tot ,acum se intervine Într-o ,camera ap.arţin,în,d aripii vechi, adapţÎn
du-.se pentru încălzire.
Aripa nouă eSite compusă din 6 ,camere dintre care trei •Încălzite de
2 praefumia. Prefurniul din partea de vest {fi.g. 2) era delimitat de un zid
in formă de L cu latura lun,gă de 3,25 m şi cea scurtă de 1,80 m, lat de
C,75 m. Interiorul cuptorului a fost împărţit ,În două sectoare inegale - cel
de sud afkit în legătură cu încăperea ce trebuia încălzită, pavat ou gresie
cal.cinata, ,şi .cel de nord, nepavat. Cele ,două sectoare sînt despărţite de un
zid a cărui înălţime iniţială nu a putut fi stabilită. Mult prea larg pentru
a .fi o simplă gură de •tiraj, compar,timentul de nord a cuptorului a putut fi
6

7
8

9

Ibidem.
C. Daicoviciu, op. cit., p. 5.H-535.
O. Floca, fo Sargetia, I, 1937, p. 25-43.
H. Daicoviciu şi colab., în Sargetia, XIV, 1979, ,p. 139-142.
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Fig. I -

Fig. 2 -

Hypocaustum la villa suburbana.

Prefurniul clin partea de vest de- la 'schola

glaăiatorum.
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utilizat drept wbă pentru găti-t. Magazia de combustibil s~a amenajat Într-un
S?,atic1 rămas liber Între aripa veche şi cea nouă. CuptoDul comunica ou încă
perea printr~ deschidere largă de 58 •Cm căptuşită cu cărămidă. NiYe::il
intferior al zidurilor camerei era ,protejat cu un parament de ,cărămi.dă, saJ
pe alocuri, cu ţigle şi olane î111fipte în striuct,u'r,a zidului. Din nefericire pilonii
instalaţiei de încălzire nu au rezistat, as,tifel ,încît nu cunoaştem aspectul lor;
ştim doar că ei susţineau un paviment gros de 24 cm din opus signinum. Pe
ace:St suport a ,fost aşezat un mozaic de marmură şi gresie cu un decor geometric şi vegetal 10 . La nivel,ul subsolu!ui camer,a comunică spre est cu o altă
încăpere prin două canale largi de 40 cm şi lungi ,de 84 om. Cele două cana'.e
s:;H ,despărţite de un pilon de cărămidă lat de 60 ,om. Marginea din cără
mi-da a canalelor se întreţese .cu zi<lul de piatră; deschiderile eraiu bolti•te.
Hy,po:·austul încăperii avea 63 ,de stî'.,pi (cîte 7 în 9 r.înd,uri). Pil,aştrii aveau
la bază o cărămidă de 28 X 28 X 5,5 cm, deasupra 8 ,cărămizi de 20 X 19 X 6 cm,
din nou o cărămidă cu latura de 28 cm şi apoi o alta de 42X29X6 cm
(p'.. I, 1 şi fig. 3). Legătura ,dintre stlÎlpi era realizată rn o cărămidă de
58,5X58X7,2 cm, peste care s-a turnat pavajul În opus signinum .
. Zidul .s,udic al acestei ,Încăperi este ,în•trerupt la bază pe o lăţime de
35 cm. Este vorha de un prag podit şi mărginit cu cărămizi puterni: arse.
In exterior acest s.paţiu era mărginit la vest de un zid de .cărămidă de
75 X 54 cm care se .adosează la un picior de zidă,rie în opus incertum, orientat
la fel (1,34X0,58 m). La 2,15 m est de ,acest zid există altul similar
(1,24 X 0,59 m). înclinăm •să credem -că avem de a face cu un mic praefurnium, mai de grabă, <lecît cu o gură de •tiraj (.fig. 4). Aces•ta a fost construit
mai tîrzi,u, r:eretii săi laterali adosîndu~se zidului clădirii. Camera aflată la
est de cea descrisă mai sus era, de asemenea, prevăz.ută cu hypocaustum.
Legătura ciintre cele două camere se făcea prin două canale de 31 X65 cm,
despărţite de un pilon central de 88 X 65 cm. Camera fiind săpată înainte de
197 3 ne lipsesc detaliile privind insta:aţia.
ln timpul ,săpă,turilor ,în moloz şi ,dăriîmă•t.ură s/4u găsit nişte tUJburi de
ceramică de 12 X 8 cm, c,u ,s,uprafaţa arouită spre interior şi di,ametrul orificiului ,de 2-2,5 cm (pl. I, 9). Nici una din piese nu a fost găsită in situ.
Deoarece uneori tuburile au fost aiflate pline ,cu mortar, considerăm că aceste
piese nu erau utilizate drept conducte pentru -transpo1"nul aerului cald prin
pereti, ci jucau mai degrabă rol,ul mameloanelor de la tegula mammata 11 ,
lăsînd să tre,acă nu prin ele, ci printre ele aerul cald sau fumul.
Contemporan cu instalaţiile descrise pare a fi şi hypoca.ustul dintr~o
încă pere a aripii vechi. In zidul estic al camerei se ,practid, la un moment
dat, o deschidere de 38 ,cm cu margini de <:ărămidă şi ,fondul p,avat cu pia•tră
pusă în dungă. A.ceas,ta este gura unui cuptor ale cărui urme nu au mai
putut fi găsite, cu excepţia unei gropi de cenuşă. In acelaşi timp se construiesc
la 60 cm spre sud, respectiv 33 cm spre nord, de ,gura cuptoru~ui, două ziduri
care închid ,un .culoar în formă de T. Zidurile au .înălţimea de 50 cm şi au
fost construite pe pavimennul iniţial al ,încăperii. Între cele două ziduri s-au
găsit urmele instalaţiei de hypocaustum. Cei patru stîlpi păstraţi se compuneau din 7 cărămizi de 21 X21 X7 cm avînd deasupra o cărămidă de
10
11

D. Alicu, în SC/V A, 28, l, 1977, p. 111-117.
DA, III, 1, p. 348.
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F:ig. 3 -

Fig. 4 -

H y pocaustum la schola gladiatorum .

Prefurniul din p artea de sud de la schola gladiatorum.
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41 X 28 X 5 cm. Peste ,toate acestea urmau cărămizile mari, cu latura do
59 cm, groase de 6,5 cm şi un paviment de opus signinum. Desti.naţi.a încă
perii reamenajate este greu de precizat. Dacă luăm însă ,în considerare faptul
că în aripa veche a clădirii există trei bazine de apă rece, putem presupune
că aici a fost aşezat, pe ziduritle de sprijin construite în ac~t soop, un bazin
pentru apă caldă.
5. Clădirea 002. In anul 1979 au ,început săpăturile sistematice Gn interiorul zidurilor oraşului. Gu acest prilej s-a dezvelit ,parţial o clădire notată 002. Mai multe camere ale parterului aveau instalaţie de iîncălzire1 2 •
Clădirea f~ind în ,curs de cercetare, unele elemente privind stratigrafia şi
cronologia constI"ueţiei, precum şi unele detalii strict tehnice au rămas neelucidate.
Camera nr. 1 a clădirii este foarte !,ungă (33,25 m) şi foarte .îngustă
(3,35 m). Subsolul camerei este :Împărţit în •trei sectoare; prumul sector de
2X3,35 m cuprinde pe fot.reaga sa ,suprafaţă 30 de stîlpi aşez,a,ţi ,în 6 cinduri de cite 5 la o distanţă de 16-19 cm unul de celălalt. Din stîlpii hypoc.austului ,s-,a păstrat doai" cărămida de la bază de 27X28X5 cm. Spre es•t
a fost dezrvelită .g,ura unui cuptor ,foarte prost conservat. De remarcat că
stîl,pii in.stalaţiei erau aşezaţi direct pe pămînt. Aspectul deosebit al a.cestei
porţiuni, primitivismul execuţiei par să indice o lărgire făcută în grabă a
supra.feţei încălzite a camerei. Al doilea sector este cel ,rece. Camera longitudin.a:l este despărţită prin două ziduri, unul mai vechi, altul mai nou,
aflate unul ~n prelungirea celuilalt, iÎntr-o zonă rece şi una oaldă. Ne vom
ocupa mai ,ales de al treilea sector al încăperii, zona caldă. Stiîlpii hypocaustului sînt aşezaţi pe un strat dur de opus signinum. In panea de est stîlpii
se compun din cărămida de la bază de 28 X 27 X 6 cm, 8 cărămizi patrate de
16X16X6 cm, o al.tă căTămidă cu latura de 20 cm şi o cărămidă de mari
dimensiuni din care din pa.cate nu s-.au păstrat decît fragmente. In centru
stîlpii din cărămizi patrate se amestecă cu st!Îlpi din cărămizi rotunde, bine-înţeles ,de aceeaşi înălţime. In partea vestică a ,încăperii ,ruspen,sura constă din
tuburi -şi cărămizi (pi. I, 7, pi. II şi fig. 5). In aceaistă ,porţiune, la 11,6 m
de laturia vestică zona rece este traversată ,de un canal ce lea_r;ă un al doilea
prefumiu de suspensură. Canalul este lat de 62 om şi este captuşi,t cu cără
mizi înguste ,de 14 cm. Extremitatea dinspre cuptor se lărgeşte treptat. Din
cuptor ,s-au mai păstrat res,turile zidurilor laterale, foarte asemănă•toare cu
cele de la cuptorul nr. 2 al scholei. Peretele nordic al încăperii era placat
cu tegulae mammatae (pi. II).
Camera 4 a fost de la început dotată ou instalaţie de focălzire. Cuptorul
ei trebuie să ifi fost la vest de camera 3. Acea.stă ipoteză este suSţinută de
descoperirea unui canal lat de 63 cm, placat pe o latură cu cărămidă care
traversează pe direoţia est-vest încăperea nr. 3. D~n pavimentul camerei 4
şi din ,stîlpii care-l susţineau nu s-<a ,pa.strat ,aproape nimic. S-au putut determina doar amprentele şi oîteva fragmente in situ ale unor tuburi de ceramică ce jucau rolul ·stîlpilor de susţinere. Pe întreaga suprafaţă a ,camerei
s...au putut observa 3 .şiruri de oîte 5 tuburi şi începutul unui al patrulea şir.
Tuburile ou diametrul ,de 24 cm au fost aşezate pe .suprafaţa neîntărită a
pavajului astfel tnoît amprenta lor a rămas bine imprimată. Centml tu1l!

H. Daicoviciu

şi

colab., în MattTiale, Tulcea, 1980.
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Fig. 5 -

Hypocaustum,

clădire a

002, camera I.

burilor se arfla la o .di s,na n,ţă de 40-58 cm unul ,de celălalt. ln moloz s-au
găisit şi fragmente de tegulae mammatae.
Camera 8 ,a suferit trei reamenajări consecuti ve dintre care două l~gate
de instalaţia de îndlzire. În p.riirna fază pref.umiul .se aifl.i. pe latura de nord.
în exteriorul clădirii. Un zid de piatră lung de 2,20 m, paralel cu zidul
vestic al dădirii .şi aiflat la 2,8 m de ace.st.a, putea ,fi unul d~n pereţii prefurniului. lntr--0 fază ulterioară, după ce se va renunţa la Încălzirea ,c amerei 8 şi ,se v,a cons,trui o nouă ari,pă, ~n s,paţiiul .delimitat spre vest de zidul
.amintit se va amplaisa un prefurniu pentPU .camera 4. Gura cuptorului camerei 8 avea o deS<:hidere de 46 cm şi era căpw1şită cu cărămizii de 36 X 20 X
<(, cm. Stîlipii instalaţiei erau conife.cţionaiţi din cărămizi rotunde aşezate pc
un pavaj din cărămizi şi •ţig:le .spart6. La un moment dat <Subsolul camerei
este umplut cu pămînt galben pe o 1înăl,ţime de 60 cm, peste <:a.re a fost
turnat un strat subţire de opus sigrninum. La nivelul pavajului, m extremi-iatea s,udid ,a zidului estic al camerei, !Se deschide acum o gură de foc de
77 X 91 cm, construi tă di,n cărămizi de 3 7 X 26 X 6 cm sa,u <le 39 X 14 X 6 om.
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Cei 35 de stîlpi oare susţineau pav,ajul camerei, aranjaţi în 7 .şiruri de cite 5,
a'Veau la bază oi-te o cărămidă de 28 X 28 X 7 cm ,pe care era aşezat un tub
ou diametrul ,de 24 om. Tuburile erau pr,in,se de cărămizi ou mortar. Nu au
fost găsite tuburi întregi in situ ci ,doar fragmente şi cărămizile de la rbază
care poar,tă dar amprenta lor în mort.ar.
Cu priilejul ultimei reamenajări a camerei se renunţă La hypocaustum;
gura cuptorului este obturată de un zid de calit.ate inferiorară, adosa,t zidului
estic al camerei. Camer,a este apoi lă11gi,tă ,spre est prin demolarea pînă la
nivel,ul pavajului a zidului vechi şi extinderea pavaj,ului deasupra sa.
Pentru o anumită perioraidă a funeţionat un hypocaustum şi ,în camera lC.
Cuptorul se afla În partea de vest a încăperii şi era legat de subsol prin
intermediul unui canal boltit din cărămidă, lat de 35 cm. Nici ,unul din
stîlpii instalaţiei nu s-a păstrat integral şi mulţi ,au dispă,riut complet. Ştim
doar că erau construiţi din cărămizi patrate. Şi această încăpere a suferit mai
multe transformări, astfel la un moment dat ea este lărgită, renunţîndu-se
la hypocaustum, spre vest, adică peste cuptor, acesta fiind distrus de pavajul camerei extinse.
Numă,rul ,destiul de mi-e al edificiilor cercetate ,atent şi dotate cu hypocaustum nu ne oferă decît o imagine ,parţială asupr,a sistemelor ,de focălziire
utilizate l,a Ul pia Trai.ana, mai ales că ,în nici una din dădirile ,studiate nu
s-a găsi•t o instalaţie ,completă, începînd ou prefurniul şi sf~.rşînd cu orificiile
de tirraj. Vom focerca .să analizăm totuşi .fiecare element al ins-talaţiilor de
încălzire dezvelite, cu toată informaţia sum,ară de care dispunem, pentru a
obţine o vedere de ansambfo la nivelul cercetării a,ctuale.
Prefurniul era construit atlÎt fo exteriorul dă,dirii (villa suburbana, schola
gladiatorum, 002, Aedes augustalium) .cit şi într~ oameră ,din interiorul
clădirii (schola gladiatorum, terme, 002) care avea probabil şi rol ,de bucă
tărie ,sau cameră pentru combustibil. Din structiura cuptoarelor s-a păstrat
destul de puţin. Mai bine ,păstrate au fost ,cele ,de la terme d,ar Lipseşte o
descriere a lor. La schola gladiatorum au putut fi ,determinate ,perimetrele
cuptoarelor şi dteva elemente de oonstruoţie. Cel exterior era ,simplu şi a'Vea
doar o sin~ură destinaţie ,de a încălzi camerele. Celălralt praefumium mai
complex, juca şi ,rolul de sobă, :la fel ,ca cel descoperit .în "terme. Destul de
interesant ni .se pare cu,ptor,ul în formă de absi,dă de la galatul Augustalilor.
Intr-o fotografie veche, din timpul săpăturilor, se poate observa canalul ,de
legătură untre cuptor şi subsol, obturat astăzi ,dintr-o greşală de restaurare.
Aces-te praeJurnia, .solide, ou ziduri de piatră, ,contrastează cu cel descoperit
în ,partea de est ,a camerei nr. 1 ,din clădirea 002, care a aV1ut, probabil, o
rupolă de lut sprijinită pe oî,teva pietre ,prinse untr~un mortar ,slab, sau cel
bănuit la schola gladiatorum, din aripa veche, ale cărui ,urme, cu ex,cepţia
unei gropi cu cenuşă, nici nu au mai put.ut fi .sesizate. Dimensiunile şi arhitectiura cuptoarelor depindeau un mare măsură ,de suprafaţa de încălzit, de
temperatura care trebuia s--0 creeze şi de durata -În timp a utilizării lor.
Uneori un •singur ouptor nu putea să facă faţă suprafeţei de încă:lzit, •a5tfel
înch era necesară ,construirea ,unui ,al ,doilea, ca 1În caz.ul iprefumi-ului de pe
latura de ,sud de la cazarma gladiatorilor ori cel· de est <lin ,camera 1 de la
002. La primul, ziidurile ,sale laterale sfot adosate zidului clădirii după a
doua tenouire ,a edificiului. Se ştie că aripa nouă a fost construită ,după
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marcomanice 13 , ceea ce permi1:e datarea instalaţiei la i"î·rşitul seoolul11Ji al II-le.a, iar a cuptorul,ui de ,pe 1atura ,de sud la foceputul celui
următor.

Mult mai bine .păstrate sînt canalele de legătură între cuptor şi camera
de mcălzit. Lărgimea lor variază ,între 34 şi 63 ,om. ln ,general cana.lele sînt
pavate cu cărăm~dă pusă pe lat cu excepţia oanalu:lui din aripa veohe ,a cazarmei g!.adiatorilor, pavat <m ,pi,a,tră aşezată ,în dungă. Pereţii laterali erau
din cărămidă obi~nuită întreţesută cu zidul sau ,porţiunea nrăibătută de
canal. Excepţie fac ronalele .din zidul estic al camerei 8 şi cel sudic al camerei 1 din cl~direa 002, ai căror pereţi sîm con.strui,ţi din cărămizi lungi
şi înguste (descoperite :la Sarmizegetusa, în ,general, ,în const11ueţiii tîrzii, din
secolul al III-iea) nelegate organic de peretele canalului. Cu totul deosebit
este canalul care străbate camera 3 ,a aceleiaşi dă.diri pentru a conduce aerul
cald necesar încălzirii camerei 4. Unul din ,pereţii săi a fost placat cu cără
midă îngustă, pusă ,în dungă, iar celălalt tencuit ou opus sig}ninum. A,coperişul ~nalelor era ,boltit şi era confeqionat din cărămidă adecvată ca formă.
lntr-un singur oaz, la schola gladiatorum, s-a observat prelungirea pereţilor
canalului un interioru-1 camerei cu piloni.
Pilele instalaţiilor ,de la Ulpia Trai.ana, descoperite ,p,înă acum, sfot <::0nst11uite din material ,ceramic, predominantă fiind cărămida groasă de 5,5-7 cm,
cu latura de 18-21 cm, aşezată pe cîte o că-răm~dă patrată ou latura de
26-28 cm. Uneori cărămida de deasupra este mai mare, ca, de exemplu,
la Palatul Augustalifor sau peste ,cărămida ,analoagă celei de la bază, care
închide şirul cărămizilor mai mici, se mai aşează ,Încă una de dimensiuni
mai mari, cum s-a procedat la schola gladiatorum. ln 1:impul .să.păturilor din
diverse perioade a•u fost descoperiţi şi .stîl,pi ,din ,căr-ă.mizi rotunde ou diametrul de 16,5-18 cm, groase de 7-8,5 cm. (pl. I, 5). A~t cărămizile
patrate cît şi cele rotunde erau -legate ,Între ele cu pă.m1m galben. Uneori
stîLpii au fost tencuiţi tot cu pămînt gaJien, urme ale aoestui gen de ,ten,ouială
găsindu-se Într-una din camerele •cazărmii gladiatorilor. Mai rară este utilizarea tuburilor drept piloni ai instalaţiei de hypocaustum. Sitmaţia a fost
întîlnită .în 3 camere ale dă,dirii 002, uşor diferi,tă'. de la o cameră fa alta.
Diferenţa constă în mo.dul de aşezare a -tuburilor de cerami,că; 'în camera 4
ele ,sînt aşezate direct tpe pavaj,ul suib.sol-ului, iar ,în camera 1 .şi 8 pe dte
o cărămidă. Primele au fost montate imediat, m mortarul neîntărit .suficient, fă•ră a mai fi necesară ucilizarea altui li,ant; ,celelalte sîm prinse de
cărămizi ou mortar.
Legătura ,dintre pile se făcea •OU cărămizi pa·trate de mari dimensiuni cu
latura de 42-59 cm. Pavajul era aşezat peste aceste cărămizi, asigurînd,
prin grosime sau consistenţă, izolarea perfectă a instalaţiei.
Uneori structura pereţilor încăperilor prevăzute •OU hypocaustum este
diferită la nivelul subsolului ,faţă de restul înălţimii lor. Constructorii antici
au ,căutat să izoleze zidurile de aqiunea directă'. a foculw şi căldurii, folosind
pentru aceasta mai multe metode. O primă :metodă, observată'. 1a villa suburbana, a ,con.stat .din lipirea de pereţii iniţiali ai ,camerei a unui 2:iid de
protecţie r-idicat pînă la nivelul ws.pensurei. ln ,cazul ,În oare instalaţia de
încălzire este contemporană cu construcţia zi.durilor, acestea au fost izolate
13
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lidem, în Sargetia, XIV, 1979, p. 143.
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prin ridicarea unui parament de cărămidă Întreţesut cu zidul propriu-zis
(o parte din subsolul de la schola gladiatorum). Tot la clădirea amintită
s-a putut observa o a treia tehnică de izo!are, apli,cată cu ocazia unor reparaţii, şi, anume, ,înfigerea .în miezul zidului ,în opus incertum a unor fragmente de olane şi ţigle. Materialul respectiv devenea refractar, asigur:înd astfel
o viaţă mai îndelungată zidului. O uhimă metodă utilizată la clădirea 002
în camera 1 constă în simpla tencuire a pereţilor cu opus si~ninum.
Nu întotdeauna încăperile erau •Încălzite pe întreaga suprafaţă. Porţiuni reci au fost gă.site la Palatul Augustalilor, schola gladiatorum, terme,
clă.direa 002. Incă nu ne putem explica mulţumitor de ce au fost păstrate
astfel de zone. Lufind în considerare faptul că suprafeţele neîncălzite nu
aveau un spaţiu liber, gol, la subsol ,acesta fiind ,001plut cu moloz sau pă
mînt pci.ns Între ziduri de piatră care asigurau o delimitare precisă a zonei
neîncălzite, ar ,fi posibil ca ,în cameră, pe suprafaţa respectivă, să fi fost
aşezată o mobilă sau un obiect greu. Explicaţia nu este mulţumitoare pentru
camera 1 din 002 unde este ,încălzit doar un ,coridor -în~ust şi camera din
Palatul Augus-talilor unde, .de asemenea, pe l,îngă pereţi este cite un coridor
îngust. In ambele cazuri instalaţia este ulterioară şi ea a avut, probabil,
încă un rol, acela de a us-ca igrasia pereţilor. Astfel, absida din camera de
la Palatul Augustalilor este ·transformată într-un ouptor de formă curioasă,
fiind adaptată unor necesitaţi de moment. Intr-una din încăperile scholei
porţiunile reci sîn-t paralele cu zidurile camerei şi este ,încălzi tă zona .centrală,
ceea ce ne sugerează prezenţa unui bazin de apă caldă :mSţinut de zidurile
mtenoare.
în ce priveşte modul de încălzire a zidurilor, informaţiile ne sînt oferite
în cea mai mare măsură de obiectele folosite ,În aces•t scop şi mai puţin de
descoperirile in situ. Tegulae mammatae (pi. I, 6) montate au fost descoperite numai în camera 1 din C02, iar tuburi verticale în secţiune patrată
montaţi la nivelul superior al suspensurii s-au descoperit la terme (pl. I, 8).
Nu ·Întotdeauna era încălzi-t întreg perimetrul zidurilor. De exemplu, fo camera 1 din 002 era 3ncălzit peretele nor,dic, iar la terme pereţii exteriori
sau cei învecinaţi cu camere neîncălzite. Se poate spune că avem de-a fa.Ge
cu un sistem logic de încă'izire, bazat pe economia ,de căldură.
Mai rar utilizat este sistemul de la schola gl.adiatorum unde s-au folosi•t
concomitent tegulae mammatae şi tuburi mici. aşez.a.te transversal pe perete
(pi. I, 9). Aceste tuburi permiteau crearea unor spaţii libere pentru cir;:,ulaţia
aemlui cald. Ele au mai fost descoperi·te la Romula14 , Slăveni 1 ", MercureaAlbe!e16 în Dacia, la Champlieu 17 în Gallia etc. Cele de la Sarmizegetusa au
fost găsite cu mortar fo interior, iar la Slăveni cu un piron de prindere.
Este o dovadă dară că nu au fost utilizate ,În calitate de tuburi pentru trans1• OltR 3 , p. 331, fig. 95/F.
15

18
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Gh. Popilian, .în Apulum, IX, 1971, p. 631, fig. 4.
N. Branga, Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1980, p. 56.
DA, m, 1, p. 348.
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portul aburului cum focearcă şă ne convingă N. Branga fotr...u.na din Jocră
rile .sale1 8•
Tirajul prefumiilor era asigurat de o pal'te a canalelor din pereţi, iar
în cazul termelor, de nişte or~ficii create m acest .scop ,În interiorul zidurilor.
DORIN ALICU

INSTALLATION$ DE HYPOCAUSTUM A SARMIZEGETUSA
(Resume)
On presente et on discute Ies .installations de chauffage dans un nombre de
edilfices a Sarmizogerusa (Ies thermes, I' Aedes Augustalium, villa suburbana, schola gladiatorum, !'edifice no. 002), qui sont mieux conserves. 0n analyse puis, a part, chaque piece
de l'hypocaustum, en relevant Ies ressemblances aussi que Ies differences entre elles.

5

1a N. Branga, op. cit., p. 98.

PRAEFECTUS QUINQUENNALIS PRO IMPERATORE

La legislation. ~unicipale romame prevoyait la possibilite de remplacer
Ies magistrats mumc1paux supremes, en cas d'absence, par des prae/ecti nomriles par ceux-la 1 • Une telle prae/ectura, q,ui ne durait qu'aussi longtemps que
les deux duumi:iri ou quattuorviri iure dicundo etaient absents de la viile,
n'e1ait pas consideree comme hcmor, n'apportait Ies avantages qui resultaient
de l'exercice d'une magi.strature or,dinaire et - par consequent - apparaît
tres rarement dans Ies inscriptions 2 • Dans la Dacie mmaine on ne detien·t
aucune .attestation ,de ce genre 3 •
Cependam, dans Ia vie des villes romaines, i-l y avait aiussi une autre
categorie de praefecti,
savoir ceux qui exerfaient la fonction municipale
supreme
la ,place de l'empereur. Au I-er et li-e siecle de n.e. Ies villes
ch.oisissaient parfois l'empereur dans la fonction de duumvir, quattuorvir ou
quin quennalis. Evidemment, celui-ci ne pouvait remplir en personne la fonction offorte, de sorte qu'il desig.nait un haibitant de marque ,de la viile comme
praejectus iure dicundo sa pl~ce. Ces iprefets jouissaient d'une consideration
toute particuliere. Ils detenaien-t toutes Ies prerogatives des magistr.ats supremes elus, y inclus la possibilite de mandater temporairement le pouvoir.
En outre, la fonction etait sine collega. Un tel praefectus iurre dicun:io ,dirige
seul la viile sans etre l'elu de ses concitoyens, mais par la suite d'une decision
imperiale4 •
Dans la Dacie romaine on ne connaât que trois attestations de cette
p.romag,istrature municipa:e. Toutes Ies trois proviennent de ULpia Traiana
Sarmizeget•usa et se rapportent des praefecti quinquennales5 • A son ,caraGtere
insolite dans la province carpatique s',ajoute .sa ,denomin.ition moins usueHe:
randis que dans l'Empire le ti•tre de praefectus est .suivi par le nom de l'empereur au genitif, dans la Dacie - et seulement ici - nous rencontrons la
formule praefectus quinquen.rnalis pro imperatore. Loin de representer une
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1 W. Liebenam, RE, V, 2, [1905], 1818; W. Ensslin, RE, XXII, 2, [1954), 1313-1314;
E. Sachers, RE, XXII, 2, [ 1954 ], 2-'90-2391; Lex Salpenrana, R XXV, dans F. Abbott,
A. Johnson, Municipal AdministTatio11 in the Roman Empire, Princeton, 1926, p. 370;
W. Langhammer, Die rechtliche u11d soziale Stellung der Magirtratur Mu11icipaler u.nd der
Decurioner i11 der Vberga11grphase der Stădte von rich selbrtveru:altenden Gemeinden zu
Vollzugsorga11en des spătantiken Zu:a11gsstaates (2.-4. Jahrhundert der rămircheri Kaiserzeit), Steiner, Wiesbaden, 1973, p. 6.l.
2 W. Ensslin, op. cit., 1314 sq.
3 I. Piso, StCl, XVI, 1974, p. 2-12-2-U, no. 5.
4 W.
Ensslin, op. cit., 1318-1320; E. Sachers, op. cit., 2391; W. Langhammer,
op. cit., ,p. 64, 213.
5 CIL III 1497 =
US 7LU = IDR III/2, 107; CIL III 1503
ILS 7134 =
IDR III/2, 112; I. I. R11ssu, ActaMN, VII, 1970, ,p. 519-521.
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erreur .de grammaire, cette formulation amstitue un trait de spedfique local,
daoo-romain 6•
Certainement, trois simples attestations d'une telle prefecture ne peuvent
pas nous en dire ·trop long 9ur oon spedfique. Nous apprecions cependan,t
que l'on peut mieux comprendre la raison d'etre et l'importance de cette
promaigistrature danis la Dacic en utilisant nos connaissances sur Ies trois
prefets connus.
Notre attention est retenue tout d'.abord par le prefet anonyme consigne sur une inscription qui semble provenir de Germis.ara. 0n remarque
des le debut que la prefect1ure est sine collega: un •seul prefet nomme a la
place de dewc empereurs, Marcus Aurelius et Lucius Ver,us. La mention de
leur,s noms nous perimet une datati~n plu_s preci~e: entre 161 et 1697 • 11 '! a
de nombreuses ressemblances - ma1s auss1 des d11fferences - entre la carr1ere
de l'a.nonyme de Germisara et celle du chevalier C. Aelius Domi1:ianu,s Gaur,u~
de Puteoli 8• Nous inclinons toutefois a croire qu'en fait il s'agit de la meme
personne. Les fonctions .detenues par C. Aelius Domitianu,s Gaurus Puteoli
n'interdissent pas l'exercice de magistratures
Sarmizegetusa, surtout si l'on
remarque que dans la capitale de la Dacic il ne pa.r-rourt pas un cursu..~
honorum complet (,iJ est seulement ooile et decurion, puis Ies empereurs le
designent comme praefectus quinqumnalis).
Un autre praefectus quinquennalis p.ro imperatore oonnu Sarmizegetusa
est Q. fonuari,us Rulfw9 • Le .eersonnage n'est plus atteste dans d'autres oource!>.
On observe cependant qu'il n'a pas detenu Ies magi.stratures municipale~
or,dinaires; il a etc encore seulement flamen, ce qui le rattache toujour,s a
la personne de l'empereur10• II est originaire de Taviwn (Galatia) et appartient a la tribu CoLlina. Non seulement que c'est l'unique mention de la
tribu Collina Ulpia Trai.ana Sarmizegetiusa {et d'une autre tribu que l'omnipresente Papiria) 11 ; la tribu Collina es1: insofoe meme a Tavium 12• Par consequent, !'important personnage a .du etre un coloniste italiq,ue (ou le descendant d'un tel coloniste) qui jouissai,t d'un etat materiei et social tres bon.
Sa famille n'a du habiter que temporairement en Galatie, pu,is Q. Ianuarill5
Rufos arrive Sarmizegenusa et obtient la citoyennete locale, probablement
beneficiant tout le temps de la oonfiance des autori,tes et de la protectiou
imperiale. Nous ne lui connaissons pas des descendants; mais ,une familie de
Ianuarii, membres du college des fabres de la ville, pourrait provenir de ses
affranchis 13•
De l'inscription dressee par l'ordo coloniae Sarmizegetusae en l'honneur
de Q. lanuarius Rufos il manque le ,terme de praefectus. Pourtant, sa qualite
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e W. Ensslin, op. cit., 1320.
I. I. Russu, loc. cil.
8 Idem, op. cit., p. 522-523.
• CIL III 1503 - ILS 7134 - IDR III/2, 112.
10 J. Marquardt, RDmische StaatwerwJtung. I, Leipzig, 1881, p. 173; P. Riewald,
RE, 2. Reihe, I, 2, f1920], 1652.
11 G. Forni, OmD, p. 238-240. Les membres d'autres trib111 scmt de hautes fooctionnaires imperiaux, ne se uouvant que temporairement Sarmizegetusa.
12 CIL III Indices, p. 2524; W. Kubitlehek, /mperiMm Ro1114Tlllm trib11tim discripURn,
Prag-Wien-Leipzig, 1889, p. 254-255. Aussi ae pouvon~nous pu ltre d'accord avec
l'opinion de W. Ruge, RE, IV A. 2, [1932], 2525. Il serait poaible que la mention de la
tribu indique dans ce cas une provenan<e de Rome (I. Piso, op. cit., p. 23611)11 CIL li 1504 IDR III/2, 413.
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resuite clairement de la formule employee: quinquennalis primus pro imperatoire. Le mot primus ne peut etre compri5 qu'en sens chronologique 14 • II
ne peut avoir d'.autre sens pour Ies colleges de magistrats or.dinaires non
plus (puisq'ils avaient par potestas 15 ). Cette constatation s'impose d'autant plus
pour un promagistr.at sine collega. L'expression quinquennalis primus pro
imperatore doit clonc etre comprise comme designant le premier remplafan t
de l'empereur dans la haute <lignite de censeur munic~pal a Sarmizegetusa.
Assurement Q. lanuarius Rufos a exerce cette promagistr.atiure avant C. Aelius
Domitianus Gaurus, donc .au plus -tar.d l'epoque d'Antoninus Pius.
Le troisieme praefectus quinquennalis pro imperatore connu a Sannizegetus.a est M. Cominius Quintus 16 • Cet important ,personnage de .la vie de
la metropole dacique,
vieux gentilice itaiique 17 , est atteste egalement en
quelques autres inscriptwns 18 . Membre de l'ordre equestre, il en <levenu
q,uinq.uennal, pontife de la colonie, patron du college des fabres et meme
sacerdos arae Augusti. Cette fonction semble offrir un repere chronologique.
Pounant, la formule praefectus quinquennalis pro Antonino imperatore a
engendre des opinions diverses, la promagistrature de Cominius Quintus etant
p.lacee soit duram le regne .d'Antoninus Pius 19 soit
l'epoque de Marcus
Aurelius 20 , Commodus 21 , Caracalla22 ou meme Elagabal 23 . Une nouvelle discussion siur ce probleme devient necessaire.
Des le debut nous devons rejeter l'opinion plus ancienne selon laquelle
M. Cominius Quintus pourraît etre le gendre de M. Antonius Valentinus.
chevalier et sacerdos arae Augusti du tem,ps de Gord~nus 24 . Dans cette appreciation, on est parti du fait que la femme de Cominius Quintus s'appelle
Amoni.a Valentina et s.a belle-mere - Claudia Valentina25 • Mais, avec cenirude, ce n'est la qu'une simple coincidence de noms. Meme si M. Cominiu5
Quintus avait ete praefectus quinquennalis pour Elagabal, il aurait pu devenir difficilement le gendre d'un sacerdos arae Augusti en fonction quelque
deux decennies plus tard; on devrait admettre qu'il soit devenu sacerdos
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Th. Mommsen, CIL III 1051; H. Dessau, ILS 7201, 9414; V. Otristescu, Vîaţ11
a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 85 4 ; C. Daicoviciu, ActaMN, III, 1966, p. 158;
idem, Dacica, {Cluj), (1970), p. 390; H. Wolff, ActaMN, XII, 1974, p. 148; V. Moga,
ArtaMN, XIV, 1977, p. 148. On retrouve une opinion contraire chez M. Macrea, Viaţa în
Daci.a romană, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1969, p. 138-139 (cf. pounant page 320, ou il
interprete le m&ne terme de CIL III 1051 et 1208 dans un sens chronologique).
15 W. Langhammer, op. cit., p. 63.
1s CIL III 1497 = ILS 7133 = !DR III/2, 107.
17 W. Schuh.e. Zur Gerchichte lateinircher Eigennamen, Berlin, 1933, p. 108, 560.
1s CIL III 1473 = IDR III/2, 371; CIL III 1513 = ILS 7131 = IDR Illf2, 108;
CIL III 7907 = IDR Ill/2, 19.
19 Th. Mommsen, CIL Ill Indices, p. 1111, 2426 (avec certaines reserves); H.-G. Pflaum,
Mela;nger d'archeologie, d'epigraphie et d'hirtoire of/ertr a Jer8~ C11Tcopino, (Paris),
Hachene, ( I 966), p. 722-723, 731-732; J. Trynkowski, Przeglad Hirtoryczny, LVI, J,
1 %5, p. 376; M. Macrea, op. cit., p. 139.
20 I. I. Russu, op. cit., p. 521; !DR III/2, 107 (p. 111 ).
21 W. Ens5'in, op. cit., 1320.
2Z D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi rate în Dacia romană, Bucureşti, Ed. ştiinţif,d'., 1968,
p. 99; N. Branga, Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 84.
23 C.
Daicoviciu, ActaMN, III, 1966, p. 156-157; idem, Studien zur Gerchichte
Osteu-ropar, 3. Teii, 1966, Graz-Koln, .p. 12; idem, Dacic11, (Cluj), (1970), p. 389-390.
24 CIL III 1433 = ILS 7129 = !DR III/2, 266.
25 F. Studniczka, .AEM, VIII, 1884, p. 44--45, nr. 1.
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provincial avant .son beau-,pere, ce qui n'est -~uere v.raissemblable. D'ailleurs,
on connaît aussi d'autres familles d'Antonii Sarmizegetusa26 •
Quelq,ues reperes chronologiques nous ,SOnt offerts par la parente de
M. Comi.nius Quimus avec la famille des Varenii. Une soeur a lui etait mariee
avec T. Varenius Probus, duumvir et quinquennal de Sarmizegetusa27 • Malheureusement, les attestations epig.raphiques de T. Vareni-us Probus n'apportent
pas d'elements pour la datation - leur placement temporel etant fait a partir
de la carriere de M. Cominius Quintus. On sait seulement que le fils de
celui-la, T. Varenius Pudens, est mentionne comme patron des municipes
Apulum et Poroliss,um 28 , ce qui Je situe au plus tât ,pendant le regne de
Septimius Severus29 • Ce T. Varenius Piu.dens avait detenu anterieurement aussi
bien la dig.nite ,de /famen ooloniarum30 • Le ·titre semble insolite, pou.rtant ii
n'es-t pas depour-V'll d'ana1ogies ,dans le monde romain 31 . On peut ,supposer,
a juste titre, qu'e1le ne se rapporte qu'a deux colonies, probablement rapproonee.s et ,se trouvant en des relations etroites; la ,plus vraissemhJable hypothese nous indiq,ue Sarmizegetusa et Colonia Aurelia Apulensis, ce qui placerait le milieu de la car.riere de Titus Va.reniu.s P.udens a l'epoque ,de Cornmodus et au cornmencement du •regne de Septimius Severus32 . On peut apporter a I'appui ,de cette datation l'observation que dans l',inscription de T. Varenius Pudens il manq,ue le titre Metropolis pour Sarmizegetusa, bien · qu'iJ
y ait assez d'espace pour qu'il ait pu y etre inclus; la meme remarque est
valable pour toutes les inscriptions se rapportant aux Cominii et Varenii 33 .
Sans .doute, si T. Varenius Pudens vit et ,agit du temps de Cornrnodus et
Septimius Sever>us, son pere - T. Varenius Probus - devrait avoir detenu
des magistratures rnunicipales deux ou trois decennies plus tât, ce qui peut
nous -conduire meme j.usqu'aux annees du regne de Marc-us Aureli,us. Son
collegue de generation, M. Cominius Quint.us, serait clonc place dans le
meme intervaUe de temps. Il est donc abso:ument ce.rtain que celui-ci ne
pouvait deployer .son activite a l'epoq,ue d'Anton.inus Pius.
Cette da:tation beneficie encoxe d'un argument indirect, a savoir le fait
que les praefecti iure dicundo ou quinquennales comme remplafants de l'empereur ne se rencontraient dans le monde romain qu'au I-er et au II-e siede
de n.e. La derniere attestation absolument certaine date des annees du regne
de Comnrndus 34 •
Cont.re cette hy,pothese on peut toutefois invoquer un argument assez
fort: M. Cominius Quintus est aussi sacerdos airae Augusti. Sans doute, ii
doit avoir rempli -cette fonc-tion vers la fin de sa carriere. De sorte que son

a

Cf. par exemple I. Piso, op. cit., p. 237-239.
CIL III 1482 = ILS 7132 = IDR III/2, 129; CIL Ul 1513 = ILS 7131 =
IDR III/2, 108.
28 CIL III 1486 = IDR III/2, 128.
29 Voir d'autres arguments en ce sens chez J. Trynkowski, op. cit., p. 378, 383.
3 CIL III 1482 =
ILS 7132 = IDR III/2, 129. Ce n'est pas une faute de la,picide·
(c:f. CIL III 1069: T. Claudius Anice~us, Augustalu coJoniarum).
31 J. Trynkowski, op. cit., p. 374 35 •
32 Idem, op. cit., p. 375; M. Macrea, op. cit., p. 143.
33 A unc scule exception pres: CIL III 13779 = IDR 111/2, 322. Elle se rappom
toutefois
un membre du college des fahrcs, affranchi ou descendent d'un affranchi de la.
familie Varerua. De sorte q_u'ellle peut etrc uherieure d'une ou deux generations.
34 CIL X 1658 (apud W. Ensslin, op. cit., 1320).
28

27

°
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exercice du temps de Severus Alexander permet la presence de Cominius
Quintus en tan•t que prae/ectus quinquennalis pro Antonino imperatore pen,dant' le regne de Caracalla. Mais il serait impossible de si~uer ~a carriere
a l'cfpoque de Marcus Aurelius et Commodus. En fait, l.i .reponse correcte
ne nous serait donnee que par une datation precise de l'existence de l'institution Concilium Daciarum trium et - implicitement - du sacerdoce ipro\·inciaJ Or, on le sait, leur existence ne peut etre prouvee avec certitude
qu'a partir de Severus Alex.ander 35 , bien qu'en principe i!s aient pu 'etre
fon-dees (ne serait-ce qu'avec une existence latente) deja sous Marcus Aurelius,
en m&ne temps que l'institution du commanc1ement uni.fie des trois provinces
transdanubiennes~ 6 • En depit de toutes Ies objections d'autre nature, la carricre de M. Cominius Quintus ne peut offrir, a elle seule, une preuve peremptoire pour l'existence du sacerdoce provincial avant l'annee 222 de n.t La
repon~ ,decisive revient aux recher•ches futures. Jusque-la, nous ,pouvons
dater la p.romagistrature mt•"lioipale ,de Cominius Quintus egalement entre
1-es annees 211-217.
En marge des q,uestions etaiblies plus haut on peut tenter quelques condusions. Tout ,d'abord nous remarquons le caractere sporadique de cette
promagistrature dans la Dacie romaine: elle ,apparaît dans une seule ·ville,
et la meme elle n'est pas devenue une ,pratiqrue frequente. Ses deteneurs sont
des personnes aisees,
grande i~fluence dans la vie de la viile; de trois
praefecti connus, deux sont chevaliers. On n'a au-0un indice pour associer
l'institution ,d'un •tel prae/ectus quinquennalis
une situation difficile pour
la ville; au contraire, ils sembient deployer leur activite dans des periodes
de calme et de prosper,ite. Par consequent, nous ne .pouvons accepter l'opinion
plus ancienne q,ui voyait dans ces prefets une ,premiere forme d'ingerence
de l'etat dans l'admini.stration munici-pale 37 • Leur ,presence n'etait iimposee
en aucune fafon, elle ne dependait que de l'initiative de l'oligarchie municipale locale d'offrir la magistrature supreme
l'empereur38 • Le fait meme
que Ies ingerences gouvernamentales dans l'autonomie municipale ont use
d'autres institutions (curatores rei publicae, puis defensores) nous montre que
Ies prae/ecti pro imperatore n'ont jamais fonctionne ,dans ce but39 .
La presence de tels prefets seulement ,pour la fonction de quirzquennales
(jamais pour le simple duumvirat) ne sou!eve, selon natre opinion, de questions
particulieres. La quinquennaI~te etait .superieure au duumvirat, et l'on ne
doit pas etre surpris par la tendance de l'ordre ,des decurions d'offrir a
l'empereur la plus haute des magistratures locales. La fafon dont on encadre
dans le temps - dans n'importe quel:e variante - Ies trois prefets connus
dans la metropole de la Da::ie romaine ne nous permet non plus de voir
dans le choix de l'empereur une ,tendance masquee de laisser sur .Ies epaules
de la Cour imperiale la res-ponsabilite d'eta:blir le cens et Ies can,didats potentiels a la magistrature. Car, bien que Ies di,fficuhes dans le fonctionnement

a

a

a

35
C. Daicoviciu, ActaMN, III, 1966, p. 154-163; idem, Dacica, (Cluj), (1970), p.
3S7-396.
36
M. Macrea, op. cit., p. 69, 383-384; I. Pi~o. ActaMN, IX, 1972, p. 467~937 C. Jullian, Histoire de la GaJde, Paris, 1921, IV, p. 361 6 •
38 W. Ensslin, op. cit., 1321.
"' F. Ab!Jocc, A. Johnson, op. czt., p. 6.,.
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de l'aclministration municipale app,araissent des le I-er ~iede de n.e. 40 , nou~
n'avons nulle preuve qu'e'.les 5e maniifestent
cette epoque egaloment dans
les provinces latinophones du Da.nube. Dans la Dade ~I n'y a p,as d'attestations de la repulsion des membres de l'oligarchie municipale pour Ies magistratures.
Nous apprecions .clonc que J'eleotion de l'empereur dans la ma,gistrature
municipale la ,plu.s haute - la quinquennalite - re,presentait Sarmizegetusa
une forme de mani.festation du devouement politique, de la ,fa:lelite envers
le pouvoir central. Une forme qui coexiste avec bea,ucoup d'autres, bien
connues. Et ce n'est pas par hazard que, dans la Dacie de Trajan, elle app.araiît
justement
Sarmizegetusa, la metropole ,prestigieuse de la province et la
viile la plus romaine, la plus „clas.sicisante" du Nord du Danube 41 •

a

a

a

RADU ARDEV AN

Lez Mal4citana, R LI, dans F. Abbott, A. JohllS()n, op. cit.,_p. 374.
I. Piso, R~RHist, XIII, 5-6, 1974, p. 728-733; L. "feposu-Marincscu, Sargetia,
XIV, 1979, p. 160.
.
40

41

EPIGRAPHICA (XIII)*
INSCRlPTIONS DE APULUM

1. - Seize fragments d'une meme plaque funeraire inedite en marbre
{,fig. 1 a) se trouvent dans le clopot du Musee de Alba Iulia. B-ien que Ies
::,mditions de la decouverte soient inconnues, la piece ,provient sans doute
d'une necropole de Apulum. La plaque mesurait 131X66,5X3 cm. Les lettres
de 6,5 cm, tracees avec soin et, dans la partie droite de l'inscription un pcu
incli:nees, ne sont pas a dater forcement au deuxieme siecle. On rencontre
un point de separation a la 2e li~e. apres VLP, mais non pas a la 4e ligne,
apres C. Le dernier rnot de :l'inscription se trouve entre deme hederae. Une
seule ligature, A+E, a ete utilisee dans l'ins.cription, a I.a 2e ligne. En voila
le texte (fig. 1 b):

/D(_is)J M(anibus) / Ulp(iae) Victorina.e omni / obsequ[io J mar[it]ali /
C(aius) Iul(ius) lul[ianu]s [a] m[i]lit(iis) / mMitius [et Iulia] Ursula / fi[lia].
On manqua .cl'indiquer l'âge de la dof.unte. On remarque ensuite la
formule ell~ptique om.ni obsequ[io J maritali = soumise en tout a son mari,
a la .place de, disons, omnibus rebus rrumto obsequentissimae. L'epoux,
C. foliu.s Iulianus, qui avait accompli Ies trois milices equestres, etait inconnu
p1..1ur nous jusqu'ici. II· n'est pas a identifier a C. Iulius Iulianus, connu a
InJă.ceni

en qualite de praef. coh. III/ Hisp. eq.1, car celui-ci etait dom{o)

Ram(,a). Le personnage de notre in·scription surgit, selon -toutes Ies apparences,

de l'aristocratie municipale de Apulum. Le cognomen Ursula appanenant
->~ fille me determine a dater l'inscription plutât ,a,u lile siecle.

a

* Pour Epigraphi.ca (I-XII) v. A.ctaMN XVII, 1980, p. 81.
1

CIL III, 946=1. I. Russu, Emlekkonyv KelerMn Laios, Cluj, 1957, p. 5}6, n. l=H.

D'!vijver, Proropographia militiaTum eq~rtrwm quae /uerunt. ab Augwto ad G,zl,fknum I,
Lcuven, 1977, p. 462, nr. 71.
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2. - Au·tel en marbre, inedit (fig. 2 a), dont îl s'est conserve part1e,lement la base et Ies dernieres lignes de l'i.nscription. Dimensions: 31 X 15 X
15 cm; hauteur des lettres: a la 2e ligne - 2 cm; a la 3e ligne - 1,8 cm; a
la 4e ligne - 1 cm. On distingue
la premiere 1igne la partie inferieure des
trois premieres '.ettres, ou îl s'agit, peut-etre, de .IO. A la 2e ligne,
droite,
on constate la ligature M+A. Le .cognomen n'appartient clonc ,pas au personnage, dont Ies dignites et posi•tion sociale sont indiquees
la 4e ligne.
mais bien
la fille ou l'epouse de .celui-ci. II est important que A VGVSTI

a

a

a

a

a

Fig. 2b.

est suivi par 1.1n bout d'une A. P.uisque le oognomen Augustianus est tres
1

rare, on a tres probahlement

a foire

au per.s~nnage ~ntionne de la man~ere

a

ruivante
la fin d',une inscription de Sarmizegetusa: sacerd(otio) Ti~erii)
Cl(audii) Augustiani eq(uo) p(ublico )2 • L'identification est soutenue pat
l'ar~ument que le sacerdos arae Augusti, ipresident du concile .provinci.al, a
toujours ete choisi parmi Ies chevaliers qui avaient accompli d'impo~tante~
charges dans Ies villes de La province 3 • A ,cette occasion on apprend que
2

lDR lll, 2, 79 (=AnnEp, 1903, 69).
v. C. Daicoviciu, ActaMN III, 1966, p. 153-163 = idem, Dacica, Cluj, 1970, J?·
386-396; J. Deinjnger; Die Provinzialla11dtage der 1omische11 Kaiserzeit; Munchen, 1965,
p. 118-119.
3
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Tib. Cl.audius Augustianus avait ete augur dans le municipium Apulense, qui
au troisieme siecle n'etait autre que le municipium Septimium Apufonse4 • Si
l'interpretation de l'inscription ne comporte pas de grands problemes, c'est
la restitution du texte dans la par-tie droite des lignes 2-4 qui reste incertaine.
Je propose la ;e<:ture suivante:

...... / .JO . .. [Cl(audia)?] / Maxima [Ti(berii) Cl(audii)?] / Augustia[ni] / augur(is) m(unicipii) Ap(ulensis) eq(uo) p(ublico) [fil(ia)J?
Si l'identification est juste, l'inscri.ption est datable pendant le regne
de Severe Alexandre, avant que Aug,ustian-us ,soit accede
la charge de sacerdos arae Augusti.

a

3. - Les fragments a, b, c (fig. 3 a) ont ete publies pour la premiere
fois par B. Cserni 5 • J. Jung, ayant mis contrirbution aussi Ies fragments d,
e, J, g, offrit un texte coherent de la piece6, republie dans la meme forme
dans CIL III, 14469:

a

>..POLllNI • A'-/G
C_ lVL

l.EG

• 1."YSIAS)

xm.

G'EM SE

IHTtQnQ~

I VS

~:,;rt~
Li lenure des lignes 6-7 resta pourtant incertaine a cause du fragment e, que J. Jung avait renverse et oo i1 avait lu une A a la place d'une N.
Aussi, la haste visible sur le fragment d represente-t-elle une I. La formule
ius/[su] nu[mi]nis e/i[us], sure dorenavant, est suivie, en jugeant d'apres
]'O du fragment e et d'a.pres Ies espaces interrnediaires, par [p]o[rti]cum
(fig. 3 b). Je propose la lecliure suivante:

• v. C. Daicoviciu, SC/V I, 2, 1950, p. 225-228; H. D.iicovici,u, Apulum XIII,
p. 90; At Popa, Apulum XIV, 1976, p. 68 .
. 5

&

ATE X, 18.99, p. 67

= AFM

JOAI III, 1900, Bbl., p. 191.

II, 1, p. 313, -370, _nr. 99.
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. • J

Fig. 3b.

Deo / Apollini / Aug(usto) / C(aius) Julius Lysias (centurio) / [l]egtionis) XIII Gem(inae) Se/[veriana]e ius/[su] nu[mi]nis e/i[us p]o[rti]cum pe-/
c[u]nia [su]a [fec]it. · · • ·· ···· ·
C. Iulius Ly,si,a.s, centurion :d e ,1a leg. XIII Gemina Severuma., portant
un cognomen grec, dedia dans la colonia Aurelia Apulensis (l'inscription fut
trouvee dans le quartier -P,a .rt~) un portique
Deus Apollo Augustus. Une
~uestion
laquell~ o~ ne peut pas repondre C:St si l_e porti_que a ete ajout~
a un 5anct'Ua1·r e mdependant d Apollon ou b1en s'1.J ra1la1t appa11temr a
I'Asklepieion, q,u'on connaît par de nomtbreuses <lecouvertes7 et ou le .culte
d',A,pollt>n devait tenir une grande place.

a

a

4. - L'inscri,ption d'un autel en oalooire de Apulum ,a , d'apres GIL
III, 1044, le texte suivant:
t

o

C

IVLIVS

CELERIS,,,
Y Ll!G iffi SCY
E.T

)(vi F F

E T

::<ill. GM

V<> S "'LI> M

7

p. S-6.

v. I. H.

Crişan,

Ap11J11m IX, 1971,

p.

3+1-346; l. P,so, ActaMN XVill, 1'980,
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La premiere ligne, lue par Thalson, n'existait plus a l'epoque ou Momm.sen examinait la piece. La seule incertitude est ooulevee .par le nom du dedicant, lu par Mommsen C. Iulius Celeris, avec l'observation errore opinor
pro Celer vei Celerinus 8 • La lecture Celeris pourrait etre acceptee si
apres S ii ne se trouvait pas un signe qui, selon moi, est une A. Il me semble
.aussi que, toujours a la Je ligne, l'espace entre R et I est plus grand que
celui enrre I et S, sans pouvoir decider, a oause de l'eta·t de conservation de
la pierre, -s'il y avait eu ou non signe de separation. Toujours est-ii que dans
ISA il .faut voir la ,patrie du personnage. C. Iulius Celer est donc d'origine
i.saurienne. II est pourtant diffacile a <lire si c'est la region /saua-ia 9 ou bien
la viile Isaura, appelee chez Geogr. Ravenn. II, 17 colonia [saHTia 10 , qu'on ait
oabregee en ISA. Voila le texte de l'inscri.ption:

IOM
GIVLIVS
CELERISA
>LEG llîiSCY
E'PXVI FF
ETyxîîi CM
V(!JSQL0M
Fig. 4b.

I(m,,-i) O(ptimo) M(aximo) / C(aius) Julius / Celer for{urw sive ~ura) /
(centurie) leg(icmis) /III Scy(thiCltle) / et XVI F(laviae) F(irmae) J et XIII
Gem(in.:ie) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(errito).

11 est facile a comprendre que C. Iulius Celer prefera le service militaire
dans la legion la .plus rapprochee
l'Isaurie, la legio IV Scytbica, pres de
l'Antiochie, faisant partie de l'armee de la Syrie et, depuis Septime Severe,
de l'armee de la Syrie Coele 11 • C. Iulius Celer aboutit dans la meme ,legion
a la charge de centurion et, au cours de son avancement vers Ies centurionats
superieurs, il fut transfere dans la legio XVI Flavia appartenant
la memc
province 12, avant d'acceder, a Apulum, dans la legio XIII Gemma. Jc -suis

a

a

Ad CIL III, 1044.
Rugi: RE IX, 2 [1916), 2055-2056.
10 St.rabo XII, 6, 2 mcntionne deux
"foe1upe1,
l'ancienne et le nouvelle, v. Ruge,
loc. dt.; A. H. M. Jones, The Cities of tht Eastem Roman PrCY1Jinas, Oxford, 11937,
p. 5S6-557.
11
E. Rinerling, RE XII, 1, [1925), 1560.
12 o,. cit., 1765-1766.
8
8
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a

endin , dater l'i11scription, d'apres l'ecritiure, ver,s la .fin du ,deux:ieme siede
de n.e.
5. - L'inscription d'un ,au tel · en ca'.caire de Apulum (fig. 5 a) a ete
lue dans :CIL III, 7742 comme siuit :
Dll\NE J..V /
C • JYL · VI'' f

RIVS •
• ie

VE T

LEL • xTiî
DEC

•

G

COL

SAR Ml$

exerc:os
L'ecriture est negli,ge.ante, ce qu'on remarque surto ut
la 4e ligne, ou
la troi sieme lettre est, au lieu d'une G, un si,gne dif1fici'le
definir . C'est
pourquoi accepterais-je ,aisement
la 6e ligne la lecture Sarmis(egetusae),
bi.en qu'on la rencpntre pour la premiere fois, ,si o n ne distingooit clairemen-t,
entre R et M, un 1siigne de separ.atio n 0fig . 5 b). Si. on lit
I.a 6e lign e, tel
q,u'il est preferalble, Sar(mizegetusae) mis(~us), le texte prend I.a fo rme ,suivante:
• I .( ' , , ( ,, ·,-;·.!)

a

a

a

a

;

I

! { I!

'_i

... /

/

I

I I11/1
t
~. \

1- ·

(li

1:1,
/

<I

"J,<~~1//::

','., \ ( 1-AJ';

, ,, ·(· ~' t7~i-r·.v•·

:' ,/~-f;Y<

' ! r ! f F·

DIAN E A\!C/c
C A fV VALf
~r

RlVSrV[Ţ.

LE LX\ITc

. ·. : .... 1

DE c-. COL
.- ..

: .• .

AR Ml_Ş · ţf~
.

.

I ''

"· . ._ .

Fig. So.

..._

. -\

-"'

Fig. 4 a

Fig. 5 a
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Dian(a)e Aug(ustae) / C(aius) Iul(ius) Vale/rius vet(eranus) / le[g(ionis)J
XIII G(eminae), / dec(urio) col(oniae) / Sar(mizegetusae), mis(sus)/ ex b(ene-)
J(iciario) co(n)s(ularis).
11 reste neanmoins surprenant qu'entre vet. le[~]. X/1/.G. et l'indication
tres precise mis. ex bf. cos. soit interoalee la qual1te de decur,ion. Quant
Ia datation de l'inscription de Apulum, c'est l'inscription d'un autel erige
Sarmizegetusa en memoire du meme personnage, qui pourrait servir 13 :
C(aio) Iul(io) C(ai) fil(io) Pap(iria) V"lerio / vet(~no) leg(ianis) XIII
G(eminae) Sev(erianae) ex b(ene)f(iciario) / co(n)s(ularis), dec(urioni) et Ilvirali
col(oniae) / Sarmiz(egetusae) metropol(is), / Cc(ai) /ulii Valerianus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis), / Carus Jrum(entarius) et dec(urio) col(oniae) s(upra) s(criptae), / Fronto mil(es) coh(ortis) I praet(oriae), / scriniavius pr.aeff(ectorium) /
praetor(io) et dec(urio) col(oniae) / eiusdem, / Valeria et Carissima / fili(i) /
memoriae patiris / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).

a

a

a

Depuis son honesta missio, .suivie de pres par l'accession
l'ordo decurionum, l'ancien beneficiaire parcourut a Sarmizegetusa toute ·une carriere
municipale culminant avec le duumvirat. L'epithete Severiana, portee par la
legio XIII Gemina sous Severe Alexandre, indique la date ou le monument
a ete erige et non pas celle ou C. Iulius Valerius avait refU son conge. Bon
nombre d'annees se sera ecoule depuis l'honesta missio jusqu'a la mort du personnage. A ce moment ses trois fils aînes, le premier beneficiarius consularis
dans la meme legion, le deuxieme frumentarius. le troisieme scriniarins praeJectorum praetorio ne pouvaient pas etre tres jeunes. A tout ceci s'ajoute le
fait que dans CIL III, 7742 la legio Xl/1 Gemina ne porte ni l'epithete
Severiana ni l'epithete Antoniniana. L'autel de Apulum fot clonc, tres probablement, erige sous Septime Severe.
IOAN P/S0

]:J C.
Dai<:ovil·iu, Dacw III-IV, 1927-1932, p. 549-551 - AnnEp, 1933, 248 IDR IJI, 2, 113; v. encorc C. Daicoviciu, ActaMN, 1966, p. 157, n. 21 - idem, Dacic11.
p ..\90. n. 21.

29 - Acin Mvsei Napucensi• - voi. XVlll/1981

METALOGRAFIA UNOR DIPLOME ROMANE

La propunerea tov. prof. I. I. R,us.su 1- 2 de la Institutul de Arheologie
din Clu1j-Napoca, de-a. studi,a metalografic ,cele două diplome de :lă,sare la vatră ~i de ~mproprietărire ,funciară a veteranilor romani , s-au executat analizele
microscopice aferente., obţin1ndu-se unele re~ultate interesante care merită să
fie con-semnate.
1. Diploma de la Gherla
Tăbliţa de cupru de la Gherla are o s tru c tură granulară, omo.genă, cu dim en siunile granulelor variind ~n limitele de la 0,02 la 0,4 mm . Din acest
fon d ,de ,cupru metalic se .detaşează , din loc ,În loc, pe ,Întreaga s upraifo,ţă a
tăbliţei, ,sferule formate dintr~un agregat ,de oxizi .de cupriu (cuprit, Cu2 0 şi
tenorit, CuO) 1În asociaţie c u granule '. e amintite de cup ru metali c (fig. 1 şi 2).

Fig. I - Îu fo ndul (matricea) de cupru granular (alb) se observii numeroase granule de oxizi de cupru (Cu 2 O + CuO) (gri
ş i negri). după cum şi sferule zonale de oxizi şi d e cupru , r ăspîndite i_n termetalic. Mărit ele 50 X . Diploma Gherla.
1 Ioan I. Russu, Dacia şi Panno11ia Inferior În lum ina diplomei militare di11 a,
123, Edit. Acad. R. S. Rom. , B.uc., 1973 (123 pagini). Diploma <le la G herla, Dipl. D VII,
p. 19-81 şi di,ploma <le la Her~ulane (Mehadia), Dipl. D XVII, ,p. 95- 99.
i Ioan I. Rus~, Inscripţiile Daciei Romane, voi. I, Edit. Acad. R . S. Rom., Buc„
1975 (285 ,pagini). D i.ploma de la Gherla, D ipl. VII, ,p. 88-92 şi diploma de la Herculane
(.Mehadia) , Dipl. XVII, ,p. 122-126.
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Fig. 2 - Detaliu mărit din fig. 1, pentru a se vedea mai clar
structura şi compoziţia sferulelor primare formate dintr-o succesiune de granule de cuprit (gri), cupru (alb} şi tenorit (negru) ,
dispuse concentric, după cum şi prezenţa aceloraşi oxizi de
cupru, răspîndiţi cu o regularitate statistică, în masa de cupru
granular. Mărit 120 x .

La o ohser,v are mai ,atentă a microfotografiilor se poate vedea o dispoziţie
concentrică a oxizilor şi ,a cuprul,ui metialic ,d in siferule ,şi o ,dispoziţie uniform ă, cu o regulari•t ate , statistică a ,acclo, r.aşi oxizi 'î n restul ma•sei de oupru
(fig. 2) .
Oxizii de ,oupru .se fo rmează nn top,i,tura de cupru, c,a urm.are a rea,oţiei
a cestui a cu oxigenul din aer, contribuind la coborârea temper,a turii de topire
a oupruLui ,de la 1083 °C la 1064 °C, zisă ,şi tempera tura euteotică a celo r
dou ă ifiaze Cu Cu 20, căreia .îi coresprunde şi un ,anumit c onţinut ,de Cu 20
(3,40/o, zis şi conţinut eutectic). Prin c reşterea coruţinutului ,de c uprit din topitură creşte şi temperatura de •to-pire a ,sistemului. ln placa analiz,ată , a diplomei de la Gherfa, ace~t conţinu t de cuprit este mult depaişit, olbţiniîndu-.se
.amestecuri .supraeutectice de cupru şi cuprit, ultimul ,în proporţie de 29,60/o,
în volume. Un ,conţinut de ou-prit •suprneutectiic, ,ca şi ,în ,caz,ul tăbliţei ,de la
GherLa, contribuie la 1nrău'taiţirea proprietăţilor tfizi-ce ale metalului, cum ar
fi, de ex., scăderea mal5abiiităţii, a ductilităţii, a rezistenţei mecanice, a
rezi,stenţei ,chimice etc.
Tehnologi,a ,îndepărtării oxizilo r ,de cupru din topitură era c un oscută ,şi
aplicată în numeroase cazuri în antichitate, ea constînd, în principiu, în
realizarea unui mediu -r,educător ·În ma·sa topiturii. Practic, se proceda ,l,a introducerea ,în to.p itura ,de cupru ,a unei .anumite oanti•tă,ţ i de şpanuri de lemn
şi de beţe de lemn verde, ,se amesteca energi,c .şi astifel se realiza reducerea
cuprituLui la 011tpru metalic, .după care se trecea la nurnarea a biectdor dorite.
In fonoţie de timpul ,de rea,oţie şi de camitatea ,d e redu cător introdusă, ,se
obţinea un metal mai pur, cu un con.ţinut ,subeutectic de cuprit i( <3,40/o Cu 20).
Cu timpul, sub influenţa intemperiilor (a oxigenului din aer, a · vaporilor de apă ,şi a bioxidului de carbon <lin aer .şi din .rpe) ,se produc la ,sup rafaţa tă.bli,ţei alte transformări, ,oa ,de · ex. oxidarea c-u prufoi monovalent din
ou.prit ân cupru :biv,alent, -cu formare de tenorit, sau •t ranslformarea oxizilor
m oarl>onaţi, cu formare de ,az,urit (,vânăt) şi de malachit {verde).
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2 •. Diploma de· la Herculane (Mehadia)

Menalografia fraigmemul-ui .de placă a pus în e videnţa - şi fo acest··
oaz · - prezenţa ,rup.rului metalic fin-:granular, .aifl.at •Într-:un amestec in tim
ou · sferulele <le oxizi: · ,cu prit (Cu 20) şi tenorit (CuO). Răsp,îndirea unMormă
în toată matricea ,de metal :a acestor · oxizi ,şi păstrarea intactă a sferulelo-r
indică 1folosire-a procedeului turnării la conife.cţionarea ,a cestor plăci metalice·
(fig. 3):
:
Şi Îin .c,az,ul ,d iplomei de la. Her.culane -se fom1ează; ,datorită iaceleiaşi tdhno.logii ,de •turnare ,În ,con,di,~ii identice, o oxidare &upr.aeutecti,că a cuprului.
Conţinutul fo ,cuprit ş i t:eoorit al plăcii de La Herculane este de 26, 90/o, IÎ,n
volume:
Asupra ,a-cestei tabli,ţe intemperiile au ,aoţionat -cu mai multă vigoare,
transformîn-d o parte din sferulele de o:xiizi 11n ,suprafeţe insulare cu conturul
,neregulat ,şi ou tendinţa manifesta de a inv.a,da toată matricea metali-că
(fig. 4). , Se observă, ,ast.fel, -cum se rasp,înde-sc - începînd de Ia sferuLa ,primară de oxizi î111sp-re miatricea metalică noi apofize de oxi.zi · ,de ,cupru şi
cum aceste ,s ferule dispar pe alocuri pentru a 1face lo.c unor s upr.aifeţe întinse
de oxizi de cupru (rfig. 4).

Fig. 3 - Cuprul fin-granular
(alb) formează matricea metalică în care apar numeroase
granule primare de cuprit
(Cu 2 0) (gri) şi de tenorit (CuO)
(negre). după cum şi specificele sferule cu textura zonală, formate din aceiaşi oxizi
de cupru. Diploma Herculane
(Mehadia). Mărit 50 x .

Fig. 4 - Sferule primare' de
cuprit-tenorit (jos) cu apofize
secundare de aceeaşi compoziţie (negru şi cenuşiu în fig.),
care se răspîndesc în matricea
metalică de cupru (alb), după
cum şi plăgi largi de oxizi de
cupru secundari, datoraţi intemperiilor (pata mare, cu contur neregulat, cenuşie-neagră) . ,
Diploma Herculane (Mehadia),
Mărit de 120 X.
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Din cauza wpr.afeţelor mari de ox1z1, rezisten,ţ.a mecanica a ac-estu1
fr.agment de diplomă este scăzută, punîndu-se desprin,de din ea, cu destulă
uşurin,ţă, minuscule păliţi .sferoid.ale sau ou conturul neregulat, de oxizi de
cupru.
Din datele metalografice expuse mai sus se constată că în atelierul metalungic de confeoţion.are a ,plăcilor de oupl'lu pentru diplome se aplica metoda
turnării, fără ·reducerea oxizilor de cupru rezultaţi în ,fluxul tehnologic suib
cele două forme ,structurale: sferoidală şi difuz-ordonată.
Identitatea .de compoziţie binară ~i de structură a metalului celor două
diplome găsite, după aproape două milenii, ,în sudul şi În nordul Daciei,
indică, pentru amîndouă diplomele, acelaşi atelier de origine.

EUGEN STO!COV!Cl

DlE METALLOGRAPHIE EINIGER ROMISCHEN DIPLOME
(Zusammenfass-ung)
Auf Gr.und metallographischer Untersuchungen beziigli.ch die zusammenset:z.ung, Scruktur
un<l Texrur <ler beiden ku.pfernen romischen Diplome aus Gherla und Herculane in R,u.ma11ie11,
es las;t sich f,eiststelilen <lass diese am dieselbe Werkstelle entsta,mmen.

RELIEFUL „NARATIV" !N DACIA

P,ubl.icare,a, nJai ales in ultimele dooă decenii, a uoo1 ibogat maiter,~al
sculptural descoperit pe teritoriul Daciei, permite şi reclamă, totodatăi, pasul
ru11mătt.or în cercetarea antiohită,ţilor romane: sintetiza-rea unor ,aspecte ,ale ,a rtei
provinciG'le. Acestui deziderat âncearcă să-i răspundă ,şi articolul de faţă,
urmărind o categorie ·specială a relief.urilor romane.
In -colecţiile Muzeului ·Banarul,ui din Timişoara (inv. nr. 175) se ,p ăstrea
ză o placă de marmură (înălţime 27 cm, grosime 4 cm) acoperită cu reliefuri -săpate adînc, dis.puse :în două reg,istre {registrul superior .î nalt de 9,5 -om,
iar cel in1fcrior înalt de 10 cm; lfi,g. l1). ,Piesa a aparţinut fostului muzeu ,al
j,udeţukii Severin din Lugoj • şi provine, prohahi:l, din săpăturile întreprinse la
Tibi:scum •p rin ,anii 1923-1924 de G. G. Mateescu. Monumemele roma.ne
păstr.a•te la Lugoj, ,a ctualmente fo Muzeul de istorie ,şi etnografie, iau fost
publicate ori redi,scurate2 ; acesta ,însă - intriînd :în .patrimoniul muzeului ti-

Fig. 1
1

Adresăm "U,venitele mulţ1.1miri colegei Doin-a Benea pentru

t oar.e .J:1 .această p i esă.
2 D. lsac- I. St.ratan, în Banati.ca, II, 197.\, ,p . 11 7-130.
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- a rămas puţin cunos-out, tot ceea ce s-a scris despre el reducîndu-se la sumara precizare „basorelief cu isprăvile lui Hercules", care împreună cu o fotografie figurează .În prezentarea mai veche a colecţiilor de
la Lugoj 3 • Ulterior reliefol a fost aibia amintit4, deşi, după cum vom dovedi
în cele ce urmează, merită mai multă atenţie, fiind ,unul din puţinele monumente ~ulpturale care reprezintă m Dacia genul reliefului „narativ".
Se observă ou uşurinţă că 1în ambele registre au fost înfăţ~şate isprăvile
lui Hercules. Din păcate, starea de conservare mediocră, la ,care se .adaugă
stlÎngăcia lapicidului, produce dificultăţi fo identificarea unor ,scene. _
_- În registrul superior, prima imagine din stînga este cea mai uşor şi mai
sigur de identificat, lupta lui Hercules cu leul din Nemeea. Episqdul este
subiectul de predilecţie al sculptorilor din Dacia, printre cele 12 cunoscute
munci. El mai apare fotr--un relief .de 1a Ulpi,a Traia11a Sarmizegetusa5, un
altul de la Cioroiul Nou 6 , pe un altar rfunerar de la Germisara 7 şi un perete
de ediculă funerară din loc nepr~ciz.at iÎn Transilva11ia8, ca şi pe bolta ,une.i
construcţii funerare de la Porolissum 9 • Subliniem că momentul luptei .este_ redat foarte asemănă,tor pe relieful ,din Ul pia Traiana Sarmizegetusa şi pe .altarul ,de la Germisara, spre deosebire de imaiginea de la Porolissurn, ca.re surprinde eroul intr-o altă poziţie.
A doua imagine îl ,înfă,ţi,şează pe Hercules ou exuvia leonis pe oa.p şi
peste umeri, cu clava ridicată iÎn mina dreaptă, iar peste antebraţul stîng
atîrnă o mantie (?). Similar este ,înfăţişat eroul de un monument din Ulpia
Traia11a Sarmizegetusa 10 şi de o &tatuetă din bronz 11 .
Scena ,următoare din regi•strul superior IÎl ,în,faţişează purtnnd în spate un
animal. In această ~postază Hercules apare, de obicei, :în episodul prezentării
mistreţului de pe muntele Erymanthus lui Eurystheus. Aici ,însă animalul
pare să fie mai degrabă taurul cretan. În luptă cu acesta Hercules nu este
ÎD1făţişa.t ,în Dacia. Nu este exdus ca la extremitatea dreaptă a registrului
superior ,să [nceapă o a patra scen-ă.
In registrul inferior, prima „ispravă" înfăţişată În stînga este greu de
identificat. Ea reprezintă, poate, obţinerea merelor de aur din grădina Hesperidelor. Personajul înfăţişat în mers spre un pom păzit de un şarpe 12
poate fi Atlas, Îtl timp ce Hercul.es ţinea pe umeri bolta ,cerească. La marginea .stângă a registrului inferior credem că putem observa bolta cerească, redată sub forma unui glob şi ,un bl'aţ al eroului, susţinfod-0 13 • Dacă identi.fi3 T. Simu, Indicatorul obiecUUJr mai importante păstrate în Muzeul Judeţului Severin,
Lugoj, 1943, p. 21, fig. 25.
• D. Tudor, Oraşe, tirguri şi sate în Dacia romană, BlJJC'llreşti, 1968, p. 39; M. Bărbules,cu, în ActaMN, XIV, 1977, ,p. 181, nr. 24; idem, în ActaMN, XV, 1978, p. 227.
:, M. Bărhulescu-ffi. N ~ iin Sargetia, XI-XII, 1974--197!5, p. 317-322.
6 D. Tudor, IÎn Omagiu lui Petre Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1965, p. 111.
; M. Bărhulescu, în ActaMN, XIV, 1977, p. 187, nr. 77, f~. V/1-2 (cu bib!.iografia
ma, veche).
~ O. Floca-W. Wo!ski, în 8Ml, XLII, 3, 1973, rp. 21, nr. 23, fig. 34.
!I M. Bărbulescu, op. cit., p. 187-188, nr. 79, fig. IX/1.
10 V. WoUmann, in Apulum, XIII, 1975, p. 213, nr. 12, fig. 14.
11 M. Bărbulescu, op. cit., ip. 184, nr. 49, fig. XI/2.
12 Pomul din grădina Hesperidelor păzit de un şarpe: S. Reinach, RepStat, I, 1897,
p. 463, nr. 1966.
13 Poziţie asemănătoare a lui Atlas (sau Hercules?): S. Rc;nach, RepSoat, p. 468,
m. 1999 A.
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carea este corectă, înseamnă că ne .aiflăm ,în ,faţa unicei reprezentări din Dacia
a momentului obţinerii merelor de aur din grădina Heperidelor. Episo~ul,
deşi apare deja in arta secolului al VI-lea n.e.n. 14, rane rar reprodus de
sculptorii antici 15 . Cu cele trei mere fo palmă Hercules e ,îa:1:făţişat frecvent
în ambele tipuri iconografice întîlnite în Dacia, Mastai'-Giustiniani şi
Farnese.
Relieful următor prezintă eroul În· tovărăşia unui animal. Pare să fie
mai cur,înd scena aducerii boilor iui Geryon, decît ,îmrbLtnzirea oailor lui
Diomede.
In ,cea de a treia imagine din registrul inferior Hercules, cu măciuca
ridicată 1n ,mîn,a dreaptă, apare însoţit de un animal - probaibil, Cer.be11uL Cu
paznicul In.fernului Hercules mai este .figurat fo Dacia, la Ul pia Trai.a.na
Sarmizegerusa16 şi Drobeta 17 •
In continuarea registrului, dintr-o a patra scenă ~e mai ,păstrează lbroţul
drept al eroului cu măci,u,ca.
Un ,sin~r relief din Dacia se poate asemui monumentului din Tibiscum:
cel descoperit de Constantin Dairovi,ciu 1Într-o :încăpere din .aşa-numitul ,,Pala,t al Augusta'1ilor" din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Dintre n,u,meroasele
fragmente ale a-cestui relief, păstrate la Muzeul din Sarmizegetusa, am reuşit
să identificăm dteva scene: lupta cu leul din Nemeea, aducerea boifor lui
Geryon (sau a tau11ului cretan?), prezentarea mistreţului de pe muntele Erymanthus lui Eurystheus şi, poate, episodul uciderii păsărilor s-timfalide18 • Şi
alte fragmente ,de relief19, păstrate fo acelaşi muzeu ori fo Muzeul judeţean
Hune:::oara din Deva, ,ar putea să provină din acest monument de mari dimensiuni; o ,încerc.are de reconstituire ar fi necesară.
Trimiterile frecvente pe care le-am făout ,prin analogii la U1pia Traiana
Sarmizegetusa, sau la localităţi din teritoriul acesteia, Micia şi Germisara,
conduc spre ipoteza producerii altoreliefului descoperit la Tibiscum ~ntr-un
atelier din capitala Daciei sau, cel puţin ,în maniera artistică din Ulpia Traiana Sarmizeget-usa. Diferitele episoade sînt realiz.ate cu minimum de elemente, strict necesare identificării scenei de către privitorul antic. Prin j,uxtapunerea scenelor se acoperă ,în .întregime supra.faţa plăcii, degajîn1du-se impresia de îngrămădire dictată de horror vacuui, caracteristică semnal.ată dej,a la
unele monumente lucrate în metropola Daciei20 •
Cele două monumente se detaşează ,printre numeroasele reliefori cunoscute în Dacia. Av.înd în vedere clasificarea generală ,a reliefolui roman (de--cora-tiv, religios, funerar .şi istoric), cele două ,piese ar trebui încadra-te prin conţinut - 1În categoria reliefului religios. Totuşi, ele s.înt diferite ,de
ceea ce constituie prin excelenţă relieful religios în provincie: plă-cile votive
11 F. Brommer, Herakles. Die zwolf Taten des Helden in antike Kunst und Literatur,
Milnster-Koln, 1953, ,p. 54.
1~ A. Baumeister, Denkmaler des klassischen AlteTtums, I, Milnchen-Leipztg, 1884,
p. 653, fig. 721 (,printre ,,muncile" reprezentate pe soclul unei statuete infăţişîndu-1 .pe
Hercules copil).
16 V. Wollmann, loc. cit.
17 M. Gramatopol-V. Crăciunescu, în Rev. Roum. Hist. l'art, IV, 1967, p. 150,
nr. 160.
18 • M. Bărbulescu-E. Nemeş, loc. cit.; M. Bărbulescu, în ActaMN, XV, 1978, p. 226.
19 Monuments nr. 36 f (pi. X), 37 (pi. IX), 70 (pi. XVII), 274 (pi. XLVI), 298,
299 ,{pi. L), 300 (,pi. LIII), 388, 389 {pi. LXVIII), 391 (pi. LXIX).
20 L. Ţeposu-Marine5<lu, in Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 252.
1
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înfăţişînd o -singură scenă, sau o simplă imag,ine .a divinitătii. Aici avem de-a
face cu o succesiune -de scene, fără puncte de legătură între ele; fiecare în parte
ar fi putut const~tui subiectul unui obişnuit relief votiv. Observînd însă
totalitatea episoadelor se dezvăluie cu uşurinţă inten~ia de narrare a legendei
herculeene, desfăşurată În asemenea reliefuri poliscenice. Abstractie făcînd
de relieforile mitriace în registre 21 , re:iefurile ,nar.ative se dovedesc a fi fo.arte
rare. Mitologia lui Hercules se pretează dealtfel la această modalitate de
transpunere artistica 22 , -dar în întreaga Dacic nu cunoaştem, deocamdată,
vreun alt relief pe care l-am putea cir:umscrie genului „narativ", nici reiferitor la Hercules, nici la vreo altă divini•tate.
Originea re'.iefului narativ .în Dacia, gen reprezen·tat la Ul pia T raiana
Sarmizegetusa şi la Tibiscum, trebuie căutată, ,probabil, ,în Italia, unde o
scrie de sarcofage, datate, .în general, -În ,prima jumătate a secolului al Ii-lea,
prezintă compozitie narativă 23 prin derularea scenelor liturg,ice sau legendare, mai mult sau mai puţin izolate ÎO-tre ele. Sarcofagele de la Villa Borghe.se24 şi Velletri' 25 sînt poate cele mai bune exemple de ilustrare completa
a mitul,ui lui Heroules prin scene suc;:esive, bine individualiz.ate. Şi alte
particularităţi artistice din metropo!a Daciei au o or~gine asemănă•toare. Aµ
de pildă, stelele aniconice, specifice Ulpiei Traian.a Sarmizegetusa -in prima
jumătate a secolului al Ii-lea, se datorează unor meşteri veniţi din nordul
ltaliei 2 H. Pe de altă parte, s...,,a remarcat mai demul-t că elementele etnice italice
detin în capi-tala Daciei o pondere mai însemnată decît, în general, În provin-:ie2i. ln acee.a~i ordine de idei putem adăuga şi răs'P'Îndirea unor culte b
Ul pia T raiana Sarmizegetusa. După părerea noastră, favoarea deosebită de
care se bucură cultul lui Silvanus, dovedită ,prin descoperiri rocente 2 R, -trebui~
pusă pe seama unei componente italice ,În vehicularea acestui cult În provincie,
cel puţin la ifel de consistentă ca cea pannonică şi da!mată 20 .
Cele .două reliefuri narative sînt, prin rar,itatea genului, piese de excepţie
În Dacia. De aceea apare justificată Întrebarea: care era destinaţia lor? Erau
ex-voto-uri, ori constituiau obiecte de cult destinate adoraţiei credincioşilor?
Distinqia pe ,care o face V. Muller ,între „Kiultbild" şi „Gătterbild":io este,
în general, greu de acceptat. Tehnica rondo-hosso era, după concepţia lui
Mi.i!ler, modalitatea prin excelenţă a realizării imagini'.or de cult, reliefului
fiindu-i rezerYa•t doar rolul de „Gătterbild". Referindu-ne la reprezentă rile
lui Hercules -descoperite în Dacia, o imagine care însemna cu siguranţă „Kult21
E. Will, Le reUef cul.tuel greco-romaii1, Paris, 1955, p. 395, ·H5; Al. Popa, În Acta
lra11ica. Textes et memoires, IV. Etudes mithriaques, Teher:m-Licge, 1978, p. 328-330.
•~ A se vedea, de pildă, un relief clin Naipoli, unde scena centrală (Hercules şi
Omphale) e în.conjurată Ja,teral de episoade cu muncile eroului (E. Will, op. cit., p. 435).
23 R. Turcan, Les sarcophages romaim a representations dioriysiaques. E,.-ai de chronologir et d'histoire religieuse, Pari~, 1966, p. 136-139, 165-170.
24 A. Frova, L'arte di Roma e del mondo romano, Torino, 1961, p. 294, 296; J. Ferguson. The Religions of the Roman Empire, London, 1970, p. 141-142.
2·' Bernard Andreae, Studieri zur riimische,, Grabkurist, Heidelberg,
196\ p. 49 sqq.
:1,; L. Ţeposu-Marinescu, loc. cit.
21
TransAnt, p. 162; C. Daicovici,u-H. Daicoviciu, Vipia Traiaira, Bucureşti, 1966,
p. 24.
28 A. Rusu, În Apulum, XIII, 1975, p. 697-698; I. Piso-A. Rusu, În
ActaMN,
XJV, 1977, ,p. 155-157.
2u St. Toth, în Acta Class. Univ. Scient. Debrecen, III, 1967, p. 77-84.
io RE, Suppl., V, s.v. Kultbild, 472.
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bild" (!în accepţiunea dată de MiiUer termenufoi) ar fi statuia colosa!ă a,le
cărei fragmente s-au descoperit recent în templul sincretist (aşa-zis al lui
MaLa,gbel) la Ulpia Traian:a S.armizegetusa 31 . Ne raliem opiniei lui E. Will
potrivit căreia nu numai statuile pot fi imagini de cult, ci şi reliefurile; prin
urmare, limitele între ..~ultbild" şi „Gotterbild", pe care V. Muller le credea
foarte dare sînt de fapt confuze-1 2 • Există mai multe oulte unde modalitatea
de redare artistică a divinităţii este relief.ul ,prin excelenţă (Mithras, cavalerii danubieni, cava!erul trac etc.). Apoi, să nu uităm că dacă o statuie e
operă de artă, ea es-te in acelaşi timp mai costisitoare, ceea ce poate deveni un
impediment în procurarea ei. De aceea, re1iefurile cu scene multiple, ,.narative", de la ULpia Tr.aiana Sarmizegetusa şi T~biscum, modele de „Gotterbild" prin mişcare şi prezentarea acţiunii, puteau constinui obiecte de veneraţie, adică ,,Kultbild", suplinind imagini tridimensionale. La sfîrşitul secolului
al II-lea şi la !Începutul celui următor mai mulţi împăra·ţi i(Commodus, Septimius Severus, CaracaHa), prin dev0ţiunea lor specială au revitalizat cultul
eroului33 • ln această epocă se plasează, probabil, şi reliefurile care „povestesc" mitul lui Hercules. Dacia se ,conforma politicii religioase imperiale:
act de loialism politic mascat de veşminte religioase, sima~ie în care ,a,m găsi_t
şi ooltde abstraqiunilor personitficateJ 4 •
Relief.urile „narative" fac dovada anumitor cunoştinţe fo domeniul mitologiei clasice. Ele constituiau, <lea!.tJfel, una din modalităţile de preluare .în
provincie a unui cult larg răspîndit ,în epoca i-mper,ială. Este ştiută importanţa reprezentărilor pentru .formarea ideilor religioase la marea majoritate a
credincioşilor; rolul educativ deţine iÎn acest caz primatul şi adesea calităţile
artistice sînt siuibordonate conţiniutului n,arativ. Faptul că pe relieful de .Ia
Tibiscum nu apare nici. o inscripţie explicativă este semnul familiarizării privi,torilor cu conţinutul scenelor. Amintim că pe unul diin celebrele mozaicuri
de l.a Ulpia Tr.aiana Sarmizegetus,a 35 ,a,pare Achile, ,în faţa căruia se ,prosternă
Priam, implorînd corpul lui Hector; În spate se află Hermes şi Automedon.
Ni se pare deosebit de semnificativ faptul, neobservat pînă acum, că înscriindu-se numele lui Achile, Priam şi Automedon, lipseşte cel al lui
Hermes-Mercurius. Dar nu Întîmplător: înfăţişarea acestuia era binecunoscută tuturor, orice numire ar fi fost superfluă. Similară este
situaţia de pe aşa-numita arca lui Cipselos. În descrierea pe care i-o face,
Pausanias menţionează că relieifurile arcei sînt Snsoţite de inscripţii. Într-un
caz însă, Pausanias explică lipsa acestor scurte texte as•tfel: .,Într1uoît Heracles
nu este greu de recunos,cut, datorită isprăvii pe care o săVIÎrşeşte şi înfăţişării,
numele nu i s-a menţionat alături" 36 .
31

32

I. Piso, în AIJ A, XXI, 1978, p. 279-280.
E. Will, op. cit., _p. 19-22.

33 L. Preller, Romische Mythologie, Berlin, 1865, p. 657-658; LexMyth, I, 2, s.v.
Hercules, col. 2980--3002 [R. Peter]; DA, III, 1, s.v. Hercules, p. 128 [F. Diirroa.ch];
G. WiS&Owa, Religion und Kultus der Ramer, Miinchen, 1912, p. 94; RE, VIII, 1, s.v.
Hercules, col. 580-582 [Boehm]; Fr. A!theim, IA religion romaine antique, .Par.îs, 1955,
p. 290; K. Lat.te, Romische Religionsgeschichte, Miinchen, 1%0, p. 321, 418; Fr. Cu,mont,
Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains, Paris, 1966, p. 415; J. Ferguson, op.
cit., p. 41.
34 B. Bărbulescu, in AIIA, XX, 1977, p. 284-285.
35 I. Berdu, .în Apulum, IV, 1'961, p. 157 5qq. (ou bibliograJ'ia mai veche).
3 ij Pausanias, Călătorie în Grecia, V, 17 (trad. M. Marinescu-Himu, Bucureşti, 1,974).
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Dacă astăzi nu putem identifica unele scene ale reliefurilor narative, este
interesant de observat că l~psa oricărei ,precizări epi.graifice dovedeşte că locuitorul Daciei· romane nu avea nevoie de asemenea explicaţii. Cu alte cuvinte, rel~furile „narative" - adevărate „cărţi de imagmi fo piatră" 37 atestă şi în Dacia, ca în oricare provincie a lumii romane, transmiterea vizuală şi preluarea unui mit larg răspîndit, o părticică din comoara spirituală
gTeco-romană.

MIHAI BARBULESCU

LE RELIEF „NARRATIF" EN DACIE
,(Resume)

a

a

Le re1ief ,,narratW est represente en Dac.ie
Tibisou.m {fig. 1) et
Ulpi.1 Trai=a
Sarmizegeousa par deux monuments qui deploient la legende d'Hercu!e dans une suo:cssion
d'episodes, la narrant au spectatcur. L'originc de cc rypc de relief doit ~tre cherchce probahlement en !talie ou, d'unc maniere semblable, Ies cxploits d'Hercule sont figures llUr des
sarcophages. L'existence des reliefs „narracifs• eprouve des connaiss:l.llces de mythologie clas&ique en Dacic.

a7 E. Will, op. cit., p. 418.

UN BRONZ ROMAN DE LA TIBISCUM

In anu.l 1979, Sn graidina ,oasei

cu nr. 2 ,din Jupa (anticul Tibiscum ,'as tăzi

aparţinund or,a,şului Caransebeş, jud. Car,aş-Severin), pr0iprietatea lui VaBereşnic, a fost ,descoperită .în tâmplător o splendidă ,statuetă din bronz
rom ană. Piesa. păstrînd patina a ntică, din păcate se conservă fragmentar.

sat
sile

personajiului reprezentat lipsindu-i pi-cioarele (s,tlÎngul .deasupra .g enundiiului.
celă-lalt sub ,fesă) şi antebraţul drept. Pe întreg corpul figurinei se olbservă lo-v'.i,turi, dator,a te plugului ou care ea a fost atinsă din ,greşeală fo timpul
1-ucrăr~lor agricole. Dimensiuni: Snălţimea 7 .cm, lăţimea maximă 3,4 .cm, /Înălţimea feţei 1,3 cm.
.
Statueta ân1făiţişează un efeb (.fig. 1 a-1 d), nud, cu capul ,î ntors ,spre
dreapt.a şi ,faţa •UJŞo r ,aplecată spre um ăr,ul respe,ctiv. Figura imberb ă, prelun-

Fig. I a -

Statueta efebului de la
Ti biscum (vedei:e frontală).

Fig. 1 b -

Aceeaşi

(vedere

dorsală).
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gă, de un realism impresionant, are partioularitaiţi rbine distincte. Fr,untea
înaltăi, ochii mari marcaţi pnn incizii circulare şi irisul punctat (desigur, Iooul unor pietricele colorate ,sau emailuri, astăzi căzute), nasul drept, gura
potrivită, băribi,a şi urechile mici, ~tiui zvelt, sugerează pe11fecţiunea . Părul
este sourt, budat, !fiind legat cu o taenia r(ipanglica ,se remarcă mai bine m
regiunea cefei, fig. 1 b şi 1 c). Corpul bine propor,ţionat, cu musculatura
.dexvohată, dar nu excesivă, .reliefată prin linii ,anatomice adînci ,(cofo.ana vertcbrială, •triuni~hiu1 in~inal etc.) .prezintă imaginea clasică ,a canonului elin .
Areolele mamare peruorate amintesc <le Îllllpoddbirea lor prin placare ou un
alt, mater~al, aown dispărut (amănuntul este vizibil, 'În speciail, în fig. 1 ,a şi
1 d). Deşi, OUilll .aminteam, picioarele ,per.sonajului sînt rupte, restu.rile păs
trate per,mit stab.ilirea centrului de greutate a :trunchiului, pLasat pe piciorul
drept, celăl,al.t fiind relaxat '(fig. 1 ib ). Bravul stiîng este :în.doit, iar roti.na .adusă
La spate, cu ,pumnul ,strfo,s (fig. 1 lb). iPe acelaşi ,umăr efebul poană o hlamidă
făcută ,sul, veşm'înt ce se -înfă,şoară de ,înciheietur,a mîinii .stîn,gi. Orificiul Larg
ce . ,se observă pe veşmânt ~n regiunea cLaviculei pare a in,di,oa locul 'Utfei
fibule (lfig. 1 a), .di s trusă, probabil, de unealta agricolă care ,a ,scos La iveală
statueta din pămfot . Celălalt braţ i(lf oacturat ,de la cot) ,a:tJÎrnă puţin 1ater,al pe
Lîn.gă co11p.

Pig. 1 c -

Aceeaşi

(privire lateralii
stinga).

Fig. 1 d -

Aceeaşi

(privire
dreapta).

laterală
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Măi~tria artistică a acestei mici opere sculpturale ne pune, fără îndoială, în faţa unui import ele excep~ie,
care îl fo-eadrăm cronologic la mijlocul secolului al II-iea e.n., cunoscuta epocă de pros.peri-tate a lmperittlui
din timpul dinastiei antoniniene. La foceput am fost tentaţi .să considerăm figurina un produs al veacului precedent, dar caracteristica punctării irirului

,ee

nu apare incă ,în arta -tridimensională a secol,ului I e.n., oînd este şti,ut faptul
pupilele personajelor statuare sînt oarbe.
Deosebit de dificilă este ,însă identificarea personajului. Starea de conservare destul de ,precară a piesei, cu fracrnrarea unor yăni din membre, care
nu mai păstrează atributele, face imposrbilă aceasta determinare precisă.
Personaje nude fără nume 9Înt des Întîlnite În toreutica dasică greco-romană•,
dar indicii vagi, ca poziţia corpului, coaf.ura, şi, ,în sfîrşit, hlamida de pc
umărul efebului ar putea indica fie pe Apollo 2 , fie, mai degrabă, pe Mercurius3 (nu este obligatoriu să aibă specificul petasus pe creştet 4 ), dar în nici un
caz figura unui .atle-t5. Oricum, poate nu atJÎt această identiificare de rutină
este importantă, cit fap~ul că statueta semnalată, acevărată capodoperă a
bronz'llrilor antice, a fost descoperită in anticul Tibiscum, deci ,pe teritoriul
fostei provincii traiane, ea îmbogăţind astfel repertoriul artistic al Dacici
romane ru o piesă .de o valoare deosebită.
că

CONSTANTIN POP -

DOINA BENEA

UNE BRONZE ROMAIN DE TIBISCUM
(Resume)

a

On (lt<:rit et on interprete une statuette de bronze roma.ine, dcconverte
Jupa (l'ancienne
cite Tihi:srum, fig. 1 a - I <l), qui reprcsente I\Jn ephehe. L'identification du personnage Cit
diffa<"ile a .:ause de J'etat frag:mentaire de la ,piece (on ne se conserve ,pas auoun attribut). le
,personnate rpouvant ctre Apo'.lo ou Mercurius.
La figurine (tlll pro<luit d'im,portation), <latee au milieu Je IJeme siecle de n.e., a une
remarqt,ab)e va',:ur du point de vue art:stique.

1

S. Reinach, R(,pStW.t, II, 2, 1898, p. 590, nr. 10; III, 1904,
S. Reinach, RepStat, II, 1, I 897, ,p. 87, nr. 5; III, 1904, p. 28, nr.
3
S. Reinach, RepStat, II, 1, 1897, p. 149, nr. 10, p. 151, nr.
nr ..~; IV, 1910, p. NO, nr. 2 etc.
• Ibidem.
'' în ana statu.ară anti~ă acleţii ™-' purtau veşminte, nici măcar
umăr, ca Jn cazul statuetei de faţă.
2

p. 165, nr. 2 et.::9 ş.a.
I; III, 1904, p. 42,

o mantie strînsă pe

O

INTERESANTĂ PIESĂ ROMANĂ

DESCOPERITA LA POJEJENA*

Sa.paturile .arheologice iÎn castrul roman de La Pojejen.a (jud. Garaş-Seve-
rin) din campania anului 1978 1 ,a,u permis descoperirea, fo Seoţiunea XLIII,
caroul 19,20, la 75 cm adîncime, în spatele vestigiilor unui horreum, a unei
interesante piese romane ~fig. 1).
ES1te voro,a de o pla.cuţa triu1111ghiulară din fier, ou .dimensiunile: 1ungimeia
hazei 7 ,cm, hm:gimea celor ,două laturi 5,5 ,cm, ,grosimea plăcii pl'o.priu-zise
0,3 cm şi :grosimea maximă (ou lbust) 1,2 can. Spatele este uşor concav. Starea de conservare este ,a,oceptaibilă, capul celui reprezentat fiind :însă rupt.
Scena figurată :i111făţi1şează un bust~pectoral al un,ui personaj masculin,
după cum am spus ocefal. Dimensiunile buswl,ui siînt: îna'1,ţimea 3,4 cm 'Şi Iă-

Fig. 1 -

Plăcuţă dolicheniană

* Comunicarea

de la Pojejena (jud.

Caraş-Severin) .

ţinută la Smnposionu] ,,In memoriam Constantini Daicov:iciu" {Car.an21 martie 1981).
1 Săpăturile arheologice au fost executate de colect~vul MuzeuLui 'judeţean Reşiţa condus
de Ovidiu Bozu.
sebeş,

3Q -

Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVIIl/1981
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ţimea lui 3,8 om. Personajul, un militar după caracteristicile îmbrăcă.min,ţii,
este înveşmintat Într-o lorica squamata, sugerată prin incizii mărunte ,în formă
de solzi, purtînd pe umeri o mantie (sagum, pelerină specifică militarilor)
drapată (se pot observa pe umeri inciziile faldurilor, sub infăţişarea unor
epole\i, sau În regiunea claviculelor), mantie prinsă cu cite o fibulă rotundă,
po-doi3Jbe ce leagă Între e!e curelele ori lambrachiile armurei, împreună cu
lanţul gros ornamental de care a.tîrnă ,în mijloc un masiv pandantiv circular.
Pe giÎtul lung al celui reprezentat se observă un lanţ decorativ, avînd în centru un medalion.
Din punct de vedere a tehnicii de prelucrare a plăcuţei sînt de remarcat
două det:alii interesante: a) Bustul este din plumb şi a fost lipit, probabil la
cald, de placa triunghiulară; b) Capul personajului (astăzi distrus) a fost confecţionat din alt material, posibil bronz sau argint, şi a. fost prins de corp
cu un ac (lungimea 0,7 cm), ce se observă ,În gît (numai aşa se poate explica
prezenta lui aici) şi fixat cu sulf topit, procedeu des ~ntrebuinţat în arta.
antică, în special la fixarea geme'.or şi
cameelor ,în montura. inelelor2 . Mai
puţin verosimilă ni se pare ideea. ataşării capului, ân ,cazul con.feqionării lui
tot din pl,umb, datorat unei fracturi in timpul exe,cuţiei sau cîndva ulterior.
Forma~ul plăcuţei {triunghiulară) şi personajul loricat, fără dubii un
militar, ne pune În faţa unui ex i:oto dedicat divinităţii orientale luppiter
Dolichenus. Această ipoteză se bazează pe o analogie mai ,îndepărtată (forma
este aceeaşi, ,da.r dimensiunile şi personajele sînt altele), şi anume placa u:unghiulară provenită de la Uri (Austria)3, pe care autorul, R. Fleischer, o
consideră un aşa-zis „Bronzerelief aus Mauer" 4 • Identificarea personajului ca
fiind zeul din Doli-che am .făcut-o după ,însemnele militare (lorica squamata
,,solzoasă" şi sagum-ul), asemănătoare ca execuţie cu cele de pe placa votivă
dedicată aceleia.şi divinităţi, pe ,un monument votiv descoperit ,În castrul de
la Răcari (jud. Dolj) 5 sau după ,îmbrăcămintea personajului dolichenian din
grupul statuar de bronz provenit tot ,din am~ntita localitate Url 6 • Însuşi fapnul
că pe scu!ptura de la Pojejena cel înfăţişat avea capul confecţionat dintr-un
alt metal deoît corpul, pentru a ieşi În evidenţă ,pe cine a dorit artistul să-l
reprezinte (artificiu de prelucrare cunoscut în arta acelor timpuri 7 ), întăreşte
ipoteza noastră privind identificarea importantiului personaj. Dimensiunile
mici ale plăcuţei şi faptul ,că nu se observă pe partea ei posterioară nici o
urmă de ,în,castr,are Într-un zid sau ,fixare pe altceva, ne îndeamnă să o
considerăm, probabil, ,un ornament ce cecora poate armura de paradă a unui
oştean de vază.
Pentru Dacia - pare-se şi pentru Imperiu - acest fragment sculptural constituie, în toreutică, deocamdată, un unicat (zeul apare singur, fără
taur şi toporul bi,pen). Din punct de vedere artistic monumentul vădeşte un

de

~ Pentru det1lii)e tehnice muJţumim şi pe această cale
se,·ţie la Muzeul de istorie al Transilvaniei <lin Cluj-Na,poca.
3 R.
Fleischer, Die rămischen Bronun aus Osterreich,

co!~gu:ui ~ico!ae Vhss:1.

ş:!f

Main,, 1967, p. 99, nr. I IC,,
pi. 64-67.
4 Idem, op. cit., pi. 64-67.
j D. Tudor, in Apulum, IIII, 1961, p. 145-150, fig. I.
6 R. Fleischer, op. cit., ,p. J4-36, nr. 18, pl. 10---12.
1 De exemplu, pupilele statuetelor de bronz aveau rn mldte , J.rnri ,r:sul mJ.r·,.1t -•
arg:nt. pietri-cele colorate ş.a., iar och'i. bu?ele. vops:te eu:.
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deosebit simţ al frumosului, detaliile anatomice ~i vestimentare ale per,sonajului fiind reuşit redate, dacă ,ţinem seama că turnarea IÎil matriţe necesita o
operaţie destul de deli,eată. Aceste constatări artistice .permit încadrarea cronologică a fragmentul,ui ,de la Pojejena la mijlocul ,secolului al H-lea e.n., fo
epoca de prosperitate şi avfot ,culm.ir.al a dinastiei An-tonini:lor.
In ,încheiere, ţinem să reamintim ineditiul tehnicii de prelucrare a .piesei,
şi anume, o placă din fier pe care s-a fixat un bust-pectoral din plumb, avînd.
capul, I.a riîndul lui, confeqionat dintr-un alt metal r(proba:bil bronz sau argint). Toate aceste detalii le-am su:blini.a-t pentru că ne aflăm ;în faţa unui
monument sculptural ou o manieră de execuţie nemaiîntîlni,tă, ,care face dovada
- dacă mai era nevoie - a inventivităţii meşterilor anti-ci.

CONST ANT!N POP -

OVIDIU BOZU

UNE INTERESSANTE PIECE ROMAINE DECOUVERTE A POJEJENA
(Resume)
0n decrit et on interiprete ,une plaquette triangulaire de fer lfll- 1), decourver-te dans
le camp fortific roma.i.n de Pojejena (dep. de Caraş-5everin), qui represente r,,ppitn Dolichtniu (le .personnage est accphale, mais Ies insignes militaires lorkti squamTT14ta et le s-11gum
l'ont identific sans equivoq,ue). Le peoto.Nl representant le bust de la divirute est C101lfectionne
en :Plomb et b ,tete {aujourd'hui disparue) a etc travaille, parait-il, d"Un autre metal,
probablemen,t bronze. ou argent. La piece est datable au milieu de Hem• IÎ~e de n.e.

UN TIPAR PENTRU VASE CU FIGURI !N RELIEF
DE LA ROMULA

După cum ,au arătat cercetările arheologice {reluate cu un ,deceniu şi
jumătate 1n urmă), Romula reprezintă, • şi din punc-t de vedere ial produeţiei
ceramice, centrul cel mai de seamă al Daciei Inlferior 1(Malvensis) 1• Intre des-

coperirile de acest gen, un .Ioc ,aparte deţiin aici vasele -0u figuri iîn relief2 •
J'.n acea9tă notă ne reţine ,atenţia un tipar de lu-t ,ars, păstrat iÎn muzeul din
Caria,cal (fig. 1). El a fost ,p ublicat cu mai mulţi ani în urmă de G. Popilian
şi Gh. Poenaru Bor.d ea ,{primul .fiind auto11ul mai multor sr,udii şi al unei
v,al0roase monogra!fii asupra ceramicii romane din Ohenia 3). Pent11u a reda
oît mai exact opinia autorilor, J"eproducem ~n continuare prezentarea şi comentar~rul lor pe mar.ginea acestui ohiect 4 : « Tiparul are lfonma unui trapez
i.soscd, haza mică jos, 4,5 cm, haz.a mare ,sus, 6 cm, laturile 7,4 cm, foăl,ţi
mea 7,7 cm. Scena reprezent,ată ,se incadrează IÎntr-,un pătrat ou lat,ura de
5 om. Spre :bază tiparul are o margine de 2,5 cm nedeoorată. Scena pe care
o descriem după pozitivul realiz.a,r din material plastic ... reprezintă un co-pila,,ş nud, IÎ!ll picioare, din faţă privind ,s pre st!Înga. 1n mîna ,dreaptă ţine
o frunză pe -oare o îndreptă spre un
miel ·sau cîine, în picioare, cu c-apul ân
sus ,şi privirea ~ndreptată spre acesta.
In mîna stîngă probabil un fru ct cu
frunze. Scena mai cuprinde şi un copac
aflat în partea stîngă. O analogie
apropiată o aflăm pe o placă votivă
dedicată lui Men, pe oare se -1-flă o
scenă foarte ,asemănătoare cu cea de pe
V'-lsul no stru. S-ar putea, oeşi nu
putem fi absolut siguri., ca prin aplicarea ,şi a ,altor tipare 1,ă se fi re-alizat·
pe vasul produs în atelierele de la Romula-MalvQ, o ·decoraţie mai comp:exă .
Analogia ducîndu-ne spre cultul lui
Men, ,am avea un început de atestare
al acestuia, destul de rar dealtfel În Pig. 1 _ Tipar de lut de Ia Remula (dese1t
Dacia, În Oltenia romană, deşi ni ci o
după un pozitiv).
1

G. Popilian, În Dacia, N.S., XX, 1976, ,p. 221-250.
G. Popilian, Gh. Poenaru Bor,dea, în SC/V, 24, 1973, 2, p. 2J 9- 257; C . C. Pctolcscu, î:n StCl, ,1.7, 1977, ip. 155-157, nr. 3.
3 G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976.
• G. Popili.an, Gh. Poenaru Bordca, op. cit., p. 255, pi. V/2; G. Popilian, Cer,vnica .. .•
p . 77-78 şi p . 178, nr. 303.
2
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altă interpretare n-ar fi cu torul de exclus,
vădi că imaginea care ne preocupă nu face

mai ales în cazul în care s-ar
parte organică din cele fireş,ti
la acest cult, ajun~înd fo cadrul lor prin sincretism. Ţinem de alde} să precizăm că, după părerea noastră, atri.buiirea unei imagini unui cult sau altuia
este de multe ori mai delicată decît ,poa-te părea 1a prima vedere şi mai
complexă deoît rezolvarea ~rin simplă analogie formală» 5 •
Descrierea este corecta, dar animalul reprezentat nu este un cîine, ci
sigur un miel. De asemenea, analogia invocată 6 nu are nimic comun cu subiec-~ul de pe tiparul de la Romula, ,a-st1fel că orice discuţie cu privire .La cultul l,ui Men ;în Dacia sudică este lfără obiect.
Gafoiatea ,artistică a reprezentării ne-a pus însă ,În faţa problemei dacă
nu este cumva voi:,ba de o imitaţie după un vas de bronz. Deahifel, chiar profilul părţii interioare a tiparului trimite spre un an,ume liÎp de vase ,globulare
de bronz cu figuri în relief7•
Pe un asemenea vas, păstrat în Rijksmuseum G. M. Kam din Nijmegeo
(Olanda), sînt reprezentaţi patru copilaşi - doi îmbrăcaţi cu tunică scurtă,
încinsă, ceilalţi doi nuzi 8 • Unul este aproape identic cu cel de pe tiparul de la
Romu-la, doar clinele este Întrucîtva diferit ,(dacă nu cumva diferenţa se da1:orează ·unghiului din care au fost realizate fotografiile vawlui de la Ni 1jrnegen9) ~fig. 2-3). Dimensiunile nu par .să d~fere prea mult10 • Se poa1e
afirma deci că tipa11ul de la Romula a fost con1feqionat după un vas asemă
nător cu cel aflat în muzeul din Nijmegen. Este o atestare indirectă a prezenţei fo Dacia a unor asemenea vase de bronz, aduse tocmai din provinciile
occident.ale11 ; de cudnd, dealnfel, un asemene.a t~p de vas a apărut şi ~n Dacia,
în cursul săpăturilor din castrul de la Gilău 12 •
După opinia lui A. de Ridder, copilaşii .de pe vasul de la Nijmegen reprezintă cele patru anotimpuri 13 ; în arta antică (de exemplu în mozaicuri)
5 MulţUmim -Lui Gh. Poenaru Bor~a ~e 111e-a ~us la ,dispoziţie pozi,tivul realizat după
acest tipar, în vederea srudicrii reprezentării figurate. Menţionăm, de asemenea, că desenul
este reprodus după studiul celor doi autori.
B E. Lane, Corpus monumentorum religionis Dei Menis, I, Lei.den, 1971', p. 64-65, nr. 99,
pl. 43 (vezi G. Popilian, Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 255, nota 86).
' Maria H. P. den Boestero, The bronze Vessels in the Rijksmuseum G. M. Kam "t
Nij~gen, Ni;megen, 1956, p. 88-89, nr. 310-311, pi. XVII; Romiscb-Germanisches Museum der Stadt Koln, 1974, p. 138, fig. 269; Suzanne Tassinari, la vaisseJ.le de bronze r<,maine et provinciale au Musee des antiquites nationales, Paris, 1975, nr. 204, pi. XXXJX_
B Maria H. P. den Boestero, op. cit., p. 89, nr. 311, pi. XVII.
9 For.ogra,fiile, i1111,preună cu unele date tehnice, ne-au fost trimise de Antoinctte GerhartlWitteveen (Rijkmrnseum G. M. Kam din Nijmegen), ,pentru cuc ii aducem şi aici mulţu
mirile noastre.
10 Vasul de la Nijmegen are 8,7 om înălţime; comparînd fotografiile (realiza,te la sca1a
1 :1) cu -tiparul de la Romula, am constatat că dimensiunile sînt aproape identice.
11 Pentru legăturile comerciale ale Daciei romane, vezi srudi,ul nostru din Revista de
istorie, XXXIV, 1981, 4.
12 D, Isac, comunicare la sesiunea Muzeului de istorie al Transilvaniei, Cl,uj-Napoca,
mai 1980.
13 A. de Ridcler, Bronzes antiques du UJlll!Tt, li, pl. 105, 2970 (apud M. H. P. ~
Boesterd, loc. cit.).
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Vas mic de bronz cu reprezentarea anotimpurilor (Rijksmuseum G. M. Kam,
Nijmegen).
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Fig. 3 -
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vas de bronz din Rijksmu111:um G. M. Kam.
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există numeroase reprezentări ale acestora 14 • În Daci,a fosaişi, ounoaştem reprezentări sculpturale ale primăverii 15 , verii 16 şi toamnei 17 . Scena bucolică
de pe tiparul de la Romula (a se compara cu reprezentările de pe vasul de
la Nijmegen, în succesiunea lor firească) arată că este vorba de o imagine alegorică a primăverii.

Importanţa
şi legăturilor cu

acestei descoperiri este deosebită pentru prob'.ema importurilor
proYinciile occidentale, ,preoum şi pentru studierea unei categorii speciale a ceramicii provinciale - cea imitată după vasele de bronz 18 .
Nu credem .că Yasele realizate cu asemenea tipar erau obiecte de cult,
astfel Încît nu pot fi avute ,În vedere în studiul vieţii religioase a provinciei.
Amintim ,însă că două vase de bronz cu figuri În relief au fost ,descoperite
în necropola tu.mulară de la Noviodunum 19 , iar ahul 1Într-un mormînt de la
Capidava 20 - probaibil cu rol de balsamaria; av.înd în vedere acestea, imaginea celor patru anotimpuri {reprezentate ini,ţial .şi pe tiparul ,de la Romula),
prefigurare .a eta..pelor vieţii {copilărie, tinereţe, maturitate şi bătriîneţe), poate
să fi avut şi un caracter sim!bolic 21 •
CONSTANTIN C. PETOLESCU

UN MOULE POUR VASES A FIGURES EN RELIEF DE ROMULA
(Resume)

a

L'auteur roprend l'ctude d'un fragment de moule en ,terre cuite mis au jour
Romula.
{en Dacic Inferieure); le positif rcalise en plhre nous presente un enfant nu avec un agneau
pres d',un arbre (fig. I). Nous connaissons une scene identique sur un ,petit vase en bronze
ropresentant Ies quatre Saisons (fig. 2-3), conserve dans le 111usee de Nianegue (Pa~-Bas)
(Maria H. P. <len Boesterd, The branze Vesrels in the Rijkrmuseum G. M. Kam at Nijmegen, Nijanegen, 1956, p. 89, nr. 311).
Sans doute, a l'aide d'un tel moule an coulait des vases en terre cuite imctant un vase
en bronze d'iI11iJ>Ortation.
14
A. Rapp, in LexMyth, I. 2, 1886-1890, col. 2712 şi urm., J. A. Hild, în DA,
III, l, s.v. Horae, p. 249-256; G. M. A. Hanfmann, The Searon Sarcophager in Dumbarton
Oaks, 1-11, Cambridge Mass., 1951 (inaccesibilă; vezi darea de seamă publicată de R. Horn,
În Gnomon, 28, 1955, .p. 351-_159); Fr. Matz, Ein rămircher Meisterwerk. Der JahreszeitensaTkophag Badminton-New York, Berlin, l 958; E. Simon, Stagioni, în Endclopedia
dell'arte antica clarsica e orientale, Roma, 1966, 'P· 468-473.
1~ CIL, III, 7783 {Apuaum; «Amor ad truncum aribori~ staru, facis inversae innixus,
d. ramum cum fructlbus tenens»); dede9wbt inscr~pţia: Prima vera.
1a D. Tudor, in BCMJ, XX:VILI, 1935, 83, !P· 41, nr. 50 (R.omula).
17 Idem, op. cit., p. 119, nr. 138 (Romula): mică divinitate Înari,pată, şetlnd, cu poala
plină de .fructe; D. Tu<lor o identifică drept Pomona.
18 Oct. Floca, În Materiale, I, 1954, p. 768-772.
19 G. Simion. în Peuce, VII, 1977, p. 129-130, pl. IX; cel de~! doilea. este inedit fo
Muzeul Deltei Dtmării, Tulcea.
l!ll Informaţie Valer,u Georgescu (Muzeul de istorie naţională şi arheologie, Constanţa).
21 Pentru această problemă, vezi F. Cumont, Rechercher sUT le symbal~me funeraire des
Rom.ains, Piri~, J 942, p. 529 (index, Saisons).

STUDIUL METALOGRAFIC AL UNOR MONEDE

Ca urm.are :a so licitării to v araşe1 cercetător prin-cipa l Iudita Winkler,
de :a Insti tutul <le J.soorie şi Arheolo~ie din Cliuj-Napo<:.a, au fost studiate metalografic opt monede de argint, bronz şi oupru, •În vederea stabilirii particu!.arită,ţilo r lor de compoziţie, strucuură, şi de tehnologie a co nifeeţionăr,ii .
l. M oneda emisă ditpă un dernar de la Traiavnus

Se caracterizează prin natura deosebi,tă a .aliajului, format din argint şi
stani u sub fo rm ă de so luţie solidă {în propor,ţie de 790/o) , din cupru şi cuprit
- ,ca .dez<1imestec di spersat în .fondul de aliaj Ag-Sn - în propo rţie de
100/o, la care se adaugă agregatele de acid metastanic (110/o) (fig. l)J- 2 .
Densi tatea relati v mi că a monedei, de numai 6,5, se datoreşte fo ,primul
r.înd com pozi,ţiei aliajului alb-strălucitor, maleabi l, cu un important co nţinut
de s,tan i·u (d = 6,98).

Fig. I - Mon eda Traianus. Aliaj ternar format din argintstaniu-cupru , care plllle în evidenţă o matrice de Ag - Sn
(al b - ce nu şie },
în care se văd dispersate neregulat granule
sferoidale <le cupru şi granule xenomorfe de acid metastanic
(negru). Mărit de 500 X .
1
2

G. l. Pe tren ko, Zei tschri/t fi.ir anorganische Chemie, SJ , 1907, ,p. 210.
Hty ock-Nev ille, Philowphical Transa ctiom, Se ria A, 184, 18~7, p. 40.
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Pe reversul monedei apaire o suflură de formă lenticulară care îngroaşă
moneda de 1a 1,5 mm la 3,7 mm fa această zonă a ei. Formarea suflurii se
datoreşte proprietăţii ar,gimului şi a aliajelor sale de a absorbi oxigenul
din aer dnd sînt topite şi de a-l elimina apoi prin răcire, lăsând iîn urmă
goluri sau forme veziculare, ca de exemplu 3n cazul .acestei moneide.
In microfotografia din fig. 1 se observă repartiţia ,în fondul format de
,soluţia solidă Ag-Sn a granulelor microni.ce, sferoidale, ,de cupru şi a agregatelor de acid metastanic ,(H2 Sn03 ), ou contur neregulat ~i cu reflexe negre,
dispuse neorienta·t ,În raport cu ,planele (supraifeţele) monedei. Rezultă astfel
o tehnologie de turnare a monedei.
Pentru a confirma experimental această tehnolo.gie ,a confeqionării monedei prin turnare, moneda a fost ,încălzită la 500° C în mediu ,oxidant şi,
,printr-o laminare (batere) uşoară, s-.a eliminat aproape complet sufl.ura lenticulară de pe revers. Totodată s-a constatat că l,a această temperatură şi în
condiţii de mediu oxidant, se degajă un fum alb de Sn0 2 şi de oxizi roşii
şi negri de cupru (Cu 20+CuO), care se depun ,pe suprafaţa monedei. Observînd la microscop suprafaţa monedei, după tratamentul termic descris, se
constată formarea unei structuri poroase, ca rezultat al eliminării parţiale a
componenţilor staniu şi ,cupru din aliajul de argint; primul, ca mai volatil,
iar al ,doilea ca fiind mai puţin rezistent 1a oxidare, in comparaţie cu arginrul.
O analiză chimică calitativă a monedei .confirmă prezenţa ,celor trei
elemente Ag-Sn-Cu, •coroboriînd astfel ,datele de analiză metalografică.
Intrucît elementele componente ale ,aliajului monedei erau .foarte bine
cunoscute şi folosi-te în mod curent în monetăriile din antichi,tate, este greu
de hotărît dacă moneda T raianus a fost turnată •În antichitate sau da-că ea
reprezintă un fals modern.
Totuşi, compoziţia monedei reprezintă un caz aparte, ea deosebindu-se
categoric de compoziţia normală a monedelor ,de argint din antichitate, tocmai prin acest adaos de staniu. Pînă la găsirea altor monede de aceeaşi compoziţie şi cu o origine sigură dintr-un atelier sau dintr-un tezaur din antichitate, denarul Traianus analizat rămine, după părerea noastră, un tals
modern.
2. Moneda cu

două

efigii

Moneda cu două efigii: Postumus şi Diocletianus este formată din două
rondele de bronz lipite cu un aliaj de alamă. Din microfotografia din fig. 2
rezultă clar că atît structura, cît şi compoziţia rondelelor identice de bronz
(care poartă efigiile) diferă faţă de compoziţia, structura şi prnprietăţile
materialului folosit la sudarea rondelelor şi este o alamă pentru lipit, mai
uşor fuzibilă.
Datorită faptului că alama este un aliaj modern, piesa ,în chestiune nu
putea fi confecţionată fo antichit,ate. Ea reprezintă deci, ou siguranţă, un
fals modern.
Densitatea monedei este 8,44.

NOTE. ŞI' :DISCUŢII

Fig.
lipit
date
loc).

477

2 - Moneda cu 2 efigii : Postumus şi Diocletianus. Bronz •
cu alamă. Rondelele de sus şi de jos, din bronz, sînt suîntre ele printr-un aliaj de alamă mai uşor fuzibil (în mijLa contactul celor două metale se observă o zonă de
reacţie foarte slabă. Mărit de 250 X .

3. Mcmeda avî.nd ca p roto tip uvi dem:ir de la Elagabal

Aceasta
vecie ~i ,În
aroperitoare
acoperitoare

,se

în

prop orţie

este o monedă argintată, cu miez de cupru, pe care, după cum
microfotografi.a din fig . 3, ,au mai răma.s ,d oar parţi din pojghiţa
de argill't, cu grosimea iniţială de 0,2 mm. A.ceastă poj,ghi,ţă
de argint este de fapt şi ea un aliaj de argint cu cupru, ultimul
de 400/o.

Fig. 3 - Elagabal. Cupru argintat. Miezul de cupru (cenuşiu
negru, sus) este placat cu o pojghiţă subţire de aliaj de
argint-cupru (care ocupă aproape toată figura). În aliajul de
argint (alb) se văd numeroase granule de cupru (cenuşiu) şi
de cuprit (cenuşiu-negru). Marginea monedei este erodată (golul
de jos). Mărit de 125 x.
şi
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aplicarea ,a două rondele ar-g intate

pe amibele foţe şi baterea {imprimarea) lor la cald. Pojghiţ,a de aliaj de argint-

cupru din interior ,s ervea totodată ca lipitură 1Între ce;e două rondele de cupru
argintat.
Densitatea monedei Efa:gaha·l este 8,5? ·
4. ilfoneda de argint ATlltonÎ!nus Pius

Aie un conţinut de argint neegal În ansamblul ei: ma,i mare pe mal'g1 01
(85-940/o) -5i mai mi,c ,În partea centrală a piesei (750/o).
Acest procedeu indică o tendinţă de economisire a metalului nobil.
O altă particularitate a monedei, determinată de .co nţinutul diferit de
cupru al aliajului un cele 3 zone ale monedei, o constituie fragilitatea mărită a
centru lui. Moneda este incompletă , lipsind ,a,proxima•tiv o şesime din ea. Mone-d a s-.a rupt on -t impul baterii, ea ifiind solicitată ,În 1două .rînduri, ,probabil
la temperat,u.ri mai joase (deoît temperatura optimă). Grosimea miezului, mai
rigid , p redomină: 0,8-1,2 mm, ,faţă de grosimea .celor două •strat;1ri_IJ}~r,giina le
de 0,1 -0,2 mm, .fiecare parte.
Microfotografia (fig. 4) indi că structura lamelară a cuprului din dezameste{, sa,u a ,cupritului din .partea de miez a monedei, la care -se observ ă o
di spozi ţi e dirijată, atît a particulelor izolate, cît şi a agregatelor dendritice,
deformate în urm.a baterii . Dirijarea se poate urmări IÎn ,cel puţin dou ă direotii
(fig. 4).
În ,păt,urile externe, aceste deza:mes-tecuri ce cupru şi -cuprit nu apa r sau
Înt Într-un număr foa rte mi c.

Fig. 4 - Antoninus Pius. Aliaj de argint-cupru. Miezul este
format dintr-un aliaj cu 78 % Ag şi 22 % Cu. Se observă un fond
de argint (alb-cenuşiu) în care apare un dezamestec de cupru şi
cuprit (cenuşiu î.nchis şi negru), cu orientări vizibile în mai multe
direcţii . Mărit de 500 X .
·
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Î-n concluzie, deci, temperatura optimă la ·b atere şi compoziţia omogenă
.aJi,ajului au un rnl hotăntor în tehnologia confeqionării monedelor şi d~
t:trmi:oă calitatea execuţiei acestor monede.
CDmpoziţia aliajului din miez este de 78¼ Ag, iar la mar.gini de 94°/, A,g.
Densitatea monedei Antoninus Pius este 9,19.

,a

5.

Monedă emisă

de Marcus Aureli1~s

Monedă de argint .ou .swuctura omogenă {ifig. 5). Cele două tfaze de dez,a mestec, formate din cupru elementar şi din cuprit, sînt repartizate diferit şi
apar 'În .proporţii ,d~ferite, cuyrul ocupiînd zona centrală, iar cuprind marginile
.şi fisurile monedei, fisuri aparute :în urma traumatizării monedei.
Conţinutul în argint al aliajului este de 77,270/o şi densitatea 8,13.

6.

Monedă emisă

de Marcus Aureliu.s

Prezintă acele~i ,part i- culari-ta•ţÎ structurale işi de compouţ1e. Dezamestecul de cupru şi cu.prit se repartizează neuniform, primul mai mult în centr,ul
monedei, iar oxizii de cupru mai mult la marg,ine.
Conţinutul de ar,gint: 76,40/o, iar den si tatea 9,04.

7. Monedă emisă de Marcus Aurelius
Aliaj de argint, cupr,u şi ,euprit, cu repartiţia cuprului înspre centrul monedei ~ a cupritului predominant Înspre margini. Cupritul poate forma şi
vini~are dispuse ân lungul fisurilor de la mar,ginile monedei.
Conţinu-tul un argint: 72,850/o, iar densitatea 8,49.

Fig. 5 - Marcus Aurelius (deformat). Aliaj de argint-cupru
(cuprit), cu dezamestec uniform repartizat în interiorul monedei, cu textura stratificată. Conţinutul de argint este de
77,27% . Mărit de 500 x .
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8. Monedă emisă de Marcus Aurelius pentru Fausrtina Iunior

Moneda se caracterizează printr-un conţinut .aproape total ,de cu.prit, ru
unei zone <:entrale iîn oare .se mai păstrează ttncă dezamesteoul de cupru elementar. Apar şi aici vini!i()are de cuprit, pe marginile sau în loogul
fisurilor monedei de argint.
G:mţinutul în argint: 71,410/o, densitatea 7,66.
Recayi·\ul,înd, co~stată,~ ~ă '?!n cele 8 monede ~cerc~ta~e metalog_ra/i<::
Doua· smt falsuri sau 1m1taţ11 moderne: una facuta dmtr-un ahaJ ternar:
Ag-Sn-Cu, şi alta din bronz cu sudură de alamă pentru lipit;
·
- patru sînt monede de argint cu un conţinut omogen ,de argint {72-'-780/o) şi de cupru plus cuprit {28-220/o), dar cu grade de oxidare diferite a
fazei disperse de cupru din interiorul aliajului;
- una din monedele de argint are o strucwră zonală, cu zonele externe
mai concentrate în metal nobil (940/o), iar miezul mai sărac (780/o);
- o piesă cu miez de cupru şi argintată doar la suprafaţă, cu un aliaj
de Ag-Cu sărac {600/o Ag) şi cu o grosime ,de numai 0,1-0,2 mm, ceea ce
reprezintă mai puţin de 100;0 .din grosimea monedei.
Ca o constatare <:u caracter ,general, <:are se desprinde atît din studiul de
faţă, cît şi din cercetările anterioare 3, este faptml cert că în .antichitate ·se umbla_ des şi pe d~ferite căi la <:on,ţinutul fo argint al monedelor de argint
emise.
Procedeele aplicate constau în:
1) Adausuri mai mici sau mai mari de cupru (28-400/o) la aliajele de
argint şi cupr-u destinate baterii monedelor.
2) Ap)i,carea ·unor ,plă<:i de aliaj de argint cu fineţe mare (80-940/o Ag)
pe miezuri mai sărace in argint (72-780/o).
3) Aplicarea unor plăci de aliaje sărace de argint (60-700/o Ag) pe miezuri de cupru. Grosimea plăcilor de argint oscilează Între 0,05 şi 0,25 mm,
ceea ce reprezenta mai puţin de 100/o din grosimea monedei.
ex<:epţia

EUGEN STO!COV!CI

NOTA
Monedele studiate de prof. E. Stoicovici corespund u1'11l1ătoarelor tipuri.:
1. Denar emis de Traian în 114 e.n., 3,10 g (J'ig. 6/1); P. L. Strack, Untemvhungm
zur romiH'hen Reichspri:igung des zweiten Jahrhund.erts, l, Die Reichsprăgung z,n Zeit de,
Traian, Stuttgart, 1931, nr. 212.
Probabil un fals antic, deoarece, du.pă cum a.u arătat H. Ţintea - C. KO'Vacs (,în
AcwMN, 1, 1964, p. 469-472), aliajul unora dintre monedde dacice cuprinde de asemenea
staniu. Moned.a ar putea J'i, aşadar, l\ln indiciu ,privitor la contra.facerea .acestui tLp IÎn Dacia.
2. Fa]~ modern, du,pă aversul descris de Cohen, ed. II, nr. 5 (Postumus) şi nr. ~ (Diodetianus) .(fig. 6/2).
' E. Stoicovici, În ActaMN, XII, 1975, p. 9J.
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3

Fig. 6 - 1-3, în colecţi a Muzeului de Istorie Aiud, locul descoperirii necunoscut; 4-8,
în colecţia Muzeului de Istorie Satu Mare (fac parte din al II-lea tezaur de denari romani
descoperit la Ghirişa, vezi Satu Mare, Studii şi Comunicări, 1980, p. 110/859, 863 - 865);
4, 5, 7, mărite.

3. Fals antic după un .iureus emis de Elagabail; cf. M C, 86, 4,37 g (fig. 6/3), dar
avfod greutatea foarite apropia,tă de a denarului, şi cu ,un strat Slllbţire de angint; era, desigur,
destinat să c·rcule ca denar.
. 4. Denar emiis de An.roninUJS Pi,us la Roma., 15,1 --452 e.n., RirC, 2 1'7, 2,75 g (fig. 6/4};
în ·partea stingă, literele din legendă sînt confuze şi slab reliefate; T din Antoninus lipseşte.
Intre N şi O se observă un semicerc, imprimat dintr-o primă batere, din care s-au păstrd
şi ,umie ale profiluhii: o liinie ce indică fruntea şi nasul 4Jlllpăratufoi. iPe .revers nu se obsen-i
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nici o urmă că moneda ar fi fost ştanţată de două ori, dovadă că prim.1 imprimare a fost
foarte slabă.
5. Denar, emis de Marcus Aurelius la Roma, 174 e.n., RIC, 304, 2,63 g (fig. 6/5).
Moneda e defonmată şi prezintă o crăpătură asemenea unei mc1z11 în unma
izbirii ei cu un ciocan sau o daltă. Pe avers se observă o mică adîncitură, iar pe revers
amprenta obiectului pe care a fost aşezată moneda în timpul baterii.
6. Denar emis de Marcus Aurelius la Roma, 179-180 e.n., RIC, 409, 2,65 g (fig. 6/6).
7. Denar emis de Marcus Aurelius la Roma, 161 e.n., cf. RIC, 22-23, 2,95 g (fig. 6/7).
Se coru;tată o crăpătură şi defonmări similare ca şi pe p:esa nr. 5. Dar această monedă
fiind lovită pe revers, amprenta obiectului .pe care a stat În timpul lovir·ii se găseşte pe
avers. lntr-<Un articol precedent am ajuns Ja concluzia că „inci-z.iile ce se observă pe unele
monede imperiale se datoresc condiţiilor ,termice În care s-a executat ştanţarea lor (Satu
Mare, Studii şi comunicări, IV, 1980, p. 115). V. Mihăilescu-Bîrliba, I. Mitrea ,(Tezaurul
de la Măgura, În seria Biblioteca Carpicae, II, [Bacău], 1977, p. 25-27) presupU41 că „inciziile" de pe monedele din tezaurele îngropate Ia sfîrşitul secolului II - începutul secolului III e.n. se datore,ţc sustragerii intenţionate a unor particule de metal nobil din cor:pul
monedei. Devine .aistfel utilă reexaminarea monedelor cu „incizii", pentr'll a stabi,Ji în ce
condiţii au survenit acestea.
8. Denar emis de Marcus Aurelius pentru Faustina Junior, ia Roma, 167-180 e.n.;
RIC, 745, 2,70 g (fig. 6/S).
0

IVDIT A W/NKLER

METALLOGRAPHISCHES STUDIUM EINIGER MONZEN
(Zusammenfassung)
Die metallographische Untersuchung eincr Gruppe von 8 „antiken• Mi.iinzen fiihrte
zu den nachstehenden Folger.ungen:
- zwei sind moderne Nachahmungen an,tiker Silber- und Bronzemiinzen;
- vier sind Silbermiinzen mit einem relativ homogenen Gehalt an Silber (72-780/o)
und K11;pfer + Cuprit (22-280/o) aber mit verschiedenen Oxydier,ungsgraden der disperscn
Kiupferphase die als Eimahli.isse in cler Legierungsmais:se A,g-Ou enJthal11e11 ist;
- cine cler Silbenmiinzen hat eine zonale Struktur mit unterschiedlichem Silbergehalt:
grosser a.m Rande (940/o) und kleiner im Kem der Miinze (780/o Ag);
- cine M"unze hat einen Kupferkern •und ist nur an der Oberfliiche mit einer schwachen
Ag-Gu-Legierung (mit 600/o Ag) versilbert. Die Stârke der Silbersc:hicht an cler Oberflă.che
ist zehn mal geringer als die Stârke des Kupferkernes.

Anmerkung
Die von prof. E. Stoicovici metalogra.phisch srudierten Miinzen sind, mit zwei ausnahmen (Nr. 2-3) romische Denare {$iehe Abb. 6). Nr. 1 muJ3 nicht unbedin.gt eine
moderne Flidschung darstellen, es kann cbenso cine antike N achahmung sein, da Stanium
au.eh in romischen und dakischen Miinzen vorkommt (sit.he ActaMN, I, 1964, S. 469-472;
II, 1965, S. 288-293). Oer Avers der MUil7JC Nr. 4 weiast die Oiaralueristik.a einer Doppelpragun,g auf.
Die Ritzen der M"unzen Nr. 5 und 7 scheinen durch nachtriigliche Hammerschliige
- vielleicht au.f demselben AmboJ3 - ent6tanden zu sein. Die Ursadie dicses Verfahrens ist
uns unbekannt.

TEZAURUL MONETAR DE LA RĂCĂŞDIA (II)
DIN SECOLUL IV E.N.

1n colecţia numismatică a Muzeului Banatului din Timişoara se află,
sub numărul de inventar 211, un grup de 725 piese de bronz romane
provenind dintr-o descoperire făcută la Răcăşdia (jud. Caraş-Severin)1.
Piesele ar putea proveni din marele tezaur descoperit în anul 1963, care
a fost împărţit între descoperitori, o parte pierzîndu-se, alte părţi ajungînd sub forma unor grupuri de piese izolate în diferite muzee sau la
diferiţi colecţionari din ţară 2 • Prin amabilitatea prof. Marius Moga mi-a
fost încredinţat spre publicare acest grup de monete.
Pentru că numărul de piese cuprins în acest grup este mare, şi pentru
că nu avem certitudinea apartenenţei lui la marele tezaur descoperit în
anul 1963, îl vom trata aici ca pe un tezaur aparte 3 •
Distribuţia monetelor pe împăraţi se prezintă în felul următor:
Constantinus I
26 piese
în numele lui Constantinus I
7 piese
Helena
1 piesă
Constantinus II
2 piese
Constantius II
167 piese
Constans
224 piese
Constantius II sau Constans
185 piese
Urbs Roma
4 piese
Urbs Constantinopolis
3 piese
'.totalul pieselor la care se poate determina împăratul este de 619.
Distribuţia pieselor pe monetării este următoarea (fig. 1) :
Roma
3 piese
Lugdunum
2 piese
Aquileia
12 piese
Siscia
79 piese
Thessalonica
56 piese
Heracleea
9 piese
Constantinopolis
11 piese
Nicomedia
24 piese
Cyzicus
15 piese
Antiochia
19 piese
Alexandria
3 piese
1 Pentru Răcă~1a, vezi D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 183; ci. N. Gudea, Tezaurul. de la Răcăşdia, secolul IV, în ActaMN, XII, 1975, p. 183-190.
2 N. Gudea, op. cit., p. 183, nota 4; recent a mai fost descoperit un tezaur la
Rără,şdia, care a fost înscris în colecţiile Muzeului judeţean din Reşiţa.
3 N. Gudea, op. cit., p. 183-184.
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Totalul pieselor la care s-a putut determina monetăria este de 233.
Distribuţia manetelor pe tipuril.este următoarea (fig. 2) :

•••
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.

'
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Fig. 2

Securitas Reipublicae
Gloria exercitus
Victoria pe provă
Gloria exercitus
Virtus
Gloria exercitus
Pax publica
Quadriga
Victoriadda uggq nn
Victoria
VotXXMultXXX

324-330
5 piese
330-335
3 piese
330-335
1 piesă
335-337
16 piese
335-337
2 piese
337-341
12 piese
337-341
1 piesă
337-341
18 piese
341-346
282 piese
341-346
4 piese
341-346
217 piese
VNM-R
341-346
61 piese
FelTempReparatio
346-350
1 piesă
FelTempReparatio
350-354
13 piese
FelTempReparatio
355-361
1 piesă
Totalul pieselor la care s-a putut determina tipul reversului este de 636.
Lista manetelor este următoarea :
LU G DUNUM

Gloria BXercitus. 335-337. AE 3
I. Constantinus
V ictoriaddauggqnn. 341 - 346. AE 3
2. Constantius

LRBC, I, 222
LRBC, I, 256 - 258

ROMA
Gloria exercitus. 330-335. AE 3
3. Constantinus
Virtus Augusti. 335-337 AE 3
4. Constantinus
V ictoriaddauggl}nn. 341- 346. AE 3
5. Constantius

LRBC, I, 542
LRBC, I, 566
LRBC, 631-633
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AQUILEJA
VictOf'iatldauggqnn. 341-346, perioada IV. AE 3
6-16. Constantius II sau Constans
11. Constans
12. Constans
13. Constans
14. Constans
15. Constantius II sau Constans
16. Constantius
17. Constans

LRBC, I, 701-702

d. LRBC, I, 702, dar S
LRBC,
LRBC,
LRBC,
d. LRBC,
LRBC,
cf. LRBC,

I,
I,
I,
I,
I,
I,

704
706
708-709
710-711
710 sau 712
713 dar S

SISCJA
Gloria e:,rercitus. 335-337. AE 3
18. Constantius
19. Constans 337-341
20. Constans

Victo,iaddauggqnn. 341-346
21. Constantius
22- 23. Constans
24. Constans
25-27. Constans
28-30. Constans
31-3la. Constantius
34-36; Constantius
37-38. Constantius

39-40. Constans
41-43. Constans
44. Constans
45. Constantius
46 -47. Constantius
48. Constans
49. Constantius
50-51. Constantins
52--54.
55.
56.
57-58.

Constantius
Coustans
Constans
Constans

59-60. Constans
61. Constans
62-66.
67.
68.
69-70.
71-72.
73-80.

Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constans
Constans

cf. LRBC, I, 755, dar E, fărl
chrismon în cîmp
cf. LRBC, I, 772, dar fără chrismon
cf. LRBC, I, 784, dar B ; făr!l
chrismon în cîmp

LRBC, I, 790
cf. LRBC, I, 791, dar în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 791, dar A; în
cîmp punct
cf. LRBC, I, 791, dar B
cf. LRBC, I, 791
cf. LRBC, I, 792, dar li
d. LRBC, I, 792, dar E
cf. LRBC, I, 792, exerga parţial
lizibili
cf. LRBC, I, 793, dar în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 793, dar r
cf. LRBC, I, 793, dar E
cf. LRBC, I, 796, dar li, în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 796, dar E, în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 797, dar B, în cîmp
punct
LRBC, I, 798
cf. LRBC, I, 798, dar în clmp
punct
cf. LRBC, I, 798, dar E
cf. LRBC, I, 799, dar B
cf. LRBC, I, 799, dar li
cf. LRBC, I, 799, dar B, în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 799, dar r, în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 799, dar în cîmp
punct
·
LRBC, I, 800
cf. LRBC, I, 800, dar B
cf. LRBC, I, 800, dar li
cf. LRBC, I, 800, dar E
LRBC, I, 801
cf. LRBC, I, 801, dar B
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81-89.
90.
91.
92 - 93.

Constans
Constans
Constans
Constantius sau Constans

cf.
cf.
cf.
cf.

LRBC,
LRBC,
LRBC,
LRBC,

I,
I,
I,
I,

801, dar r
801, dar E
801, exerga ilizibilă
800 sau 801 ; exerga

ilizibilă

FelTempReparatio. FH 3. 351-354. AE 2
94. Constantius
95. Constantius. FH 3. AE 3.

cf. LRBC, II, 1214, dar r
cf. LRBC, II, 1222, dar B

THESSALONICA
V ictoriaddauggqnn. 341 - 346. perioada III b
96-98. Constantius
99. Constantius
I 00- I 02. Constantius sau Constans

I 03- I 07. Constans
I 08. Constans

109. Constans
110-113. Constans
114-115. Constans

cf. LRBC, I, 859
cf. LRBC, I, 859, dar în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 859 sau 860, în cîmp
punct
LRBC, I, 860-861
cf. LRBC, I, 860-861, dar B
cf. LRBC, I, 860-861, dar D
cf. LRBC, I. 860-861, dar r
cf. LRBC, I, 860-861, exerga
parţial lizibilă

116. Constans

cf. LRBC, I, 861 ; exerga

parţial

ruptă

li 7 - I I 8. Constans

119-124. Constans
125-127. Constans
128-129. Constans
130- 132. Constantius
133-135. Constantius

cf. LRBC, I, 860-861; în cîmp
punct
cf. LRBC, I, 860-861 ; în cîmp
punct, exerga parţial lizibill
cf. LRBC, I, 860-861, dar B;
în cîmp punct
cf. LRBC, I, 860-861, dar 6,
în cîmp punct
cf. LRBC, I, 862, dar â
cf. LRBC, I, 862 ; exerga parţial
ruptă

136-137.
138.
139.
140-151.

Constans
Constans
Constans
Constans

LRBC, I, 863-864
cf. LRBC, I, 863-864, dar B
cf. LRBC, I, 863-864, dar D
cf. LRBC, I, 863-864; exerga
parţial ruptA

HERACLEEA
Quadriga. 337 - 341 ; perioada III b
152. Constantinus

Gloria exercitus. 337-341; perioada III b
153. Constantius sau Constans
Vot XX Mult XXX. 341-346; perioada IV
154. Constantius sau Constans
155. Constantius sau Constans
156-157. Constans
"158. Constantius

LRBC, I, 943; exerga
ruptA

parţial

LRBC, I, 948-954
cf. LRBC, I, 958-959
cf. LRBC, I, 958-959
d. LRBC, I, 959 ; exerga
ruptA
LRBC, I, 963 ; exerga

parţial

parţial

ruptl
159. Urbs Roma
159a Urbs Roma

d. LRBC, I, 965, dar B
d. LRBC, I, 965 ; exerga
ruptl ·

parţial
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CON. S TA N TINO POL I S
GlMia exercitus. 335-337; perioada III a
160. Constantinus
161. Urbs Roma
162. Constantinopolis

LRBC, I, 1024
cf. LRBC, I, 1037 -1038
cf. LRBC, I, 1039-1040; exerga
parţial ruptă

Quadriga. 337 - 341
163. Constantinus
GlMiaJe,:ercitus. 337-341; perioada III b
164. Constantius sau Constans
165. Constans
Vot XX Mult XXX. 341-346; perioada IV
166-167. Constantius sau Constans

LRBC, I, 1041
cf. LRBC, I, 1043-1044
cf. LRBC, I, 1056-1057, dar

r

cf. LRBC, I, 1064-1065; exerga
parţial lizibilă

168. Constantius
169. Constans
169a Constans

cf. LRBC, I, 1064, dar r
LRBC, I, 1069
cf. LRBC, I, 1069; exerga

parţial

ruptă

N I C O M I, lJ 1 A
Quadriga. 337 - 341 ; perioada III b
170. Constantinus
GlMia e,:ercitus. 337-341
171. Constantius sau Constans
172. Constantius
173. Constantius

cf. LRBC, I, 1132, dar B

LRBC, I, 1137-1138
cf. LRBC, I, 1140, dar r
cf. LRBC, I, 1140; exerga

parţial

lizibilă

VN-MR. 341-346; perioada IV
176-178. Constantius
Vot XX Mult XXX. 341-346; perioada IV
179-183. Constantius
184. Constantius
185. Constantius
186. Constantius sau Constans

cf. LRBC, I, 1148, dar A sau â

LRBC, I, 1149
cf. LRBC. I, 1149, dar r
cf. LRBC, I, 1149, dar E
cf. LRBC, I, 1149-1150; exerga
parţial lizibilă

187. Urbs Roma
188-193. Constans

LRBC, I, 1151
cf. LRBC, I, 1157, dar

r

CYZICUS
Quadriga. 337 -339 ; perioada III b
194. Constantinus

cf. LRBC, I, 1287; exerga

parţial

lizibilă

Gloria e:rercitus. 337-341
195. Constantius sau Constans
196. Constantius sau Constans
VN-MR. 341-346; perioada IV
197. Constantinus
198- 199. Constantinus
Vot XX Mult XXX. 341-346; perioada IV
200-201. Constantius sau Constans
202. Constantius sau Constans
203 - 206. Constans
207. Constans
208. Constans

cf. LRBC, I, 1288-1289, dar â
cf. LRBC, I, 1288-1289, dar S
cf. LRBC, I, 1304, dar B
cf. LRBC, I, 1304, dar E
cf. LRBC, I,
cf. LRBC, I,
LRBC, I,
cf. LRBC, I,
lizibiU
LRBC, I,

1305 sau 1307
1305, dar r
1308-1308 a
1309; exerga parţial
1318
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ANTIOCHIA
Victoria. 330- 335 ; perioada II
209. Constantinopolis
Gloria exercitus. 330-335; perioada II
210. Constantinus
Quadriga. 337 - 341 ; perioada IV
211. Constantinus
212. Constantinus
213. Constantinus
VN-MR. 341-346; perioada IV
214-220. Constantinus
Vot XX Mult XXX. 341-346; perioada IV
221. Constantius
222- 224. Constantius

LRBC, I, 1360

cf. LRBC, I, 1363, dar

r

LRBC, I, 1374
cf. LRBC, I, 1374, dar S
cf. LRBC, I, 1374, dar r

cf. LRBC, I, 1397, dar

r

cf. LRBC, I, 1398, dar S
d. LRBC, I, 1398; exerga parţial
lizibilă

225. Constans
226-226a Constans

cf. LRBC, I, 1399, dar O
cf. LRBC, I, 1399, dar I

ALEXANDRIA
227. Constantius
228-229. Constantius

LRBC, I, 1474-1475

d. LRBC, I, 1474-1475, dar

r

Urmează restul pieselor din tezaur, la care nu mai pot fi precizate atelierele de emisie.
dar care pot fi datate pe baza tipului de revers, completat cu unele elemente ale aversului:
Securitas reipublicae. 324-330

230- 231. Constantinus
232- 233. A versul şters ; probabil emis la Aquileia?
234. A versul şters; probabil emis la Constantinopolis ?
Gloria exercitus. 335-337
235. A versul şters
236. Constantinus ; elementele reversului şterse
237. Constantinus
Gloria exercitus. 337 -341
238. Constantinus II
239. Constantius
240- 252. Constantius sau Constans; legenda aversului ilizibilă
C}uadriga. 337 - 341
253-263. Constantinus
Pax publica. 337 - 341
264. Helena
VN-MR. 341-346
265-307. Constantius
Victoria. 341 -346
308- 311. Constantius sau Constans
Victoriaddauggqnn. 341-346
312-356. Constantius sau Constans
357 -366. Constantius
367 - 382. Constans
383-387. Constantius; în dmpul reversului brad
388- 406. Constans ; în clmpul reversului brad
407 - 430. Constantius sau Constans ; în clmpul reversului brad
431 -443. Constans; în cîmpul reversului punct
444. Constans ; în cîmpul reversului HR; probabil emis la Siscia
445. Constantius sau Constans; în clmpul reversului M ; emis probabil la Aretate 1
446. Constantius sau Constans; în clmpul reversului A ; emis probabil la Aquileia 1
447. Constantius sau Constans; în clmpul reversului frunză; emis probabil la
Treveri?
448. Constans ; în clmpul reversului F; emis probabil la Aquileia?
449. Constans; în clmpul reversului M; emis probabil la Siscla?
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450. Constantinopolis?
Vot XX Mult XXX. 341-346
451-488. Constantius
489-520. Constans
521-625. Constantius sau Constans; legenda aversului ştearsă
FelTemp Reparatio. Galley. 346-350
626. Constans
FelTemp Reparatio. FH 4. AE 2. 352-354
627. Constantius
FelTemp Reparatio. FH 3. AE 2. 352-354
628. Constantius ; în cîmpul reversului S; probabil emis la Cyzicus ?
FelTemp Reparatio. FH 3. AE 3. 355-361
629. Constantius; în cîmpul reversului M; emis probabil la Siscia ?
Piese care nu se pot determina
630-724.
725. Piesă dublu frapată.

NICOLAE GUDEA

A FOURTI--1 CENTURY COIN HOARD .PROM

RACAŞDIA

(Summary)
The author presents a fourrh century roman coin hoard of about 728 bronze pieces.
The coin hoard wes discovered at Răcăşdia (Caraş-Severin county). In this place severa!
isolated roman coins and other hoar&, were found dating from llhe some period. The hoard
in discussion is listed under the nuanher 211 in the collections of the Muzeul Banatului from
Timişoara.

The coins cover the period of about 40 years. They were issued by the emperor Constantinus (The Great) and hi6 tSO<ns: Constantinus II, Constantius and Constans. The disoibution over ,the emperors was as follows: Constantinus (or in his name) - 33; Helena - 1;
Constantinus II - 2; ConstantilllS - 167; Constans - 224; Constantius or Constans - 185;
Urbs Roma - 4; Urbs Constantinqpolis - 3. The distribution of coiru; aocording to the
mints shows the following: Lugdunuan - 2; Roma - 3; Aquileia - 12; Siscia - 79;
Thessalonica - 56; Heracleea - 9; Constantinopolis - 11; Nicomedia - 24; CyzMJus - 15;
Antiochia - 19; Alexandria - 3. The bulk on mints from Empire arc represented, prevaăling ,thouse from Siscia and Thessalonica anid the oriental ones (Nioomedia, Cyzirus,
.A.ntiochia). Concerning the revers, ,the di5tribution ov.er ty1pes was as follows: Securitas reipublkae - 5; Gloria exercitus - 31; Victory on the ,prov - 1; Virtus - 2; Pax publica 1; Quadriga 18; Victoriaddaugigqnn 282; Viotory 4; Vots - 217;
VN-MR - 61. The prevailing typcs are Victoria.dclau.ggqnn and Vots from 341-346
followed by VN-MiR and Quadriiga. 1he eadier coin dates ifrom illl1e period 355-361 a.nd
belongs to the FelT~eiparatio FH type.

CITEVA CONSIDERAŢII
PE MARGINEA UNOR PODOABE MEDIEVALE

Cercetări arheologice recente ori mai vechi au identificat :în spaţiul
dintre Dunăre şi Mureş a.proa.pe 30 de necropole medievale şi tot atlÎ-tea aşe
zări contemporane lor. Dintre podoabele diverse găsite ,în aşezări, dar îndeosebi în necropole, ne reţin atenţia, ,În primul rnnd, brăţările. Această situaţie
le este conferită de originea şi răspîndirea lor ,în mediul feudal .din Banat1 •
I. Brăţările din sticlă. Aceste podoobe au apăru•t în aşezările de la
Gornea - Zomoniţă2 şi de la Gornea - Ţărmuiri 3 , precum şi din necropolele ,de la Caransebeş - Măhala4 şi Cuptoare - Sfogea 5 • La Muzeul Banatului din Timişoara se găsesc mai multe brăţări de sticlă provenind din
descoperiri fotlîmplătoare din zona de nord a Banatului 8• Brăţările ,de sticlă
erau purtate îndeosebi de copii şi femei - ne îndreptăţeşte această observaţie diametrul mic al podoabelor, cuprins /Între 3.,5 şi 6 om.
Marea majoritate a podoabelor au fost confecţionate dintr-o sticlă de
culoare verde închis ori albastră, arareori din sticlă transparentă. In necro~
pola de la Caransebeş şi ,În ce.a de la Ouptoore brăţările au fost făcute dintr-o
sticlă de culoare albastru fochis. Una din brăţăriile descoperite •În necropola
de la Cuptoare este ornamentată cu două nennuri paralele, în relief, de nuanţă
roşie. In aşezările de la Gornea predomină brăţările de culoare verde, însă
tot aici apar şi brăţări din sticlă transparentă. ln general, brăţările din aşe
zările şi necropolele din sudul Banatului au ,pastă monocromă şi sînt unitare
ca aspect. Brăţările din Muzeul Banatulrui au o pastă sticloasă di.ferită şi o
cromatid mult mai variată, comparativ cu cele descoperite ,în s,udul BanatuI.ui. Sticla din care au .fost confeeţiona-te are o culoare verde ,închis, brunroşiatică, albastru de nuanţă deschisă, a!.teori de nuanţă închisă. Ornamentele policrome SiÎnt aplicate în relief sau încrustate ,în corpul brăţării (fig. 6).
Dintre ornamentele aplicate în relief distingem mici butoni de culoare galbenă, aplicaţi pe fond verde, alteori pete de culoare galbenă şi verde alternează pe fondul albastru ori verde închis al corpului brăţării. Sigl!r se întîl1 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Clu;, 1972, ed. II, p. 62; Răzvan
Bizanţ, Balcani, Occident, la începuturile c.ulturii medievale româneiti (secolele
BUGureşti, 1974, p. 113 şi urm.; Idem, ltinerarii medievale, 1979, :p. 104 şi urm.,

Teodorescu,
X-XIV),
P. Iaanbor,

în ActaMN, XVII, 1980, p. 167-168.
2 I. Uz111TI, în Banatlca, V, 1979, p. 224, fig. 6.
3 Idem, în Banatica, IV, 1977, p. 220, fig. 1/5-6.
4 E. Jar05lavschi, fo Banatica, III, 1975, p. 361-362, fig. 10.
5 I. Uzum, op. cit., p. 220.
6 Datorită reorganizării secţiilor nu am avut ,posibilitatea de a verifica exact, după
inventar, locul de provenienţă al brăţărilor. Se pare că acestea ar proveni din săpăturile
mai vechi de la Cenad. Aducem mulţumiri călduroase şi pe această cale arheologilor Florin
Mcdeleţ şi dr. Doina Benea pentru amabil~tatea cu care ne-au pus la dispoziţie întregul
lot de brăţări.
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Fig. 1 -

Harta descoperirilor cu brăţări din Banat : 1, Gornea; 2, Moldova Veche; 3, CuPtoare; 4, Caransebeş; 5, Ilidia; 6, Cenad; 7, Greoni.

nesc şi brăţări lucrate din sticlă de culoare monocromă, În acest caz predomină
culoarea albastru sau verde.
Criteriile care sînt folosite ,de obicei fo prezentarea tipologică a brăţă
rilor siÎnt forma b arei, Sn secţiune, ori ,aspectul supraifeţei brăţării 7 • După
7 P. Diaconu, D. Vî'keanu, Păcuiul lui Soare, I , Bocur~ti, 1972, p. 150; E. Comşa,
În Dinogeţia, Bucureşti, 1976, p. 302.
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forma barei, în .secţiune, distingem ibră.ţări de formă circulară, semiovală şi
eli;psoidală (.fig. 2). A viîn<l IÎn vedere aspectul corpului ibrăţării, .se 1disting
următoarele tip-uri: a) braiţări cu corpul neted; '6) brăţări ou corp-ul răsucit;
c) brăţări cu ornamente aplicate ,În relief. Braiţări:le ,cu co·r pul neted ,s înt comune IÎntregului spaţ,iu dintre Dunăre ·şi Mureş, Întîlnindu-se a·tiÎt un necropole, cit şi ân aşezări . A-cest tip ,de brăţări este •fă-cut de ohi,cei din sticlă de
culoare atb.astră, verde fo,chis sau transparentă, iar baria are o formă ciroulară, ,semio vală sau elipsoidală. Doar în aşezarea .de la Gornea Zomoniţă
a fost descoperit un fragment de brăţară răsuci•tă {ifig. 4). Aceasta a fost
exeoutată ,dintr-o bară ronundă, ,de nuanţă verde, peste care .s-au răsucit fire
de nuanţă verde .închis. Brăţări cu ornamente ,în relief s"mt cunoscute din
necropola de la Cuptoare ,şi din .descoperirile mai vechi de :la Muzeul Banatului.
Bră,ţări din sticlă au circulat iÎn zona de sud a Banatului încă <lin veacul
al IV-iea. Au apăriut astlfel de podoabe iÎn zona unor <1Jşezări de sec-ol IV e.n.

·,..
'-='
....

.

.:-..:-; _

I

2

3

F ig. 2 - Brăţări de sticlă. 1, Gornea-Zomoniţă; 2-3, Cuptoare; 4, Gornea.
F ig. 3 - Brăţ ări împletite, cu capetele în formă de bucle. Muzeul Banatului, colecţia Pongratz.
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la Greoni, Sn depresiunea Oraviţa şi pe valea Dunării, la Moldova Veahe 8 •
C:Crcetările recente de La Tibiscum au identificat chiar un atelier de sti-clărie
din secolul IV e.n.9 După sec. IV e.n. astifel de podoobe nu mai apar m regiunile noastre decît în veacul al Xi-lea. Tradiţia brăţărilor din sticlă n-a
dispărut întrutotul în aceste veacuri, căci în regiunile vecine, de la &udul Dunării, ele sînt cunoscute din nou în secolele VIII-IX10• In spaţiul norddunărean brăţările din sticlă se ,găsesc iarăşi în aşezări şi în necropole, începînd cu veacul al X-lea, fiind cu mult mai frecvente Sn următoarele ,două
secole11 • De ahminteri, în aceste veaouri brăţările ounos.c o răspîndire pe
vaste spaţii din Europa, din zonele de est şi sud-est europene şi pînă spre
centrul continentului 12 • în regiunile învecinate cu Banatul, de la sudul Dunării, brăţările de sticlă sînt cunoscute din cimitirele din sec. XI-XIII, din
valea Dunării, de la R~bnica 13 , Bostanihe14 , Brza Palanka15, din valea Moravei, de la Lesje 16 , Mirijevo 17, Nis 18 şi pînă ,în zonele .dalmatine19 .
Brăţările de la Gornea, pe baza unor analogii ,ou descoperirile similare
de la Dunărea de Jos, au fost datate ,în secolele XI-XIII 20 . Brăţara ,din
cimitirul de la Caransebeş a fost găsită fără alt inventar arheologic şi focadrată ,cronologic pe baza descoperirilor de la Gornea21 • Brăţările de :la Cuptoare au fost datate, ,pe baza unei monede de la Manuel Comnenul, în secolul XIl 22 . Incadrarea cronologică, mai restmnsă şi mai nuanţată, a brăţă
rilor impune o cercetare aprofundată o contextului arheologic ,în care au
fost găsite şi a analogiilor cu zonele vecine. Desig,ur că cele mai multe elemente le oferă necropola de la Cuptoare, căci în aşezările de la Gornea ceramica este sing,urul element de datare, alături de care au apărut podoabele.
Tipologic, forma brăţării în seeţiune, aşa cum au dovedit-o descoperirile
din aşezările şi cimitirele din Dobrogea, nu poate constitui un element crono8 Brăţara

de la Greoni a fost

găsită

În 1963 cu ocazia

cercetărilor

de

suprafaţă

de

pe valea Budoviţa. Brăţara de la Moldova Veche provine din colecţia Simici şi a fost
găsită pe terasa joasă a Dunării, .În zona unei aşezări de secol IV e.n. Informaţie primită
cu ama,bilitate de la O. Bozu. Podoabe similare din această perioadă sînt cunoscute m Dobrogea, cf. P. Diaconu, în Glasul bisericii, XXIII, 1964, p. 715.
s D. Benea, Locuirea daco-romană de la Tibiscum, comunicare la sesiunea Muzeului
Bana.tului, 8-10 mai 1980.
10 B. Bahic, SrednO'UekO'lJno kulturno bogatotvo na SR Makedonija, Prilep, 1974, p. 50.
11 P. Diaconu, op. cit., p. 152-153; Idem, în SC/V, XIV, 1, 1963, p. 213-215;
E. Comşa, op. cit., p. 309.
12 P. Diaconu, op. cit., ,p. 152; K. Grebe, În Ausgrabungen ,md Funde, 1963, 8, p. 158,
fig. 27 b; D. Petrovic, în Starinar, XIII-XIV, 1962-1963, Beograd, 1965, ip. 285,
fig. 31, 33; S. Ercegovic-Pavlovic, în Starinar, XXVII, 1976, p. 88-89 şi pl. 11/3-7,
pi. III/4-5, pi. V/9, pi. VII[4--6-8; Idem, în Starinar, XVII, 1966, p. 147-148, pi.
11/8-10, pi. 111/8-11; D. Milo§evic, in Zborn.Rad.Narod.Muz., Ill, 1960-1961, Beograd,
1973, p. 153-154.
13 AP, 11, 1969, p. 107-109; AP, 12, 1970, •P· 64-66; Comori arheologice În regiunea Porţilor de Fier, p. 268, ca.teg. I, 279.
·
14 R. Nikolic, în RaJ.VojvodMuz., 2, 1953, p. 44.
15 S. Ercegovic-Pavlovic, op. cit., p. 147-14B.
1e D. Milo§evic, op. cit., p. 15>--154.
17 Ibidem, p. 154.
19 S. Ercegovic-Pavlovic, op. cit., p. 88-89.
19 B. Bahic, op. cit., p. 50-51.
20 I. Uzum, op. cit., p. 220.
21 E. Iaroslavschi, op. cit., !P· 362.
22 I. Uzum, op. cit., p. 221.
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logic 23 • Brăţara din ,stidă transparentă, de formă oval...alwigită, ;,şi află cele
mai apropiate analogii in necropola de secol XII de la Potkuli, de lângă
Prilep 24 • Brăţări răsucite se cunosc din necro,P.Ola de la Donicko Brdo25 , din
zona Moravei, şi de la Ribnica 26, din a.şezărde de la Garvăn şi Pă(,uiul lui
Soare. Oarecare asemănări se pot face între brăţara de la Gomea şi un
exemplar de la Donicko Brdo, ea dileren,ţiindu-se faţă de cele cunoscute din
aşezările amintite. Brăţările monocrome, de culoare verde închis ori albastru,
de la Gornea şi Cuptoare ~şi află analogii apropiate fo descoperirile similare din necropolele de la Brza Palanka27 , Nis 28 , Lesje29 , Donicko Brdo 30 şi
ahele. Dealtminteri, se pare că acest tip de braiţară este cel mai frecvent ân
descoperirile din necropolele din sec. iXI-XIII de la sudul Dunării, valea
Moravei şi pînă ,în zona Ohr,idei. Brăţările din aşezările şi necropolele bănă
ţene provin probabil dintr--0n atelier comun cu ,cele sud-dunărene, cu -0are
îşi găsesc mai muhe asemănări decît cu descoperirile similare din Dobrogea.
Brăţările monocrome din necropolele de la ,sudul Dunării sînt datate începînd cu veacul al Xi-lea, fiind cu mult mai frecvente Qn veacul următor 31 •
Analogiile cu brăţările monocrome din Banat, oît şi pentru brăţara .din ,pastă
transparentă şi cea răsucită, ,converg -spre o datare a acestora În secolul XII.
Provenind dintr-un centru sud-dunărean, brăţările din sticlă au fost difuzate
în aşezările din Clisură, apoi, prin vechile căi de comunicaţie, culoarul Timiş
Cerna, Valea Caraşului şi Valea Bîrzavei, S.Înt difuzate în zonele din centrul
şi nordul Banatului. Dmmul acestora este jalonat de .descoperirile de podoabe
de factură ori de influenţă .bizantină din zona văilor amintite: tezaurul de
podoabe de la Macovişte32 , inelele şi cerceii din necropolele de la Ilidia33,
inelul descoperit la Vărădia 34 şi podoabele din necropola de la Cuptoare şi
din zona Mehadiei35 .
Brăţările de sticlă au circulat în mediul .feudal din Banat cu precădere
în veacul al XII-lea. Această constatare se sprijină pe analogiile cu podoabele similare de la sudul Dunării, cit .şi ,pe datarea ,cerceilor granulaţi, a
celor g'.obulari şi a celor de tip Tokai, care au fost găsiţi alături de brăţări 36 •
P. Diaconu, op. cit., p. 152.
B. Babic, op. cit., ,p. 50, categ. 119.
25 D. Petrovic, op. cit., p. 285, fig. 33/2.
26 Supra, nota 13.
27 S. Ercegovic-Pavlovic, op. cit., p. 147-148, ,pl. II/8-10, pi. IIl/8-11, pi. IV/8-9.
28 Idem, op. cit., p. 88-89.
29 D. Milo§evic, op. cit., p. 154, pi. I.
30 D. Petrovic, op. cit., p. 285.
31 Supra, nota 12.
32 Descoperire inedită,
informaţii I. Uzum, căruia îi mulţumim şi pc această cale.
33 La Ilidia-Cetate, În 111ivelul cu morminte din sec. XI-XII s-a găsit, printre
celelalte podoabe, un inel cu granulaţii. Săipă~uri 1979 I. Uzum şi D. Ţeicu.
34 R. Florescu, I. Miclea, Tezame transilv1111e la Kunsthistorisches Museum din Viena,
Buc., 1979, p. 82, categ. 228, 230--231, 234-235, 236, 237.
35 1n Muzeul staţiunii Băile Herculane se păstrează citova podoabe provenind din
colecţia generalului Cena, care au fost adunate din zona Meha.diei.
36 Cerceii globulari, granulaţi, ori de tip Tokai, găsiţi în morminte, amt la Cuptoare,
cit şi la Gornea - Cău,uţa de Sus, îşi găsesc analogii pîlllă la identita.te În descoperirile
de la sudul Dunării. Pentru cerceii ele tip Tokai, amintim descoperirile de la Prahovo şi
Korbovo, vc-z.i M. Janfovic, op. cit., pi. Xl/5---<J; pi. VI/4. Pentru cerceii globulari şi cei
granulaţi, vezi G. Marianovic, în Starinar, XVIU, 1967, p. 217-220, pl. 1/5; Idem, în
Starinar, XXVII, 1976, p. 101-109, pl. II/2; S. Ercegovi6-Pavlovit, op. cit., p. ,152;,
B. Babic, op. cit., p. 31, categ. 29.
23
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Sigur că, vorbind de răspîndirea şi cronologia acestui tip de podoaibe, nu este
lipsit de ' interes .să menţionăm rezultatele obţinute ,în ,acest sens pe calea unor
analize fizico-chianice 37 • Cercetările efectu,a•te 1n ,a.cest .sens .de către Muriel
Parmentier pe un lot mai mare ,de ibră.ţări au impus cîteva criterii de determinări cronolog.ice. Rezultatele acestei cercetări inter,disciplinare ajută la o
ounoaştere mai nruan,ţată şi mai ex,actă a problemei38 •
II. Brăţări împletite, cu cape.tele în formă de buclă. Brăţările de aces>t
tip sînt lucrate din oîte patru sîrme ,împletite, care se termină la capete cu
dte o buclă. Mai multe exemplare de acest fel au apărut !În necropola de I.a
Cuptoare .şi iîn cea de Ja Gornea - Căuniţa de S,us. La Muzeul Banatului,
provenind din coleoţia Pongra,tz, se păstrează clteva lbrăiţări âmpletite, din
wdul Banatului. In ,secolele X•I -XIH ibră.ţările împletite sînt răspîn.dite pe
un spaiţiu Larg, cuprinziîn.d Penin.sul.a Balcanică şi pînă spre centrul Europei 39 •
In aşezările ,şi ne,cropolele feudale timpurii de ,la nordul Dunării acest tip
de brăţări este cunoscut din cimitirul de la Vărşan.d 40 , de la Orlea 41 şi de la

Fig. 4 -

Gornea-Zomonifă. Brăţară

din

sticlă răsucită

(după

I. Uzum).

37
Muriel Panmentier, Analyses phisico-chimiques de verre a11cienne (/r e-X/[/e s.).
Determinations de criteres cronologiques et geographiques. Recenzia acestei teze <le doctorat
in Revue des archeologues et historiens d'art de Louvain, X, 1977, p. 299--300.
33 Desipre cercetările fizico-chimice ale brăţărilor de la Gornea şi Cuptoare, vezi studiul lui E. Stoicovici, În ActaMN, XVII, 1980, ,p. 495-497.
·
39 M. SzeH, în FolArch, III-IV, 1941, p. 231-265; D. Milosevic, op. cit., · p. · 129;
S. Eoce,govic-Pavlovic, op. cit., p. 151-15'2; I. Barnea, fo Dinogeţia, p. 292; B. Bahic,
op. cit., IP· 44, categ. 93, 94.
·
40 D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 132, fig. 88.
4 1 O.
Toropu, Romanitatea tirzie fi străromânii în Dacia Traiană sud- ca rpatică,
Craiova, 1976, p. 178 şi pi. 17/7.
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Cuptoare.

Brăţară

din

sticlă.

(Colecţia

Muzeului Banatului).

Dinogeţi,a 42 • In necropolele din soc. XI-XII de la sudul Dunării ele a,par
frecvent alături de bră,ţările din sticlă -şi ,celelalte podoaibe. Asemenea bră
ţări sînt ounosoute din necropolele ,de la Brza Palanka 43 , Prahovo 44, Korbovo 45 ,

Ribnica 46, Mirievo, Po.povac 47 •
Şi ,În ,cazul brăţărilor împletite aedem că înmlnim o .situaţie ide ntic ă
cu aceea ,a cerceilor de tâmplă. Simplu de con:fecţionat, ,astifel de podoabe
au ,putut ,fi imitate şi executate 1n mediul local. Brăţările 1împletite de la
Vărşand au fost ,d atate, pe haza descoperirilor monetare, în secolul XI 48 ,
cea de la Orlea a fost datată, larg, fo se,colele X-XIII 49 , iar descoperirile
de la sudul Dunării sînt datate în secolele XI-XII 50 • Brăţările de la Cuptoare, găsite în morminte ,alănuri de moneda .de la Manuel Comnenul şi de
cerceii ,globulari, se datează sigur fo a doua jumătate ,a ,sec.olului XII. De
asemenea ,şi briţările ,de la Gornea, găsite Îlntr-un context arheologic asem ă
nător, le putem cir,cumscrie În acee.l!ŞÎ perioadă.
I. Barnea, op. cit., ,p . 292, fig. •1 72/8.
S. Ercegovic-Pavlovic, op. cit. , p. 147, pi. Il/12.
44 M. Jancovic, op. cit., pi. IV /1-2, pi. VI/12, pi. Vll/9.
4s. Ibidem, pi. XlI/7.
46 Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier, p. 269.
47 D. Milosevic, op. cit., p. 120.
48 D . Popescu, op. cit., p. 133.
4~ O. Toropu, op. cit., p. 178.
so D. Milosevic, op. cit., p. 120; S. Ercegovic..J>avlovic, op. cit., p. 147; G. Marianovic, op. cit., p. 217.
42
43

32

-

Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVIIl/1981
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Brăţări

de sticlă din colecţia Muzeului Banatului (Cenad ?) .
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F ig. 7 -

Brăţară

împletită,

cu capetele în form ă de
Pongr a t z.

bucl ă .

Muzeul Banatului,

Fig. 8 -

Brăţară

împletită,

cu capetele în formă de
Pongratz.

buclă.

Muzeul Banatului,

colecţia

colecţia
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III. Brăţări metalice din platbandă. în necropola de la Ili.dia - Cetate
în cea de la Gornea - Căuniţa de Sus51 au apărut două brăţări de aces-t
tip. Brăţara de la Ilidi.a este fragmentară şi are on se,eţiune o formă semiovală. Brăţara de la Căuniţa de Sus este coI1Jfeoţionată dintr--0 .placă care
se lăţeşte mult la capete. Această brăţară ·îşi găseşte asemănări ân descoperirile similare de la Arad 52 , Orlea53 , Moldoveneşti 54 , Nis 55 , Prahovo 56 şi Donicko Brdo57 • Brăţările de acest tip sînt datate în secolele XI-XII, bră
ţara de :la Gornea ,Înscriindu-se cronolog,ic iîn ,această perioadă.
Des-coperirile arheologice, coroborate cu ,puţinele informaţii scrise referitoare la teritoriul Bana-tului, lărgesc orizontul -cunoştin.ţelor noastre asupra
istoriei românilor bănăţeni fo această per,ioadă. Influenţa civilizaţiei bizan•tine pătrunde adînc, p:înă dincolo de Mureş. Legăturile politice, culturale şi
religioase ale feudalilor nord-dunăreni cu Imperiul sînt .deja bine cunoscute.
P.ub:icarea monografică a aşezărilor şi necropolelor feudale româneşti din
Banat, a căror cercetare s-a iniţiat cu un deceniu ,în urmă, va constitui o
solidă sursă ,de informaţii ,pentru istoria Banatului ân a.ceste secole.
şi

DUMITRU

ŢE!CU

EINIGE iBEMERKUNGEN OBER MITTELALTERLIOHEN
SCHMUCKSTOCKE
(Zusammenfassung)
Archaologische Forahungen iiber friihfeudaler Zei,t, in Ansiedlungen und Friedhofe,
ergaben zahlreidie Funde. Der Verfasser interessiert sich insbesondere um die Armbander.
Armbănder aus Glas wurden in der Ansiedlun,g von Gornea und in den Friedhofen von
CtLptoare unei Caransebeş ge.f.unden. Die Armbander sind einfach oder gedreht und sin,d
au,s griinem, blaruem oder durchsicht1,gem Glas. Diese Armbander aus Glas datieren atl6 dem
XII. Jahrhundert. Geflochtene Armbander fand man în Cuptoare und Gornea, die aus
dem XII. Jahrhundert stama11en.
Armbander aus Planband w-urden in Gornea, Ilidia---Cetate und in der Friedhofen
von XI.-XII. Jahrhundert entdeckt. Die Schmucksriicke weisen auf der fofluenz der
byzantinischen Werkstatten und auf einer Bindun,g der Zentren siidlich der Donau mit dem
Gcl>iet vom Noridon cler Donau im XL-XIII. Jahrhundert hin.

I. Uzum, op. cit., p. 224.
M. Matei Popescu, Podoabe medieval,e în Ţările Române, 1970, p. 83-84.
53 O. Toropu, op. cit., p. 178, pi. 17 /6.
54 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei în sec. !V-Xl/1, Bucureşti, 195,,
p. 139, fig. 28.
55 S. Ercegovic-Pavlovic, op. cit., pi. V /5 şi pi. VIII/5.
56 M. Jancovic, op. cit., p. 240.
57 D. Petrovic, op. cit., p. 287, fig. 35/7.
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OBIECTE DE PODOABĂ DIN INVENTARUL
UNUI MORMINT DESCOPERIT LA CLUJ

In cursul săpăturilor efectuate în ,anul 1911 cu ocazia lunarilor de restaurare a :bisericii reformate de pe str. M. Kogălniceanu, au fost dezvelite o
serie de morminte ,datînd din sec. XVII-XVIIP. Inventarul ,acestor morminte wnsta cov,îrşitor din rămăşiţe de textile, pe de o parte cu utilitate
specială în ceremoni,a mortuară (giulgiu, ibl.azoane mortuare pictate pe mă
tase etc.), îmbrăcăminte mortuară con.feeţionată „ad hoc"; pe de :alta, d:n
îmbrăcăminte de uz curent, sau festiv, de paradă, piese păstrate integral ori
numai fragmentar.
In ,privinţa obiectelor de podoabă, se remarcă inventarul unui mormînt
(sicriul nr. 4) situat În cripta nr. 37, constînd din: 1. cataramă emailată,
2. fragment de cataramă (?) emailată, 3. aplice emailate2.
1. Cataramă de formă dreptun~hiulară, de 14,5 X 5,5 cm. Părţile ei
componente au fost executate .din ar,gint aur,it, ,aur şi aur ernaila·t. Catarama
este compusă din ,două bare orizontale paralele, ,uşor ,arouite, legate fo.tre ele
printr-o a treia bară mediană realizată din aur, dispusă vertical, lată de
aprox. 6 mm şi avfod ,grosimea de 2 mm. Aproximativ la mijlocul acesteia
a fost montat un ac din aur, lat de aprox. 4 mm la bază, fogustat treptat
spre terminaţie. Latura exterioară a acului este ornamentată cu incrustaţii
oblice, cea inferioară e netedă. Cele două bare orizontale, cea mediană şi acul
sînt realizate din plăci de aur relativ groase, masive, modelate la căldură
prin forjare. Barele orizontale poartă ornamente gravate stiliza-te (lujeri),
dispuse în flux continuu, iar ,În locurile ,de legătură cu terminaţiile barei
mediane este gravată dte o floare cu .şase ,petale. La ambele capete a:e barelor orizontale s-a .aplicat cite un suport din argint aurit, uşor bombat (convex), av,înd două laturi drepte care se .închid formînd o ,acoladă. Laturile
verticale ale s,uporturilor siînt ,arcuite, în axul orizontal de .asemenea formate ,în acoladă. Marginile suporturilor au fost prevăzute cu cadru reliefat,
pur·tînd incrustaţii verticale. ln suporturile ,descrise ,au fost aşezate două plăci,
identice ca formă cu cea a suporturilor, emailate, .fixate de siuporturi cu
ajutorul unor cuie mici. Plăcile poartă •un strat, un fond, de email de culoare
bleu-ciel, observ,îndu-se o uşoară deosebire de nuan.ţă între fondul celor ,două
p'.ăci. Pe acest strat de email, relativ gros, se observă elemente ornamentale
vegetale, .florale, puternic reliefate, conturate cu email de diferite culori,
suprafaţa motivelor fiind pictată, haşurată. Motivele pornesc dintr-o singură
tulpină, fondul fiind dominat de o floare roşie, puternic reliefată, haşurată
1 Săpătura

a fost efectuată de către Kovacs Istvan, Roska Mar,ton şi Utay Balazs,
ai Muzeului Ardelean (cf. P6sta Bela, Az E.rem- es Regisegtar jelente~e. în ErdMuzEvk,
l 911, p. 48-49).
2 MuzlstTrans, nr. inv. F. 19.063, F. 18.938.
angajaţi
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cu email {colorant) de nuanţă aLbă. La cele ,două laturi s<Înt aşezate simetric
dte două flori de rodie ~i de lalele realizate cu email alb, haşurate cu roşu
şi galben (pi. I, fig. 1; ,pi. V, f,ig. 1). Pe bara mediană -se observă sigla de
meşter constând din literele: HI S, sau HI N (lectura ambelor variante este

nesigură).

2. Fragment de cataramă (?) de 6,4 X 6 cm. Structural, compus din
de metal şi •un suport median, în formă de casetă, aviînd un cadru
reliefat ou ,Încrestături verticale. In această casetă siînt aşezate două plăci
ornamentate: cea inferioară (dorsală) din argint aurit, cea superioară emaila-tă realizată din aur (pi. II, fig. 1-3; pi. VI, fig. 1). Plăcile sînt montate
pe suport cu ajutorul unor cuie mici de aur. Obiectul descris este - probabil - fragmentul unei catarame, similară ca formă cu cea de pe pi. I,
fig. 1. Procedeul de emailare, caracterul motivelor, maniera de execuţie a
detaliilor ornamentale, toate sînt de asemenea identice cu cele ale obiectului
descris anter,ior. Observăm doar mici ,deosebiri în detalii şi fo dispunerea
elementelor ornamentale. Placa inferioară (dorsală) a fragmentului poartă pe
· latura exterioară elemente ornamentale gravate, florale, vegetale, incadrate de
un ornament .linear, gravat (,pi. II, fig. 3; ,pl. III, fig. 1).
3. Apli-că, în formă de floare cu multe petale, cu diametrul de aprox.
2 cm, uşor bombat, realizată din aur. Centrul, cu un orificiu 10 care Hl
montat un tub av,înd diametrul de aprox. 2-3 mm, prevăzut cu un inel
încrestat. Suprafaţa ex·terioară a plăcii de metal este emailată cu un strat
gros alb, purtînd haşuri realizate cu un colorant roşietic şi verde. Motivele
stilizate, conturate din email, sînt puternic reliefate. Se observă şi elemente
ornamentale realizate cu ajutorul emailului aplicat ,în casete, av:ind forme
de lance. Cu ocazia săpăturilor amintite au fost găsite 3n total 7 bucăţi de
ap:ice avînd forma şi .dimensiunile amintite, două exemplare dintre ele păs
trîndu-se aplicate pe nişte bucăţi de piele, ,putrezite (pi. III, fig. 2; pi. VI,
fig. 2).
După însemnările de pe pachetele în care s-au păstrat obiectele descrise,
în sicriul nr. 4 din cripta 37 a fost înmormîntat Szekely Laszlo. Despre
acesta ştim că era unul din marii demnitari 1n timpul domniei principilor
Mihail I şi II Apa.fi, deţinînd în 1678 funcţia de consilier secret a.I principelui Mihail I Apafi, iar ,în anul 1690, printre altele, şi funqia de ,prefect
al comitatul,ui Cluj3. Din epitaful păstrat în hiserioa amintită aflăm ,că el
a decedat !În anul 1692, la vîrsta de 48 de ani 4 • Aceste ,date ne permit să
presupunem că obiectele prezentate au fost executate ,în a doua jumătate a
secolului al XVII-iea, înainte de 1692.
Obiectele descoperite în sicriul amintit se .disting ân mai multe privinţe.
1. Materialul folosit la executarea lor constă din argint, argint aurit şi aur.
Aplicele, placa emailată a fragmentului de ,cataramă, bara mediană a cataramei, acul fixat pe acesta au fost realizate din aur cu fineţea de 750%0,
părţile componente ale obiectelor realizate din ar.gint avînd fineţea de 8000/oo.
două plăci

3
Herepei Janos, Adattar a XVII. szazadi szellemi mozgalmaink tărte11etehez, III,
Budapest-Szeged, 1971, p. 50-52, 231, 526.
' Epitaful poartă următoarea inscri.pţie în limba latină: S P : A : G E N : D : LA D
S ZEKE L Y D : B : JENO E, C : P : T : I : CON :, T : I : P : PRA E
C:COL:COM:SUP:PR:CLA:S:CAP:OB:AET:S:48:D
2 7 : FEB : A : 1 6 9 2.
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Materialul extrem de preţios ne indică că avem de-a face cu nişte lucrări
executate special,, la comandă.
2. Pe obiectele prezentate surprindem un procedeu, o tehnică'. de emailare neobservată - după cunoştinţele noastre - În argintăria transilvăneană'.,
şi anume reliefarea puternică a elementelor ornamentale conturate cu ajutorul emailului. Procedeul răspîndit în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
era acela al emailului pictat, procedeu de origine occidentală'.. Esenţa acestei
tehnici constă în următoarele: din plăci de metal (aramă sau argint) se realiza motivul (floare, frunză etc.), iar pe suprafaţa acestora se aplica emailul
opac (frecvent, de culoare albă) Într-un strat relativ gros. Suprafaţa emailului era apoi pictată, folosindu-se una sau două culori (coloranţi) la haşu
rarea nervurilor, a petalelor etc. În cazul emailului pictat, desenul este întotdeauna plat.
3. Motive!e vegetale şi cele florale (frunze, lujeri, floarea de rodie, de
lalea) observate, deşi fac parte din repertoriul ornamental general folosit
şi fo a doua jumătate a secolului al XVII-lea, floarea ,de rodie şi de lalea
sînt mai rar Jntîlnite pe lucrările de argintărie, chiar şi ,pe cele laice, aceste
două motive fiind frecvente pe obiecte textile (,în primul rînd pe broderii),
precum .şi pe obiecte de ceramică etc., fo diferite variante. Din această categorie de obiecte ne referim la ,ceramica habană din a doua jumătate a se-colului al XVII-lea, pe care rodia (fructul şi floarea), laleaua ,în varianta
ei orientală, precum şi :floarea cu trei petale (identificată'. de obicei cu motivul de lalea) sînt poate cele mai 1des fotrebuinţate motive ornamentale.
Frecvenţa atît pe textile (broderii) lucrate 1n Transilvania, eh şi pe ceramica habană se pune în legătură cu influenţa obiectelor similare orientale
(otomane).
Făcînd abstracţie de felul motivelor şi de natura obiectelor pe care .a.par
ele (argintărie, bijuterii, podoabe, obiecte de ceramică, textile, de tîmplărie,
fragmente arhitectonice etc.), caracteristica acestor motive este, în general,
şi în a ,doua jumătate a secolului al XVII-le.a, interpretarea stilizată5 • Or,
pe piesele descrise, atÎt floarea de rodie, cît şi cea de lalea apar într-o interpretare naturalistică (aproape de realitatea botanică), iar motivele vegetale
(frunze, lujeri) ,s,înt stilizate.
4. Obiectele prezentate se remarcă şi prin ,coloritiul extrem de vioi şi
variat al elementelor realizate ,cu ajutorul emailului (galben, galben-portocali,u, verde, roşu, bleu, bleu-ciel, ~n mai multe nuanţe etc.). Caracteristica
procedeelor de emailare aplicate Jn Transilvania ui a .doua jumătate a se-colului al XVII-iea este, pe de o parte, nuanţa redusă a culorilor (coloranţilor). Ca fond, 1În general domină culoarea albă, rar sur.prindem fondul
bleu. La conturarea, delimitarea, haşurarea motivelor se foloseau culorile:
maro-mangan, verde, galben (pe obiectele de argintar.ie culoarea galben-;portocaliu nu se întrebuinţează'.). Pe de altă parte, diferitele culori (coloranţi)
. apar în nuanţe estompa te.
In concluzie, proceceul ,de emailare, interpretarea motivelor ornamentale, coloritul vioi şi variat al acestora, ne fac să'. credem fo exercitarea influenţei ,pieselor orientale (de ex. otomane) cu utilită.ţi similare asupra meş
. terului care a fost autorul podoabelor ,în cauză. Cine va fi fost acest meŞter,
:; Balogh Jolan. Kolozrvari reneszansz lada, 1776-bol, .în EmlKel, p. 16-23.
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este o -Întrebare la care nu .întrezărim deocamdată un răspuns cert. După
cum am mai arătat, pe bara mediană a cataramei se poate observa o siglă
de meşter constînd din literele: HI S sau HI N, -ceea ce ne face să presupunem -că autorul a fost un meşter transilvănean. In cazul unui meşter
oriental de origine, imprimarea siglei nu î,şi avea. rostul. Epitaful ,proprietaru.ui podoabelor, păstrat ,în aceeaşi biserică pînă în zilele noastre, este c
lucrare realizată din argint aurit, ,,au repousse", poate cea. mai remarcabilă
l,ucrare de acest gen păstrată şi cunoscută în Transilvania, datând din a coua
jumătate a secolului al XVII-iea ,(pl. III, fig. 3). Calitatea execuţiei se remarcă a fi superioară chiar şi ,celor două epitaifuri ale copiilor principelui
Mihail I Apafi, păstrate tot ,în această biserică. Va fi fost unul şi acelaşi
meşter autorul epitafului şi al ,podoabelor?
Proprietarul ,podoabelor, Szekely Laszlo, ca prefect al comitatului Cluj
şi ca locuitor al acestui oraş, deţiniînd o casă pe latura estică a pieţii centrale
a Cujului (azi Pţa Libertăţii), va fi apelat la serviciile aurarilor din ora-ş.
Lectura nesigură a .siglei de meşter nu ne permite ânsă o identificare nici
măcar probabilă. Proprietarul podoabelor locuind la Cluj şi fiind înmormîntat
aici, ca autor al epitafului putem presupune ·un meşter cl,ujean 6 • Ca manieră
de execuţie, epitaful a:._.ruce cu l,ucrările purtând sigla de meşter WM, identificată cu aurarul clujean Mathias Werner j,unior7 • In această ipoteză, trebuie să avem :n vedere doi meşteri .diferiţi pentru cele două lucrări, ,şi,
oricum, meşteri versaţi atât intr--0 anumită tehnică de emailare şi în gravare,
cit ,i în realizările „au repousse".

MAGDALENA BUNTA

e Epjtaful se

păstrează

într-'lln cadru

(ramă),

care nu permite observarea siglei de

meşter.

7 Pe baza datelor culese din arhiva breslei aurarilor din Cluj, activ Între anii 1690
(ianuarie) - 1700? (octombrje).
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URBARIUL SATULUI

DICANEŞTI

(POSSESSIO DECANYEST)

LA 1772

Dicăneşti, azi sat în componenţa comunei Drăgeşti din judeţul Bihor,
.a.pare pentru prima dată în documente fo 1508 1 . Urbariul din 1722 .apreciază
că episcopia deţinea proprietăţi în Dicăneşti „ab antiquo" 2 •

Populaţia. Urb.ariul .înscrie în tabela -s.a numai unită.ţile de prestaţii, mai
bine zis pe capii unităţii sau familiei impuse la sarcini .feudale. Astfel găsim
înscrişi 10 iobagi (coloni de liberă migraţie), 14 jeleri cu c.asă ,(inquilini) şi
6 jeleri fără casă (subinquilini). ln tot.al 30 ca.pi de familie. Gfr.a aceasta,
înmulţită DU 5, own se calculează obişnuit numărul sufletelor din acela al familiilor, ohţinem un număr de 150 suf:ete. Recensământul ,din 1785 dă 332 suflete şi 73 familii. Diferenţ.a se explică prin sporul natural, 1În primul z,înd,
dar şi prin prezenţa, la 1722, a oaspeţilor de care pomeneşte urbariul şi pe
care tabela nu-i înregistrează, apoi prezenţa unui apar.at de curte pe care
iarăşi nu-l putem evalua, neav,înd la îndemînă şi alte izvoare referitoare la
anul 1772, precum şi existenţa a doi preoţi (unul ortodox - de rit grec
neunit, şi .altul greco-catolic - unit). Această populaţie de care pomeneşte
urbariul, dar ru:înregistrată în tabela urbarială, este greu de apreciat, deoarece
nu ştim numărul familiilor. În privinţa distincţiilor naţionale, afirmăm de
la început că toată populaţia înregistrată în ta:bela urbarială era compact
românească. O demonstrează atît numele de familie cît şi cel de botez, precum
şi prezenţa -celor doi preoţi români. În secolul al XVIII-lea, ,rnn.fesiunea religioasă constituia .şi ea un criteriu pentru definire.a distincţiei naţionale. Parcurgînd tabela ,urbarială, ne dăm seama imediat ,de prezenţa mare a unor
nume de botez, iÎn comparaţie cu cea a numelor de familie care este mai
mică, ceea ce ar putea ,constitui indiciul ,unei prolificităţi relativ scăzute. Este
adevărat că ,în cei 13 ani dţi s-au scurs de la reglementarea urbaria~ă din
1772 ,pînă '.a recensămîntul din 1785 populaţia s-a dublat. Dar -trebuie să
ţinem seama că la 1772 mai erau şi oaspeţi şi .apar.atul de curte, bineînţeles
cu familiile lor.

Categoriile sociale. Cele 30 familii ânregistrate ~n tabela urbarială, cărora
le corespundeau circa 1:iO suflete, erau Încadrate de urbariu În următoarele
categorii sociale:
- iobagi (coloni liberae mi,grationis) 10 capi de familie
- jeleri cu casă (inquilini) 14 capi de familie
- jeleri fără ,casă (subinquilini) 6 capi de familie.
1

Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Tranri/.vania, I, Bucureşti, 1968,

p. 199.
~

Arhivele Statului Bihor. Fond Prefectura Bihor, inv. 41-42, Dosar 658
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Reglementarea urbarială din 1772, focadriîndu-i pe iobagii din Dicăneşti
În prevederile legii pe ţară, îi găseşte numai cu optimi de sesie. Cî<ţiva aveau
şi cîte două optimi. De aci nu mai era decî-t un pas ca optimea lor să nu mai
poată fi cal~ficată ca atare şi să fie astfel reduşi la starea de jeleri. Cu alte
cuvinte, iobagii din Dicăneşti se aiflau în momentul reglementării urbariale
într-un stadiu avansat de jelerizare, adică, erau aproape .de ,,libera migraţie".
Devine astfel explicabil nu numai calificatiV'lll .de iobagi liberi să se mute,
cum iii defineşte ·tabela urbarială, dar şi faptul că peste 13 ani, recensămfotul
lui Iosif II iÎnregistra 213 jeleri. !>[oă iÎn secolul al XVIII-lea, clnd pe domeniul
feudal se vor individualiza cele două ,pământ-uri separate, cel alodial şi cel
ioba-gesc, acesta din urmă fiind purtător Ql tuturor sarcinilor feudale şi publice deopotrivă, iohagul era şerbul supus veşnic ,şi ereditar, legat de pămîntul
său, de sesia sa, rod al muncii ,sale3 • In urbar~ul nostru, in textul tipărit În
limba maghiară ei S.Înt numi,ţi iobagi, iar în cel latin, scris cu mîna, ei sînt
numiţi coloni, termen care traducea pe cel Eopular de ,iobagi.
Jelerii, atît cei cu casă cit şi cei făra oasă, constituiau pătura mai să
racă şi prin urmare şi sarcinile iobăgeşti erau mai reduse. Deşi unii dintre
ei aveau intravilan oare !Întrecea ,în supraJaţă intravilanul multor iobagi,
totuşi ei erau caliificaţi jeleri, deoarece n-aveau apartenenţe nici 1n arătar
şi nici iÎn fiinaţ care să a·tingă ,împreună calitatea unei optimi de sesie pentru
a fi încadraţi ca iobagi. Chiar dacă urbariul nostru nu ,Înregistrează via,
vitele şi alte hunuri, de care obişnuit dispun jelerii, bănuim că unii jeleri
din Di.căneşti aveau şi alte posibilităţi de existenţă, nu numai din munca
cu braţele, căci unii se diiferenţiază economic, avfod fiecare mai multe intravilane, iar alţii având chiar apartenenţe, fosă fără ca acestea să atingă calitatea unei optimi de sesie. Ei puteau să prospere piînă la o anumită limi,tă,
dincolo de care să nu le fie afectată situaţia juridica de jeler, posibilitatea lor
de mişcare.
Pămîntul. iobăgesc. Urbariul nu ne dă nici o posibilitate să facem vreo
estimaţie asupra pămînrului alodial al e~_iscopiei, 1n schimb, putem aprecia
mai mult sau mai puţin exact ,pe cel iobagesc, care apare sub denumirea de
fonduş în tex•tul maghiar şi sesie 1n cel latin. lniţel~em aci prin sesie intravilanul, căruia îi corespundeau apartenenţele ,în arator şi IÎn f,înaţ, precum
şi dreptul la folosirea pă,şunii comunale. Potrivit legii pe întreaga ţară, o
sesie internă iÎntreagă ,trebuia să aiibă întinderea unei suprafeţe de teren, care
în pămîntul arător se 1nsămfoţa cu ,două găleţi .de Bratislava (Pojon). ln
această siupra:faţă se includea locul casei, Ql grădinii de zarzavat şi al construcţiilor anexe. In Di.căneşti fosă, erau numai -subdi,v-iziuni de sesie, ceea
ce dă drept;ul executorilor urbariali să-i caHfice ,pe iobagi ca octualişti. In
acest caz ei trebuiau să aibă ca intrav,ilan o supra.faţă egală cu un sifert de
găleată de Bratislava. In realitate intravilanul lor era mai mare, la unii
putîn<l atinge o suprafaţă echivalentă cu o găleată şi jumătate de Bratislava.
La unul era chiar de două găleţi. Acest fapt ne dă imediat imaginea sa•tului
cu casele răsfirate. Uribariul _precizează că pămîmul fiind de calitatea I,
suprafaţa ,Însăm1nţată cu doua găleţi ,de Bratislava era echivalentă cu un
iugăr, care la rîndul lui măsura 110C stiÎn,jeni yatraţi de Viena. Arătarul
era înregistrat în iugăre şi totaliza o suprafaţa care Întrecea intravilanul
1

D. Prodan, /obiigia, I,

Bucureşti,

1967, p. 211
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cu 16 iugăre. Explioaţia con9tă fo aceea -că intravilanul fiind ântins, executorii urbariali au scăzut din arător aşa cum prevedeau instrucţiunile. Suprafaţa restrînsă a arătorului se mai explică şi prin faptul că Dicăneştii e un sat
de deal, teren puţin ,favorabil practicării iagricultiurii. Executorul urbarial
menţionează că arătorul fiind puţin, fo viitor se interzice transformarea lui
în grădini fructifere -sau fo livezi, care ar aduce pagube agriculturii. Repartizat ,pe capi de familie, arătorul varia de la un iugăr la trei iugăre,
variaţiune care se explică prin faptul că unii iobagi aveau dte două optimi
de sesie, iar ·unul 3 optimi. Ei erau însă -toţi octualişti. flnaţul este 5nregistrat
în coase sau cosaşi, cîţi oameni adi.că ii puteau cosi Într-o zi. F<ÎnaţUl era
mult mai întins ,deoît arătorul, ceea ce e o caracteristică a satelor de deal.
Repar,tizat şi el pe capi de :familie, varia ântre trei coase şi jumătate şi opt
coase.
Jelerii cu casă ,dispuneau de ,un intravilan egal cu al iobagilor, echivalent cu 23 găleţi de Bratislava, adică 11 iugăre şi jumătate. Dar, ca ,şi i<>bagii,
erau şi ei ,diferenţiaţi e,conomic. Unii jeleri n-aveau casă, iar intravilanul
celorlalţi varia ca ,întindere iÎntre un sfert de iugăr şi două iugăre, caz pe
care nu-l întîlnisem în rîndul iobagilor. Nici un iobag nu avea intravilan
de două iugăre. Arătorul jelerilor cu casă tota'.iza trei iugăre şi jumătate.
Zece n-aveau nimic, trei aveau fiecare cite un iugăr, iar unul avea un iugăr
şi jumă,tate.

La „summa summarum", oibţinem ast:fel: intravilanul iobagilor şi al
jelerilor era de 46 găleţi şi jumă-tate, adică 23 de iugăre, arătorul iobagilor
şi al jelerilor era de 20 de iugăre (mai restrîns deaît intravilanul), iar fîna,ţ,ul,
care era numai al iobagilor, era de 51 de coase, adică 51 de iugăre.
·
Urbariul, deşi nu înregistrează vitele, pomeneşte ,însă de păşunea comunală, pe care o ,dedară fodestulătoare.
Obligaţiile

feudale. Baza.

,prestaţiilor

feudale o constituia sesia cu aparun domeniu
transformare
a adus cu sine nu numai creşterea sarcinil,or ifeudale, ci şi o ,deplasare a raportului de greutate ,dintre ele, cu deosebire o creştere a prestaţiilor în muncă.
1) Robota. Calculată la sesia ~ntreagă, era, pe ţară, o zi pe săptămână
cu carul cu 2 vite, iar la arat cu 4 v~te, cu plugul şi grapa iobagului. Dacă
iobagul n-avea 4 vite .de jug, el trebui.a să se •Întovărăşească cu altul, dar
în acest caz el trebuia să facă, în locul unei zile de arătură, două zile. Aceasta,
precizează UI"bariul, numai o singură dată la fiecare ,arat. Prin •urmare,
penau iobagul cu sesia ântreagă, obligaţia era <de 52 zile .pe an. Stăpfoul
avea Însă dreptul să convertească robota cu vitele ,în robotă cu braţele,
dublfod-o. Legea ,pe ţară impunîndu-se şi ,în Di.căneşti unde iobagii erau
actualişti, teoretic înseamnă că ei trebuiau să facă anual 6 zile şi jumătate.
In realitate, această cantitate de rabotă o făceau numai 4 din cei 10 capi de
familii iobăgeşti. Robota celorlalţi creştea proporţional cu iintinderea subdiviziunii de sesie pe care o aveau. Iar pentru a înscrie cît mai multe subdiviziuni, executorul urbarial operează cu numitori mari: 42 la rubrica robota 0u vitele şi 21 la ,cea cu braţele ( 6 ~ cu vitele sau 1n locul ei 13 ~ cu
tenenţele şi folosinţele ei. Domeniui feudal este acum nu numai
aducător de venituri, ci şi unul cu producţie proprie. Această

braţele).

În total, cei 10 capi de familii
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iobăgeşti

21

trebuiau

să

presteze epis-
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copiei 90 zile de robotă cu vi-tele sau 180 cu braţele. Jelerii trebuiau să
presteze, fieoare cap de familie, oîte 18 zile anual cu braţele. Robota jelerilor totaliza un număr de 360 zile cu braţele. Urbariul nu precizează dacă
episcopia pretindea în natură toate aceste zile rde muncă, sau dacă le convertea :În ,bani. Obştea :întreagă mai trebuia să presteze 12 zile de cărăuşie.
2) Nona. Iobagii, dar şi jelerii trebuiau să dea eeiscopiei nona din toate
produsele, inclusiv cînepa ·şi mul. Unitatea de măsura „anît pentru lucrurile
lichide aît şi pentru uscate" - precizează urbariul - este metreta (gă
leata) de Pojon (Bratislava) care, în comita~ul Bihor, avea semnul autentic
al ,oomitatului. Găleata de Bratislava era obişnuită iÎn părţile apusene ale
ţării noastre şi era egală cu 65,53 1. Ea era mai mică deoît găleata de Oradea, care măsura 80 litri.
3) Censul. Fiecare cap de familie iobăgească, dar şi de je:eri, trebuia
să dea anual episcopiei dte un florin plătiibil în două rate, potrivit obiceiului: la Sfrintul Gheorghe şi la SHntul Mihail.
4) Daturile. Le dădeau numai iobagii. Raportate la sesia Întreagă, ele
erau: un stÎ!njen de lemne de foc, o măs-ură de unt fiert (itze), 2 pui, 2 claponi, 12 ouă. Cum iobagii din Dicăneş,ti erau octualişti, fraeţiunile din aceste
1
daturi s-înt atât de mici, înch par imposî,bile de realizat la concret: - - la
168

svînjenul de lemne şi la măsura de unt, _!_ la pui şi claponi şi _!_ la ouă.
84
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Toti cei 10 capi de familii iobăgeşti trebuiau să dea anual episcopiei aproape
2 stînjeni de lemne de foc, aproape două oupe de unt, 3 claponi, 3 pui şi
12 ouă. Foarte probabil, daturile erau ,convertite ân bani.

Concluzii. Legea pe ţară privind reglementarea urbarială, aplicîndu-se ~i
În Dicăneşti, ,unde caliifică pe iobagi ca oc·tualişti, se face •În funcţie de
întinderea subdiviziunilor de sesie, la care sînt raportate sarcinile iobăgeşti.
Pentru a face o dt mai e-0hitabilă repanizare a acestor sarcini, executorii
urbariali operează cu fracţiuni foarte mici. Era intenţia regimului, care,
călăuzit de principiile fiziocratismului, tindea să pună ,capăt abuzurilor feudale şi să tran,sforrne ,pe supuşi ,în contribuabili solvabili faţă de stat.
Reglementarea urbarială, prin multele lucrări şi operaţiuni pe care le-a
comportat, constiwie un argument puternic ce se adaugă multor altora care
atestă ,permanenţa elementului românesc pe ,acele meleaguri. O demonstrează
în primul rund tabela urbarială ân care toţi ânscrişii sînt români. Reglementarea urbarială din 1772 a ,înregis,trat ,în Dicăneşti un proces avansat de jelerizare, apropiat de libera migraţie.
I. BRATU
L'URBAIRE DU VILLAGE

DICANEŞTI

(Resume)

a

Dains l'etude de ci-des.sus, l'auteur, en analysant l'urbaire <lu village Dicăneşti, arrive
la condusion principale concernant Ja permanence des Rowna.in~ dans les contrl-es du district
Bihor. La reduction „des sessions" des serfs de la g!ebe, qui rapetissent de pl·us en plus, on
Ies avan-::e vers la lihre migration.

SIGILII SĂTEŞTI BĂNĂŢENE
PE UN DOCUMENT DIN 1826*

Un izvor istoric demn de luat in considerare ,îl constituie şi si,giliul •sătesc.
Sigilarea constituia o condiţie indispensabilă pentru puterea probatorie a unui
document. împreună cu iscălitura sînt mijloace de autentificare a unui document, constituind o dovadă de autenticitate .şi per.fectare a unui act scris 1 .
Sigiliile săteşti prezentate 10 lucrare autentifică, alături de cele ale autorităţilor ,districtuale şi comitatense, actele .privind stabilirea hotarelor satului
Române~ti 3n raport cu satele vecine 2 • Este vorba despre satele Curtea, Breazova, Brăneşti, Jupîneşti, Balo.şeşti, Goizeşti 3 , Tomeşti şi Fărăşeşti din fostul
comitat Caraş, azi judeţul Timiş 4 • Constatările rezultate În urma cercetă
rilor şi măsurătorilor efectuate ,Între 21-22 iunie 1826 s,Înt trecute În instrumentul de protocol la litera A şi se ,întind .pe opt pagini, fiind redactate Sn
limba germană. Măsurarea hotarelor a fost efectuată din [nsărcinarea administraţiei camerale a districtului Lugoj cu concursul ,autorităţilor -comitatense.
Măsurătoarea s--a fă-cut în snînjeni şi paşi prin punctele de hotar naturale
care poartă denumiri tipice româneşti: ,.la f,întiîna rece", ,.la moara popii",
,,la .dumbrava", ,.la căprioru", ,.gomi!.a (movila) din poiana cu mesteceni" 5 •
In final este prezentat .în stiînjeni şi paşi to•talul hotarului, constatare certificată de autorităţi şi împuterniciţii satelor implicate, prin sigilii şi semnă
turi. Concluzia, redactată în limba latină şi datată 23 iunie 1826, ~uiblinia

* Pe această cale aducem sincere mulţumiri cercetătorului Kiss Andrei de la Arhivele
Statului Cluj-Napoca, rpentru am<1bil.itatea de a ne fi pus la di~poziţie documenrul .în discuţie.
1 N. Grămadă, Vechile peceţi săteşti bucovinene (1783-1900), in Codrul Cosminuiui,
voi. X, 1936-1939, Cernăuţi, 1940, p. 217-218; E. Vîrtosu, Sigilii Împărţite şi sigilii
săteşti, fo SCN, voi. I, 1957, p. 360-365; M. Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigilii săteşti în
comitatele Hunedoara şi Zarand, în Revista Arhivelor, an. XLVIII, voi. XXXIII, nr. 1,
1971, p. 2-26; I. Pleşa, Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba, .În
Apulum, voi. XII, 1974, p. 405-429; M. Dogariu, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric,
Bucureşti, 1976; M. Kovacs, Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului, judeţul Arad,
in Ziridava, voi. VI, 1976, p. 499-504; M. M. Jude, N. Cordoş, Sigilii săteşti transilvănene
din sec. al XIX-Zea, În ActaMN, voi. XV, 1978, IP· 467-479; M. M. Jude, A. Hopârte:m,
Sigilii săteşti transilvănene În Muzeul de istorie din Turda, În ActaMN, voi. XVI, 1979,
p. 691-697.
2 Arhivele Statului Timişoara, Coleqia de documente fond 52, inv. nr. 226, poz. 4.
Ubergabs- und Ubemahms- Instrument, 1826 privind posesiunea Româneşti din comitatul
Caraş.
3

C. Suciu,

Dicţionar

istoric al

localităţilor

p. 268; azi este înglobat În comuna Româneşti.

din Transilvania, voi. I,

Bucureşti,

1967,

4 Identificarea n~melor de localităţi a fost realizată după C. Suciu, op. cit., ,voi. I-II,
1967, 1968; Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R., î11
Colecţia de legi, decrete, hotăriri şi alte acte normative 1968 (1 noiembrie 31 decembrie),
Bucureşti, 1970, p. 523-1011; I. Iordan, P. Giştesou, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor
din România, Bucureşti, 1974.
s Arhivele Statului Timişoara. Ubergabs- und Obernahms- Instrument, 1826 privind
posesiunea Româneşti din comitatul Caraş.
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faptul ,că toţi au conscris la ea, neivindu-se nici o opoziţie care ar încerca să
con-teste actul.
Sigiliile localităţilor .amintite sînt ,a.plicate ,În ceară roşie În dreptul numelui localităţilor şi al semnăturilor primar,ului, juratului şi ale altor fruntaşi ai satului. In alte cazuri apare numai semnătura primarului urmată de
cea a fruntaşilor satului, iar a:teori numai semnătura juratului urmată de
cea a frunta,şilor ·satului. Aceasta era practica obişnuită atunci cînd era vorba
de interesele ,întregii comunită•ţi 6 •
Ca majoritatea sigiliilor săteşti, şi cele amintite sînt de formă rotundă
sau ovală, ,încadnîndu-se ,în categoria sigiliilor mijlocii, aviîn,d un diametr•u
cuprins între 2,9-3,3 cm7 • Cîmpul si.gilar cuprinde legenda şi simbolul a:es
de fiecare ,comună. Legenda conţine numele aşezării, al comitatul,ui reprezentat prin iniţiale sau prescurtat şi formularea de sat sau localitate, termenul de sigiliu apădn:d doar ,în legenda sa-telor Tomeşti şi Brăneşti. Legenda este scrisă cu majuscule, in limba germană, denumirile .de localitaiţi
fiind scrise aşa cum se pronunţau la data respectivă, simţindu-se o influenţă
maghiară in notarea unor sunete.
Partea cea mai interesantă a unui sigiliu sătesc este simbolul, care nu
era ales În mod arbitrar, ci el avea o striînsă legătură ,cu ocupa.ţiile locuitorilor, cu flora sau fauna, cu realitatea rul'ală ,din acea vreme. 5i în cazul
sigiliilor fo discuţie simbolul a fost ales în funcţie de aceste considerente.
Creşterea animalelor domestice apare reprezentată în cazul a ,două sigilii,
a localităţilor Curtea şi Fărăşeşti. Apele cu peşti sînt reprezentate pe sigiliul
localităţii Breazova. Aşezările din zonele deluroase, muntoase aleg ca simbol
pomul fructifer sau bradul. cum apar pe sigiliile localităţilor Jupîneşti şi
Baloşeşti. Comuna Tomeş,ti ,îşi alege ca simbol un cuptor de topit sau recopt
sticla, .şi nu .înt1Împlător, deoarece în această localitate exista o hută de sticlărie la ,Începutul secolului al XIX-lea 8 •
Datorită stării de conservare precare, nu la toate sigiliile s-a realizat o
descriere completă, în unele cazuri nu se distinge simbolul, ,În ahe~e legenda
apare parţial. In continuare sigiliile vor fi prezentate ,în ordinea ,În care au
fost aplicate pe document, ea fiind respectată şi •În prezentarea ilustrativă.
SIGILIUL COMUNEI CURTEA ,(Fig. 2)
D=3,3 cm.
Sigiliu rotund. ln exerga marcată de un cerc perlat este legenda KUR TY A
K(ARASCHER) O(OMITAT). ln centrul oîmpului sigilar, pe o terasă, este
reprezentat un cocoş con turnat.
SIGILIUL SATULUI BREAZOVA, COMUNA MARGINA (Fig. 3)
D=3,2 cm
Sigiliu rotund. În exerga marcată .de un cer,c perlat se vede parţial legenda K(ARASCHER) C(OMIT AT) OR TH B(RA)ZOVA. în cîmpul sigilar
este reprezentat un rîu cu un peşte.
6 Vezi figurile 1, 5; I. Kovacs, N. Cordoş, Un memoriu din amd 1870 al comunelor
din scaunele filial,e Săliite ii Tălmaciu, În Crisia, 1979, p. 439-442.
7 M. Dogaru, op. cit., p. 12.
8 G. Bor.dog, Industria sticlăriei din Transilvania ii Banat, Cluj, 1927, p. 192-194;
C. Popescu, File di11 istoricul sticlăriei româneiti, În Industria uşoară, nr. 8, 1964, P
422-430.
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SIGILIUL SATULUI BRANEŞTI, COMUNA FAGET (Fig. 4)
0=2,9 cm
d=2,5 cm
Sigiliu oval. ln exergă şi partea inferioară ,a cîmpului sigilar apa.re parţial legenda BRA(NY)EST D(ORF) S(IEGEL). Simbolul nu ,se distinge.
SIGILIUL SATULUI JUPINEŞTI, COMUNA FAGET (fig. 6)
0=3,2 cm
Sigiliu rotund. ln exerga marcată de un cerc perlat este legenda K.ARAS
CO(MITAT) ORTH ZS(UPUNY)EST. 1n centrul clmpului siig:ilar este reprezentat un pom cu fructe.
SIGILIUL SATULUI BALOŞEŞTI, COMUNA TOMEŞTI (Fig. 7)
0=3 cm
Sigiliu rotund. ln exerga marcată de un cerc perlat apare parţial legenda BALL(OSES)T D(ORF) K(ARASCHER) C(OMITAT). ln cîmpul sigilar, pe munte, SiÎnt reprezentaţi trei brazi.
SIGILIUL SATULUi GOIZE5TI (AZI INGLOBAT COMUNEI ROMÂNEŞTI (Fig. 8)
0=3 cm
d=2,8 cm
Sigiliu oval. Din cauza uzurii nu se .poate reconstitui legenda şi simbolul.
SIGILIUL COMUNEI TOMEŞTI (Fig. 9)
D=3,4 cm
Sigiliu rotund. ln exerga marcată de un cerc liniar este legenda* SIGILL(UM) DES DORF THOMEST. 1n centrul cîrnpului sigilar este reprezenta·t un ,cuptor de sticlărie, iar sub el iniţialele comitat-u'.ui Caraş.
SIGILIUL SATULUI FARAŞEŞTI, COMUNA PIETROASA (Fig. 10)
0=3 cm
Sigiliu rotund. 1n exergă, cuprinsă între două cercuri perlate, este legenda KA{RA.SCHER) CO(MITAT) ORTH FOR(A)SH(EST). ln oîmpul
sigilar, pe o terasă, sfot reprezentate trei vite, fo partea stingă superioară,
soarele cu şase raze.
MARIA MAGDALENA JUDE

BANA TER DORFSIEGEL AUF EINEM AKTENST()(X
AUS DEM JAHRE 1826
(Zusammenfassung)
Die Verl'aS'Serin befasst sich miţ acht Dorfsiegel, die einem Aktenstiick, dass das
Landgut cler Siedlu,ng Româneşti gegeniiber den Nachbarortschaften Curtea, Breazova, Bră
neşti, Ju,pîneşti, Baloşeşti, Goizeşti, Tomeşti und Fărăşeşti a.us dem ehemali.gen Komitat
Karasch (heute Kreis Temesch) a,bgrenzt, die Echtheit bescheinigt. Es wird auf die Merkma!e
und S}'llU>ole in Zusaamnenhang mit der dorfmassigen Wirklichkeit eingegangen. Bcstimmung
der Symbole war die bezeichnenden Eigenschaiten der jeweiligen Dorfscha.f.t ausdrucksvoll
zu gestalten.
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Fig. 5-10.
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Acta Mvsei Napocensis -

voi. XVlll/1981

ŞASE

DOCUMENTE REFERITOARE LA ACTIVITATEA
LUI TIMOTEI CIPARIU DIN ANII 1849-1852

Cinci din documentele pe care le publicăm mai JOS sînt scrisori trumse
de Timotei Cipariu canonicului de la Blaj, Bazil Raţi,u, fie de la Sibi,u, fie
de la Viena. Cel de al şaselea, păstrat în ciornă, în limba .germană şi fără
titlu, 5C pare că este un discurs rostit de Cipariu fo 1850 în faţa asociaţiei
.,Romania", formată din tineri romani care ,studiau ,în instituţiile de învă
ţămînt superior din capitala Imperiului austriac, dar şi un articol de ziar
pentru un organ ,de presă vienez. Toate şase se păstrează la Arhivele Statului
din Cluj-Napoca, fondul Blaj, În arhiva personală a lui T. Cipariu şi poartă
nr. de inventar: 11.251, 1331, 1271, 3433, 11.288 .şi 2249.
Pri.mele patru documente oglindesc preocupările lui Timotei Cipariu faţă
de ins-tituţiile şcolare şi bisericeşti ale romanilor greco~ca tolici transilvăneni,
precum şi activitatea depusă de el în anii imediat următori în1fnîngerii revoluţiei burghezo-<Clemocratice pentru apărarea .şi dezvoltarea lor. Intmcît răz
boiul civil, În care s-a transformat revoluţia din toamna anului 1848, a
provocat, pfoă .în august 1849, nu numai perturbări şi mari pagube materiale .acestor in,sti-tuţii, ci şi pierderi de mii de vieţi omeneşti, cea dintlii
scrisoare reflectă grija lui Cipariu de a asigura ,înloouirea cel puţin parţi.ală
a intelectoolilor ce .şi-au sacrificat viaţa <În slujba apărării şi a:finmării fiinţei
naţionale a poporului roman din Transilvani.a. Forţat să rărnînă la Sibiu,
deoarece casa din Blaj continua să-i fie ocupată de soldaţi austrieci, Cipariu
îi scrie în acest sens canonicului Raţiu, ,în octombrie 1849. Totodată îi recomandă să SJUsţină .în faţa Capitl,ului episcopal acordarea burselor din fondul
Romanţai unor tineri merituoşi, care studiau medicina, ştiinţele juridice şi
alte discipline Ia universitatea din Viena. Printre cei pe care el îi ,înşiră figurează şi Iosif Hodoş, Nicolae Ursu, Iosif Şuluţiu şi :Matei Nicola. Aceştia
5C vor afirma în .a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi la început,ul celui
următor, fie pe linie culturală, fie 1n activitatea politică, aducîndu-şi .aportul
în promovarea şi apărarea intereselor romanilor transilvăneni. Fiind la Sibiu,
Cipariu are posibilitatea să informeze Capitlul episcopal că şi....au reluat activi•tatea case:e de depuneri din acest oraş. Prin ,urmare, se ,puteau scoate dobînzile ce reveneau după fundaţia Romanţai, din care ,se acordau bursele
şcolare. Pentru a fi ajutaţi cu adevărat tinerii cei mai vrednici şi mai îndreptăţiţi, Cipariu atrage atenţia allÎt asupra unora din bursierii de dinainte
de revoluţie, care în timpul războiului civil .a{lţionaseră ,împotriva intereselor
propri,ul,ui lor popor, cît şi asupra acelora ,ce deveniseră între timp funqionari de stat. 1n cea de a treia scrisoare revine asupra urgentării acordării
burselor pe seama mediciniştilor Cirn:erianu şi Ursu, pe care i-a găsit la
Viena, zbădndu-se în mari greutăţi materiale. Dealtfel, ~n această scri&oare
mărturiseşte că el însuşi are greutăţi financiare. De aceea îl roagă .pe Bazil
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salariul şi banii pe care i-i datorau Axente Sever şi Ge-

rendi.
O lumină ed~ficatoare asupra saaificiilor făcute de Cipariu pen·tru interese!e naţionale, •În anii 1849-1850, aruncă scrisoarea a doua. Din cuprinsul
ei rezultă că Cipariu n-a pregetat să plece în plină iarnă la Viena, pentru
a se alătura acelora care se străduiau ,să convingă Curtea imperială să-.şi
îndeplinească promisiunile făcute românilor transi:văneni :în timpul războiu
lui civil. Trebuind să facă drumul ,prin Bucovina şi Galiţia, el arată că şi...a
peric!itat sănătatea şi aşa destul .de fragilă. În plus, a tre!bui,t să cheltuiască
din punga ,proprie peste 100 florini, care 1în -cond~ţiile de atunci reprezentau
o valoare destul de mare. Toate aceste sacrificii le-ar trece cu vederea, ,dacă
ele ,s-ar dovedi folositoare pentru cauza naţională. Cu o evidentă notă de
pesimism, el pune sub semnul ,întrebării eficienţa sacrificiilor şi strădaniilor
românilor :în ,faţa unei curiţi imperiale nerecunoscă-toare şi bănuitoare. Singura
concesie făcută românilor o consideră n1JJII1irea a doi reprezentanţi rde-ai lor
Într-o comisie oficiala, care avea menirea de a contribui la formularea unei
terminologii juridice româneşti. Cu tot pesimismul pe care-l mănuriseşte lui
Raţiu, ,'.n fie.care .din cele dintiîi patru scrisori recomanda Capitlului epis•co,pal
să acorce o atenţie deosebită apărării instituţiilor şcolare ,şi bisericeşti. Referitor la problema ins•tituţiilor de învăţămînt, rÎn prima scrisoare, din octombrie 1849, •Îi .reproşează consistoriului blăjean că nu s-a pus de acord cu
delegaţia trimisă ,de la Viena, pentru ,a susţine în faţa Ministerului Cultelor
şi Instruqiunii Pub:ice doleanţa redeschiderii grabnice a şcolilor şi cea ,a înfiinţării unei facultăţi juridice cu limba de predare română. In ,cea de a doua
scrisoare abordează şi problema numirii unui inspector român pentru reglementarea .funcţionării şcolilor româneşti, ,subliniind că .deocamdată rninister,ul
de resort l-a numit numai pe profesorul Schuller din Sibiu în calitate ,de
comisar adjunct.
Cipariu acordă iinsă un spaţiu muJ.t mai mare în scrisorile sale ,probleme:or privind autonomia bisericii greco-catolice şi fondurilor ei. 1n ,cond~iile
legislaţiei şcolare in vigoare in Imperiul habsburgic ,Încă din vt>acul al
XVIII-iea, :biseri,ca patrona, controla şi ,îndruma şcolile confesionale, a căror
limbă de predare era cea maternă. Iată de ce reproşează episcopului Erdely
şi canonicilor lui de la Oradea, pentru că :-au numit ,pe arhiepiscopul romano-catolic de la Strigoniu „mitropolit românesc". Cipariu recomandă cu
insistenţă ,consistoriului blăjean să pretindă prin toate mijloacele Cu11ţii din
Viena să restabilească mitropolia românească şi să-i acorde dreptul de a
convoca ·un sinod sau ,congres. Sinodul sa·u congresul urma să ,aleagă fo mod
liber noul episcop ori mitropolit al bisericii greco-catolice şi totodată să reglementeze chestiunea fondurilor băneşti şi cea a salarizării preoţilor. In
noile condiţii de .după revoluţie, preoţii urmau să devină ,şi ei salariaţi ai
statului. Pentru fixarea salariilor :parohiale, guvernul nu trebuia să se atingă
de fondurile băneşti ale episcopiei, deoarece ele nu erau plllblice, ci ,private.
Suger-înd Capitlului episcopal de Ia Blaj să invoce Sn faţa autorită,ţilor
habsburgice astJfel .de argumente, Cipa.riu Sndeamnă să se pMngă, .în memoriul
ce urma să-l înainteze guvernatorului, că manipularea şi administrarea fondurilor eparhiale de ,către stat nu era le~ală. Ele trebuiau să revină episcopiei.
Dind a.stfel de ,sugestii, Cipariu se gîndea, fireşte, la întărirea bazei materiale a bisericii ,greco-catolice. Aceasta putea servi, cel puţin În parte, la
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acoperirea che:,tuielilor legate .de Întreţinerea şcolilor, menite să contribuie,
într-o măsură mai însemnată dec.ît înainte de 1848, la educarea şi culturalizarea maselor de ţărani români.
Prin atenţia şi preocuparea constantă faţă ,de instituţiile şcolare :i:i bisericeşti, Cipariu demonstra ataşamentul lui faţă de poporul al cărui fiu era,
faţă de asigurarea condiţiilor materiale şi spirimale necesare emancipării lui.
Dorinţa de a contrLbui la emanciparea politică şi progresul general al naţi,unii
române o exprimă dar .în urarea .pe care i-o face ântr-o ,propozi,ţie din
scri,soarea a doua.
Muh mai convingător î,şi exprimă ataşamentul şi dragostea faţă de
propriul popor 10 documentul al cincilea, despre care am amintit la început
că ~-ar putea să ,fi fost un discurs rostit în .faµ tinerilor studioşi din Viena
ori un articol de ziar. El este dedicat combaterii denigrărilor pe care reprezentanţii aristocraţi'.or unguri şi ai patricienilor saşi le vehiC'Ulau .în presă
şi prin viu grai la adresa românilor. Reprezentanţii aristocraţilor arată
. Ci pariu - incercau să convingă opinia publică ·din capitala imperiului că
înainte ,pe revoluţie între foştii stăpîni feudali maghiari şi foştii iobagi
români ar fi existat raporturi idilice, patriarhale. De asemenea că masele
de iobagi români n-ar fi fost mature, nici pentru a se elibera de .dependenta
feudală, nici pentru a se emancipa din punct ce vedere politic. Amăgiţi de
ideile de libertate propagate de organizatorii adunării de la B_aj, ţăranii
români s--ar fi dedat, dec:, fără motiv real la jafuri ş.i pustiiri În timpul
războiului civil. Cipariu arată mai departe că aristocraţii denigratori nu
aminteau nimic de represiunile ,puse la cale de reprezentanţii lor care au dus
la măcelul de la Mmalţ şi de la Luna Arieşului, nici de persecuţiile de la
Cluj şi de la Tirgu-Mureş, p.rovocînd .astfel mereu spiritul de revoltă al
românilor. Reprezentanţii anistocraţilor omiteau să precizeze c:ă românii au
pus mina pe arme pentru a se apăra numai după ce ţersccuţii'.e şi execuţiile
pe care le--au suportat timp de ,cinci luni i-au adus :a disperare. Disperarea
şi dorinţa de a-şi a.păra fiinţa naţională i-au determi,nat să acţioneze, mn
prima fază a războiului civil, alămri de armata imperială împotriYa aqiunilor reprimatoare ale .grăniceri!or secui. Tot ,disperarea şi hotăr,'.rea de a-şi
cîştiga drepturile politice prin luptă i-au determinat să reziste in Munţii
Apuseni, su,b concucerea lui Avram Iancu, •trupelor de represiune ale lui
Hatvani. Kemeny, Vasvari şi Csutak, trimise de către generalul Bem, după
ce el a cucerit cea mai mare parte a Tramilvaniei. Cipariu nu neagă că şi
dintre maghiari multţi au pătimit fără să fie vinovaţi. Dar opinia .publică
a ajuns să fie informată şi de suferinţele ,pe -care le--au îndurat românii din
partea ungurilor şi secuilor. Ajung,înd cu expunerea lui la aceste argumente,
el arată că ,înţelept ar fi fost să se ,înceteze de ambele părţi recriminările şi
fiecare „să privească În tăcere îndoliată cele întîmplate şi să evite plîngerile
care contribuie numai la ura 1ntre naţionali tă-ţi".
In ultima parte a documentului al cincilea, Cipariu dă e'9'r·esie sentimentelor de dezamăgire şi regret faţă de propaganda duşmanoasă antiromânească <lesifăşurată de reprezentanţii patriciatului săsesc. Căutînd să explice această atitudine, el o atribuie fricii patriciatului de concurenţa românilor la funcţii fa aşa-zisa ,,.ţară a saşilor", :în cazul egalei lor îndreptăţiri.
In realitate nu saşii ar trebui să ,fie nemulţum~ţi de români, ci românii de
sa.şi, deoarece ,patriciatul a inclus Sa „pămînt,ul săsesc" teritorii româneşti
1
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din veacul al XVIII-lea, cum a fost cazul cu scaunul filial Sălişte.
revoluţiei, cu concursul generalului Puchner, a înglobat apoi şi
enclavele româneşti din comita•tul Alba de Sus, situate între s,caunele săseşti.
Saşii şi-au rotunjit astfel teritoriul autonom cu 50.000 de români. Drept
urmare, numărul românilor a ajuns la aproape 3C0.O00 faţă de 160-165.000
saşi. In aşa-numita „ţară a saşilor", reprezentaţii patriciatului urmăreau să-i
menţină pe cei 300.000 de români ,În situaţia de toleraţi sau excluşi de la
viaţa politică, aşa cum au fost !Înainte de revo~uţie. Urmărind atare scopuri,
reprezentanţii patriciatului îi cenigrau pe români, etichetiîndu-i, ca şi aristo<:raţii unguri, cu tot ,felul ,de denumiri jignitoare. Ei uitau că în timpul revoluţiei nu s-au opus decît formal uniunii, iar după ce ea a fost impusă de
aristocraţi, au aoceptat-o fără să mai schiţeze v,reo impotrivire. 1n inaheierea
referirilor sale la atitudinea ostilă a patricienilor saşi faţă de revendicările
juste ale românilor, Ci pariu conchide: ,,nici duşmanii noştri nu sînt sfinţi".
Desigur, ideile de mai sus purtau •şi amprenta momentului cînd au fost expuse.
Suforinţe:e uriaşe aduse poporului român de operaţiunile militare din timpul
ră:ZJboiului civil care le-au ,Întrecut cu mult pe cele ale maghiarilor şi
saşilor - fiind încă proaspete 1în mintea lui Cipariu, l-au putut determina
să adopte un ton mai sever, chiar acuzator, la adresa acelora ce le-au provocat. Dar nu-i mai puţin adevărat că ideile ex,puse de Cipariu ,reflectă grija
lui faţă de viitorul incert a: propriului popor, care, deşi a sacr~fica•t zeci de
mii de vieţi şi imense bunuri materiale, nu-<şi vedea realizate nici măcar
drepturile politice min~me, 10 condiţiile regimului reaqionar restaurat după
înfrîngerea revoluţiei.
Aşadar, cinci din documentele pe care le ,încredinţam luminii tiparului,
deşi se referă La activitatea lui Cipariu, prezintă importanţă, pC'Iltru că relevă aspecte ale difi.cu:tăţilor pe care le-au avut de întimpinat românii, 1n
strădaniile lor de a obţine drepturi politice şi de a,şi apăra instituţiile ·şcolare
şi bisericeşti, din partea Curţii din Viena, a exponenţilor aristocraţiei maghiare şi ai patriciatului săsesc. Totodată, cele cinci documente reliefează
eforturile şi sacri.ficiile ,făcute de Cipa.riu, Împreună cu alţi intelec•tuali români, de a antrena conducerea bisericii greco-catolice ,şi a tineri!or studioşi
de la Viena în lupta grea, plină de obstacole, pentru emanciparea politică
şi progresul cultural al poporului român. Documentele întregesc informaţiile
privitoare la istoria românilor transilvăneni din anii imediat următori revoluţiei burghezo-democra·tice de la 1848-1849. Ele conţin bineînţeles şi unele
infonmaţii ,referitoare la viaţa ,personală a lui Timotei Cipariu. Astfel de
informaţii conţine şi cel ,de al şaselea document, scris 1n limba latină. El
demonstrează că Cipariu n-a uitat şi neglijat nici ,preocupările lui ştiin,ţifice,
chiar dacă ,ţelul pentru care s-a deplasat Jn 1850 la Viena a fost în primul
rînd de natură ,politică. Smnd timp mai .îndelungat 1în capitala imrriului,
el nu şi-a neglijat nici sănătatea, căutînd să-şi trateze reumatismu , care-i
provoca swferi,nţe.
Cel de al şaselea document reprezintă conceptul unei scrisori a lui
Cipariu, 1În ·limba latină, adresată unui 1destinatar neidentificat, se pare a fi
un savant, în domeniul studiilor orientale, din Gotha. Pentru importanţa
conţinutului ei ne fogăduim să redăm, pentru cei interesaţi, traducerea liberă
a textului. Astfel Ci.pariu arată că: 1) Revenind .după mai bine de un an
la Viena, arde de nerăhdare să-l ,întîlnească pe acest distins savant al litera-
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turilor orientale care aduce contribuţii atît de importante, în special, studiilor de arabistică;
De multe ori se simţea. tentat ca să înceapă cu dînsul
o corespondenţă legata de probleme din amintitul domeniu, .însă - judecînd
la rece - şi-a dat seama că obligaţiile sale c eocamdată nu-i permit preocupări a.tît de So depărtate de actualitatea zilei; 3) S-a resemnat, deci, să aştepte
împrejurări mai propice pentru fructificarea studiilor ,sale în folosul literaturii arabe; 4) Cu toate acestea, adesea ar fi dorit să se consulte cu ilustrul
său confrate cu privire la prob~emele mult fodrăgitei literaturi arabe, dar
marea îndepărtare ,în spaţiu i-a zădărnicit planul; 5) Bunăoară, de mult se
pregătea ca să-i comunice că ar avea nevoie de o copie exactă de pe acel
codice din Gotha care conţine poeziile celor mai vechi poeţi arabi, deoarece
copia pe care el ,Însuşi a făcut-o la repezeală, fără ce a o colaţiona cu originalul, nu numai că este lacunară, dar se strecuraseră tÎn ea ici-colo şi ,greşeli
de transcriere. Pe lîngă aceasta, manuscrisul utilizat de el la Viena nu conţine •toate textele poetice cuprinse ,în codicele de la Gotha, aşa încît nu poate
să facă pe baza acestuia corecturile de rigoare; 6) La drept vorbind, cea
mai i,mponantă piedi.că în faţa propăşirii filologiei arabe este, d-u.pă părerea
sa, că tezaurul poetic vechi a rămas în mare parte necunoscut, deşi acest
material de limbă s-ar cuveni să aibă ponderea cea mai mare În studierea
limbii arabe; 7) Cu toate că are tot temei•ul să presupună că ,Însuşi celebrul
lexicograf Djawhari omisese mulţi dintre poeţii epocii premergă-toare califi:or abba,sizi, ~ntrea.ga arabistică resimte lipsa unei ediţii critice Dja.whari
(latinizat Gauhari, Geuhari); 8) Pe Lîngă Dja.wha.ri, filologia ara:bă ar avea
nevoie arzătoare de ediţia celor şase antologii (poeţi) ce ,seamă ca.re reprezintă veriga de legătură între epoca păg,înă şi ,perioada timpurie a islamului.
Oare fi!ologia daaSică (greco-romană) - pune întrebarea Cipariu - ar fi
putut să atingă un grad atît de înalt de dezvolta,re ,în cazul cînd umaniştii
renascentişti s-ar fi rnulţiuanit numai cu studiul materia:ului lingvistic medieval şi contemporan? Pornind pe panta minimei rezistenţe, ara.ibistica contemporană stagnează, de vreme ce ediţiile <lin Halima (O mie una de nopţi)
şi ahe compilaţii tîrzii nu-i pot aduce nici un profit; 9) Ar fi de dorit ca
destinatarul acestei scrisori ,să-şi realizeze în timpul ,cel mai ~-,_·urt posibil
proiectele sale ştiinţiifice, Întruoît ele sînt aşteptate de multă vreme c1 nerăb
dare în lumea fi'.o-a.rabă; Ci.pariu conchide exprimîndu-şi regretul că nu-i
poate acorda concursul la această muncă.
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[ Timotei Cipariu

[ANEXA I]
către canonicul Bazil

ILEANA CU/BUS

Raţiu]

[ Sibi-u, 17 /29 octombrie 1849]
Reverendissime !
D[ om nul] Alexandru Pop, venind de la Blasiu, mi-a s,pus, că a cerut o fonda ţiu ne
dintr-ale lui Romanţai la Viena, r~ndu-mă, că deoarece i s-a spus că nu e altă împiedecare decît necunoaşterea stării fundaţiunei, În care se află Capitlul în ~ri:vinţia banilor,
să vă înştiinţez despre aceea, că dacă sunt bani, numai.decît să i se a.placi.deze. Fiind însă
că în astă privinţia, io nu luai neci o împărtăşire în scris, mă îndreptez cătră r[ everendisi ]ma
d[ omnia] voastră, rogîndu-vă ca să descoperiţi Capidului, cum că deoarece banii despre
an.ul trecut, afară de puţini, pre octo[m]br[i]e şi no[i]emJbrie] şi de pre anul 184~ nu
s-au
din casă, aşia dni partea banilor nu e neci o impieâecue pentru a se asigura
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stiipendiuri concurenţilor, numai casa să fie în stare a ,plăti. Case:e au -it şi togma. .azi
voiam a merge să fotreb dacă ,se pot lua bani, ci o mulţime <le oami:ni ce mi-au venit
mi-au luat -timpul dinainte de amiaziazi, de care ou allÎta-<111i ,parc mai rău, că::i expresul
lui P. Alexandru, carele va duce scrisoarea, poate va ipleca mîine diminea,ţă •Înainte de
deschiderea ofic:ului solutoriu şi cu o cale aşi fi vrut să vă pociu seric pre cînd 9C pot
scoate bani, precum şi dlui Boer i-am fost aipromis. Ci dacă n,u mine, vă voiu scrie de mai
cunînd cu al.că oca.z.i,une.
J:, privinţia fondaţi unei romanţiane vă roagă fraţii de ( a ]ici, ca fun,claţiunea lui
Pintea, carele s-a purtat foarte rău supt domnia m~iarilor - ş1 a lui Bocr de la Clusiu,
căci tată-său e în stare să li se tragă. Vă [re]cornandă î:nsă şi pre Hodoş, carele vie
Împreună cu Pop Alexandru la Viena, ca pre un cinăr prer a] cu talent şi portare b,ună.
Pennu Vien:t vă mai [re]comandă încă pre un studente de medicină anurne Cincerianu
pentru tot ·.ursul ce-i mai ră-mîne Înainte, iar pre Unul numai pre acest an, ca să poată
prne doctoratul din medicină, deoarece :banii, ce-i are ca cantor la S. Barbara, abia-i a;ung
pentr, tra:111 v:eţiei. Pre Chrc,-rianul însă aşia, c:1 să dea 100 fl. lui Pas.ou, carele numai lt,8 il.m.c are ,pre an .de la regiment.
De un<le afară de Paul Ronumţai, Pop Aaron - schemniţianul
din cele 6 stipendiuri cu .100 ifl., celelalte 4 ar Ji a se da lui Pop Alexandru, Hodoş, Cincerianul şi Ursul;
nu ştim însă dacă Vajda Lad[irlau] s-a aplacida.t în serviţiu cum se aude, au vrea a merge
la Viena, n:im av~a <le cuget; itn cazul d:n ,urmă şi fraţii de aici sunt <le părere a i se da
fun:laţiunea pentru meritele păr;,ntelui său cătră na•ţiune.
Din cei cu cite 80 şi 60 fl.m..c. ~ncă mai toate vin vacante, ,pre cari v1-1 nnsemnez pre
o notă separată cu observaţiile fraţilor, să le luaţi la băgare de seamă. Din parte-mi nu mai
obrervez al,ta, decJÎ.t că duipă testamerit fiind datoriu fiecare stLpendist fo tot anul a recurre
cu testimoniuri şi atestate În est timp, asta cu acit e mai de lipsă, cu cit mulţi dintre
stipendiaţi a-u au perit, au s-au făcut nev.rednici, au s-au aplecat fo deregitorii. Io cel puţin
nu-mi ţin:u de datorie a nu da nimănui neci un ban, care mai antaiu nu va recurre la Caipitlu
şi-şi va dobîndi expresa aplacidare nouă de st~ndiu; iau afară pe Romanţai de la Viena,
care e tot ân servi-ţiul mai dinainte şi Theod. Borza, care e •tot lîngă mine şi dacă nu au
~i putut frecventa tot anul, dar nu au pierdut tmpul În deşiert.
Mi-au Împărtăşit aceiaşi fraţi şi scrisoarea Consistoriului cătră administratură in pr:vinţia ~-oalelor din 10/22 oct.; dumnealor nu se află nici Într-un chi,n mulţia.miţi neci cu
aq~umc:1tul, neci cu forma stilistică a conceptului şi ales că nu s-a arătat mai cu soliditate
şi într-un stil mai bămătes( trebuinţia de deschiderea acelor şcoale cit mai curînd pre
temeiul doririlor naţiunale cu îmbunătăţirile t.rebuincioase şi adăugarea de o facultate juri<l,că. D[ um ]nealor focă .în Viena la 1 sept. a.c. au da.t la ministeriu o petiţiune intr-a.ceast_ă
privinţia şi aşi a [ i ]ese rău, că Consistoriul nu şi~a arătat asemenea dorire ma: ales În pnvinţia cursului juridi.:, prin care apoi se poate deschide uşa unor inLmici ai clerului nostru,
ca să 1'1.ICre mai cu efect .întru nimi.cirea acestui scop. Intr-asta prcivinţia era bine a ne .înţiele
ge inainte de a da ră9pun.~uri unilaterali, din cauze ipre:,u,m crediu destul de bene cunosc:ne.
Potirul şi celelaLte <loar Ie va găta 53'.ptămîna asta şi ori io le voiu aduce, de voiu
11:,tea să viu - au de nu vă voiu Înştiinţa cind să trimiteţi după ele, că meşterii se făcură
toţi minc,noşi ca croitorii şi nu vă pociu scrie să trimiteţi ex.pres, ,pînă nu le voiu avea
am·,,ă, ca să .nu vie În deşiert.
Vii nni trimit gazete, să .fiţi sănătoşi.
Sahiniu. 17/29 oot. [1]849
T. Crpariu
P.S. Pentru vasele şi veş~mintele beseric~ti pierdute [ in timpul revoluţiei n.n. ], de veţi
voi voiu face un cerculariu mi.c i.ă se ti,păreas~ă lingă „Bothe" În lntelligenzbla.r,c şi voiu
ruga şi ,poliţia să le curenteze, - ci se foţielege că tipărirea cerculariului trebue plătitJ plă
ti-lu-veţi? Scrieţi-mi.

T. Cipariu m.p.
Romanţai

Paul

Pop Aaron
Pop Alex.
Hodoş Joseph
Ursu N.
Cincerian N.
Râtz Jos.

a

300 fi.

Şipotar

Jos.
Pop Andrei

Ciaclan Georg.
Maior Jos.
Pal Iacob
Demeter Ioan

a 300 n.

so n.
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Mezel Steph.
Borza Theod.
Romanţai Greg.
Pop Gabor
Fiilep Benj.
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a

Şuluţ Joseph.
Mateiu Nicola

60 fl.

[ANEXA
[Timotei CipaTiu

către

Bazil

60 fl.

II]

&ţiu]

Viena, 25 man./6 apr. 1850

Rcverondissime.
Nu v-.am scris pi'n'acwn de cind am ,plecat de la Bistriţa, ci cred că veJi fi pri.mit
scrisoarea mea de acolo, şi mai încolo că am trecut prin Cernăuţi, veţi fi cetit din prea
lingu.ş~toarea înştiinţare din B»covina. Şi ce să vă fi scris alta de aici, decît că am sosit
adevărat în ,pace, ci zdrobit şi frânt de greutăţile acelei călătorii, împreunate cu cheltuieli
afară de toată înch~puirea. Să mă credeţi, că numai pentru cărăuşia de la Sibiu rpină În
Viena, lăsînd toate celelalte cheltuieli, mi-a suit preste 100 fl.m., cînd În tcmp de vară şi
prin Ungaria abia mi-ar fi costat a 3-a ,parte. Apoi frigul prin Bucovina şi mai ales prin
Galicia, neodihna de ziua şi de noapte, 1,111bulzialea, nesecuritatea .În cai,ul de poştia, cin.d
pre tot minutul eram .în pericul nu numai no~tea, c1 ~i ziua să ne răsturnăm, cum se cimplă
prea des, pentru zăpada ce astU,pase toate caile, apoi nesomnul şi fragilitatea complexiunei
mele. Şi -în urmă, ce a fost tot folosul acestei alergări, sau ce va să fie? Zaped mult, folos
ca nemica. Sosind, ne adunarăm câţi mai eram ,pre ai.ci, mai scriserăm o petiţiune ca un
ursoriu şi o [ a hternurăm maiestatei sale in coripore. Punictum. Ce va să mai urmeze din
acest rpaşiu al nostru nu mai putem ,prevedea. DU,mnezeu dea ca să urmeze tot bine pentru
săraca naţiunea noastră. Tot ce vă mai .pociu adăU,ga e, că unele naţiuni, cum e a rutenilor
din Galicia, cîştigară foarte mult, şi de aci ar putea să 9pereze cineva că poate să ciştigăm
şi noi puţin. Cel mai nou oîşti.g este, că la Reis~hsblat-t, ce ese şi româneş,te, s-a pus şi din
români doi indivizi şi că se den~ o comisiune de 7 indi.vizi pentru formarea unei ter-minologii juridice româneşti. Aşia, deşi nu e mult, dar ,tot este ceva. Pentru regularea şcoale
lor s-a trames în Transilvania de aici de la ministeriu un comisariu (adjun<it lingă acesta e
trames de aici unde pin-acum se afla prof. Schulkr d:n Sabiu). Ministrul, la cererea ca şi
din ,partea românilor să se tramită cineva, răspunse că com:sariul îşi va lua de acolo pre cineva - ci pîn-atunci d[ Oill1nul] Schuller e adlatus, ~i acolo cine ştie pre cine va să ee.
Fraţii de aici se socotiră să vă •provoace şi pre d[ omnia] v[ oastră], că arăcind lipsele
diecezului, carele negreşit nu sunt mai ,euţine acum la noi decît la neuniţi, să cereţi de la
gubernatoriul sinod diecezan. Io cred, ca şi pîn'acum veţi fi luat de mai multe r,ăqi asemenea !Provocări, poate că veţi fi şi cerut acel sinod - ci bcît e ,şi ,părere1 mea, necăut:nd
la rezultatul ce va fi fost poate avÎind cererea aceea, io încă v-a~iu sfătui să face;i acel
paşiu, cu atîta mai vîrtos, căci şi mainainte asmeliu de poftă era foarte generală, iar acum
după ţinerea sinodului, neunit va să fie într-un grad şi mai Înalt. Intr-un memoria: ce vi
se va tramite totdeodată cu provocarea, veţi afla şi obiectele ce ar trebui să se pertracteze,
încă poa.te şi cam cu ce dire,pţiune. Regularea, organizarea, dotarea clerului negreşi,t sunt obiectele mai de frunte a unui atare sinod. Ci libera alegere a episcopului după vechia dată,
restatoria metropoliei şi asigurarea fondurilor diecezane, ce acum sunt trase de sU,pt man~pularea diecezană, după a mea părere sunt ob:ectele cele mai de frunte. Neuniţii încă cer
mitropoli,t (fireşte neunit), ci asta nu Împiedecă nemica, Încă poate va ajuta la cererea
noaimă, mai ales la băgare de seamă ,pericolul pentru unire dacă numai neuniţii români
vor avea mitropolit naţiunale, care pericol nu e fantastic, ci reale nwnaidecit după aplacidarea de mitropolit neunit român. Asta trebuia să o ia cu băgaR de seamă mai bine şi
orădienii şi să nu dea scandal aşia mare românilor şi prilegiu neprietinilor ooirei, nomind pre
ar[hi]episco,pul Strigoniului mitropolit românesc. Io nu mă îndoiesc, că domnii de la Oradia
sunt prea călduroşi uniţi şi poate după părerea domniilor sale focă mai buni uniţi dcci-t
mine, ci eventul vă arată că sunt răi politicoşi. De fondurile diecezane şi de şcoale n-am
ce să mai zic, că trebue îngrijit de bună oară, cu atÎt mai vnrtos, că fondurile diecezane sunt
bunuri private, nu ale statului au de la stat ş, da-:ă statul are datoria de a dota clerurile,
precum întreţine pre alţi servitori publici, asta datorie e generală şi nu are de a întrebuinţia fondurile private, carele se făcură n=ai În tempurile cind statul nu;i recunoaşte a
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Apropiindu-se 1 mai, fii bun scoate-mi banii numaidecit, ca să-i aibi gata pre oînd
În scurt voiu face dispoziţiune să mi se trarnită aicea, căci ,pînă cătră sfirşitul Lui maiu nu
pociu să mă Întorc şi pîn'atunci îmi trebuesc bani. PofteştHD.Î şi cei de la Axentie # Gerendi,
ca numaidecît să vi-i trwită, că am trebuinţă, fiind toate foarte scumpe, şi avînd a plăti
neşte conturi pentru cărţi, măcar mi-s ,peri,te.
Scrrsorile ce vor fi aduna,te pentru mine le trimite cu adresă ca mai gios.
Romanav, prin un fecior al său ce merge la Lipsia, mă roagă de nou sa-1 trimit căr
ţile poftite. Tramite-i dară cit se poate mai curînd 20 minee şi 15 Ostae cu obste cu tot,
nelegate la Thal.lmayer În Sabiniu, care are comisiune să i le tramitia la Bucureşti.
Şi cu acestea, poftindu-vă multă sănătate, romaiu
Al r[ everendisi]mei d[ omniei] voastre
prea ,plecat
T. Cipariu m.pr.
Wien, Stuh, nr. 426.
[ANEXA
[Timotei Ci.pariu

către

Bazil

III]

Raţiu]

Viena, 7/19 a.pr. 1850
Reverendissime.
Alăturat vă trimit r[ everendisi]mei d.voastre În frustre ongmarie cererile şi actele de
dînse.Ie ţiitoare a lui Ursul şi Cinciarianul către Consistoriu. Ei precum şi io tot 3:1teptăm,
că <loar~oar le va veni ceva de la Sibiu şi fără de a mai trebui să vă mai supere cu atitea
scrieri, ci se vede treaba că de nu va mai mişca cineva, alţii neci că-şi vor mai aduce
amente. De aci le şi trwit r[ everendisilmei d.v. cu ,acea rogare şi din partea mea, ca să

prezentaţi şi le recomandaţi Consisitoriului cit mai ferbinte; că ei sunt lipsiţi şi cu llltelp-

tarea ce au avut pîn'acum s-au stricat în cakulii lor şi mai rău. Şi iertaţi, că nu Consistoriului de-adreptul, ci rmd.v. vi le trimet din pricină că nu ştiu dacă s-ar putea trimite fără
taxă .poştală de la o persoană privată, deşi membru al consistoriului, iar să trimit franco
la un oficiu public încă nu-mi vine cu cale. De aceea, dacă e de plătit, mai bine scriu fa
priv,at.
M[ aiestatea] sa a sosit aici încă miercuri şi pînă azi se află tot În ospătăria l.i
Erzherzog Karl. Ce SOCQtiţi, au .nu a,veţi de cuget să cereţi a se da diecezei un sinod ât mai
c:urind spre alegere de episcop?
Io mă a.flu tot ,cam pătimind de durere de ~icioare şi sînt silit să mă duc la o ,căl
dătorie, că mai nu pociu ambla şi de imblu parca mi se rump picioarele de durere.
Ce să vă scriu nou, nu am, că ce ar fi nou le veţi şti negreşit tlO~a aşia de bine
din gazete, ca şi cind vi le-aşi scrie io. Poate ştiţi, că mult se vorbeşte că Primatele ar
stărui mult să se mai rcdice două episcopii româneşti uni.te, una la Baia M{ are] şi alta la
Lugoşiu, ci io nu o cred. Mai crcdiu însă, că se va mai face o vacantia din cele [ ce] sunt.
Neuniţii de la Arad încă au luat voie de a ţine sinod ca şi cei din Ardeal. Bine ar fi,
cînd s-ar face ceva bun şi pentru diccezul nostru cit mai curînd, căci aşia cum stăm, nu
stăm bene.
Domnului Boeriu spuneţi multă inchinăciune de la mine şi că dacă vrea să-i procurez
vestmentele bisericeşti şi potiriul să mă Înştiinţieze de nou, căci după stările în care se afla
pre cînd am plecat de acasă, nu ştiu dacă nu şi-a schimbat cugetul au totu-1 mai ţine.
La toată templarea roagă-l să-ţi admanue-ze şi ra,ta mea, despre care vă voiu scrie preste
puţin.

Pentru scrisori şi acum vă rog să mi le trimiteţi, -tot cum v-a.m scris, su.pt adresa mea:
Wien, Stadt Spell{;lerga~ nr. 426.
Şi poftindu-vă mult fericita sănătate remaiu
Al Dvoastre
prea plecat
T. Cipariu m,pr.
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[ANEXA IV]

[T. Cipariu

către

Bazil

Raţiu]

Viena, 19/31 iul/ie/ 1850
Reverendissime.
Din nenorocire scrisorile m[ăriei] tale, noei una n-a sos~t aici pînă În 15 maiu, cind
io am ,plecat la băi În Germania. Adevărat, că n_am ,plecat cu cugetu să petrec de;Ît 2-3
săptămîni, şi aşia credeam de prisos a vă mai scrie că -plec şi unde plec, socotind că
pîn[ă] veţi primi şi răspunde la scrisoarea mea, io voiu fi şi înturnat înapoi. Ci altmentrea
s-a templat, parte că fui bolnav pre drum, -parte În unele oraşe petrecui mai mult <lecitu-mi
proposesem, ci mulţiemit lui Dzieu, că m-am Întors În pace, numai cu pic:orul stÎng o duc
tot rău, de cind mi-a îngheţat şi nu mă pociu mîntui de reumatism.
De aceea au rămas şi scrisorile m[ ăriei] tale şi a Consistoriului din 8 maiu fără răs
puns. Socotesc, că dacă vă veţi fi urît cu aşteptatul răspunsului, veţi fi răspuns lui Wohlgemuth şi fără mine. Io răşpundiu Consistoriului astăzi, precum vă poate destul fi cunoscut,
că după ce comisiunea de astă iarnă toată manipulaţiunea şi administrarea fundaţiunei a
luat-o din mîna noastră, e de mirare cum poate să ne mai întrebe despre statul de acum
al fundaţiunei. Rămînînd vorba Între noi, O:IJlllenii aceia pîn'astăzi nu s-au mai orientat în
lucrările lor, şi nu-şi aduc amente neci de ce au poruncit, neci de [ ce] au efectuat înşişi.
Astfeliu atîtea întrebări crucişe-curmezişe ce vin de acolo mi-s cu totul ne[ e]xplicate. De
aci urmează şi starea fundaţiunilor clerului nostru, carii ei pînă astăzi nu le cunosc cum
stau, cu toate că au toate documentele amină, ci tot întreabă şi nu cutează a face nemica,
ca să nu vină În pagubă.
Despre starea banilor şi a salariului Încă nu m-am bucurat de ce am cetit, ci din mabU
pîn'acum .poate se va fi schimbat lucrurile pre altă faţă. Ci una mă supără, că nu ,pociu
plăti librariului, cu toate că chiar cărţile cele mai multe neplătite, au fost tramise în zilele
începutului revoluţiunei, precum Corpus hist. Byzantinae şi chiar acelea au perit mai vîrto5.
D[ omnul] Munteanu din Or adia, care mi-a dus căqile din Sabiu, nu vrea să ştie nemica
de a mi le reîntoarce şi aşia sunt cu paguba curată, că io trebue să plătesc şi altu-mi ţine
cărţile furate sau negate.
Văziu Încă şi aceea, că despotismul militariu În privinţia casei mele n-a ma1 1ncetat
şi că tot ce am acasă e de pradă şi de jaf. Aşia cum v-am mai scris altă dată, dacă nu
e În stare Capitlul de a apăra drepturile Învederate ale comembrilor săi, mai bine nu
mai tramită deputaţi. Io pre credinţia mea vă mărturisesc, că de nu erau fraţii, carii tot
cîrteau, că ce nu tramite şi Capitlul .pre cineva, nu mă Încumetam În cap de iarnă să
mă tra·ped atîta, convins dealtmentrea că e numai ostenea:ă pierdută. Ci om va fi cine mă
va mai purta de nas. Lingă aste străpături şi pagube, a,poi mulţiemit'ami sunt devetele
neîncetate şi prepusurile cele mai ridicule în lume. Io nu voiu să vă mai pomenesc clevetele, poate veţi fi auzit din Rusu şi alţii; măcar mă doare la inimă, cînd vediu atîta
răutate În min~iuna ascunsă; ci numai vă rog, să asiguraţi dîndu-vi-se prile::;iu pre fami:i:t
sacră cu toate apertinenţiile ei, că io de ce se tem ei, şi s-au temut, io neci nu am vis.ir,
necu,m să fiu cugetat cîndva treaz fiind. Fie ei şi viţia lor şi amicii lor episcopi de episcopi,
pîn'vor sta munţii Ardealului, io neci le-am pizmuit acea norocire, nici am lucrat spre
stricarea lor, neci nu mă voiu bate în veci după astfeliu de ambiţiuni. Ei negreşit, [î]mi
s~ornesc atîtea numai cu scop să mă strice sau mai bine să împiedece nu ştiu ce, de ce se
tem. In deşiert, căci ei nu mă cunosc şi nu ştiu În ce stă ambiţiunea şi dorirea inimei mele.
Interim şi dacă clevetesc, clevetească cu d[racu], că mie tot atita-mi pasă. Numai am vrut
a-ţi atinge, ca ,să ştii că şi io ştiu ce fac ei şi cînd aşi vrea a-mi răzbuna, zău că na s-ar
spăla cu amîndouă Tîrnavele de ce le_aşi mînji pre faţă nu cu menciuni, ci cu adevăruri.
Ci io nu mi-am aflat neciodată desfătare în mîngituri şi tot ce mă atinge din astfeliu
de slăbici110i ale oamenilor, e că-mi fac şi ia cîteodată o voia bună şi rîdiu. Ei însă se
pare că vor să o ducă chiar la seriozitate; n-au la ce, că cauza lipseşte cu totul.
[ Pe verso-ul filei a doua a acestei scrisori se află conceptul răspunsului lui Cipariu,
În limba latină, către Caipitlul din Blaj, în problema administrării fundaţiei Romanţai]:
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Ven. Ca.pitulum.

J\<l requ1S1t1onem V. Ca.picuii de 8 maji a.c. circa dandaan de statu praesenti ifundapleniorem in.forma.tionem, post longiorern moi absentiam n,unc .tannum
responc.lere queo et quidem, prouti V. Capitula ex iis quae mense Ian. a.c. cum omnibus
ca~is nostris .fundationaliibus, contigerunt, cass.Lm quoque hujus fundationis cum omnibus
eo pertinentibus adhuc reperiri queuntibus a.ctis et <locwnontis per exmissa.m tuncspris.
Comm~ionern oocupatam a11que Ciibinium oodl.LGUlm fuisse, adeo ut aliam quam quae
ic.I temporis de statu praenominatae fundationis a me data fuerat uberior informatic, dare
nequea.m, sed ea aut ex Protoco!lo praeattactae Commissionis eruenda, aut circa recentiorem
maniipul:1tionem ah officio quopiam Cameratico, cui hujus fundationis administrao concredita
fuerit, ex.petenda restet.
Q.:ocl vero propius st~pendiwn A!exandri Papiu spectat, accesione ejusdem Commissionis
exipogneram, eidem ad rnnclusum Ven. Ca.picuii 100 Jl.m. pro primo quadimetsri anni
currcntis sc·!10lastici e meo exsolutos, et in consequentLam hujus reliquas pro hoc anno
e,-c.lem co,.'T!pet~ntes ratas aJ Vienense quodpiam so;,utor,um offici,um a.dsignatas foisse.
Qui in reliquo fraternis aiffectibus comendatus ,persista.
V. Capituli
humi!limus ex profratef
T.C.
tionis Ro:na.ntian.ae

[ANEXA V]
Wien, 4 Mai [1850]

Es weht durch <lie Res,stenzblatter · jiingster Tage cm frostiger Wind wie durch die
Strassen un<l Prateralleen unserer gelbsiichtigen Friihling,s- Maytagen. Der Wind aber kommt
strcmauiwans aus <len entfernten Saharaf!uren der stolzen Arpadskinder und dom hochgekronten Goldlande der unerschiitterlich .creuen Hermannssohne. Traurig muss es i.n den
rei. hge,cpet.:n Lăndern aussehen wenn auch <lie tapfersten und treuesten cler osterreichische( n]
Vdker .nur E!end und Beeintrachtigung in ihrer wohlerworoenen, verbrieft und mit fade
besiegelten Rechten, soweit das Auge reicht sehen. Es hat den Anschein, da.ss die Vorsehung
diese bisher mit 'beneidenswenher Bevorzugung begiinstigte, auserwahlte Menschengeschlechter
nun mit einmal rnriickstossen und dass ganze Fiillhorn ihrer Beg!iick~hatze einer Friiher
ganz unheachteten, sogar verabscheuten halb Thier- halb Menschen-Race zuwenden zu wollen.
Die Reg'erung Siebenbiirgens, mit CLnem Schwarm auslandischen Brodbeamten hermets versch lossen. giebt der une,genniitzigen Einfliisterungen una nichts als von Einstattlichen
[ eiilstaat.:chen?] LJeen gesattigten Rathschlagen aus der iiberfiillten Vorrathen der Unerschiinerli,hkeit und Treue kein 0hr mehr. Die Romanen hingegen, dieses rohe, aller sittlichen
Geliihlcn entbe[h]rende, a:ber iiherkiihne Masse mordet, schandet, p'.iindert immerfort, class kein
Leben, kein iEigenthum, keine lf..hre mehr vor dieser grausamen Ta.narenartig.en Sclrlangenbrut
sichcr ist. Die Magyaren un<l Sachsen in Verzweiflung dariiber machen grosse Vorbereitungen,
<h jene um die Riickkehr in die vor tausend Jahren verlassenen vaterland'schen Ste.ppen
;i.,, ]· thel, <liese nach den heragnischen Wfilder und Teu•tob.urgs Gauen anzutrettcn. Die
R:i;;:erung fin<let si.ch in absoluter Machtilosigkeit die annen verfolgten zu schiitzen, und
d~n Raubziigen un<l Schandthaten der Unbandigen cin Ende zu machen. Ma'.1 Ies~ die
neusten Corresipondenz-Artikeln in der Wiener Pre5se, und man wir<l sich vollstandig iiberzeugen, class in der vorausgeschickten Schilderung cler trostlosen Lage unscres Vaterlandes
keine Ubertreibung si.:h fin<let.
Eins ist nur bei allen denen unbegreillich, wie es <loch kommt, <lass die Centra!Regierung in Wien, die von diesem Status quo des armen Siebenbiirgens vollstan<lig informirt
sein muss, nicht alle die disponi'blen Streitkrafie dazu verwendet u,m d;e Urheber so unerhorter Skandale unnachsichth:h nach Ver<l,enste 7.u zii,htigen oJer sogar m· t Ba usc he :rnd
Stiele auszurotten. Ist aber t!sterreich <loch nicht im Stande durch ihre eigene militărische
Krafte auszuwirken, warum predigt man nicht Kreutzzug gegen diese Unmenschen wie es
in friiheren Jahrh::":!c-ten gege:i <lie Grie hen, Araber U'.ld Tiirke'.l geeifert wur<le, ader w:e
es noch hei,t ,.:: Tagc gcgen ,Jie Rothhaute in America mit sehr gutem Erfolge gearbeitet
wird? ln :erzter ImtJnL, w~nn auch diese einheimische Mitte! an dcr unbezwingbaren
Hartnackigkeit die,er '.le e:i Barbaren scheitern sollte, lage es nicht wohl w lnteresse _des
Staats u:id <le: ~.fons hh~·t se!bst e,ne auswărtige Hiilfe herbeizurufen? Den die erste Pfl!cht
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<les Staates ist die Sicherstellung des Staates selbst, und die Vertheidigung der mis;ţchteten
Menschenwiirde durch alic erdenklichen Mittel zu erwecken.
Wohl lesen wir keine ocler nicht sehr viele spezialen Fâlle angefiihrt, die zu diesen
herzzerreissenden Klagschrein Anlass geben soUten. Die Correspondenten stehen ohnehin
în sehr wohl verdienter Glaubenswiirdig[keit] vor der Zeitungslese[r]welt, denn sie ,fliessen
aus der achtbaren Feder zweier Schwester-Nationen in Siebenbiirgen, die rnicht] nur sie
selbst sehr frei waren, sondern von ihren Freiheiten auch nur den besten Gelirauch rnachten,
wie es weltbekannt ist. Wenn wir mit un,parteischen Augen clic Geschichte cler verschwundenen
Jahrhunderte dieser Lânder lesen, so stossen wir aul jeder Scite, jeder Zei!e und jeder Sylbe
nur an Beweisen cler hoc:hsten Menschenliebe gegen dieses undankbare Volk, clas sich, oh
Grausen, noch Romanen von undenklichen Zeiten zu nennen wagten, und um mit diesom
N" amen benannt zu werden, auch von [ derl Central-Regierung mit leichter Miihe erzwangen,
indem nun <las verbriefte Sachsenland in cfie Reihe der verbothenen Gebrauch Artikeln einverzeichnet wurde. Wohl hatten die Romanen keine biir.gerliche u.nd Besitzrechte gehabt, aber
<las patriarchalische Verhâltniss zwischen den besitzenden Magyaren und den nicht einmal
Leibeigenen Roma.n.en war so zârtlich, <las Leben so siiss, class die hitzkopfigen Schwârmer,
die fiir die Befreiung ihrer Briider als Moses und Aaron auftraten, als ebensoviele Feinde
ihres eigenen Blu.ttes betrachten mussten, die das sich so wohl befindende Volk a,us den
sussen Trâu.men des paradiesischen Lebens aufzuriitteln wagten und ihm cin unabhângiges,
f reies aber freudenloses Loos vor ihren Augen în Aussi::ht stellten. Wir, die dieses Verhâltniss
aus eigener Erfahrung, und die Trennungsschmerzen nicht aus sentimentalen Biichern zu
erlernen brauchen, begreifen, wie schauerlich unseren Beschiitzern auch nur die Idee ei.ner so
llnnatiirlichen Trennung vorkommen sein miisste. Sie waren ja unsere Vâter, die uns ZllilD
Er-driicken geliebt hatten. Heisse Trânen f!ossen aus den unser sich erbarmenden Augen
dieser natiirlichen Vâter, als sie vernammen, clas ihre Kinder, ihre Seele und Korper, berauscht von dem Freiheit[s]trunke, den alle Volker Europas geschliirft, und verachtend die
neuste begliickende Gesetze, die ihnen jiingst von den Vaterlichen Handen wie stets vorbereitet ins Leben •traten sollten, sich in einer Monstre-Versa,mmlung zu BlasendorJ einfanden,
um ihre Volljâhrigkeit vor Gott und Wel-t zu verlangen. Wohl waren wir in den Augen
unserer Vâter, auch nach zuriickgelegten tausend Jahren cler Vormundschaft nicht reif genug,
um aus der Vaterhand entlassen und unser eigenes Haus begriinden zu konnen. Dafiir
sollten wir aufrecht bald die ziichtigende Ruthe aus cler vâterlichen H.lnd auf unseren
Riicken spiiren, wenn wir nicht unsere Unbesonnenheit einsehen -und in zerkni[rlschter Demuth unserer Freiheitsgeliister entsagen wollen. Die morderischelnl Angriffe der Szekler auf
din wehrlosen Mihaltzier, die Dragonade bei Lona, die militânschen Executionen im Oberalbenser Comitat, die Henkereien in Clausenhurg und M. Vasarhely gegen mehreren [
unsere[ r] Stammsgenossen, un<l sogar einem ehrwUrdige[n] Erzpriester im Laufe von fiin.
Monathen, von cler Mitte May bis zum 16. Oct. [1 ]848, waren nur <las Vorspiel des sich
zu entwickelnden tragischen Dramas clas wir von der Zuchtmthe unserer liebenden Vorrniinder erleben sollten. Fiinf voile Monathe liessen wir die schwere Hand dieser Henker
ungestraft i:ber uns walten; kein Messer zuckte von unserer Scite um diese Frevelthaten zu
strafen, keinen Eingrif[ f] in <las mit unserm Schwe,ss erworbene fremde Eigenthum erlaubten
wir uns, in Verzweif:tmg sahen wir, wie auch d'e kayserliche Mihz gegen unsere Gemeinde[ n l,
die keine Recruten fiir das ungarische Min:sterium stellen wollten, verwendet wurde. Als
aber die lauernde RebelEonshy<lra ihren Kopf gegen clic Monarchie unge[hind]ert erhob, und
cler Aufruf zur Vertheidigung des Thrones durch die weiten Gauen des Vaterlandes erklang,
so raselte die Fieber cler Entriistung in den Pu!sadern cler gesarnmten Nation wie cin
electrischer Schlag, und die Stunde cler Rache und Vergeltu~g hat geschlagen.
Ein verzweifelter Kampf entstand nu.n zwischen den rebellischen und treugesinnten
Volker; Raub, Mord und Brandlegung bezeichneten beinahe Uberali im Lande die Schritte
<ler stre,tenden Partheien. Die Entwaffung der ungarischen Edelleute ging rasch durch d~n
Landsturrn vor sich, die Stadt Karlsburg ergab sich und unsere Freis:·haaren zogen dur-eh
die eroberten N. Enyed, und Thorda bis nach V. Hunyad. Die Szekler, die nach der
Einascherung der sachsischen Reen, unter Apor die ganze Maroscher Gegend bis nach
Csucsa mit Schwert und Feuer verwiistete[ n ], s'nd durch Gedeon geziichtigt und mit
Freibriefen ins S,.eklerland zuriickgeschickt. Clausenbui,g wurde eingenommen, und <lie verwiistenclen Schaaren aus Ungarn unter Katona, sind <lurch Urban bis nach N. Banya zurii:kgedrângt. Das rebellische Element im Lande war beinahe Uberali besiegt ader zum Ergeben
bereit, als plotzlich der bose Genius SiebenhUrgens einen seiner treuen WerkLeuge, den
General Tiem nachschickte, und alle unsere Errungenschaften wie Schnee verschmoltzen.
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Nun gabeP. unsere Herrn [<las] erlittene Ungemach mit zehnfachen Wucher zuriick.

Fiinf volile Monathe schallftelten unâ wallteten in unserm Blute und haben ungehindert.
Nur cin kleiner Theil Siebenbiirgens, wo unserer Jancu mit seinen taipfern Scharen lag.
blid, vor der rachcnden Hand des magyarischen Grosscs gesicher-t. Als W ardener von
Banfi H. ohne Aufhalt bis nach Karlsbur,g vor dcm morderischcn Feuer der Bemschen
Kanonen im ,panischcn Schrecken sich zuriickzog, und auch die iibrigen k.k. Truppen, mit
Ausnahme der Karlsburger Garnison, bald <las weite in der Walachei suchte, verzagte diese
treue, von allen Hiilfsmitteln entblosste Schaar nicht, und ziichtigte fiirchtcrlich die kecke
Verwegenheit des Vasvări, Hewani, und Kemeny Istvan, clic sich în clic Schluchten und
Berge des wcstlichen Gebirges cinzudringen versuchten.
Der Krieg wurde durch dic bckanntc Intcrvention bcendigt. Der Feind ward theils
gefangen, theils fliichtete sich in bosen Bcwusstscin iibcr die genommene Rache nach allen
Seiten. Der Landsturm gab seine Waffen, die sich selbst vcrschafrfJt oder erobert, an die
neueingesctztc Regierung ab, und jecler kchrtc zu scinen friiheren friedlichcn Beschăftigu.ngen
nach HaUiSC, wo er ofters nur die Asohe seines văterlichen Herdes vorfand, zuriick. Und
nun fangen diesc Herrn, clic volle Mussc hatten wăhrend cler rebellischen Landesoccupation
ihre Rachc und Forderung im Blute und allcrlei Entschădigung zu erkiihlen, vom Ncuen
an, Herzzerreissende Wehklagen gegen die Roman[ en] anzustimmcn. Wir kennen aber diese
Stimmen, die iiher die Einăscherung von Abrudoanya, N. Enyed und Zalathna so !aut
klagen, als .trăgen die ungarischen Rebellen an diesen Verheerungen gar kcin Schuld. Sie
verschweigen absic-htlich vor der mit dem Laufe nicht genau bekannten Welt: [ class] Ahrudbanya
in Folge des Hatvanischern] Feldzuges litt, dass Zalathna fiir die Teulosigkeit Nemegyeis
biisste, und dass der BranJ von N. Enyed nur cine Folge der Rachcnnahme der obdachloscr
Bcwohner von Mesina, Cacova, Hidas Sz. Kirăly, Inok, Deosc, N. Lak, und and[e]re
Ortsch[aften] aus cler Umgebung N. Enyed [war] die durch die N. Enyeder ungarischen national Garde unter der Auffiihrung des Kemeny Istvan und theilweise selbst mit Beihilfe cler in
N. Enyed stationirten drei Compagnien Carl-Ferdinands in Brand gesteckt un vcrwiistet
wurden. Dic Anklagfiihrer scheincn ignori[r]en zu wollen, dass alles dies wăhrend des
bliittigsten Racenkriegs geschehen ist, wo die Ereignisse nicht mehr vereinzelt sondern verkettet dastehen, und fiiglich nur in diescm ein[zi]gen Zusammen[han]ge unparteisch beurtheih
werden diirfen.
Wir leugnen nicht, class in diesem Kriege auch von Seite der magyarischen Nation
viele Unschuldige gelitten hahcn mogen, wie es auch nicht andcrs moglich wird; stellen
sich aber dic Magyaren gaar so unschuldig als wăre alles Grausamc, und Unerlaubte nur
durch die Romanen geschehen, so glauben sie die Welt alhu dumm, um nicht zu wissen oder
sich nicht mehr zu erinnern, was sie entweder aus Erfahrung gekannt oder in den offentlichen Blăttern gelesen hat. Wohl war Ungarn und Siebenbiirgen lange Zeit cine terra
poen[ ae] incognita vor das iibrige Europa, man tâuschte aber sich wahrscheinlich wenn
man glaubte, dass Europa in diesen letzten zwei ereignissvollen Jahren diescn Lândern nicht
die Aufmerksamkeit die sie verdienten, geschenk hatte. Es ,tauchen von Zeit 'ZIU Zeit auch
jetzt bemerkenswerthe Bruchstiicke aus der ungarischen Heldenkriege, wie human die ungarischen Krieger mit dem Leben, Eigenthum und cler Ehre În cler erobcrten Stădten und
Dorfern gewirtschaftet haben, und es werden in der Zukunf gewiss noch manche auftauchen.
Geschcidter aber wâre vielmehr, class ;ede Parthei iibcr clas Geschehene still trauern, und mit
keiner offener Anklage gegen die andern Parthei auftreten soli. Die Folgen dergle1chen
Anklagcn konnen auch nicht anders als sehr iibel ausfallcn, indem sie nur die Gcmiither
mehr gegen einander aufreitzen und das Feuer der Zwietracht und des nationalen Hasses
unterhalten.
Was aber die Sachsen in Siebenbiirgen so feindlich gegen die Romanen anstLmmt, ist
wahrlich unbegreiflich, und uns ist unmoglich die Ursache diescr stettcr Anfeindungssucht
anderswo als in Brodtneide aufzufinden. Sje befiirchten vielleicht, class durch die zur Wahrheit werdende G!eichberechtigung unserer Stammesgenossen im neuen Sachsenden, ihren Kindern
clas Brodt vor dem Munde geraubt werden konnte, und in dem sie dies glaubten, aus
menschlicher Liister[ n ]heit gelockt lassen sie sich gerade zur solchen Thaten verfiihren, die
dies befiirchtete traurige Ereigniss noch beschleunigen diirftcr n ]. Wir wollen uns nicht in
wcitlaufige Auseinandersetzung aller der Mittel einlassen, durch welche sie in friihern Zeiten
in den Bcsitz mehrem rein romanischen Gebietc wie des Szelistyer Stuhls etc. gekommen
sind, die zur Zeit ihrer Verbriefung durch Andreas II. zur provincia Cibiniensis nicht
gehorten, wir beschrănken uns nur cler allerjiingsten Eroberungen, die sie auf friedlichen
Wegen gemacht, Erwăhnung zu thun. Unter der Regierung v. Puchner, bekam das Sachsenland als integrierenden Theil sâmmtliche Orstschaften des Oberalbenscr Komitars die als-
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endaven im Sa,hscnlancle zerstreut lagen, ebenso bekam es auch die 13 so genanntcn Dorter
aus den Kockelburger Comitate, dessen einer cler Adjunct Commissăre Ludwig Roth .war,
wodurch dem Sachscnlande ausser ein Paar tauscnd Sachsen SO.OOO romanische Einwohner
zuwuch[s]en. Die jetztige Rcgierung thut noch mehr, sie abrundete die iibrigen sachsiKhen
Stiihle aus den năchstliegenden Komitaten und scha.f[f]te zu Gunsten des săchsischen Elemeno
einen ganzen District in cler Mitte des Retteger Kre1ses; sdbst Blasendorf, dieser verrufene
Sitz des Romanenthums war beclroht von săchsischen Ahrundungsgeliister verschluckt zu
werclen, und wăre ihm durch Szantsal nicht cin Durchgang zugelasscn, so hătte Blasendorf
nur durch die Wellen cler beiclen Kockcl einen Weg gefunden, ,um sich hiniiher nach Unteralbenser oder Kocke!burger Comitate davor zu retten. Zăhlte nun clas friihern Autonomische
Sachsenland nur 160.000 săchsische und 240.000 romanische Seelen, so class die Sach[s]en
2/5 der ganzen Bevolkerung ausmachte[n] so stellt sich gegenwărtig das Verhăltniss viel
ungiinstiger, wie 2/6.
Um clic augenscheinliche Gefahr fur das săchsirsch]e Element einigerimasse[n] abzuleiten,
glauht ein Theil der Nation das sicherste Mittel darin gefunden zu haben, indem das so
geschaffene Sach[s]enland zu einem Kronlande gestempelt werden sollte. Dadurch wiirde das
Ganze so sa:uber erworbene Gebire]th quasi per Modum Novae donationis als Belohnung
fiir die weltberiihmte săchsichse l'reue cin aumchliislkhes Eigenthum der Sachsen erklărt
und fiir ewige Zeiten verbrief1. Die năchste natiirli<:he Folge davon wăre die romanische
Bevolkerung hinfort als cine auf fremden Boden ansăssige Colonia zu betrachten und zu
behandeln. Der von den Romanen bewohnte Boden wăre nur ein săchsischer Boclen, ein
Lehen; das biirgerliche Recht wăre nur ein slkhsisches Recht, und nur fur die Sachsen
oder unter săchsischen Namen bcan,prucht ru werden. Es wiirde sich gewiss mit cler
Zeit auch Minei auf.finden, durch die cler unrechtlich bescssene Boden den Romanen entzogen,
und zum Wohle des săchsischen Staates zu andern nationalen z.B. deutschen Co!onisation
verwendet werden. Man sieht, class die Sachsen nicht so auf den Kopf gefallen sind, als
sie diese Begiinstigung ansprechen; und erfinderisch sin.ci sie auch genug um die Mittel zu
erfinden die zum Zwecke fuhren.
Man beurtheile nun, ob es gerecht, ob billig, ob constitutionsmăssig -von cler săchs[ischen)
Nat[ion] ist, sokhe inhaltschwere Begiin.stigung von dcr Regierung zu erbetteln? Wenn
165.000 Seelen fur ihre Treue ni<ht nur ihrcn Boden, den sie wirklich besitzen, sondem
auch den Boden und das Elgenthum der 300.000 romanischen Bewohner beansprechen diirfen,
dii:rfte ruicht mit noch mel1r Redit die zweimal zahlrekhcre Romanische Bevolkerung eben
tiir derglei,hen Treue, worinn sie gewiss nicht der săchsichen Nation nachsteht, clas ganze
Sachsenland fiir sich asprechen? Oder haben die Sachscn auch fur die neurugcwachsenen
Gebietserwciterungen cin historisches Recht in die Wagschale zu legen?
Wir wollcn diese besitzsucht, diese Aneignungslusternheit des fremden Eigenthums, u[nd]
die E!'Schleichungswegc 'llall zu diesem Besitze zu kommen, nicht năher bezei.chnen. Die Auseinandersetzung des fraglichen Gegenstandes giebt der Sache von sich se!bst den wahrcn
Namen an.
Es wird au,ch jetzt in dieser Constirutionel seinsollenclcn Zei,t nur von dcn Wiinschen,
cler Treue, der erlittenen Leiden eines Theils, des kleineren, cler Bevolkcrung dieses Landgebietes; von denen des grosscren Thciles wird wohlweis!ich verschwiegen; oder thun sie
elen Muth auf, um auch iiber diesen Theil zu sprechen, so stromt aus diesen Kehlen nichts
nichts als bittere Klagen, gegen die Viehdieb!ităllen, Waldfrevel etc. als ,bestiinde diese Zahl
von 300.000 Einwohner aus nichts weni,ger als eben sovielen Dieben, Răuber und Gon
weis noch wckhen Unmenschen, die nicht verdienten auf dem săchsischen Boclcn zu wohnen.
Nun sind die Sachsen auch in minderer Zahl, aber was der numerische Vol[l]wichtigkeit
abgeht wird durch die Moralische Kraft ersetzt: hier die Sachsen trtu, heldenmu,thig, die
Gut und Blut fiir den Thron cinsetzen, Bildung, denn sie sind die Trăger der deutschen
Cultur, das Bollwerk gegen Ostbarbarei etc. Iauter Tugenden, nichts als Tugenden; wohlverstanden, dass sie wenn sie vor dcm Throne spre,chen, eincs sich ro ziihmen ver,gessen.,
clas cler Gescl[l]schaft unendlich viei rzahlte], des Protestantismus n[ă]mlich. Von der
andern stehen wir: als Diebe, W ald/revler, Commu.nistm, rohe Masse etc. etc., nicht vergessen was von der andern Parthei uns vorgeworfen wird: Morder, also Iauter Laster, um
die ganze Welt mit Abscheu gegen uns zu erfullen. Dic Wirkung, die sie von ihrer Selbstpreisung und u.nserer Beschirnpfung erwarten, ist unermesslich, und wir gestehen, class wcnn
alles das u. so wăre was u. wie iiber unsgesagt wird so verdienten wir gewiss kein anciere11
Loos als auf die Galeeren, und weil diese nicht uns alle auffassen konnte[n], nach Guianna,
oder nach Kamtschatka in Kc-nen abgefiihrt werden.. Aber, Gott Lob! sind weder unsero
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Gegner so heilig, wie sic sich anriihmcn, noch sind wir .gar so a.rge Siincler, wie man uns
verschwarzen mochtc.
Beschauen (wir] zucrst dic allberiihmtc sachsische Tre-w. Nun wollen wir nicht, 1m
Ernst gesprochen, dic Nation der Un,treue bezichti.gcn. Dic Geschichte belehrt uns dass sie
Stets gut gesinnt ge,gen ihre Konige und Kayser gewescn sind, wcnn auch sie dann und
[wann] vom Strom dcr Zciten fortgcrissen wankeltcn, nur wundcrn wir uns, da die Absichten
der Ungarischen Bewegung niemanden cin Gchcimniss war, wie doch das treue Sachsenvolk
gleichzeitig drei Dcputationcn in Francfort, Wicn unei Pest în [ 1 ]848 unterhalten konnte;
wie kamm cs, dass dcr Hf ermann ]stadter Sruhl, erschrocken i.iher Annahmc cler Un ion
durch seinen Abgeordnctcn, aennsc!ben zwar augenblicklich nadt Hcnna[nnstadtl zur Verantwortung ruft, dcnnoch gleich nach Oausenburg un spater nach Pesth in dersclben Eig~nsc:haft zuriickschidr.en konnte ohne ihn zum Widcrrufe dcr gegebcnen Einwilligung zur Union
zu verhaltcn.
[ANIDCA VI]

[Conupt,J scrisorii l11i Cifariu
din GoUJa, Wilhelm Pertrch J

către ,m

destinatar neidentificat, se pare a fi un savant

Clarissime Domine!•
Quum Vicnnam post decursum .propc unius anni redierim, tem.perare mihi non potui
quin Cl.uitatem Vesuam, dum personaliter non liceret, medio saltem litcrarwn salutarem,
summopere, desidCN.M ut rpro incremente Iiterarum 0Mnta:lium, praec:i,pue vero Arahioarum,
quas ego quoque fll«'IIDY>.pCtt amo, diu prosperequc vitam agat. Eheu, quam saopc cogitavi
aliquid Claritati Vcstrae in hoc abjecto pcrscriberc, seci considcrans 9uam inanis omnis
opera sit rebus occupari quae în meis adjunctis non ulua •tcmporis d19.pendium proficere
possunt, substiti rursus, momcntum exspcctans fortunatiori.s temporis, quo soniae [?) occupationis fructuan aliquem indubitatum pro literis Arahicis sperare posscm. Multa tamen,
pro amore quo in bas literas ducor, communicare desiderarom, forte et opom Claritatis
Vestrae implorarem, nisi ingens loci distantia insu.perabiles ferc obices poneret. Diu etiam
est, quod Claritatcm Vestram rogarc volebam, quo apogra,phum Codicis Gothani. Carnur.a
sed poetarwn antiquissimorum contincntis, ut rpromitterc dignahatur, opc cujuspiam suorum
disciipulor.um descriptum mecum communicaret, a.pograiphum enim quod ego ex eo deswnsi,
non modo ea solwnmodo Cumina complectitur quae nccdum edita sunt, verum in reliquorum
etiia.in descrirptiione ob umporis brevi.tatem non nisi texrum omissis notis mar,ginalibus cit
interlincarihus, ut taceam apographum i,psum neque etiam cum originali collatum, quo fit
ut bine inde etsi rarius non diacritica tanturn puncta seci quandoque voces etiam omissae
fuerint, uti id ex seriori apogra,phi relcctione ad tractas logcs redigendo a,.prparruit, qui vero
dofectus praeprimis in carminibus il!orum poctarum molestus mihi est, quos V1cnnens1ţ
Codex non hahct. Ut enim verum fatear, in cognitione linguae Arahicae id summum rcputo
impedianentum, quod classica opera veterum poetarum, maximam partem adhuc incognita
sint; licet enim certus siin, rplurima quae a veteribus gra.mmaticis pro genuinis habita sunt,
spuria suppositiaque cssc, antiqua .tamcn satis esse ut ex iis antiquus linguae Arahicae
usus cognoscatur, longeque .praeferanda iis, quae rccentiores ex aevo Abassidarum dcscendunt;
qua in parte recte statuissc, ccnseo Geuharium2 aliosque, qui testimonia rpro uw linguae
nominetenus nonnisi ex carminibus ,pro-Abassidicis în medium rproducunt, licet ah alia
parte vei ex paucis illis antiquis carminibus q•uae ipse congessi, innotuit mihi, quam multa
Geuharius ipse omiscrit în suo opere. Doico etiam permultum ,plane în hac parte L3lll
exiguum .praesturi ab hodiernis linguae Arahicae cultoribus, non modo enim e<litione adhuc
Geuharii caremus, qucm tamen .prae caeteris mihi cognitis Arabicis Lexicogra.phis aestimo
1 Credom a fi Wilhelm Pertsch ,(1832-1899), care Între anii 1859-1893 a publicat
Catalogul complet al .manuscriselor orientale (3400 titluri) aflate În Biblioteca .princi,1ră
din Gotha.
" Aducem mulţumirile noastre şi .pe această cale cercetătorului şi colegului .Engcl Carol
.pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în publicarea acestei scrisori (colaţionare, note, traducere).
2 Djawhari (Gauhui, Gcuhari. Secolul X-XI). Savant iranian (persan) de cx,presie
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et sine cujus auxilio profundior linguae Arabicae mea opinione acquiri non potest, sed
etiam editione sex illorum poetarum, Hamasae' Bahtorianae, Hudseilitiorum, Mofoaedalian~
rum•, praeterea [ ope]ra Geriri5, Ferazdak.i8 et nostri Achtali 7• Christiani tantae apud
Geuharium caeterosque veteres grammaticos promerito auctoritatis, quorum tamen fere omlUUlll
codices in Bibliothecis Europaeis extant. Certe, si neglectis antiiulS graccis et latinis auct~
ribus, solis scriptoribus mediae et inlimae latinitatis et graecaeque inguae quam modo Arabic.ie
humaniorum restauratores, haud meliorem latinae graecaeque linguae quam modo Arabicae
haberanus notitiem. Hinc puto etiaat1 studium linguae Arahicae editione miile et unius
noctiwn simili.umque aperum haud multwn promoveri, dum opera classica aut penituS
negl.iguntur, aut edi.ta solum rcpetuntur, vei quod ,peius est in excer,ptis t[an]tum malisque
versionibus communicantur. Utinam aliquando Claritas V[estra) otium haheret, id ,,p.od
orbi philarabo promisit, hac in parte exsequendi, quod mecum certo ,plures imo plurimi
ardenter desiderent. Eheu quam libenter ego quoque aliquid huc contribuercm nisi media
huc facientia, quae Claritati V[estrae) abunde supperunt, rne destituerent. Caetenun vires
otiumque Claritati V[ estrae) ex corde exoptando, has meas li teras claudo exorans ut ha«
qualicuoque mea dicti aequi bonique consulat.

SIX DOCUMENTS REFERRING TO TIJE ACTIVIlY
OF TIMOTEI OLPARIU IN THE YEARS 1849~1852
(Abstract)
The six documents published here are preserved în the State Archives of Clu;-Napoca,
the Blaj collec,tion, personal archive of Timotei Ci.pariu, c.n. 11251, 1331, 1271, 3433, 11288
and 2249. Though referring to Cipariu's activity, the documents releave aspects of the
hardships the Transylvanian Romanians had to endure in their endeavours to obtain •politica!
rights and to defend their educational and religious institutions against the Court Jf Vienna,
the eltlponents of the Hungarian aristocracy and of the Saxon ,patriciate. The documents
contain additional inlorma-tion as -to the history of Transylvania in the years following the
bourgeois-democratic revolution of 1848-1849.

antologii de .poezie: Hamara compusă de al Buhturi (sec. IX),
de triburi Hudhayl din nordul Arab:ei.
' Mu/addaliyat = Ode alese. Antologie alcătuită de Muffaddal al Dabbi (sec. Vili)
care conţine 128 poezii din epoca pre-islamică.
5 Djarir (Garir, Gerir. Sec. VII). Celebru panegirist şi autor de satire.
6
Farazdak (Ferazdag. Sec. VIII). Panegirist şi autor <le satire, rivalul lui 0:arir.
7 Al
Akhtal (sec. VII-VIII). Poet creştin din Damasc, reprezentant al vechilor
tradiţii arabe •În cultura islamică timpurie.
a Hamasa titlul unor
conţin,înd cfotecele confederaţ:ei

CONSIDERAŢII

PRIVIND INFIINŢAREA SOCIETĂŢILOR
CULTURALE TRANSILVĂNENE ASTRA
ŞI ASOCIAŢIA MUZEULUI ARDELEAN

Regimul absolutist instaurat în imperiul habsburgic după revoluţia de
înăbuşea aspiraţiile politice, naţionale şi culturale ale popoa,relor di.n
acest stat. Ubertatea de asociere este ,suspendată, este reintrodusă cenzura,
iar în adminisnaţie şi învăţămiÎnt limba obligatorie devine cea germană. In
aceste ,condiţii, şi viaţa culturală din Transilvania este practic para:izată.
Sf,îrşitul deceniului al 6-lea al secolului XIX va marca însă o cotitură
În sistemul politic din imperiul habsburgic.
Patta de la Ziirich din 1859 m urma războiului Franţei şi Sar::iniei
împotriva Austriei, slăbirea poziţiilor politice şi teritoriale ale imperiului
habsburgic, au convins conducătorii statului că în interesul menţinerii acestuia este necesară introducerea unor forme de guvernăimînt mai liberale.
Diploma imperială din 20 octombrie 1860 şi Constituţia din 1861 proclamă formal cel puţin - drepturi egale pe seama naţionalităţilor, ale
căror fră,mîntări inregistrează acum o intensificare generală. De conjunctura
favorabilă creată au căutat să se fo:oseas.că toate naţionalităţile şi toate
forţele progresiste ale imperiului.
In aceşti ani, toate cercurile româneşti îşi intensifică lupta, viaţa politică
ia avint, iar ideile şi aspiraţiile ajung la un numitor comun.
Parte componentă a acestor frămîntări şi năzuinţe, aspiraţiile pe plan
cultural promovate ,de ·toate for·ţele progresiste din 1 ransilvania cunosc un
deosebit reviriment. Acum sînt -reluate pe un p:an superior, mai conştient
şi decis, proiectele pentru instituirea unor forme organizatorice menite
promoveze dezvoltarea culturii naţionale, răspîndirea ei În cercuri dt mai
largi.
Străduinţe!e în acest sens atît din panea română dt şi maghiară datează
încă din secolul XVIII. Fruntaşii intelectuali români care au promovat în
1789 ideea ,societăţii literaţilor din Sibiu sau proiectul Societăţii Filozoficeşti
a neamului românesc în marele principat al Ardealului, În 1795, sau care au
avut mai tiîrziu g,îndul unei Academii, au avut ,În vedere înfiinţarea unor
societăţi care să promoveze dezvoltarea literaturii, a culturii naţionale ,şi a

la 1848

5a

ştiinţei.

Din partea maghiarilor, omul de ştiinţă Bod Peter s-a ocupat încă m
1760 de ideea unei Academii, iar în 1780 episcopul Batthyanyi Ignac elaborează proiectul unei societăţi ştiinţifice, punînd totodată bazele vestitei
biblioteci Batthyaneum din Alba Iulia. Intelectualul Aranka Gyorgy depune din 1791 strădanii de .înfiinţare a unei societăţi pentru cultivarea limbii,
care să se ocupe şi cu colecţionarea de cărţi şi documente, extinz,înd apoi
aceste preocupă·ri şi asupra unor coleeţii de rarităţi, tablo,uri, monede, inscrip-
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ţii, ,dar împăratul austriac nu aprobă finanţarea ei din fondul de .stat. Autorul planului îşi începe însă mai tlrziu activitatea de colecţionar cu mijloace
proprii, obiectele iaidunate de el vor intra apoi ân patrimoniul Muzeului
Ardelean.
Totuşi majoritatea acestor preocupă•ri vor rămîne doar ,Încercări. Insuccesele 4nregistrate pe tănîm cultural şi ştiinţific ,îşi au motivaţia attît fo
politica naţională promovată de cercurile guvernamentale de la Viena, cît
şi în răm:înerea fo urmă generală a Transilvaniei pe plan cultural, ,ştiiniţiific
şi economic. Mişcările cultu-rale onfiripate ân prima jumătate a ,secolului al
!XIX-iea dovedesc acest lucru.
Albia iÎn perioada liberală, ideile şi proiectele promovate mai iÎnainte
devin În parte realitate.
Este de netăgăduit că atît unlfiinţarea Astrei (1861), cît şi a Asociaţiei
Muzeului Ardelean (1859) a fost rezultatul unor aspiraţii naţionale, constituind .în acelaşi timp şi preocupări culturale, ştiinţilfice. Aceste două laturi
erau indisolubil le~ate ân condiţiile istorice concrete ale epocii, cum arată şi
Andrei Bârseanu la jubileul de SC de ani al Asociaţiunii: ,,Orice manifestare
politică .fiind pe atunci împiedicată, energia naţională îşi căută şi-şi află
alt cîmp de aeţiune, un ciÎmp mai neted şi mai mănos: cîmpul nesfîrşit şi
veşnic roditor al ,culturii" 1 • Ele erau maniifestări ce emancipare culturală şi
naţională mai ales din partea românilor, deoarece o formă de luptă •şi apă
rare .împotriva dublei asupriri o reprezenta educarea maselor, strîngerea lor
în jurul unui centru cultural, spiritual, care constituia totodată un factor
comun ce depaişea d~ferenţele religioase. Cultura ,însemna cunoaştere, folosirea şi cultivarea limbii naţionale, tÎnsemna o armă i-n lupta naţională,
politică. ,,Asociaţi-unea este menită să deştepte, să nutrească şi să conserve
simţul naţional, să scrutească ~ să -cultive limba şi prin aceasta existenţa
naţională" 2 , arată Vasile Popu la Adunarea generală a Astrei ,de la Sebeş
din anul 1872.
Aspiraţiile culturale aveau un caracter naţional şi la maghiari, ele însemnau posibilităţi de asociere, de folosire a limbii materne. Na:ţiunile şi-au
dat seama că cunoaşterea reprezintă o armă, rămînerea în urmă fiind egală
cu înfr.îngerea, cu nimicirea.
Scopul declarat al ambelor asociaţii era promovarea culturii populare
şi aca_:emice, răsplÎndirea cunoştinţelor fa cercuri <lÎt mai largi.
Anumite trăsături comune, para:elisane, găsim şi ,în împrejurările constituirii celor două instituţii culturale. In perioada premergătoare înfiinţării
Astrei, 1În presa roanilnă se duce o susţinută campanie; în Telegrafol Român
.articole!e lui Zaharie Boiu, Ion Puşcariu, Ioan Rus, .în Gazeta T-ransilvaniei
cele ale lui Geor,ge Bariţiu militau 1În cuvinte înălţătoare sau cu critici amare
pentru urgentarea ânfiinţării unei societăţi culturale româneşti. Tot aş.a ,şi
în -coloane'.e presei ma.ghiare, cum a fost Kolozsvari Kozlony, se succed
chemările •referitoare la organizarea unei asociaţii pentru ,promovarea culturii
şi aprecierile desipre importan,ţa ei.
1

Andrei Bhseanu, La jubileu de cincizeci de ani de la

nr. 4 jubiliar din 1911, p ..H 7.
2 Ion Lupaş, lnfiinţare-, ,,Arociaţiunii"

d,n 1911. p. 338.
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Proiectul ,de ,statut privind ~nlfiinţarea A,sociaţiei Muzeului A11delean este
înaintat spre .aprobare tÎn 1856. Autorităţile au cerut în oîteva rînduri noi
şi noi modifi<:ă'l"i ale proiectului, precum şi documente referitoare la ,situaţia
materială ,a Asociaţiei, ,ca nu cumva fotreţinerea acesteia să cadă în ,sar.cina
statului austri.ac. Abia iÎn 1859 s-a aprobat constituirea Asociaţiei Muzeului
Ardelean.
Prin aceeaşi tortură birocratică au trecut işi actul de constituire şi ,statutele
Astrei. În 1860 a fost refuzată de la hun Început aprobarea pentru ţinerea
adunării constituante, ,sub motivul că lipseşte proiectul de statut şi nu se
poate aproba organizarea unei asociaţii cu tendinţe pur naţionale care s-ar
izola de cele!alte naţionalităţi ale statului. Aprobarea proiectului de statut,
înaintat ,încă În anul 1860, a sosit aibi.a ,În anul următor.
Guvernul de la Viena a atras În mod specia: atenţia iÎn ambele cazuri
că aceste instituţii culturale trebuie să se abţină, în ,sensul statutelor lor,
de la orice amestec În probleme politice. Această atitudine este semniifica,tivă, ,în fond, ,pentru slăbiciunea cur-ţii vieneze, care nu ~ndrăznea să interzică categoric ,dreptul ,de asociere a naţionalităţilor, dar căuta să le pună ,în
cale dt mai multe ~iedici.
Inne cele doua instituţii culturale au existat de la ,început relaţii favorabile. Presa română salută constituirea Asociaţiei Muzeului Ardelean. Ast1fel,
Telegraful Român plllblică un articol .în legătură cu înfiinţarea ei, apreciind
pozitiv această instituţie3, iar Gazeta Transilvaniei a::luce aceeaşi ştire, apeLînd la români, să facă paşii necesari pentru cultivarea şi ,propagarea ştiinţei
şi a culturii naţionale. Ziarul clujean Kolozsvari Kozlony 4 publică în 1860
lista acelora care au sprijinit prin contri,bUJţii băneşti Asociaţia Muzeului
Ardelean. Printre ei figurează numele lui Al. Sterca Şuluţiu, Andrei Şa;guna
(cu 500 de florini), Timotei Cipariu, Grigore Vi-col. Pe de altă parte, la
înfiinţarea Astrei au fost primiţi, ca membri onor~fici, Csaky Gyor,gy,
Kecskemeti Aurel, Zsiga Mikl6s ·şi, fireşte, Mik.6 Imre. Andrei Şaguna ~l
înştiinţează personal pe acesta ,într-o scrisoare, căreia ~i este anexat documentul autentic despre alegerea sa ca membru onoriific al Astrei. În scrisoarea sa de răspuns, Mik6 mulţumeşte călduros pentru cinstea a.cordată,
rugind să se transimită aceasta tuturor membrilor Astrei. Le trimite 500 de
florini pentru sporirea capitalului de bază al Asociaţiunii. Totodată apreciază scopul măreţ al Astrei şi doreşte mult succes pentru realizarea lui 5 •
1n principiu, a.mbe!e asociaţii culturale -:primeau membri onorifici din rundul
celeilalte, astifel ân 1860 Timotei Cipanu devine membru al secţiei istorice
"11 Asociaţiei Muzeului Ardelean, care, dealtfel, în şedinţa de constituire a
exprimat deviza nobilă a unei societaiţi care ,să reprezinte toate naţiunile
Transilvaniei din punct de vedere cultural. În continuare, arhivele de la B'.aj
con7in numeroase scrisori care oglindesc existenţa unor rrelaţii de colaborare
;tiinţifică între cele două instituţii culturale tran.silvănene6 •
Anît Astra, oît şi Asociaţia Muzeului Ardelean organizează secţii de
,?ecia'.itate în cadrul cărora ,îşi vor desfă,şura activitatea ştiinţ~fică. Ambele
Tet~grafu/, Român, nr. 14 din 17 septembrie 1859, p. 150.
• Kofozroari Ki:izli:iny, nr. 14 din 16 februarie 1860, p. 1.
" ErdM, S.N., I, XXXV, 1-3, 1930.
6 Kov,i,·s Ferenc, Timotei Cipari11 magyar levelezest, în Ut11J1k, nr. 6 din 8 februarie
1980, p. 1-2.
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vor edita publicaţii proprii, sub titlul de „Transilvania", respectiv „Erdelyi
Muzeum ", în care vor vedea lumina tiparului lucrările ştiinţifice redactate
în cadrul secţiilor. In 1898, ,Între Astra şi Muzeul Ardelean se iniţiază un
schimb de publicaţii cu caracter retroactiv 7 •
Cele două instituţii erau pre-0cup,ate şi de colecţionarea şi valodficarea
patrimoniului cultural al Transilvaniei. Muzeul Ar,delean era de la ,început
într-o situaţie mai fericită, preluînd încă de la fo.fiin,ţ,area ,sa colecţii valoroase de ştiinţele naturii, de antichităţi şi numismatică, precum şi un marefond de cărţi. Cu toate acestea, deschiderea unor e~poziţii permanente, mai
ales la unele din aceste colecţii, s-a lovit ,şi aici de mari greutăţi. Expoziţia
definitivă a secţiei de antichităţi şi numismatică, de exemplu, şi-a deschis
porţile pentru pub:ic abia în 1904. In aceeaşi perioadă, numai cu un an mai
tîrziu, se inaugurează la Sibiu muzeul Astrei. Asociaţia era animată de
aceste preocupări încă de la înfiinţarea ei. George Bariţiu propune În 1861
să se colecţioneze material folcloristic, inscripţii romane şi documente. In
1867-1868 es·te pomenit un muzeu, desigur modest ,încă, a cărui re-0rganizare
este propusă ,în 1880-1881, dar acesta s-a putut realiza .abia după construirea unui edificiu propriu, corespunzător, care putea aoăposti celie două secţii.
cea de istorie şi cea de etnogra.fie 8 •
Accentul, ,în •cazul Astrei, s-a pus pe oglindirea culturii populare naţio
nale şi această colecţie, ,cu peste 15.000 de obiecte, a devenit cea mai ,bogată
co.eqie etnografică din T•ransilvania. In acelaşi timp, Astra organizează şi
mai multe expoziţii temporare 9 şi paralel funcţiona şi o însemnată bibliotecă cu peste 25.000 de volume.
Trebuie să subliniem aici greutăţile materiale, lipsa de spaţiu corespunzător şi de fonduri băneşti cu care s-au luptat ambele instituţii. Astra fiind
complet lipsită de ajutor ,din partea statului, se putea baza doar pe puterile
ei proprii şi pe ajutorul dezinteresat al persona:ităţilor de frunte şi al ·Întregului popor român din Transilvania.
Asociaţia Muzeului Ar,~elean, ,deşi din 1872 beneficia, prin intermediul
universităţii, de subvenţii din partea statului, acestea fiind insuficiente, avea
de luptat şi ea cu multe griji materiale, cum o dovedesc numeroasele memorii şi petiţii redactate de-a lungul anilor.
După cum observăm, Între ,cele două instituţii au existat, mai ales 10
perioada ,de început, o serie de trăsături comune, dar au existat şi deo,sebiri.
diferenţe esenţia.e, în caracterul, orientarea şi obiectivele lor.
Dictate fiind de starea de înapoiere culturală a Transilvaniei, atît în
sînul Astrei, cît şi al Muzeului Arc·elean s-au ridicat dispute în jurul problemei dacă este cazul să se ocupe cu prioritate de activităţi ştiinţifice la
nivel înalt, sau să propage cu precădere cunoştinţe ştiinţifice şi culturale În
rîndurile maselor :argi. La înfiinţare, ambele instituţii au avut un .caracter
şi preocupări academice, cu ·toate că s-au pronunţat şi per,itru răspîndirea
largă a culturii în popor, Înscriind acest deziderat în .chiar statutele lor.
Pe parcurs fosă, numai Astra a fost aceea care a urmat consecvent şi neMagyar Polgar, nr. 84 din 14 aprilie 1898, p. 2.
Corio:an Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Criiana
1922, p. 93.
9 Idtm, p. 95.
7

8
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Maramureş, Bucureşti,

NOTE

535

ŞI DISCUŢII

abătut această linie, desfăşurînd o vastă şi extrem de variată activitate
culturală şi educativă în riindurile poeorului român.
Această orientare îşi avea rădăcinile şi motivaţia în însăşi componenţa lor
socială. Dacă analizăm compoziţia socială a celor două instituţii, observăm
că Astra avea un caracter mult m,ai progresist din chiar momentul fofiinţării
ei. ln jurul Asociaţiei Muzeului Ardelean găsim nobilimea cu idei liberale
şi intelectualitatea, ceea ce şi-a pus amprenta pe orientarea activităţii ei,
care a avut un caracter mai Înohis, desfă-şurîndu-se Într-un cadru academic
mai rigid. Ea nu se sprijinea pe masele largi şi nu reuşea să promoveze forme
de ieşire în riîndurile acestora.

Astra, În schimb, era iniţiată de o burghezie, o intelectualitate mult
mai progresistă prin însăşi situaţia ei în imperiul haibsiburgic şi fo Transilvania şi, st11îns legată de popor, ea se sprijinea pe masele largi ale poporului
român, mai ales ale ţărănimii, orientându-şi şi ,punîndu~şi activitatea :În slujba
ridicării acestuia. Formele specifice de activitate desfăşurate de Astra dovedesc acest lucru. PreocupăTile pentru înfiinţarea de şcoli de toate gradele
şi profilele, forme speci,fice de ~nvăţamînt în mediul rural pentru ridicarea
nivelului agriculturii în cadrul micilor gospodării ţărăneşti, organizarea despărţăminte'.OT teritoriale cu mare penetraţie fo mediul ,sătesc, b~bliotecile
populare, conferinţele şi pre!egerile organizate la ţară, sînt numai citeva
din preocupările .în aces-t sens ale Astrei. Asociaţia trebuia şi căuta să suplinească activităţi culturale care nu aveau, În cazul poporului român din
Transilvania, un alt cadru, sprijinit de stQt. Faptul că activitatea puT ştiinţi
fică nu era nici ea neglijată, .îl dovedesc cu prisosinţă materia'.ele plllhlicate
în coloanele revistei „Transilvania".
In acelaşi timp - şi în aceasta constă marele ei merit istoric -, Astra
a militat consecvent pentru idealurile natţionale româneşti. Ea a reuşit, promovând activităţi specific culturale, să ţină tt"eze aceste idealuri <În masele
largi româneşti, să le antreneze în lupta pentru înfăptuirea dezideratului
unităţii naţionale, pentru realizarea statului naţional unitar român, reprezentând una din cele mai puternice şi eficiente forme de organizare ale
poporului român din Transilvania fo această perioadă.
ANNA MARIA ARDOS -

MARIA MIREL

BETRACHTIJNGEN OBER DIE GRONDUNG SIEBBNBORGER
KULTURELLER VERBINE: DIE „ASTRA" UN[) DER
,.SIEBE.NBORGISCHE MUSEUMSVEREIN"
(Zusammenfassung)
1n cler vorliegenden Arbeit ziehen die Verfasser eine Parallclle zwischen zwei kulturellen
lnstitutionen wekhc in Siebenbiirgen, in cler gleich a-uf den Ahsolutismus folgcnden Zeitspanne ins Leben gerufen wurdcn: die ,,Astra• und der Siebenhiirgische Muscumsvercin.
Als einen gemcinsamen Zug, durch denselbc11 historischcn Umstandcn bedingt, unter'itreichen wir dcn Moment des Erwachem der untcr ăstcrrcich.ischer Hcrrschaft bcfindlichcn
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rumănischen Wld ungarjschcn Nationcn nach 1848 und dcn darauffolgendcn Jahrcn de~
Ahsolutismus, wckhcn dic zcitgcnossische Prcssc beider Nationcn weitlăufi.g widcrgpicgclt.
Sodann dcn unter nationalem Geist rei.fcnden Vcreinssinn sowic die Schwjcrigkciten welchc
dic Biirokratic des Hab,burgerrciches ihrem Entstchen in dcn Wc,g stelltc; dcr Vcrbot
politischcr Ziclset:zuogen und Bcschă.ftigungcn und dcr Vcrsag jcdwelchcr matericller Unterstiitzung von Scitcn des Staatcs.
Bcidc Vcrcinc hattcn cinc:il ausgcsprochcnen nationalen Charakter. Trorz.dem waren
dic gcgenseitigcn Bczichungcn gut. Das Zici bcidcr kulturdlcr Vereine war die Pflege
U.'ld Vcrbreitung der Wisscnschaft und Kultur. Diescm Zwcck dicntcn auch dic wissenschaftlichcn Zcitschriften dcr zwci Gescllschaftcn. Ebenso waren beidc mit dcr Sammlun@
von Kulturgiitcrn bcschăftigt und griindeten Musecn, in Sibiu, bzw. Cluj.
Zwischen dcn beiden Siebcnbiirgcr Kulturvcreinc gab es jedoch auch grundlegende
Untcrschiede. Diesc W'UJ"ZC!n in ihrcr sozialen Basis wekhe im Falie dcr rumănischcn „Asua•
viei fortschrittlicher war. Wăhrcnd der Siebcnbiirgische Muscumsvercin .fast ausschliessl.ich
auf das wissenschaltlichc Nivcau seiner Tătigkeit Gewicht legte, setzte sich die ,,Asua•
daneben auch besonders dic Hebung des allgcmeinen kulturellen Standes des rumanischcn
Volkes zum Ziel und entwickelte besondere Aktivitatsformen in dcn Reihen der breitcn
VoUumassen auf die sie sich stiitzte.

PETIŢIA JURIŞTILOR

ROMANI TRANSILVANENI
DIN 1880

Pactul ,dualist din 1867 ,a avut pentru Transilvania, pe Lîngă ,semni:fisa politică, şi una de ordin social-economic. S~a introdus un sistem de
exploat.are spec~fic, caracteriz.at prin abuzuri, nerespectarea pr'evederi:or legilor anterioare, brutalităţi şi silnicii. Practica veche a moşierilor maghiari privilegiaţi ~n noua conjunctură st.atală - de răpi-re ,a pămîn-turilor ţărăneşti,
alungarea familiilor de la sate, reînfiinţarea tdbunalelor uribariale, era sprijinită prin legile şi măsuri:e aribitrare aduse :în parlamentul maghiar. Moşie
rimea a trecut cu un zel deosebit la lărgi,rea posesiunilor sale prin noi ră
piri de pamunturi ţărăneşti, fiind protejată de cercurile conducătoare maghiare, care au ,dat acestor acţiuni cadrul juridic prin legile emise în ,perioada
.a.oilor 1871-1880 1 •
Pa,rlamentul, forul suprem al dase:or dominante ma.ghiare, a reluat prevederile legii agrare din 1848 şi ale patentelor din 1853/1854, modilficîndu-le :În favoarea moşierilor. A tărăgănat rezolvarea -tuturor problemelor
legate de pămÎlnt cu scopul de a menţine rămăşiţele raporturi:or vechi, în
favoarea go'>podăriilor mari, obişnuite cu munca gratuită a ţăranilor şi prestată cu inventariul propriu al ,acestora 2 • Această intenţie n-.a rămas neobservată de cărre intele,ctualitatea românească, care o caracteriza ca: ,. ... iobăgie
de gradul al doilea, ... ce nu se şterse încă prin vreo lege" 3 • Referitor la
noţiunea de „noua iobăgie", George Bariţiu spunea: ,;. ... prin iobăgia nouă
Înţelegem aceea ce vedem şi noi cu ochii noştri, că adică poporul ,pierde pe
fiecare an din pămîntul cîştigat cu ,sudoarea mu:tor generaţii .şi cu 5tngele
vărsat, iar penl'ru cit îi mai rămase fo posesiune se află ,încur~at •În multe
mii de jude~ăţi, a căror parte cea mai mare curge ,ce cîte 15-2C ani" 4 •
Major:tatea ziarelor româneşti au luat poziţie in paginile lor cu privire
la problema agrară, consemnfod că ţăranul ,român din Transilvania a fost
lăsat la bunăvoinţa celor ce ,aveau interesul şi putere.a de a-l despuia. Organele politico-administrative din ţară n-au fost niciodată binevoitoare cu
ţăranul român, el .fiind împroprietărit numai pe jumătate, ceea ce ,îl va
împinge fotr-un şir de procese ur.bariale cu foştii rroprietari, din care mai
bine de 20.000 îşi aşteaptă rezolvarea. Spiritul de netoleranţă, de persecuţie,
:.1ţia

1

I Menwrial, compu< şi puh!i, at di,1 îmărcinarea conferinţei general.e a reprezentanţilor
tZ[egătorilor români, adunaţi la Si/,i:, În zilele de 12, 13, 14 mai <t. n. 1881, prin comitetul
~ău emir cu acea ocaziune, el. :t II-a, Sibiu, 188.\, p. 111-112; I. Kovacs, De<fiinţarea
relaţiilor /eudal.e În Tramilvania, Cluj, 1973, p. 134-U5.
2 I. Kov,ks, De<pre probl,ema proprietăţii funciare din Tramilvania în lumina [egi<laţiei

(1848-1918), in Studia., 1972, nr. 1, p. 45.
3 A. Sever, De<pre cauzele mizeriei poporului române<c, urmările ei şi Încercarea de •
le Jelătura (I), în TrtZnsilvmia, nr. 20 din 15 octombrie 1874, ip. 2.\7.
4 G. Ilar,ţ, Scrieri rncial-politirr, Bucur~ti, 1962, p. 282.
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de exploatare a ţăranilor nu numai români, acea lăcomie de a le răpi toate
drepturile civile şi politice, naţionale ,şi sociale, de a-i resuiînge din toate
drepturi'.e lor, se vedea ,şi după 32 de ani de la ,desfiinţ,area iobăgiei 5 •
O atare măsură preconizată de marii proprietari subzistă tocmai ân
proiectul de lege iniţiat în 1880 de guvernul maghiar6, care ameninţa:
,. ... pe ţăranul român cu pierderea ultimei hucă,ţele de pămînt, ce a mai
putut scăpa de nefasta epocă a proceselor urbariale" 7 •
Apariţia proiectului noii legi agrare din 1880 a ceterminat intelectualitatea românească din Transilvania să ia o atitudine hotărâtă ,faţă de prevederile lui şi să protesteze contra noilor focercări de asuprire social-economică ,sub scutul absolutismului ,pa-rlamentar. Atitudinea promptă a tinerei
burghezii române faţă de proiectul de lege din 1880 se explică prin aceea
că unele din prevederile acestuia au mai fost ridicate ,încă în 1876 de către
Asociaţia agronomică maghiară :Întrunită la Deva, aviînd drept scop regularea
referinţelor urbariale 8• Hotărîrile de aici au fost :Înaintate Ministerului Justiţiei şi parlamentului pentru a decide şi efectua cit mai urgent procesele
şi operaţiunile de segregare a pădurilor ,şi paişunilor şi de a comasa hotarele.
S-a făcut apel ,şi la municipiile •şi ,societăţile agronomice săseşti pentru a
sprijini hotihîrile de la Deva. Io şedinţa de la Sibiu, proprietarii saşi de
aici şi din comunele Snvecinate au respins proiectele de la Deva. Cu toate
acestea parlamentul a dispus efectuarea unei an-0hete de către o comisie -compusă din deputaţii transilvăneni, maghiari după naţionalitate. Prin presă -s-a
făcut apel la Consiliile municipale şi la cei cu experienţă pentru a-"iŞi da
părerea în s.cris cu privire la prevederile hotăriîrii de la Deva, ân acest ,s,cop
fiind formulate clteva :Întrebări, al căror conţinut îl vom regăsi ân prevederile proiectului de lege din 18809 •
IosiJ Sterca Şuluţiu, bazat pe o experien,ţă de 28 ,de ani, 14 ani ,ca .funcţionar admini,strativ şi 14 ani ca judecător, răspunde :Întrebărilor, fotocmind
un memoriu pe care-l trimite şi deputatului Lukacs, preşedintele anchetei.
Răspunsul lui a fost plin de rezerve şi foa,rte bine argumenta-1 10 • Publicarea
lui 10 ziarul „Observatoriul" tocmai ~n anul 1880, •În preajma apariţiei
pro:ectului de lege, este astfel explicată: ,, ... de la nefericita rezolvare a
cauzei agrare depinde nefericirea neamului românesc din ,această ţară" 11 •
După publicarea acestui memoriu Ios~f Sterca Şuluţiu face apel la intelectualitatea românească: ., ... oare poporul român din Transilvania n-are
dreptul a pretinde de fo. fiii săi azi-mîine nici un .fel de ajutor? - Nu
cumva ar putea şi el să aştepte, ca acei vreo 100 de avocaţi, dintre care
5

Obseroatoriul, 1880, nr. 12-14, 19; GazTrans, 1880, nr. 26.
A se vedea principalele lucrări care s-au ocwpa.t de acest proiect: P. Cosma, Datele
referitoare la regularea de posesiune în Transilvania fi părţile adnecse, Sibiu, 1880; G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două rute de ani în urmă, vol. III, Sibiu, 1891,
p. 498-499; T. V. Păcăţian, Cartea ~ aur sau luptele politice naţionale ale românilor de
sub coroana ungară, voi. VI, Sibiu, 1910 p. 856-907; V. Dobrescu, Contribuţii privind ad1
tud~a burgheziei româ~ transilvănene /aţă
de problema agrară în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, În Studia, 1968, nr. 2, p. 27-40; I. Kovâcs, Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania, Cluj, 1973, p. 153-159.
7 GazTrans, nr. 33 din 24 aprilie/6 mai 1880, p. 1.
8 Obseroatoriul, nr. 14 din 16/28 .februarie 1880, p. 53.
9 Ibidem.
10 Idem, 1880, nr. 14-16.
11 Idem, nr. 14 din 16/28 februarie 1880, p. 53.
8

NOTE

ŞI DISCUŢII

539

mulţi au studiat cu obolii adunaţi de la popor în diver,se fonduri, şi chiar
astăzi ,în calitate de avocaţi se susţin tot numai de căt-ră popor, să mai facă
şi ei ceva pentru el, cel puţin atJÎta ... " 12 . în concluzie se propune ţinerea
unei conferinţe a avocaţilor români cunoscuţi ca apărători ai ţăranilor, care:
.,ar da cel mai bun material la un memorand, şi credem că ar şi avea re-

zu:tat bun"lJ_
Proiectul de lege despre simpli/ictDrea şi aocekrairea regulării ia/acerilor de
proprietate din Transilvania precum şi din teritoriile comit'1-telorr de odin·Î!oară
Crasna, Solnocul de mijloc şi z,a11and şi al districtului Cetăţii de Piatră, ,întoomit .de ministrul justiţiei Tivadar Pauler, a fost prezentat parlamentului
maghiar la 1 martie 1880. Parlamentul l-a înaintat com~siei sale juridice
spre cenzurare înaintea dezbaterii în plen 14 • Ziarele româneşti din Transilvania puiblică imediat acest proiect şi iau poziţie faţă de prevederile lui 15 •
In „Telegraful român" se aprecia că: ,,Proiectul acesta de.altminterea, după
cum se vede fodată din § 1, este numai o continuare a unei şi aceleiaşi opere,
care ia t,recut de la 1848 prin fazele altor legi anterioare, care toate s-au
ocupat cu regularea propr,ietăţii" 16 •
ln aceste condiţii fotrunirea juriştilor români era iminentă. Ioan Raţi,u,
în scrisoarea că·tre George Bariţiu datată 21 martie 1880, preciza că la
sfîrşitul lunii martie se va ţine conferinţa juriştilor români, rugiîndu-1 să
_pregătească o schiţă de memorand, .anun~înd totodată că a făcut observaţiile
solicitate de deputaţii din Budapesta 3n cauza agrară: .,Memorandul ar trebui să fie cap de operă, şi să fie impărrţit 5n două părţi, una politico-naţio
nale, alta juriidică, pe aceasta din urmă aşi face-o io, dar pentru cea din·uîi
nu mă simt harnic. A·şia io te rog să faci bine să pregăteşti o ,schiţă de memor31!1d pentru mine, căci ştiu că pe mine va cădea sarcina de a face ceva" 17 .
ln 28 martie 1880 avocaţii români din Cluj au convocat o consfătuire
unde au fost invitai~i toţi j,uriştii români din Transilvania, avînid drept scop
stabilirea atitudinii faţă de proiectul de lege amintit. Consfătuirea a dezbătut proiectul de lege, stabilindu-se motivele şi principiile care să servească
de bază la redactarea unui proiect de memorand. Au fost p,rezenţi la Cluj
în numele a 34 de avocaţi: A. !sac, A. Pop, I. Petreanu, I. Coroianu I.ii
Alrnă:şan din Cluj; A. Moldovan şi I. Raţiu din Turda; Lica din Bistri,ţa;
Steţiu din Gherla şi ~n nume~e sibienilor P. Cosma 18 .
La această ,conferinţă s-a ales o comisie care trebuia să întocmească
proiectul ,de memorand ce urma a fi dez'Jbătut în cadrul unei coniferinţe a
tUtuTor juriştilor români interesaţi de soarta ţăranilor transilvăneni a căror
existenţă era periclitată de amintitul proiect de lege. Pentru acest scop preşedintele şi notarul consifătuirii ce la Cluj, I. Raţiu şi A. Isac, sînt însărci
naţi să convoace prin intermediul presei şi al corespondenţei pentru data
de 11 aprilie 1880 conferinţa avocaţilor români din Sibiu, care să ia în
12
13

Idem, nr. 16 din 23 februaric/6 martie 1880, ,p. 61.
Ibidem. A sc vedea şi nr. 45 din 4/16 iunie 1880, p. 178.
14 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 857.
15 A sc vede,a: Teley;raful român, 1880, nr. 29-30; GazTram, 1880, nr. 26; P. Cosma,
op. cit., p. IX-XII.
16 Teley;raful român, nr. 29 din 8 martie 1880, p. 103.
17 Arhive!e Statu:1.1i C!u;-Na.poca. Arhiva istorid a Bibliotecii Academiei R.S.R. filiala.
Cluj, fondul G. Bariţiu, doc. nr. 645.
18 Telegraful. român, 1880, nr. 30, 33; Obreroatoriul, 1880, nr. 24
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dezbatere ,proiectul de memorand Întocmit la Cluj 19 . Imediat ,în presa trans:l_~
apare apelul tip semnat de I. R,aiţiu şi A. Isac prin care avoca:ţu
români sînt chemaţi la con1ferinţa ce urma ,să se .ţină la Sibiu ân 11 aprilie
1880, urmată de anunţul că ea se va ţine iÎn localurile Astrei20 •
La Sibiu, ,în zilele de 11-12 aprilie 1880, iîn localul Astrei se desfă
şoară lucrările conferinţei avocaţilor români din Transilvania. Au participat
29 de avocaţi români cu drept de vot, după cum urmează: Simeon Damian,
Ioan Lengeru, Iosi;f Puşcariu, Octavian Sorescu din Braşov; Ilariu Duvlea
şi Ioan Roman din Făgăraş; facOlb Bologa, Ioan Borcea, Aurel Brote, Pa,rtenie Cosma, Paul Dunca, El,ie Măcelariu, Ioan Nemeşiu, Nicolae Olariu,
loa,n Popa, Ioan Pop, Ioan de Preda, Demetriu Răcuciu, Iosif Sterca Şuluţiu,
Anania Trombitaş din Sibiu; Ludovic Csato din Blaj; Alexandru Filip din
Abrud; Nicolae Ba11bu şi RUJbin Patiţia din A~ba Iulia; Avram Tincu din
Orăştie; Patriciu Ba11bu din Reghin; Anania Moldovan şi Ioan Raţiu din
Turda; Iuliu Coroianu din Cluj 21 •
ln calitate de preşedinte al conferinţei prealahile ţinute la Cluj, Ioan
Raţiu, saluvînd pe cei prezenţi, ex,pune pe scurt cele petrecute aici, deschizând lucrările coniferinţei prin alegerea unui birou de lucru. Ca preşedinte
este ales Ia.:Olb Bologa, iar ,ca secretari Parteniie Cosma şi Iuliu Coroianu.
La primul punct al ordinei de zi se dă citire procesului verbal al consfătuirii de la Cluj •şi proiectului de memorand ela,borat de avocaţii clujeni
şi prezentat aic,i de Iuliu Coroia,nu ca unul din referenţii săi, servind oa
bază de discuţii În dezbaterile acestei conferinţe. In urma celor prezentate,
conferinţa hotărăşte ca din snnul ei să se aleagă o comisie de 9 membri care
pînă la şedinţa de a doua zi să dea forma definitivă proiectului de memorand. D~n această comisie făceau parte: Nicolae Barbu, Iuliu Coroianu.
Partenie Cosma, Ludovic Csato, Alexa,ndru Filip, Rubin Patiţia, Ioan Roman, Ioan Raţiu şi Anania Trombitaş22 •
A doua zi, 12 aprilie 1880, Ioan Raţiu preşedinte şi Partenie Cosma
notar ,al acestei comisii au prezentat dezbater.ile pe seama proiectului de
memorand, ele fiind interesante şi instructive, deoarece erau bazate pe cunoaşterea ,faptelor şi pe o lungă şi vastă experienţă practică. Se dă citire
proiectului de memorand şi după mai multe ore de dezbateri el primeşte
forma definitivă. S-a hotărît ca rex,tului să i se dea forma unei peti,ţii adresate parlamentului de la Budapesta, pentru ,ca acesta să respingă proiectul
de lege ,amintit, sau să binevoiască a lua în: ,, ... dreaptă considerare cererile
expuse în petiţiunea jurisconsulţilor români din Transilvania" 23 • Cu redactarea
def,initivă şi înaintarea peti,ţiei parlamentului din Budapesta se :însă,rcinează
biroul conferinţei.
Cu scopul de a informa atît publicul romi.o, dt şi deputaţii ,parlamentului despre cuprinsul petiţie:, co111ferinţa de la Siibiu a decis ca textul să ~e
tipărească şi .să se difuzeze -în limbile română ~i magruară, traducerea ei m

văneană

19 Telegraful român, 1880, nr. 33; Observatoriul, 1880, nr. 24; GazTram, 1880, nr. 26;.
P. Cosma, op. cit., p. XIII-XVII.
20 Telegraful român, 1880, nr. 34, 37; GazTram, lSSC. nr. 23; Observatoriul., 1880,
nr. 24; Amicul familiei, 1880, nr. 12-13.
2 1 Observatoriul, nr. 27 din 2/14 aprilie 1880, p. 10;.
22 Ibidem; GazTrans, nr. 28 din 6/18 aprilie 18·80, p. 2; P. Cu,17.a, ;.,p. cit., p. XIII-XX.
23 Observatoriul., nr. 27 din 2/14 a.prilie 1880, ,p. 105; P. Cosm .. , op. cit., n. XXI.
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limba statului âncredinţîndu-se lui Partenie Cosma, Iuliu Coroi.anu şi Iosi.f
Sterca Şuluţiu 24 • Pentru acoperirea chehuielilor efectuate de biroul colllferinţei se deschide o colectă ,a avocaţilor români, la care -se vor mai adăuga
banii obţinuţi prin tipărirea şi .distribuirea petiţiei, C'\l strfogerea lor fiind
însărcinat Partenie Cosma 25.
Peti,ţia a fost tipărită •În ambele limbi, iar textul maghiar a fost ex,pediat
spre publicare tuturor ziarelor maghiare din Cluj şi Budapesta, oare, .după cum
remarca Partenie Cosma: ,. ... n-a luat nici ma,car notiţă despre el ... jurnalistica întreagă a fost angajată pentru punctul de vedere combăwt În
memorandul nostru, şi nu i-.a venit .bine la socoteală, ca op~niunea publică să
cunoască şi partea inversă ,a cestiunii" 26 ..
Petiţia redactată ,în limba maghiară, semnată de Iacob Bologa ca pre~
dinte şi Partenie Cosma ca notarul conJferinţei din 11-12 aprilie 188C,
,a fost rîna.;ntată la 17 aprilie 1880 deputatului român Nicolae Strevoiu pentru a ,fi prezentată preşedintelui parlamentiului. în 20 aprilie petiţia a fos•t
adusă la cunoştinţa membrilor parlamentului care o ,înaintează comisiei sale
juridice spre ra,portaTe la proiectul de lege amintit 2 i.
Textul petiţiei a fost publicat în cursul lunii apr,ilie 1880 numai de ziarele româneşti .din Transilvania28 şi apoi de Partenie Cosma în binecunoscuta
lucrare ce cuprindea Întreaga prdblematică agrară ,a zilei: Datele referitoare
la regularea de posesiune în Transilvania şi părţile adnecse, tipărită la Sibiu
probabil în iulie 1880 ,în Tipografia arhidiecezană, după ce ,au luat stîrşit
dezbaterile paTlamentare din acel an 29 •
După ce, fo prealabil, relevă liberalismul reglementărilor legale anterioare ,în materie, peti,ţ,ia examinează „expunerea de motive" a proiectului
de lege şi conclude ,În sensul că adoptarea acestuia ar echivala cu o flagrantă
lezare a drepturilor dobîndite de foştii iobagi şi micii proprietari, în acelaşi timp, ar arunca o umbră asupra reputaţiei pe care dreptul din Transilvania şi-l oîşii,gase În străinătate: ,,Acest proiect de lege a atras ,asupră-.şi .şi
atenţia suhscr¼ilor. Noi studiindu-l cu deamănun~ul, ne ţinem oe datorinţă
patriotică a desfăşura toatie motivele de drept, economie naţională şi politică care pledează contra lui. Pentru că, dacă proiectul, cu desconsiderarea
acestor motive, ar deveni lege, siîntem convinşi că nu numai ar aduce la
sapă de lemn pe cea mai mare parte a foşiilor iobagi, ceea ce nu poate
fi în interesul bine priceput ,al patr,iei noastre, - dar, consideriînd, oa din
dispoziţiile ,sale esenţiale trece peste mar,ginile echităţii şi dreptăţii, ba atacă
chiar !Şi ,dreptul, ar paralisa .şi un străinătate reputaţiunea ce aibea începuse
patria noastră a şi-o oîştiga pe terenul refer~nţelor -de .drept. Această convingere a noastiră se bazează pe o experienţă de mai mulţi a.ni, pe ,cunoştinli! P. Cosma, op. cit., p. XXI-XXII. Obseruatoriul, 1880, nr. 27 şi GazTrans, 1880,
nr. 28 consemnează că petiţia trebuia să fie tipărită în mai multe sute de exemplare, şi în
limba germană.
~ P. Cosma, op. cit., p. XXII.
28 Idem, p. V.
27 Idem, p. III-V; T.V. Păcăţian, op. cit., p. 857.
28 Telegraful român, 1880, nr. 47-51; Obseruatoriul, 1880, nr. 33-37; GazTrans,
1880, nr. 36-39, cu titlul: Petiţiunea j1&1iştilor români din Transilvania prezentată camerei
depu.tiaţilor În şedinţa de la 20 aprilie st. n.a.c. În chestiunea referinţelor urbariale.
29 P. Cosma, op. cit., ,p. V-VI, VIII, 1-24. Ea a mai :fost reprodusă integral după
presa timpului de T. V. Păcăţian fo op. cit., p. 858-872.
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ţele ce ni le-am clştigat prin~r~un stiudiu senos .al cauzelor urb.ari.ale, şi pe
însăşi praxa pe acest teren; -ca.ci ca aparatori ai foştilor iobagii mai în toate
cauzele urbariale, ne aflăm 1n atingere zilnică ,cu ei, - noi pricepem şi
cunoaştem interesele lor" 30 •

Argumentele logico-juridice ale petiţiei critica în totalitate prevederile
proiectului, dar în special reglementările inserate fo paragra1fele 5, 6 şi 8.
lnstivuirea procedurii inchizitoriale iÎn virtutea căreia admini,strarea dovezilor se face din oficiu - conferă judecătorului o putere discreţionară,
privînd foştii iobagi de posibilitatea exercitării dreptului la apărare prin
asistarea lor de către avocaţi.
Este subtilă şi de o deosebită .fineţe juridică constatarea pe care o ifac
juriştii români Teferitoare la neconcordanţa, lipsa de consecvenţă a autorilor
proiectului de lege: cu toate că fo expunerea de motive se face menţiunea
că judecătorii din Transilvania nu a:u capacitatea profesională şi rutina necesară soluţionării unor atare procese, totuşi fo § 1 lor li se atr~buie putere
discreţionară În judecarea cauzelor3 1 •
Restrîngerea dreptului de apărare a proprietăţii de către micii proprietari - care derivă din prevederile § 3 - este 5coasă în relief 4n peti,ţie şi
argumentată cu închiderea posibilităţii exercitării unei căi de atac contra
hotărîrilor. In adevăr, prevederea din proiect, care arată că două 5entinţe
egale (cu aceeaşi dispoziţie) nu pot fi apelate, barează păr,ţii interesate
dreptul de a se adresa instanţei supreme !În acest gen de procese, cu toate că
în alte ,cauze, minore ca importanţă, nu exi.stă o ataTe interdieţie3 2 •
Simpla lectură a paragrafelor 5 şi 6 ale proiectului lasă, fără e0hivoc,
concluzia unei flagrante violări a dreptului de liiberă dispoziţie asupra propr· etă.ţii. În pofida practicii constante a ţărilor civilizate, ·reducind cantitatea
posesiunii ce'.or care solicită comasarea la 1/4 a teritoriului de comasat şi
intenţ.Îoniînd a mai computa la această cotă şi realităţile st.atului, bisericilor,
a fondurilor celor aflaţi sub ~utelă sau curatelă, practic se impune majorităţii
voinţa minOTităţii 33 .

Critici justificate se aduc şi paragrafului 7 şi pe drept cuvînt jurÎ,ştii
români ,sesizează că textul acesta contravine însăşi scopului principal al legii
care vizează terminarea definitivă a proceselor de aceasta natură. Fireşte
că acest scop nu este realizat prin posibilitatea efectuării unor comasări uherioare34.
Petiţia se pronunţă vehement rrmpotriva preve:lerilor paragrafului 8,
prin care, instituindu-se dreptul de expropriere pentTU singuraticii proprietari, se deschide o cale legală pentru despuierea locuitori.!or din munţi de
terenurile cîştigate şi cultivate de secole de strămoşi, care au devenit proprietatea lor prin eliberare. În ideea prevenirii unei totale deposedări, juriştii
români ,sugerează introducerea unui amendament prin care să se fixeze maximul teritoriului care poate fi sohimbat35 .
30
31
32

33

Telegraful român, nr. 47 din 19 aprilie 1880, p. 186.
Idem, nr. 48 din 24 ,aprilie 1880, p. 190.
Ibidem.
Idem, nr. 49 din 26 aprilie 1880, p. 194.
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Ibidem.
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Referitor la paragraful 9, petiţia expnma temerea că mc1 instrucţiunile
ministerului ce urmează a se da, nu vor satisface aşteptările ·cu privire la
desemnarea experţilor (inginerilor), dat fiind numărul mare al acestora şi
absenţa unei calificări profesionale corespunzătoare36 •
Prevederile paragrafului 10 paralizează practic principiul separării justiţiei de administraţie. Este exactă această remarcă din petiţie, întrucît desemnarea experţilor de către comisiile administrative ar duce, implicit, la
ingerinţe în soluţionarea proceselor de către organele administrative37 • In mod
judicios juriştii români pro,eu,n modificarea 1proiectului În sensul ca dreptul
de a alege experţi să aparţina părţilor litigante ale ,procesului.
Proiectul de lege este ,deficitar şi prin modul în care stabileşte suportarea cheltuielilor ocazionate de aceste procese, după cum se prevede •În paragrafele 11 şi 1238 . Dispoziţiunea că aceste cheltuieli se ,suportă deopotrivă
de foştii iobagi şi foştii proprietari este evident deifavorabilă primilor pentru
mai multe considerente: foştii proprietari au fost despă,gubiţi de stat pentru
terenurile date iobagilo,r; operaţiunile de reglementări urbariale sînt favorahi~e numai foştilor proprietari prin sporirea valorii fondurilor lor {:înlă
turarea servituţilor, comasa,rea terenurilor), iar foştii iobagi prestează zile de
lucru şi cărăuşii ca o obligaţie personală.
In finalul petiţiei ,se conchide că proiectul de lege nu accelerează'. ,şi nici
nu simplifică procedura soluţionării acestor procese. Stagnarea afacerilor urbariale - susţin juriştii români - trebuie căutată în carenţele de ordin organizatoric ale tribunalelor unde aceste cauze se repartizează unui număr mic
de referenţi care le tergiversează în mod nejustificat3 9 •
Comisia juridică a parlamentului maghiar a respins proiectul de lege întocmit de ministrul justiţiei Tivadar Pauler, âncredinţ.Înd deputatului de Cluj
Bokross Elek redactarea unui nou proiect. Acest al doilea proiect a ~ntrunit
sufragiile comi,siei, el fiind discutat, modiif,icat şi întregit iÎn 23 de ~dinţe,
după care, la 1 iunie 1880, a fost prezentat parlamentului spre aprobare 40 •
Petiţia juriştilor ·români a fost analizată de către comisia j,uridică ~n
paralel cu examinarea celui ,de-al doilea proiect de lege, ~n perioada 11 mai 1 iunie 1880 41 • In raportul de la 1 iunie 1880 prin care se foainta parlamentului noul proiect de lege, comisia juridică nu uita să noteze că: ,, ... petiţiunea conferinţei juriştilor de naţionalitate română din Transilvania, ţinută
1a Sibiu, pentru delăturarea, eventual modificarea eroiectului de lege, ,prezentată Casei, şi prin deciziunea m. 3564 transpusa la comisiune, ,s-,a citit
a~ît la pertractarea ,generală a proiectului 1n toată extinderea sa, oît ,şi la
pertractările speciale de repeţite ori la §.§. respectivi, şi părerile şi expunerile dezvoltate înt,r-ânsa s-au luat 1În consideraţiune. Fiind rezolvată'. petiţiunea aceasta ,în sinul comisiei, prin text'lll proiectului de lege ,sub O/o ne
luăm voia a o subşterne sub 20/o cu acea recomandaţiune, ca spre .scopul de
a o putea citi membrii On. Case, să binevoiţi a o depune în cancelaria
16

Ibidem.

:n Idem, nr. 50 din 29 aprilie 1880, p. 198.

as / bidem, p. 199.
Idem, nr. 51 din 1 mai 1880, p. 202-203.
to T. V. Pă<:ăţian, op. cit., IP· 857.
41 P. Cosma, op. cit., p. IV.
18

NOTE

544

ŞI DISCUŢII

c.asei" 42 • Aşa ajung exemplarele iÎn limba maghiară din petiţia juriştilor români să fie distr~buite deputaţilor parlamentari, la 3 iunie 1880 43 •
Dezibaterile pa1'!~en·tului awpra proiectului de lege agrară au durat
trei zile (5, 6 işi 8 iunie), ziarele din Budapesta consemll!Înd pe scurt adoptarea ~i ,sancţionarea legii cu nr, XLV /1880 44 .
ln poifida eforturilor depuse de juriştii români ,în motivarea ,petiţiei,
legea a fost adoptată in linii generale conform celui ,de-al doilea proiect,
unele modificări aduse acestuia vi21înd probleme de amănunt şi nu de esen,ţă,
a.'j,a cum se ce-rea în petiţie 45 • Este edi·ficator ,în acest sens regretul manifestat
de Ioan Raiţiu în scrisoarea trimisă lui George Baritiu la 2 iulie 1880, ,în
care ~punea d: ,,Legea agrară s-a făcut, memorandumul nostru, informaţiunile ce le--am dat io So per,soană lui Theleczki, lupta bărbătească a .deputaţilor români au ajutat ceva, dar tot n-am scăpat c'e multe .dispoziţiuni
draconice, care cu mijloacele noastre de pînă aci, nu se vor putea delă-tura"46.

Nerezolvarea problemei agrare în T ransiivania nici prin noua lege din
1880 va ocupa un loc aparte, distinct ,în Memorialul lui George Bariţiu din
1882, dar mai ales in Memorandul din 1892.
NICOLAE

CORDOŞ

-

MARIA MAGDALENA JUDE

LA PETITION DES JURISTES ROUMAINS
DE TRANSYLVANIE DE 1880
(Resume)

a

Les lois agraire1; issues entre 1871-1880 ont contrihuc
la liquidation des rapports
feodaux en Transylvanie, mais, en m~me tem,ps, elles ont devenu un important moyen ,pour Ies
proprietaires fonciers hongrois d'augmenter leurs domaines ec !'economie extemive au detriment des terres des arn:iens serfs ec „colons• urbariaux. La loi XLV/1880 ,prevoyait de
mesure1; ,par lesquelles le gouvernement bourgeois-nob:liaire hongrois roglementait par constreinte
la propriete fonciaire, donnant aux latiifondiers la possibi!ice de s'approprier de nouvelles
possessions des paysans. Cette !oi a ,provoquc la vive protestation de la jeune bourgeoisie
roumaine. Ce mouvement procestataire ( qui fait l'objet du ,prcsent art iele) s'esc materialisc par
une opposition dans la presse, par l'organisation de confcrences
Cluj et Sibiu, par d'interpellations au parlemenc hongrois, par le redigement d'une peticion adressee au forum !egislacif
de Budapest - touc cela dans !'idee de Jormer une proprictc ,paysanne forte et inJcpendante
en Transylvanie.

a

Idem, ,p. IV-V; ObservatoriuJ, 1880, nr. 44-45.
P. Cosma, op. cit., p. V, 192-193.
44 Idem, p. VI, 25-192; Obrervatoriul, 1880, nr. 44-61; T. V. Păcăţian, op. cit.,
p. 872-907; K. Hitchins, L. Maior, Corespondenţa lui Ioan Raţiu cu George Bariţiu. 18611892, Cluj, 1970, p. 221-222.
~ P. Cosma, op. cit., p. VII-VIII, 193-215; Observatoriul, 1880, nr. 44-45.
' 8 K. Hitchins, L. Maior, op. cit., p. 222.
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DEMERSURILE PENTRU CONSTITUIREA
REUNIUNII INVAŢATORILOR ROMANI DIN BIHOR
(1888-1891)

In anul 1888 se înregistrează fo Transilvania şi Banat preocupan mai
insistente în direcţia constituiri.i de reuniuni ale învăţătorilor români. Această
realitate se extinde şi ,În Bihor, unde interesul pentru asemenea factori culturali
se finalizează. Mai întii este aleasă o comisie - cu prilejul conferinţei din
acest an a ,învăţători:or români din dist•rictul şcolar orădean - , care avea
sarcina de a concepe statutele viitoarei reuniuni „tracruale", adică a reuniunii
învăţătorilor din inspectoratul şcolar al Orăzii, care cuprindea .în ~era ei
de infiuenţare satele din apropierea oraşului de pe Crişul Repede. Aşa cum
se menţionează într-un document inedit, reuniunea „în:fiinţândă" a şi ,ţinut
deja două şedinţe, colectiÎndu~se banii pentru aceasta şi fiind elaiborate statutele ei 1. Este evidentă deci ,împrejurarea că primele demersuri pentru organizare.a unei reuniuni învăţătoreşti ,în Bihor au fost efectuate ,în anul 1888,
ia·r pînă în toamna anului 1889 au fost cristalizate ,prevederi:e s-tatutare, în
vederea validării lor de adunarea generală a învăţătorilor.
La 30 septembrie 1889 au iÎnceput lucrările coDJferin,ţei .învăţătorilor din
districtul .şco!.ar orădean, prezidată de Toma Păcală, inspectorul şcolar. ln
şedinţa din după amiaza aceleiaşi zile au fost prezentate, de Iosif Crăci,un,
statutele reuniunii. Conferinţa s-a dec:arat de acord cu -conţinutul acestora,
pretinz.înd unele mici completări (la paragrafele 21, 26 şi 29), care nu schimbau esenţial lucmrile2.
Depistînd ~n fondurile documentare pă,strate la filiala din Oradea a Arhive!or Statului textul acestor p,rime sta~ute, avem posibilitatea de a desc~fra
modul fo care au conceput imţiatorii ei funeţionarea reuniunii, ro:ul care i
se conferă şi alte realităţi demne :de interes ştiiniţi1fic. Reuniunea invăţ~rorilor
români din traotul (inspectoratul) Orăzii Mari ave.a ca scop: ,,înaintarea Învăţămfotului, ,promovarea culturei poporali, lăţirea ounoştinţelor şi experienţelor celor mai practice pe terenul ,ştiin-ţilfi.c pedagogic, faţirea cel,ui mai
corespunzător metod de propunere, 1mbunătăţirea stărei materia!e a !Învă
ţătorilor şi ~nfiinţarea unui fond fovăţătoresc, din care să se poată sprijini
înaintarea învăţămîntului ,şi ajutora învăţătorii neputincioşi de a ,purta oficiul, preoum şi văduvile şi orfanii acelora". Prioritatea o constiruia, cum era
şi firesc, preocuparea pentr•u pelifeoţionare.a în,văţăm1întului ,şi 0.sigurarea unor
condiţii omeneşti de viaţă penttu ~nvăţători şi familiile lor, chiar ,şi pentru cei
1n v-îrstă - care erau incapabili să mai profeseze - . dar nu sînt excluse nici
mani:festările culturale, meni·te să ridice nivelul cultural al locuitorilor rurali.
1 Arhivele Statului Oradea, fond Episcopia
f. 76-79.
2
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Ibidem.

Acta Mvsei Napocenai1 -

voi. XVJll/1981
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Se urmărea din,aanizarea activită,ţii învăţătorilor, adevăraţii animatori ai
vieţii culturale ,a satelor ,romineşti. Se constată că reuniunea ,îşi propunea obiective cu caracter specific, de evidentă factură profesională, concomitent cu
cele impuse de desfăşurarea unor acţi,uni de apărare naţională, de cultivare a
sentimentelor patriotice. Asemenea finalitate era, dealtfel, vizată şi de celelalte asociaţii ale 1Învăţătorilor români din Tran,sil-vania, Banat :şi Maramu. reş, exis~înd deci o concordanţă de intenţii şi preocupări, important ifiinC faptul că reuniunile deveneau instrumente de preparare a progresului, atnt în
viaţa a~ămintelor şcolare, cit şi ân cea culturală-locală.

Reuniunea avea patru categorii de memibri: ordinari, .fundatori, ajutori
şi onorari. Membri ordinari erau absolrut toţi fovăţătorii, ~nvăţătoarele şi
„subînvăţătorii" din inspectoratul ;şcolar al Orăzii Mari, adică din Ora.dea şi
următoarele sate: Alparea, Apateul unguresc, Apateul românesc, Bogei, Buciumi-Topeşti, Bm:uroaia, Calea Mare, Cheresig, Cheriu, Ghiraleu, Ohirib~.
Ghi,ş:az, Ohişirid, Cotiglet, Cuzap, Darv~. Diosig, Demişoara, Făncica, Feloheriu, Fughiru, Giriş, Hidişelul de Jos, Hid~şelul de Sus, !teu, Lazuri, Leş,
Marginea, Mierlău, Oşorhei, PaThida, Peterd, Păuşa, Rontău, Săcal, Satu Barbă, Sîntelec, Şumugiu, Şuşturogi, Săldăbagiu, Spurcani, Suiu~ Stracoş. Tărian,
Tăşad, Toboliu, Varviz, Borumblaca, Vecherd, Velen,ţa, Voivozi şi Saca. In
situaţia că vreunul dintre învăţători se va transfera în altă parte şi doreşte
să rimînă membru al reuniuni.i, este destul să acltite taxa de membru pentru
a-şi păstra această -0alitate. Drepturile membrilor CTau multiple: de a face

diverse propuneri constructive în cadrul adunărilor generale, de a interpela
şi participa la alegerea conducătorilor reuniunii, precum şi de a wsţine lucrări
cu conţinut metodico-pedagogic 1şi cultural. Acei membri care nu vor avea
un comportament moral vor fi excluşi din reuni,une, după ce ân prealaibil
li se vor face trei „dojeniri".
Referitor la memrbrii fundatori, statute:e precizează că pot fi „toţi acei
indivizi nepătaţi şi trecuţi de cel puţin 20 de ani", oare iînsă vor achita suma
de 20 florini. Membrii ajutători pot ifi nu numai persoane, ci şi „r.omunele,
corporaţiunile cet(ăţeneşti)" adică satele :şi ,unele instituţii şi societăţi care vor „contribui după ibrunăvoinţă la fondul reuni,unei". Membri onorari
însă nu puteau fi decît acei caTe erau aleşi fo adunarea generală, pentru
importante merite pedagogice ·şi ·ştiinţifice, sau iÎn ce priveşte &u~inerea materială şi morală a reuniunii.
Io mod obişnuit reuniunea a fost prezentă ,în viaţa publică prin doua
adunări generale anuale (una pe parcursul anului şcolar şi cealaltă în timpul
vacanţei mari), putiînd .fi convooate ,şi adunări „extraordinare", impuse de
necesităţile zilei. Toţi membrii ordinari ai reuniunii erau obli,ga.ţi să fie
prezenţi la aceste adunări, cei absenţi (fără motive temeinice) fiind amendaţi.
sumele provenite intrind ~n fondul reuniunii..
Adunările generale erau, aşadar, prinicif>4].ele manifestări al.e reuniunii,
adevărate evenimente, la care ,participau majorita·tea ~nvăiţătorilor, cu scopul
de a se informa asupra unor p~bleme de interes didactic, social, cultural şi
chiar politic. ,Io cadrul adunăTilor ,,se vor pertracta teme diver.se, ... se vor
face noţiuni şi reflexiuni as.upra metodului de propunere, recenziuni asrupra
cărţilor şcolastice". Tot în contextul acestora vor fi .justificate cheltuielile
reuniunii, modul de folosire a. fondurilor ei, care ,se alcătuiau tn principaJ din
taxele şi conttibuţiile benevole ale membrilor, precum şi ale wior generoşi
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sUSţinători.
fiecare .sută

Dealttfel, taxa de membru era deja stabilită, clte 1 florin pentru
de florini din retriibuţia anuală a !Învăţătorilor.
Cu totn1l deosebită ni se pare precizarea din statute care se referă la
unele intenţii ale reuniunii, de a asigura - cu mijloace proprii - noi posibilităţi de ,perfe0ţionare a activităţii didactice. Astrfel, clnd ,/ii vor concede
împrejurările", reuniunea va trimite trei membri ca să „cerceteze şcoale!e, institutele şi reuniunile cele mai renumite" din monarhie, dar şi din „străinăta
te", adică din România, spre care se ~ndreptau privirile tuturor românilor de
dincoace de Carpaţi şi al cărei sistem de 1Învă.ţămînt ~i interesa, cu justificare, pe românii bihoreni. Cheltuielile erau ,susţinute de ,reuniune, urmînd
oa, după efectuarea acestei deplasări, cei care au .avut un asemenea prilej să
prezinte - în cadrul adunărifor ,generale - .,cunoştinţele ,şi experienţele fă
cute". Ou alte cuvinte, ,să .fie comunicate rezultatele unui autentic schimb de
experienţă profesională. Este cea clintii. menţiune documentară care atestă
propuneri avînd ca obiect realizar-ea unor utile contacte profesionale Între
învăţătorii bihoreni şi ceilalţi învăţători români, ,îndeosebi cu cei din ţara
liberă.

In fruntea reuniunii se o31flau mai mulţi aşa-ziişi „oficia.li": preşedintele,
doi vicepreşedin,ţi, un casier, un controlor, doi notari şi •un avocat. Ei sînt
aleşi, în mod democratic, odată la trei ani, în cadrul adunărilor generale.
Există ,şi o conducere ,,administrativă" a reuniunii, care aparţine unui comitet din şase membri, cu domiciliul .în Oradea. In sarcina acesruia cădeau
chestiunile curente, ca încasarea taxelor de membru, organizarea adunărilor
generale (anunţarea lor din vreme fo presa timpului), elaborarea de „proiecte•
şi a.ltele. Comitetul urma să facă anual o informare despre propria-i activitate. Toate aceste IÎndatoriri siînt prestate fo chip gratuit, ele intrînd fo atribuţiile conducerii reuniunii.
Reuniunea va di.spune de un sigiliu propriu, pe care va figura titulatura
integrală a acesteia. Statutele nu pot ifi mod~ficate declÎt fo adunarea generală,
,,prin majoritatea voturilor• 3, adică numai cu adeziunea unui număr important al membrilor ei.
In conferinţ,a ,învăţătorilor români din idistrictul Orăzii, de la 30 ,septembrie 1889, după ce au fost aprobate de cei prezenţi statutele reuniunii, -casierul acesteia a făcut cunoscut faptul că ,în anul precedent s-a constituit fondul
ei .din 15 .florini. Tot atlUnci au fost aleşi „oficianţii" reuniunii (ca preşedinte
- Toma Păcală, inspector şcolar; vicepreşedinţi - Elia Bochi:Ş, !Învăţător fo
Oradea şi Teodor Flutur, ~nvăiţător În Apateu; casier - Petru V.a.şadi, ,învă
ţător în Gheresig; controlor Gavril Pal, ,învăţător 1În Tă,şa:d; notar Iosif Crăciun, fovăţător fo Diosig; notar II - Nicolae Indrieş, învăţător fo
Parhida) şi totodată membrii comitetului ei (Paul Boţco, fovăţător ~n Da-rvaş;
Ştefan Tu!van, fovă.ţă1or ,în Velenţa, cartier al oraşului Oradea; Ioan Horvath
- fovă.ţător în Toboliu şi Pantelie Bugariu, invăiţător 1În Satu-Barbă).
Membri ordinari ai Reuniunii învăţătorilor români din „tractul" Orăzii
Mari ,puteau fi cei 45 de Învăţători -care fonqionau la şcolile existente fo .satele ce aparţineau acestuia. De menţionat faptul că opt ~oii n-.aveau învăţă
tor (Buciumi-Topeşti, Bucuroaia, Ohiribiş, Cotiglet, Hi~lul de Su,s, Hidişelul de Jos, Sântelec şi Şuşturogiu), ceea ce era .un ifenomen larg răspîndit în
3

Idem, f. 59-62.
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Bihor. Referindu-se la însemnătatea acestei conferinţe iÎnvăţătoreŞti - care
a contribuit decisiv la ,înfiinţarea unei reuniuni profesionale şi a analizat şi
alte probleme, asupra cărora nu mai stăruim - un' participant nu ignora
împrejurarea că lipsa de fovaiţători ,În Bihor, unde funcţiona un important
gimnaziu superior românesc, ,,este - după cum ,însuşi consideră - un fenomen nenatural, că chiar ,în aceste păI'ţi nici pînă astăzi nu s-au putut
deplini toate staţiunile ,învăţătoreşti cu ,învăţători cal~fioaţi" 4 • Apreciind, pe
bună dreptate, eficienţa neobişnuită a co[ljferinţei din toamna anului 1889,
autorul unui material pubEcistic formula as~fel de consideraţii: ,,Acest rezultat ne este scump, pentru că el ne dovedeşte că -În corpul :invăţătoresc a
început a [se] dezvolta tot mai mult ,spiritul conştiinţei istorice şi al sublimităţii chemării învăţătoreşti" 5 •

Luînd act de împrejurarea că „-Învăţătorii noştri ,Întruniţi în conferinţa"
de la Oradea „au decis a ~nfiinţa o ·reuniune ,învăţătorească partioulară şi au
votat şi statute pentru acea reuniune", autorităţile con.fesionale apreciază 3nsă
- cu deplin temei - ,ca „scopul unei asufel de reuniuni s~ar putea realiza mai
uşor prin ,înfiinţarea unei reuniuni generale pe,ntru învăţătorii noştri din întreg
districtuJ." 6 (subl. ns.) orwean, a:t1fel spus .de ipe fotreg teritoriul fostului comitat Bihor. Pentru a .fi analizată situaiţia, era necesa-ră organizarea unor
„conferinţe ,înguste" (restrînse) iÎn toate inspectoratele districtului, pentru ca
învăţătorii să se pronunţe „awpra modului -înifiinţărei unei reuniuni generale
învăţătoreşti" şi în legătură cu conţinutul statutelor la care ne-am referit
{trimise În copie). Consultarea celor mai buni învăţători din Întreg districtul
era utilă, ,deoarece dintr-o discuţie colectivă se ,putea obţine o soluţie mai
potrivită momentului, chiar dad unele interpretări se vor dovedi depaişite şi
inadecvate. Semnificativ ramîne totuşi modul cum au Înţeles organele de
conducere a învăţământului românesc ,din Bihor finali12area ·Încercărilor de
constituire a unei reuniuni pmfesionale a învăţătorilor.
Conform „ordinaţiunii" primite, în toate inspectoratele au avut loc
consfătuiri asupra chestiunii amintite, ,în cadrul .cărora au fost formulate
divel'Se opinii. Le consemnăm pe ce:e mai interesante, pentru a fi cunos,cut
procesul de constitui•re a reuniunii districtuale a ,învăţătorilor bihoreni, ca
o etapă superioară stadiului de pînă atunci, oînid se optase pentru o reuniune
cu caracter local, cum ar fi fost cea din Oradea.
La 30 ianuarie 189C s-a organizat •În Cefa „adunanţa mai multor ,învă
ţători" din inspectorat•ul Tincei, prezidată fiind -de Iosif Vesa, cu care prilej
au fost îndeplinite cerinţe!e -din ci•rculara primită. Concluzia conferinţei este
următoarea: ,,Scopul reuniunei fofiinţînde fiind •salutar, ,în ce priveşte ,Însă
modul fofiinţărei reuniunii, ânvăţătorii din irn„pectoratul Tincei, ca şi pînă
acuma un con:ferinţe'.e tractiuale, aşa şi de a·stă dată, află mai consult a se
înfiinţa o reuniune învăţătorească districtuală ,(subl. ns.) cu titlul: ,,Reuniunea
învăţătorilor g·r. or. rom~ni din diHr:ctul Orăzii Mari" 7 • Din protocolul
acestei conferinţe reiese faptul că statutele au fost ,,IÎn consonanţă" 8 cu textul
' O conferinţă învăţătorească, În Biserica şi şcoala, 1889, nr. 49, p. 185-386.
Ibidem.
• Arh. St. O., fond Ep. Ort. Rom., dos. 207, I. 63-65.
1 Idem, f. 58.
8 Ibidem.
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altor statute, care au fost prezentate ,În conferinţa din anul 1888 a in::ipectoratului ,şcolar al Tincei (după care au fost transmise organuh1i ierarhic), ca
atare s.înt acceptate, cu menţiunea ca toate prevederi:e lor să ţină cont de
faptul că este vorba de o reuniune districtuală. Se mai pretinde ca numai
atunci să se acorde ajutoare de către reuniune, cin.ci fondurile ei vor creşte
considerabi,1 şi din dobânzile obţinute după capitalizarea lor (adică depunerea
În bancă) vor fi acoperite solicitările de acest fel. De reţinut şi propunerea ca
taxa de membru să fie de doi florini pe an. Deoarece unul din scopurile
reuniunii este acela de a contribui la „promovarea culturei poporali", 5e
impunea ca aceasta să...şi întemeieze - din mij:oace _proprii - o bibliotecă
cu „opuri corespunzătoare, din care membrii să poata âmprumuta cărţi graruit"9, iar alte persoane numai după ce vor achita o taxă.
Conferinţa din tractul Peşteşului a avut loc 1În Aleşd Ja 13 februarie 1890,
dezbătîndu-se pe larg „cestiunea" reuniunei. Învăţătorul Avram J.gna a făcut
o „critică serioa~ă" statutelor, la care s-a asociat şi Teodor Filip, inspectorul
şcolar. Avram I,gna apreciază că scopul reuniunii este „salutar", însă crede
că trebuie eliminată partea care se referă la „ajutor,area vLuve:or şi orfanilor -rămaşi după învăţători" 10 , deoarece această chestiune cade ,în sarcina ,legii
de „pensiune". Cît priveşte textul statutelor, el consideră că trebuie ampli,fica:te, sau alvfel zis transformate ân fond şi formă, ast:fel ca „părţile swpenf!ue
[:sa] se lase afară". Prin urmare, Avram lgna „vine cu un alt proiect de
statute menite i:entru Înt·re,g districtul" , care este recunoscut ca hun de către
cei prezenţi şi, ,în consecinţă, este trimis la Oradea pentru va:idare.
Statutele acestea sînt compune -din cinci capitole .şi 35 paragraJfe. Ele
conţin unele deosebiri faţă de cele ale orădenilor, .fiind mai sistematic elaborate. Dintre -datoriile membrilor reţinem u-rmătoarea: ei trebuie să militeze
pentru „propăşirea reuniunii şi realizarea scopului" acesteia, ./mpărtăş;nd
adunării vederile şi experienţele" 11 lor. Toţi membrii reuniunii au însă dreptul
de a lua „parte activă la de~ateri ,în adunările generale, fădn<l propuneri
şi interpretări", lărgindu-<se astifel posibilităţile lor de a se maniifesta în
cadrul organizat oferit de asociaţie.
Capitolul intitulat Mijloacele spre ajungerea scopului fixează, În termeni
mai severi, modul cum va fi încasată taxa -de membru. Comune!or li se
pretindea să-i „provadă pe ,înva,ţătorii săi la timp cu spese de ca,lătorie [la
con1ferinţele şi adunările genernle ale reuniunii n.n.] şi diurnele prescrise", de 50 creiţari pe zi. Era un lucru nou, care a.runc.a sarcini financiare în
contul săteni'.or, care şi aşa susţineau materia!1mente şcoala ~i biserica, mai
mult, achitau şi sala•riile învăţătorilor. Fără ,îndoială că invăţătorii aveau
mijloace reduse L1e existenţă şi că trebuia să Ii se restituie cheltuielile de deplasare, dar nu de ţărani, ci eventual de organele ecleziastice orădene, dacă
nu de autorităţile administrative.
Interesantă este precizarea că adunarea generală va trimite atunci
cinci ,îi vor „concede •Împrejurări'.e" - .doi sau trei membri ai 5ăi, c.i „să cerceteze reuniunile din patrie sau la vr-un curs .de industrie de casă (1mpletit,
cioplit, văpsit, surărit etc)", pentru ca după ce se vor reîntoarce să comunice
,,cunoştinţele şi experienţele" lor şi. să deschidă, în perioada vacanţei de vară,
Ibidem.
Idem, i. 50-51.
11 Idem, f. 52-54.
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cursuri practice pentru fovă.ţători. Faţă de primele statute, În acestea s!nt
menţiuni mai clare referitoare .la crearea de ,posibilităţi fo vederea perfeeţio
nării şi completării activităţii fovăţătorilor. Pentru ,siffr.~tul veaoului trecut
este, neîndoielnic, o orientare modernă, cu mari perspective. Concretizarea ei
depindea ,însă de mijloace:e materiale de ,care va dispune reuniunea.
Statutele la care ne referim conţin şi propunerea ca reuniunea să fie
împărţită ,în subreuniuni, adică rtn ,fiecare tract (inspectorat ·şcolar) să existe
o filială, în frunte cu un preşedinte, un notar, un ibÎ!blioteoar .şi 5 membri
(într-un comitet). Su!breuniunile vor fi convocate ,în două adunări în timpul
vacanţelor scurte. Rezultatele activităţii lor urmează să Jie aduse 1a cunoş
tinţa adunărilor proprii, dar ,şi concu.cerii cenwale a reuniunii.
ln capitolul al V-lea al stiatutelor sînt ouprinse prevederile care au ca
obiect atribuţiile adunării generale (principalul factor de ,conducere a reuniunii), comitetului şi „oficialilor" asociaţiei. De reţinut interzicerea discuţiilor politice în cadrul ,adunărilor generale, impusă, desigu-r, de autorităţi,
care nu admiteau ca reuniunile -să ,devină instrumente ale luptei pentru drepturi politice şi cu:turale, cum s--a întâmplat şi în cazul altor ,socÎetaiţi culturale bihorene, oind .funcţionarii administrativi locali şi ·reprezentanţii guvernului au intervenit direct pentru a :fi inclusă În statute o asemenea interdi.cţie.
Faptul era cunosout ce către autorul proiectului de statute işi el, de la bun
început, a indus prevederea respectivă, pentru a evita discuţii ulterioare.
Conferinţa rînvăţătorilor din inspectoratul şcolar Beliu, care a avut loc
în Ucuriş (la 17 .februarie 1890), s-a ,pronunţat ,în legătură ,cu utilitatea reuniunilor12, .dar - din motive diverse - a ajuns la concluzia ca, pînă la
„timpuri mai favorabile", .să se focă recomandări .învaiţătorilor din districtul
ora.clean, ca aceştia să devină membri ai •reuniunii existente 1în Arad. Deci, un
punct de vedere .delfensiv, ex.primat de învăţă,torii mai apropiaţi de Arad decît
de Oradea şi care înclinau să participe mai degrabă la adunările asociaţiei fovăţători!or cu sediul la Arad.
Peste oîteva luni, ~n 17 iulie 1890, s-a desfăşurat coll!ferinţa ,.Îngustă" a
învăţătoriLor din Vaşcău rşi împrejurimi, siulb preşedinţia lui Vasile Papp. Cei
prezenţi, ,,după dezbateri miritorii", s-au pronunţat ,,în principiu, ~i respective ,îşi dă opiniunea fotr-acolo ca reuniunea :învăţătorească să fie generală pentru fotreg districtul" 13 orădean. Se avansează ,propuneri .folositoa·re, ca
în conducerea reuniunii districtuale să .figureze ,şi membri din „provinţă", iar
adunările ei ,generale să fie „ambul,an te", adică să se desfăşoare fo dirferi te
aşezăi-i bihorene, pentru ca astfel să se mobilizeze la o activitate mai dinamică
întregul corp de cadre didactice de la şcolile elementare ,(primare) româneşti
din Bihor.
La 13 noiembrie 1890, sub ,conducerea inspectorului şcolar Ioan Moga,
s-au desfă:şurat lucrările conrferinţei rînvăţă·torilor din „tractul" Beil.l!Şlului, care
,,îmbrăţişează" ideea ca reuniunea să fie împărţită „în mai multe subcerruri"14, adică în fiecare insipectorat ,şcolar, ·pentru că numai astfel „instrucţiunea şcolară se va putea controla mai bine şi cu uşurinţă". De asemenea,
conferinţa „consimte ou înfiinţarea unei reuniuni ~nvăiţătoreşti generale pentru
12
13
14

Idem, f. 56.
Idem, f. 47.
Idem, f. 173.
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învăţătorii

din fotregul district" 15 al Orăzii M.iri. 1n ce priveşte conţinutul
statute:or, conferinţa declară că „nu se simte fo .stare a ere.a mai bune sau
compune mai potrivite" şi, ca atare, .,decide a le primi de bune şi pentru învăţătorii din acest inspectorat", al Beiuşului.
Pină fo vara anului 1890 au fost efectuate demersurile necesare dar~ficării tuwror inspectoTatelor ,şcolare asupra rosturilor unei asocia-ţii generale
districtuale a ,învăţătorilor. S-a constatat faptul că majoritatea absolută a
a,cestora au subscris la ideea că este imperi~ necesară constituirea acestei reuniuni. Aşa.dar, de l,a stadiul de organizare a unei reuniuni „tract:ua:e• - ca·re
să-şi desfăşoare activitatea doar ontr-un singur inspectorat işcolar s-a ajuns
la decizia de a ,se fofiinţa o asociaţie mai cuprinzătoare, iÎn oare să intre
toţi învăţătorii români din Bihor. A fost un ,real progres fo modul de foţelegere a importanţei Q;SOciaiţiilor profesionale de către toti cei implicaţi În
hotărîrea finală. Pe baza acesteia au urmat noi paşi În direcţia organizării
reuniunii, de data aceasta pornindu-se de la etapa constit'llirii de subreuniuni
(despă-rţăminte sau filiale) on fiecare inspectorat şcolar, din care s-a alcăwit
apoi reuniunea generală districruală, care S-'1 adăugat celorlalte două reuniuni
ce fii-11Jţau în eparhia Aradului, una fo păr,ţile ,,banatice'" şi cealaltă fo zona
din apropierea Aradului 18 •
La 20 noiembrie 1890 a avut loc, fo localitatea Cefa, conferinţa fovă
ţătorilor români din inspectoratul ,şcola·r al Tincei, cu prilejul căreia s-a
constituit ,,clespărţămfotul cercual al reuniunei districtl\lale tnvăţătoreşti" 17 ,
aleg.indu-se „oficialii" acesteia (pe o perioadă de trei ani), duipă cum urmează:
- preşedinte Iosif Silaghi (iÎnvăţător on Mădăraş); - vicepreşedinte Ioan
c.osta (învăţător IÎn Inand); - nota,ri Ioan Mihişiu (Cdfa) şi Paul Pop
(Ciumediu); - casu:r Sofroniu Popa (Tule.a); - controlor Rom.an Popoviciu
(Micherechiu) şi b~blioteear Pamelie Bugariu (Roit). Conferinţa ,şi-a ,,exprimat dorinţa de a convoca adunarea generală constituantă a reuniunei fovă
ţătorilor din districtul orădan pe zilele ultime ale lunii aprilie" 18 1891, oind
despărţămîntul .din Tinca va prezenta un regulament intern de rfunqionare,
preoum ~ un ,,elaborat pentru constiwirea despărţămîntului iÎn seoţiuni teritoriale".
lnvăţătorii din „tractul" Peşteşului au fo1fiinţat „despă,r,ţăm~nţ[ul] cercual al reuniunei ,generale Snvă.ţătoreşti" 19 la 24 noiembrie 1890, cînd au
fost aleşi conducătorii acestuia: preşedinte Avram Igna, vicepreşedinte Alexandru Popescu, notari Simion Butiri şi Iosif Crainic, casier Aron Bulzan,
-controlor Ioan Antonescu ,şi bibliotecar Teodor Ton,ţ. Cu prilejllll conferinţei,
Avram lgna propune ca - ,în vederea elaborării ,,vreunei cărţi" - fiecare
învăţător să prezinte adunării reuniunii clte o lucrare (.,de cel puţin o coală") a~nd ca obiect experien,ţa personală20 •
15

lbidun.

18

Avis

p. 411.

învăţătorilor

din diecesa AraduJ"i, în FIZl'Tlilia, 1890, nr. 33, p. 398, nr. 34,

.
.
Arh. St. O., fond Ep_. Ort. Rom., dos. 207, f. 167-168; Ioan Mih~u, Despre confen,nţ4 tractiudă a învăţătorilor din tractul protopresbileral al Tineri, in Biserica fi ,coala,
1890, nr. 51, p. 408-409.
18 Ibidem.
18 Arh. St. O., fond Ep. Ort. Rom., dos. 207, i. 142.
211 Ibidem.
17
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Conferinţa 1Învăţătorilor români ciin inspectoratul Beiuşu!ui a fost ~n
aceeaşi zi, ea deci2i:nd constit-1frea des.păr-ţam1Întului „cercu.al" al reuniunii
generale învăţătoreşti, !În frunte cu: Nicolau Ciavici (preşedinte}, Teodor Barbuş (vi:epreşedinte), fa.rob Popa, Ioan Buda (notari), Demetriu SelÎJştoan (casier), Elia Locan (controlor) şi Georgiu Goina (bihliotecar 21 ). ln legătură cu
data cînid ar trebui .să se or,ganizeze adunarea .generală a reuniunii, conferinţa apreciază că aceasta ar putea fi numai în „careva zi" a lunii august din
anul 1891, timp ipînă la care vor fi primite „cond'llze:e de la toate" despă·r
ţăminte'.e cercu.ale ale acesteia.
Invătătorii ,din inspectoratul Vaş,căului au încercat să se ·Întiîlnească tot
în ziua de 20 noiembr:e 1890, conform indicaţiilor primite, fosă vremea a
fost nefavorabilă, ast1fel că au amînat ,conferinţa lor pînă la 28 decembrie
1890, c:n::l s--.a stabilit ca .despărţămînuul cercu.al al reuniunii să ,fie condus
de: Petru Bogdan {preşedinte), Ioan Pinter (vicepreşedinte), Vasiliu Sala,
Nicolau Gura (notari), Petru Gavra (casier), Nicolau Chişiu {controlor) şi
Nicolau Bortoş (bibliotecar 22 ).
Fără îndoială că şi ,În inspectoratul Beliu s-a desfăşurat o asemenea
conferinţă de constituire a despărţămîntului local al reuniunii, de vreme ce la
30 aprilie 1891 a avut loc o şedinţă a comitetului acesteia, prezidată de Paul
Ga vri.lette 23 , preşedintele despărţămî n tul ui.
Aşadar, la sfîrşitul anului 1890 luaseră fiinţă despă.rţămi.ntele Reuniunii
învăţă·tori'.or români .din Bihor, teme:ia şi componentele ei, care vor ceveni
factori ai activităţii de perfeqionare didactică. De ·remarcat •Împrejurarea
că aceste filiale ale reuniunii au procedat la acţiuni proprii, care anticipează
Întemeierea reuniunii, cum a fost prima adunare cercuală a despărţămîntului
Peşteş, convocată pentru 5 martie 189124 • La adunarea a.cestuia au fost invitaţi nu numai membrii ·reuniunii, ci „şi toţi amicii şi binevoitorii cauzei .şcola
re"25. Într-adevăr, adunarea s-a ţinut la data anunţată, în şcoala din Ineu,
prezenţi

fiind 18 învăţători 2 R.
Pentru i-storia despărţămîntului Peşteş al reuniunii a fost un moment
notabil, fii,ndcă atunci s-au pus bazele bibliotecii acestuia prin donaţiile fă
cute de membrii ei, după cum 'Urmează: preşejinte:e Avram lgna - 5 cărţi
şi 1 florin, Vasiliu Giurgiu - 4 cărţi, Aron Bulzan - 2 florini, Iosif Crainic
- 2 florini, Ioan A n-tonescu - 2 florini, Constantin Maruşoa - 3 florini,
Teodor Ton,ţ - 2 florini, Ion Trip - 1 flr,rin, Nicolae Cfumpi.an - 1 florin, Antoniu Măruţ - 2 ..:arţi şi 1 flor·.n, M:hail Ia.cob - 2 cărţi şi 1 florin,
Georgi•u Groza - 1 .florin, Florian Câmpian - 2 .florini, Ioan Mudura -1
f:orin, Georgiu Lal - 1 florin, Pantelimon Matiuţ - 2 ,florini27 • Biblioteca
s-a fofiripat, deci, din donaţiile a 16 învă\ători, care au constat în 15 ,cărţi
şi 23 '[or'ni (din care vor fi procurate alte cărţi). Este cea dintîi bibliotecă
constituită fo cadrul Reuniunii ânvăţătorilor români din Bihor, din contribuţiile generoase ale membrilor despărţămfotului Peşteş, aşa cum, dealtlfel, s-a
21
22
23
24
25

26
27

Idem, f. 161-162.
Idem, f. 148-149.
Idem, <los. 232, f. 124-125.
Convocare, în Biserica li 1coal.a, 1891, nr. 6, p. 48.
Ibidem.
Arh. St. O., fond Ep. Ort. Rom., dos. 207, f. 108-109.
Ibidem.
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înnîmp!at cu toate bibliotecile societăţilor cultura!e româneşti, a căror existenţă ,s-a datorat exclusiv spiritului de sacr~ficiu fo folosul cauzei luminării şi
al progresului cultural naţional. Conform unei practici pe deplin verificate
în viaţa publică a români:or transilvăneni, conducerea cespărţărnfonului Poşt~
al reuniunii a făcut apel, prin intermediul presei, la sprijin colectiv ~n vederea
sporirii cărţi.lor din bilbliotecă. Cum textul publicat este caracteristic şi pentru
alte iniţiative similare, îl reproducem: ,,Reuniunea Î,nvăţătorilor ... din in~pe:toratul Peşteşu!ui districtul orădean ... , cu ocaziunea primei sale
şedinţe cercuale ... , prin contribuirile stimaţilor membri, a pus baza unei
biblioteci. Fiind însă, că acestea contribuiri deocamdată sunt prea neînsemnate
spre a oumpera orpuri pentru acest salutar scop, subscrişi (Avram Lgna, ca
preşedinte, şi Teodor Ton.ţ, ca biblioteoaf' n.n.), IÎn numele reuniunei, ne
permitem a recur,ge la mărinimositatea Preaonoratului pwblic român, rug,îndu-1 ca, precum prin sprijinirea altor instituţiuni a dovedit c?t de mult .îi
zace la inimă cu:tura poporului Tomân, aşa să binevoiască a-şi arăta mărini
mositatea ,şi faţă L;e biblioteca noastră. Contribuirile -în cărţi sau bani sunt
a .se adresa" 28 bibliotecarului despărţământului.
Pregătirile din anii 1888-1889 şi 10fiinţarea, ,în 1890, a filialelor reuniunii au fost etape necesare 1n direcţia constituirii unei asociaţii a tuturor
învăţătorilor români din Bihor29 , eveniment care ~-a petrecut ,în ziua de 6 mai
1891, la Oradea, cînd a avut loc adunarea generală a reuniunii învăţătorilor
din d:stricnul orădean. Protoco:ul acesteia a fost dat publicităţii 30 , asnfel că
avom posibilitatea de a ne informa despre ceea cc s-a ,întîmplat. Adunarea
generală a fost „deschisă" de Toma Păcală (comisar consistorial), ,,,prin o
cuvîntare potrivită" momentului. La „ordinea" de zi figura, ca punct principal, constituirea reuniunii. A fost aleasă o comisie care ~ă propună ,,funcţionarii" asociaţiei. 1n componenţa acestei comisii au intrat ,învăţătorii:
Elia Bochiş, Ioan Pinter, Vasile Sala, Avr,am Igna, N. Ciavici, Iosif Silaghi,
IEe Lucanu, Pet-re Bogdan, Iosif Crăciun, Ioan Mihi·şiu, I. Antonescu şi I. Ţu
cra31. După „o serioasă consultare", comisia a anunţat - prin raportorul Vasile Sa:a - comitetul de conducere al reuniunii, alcătuit din: Nicolae Zigre
(preşedinte), Petru Bogdan (vicepreşedinte), Avram lgna, Paul Pop (notari),
I. Pinter (casier), fo.si.f Silaghi (controlor), Eli,a Bochiş {b~bliotecar). Participanţii la adunarea generală - IÎn număr de 114 (adică 37 ,Învăţători din inspectoratul Orăzii Mari, 20 -din cd al Peşte.şu!ui, 25 din cel al Tincei, 19 din
al Beiuşul·ui, 12 din al Vaşcău:ui şi numai 1 din cel al Deliului) - ,,.în unanimitate primesc propunerile comisiunei" 32 , deci subscriu la instalarea ,În
fruntea reuniunii a celor deja menţionaţi.
Elia Bochiş citeşte „un ,pToiect : e regulament" pentru „afaceri!e interne"
ale asociaţiei, pe care adunarea î.l acceptă, cu precizarea că va .fi utilizat ca
„mater:al pentru proiectarea ... altui regulament, care să se compună pentru
,adunarea generală proximă, de către comitetul acestei adunări" 33 . La punctul
8 al programului adună·rii generale au fost discutate probleme referitoare la
28
28
30

31
32
13

Apel, în Biurica # 1coala, 1891, nr. 11, p. 87.
Ne referim numai la învăţătorii de confesiune greco-orientală {ortodoxă).
GazTrans, 1891, nr. 134, p. 5; Biserica Ji 1coala, 1891, nr. 25, p. 19.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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componenţa
(consideraţi

comitetului ceintral al reuniunii, mai exact cei amintiţi deja
,,birou" al reuniunii) ·şi ,încă 6 membri: V. Sala, N. Indrieş,
D. Sime, T. Fluture, I. Buz şi ,Petru Leucuţa. Din trei fo trei ani era ales
alt comitet central, ,în .sensul că fo acesta erau introduşi conducătorii (preşedinţii) de9Părţamintelor şi ,încă şase membri.
S-au fixat, totodată, taxele de membru: 20 florini pentru membrii pe
viaţă, 2 florini pentru membrii ordinari şi 50 creiţari pentru membrii ajută
tori. Preşedinţii despărţămintelor orădean (Elia Bochiş) şi al Peşteşului (Avram lgna) ale reuniunii au prezentat, ,cu această ocazie, ,,protocoalele despre activitatea" lor de pînă atiunci, luitndu-se hotănîrea ca pe viitor, cu cel
puţin o lună foainte de adunarea generală a asociaţiei, să se „subştearnă
protocoalele despre activitatea lor la prezidiul adunărei districtuale", pentru
a ,fi mai temeinic analizate. Invăţătorul din lnand, Ioan Cost•a, a dat „cetire"
dizertaţiunii intitulate Importanţa r~u,ijuniJ.o.,. de cultură, iar Iosif Silaghi
(învăţător fo Mădăraş) prezintă lucrarea: Cum îşi poate învăţătorul îmbună
tăţi starea materială şi spirituală. Comitetul central al reuniunii a fost ,însărcinat să se ocupe de „încartif'uirea" ,învăţătorilor care vor fi prezen.ţi la
adunarea generală, ce va avea loc tot la Oradea. Fiecărui învăţător i 5e va
pune la dispoziţie „regulamentul pentru conferinţe şi reuniuni•, ou scopul
de a cunoaşte preocupările acestora. Un fapt .demn de relevat este acela
că s...au înscris, ca membri ai f'euniunii, doi ,învăţători care nu locuiau fo
Bihor.
Se cuvine a ,fi subliniată ,împrejurarea că, deşi este vorba de o reuniune
districtuală a fovăţătorilor, preşedinte al acesteia a fost ales avocatul dr.
Nicolae Zigre, personalita·te a vieţii culturale ,şi politice a românilor bihoreni,
cunoscut din acţiunile sale anterioare ca un fervent patriot, fost el Snsuşi, fo
anii de studiu al Academia de drept din Oradea, membru activ al Societăţii de
lectiură din Oradea, .duipă care a sprijinit toate iniţiativele tinererului român
şi s-a integrat mi1şcării naţionale, dî1ştigfodu-,şi o mare autoritate [O viaţa publică orădeană.

lntegnînd-u-se acţiunii intelectualilor români de creare a numeroase reuniuni fovăţătoreşti fo Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, demersurile
organizatori.ce ale f'Ommilor bihoreni - circumscrise perioadei dintre anii
1888-1891 - au aVl\Jt ca finalitate con~titiuirea unei asemenea asociaţii profesionale, ale cărei forme de activitate le vom prezenta într-<> lucrare separată,
deoarece mai sînt necesare investigaţii documentare pentru a fi cît mai cuprinzător reconstituite.
RAF/LA FAUR -

VIOREL FAUR

PAGINI INEDITE DIN JURNALUL DE
AL LUI VASILE GOLDIŞ 1

TINEREŢE

In anul 1880, pe -oind frecventa clasa a VII-a a liceului din Arad, VaGoldiş a început să--şi noteze fragmentele ce i se păreau mai interesante
din lecturile pe care le făcea. La 5 ,februarie 1886, in •ultimul an 2 al Faoultăţii de litere şi filozofic din Budapesta, G.oldi,ş a intercalat printre fragmentele literare şi notaţii cu caracter de jurnal, pe care le-a condus cu mari întreruperi, ,pînă la 25 septembrie 1887, c.înd fon0ţiona ca profesor la Institutul
Pedagogic diecezan din Caransebeş. Din anul 1880 şi pînă la 15 .fe1bruarie
1886, .În5emnările lint .făcute •în limba maghiară, iar de a~unci şi pînă la 27
octombrie 1886 ele alternează 5n limba romină şi maghiară. De la 27 octombrie 1886 şi pînă la 25 septembrie 1887, jurnalul a fost condu,s exclusiv
în limba romină.
Incepînd cu toamna anului 18873, Vasile Goldiş nu mai trece în jurnal
întîmplări şi diocuţii cotidiene, ci notează, în schimb, extrase din „Convorbiri literare", un studiu personal despre „Codicele voroneţean•, expresii
arhaice -din basmele lui Pet1"e Ispirescu :Şi poezii populare culese din Banat
şi Bihor 4 • Mai ,sfot reproduse în fine, ,în jurnal, şi titlurile cărţilor şi poeziilor
citite, dintre care remarcăm scrierile lui Constantin Negruzzi, Alexandru
Odobescu, Psaltirea .în versuri a mitropolitului Dosoftei, Viaţa lui Iuliu
Cezar, lucrările lui B. P. Haşdeu, .scrierile lui Titu Maiorescu, Alecu Russo,
Ioan Slavici, Mihail Kogălni,ceanu, Bar:bu Ştefănescu Delavrancea, Dinicu
Go!escu, Iosif Vulcan, Ion Brătianu, P. P. Carp, Nicolae Bălcescu, Miron
Pompiliu, Teodor Burada, A. D. Xenopol, Ion Creangă. Dintre poeţii preferaţi notează pe Mihai Eminescu, Vasile Aleosandri, Veronica Miele, Anton
Pann, Alexandru Vlahuţă, precum şi multe -căr,ţi de .gramatică rominească,
memorii şi discursuri politice, cărţi de istorie şi teorie literară, clasicii literaturii univer,sale ,şi multe altele. Iată din ce fel de izvoare căuta să~şi ,îmbogă
ţească acum cultura şi cunoaşterea limbii materne.
Pentru valorificarea C'Ît mai autentica'. a jurnalului ,am ales textul original şi am omis însemnările din lecturile rpe care le făcea. Astifel, jurnalul
pe care-l publicam cuprinde numai perioada budapestană (1885-1886) şi

sile

1 Jurnalul poană tinlul: Goldiş Laszlo, Jegyzetrk, 1880 (VII. osztHy) (Insemnări,
1880, clasa a VII-a liceală) şi se a.flă În posesia tovarăşei Eugenia Pintilescu din Arad, nepoata lui Vasile Goldiş, care ni l-a pus la dispoziţie cu multă amabilitate.
2 Precizăm că Vasile Gold~ a studiat la universităţile din Budapesta .şi Viena S an'
şi nu 4, cum greşi, se mai afirmă în unele lucrări recente: 1881-1882 la Budapesta
1882-1884 la Viena şi din nou la Buda.pesta Întrt 1884--1886.
• Di.n septembrie 1887, p. 158.
• Golcliş a cules şi notat În jurnalul său 14 poezii populare, p. 221-230.
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prim"i ani -de profesorat la Caranselbeş (1886-1887). Omisiunile făcute nu sînt
de natură să micşoreze va:oarea documentară a jurnalului.
Jurnalul lui Vasile GoLdiş, ru mici omisiuni, apare acum pentru fotîia
o;::.r~. mb semnătura noastră.

*
Do-cument de mare importanţă privind personalitatea lui Vasile Goldiş,
jurnalul din tinereţe ne oferă informaţii de ,mare utilitate ,pentru ·reconstituirea
obiectivă a :biografiei sa!e, momente ined:te .dintr-o viaţă anît -de bogată -în
fapte. Jurnalul ne vorbeşte cespre o lume de gînduri şi întîmplări din care
rezu:tă trăsăturile de caracter ale viitorului om politic wmân. Ceea ce surprinde şi ~ncîntă in jurnal este obiectivitatea cu care s.Înt notate evenimentele
şi întîm: J::îrile, sinceritatea ~i aerul proaspăt pe care ni-l aduce după fiecare
notaţie, desăv.îrşita lui oură,ţenie morală etc. GoLdiş :îşi or.donează jurnalul
ş: vine în fata noastră cu atmos,fera unei epoci pe care el o analizează critic.
Muite din ideile sale poartă forţa generalizatoare şi expresivă a aforisme'.or,
căci gîndirea autorului lor e mereu iîn concordanţă cu realitatea.
Publioînd jurnalul din tinereţe al lui Vasile Gol.di-ş, luptător democrat
pentru cauza naţională, ni ,se pa-re omagiul .cel mai -drept şi mai cinstit ou
putinţă.

GHEORGHE

ŞORA

ANEXA
Goldiş

Vasile,

lnsemnări,

1880, clasa a VIl-a

liceală

[ ... ] Socialismul
La Jel ca înainte de .furtună .cerul este liniştit dar acolo fo adâncul orizontului se află un fe! de ceaţă -deasă şi un nouraş întunecat ca funinginea.
Vă distraţi? Ah, omul nu uită niciodată acest lucru. In timpul celor mai
crîncene valuri a'.e revoluţiei franceze s-au organizat cele mai reuşite baluri.
Socialis,mul este cunos.cut ,de multă lume în teorie, dar puţini, foarte ,puţini .îl !Înţeleg. Se ,ştie de exemplu că in Rusia sînt nihilişti, 1n Germania şi an
alte ţări wcialişti, iÎn Franţa anarhişti. In Anglia şi în America, negrii s'Înt
fo.irte săra:::i. Ei sînt trataţi neomeneşte. In India 15 milioane de oameni
trăie,sc în mizerie, s,Îngele lor e supt de SO de mii de negustori englezi foarte
rafinaţi. Dar cine caută legătura între toate acestea, cauzele? Pentru că legă
turi si cauze sînt.
Eram la Viena cînd l-au spînzurat pe Kammerer din cauza adeziunii
sa:e la mişcarea socialistă şi anarhistă şi încă pentru motivul ,că a evadat c1e
trei ori din armată, respectiv din robie. Eram acolo ,şi am văzut pe buzele
lui acel zîmbet batjocoritor -oînd mergea cu paşi a,păsaţi spre locul exe.cuiiei, c'.:ide era ştreangul şi i-am auzit ult;niele cuvinte: .,Nu există Dumnezeu!" Repede [ să-l spînzurăm - n.n.]. Săracul. A şi mers repede. In cinci minute a fost şi nu mai este. Prietenii lui l-au numit ,,fratele zîmbitor", pentru
că intotideauna era bine ,dispus deşi la şapte oameni le-a luat viaţa. De fapt
acest lucru nu este un păcat atît de mare. Există ceva iÎn atmosferă, ceva
care va erupe în mod categoric şi va acoperi această lume ca şi cum n-ar fi
fost.
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Mulţi ,îl consideră pe Bimiard-. ca pe cel mai mare om de stat. Şi lumea
are dreptate. El este primul dintre toţi bărbaţii de stat ,din Europa care a,
observat cu groază tendinţa prezentului care va crea o era nouă de care se
sperie lumea care se află deasupra pămîntu:ui. Pentru că mai jos, sub pămînt,
există şi o altă lume care trăieşte iÎn locuinţe mizerabile, ~n pivniţe mucegăite,
unde apa curată este un lux, unde mizeria, ;bolile şi grijile sînt un musafir
obi,şn-uit. Această lume este ignorată de lumea vizibilă care n-a vrut s-o recunoască ca o realitate. Să fim atenţi! Să fim atenţi!
. Grija este o rudă apropiată cu g,îndirea şi dacă nu eliminăm grijile atunci
ruda ei, gîndirea, are să ne facă nouă griji, ne va pune [O mare dificultate.
Nu observaţi semna1mentele furtunii? Nu vedeţi cum .încep să se mişte .frunzele copacilor? Nu auziţi tunete:e profunde?
Eu 1-.am văzut pe Kammerer, murind, cu 21îmbetul pe buze. Şi la acel zîmbet batjocoritor m-au trecut fiorii de parcă aş ,fi a'llZit ,sunînd: .,Acest om a
murit pentru un ideal".
Pentru că, pentru fiecare idea.I, este nevoie de un martir, e ,nevoie ce
s:nge pentru stropirea lui, ca să încolţească planta nobilă.
De fapt şti,ţi că pentru idealul cel mai nobil al lumii, pentru al nostru
creştinism scump şi-au vărsat sîngele mii şi mii de oameni, care au murit ori
în lupte aprige, ori sub paloşul călăului.
Să nu u· tăm că ideea de bază a .a.cestei religii este: .,să~ţi iubeşti semenul
ca pe tine 10suţi" şi imediat [ ... ] ,,fără faptă credinţa e moartă". Gît de
mult ne-am :îndepărtat de ideea de bază a creştinismului.
Este semnificativ că astăzi oamenii :îi spun banului „Isus Cristos" fiindcă
banul este atotputernic şi poţi rezo:va cu .el totul. Această stare de lucruri
este ceva caracteristic pentru epoca noastră. Şi cine a descoperit această ,denumire ,pentru ban? S-a nă~ut singură, fiindcă a avut me:iiul prielnic pentru
aceasta.
La teatru se joacă piesa „Povestea unei femei" unde se vorbeşte deschis
despre principiul iubirii libere în această soci.etate ca·re nu se mai poate
menţine :în normele unei morale. 5i presa recunoaşte un talent mare tînăru
lui dramaturg, de la care ne putem aştepta multe.
Da, <la, de la astfel de oameni ne putem aştepta la multe.
Rakosi aduce in piesă păcatul şi lumea e:egantă aplaudă frenetic pe _artista Ma~clalena plină de vicii . .,Panern et circenses" era zicala Romei antice,
dar Roma a căzut. Lucrătorii din -fabrici renunţă la partea a doua a zicalei,
dar cer cu atît mai frenetic pîinea. Şi acest singur cuvfot va schimba lumea.
Cine ştie cum va fi aceea?
ln sculptură, ,poez:e, modă, fo concepţia c.·espre lume, peste tot, 10cepe să
domine naturalismul. Şi acest nat>uralism care nu trebuie confundat cu naturalismul filozofic, este foarte apropiat, este foarte înrudit ,cu anarhismul, cu
sociaLmui.
Este o d~fereniă uriaşă ;ntr.e naturalismul filozofic şi acel naturalism care
se pro,Jag'.î •În zilele noastre în loc de „tatăl nostru" de fiecare domnişor, fi:fizon şi G:a·_:at.
Care de ce ar trebui ca acest fi:fizon să-şi bată capul pentru a afla de
fapt ce este naturalismul?
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Nici eu nu am ştiu.t la 6 ani la cc-mi serveşte acel „Tatăl nostru'" şi
to~i a tcebuit să-l spun cel puţin de 3 ori pe zi, pentru că almel nu am
primit de mine.are. Ce nu face omul pentru o bucăţică de pîine.
Cine studiază istoria poate observa în societate un fenomen aparte.
a că11ui cunoa~tere ~n anumite sirua.ţii ml face proroc.
In vremurile -străvechi Egi.ptul a fost mult mai izolat de lumea de atJUnci.
deoît este acum în faţa noastră. Şi ţara respectivă a existat ~i a iinflorit
timp de milenii pînă cc ,a venit un rege nenorocit, ca·re tare i-a îndră-git pe
grecii fini şi picanţi. Şi lumea egipteană s....a pornit după exemplul regelui şi
.,a fi grec" a devenit modă.
Iar apoi E~iptul n-a mai existat!
In epoca salbatică a împăraiţilor romani lucrul cel mai la modă a fost
să posezi sclavi germani, iar damele romane au dat comori pentru părul
blond al femeilor germane după care tinerewl înnebunea.
Şi după scurt timp, ei slujeau pe germani! ...
Are acest lucru, mă rog, o importanţă mai _prof.undă. Doar e un lucru
cunoscut că pericolul are o foqă de atracţie magica asupra omului.
De multe ori simte omul că ar .dori să se aifle în mijlocul ,primejdiilor.
dar nu poate spune de ce .
.A:ş avea curajul să pariez că cel mai citit scriitor din lume este Emile
Zoia, apostolul socialismului. In Ungaria cei mai mulţi cititori îl are ,.Pikans
Lapok'" [Foile picante] - desigur numai aşa la prima vedere.
E fantastic de mare această ta:bără, este îngrozitor de mare provizia
ce s-a adunat, este uriaş acel material exploziv care va .aprinde această revoluţie sîngeroa-să care va fi chemată pentru a crea o nouă ordine, o noua
lege ·şi o nouă reli:g,ie ,în locul lucrurilor ~nspăimrîntătoa·re în care lumea se
rătăceşte ,în prezent.
Marele Bismar-ck a recunoscut această forţă faptică ,şi a con;iderat demn
să se ocupe de socialism, În timp ce epigonii lui 11îdeau de micul Bismarck.
La această atitudine a lui Bismarck socialismul răspunde prin dictonul:
,,Cine rtde la urmă rîde mai bine".
Insă pînă la urmă şi marele Bismarck s-a speriat probabil văz,înd cu ce
forţe fantastice au apărut 5ocialiştii la ultimele alegeri.
5i clt.i focă se mai află în cazemate, fo f aibricile de plrunib [ ... ], OÎţi
s.înt furioşi şi înfometaţi, dti trăiesc în neagră mizerie şi .aşteaptă doar semnalul pentru a se spăla de toate acestea cu ,sînge. Gîndul pe care-l găsim
în marea masă, Rouget de Lisle l-a transformat ântr-o melodie ~i fotr-un ritm
mobilizator, ,în imnul sau marşul de la MarsiLia care este compoziţia cea mai
norocoasă din clte s-au născut •În luane.
Oare cîţi sînt cei care se roagă zilnic să vie şi pentru ei o zi mai bună?
Sînt foarte mulţi. Şi ce se va întîmpla dacă găsesc ascultare? Va .fi vai de
lume atunci.
Să nu vă batet.i joc de aiceşti nenorociţi care la Paris ·ţin ~inţe siîngeroase.
nu lucrează nimic. dar le place să facă politică şi striga după pîine. Nu vă
bateţi joc de ei pentru că odată se ,pot inversa rolurile.
Şi ,această bătaie de joc va fi necruţătoare.
Marat a ,sprus t'Înărului Barbaroux cu un prilej: ,,Daţi-mi 200 de lbravi
din Neapole. fiecare cu o sabie, şi în mîinile lor stiîngi oîte un scut de fier:
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ou ei voi cutreiera Franţa şi voi 8nfăptui revoluţia". Poporul l-a botezat
Cassandra-Marat.
Bravo! Un Marat se poate naşte ,foarte uşor.
Atunci îl putem revedea (dacă se naşte acest Marat) pe Robe9Pierre,
un Kalat, un Carrieret, ca şi pe marele Danton.
Cu ast1fel de personaje se ,poate pune ,în mişcare noaptea sUJbterană.
Este ,Întunecat d-rwnul eternităţii, cum se reflectă ,în această lume a
timpului. Budapesta, 1885 [fără dată] 5 •
[ ... ] Creştinismul a reciurs la cruzime mai mult deaît necreŞtinii. Episcopii au dominat spiritele nu numai asupra clerului, ci şi asupra omenirii.
Biserica romană a folosit excomunicarea şi inchiziţia, a transformat politica
de pace şi binefacere ,în teroare. Biserioa catolică a ucis foarte mulţi creştini
care au intrat în conflict cu ea ... Budapesta, 1855 [fără dată] 8 •
[ ... ] Oamenii trăiesc ,greu, -în mizerie, mai ales ,femeile, iar alţii o duc
în desfrîu, în chef ,şi ,În trîndăvie. Colibele săracilor erau un adăpost mai
sigur declt haremurile persiene unde ajungeau femeile ca·re se vindeau ...
Budapesta, 1885 !fără datăl7.
Roma antica albia a .fost ,în stare să umple funcţiile celor şase Veste,
primul der în schimb era plin de persoane de ambe sexe, -care au jurat oa-stitate veşnică.
Virginele A.fricii rfieribinţi s""1.u opus cu curaj tentaţiilor, împărţindu-şi
culcuşul cu preoţii, fooît flacăra curăţeniei lor se contura şi mai strălucitor.
Firea omenească trece imediat ,în curw.l ei normal după un entuziasm
provocat .de un triumif momentan sau după .subjuga-re, şi din nou ,îmbracă
acele forme care-i sînt ce!e mai adecvate poziţiei sociale prezente.
Nici cea rna.i exaltată egalitate nu poate exista făra conducerea de către
un for ruperior ·şi astfel Sfaturile comune repede au dus la înfiinţarea funcţiei
de preşedinte.
Creşterea rpresti,girului clerului a dus la naşterea ,d~ferenţelor dintre cei
,,muritori" ~ preoţi, pe care roma,nii şi grecii nu o cunoşteau. Buda.pesta, 1886
[fără dată] 8 •

[ ... ] O caracteristică nobilă a omenirii este sinceritatea şi curajul ...
Budapesta, 1885 [fără dată] 9 •
[ ... ] Aristocraţia t·răia fo lux, corupţie şi chefuri, ,în timp ce poporu.I
era ignorat şi asuprit ... Budapesta,, 1885 [fără dată] 10 •
[ ... ] Femeile uşuratice sînt mai viclene ... Budapesta, 1886 [fără
dată] 11 •

[ ... ] De fapt, sentimentele, dragostea -sînt o marfă,
pesta, 1885 [fără dată]1 2 •

'SC

vfod ... Buda-

~ Goldiş Lâszl6, J~zetek, 1880 (VII. osztily}, p. 18-28. Notaţia ou titdul „Socialismul• re:flectă interesul pe care Vasile Goldi,ş îl manilfesta faţă de doctrina socialismului,
simpatia, pentru cei aflaţi În suferinţă, Încrederea lui într-o lume mai bună, deşi cele menţionate nu au un fundament ştiin,ţi,fic, ci mai mult o confesiune de credinţă.
1 Idem, p. JO.
1 Idem, p. 31-32.
8 I.clan, p. 32.
1 Idem, p. 35.
10 Idem, p. 36.
11 Idem, p. 41.
li Idem, ,p. 42.
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[ ... ] Sclavii fo antichitate erau mai puţin preţ1111ţ1 decît animalele.
Istoria omenirii este o continuă curgere. Omul este mereu în căutarea binelui ... Cermei, 2 mai 1885 13 •
[ ... ] Schorschmidt Francisc a avut minte mare [ ... ] dar fiind prea
idealist nu a avut .de loc simţul ,practic şi astifel nu a ,putut să-şi fogrijească
sănătatea. La Viena, mînca dimineaţa, să.ptămîni de-.a rîndul, numai oîte o
franzelu,ţă, iar la priînz ,lua masa la bucătăria popu:ara pentru 8 cruceri.
&dapesta, 5 februarie 1886 14 •
[ ... ] Actualmente sînt meditator la prof. univ. Antal Gyula, deputat
În Dietă. El are patru copii: Feri, Jeni, Lajos şi Marghit pe care trebuie
să-i plimb prin oraş şi ,să-i meditez. El e un om <:am mediocru, ea [ nevasta
aceswia - n.n.] e cu totul proastă şi din .faita [ categoria - n.n.] oamenilor
din Evul mediu. Azi m...,a vătămat [insultat - n.n.J ,grozav, dar sufăr toate,
numai să-mi pot ajunge odată scopul. Azi am ,primit epistolă de la taioa,
unde-mi scrie că a fost .Ia noi unchiul Simion şi Ignat Pop din Arad.
Tot azi plec la preşedintele comisiei de examinare a profesorilor, membru ro Camera magnaţilor. Dar nu m-am dus oa ,să nu pierd studiul individual.
In viitor mă voi strădui să nu promit ceea ce nu pot realiza. Azi am
scris şi taichii. Mai ~nvăţ ceva şi pe urmă mă culc ... Budapesta, 15 februarie
1886 15 •
[ ... ] Am ,primit de la Episcopia din Arad disertaţia mea de doctorat
cu menţiunea că nu o pot tipări. Mi-a,u trimis •şi 52 forinţi taxa de ex.a.mea.
Am fost la un coleg care învaţă febril pent-ru a-şi lua şi el doctor.atul. Budapesta, 18 ,februarie 1886 16 •
l-am scris lui Suciu pentr,u ·strSngerea semnăturilor intelectualilor romfuli
ca să le dăm deputatului maghiar Moc.sary Lajos care a vorbit frumos ·În
parlament ân problema minorităţilor. Mă pregătesc intens pentru a-mi lua
examenul de doctorat. Budapesta, 19 februarie 1886 17 •
Azi l-am vizitat pe Emil care dormea. El era foarte bucuros că şi...a luat
examenele. Am primit veşti ibune de acasă.
Sînt foarte obosit.
Doamne dă-mi putere ca să ,n,u apuc pe căi greşite.
Mă simt foarte slab şi bolnav sufleteşte. Budapesta, 21 ,februarie 1886 18.
M-am sculat .Ia ora 6.30 şi am citit ziarul la cafenea. Am învăţat la istoria antică pînă la ora 12.
Popovici Ioan a căzut la rigorosul al treilea [ ... ] Azi am pus la loterie. Doamne .dă să dobîndesc.
Acuma-mi adusă Tresca plata ,pe luna viitoare. Azi nu mi s-a înt-Împ!at
nimic ceva de însemnat. aşadară, adio ziar [jurnal - n.n.].
13

Idem,
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n Idem,
18 Idem,
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Am citi.t nuvela tradusă de pe nemţeşte de Nelli lui Ioan Cornea, dar
cred că ar fi mai b.ine da.că s-ar ooupa de treburile că:şii [ gospodărie - n.n.]
ca de literatu-ră. A.pare în foiţa Tri,bunei. Budapesta, 22 .februarie 1886 19 •
Am primit scrisoare de la taica. El ,îmi scrie că un cizmar din Cermei
şi...a omor,ît soţia, numai din motiVi\ll că n--a vrut să vină acasă cu toate că
o iubea foarte mult. Budapesta, 27 februarie 188620 •
Am fost la oo-rruri la istoria antică, după masă cu copiii, seara am mers
1a bal mascat. La ora 11 a izhucnit un incendiu la pod iar publicul a fost
mult. Buda.pesta, 28 februarie 188621 •
Am venit acasă după ora 2 noaptea. Am dormit pînă la ora 8.30. După
masă m-am dus la cafenea şi acolo am stat pînă la ora 17.30. Azi m-am purtat rău că am ~nvăţ.at tare ,puţin. Azi nici n-,a,m fost la prelegerea lrui
Kerekgyart6.
Vasi:e, să nu apuci pe oalea rea.
Tot azi am trimis la iubita mea, decupat din ziar, evenimen.tul cu balul
ratat, de la redută. Seara am învăţat şi am dat lecţii (meditaţii). Este ora 9
seara şi am lbă.ut doar o ceaşcă de ceai.
Azi am depus şi cererea pentru examenul de profesor. Budapesta, 1 martie 188622 •
Am primit scrisoarea de la taica. între timp am fost la cafenea şi apoi
la conferinţa unui istoric, Marcalihor [ sic!]. El nu a venit la conferinţă şi
atunci eu am venit acasă.
La ora 5 am asistat la un examen de doctorat. Un coleg de al meu a
reuşit. Budapesta, 3 martie 1886 23 •
Am fost la baie de dimineaţă apoi am venit la prfoz unde a fost prezent
şi Viznecher.
Azi am Snvăţat prea puţin. Trebuie să ,depun un efort mai mare, trebuie
să depun un efort sporit. Budapesta, 9 martie 1886 24 •
Ieri Petru Truţia a vorbit iÎn cauza noastră naţională cu puţin efect.
Truţia nu e omul care ar ,putea înainta sifînta noastră cauză. Babeş a îmbă
trînit şi mu1ţi r~vnesc la pierderea popularităţii sale atunci cîn,d ar trebui să
ne iertam erorile indivi,duale unul altuia şi să lucrăm umăr la rumăr pentru
salvarea naţionalităţii noastre, fiind atăcaţi de toată lumea. Rău faci domnule
Mureş.an cînd dai năva:ă asupra lui Slavici ,şi rău faci domnule Slavici clnd
dai năvală asupra lui Meţianu, Roman (Alexandru) Goldiş [viitorul episcop al
Aradului între 1899-1902 - n.n.]
Aceştia siînt rom~ni buni ca şi ,dumneata ·şi rău facem cu toţii oînd ne
înstrăinăm unii de alţii prin personalităţi uI"kioase. Lăsaţi şi hoţii din -temniţă căci avem lipsă de ei în lupta groaznică ce ni-o oferă duşmanii puternici
ai naţionalităţii noastre, a limbii noastre materne!
A ,încetat lupta cu .dreptul În mînă, ,provocarea la sirnţ,ul de dreptate,
a început lupta -ou focul şi cu pumnul. Hands off !
19

p. 72.

20

p. 73.
p. 73.
p. 73-74.
p. 75.
p. 78.

Idem,
Idem,
n Idem,
22 Idem,
23 Idem,
t 4 Idem,
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Noapte bună scumpă naţie! Budapesta, 11 martie 1886 25.
M-am -trezit la ora 6.30. Intre 7-8 am citit în cafeneaua lui Micsek
vorbirea lui M. Kogălniceanu, care a făcut o impresiune straşnică asupra tuturor.
tinerilor de aici. Ungurii nu voiesc să ştie de ea. S-a făcut drept aceea propunerea din partea mea şi a lui Ţepeneag să o traducem fo ungureşte, să o tipărim şi să o trimitem yrin toată ţara [Ungaria şi Tra.nsilvania --- n.n.] ca
să audă şi ungurii odata un runet al adevărului. Nu ştiu vom putea prea împlini ... Budapesta, 12 martie 188626 •
Inainte de amiază am fovăţat. După amează am fost de la 2-4 la prelegerea lui Kerekgyart6. Seara am propus şi învăţat. Acum mai scriu o epistolă
la Viorica, apoi mă culc şi mai citesc dta [,puţin - n.n.] :în pat.
Am convenit azi ou Telescu ,care vine din Viena spre a merge de paşti
acasă la Arad. Mi-a povestit des~re Tuducescu că e cu totul delăsat. Om cu
talent literar, dar deibilitatea voinţei sufleteşti il va doibor:î. Imi pare rău;
,speram ,că are să !Îmbogăţească literatura romllnă cu ceva umor, de care
a~îta lipsă avem. Că el a avut o vină excelentă umoristică după cum m-am
convins din cîteva [ compoziţii - n.n.] a lui care mi le citise pe cînd eram
şi eu voluntariu la Viena.
Se vede aceasta şi. de acolo că nu puteam vorbi cu el ca să nu zimbesc
mereu.
Telescu-mi povesteşte următoarea fotiîmplare: Eu eram dator unui croitor din Viena ou v·reo 10 fl[orini]. Tot la acela era şi Tuducescu dator. In
lunile trecute convine croitorul ou Tuducescu şi-l :Întreabă: - ,,Domnule
Tu.ducescu nu cumva ştiţi D-vs. ceva de9PI"e domnul Goldiş? Imi daliOrează
tncă o mică sumă. Dar el nu dă semn de viaţă. Această sumă ar putea să
mi-o trimită'" - ,.Dar ştiţi D-vs. domnule maistru, această sumă o să v-o plă
tească dragul Dumnezeu fiindcă prietenul meu Goldiş este de mult mort.
In oer puteţi să cereţi banii de la dînsul'". - ,.Nu mai spuneţi!? Acest bărbat
t"măr, a murit IÎntr-adevăr? N-a! Asta fotr-adevăr ar ifi păcat•.
Cu aceasta el a plecat, a luat carneţelul şi mi-a şters numele şi datoria
făcînd deasupra mea o cr,uce. Eu !Încă voi căuta să-i plătesc banii cît mai
ourund şi să-i dovedesc şvabului .de omenie că morţii rpot iinvia şi !Înainte de
termenul sfintei scriptu·ri. Budapesta, 12 martie 188627 •
Am fost la cafeneaua Micsek 'fi acolo am citit ziarul. După ora 10 am
învăţat.

După masă la ora 14.00 l-am asoultat pe [profesorul] Kerekgyârt6 şi
după ora 15 am dat examen la el din istoria modernă'. a Ungariei. Bătrlnul
a fost foarte mulţumit ·şi m-a flatat spunîndu-mi: ,,iDomnul Goldiş. eşti
pregătit ca ,întotdeauna•, după care am fovăţat Ja latină şi i-am IÎnvăţat
pe copiii profesorului unde eram în gazdă. Doi colegi n-au luat examenul de
drept. Acum mă culc dar mai iÎnainte îi scriu Violei.
ZI Idem, p. 82-83. Rnultă cit de veche şi puternică era detaşarea lui de cultura şi
politica străină de neamul său.
·
• Idem, p. 84. Goldiş se referă la clasele eq,loatatoare reacţionare maghiare ti nu la
poporul maghiar.
27 Idem, p. 85-86.
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Spre seară au fost pe la mine Deac şi Aron. Budapesta, 13 martie
1886".
Dimineaţa am ,fost la cafenea, de unde ne-'1Il1 dus ou Halic Ia croitor,
unde ne-am comandat două ritnduri de haine şi un pardesiu ,cu 100 forinţi.
După masă m....am plimbat cu copiii ,pe care-i îngrijeam la profesor.
La ora 15 m-am dus la ~inţa societăţii „Petru Maior• unde '1m asroltat ,prelegerea lui Vlaicu despre hîrtiile de bani, bancnote, etc.
S-a iscat o dispută între dînwl şi Ţepeneag, Sîrbu şi Ddbrin, etc.
După şedin,ţă, la ora 6.30 [ 18.30] am venit acasă, ,am cinat şi '1poi m-am
dus l'1 Kammer, unde era strÎlnsa [ adunată - n.n.] tinerimea romiină pentru
a discuta despre o serată muzicală-literară, care ar fi să se aranjeze tncă
în kma aceasta. A ifost acolo şi domnul Popovici, artist de Ia Opera din
Vien,a, fiind 3n trecere către Bucureşti.
A .fost vot1ba -să ia şi el parte la concertul Granjat, dar fiindcă se ~ntoarce din Buroreşti prea t!-rziu, s-a decis ca să aranjăm un concert :fără
dtnwl.
S-a vorbit mult după datina romilnească. Am vorbit şi eu accentuînd în
contra părerii .lui Suciu, că terenul prezent nu e aplioat :spre a putea atrage
la ,petrecerea noastră ,şi pe străini şi aşa să facem numai o petrecere pur romiinească. In urmă s-a ales un comitet de 12 membri ţntre care sunt ,şi eu.
De acolo, pe la orele 11 (23) ne-am dus la [ oafenea.ua] Micsek.
La 12 [24] apoi ,am venit acasă şi m-am culcat. Budapesta, 14 martie
188629 .
Azi dimineaţă m-am sculat la ora 7.30 fiind de ieri obosit. Am studiat
pînă la 12. După ;amiază am fost la cafenea.
Azi a fost serbarea jU1bileului din 1848. 15 martie. Tinerimea universita-ră a aranjat o demonstraţie mare. S-au văzut stea.guri cu inscripţiunea
,.l!ljen Kossuth Lajos•. Eu nu am participat. Alecsici a fost acolo. Budapesta,
15 martie 188630_
De la ora 8 am ÎnvăţQ.'t metrica lui Horaţi.u. între 14-15 am fost la
prelegerea profesorului Kerekgyart6 iar de la ora 15-16 la profesorul Balagy [ sic!], după care am meditat copiii şi am învăţat apoi şi eu. Budapesta,
16 manie 18863t.
Inainte de ,prunz am fovăţat. După masă am ylimb.at copiii iar :seara am
învăţat din nou. Am mai fost la moară cu Feri sa comandăm făină. Dl. m-a
rugat .să merg cu Feri. Marghit a alunecat şi şi-<1. scr,întit piciorul. Budapesta,
17 martie 18863!.
De la ora 9-12 am învăţat, apoi pînă la 13 am dat meditaţii la copii.
După masă am fost la cafenea, Gpoi la prdbă la croitor care m-a chemat
pe s1mbătă seara. La ora 15 m-am dus la b~bliotooa universitară să asoult
prelegerea lui Marcali [ sic!], dar nici el şi nici studenţii n-au venit.
• Idem, p. 88. Goldiş citea la cafenea mai ales ziarele de stânga din imperiu. Viola
SOţie. Ea va fi menţionată în jurnal: Viola, Viorica, Vioricăi, cu iniţia
la V., ~ Vioara.
29 Idem, .p. 89-91. Goldiş era membru activ al societăţii ,,Petru Maior• di.n Budapesta. La Viena a fost mmibru al societăţii „Rominia jună•. Suciu este viitorul organizator
al adunării de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918.
• Idem, p. 91.
n Idem, p. 92.
11 Idem, p. 92.
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M-am întors acasă, am citit şi am meditat copiii.
Azi am primit scrisoare de la scumpa mea şi i-am şi răspuns.
Anexez la ziiua de azi acea •ştire din „Pesti Hirlap", 5n care este vorba de
prinţul moştenitor şi de Ardeal. Mai copiez aici o poezie satirică dintr-o revistă germană.

Toată ziua a plouat, frigul se menţine, Domnul [gazda - n.n.] aprecia
ia·r începe frigul.
Nu mai vine primăvara, o aştept atît de mult. Budapesta, 18 martie
1886 33 •
Intre ora 8-12 am învăţat, după care am meditat copiii. Între orele
14-16 l-am audiat pe profesorul Kerekgyart6.
Azi am căpătat de la taica epistolă ,în care-mi scrie că ei sunt cu toţii
sănătoşi şi că Ionuţ fuge iÎn patru picioare dintr-un loc 5n celălalt şi că toţi
se bucură de el. Dacă vede pe taica foge din toată ,puterea şi se marăcă
[urcă - n.n.] la el ,pe cizme, ca să-l ieie în braţe.
Imi scrie taica că •În ziua de 3 /15 martie ungurii au serbat şi ~n Cermei
o mare sărbătoare; el la rugarea lor le-au dat trecurile [sic!] bisericii noastre,
ca să facă la·rmă cu ele. Puşcă unguri-n vfot, dar cu toate demonstraţiunile
lor pe noi, unguri nu ne-or face. Apa trece pietrele rămîn.
Am căpătat azi şi de la unchiul Simion Cornea, preot în Răpsig o epistolă
în care mă roagă să-i comunic ceva de prin bibliotecile de aici referitor la
istoria comunei Răpsig sau a teritoriului aceluia.
M-a atras mult zicerea lui Szechenyi [sic!] care mi-am amintit-o: ..,înainte
de toate am ajuns la concluzia că omul cinstit n-are voie să asculte de vorbele
lumii. Foarte adevărat, virtutea cea mai mare este să fii om de omenie, ,fără
muzică, fără gălă.~ie. Ce păcat că omul este om". Azi am citit cuVlÎntul preşedinte!u1, arhiepiscopului Simon, rostit .Ia deschiderea asociaţiei ,.Sfîntul
Ştefan". A fost o cuv,întare splendidă. Bucapesta, 19 martie 1886 34 •
După masă am mers la plimbare pe malul Dunării -şi m-am uitat la vapoarele ce mergeau ,în sus şi fo jos. Vremea a fost fruanoasă.
M-a durut inima văzfodu-i pe săracii hama:i care din zori şi pînă-n
seară cară la saci şi nu primesc nici măcar atîta ca să se sature.
Doamne, Doamne, ce egoistă e lumea şi ce imperfectă este.
Alta ar trebui să fie lumea. Budapesta, 2C martie 1886 35 •
Am fost la ,plimbare cu copiii. Croitorul mi-a adus hainele acasă dar
pardisiul 1--am .dat ,Înapoi să-l ·refacă. Mai trebuie să-i dau 50 .forinţi. Am primit scrisoare de la Viola, îi răspund şi mă culc.
Aan observat că mă simt mai bine dacă nu beau vin. Doar de fumat să
mă pot lăsa. Buda~esta, 21 mart:e 1886 16 .
Intre 8-12 am studiat. A fost la mine Deac şi am tra !us „Ode:e lui
Horaţiu". După masă am fost la cursuri, am meditat copiii şi apoi am încă

văţat.

Nu ştiu dacă aş fi greşit cu ceva. Budapesta, 22 manie 188fr' 7 •
aa Idem, p. 93-95.
34 Idem, p. 96-98. Ionuţ este fiul suror;i lui Vasi!e GolJiş,
Vasile Jurca În comuna Cermei, unde era cu parohia şi tatăl său.
35 Idem, ·P· 99.
a~ I<lem, p. 1:JO.
a7 Idem, p. 101.
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Intre 7-8 am fost Ia caifenea. După 8 am c1t1t. După masă am fost la
Societatea „Petru Maior" ca ,să diocutam despre concert. Sînt foarte scumpe
sălile. Dar totuşi ,îl vom ţine. Budapesta, 23 martie 1886 38 •
Azi nu mi s-a întîmplat nimic de ânsemnat. Dimineaţa am fost de la
8-10 la Fe;erpataky apoi ,de la ora 10 am studiat acasă. După amiază am
fost cu pruncii la preumblare şi apoi am citit scrierea l,u.i J6kai: ,,Milyenek
a nok?". Budapesta, 27 martie 188639 •
Azi am tradus „Oda lui Horaţiu" şi am fost ;a societatea „Petru Maior".
Oameni leneşi, spiritul tîmpit. Cauza e că nu ştie nici măcar unul perfect
româneşte. Dar e şi greu de a şti. Tot omul -îşi formează .după gustul său
cuvinte ,din .latină. Asta e o procedură cu totul rea şi foarte periculoasă pentru limba rom1ină.
Latinismul ne .strică .frumuseţea şi originalitatea limbii. Unde eşti Vorosmarty românesc, ca să ne dai o limbă ori,ginală şi perifectă?
In Slavici am mare speranţă, el vorbeşte şi scrie mai frumos româneşte
dintre toţi rom1Înii ce trăiesc azi. Budapesta, 28 martie 1886 40 •
Azi dimineaţă am trimis răspuns la conscitoriu şi la comanda militară.
După amiază am fost la ,preumblare, apoi am ,învăţat cîta [,puţin - n.n.]
Am fost de la ora 5-7 la .şedinţa [societăţii] .,Petru Maior". Seara acasă.
Budapesta, 29 martie 1886 41 •
Azi dimineaţă m-am ,sculat -la ora 6,45, apoi .de la 7.30 la 8.30 m-am
preumblat ,pînă afară din oraş, unde miliţia face exerci,ţii. M-a picat foarte
bine. Am luat şi o doză de „Seidlity-Pulver" deoarece azi noapte am avut
durere de cap. De la 8.30-12.00 am !Învăţat. După amiază am fost la prelegere la Kerekgyart6 şi Ballagi. Seara am studiat. Azi am primit epistolă de
la Viorica, i-am scris deloc napoi. Budapesta, 30 martie 1886 42 .
Mîine va ,f.i concertul societăţii „Petru Maior". Budapesta 1 aprilie
188643 •
Am fost 1a profesor ca să mă examineze mai devreme ca să ,pot pleca fo
armată. Budapesta, 2 aprilie 1886 44 •
Notiţele aceste le scriu luni dimineaţa. Sîmbătă adeca am avut concertul
.împreunat ou danţ şi aşa de la 7.30 am fost acolo ,pînă dimineaţa :a 5.30.
Petrecerea a su::-ces moralmente .foarte bine, dar materialmente este vreo
30-40 .fl(orini) ceficit, ce avem să plătim noi, organizatorii. M-am petrecut
foarte bine cu d-şoara Emilia Haţiegan, nepoata alu Marienescu. Nu e .frumoasă nici deoît, dare foarte plăcută. Budapesta, 3 aprilie 1886 45 .
Azi am ,dormit ,pînă la 8.30. Apoi m-am sculat şi m-am dus la preumblare
ca să mă răzbun [ ... ]. După amiază de la 2.30-6.30 am fost cu pruncii
pe muntele Gel:ert; era lume multă acolo, aerul plăcut, yăcat că nu este nici
o restauraţie [sic!], i-ar merge bine acuma în primăvara. Sîmbătă am trimis
epistolă Vioricei. Seara m-am culcat de timpuriu. Budapesta, 4 aprilie 1886 46 .
38
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Dimineaţa am studiat, dar n-a mers bine, deoarece m-am simţit încă
foarte obosit. Ceva :însemnat nu mi s-a fotîmplat. Budapesta, 5 aprilie 1886 47 •
Dimineaţa de la 8-12 am studiat, apoi după amiază la prelegere, seara
m-am culcat de timpuriu. Am durere de ca.p. Timpul e minunat de fournos.
Buda.pesta, 6 aprilie 188648 •
Dimineaţa de la 8-9 am ,învăţat acasă; a.poi de la 9-11 am fost în biblioteca rnuseului, unde am citit .de la Bartal: ,.Latin es Gorog Hangtan'".
E interesant pentru omul ,de specialitate, dar totuşi cam sec. După amiază
de la 13.30-14.30 am fost la preumblare cu copiii. Apoi am studiat acasă.
după ce am fost şi la Kerekgyârt6 .Ia prelegere. Azi am epistolă de la taioa,
scrie că acasă nu stau lucrurile rău. Azi mai toată ziua a plouat, după amiază
un vlÎnt puternic şi rece. Azi scriu !Încă taichii şi lui Emil epistolă, .apoi mă
culc. Budapesta, 7 aprilie 188649 •
Azi duminică, la 11 aprilie, scriu continuare; ceva de ~nsemnat nici nu
mi s-a •intim.plat. Am învăţat regulat şi am trimis oîteva epistole. Budapesta.
11 aprilie 188650.
Nimic nou. Mă scol regulat. Umblu la prelegere Tegulat. Azi am fost la
scaldă [baie .sau ştrand - n.n.] ,plină la ora 9; apoi m-am ras. Am trimis epistolă la V[ iorica ]. Acu fovăţ istoria lui Lipot I. (1657-17C5). Budapesta, 14
aprilie 1886 51 •
De acum inainte mă scol la ora 6 dimineaţa. Pfoă la ora 8 am să fiu la
cafenea, [ de laJ 8-12 am .să studiez. Am fost la comisariat ca să mă ia la
batalionul 44, fiindcă e mai aproa.pe de mine.
Am fost .Ia muzeu şi am citit nişte documente. B-udapesta, 15 aprilie
188652 •
Am scris azi un articol ,împotriva cărţii lui Frary şi cu asta a trecut
ziua. Budapesta, 19 aprilie 188653 •
Sunt deja 8 zile de clnd nu am mai scris nimic în ziar [jurnal]. A fost săp
tămfoa patimilor a D-lui nostr,u Isus Christos. Pe de o parte am fost ocupat
cu studiul, pe de altă parte cauza nescrierii a fost lenea.
In săptămîna trecută am primit şi trimis epistole.
Paşcile (25 aprilie) le-am serbat În pace .şi sănătos cu bucurie. Timpul a
fost minunat de frumos. La paşei, diminea.ţa am fost la biserică. Liturghia
a fost romaneşte. O-nul Antal încă, luni, nainte de paşei a călătorit de acasă
la Peci. Azi ,d-na, a sosit. Azi am auzit că doamna huleandră [femeie stricată - n.n.] şi. azi -toată ziua a fost după amiază la drăguţu său care numai azi
dimineaţă a sosit din provincie. Oare cu ce suflet poate accepta pe bărbatul
său? Şi are 3 feciori şi o fată. Iartă-i doamne că nu ştiu ce ,fac.
Idem, p.
Ibidem.
e Idem, p.
50 Idem, p.
51 fuidem.
52 Idem, p.
licenţl, acordînd
47
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mai multe ore pentru studiu; de dllllineaţa de la ora şase ,pînă seara

Idem, p. 115.
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Azi dimineaţă am studiat. După amiază am fost pe muntele Gellert cu
copii, am dus cu mine not·iţele şi acolo am studiat. Am căpătat de la Kerekgyan6 mai multe notiţe din istoria izvoarelor istorice ungureşti.
Mîine capăt altele.
Tl:Illpul e foarte foumos; eu sănătos şi voios, numai bunul Dumnezeu
să-mi ajute a ,putea depune examenul special.
Am primit concesiunea de ,a putea servi la Regimentul 44 (Alibrecht), în
cazarma de pe strada [ ... ] care este aproape de mine. Pe Paşei am căpătat
de la domnul [Antal - n.n.] ,un lban de 5 fl[orini], de la ibuleandra de doamnă am căpătat 3 perechi de ismene, 12 •gulere şi 6 pereohi de manşete. Merei! lmi pare că a fost azi pe muntele Gellert şi Emilia Haţiegan. Budapesta, 27 aprilie 188654 •
Azi dimineaţă am fost cu 'copiii pe aşa numitul „Vermezo", unde împă
raool Francisc-Ios~f I a adus toate trupele aici. A bătut un v~nt mare, de
ne-am umplut cu toţi de praf. După amiază am mai citit ,una alta. A fost
Alexiei la mine. Am primit de la V[ iorica] epistolă, i-am scris de loc napoi.
Budapesta, 28 aprilie 188655 •
Sînt bolnăvicios, mă doare peste tot, mie frică ,de moarte. Doamne iartă
mă că sînt tare păcătos. Budapesta, 3 mai 1886 56 .
M-am sculat la ora 10. Sînt bolnav. Am primit scrisoare de la mama Violei. Mă roagă să mă tratez. Budapesta, 7 mai 188657 •
Azi am fost afară .Ia Sipitalul militar, dar nu am căpătat testimoniul că
sum [sunt] rnorhus [lbolnav - n.n.]. Au zis să mă duc la Platzkommando.
Azi primii epistolă de la V[ iorica] IÎn care-mi scrie şi aceia că bietul
Alessandru Tuducescu, universitar în Viena, alaltăieri. a murit acolo la părinţii
sei. Tată-seu a fost ,învăţătoriu.
Mi-a fost amic bun şi .cruda moarte l-a răpit dintre noi ,prea tânăr. A
fost copil de mare speranţă şi naţiunea romină pierde în el un fiu deştept
şi devotat cauzei naţionale.
Odihneşte În pace scumpe suflet, bunul Dumnezeu să~ţi răsplătească dincolo de mormfot, ceea ce n-ai ajuns dincoace.
O, doamne, dă-mi sănătate că:ci mă tem să nu ajung şi eu prea de cu
grabă ,în mormînt. Am încă de a face una alta aici.
Dintre amicii tinereţelor mele Trandafir, Schorsohrnidt, Tuduccscu sunt
mo~i, toţi din cauza lipsei materiale. Tudocesou ,în Viena odată trei zile
nu a aV'llt ce mînoa. Inainte de asta c-u vreo lună QIJl1 uitat despre moartea
mea. Acum sărmanul el fotru adevăr e mort. Fie-i ţă.tiîna uşoară şi memoria
binecuv~ntată. Budapesta, 9 mai 188658 •
Azi primii epistolă de la V[iorica l în care-mi scrie că nu Tudu,cescu Sandu, ci frate-său preparandul a murit. 1ableaux.
Eu am şi t·rimi-s deja o epistolă de condoleanţă lui Tata Tuducescu.
Azi a ifoot la mine înainte de amiază Meyer ,şi Berecz şi ne-am foţeles,
că cine ce fel de cărţi va duce cu sine la examenul scripturistic. Mai deuIdem, p.
Idem, p.
Idem, p.
~7 Idem, ,p.
a Idem, p.
54
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primii epistolă şi de la taica, unde~mi scrie că ei cu toţii sunt sanatoşi
au mare bucurie de Ionuţ, care acuma 1Începe să umb:e. Barem atiîta bucur~e să aibă şi ei, iubiţii mei părinţi, căci altcum viaţa lor e foarte unisona.
Aou sîmbătă, în 15 mai avem scri.pturistica [ ... ] din special şi apoi
săptămîna viitoare examenul. Budapesta, 12 mai 1886 59 .
în sfîrşit sînt gata, slavă domnului. Sîmbătă 15 Le. am lucrat de ciimineaţă de la 9-5 după .amiază la cele două lucrări de istorie. Terna am
primit-o din istoria lumii: ,,Demonstrarea detailată a factorilor culturii ele\ne-". Am ~ucrat la această p,înă la ora 1 .după amiază, cind mi s-a dat
terna din istoria maghiară: ,.Cum s-a dezvoltat viaţa publică ,în Ungaria fo
timpul Lui Ferdinand al V-lea până la proclamarea legilor din 1848".
ln această după amiază am lucrat pînă la patru şi jumătate, venindu-mi
însă rău, a trebuit să las lucrarea baltă şi să vin acasă ou traisura. Duminică
(în 16 mai), ~e la 9 dimineaţa am lucrat pînă la 3.30 după masă, iar la latină
am primit elegia scrisă de Propertius: ,,La moartea lui Paetus". În int-roducerea latinească trelYuia să se descrie activitatea literară a lui Propertius. La
sfîrşit trebuiau explicate rîndurile subliniate.
Mi-a fost teamă că lucrarea din istoria maghiară va ieşi proastă dar
Kerekgyan6, ,în timpul examinării s-a aplecat spre mine şi mi-a .spus: ,,Degeaba v-aţi scuzat, lucrarea este bună. Numai că aţi uitat să faceţi aprecieri
asupra legilor privind limba maghiară".
Lucrarea la latină era de asemenea bună. Iar cea referitoare la istoria
uni, ersa!ă pmfesorul examinator mi-a arătat-o la sfiîrş.itul examenului fiind
scrisă pe ea: ,.lucrare lăudabilă scrisă într-o concepţie excepţională ~i cu mare
uşurmţă".

Mai înainte am dat examenul oral la latină. În ordinea alfabetică eu am
fost ultimul. Banal mi-a pus următoarele Întrebări: ,,Care este deosebirea
Între răaăcină şi radicalul cuvîntului?"; ,.Ce este analiza morfologică şi sintactica?"; ,.Cîte rădăcini de perfect s,Înt in latină?"; ,,Trac.ucere din Aeneis,
canea a 4-a de Vergiliu!: ,,Diserat ille ,patrii magni parere parabat impe. "
flUilll.
Am -răspuns excelent fără ni•ci o greşeală la toate ,întrebările, traducerea
am făcut-o fără nici o greşeală. Banal era foarte mulţumit. După aceea am
dat examen la istoria maghiară. lntrebările: 1. ,,Izvoarele lui Matyas", puţine am ştiut, 2. ,.Situaţia limbii maghiare fo epoca Arpazilor", asta am ştiut,
3. ,,Ulaszl6 al Ii-lea", asta am ştiut oarecum. 4. ,,Iosif al II-:ea", a,sta am
ştiut-o mai bine.
Bătrînul Kerekgyart6 mi-a spus-o la sn•rşi't: ,.Ai mers bine, dar putea să
meargă şi mai bine".
La sfîrşit la istoria universală m-a examinat Chervan. Întrebări: 1. ,,Cosmogonia antică"; 2. ,,Spaţiul istoriei ,în Evul mediu"; 3. ,,Cur.sul expansiunii
arabe şi graniţele ei"; 4. ,,Situaţia creştinătăţii fo Europa occidentală în sec.
al 15-lea"; 5. ,,Sinodul de la Trident"; 6. ,,Eta,pele revoluţiei franceze". La
toate acestea am răispuns frumos.
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Examenul a ,început la ora 3 d.m. şi Bartal a anunţ;n la ora 7 rezultarul.
Al meu a fost cel mai bun. La fel din materiile principale ca şi din cele
secundare: meritoriu. Rare ori m-am -bucurat .în viaţă aşa ca aoum .
. Pare-se că am aîştigat simpatia lui Banal. A doua zi întîmp!ăto-r m-am
ÎntÎlnit cu el pe stradă. I! salut şi vreau să merg mai departe, dar el se
întoarce şi ,îmi spune pe nume: .,Domnule Goldiş, nu aţi fi dispus ~ă veniţi
la anul, la noi, să ,predaţi la şcoala de aplicaţie?" Fireşte că am răspuns
cu da şi l-am rugat să mă susţină. La care el a răspuns doar atît: ,,cereţi numai". Deci :a anul voi veni la Buda.pesta la şcoa!a de aplicaţ"e. \'oi primi
300 forinţi pe 10 luni. Pe l,îngă asta mîncare şi cazare gratuit şi o plată
<;uplimentară de cel puţin 20 .forinţi lunar. Mai mult nici n-.a.ş putea dori.
Am telegrafiat la părinţi rezultatul examenelor, i-am scris Violei şi lui
Emil.
De mîine s,Înt soldat pentru .patru săptaanîni la bata:ionul 44 Albrecht.
După aceasta rrnă voi duce acasă cheva săptămîni .şi din nou la Budapesta.
La anul cu ajutorul Domnului, doctoratul şi diploma C:e ,pr01fesor. J3,udapesta,
21 mai 188660.
De c-înd n-am mai scri•s s-au fotiîmplat multe. Nu degeaba mi7a fost
hică că n~am să rezist cu boala la armată. După 11 zile mi~a venit foarte rău.
N-a°: ş~iu_t de mine. A venit doctorul şi m-a avertizat că ,pot face aprindere
de plamm1.
Peste 5 zile m-am souLat din pat şi m-am dus :a profesorul Bartal cu
cererea solicitîndu-1 să-rni spună şi condiţiile pentru anul viitor. El m-.a
trimis imediat la groful Kornis, strada Sugar nr. 124, dar groful a călătorit
chiar fo aceeaşi zi. I-am scris şi acuma aştept răspunsul.
· Ieri i-am scris profesorului Marcali [sic!] în problema condiţiei (acei
20 forinţi pe lună pe care i-aş putea primi în plus), şi cred că planul meu,
la anul va reuşi [ ... ]
Ieri fo problema Ianszki a .fost bucluc mare. Un om a fost omorît de
po!iţişti. Mai mulţi au fost ·răniţi. Toată treaba ,au făcut-o ziariştii [ ... ] O
cenzură dreaptă din partea organelor de stat este neapărat nece~ară. Morala
o distrug ziarele În acest hal [ ... ] Şi presa din Ungar.ia, to.ată e pe m:na
[ speculanţilor - n.n.]. Dacă ,în Euro.pa n-ar fi [ ... ] [ aceştia - n.n.] ne-am
Împăca cu mu!t mai bine. Budapesta, 7 iunie 1886 61 •
Am fo~t la universitate, dar a fost ,închis. De ,aco:o am plecat la ştrand
unde am citit ,în presă despre buclucul cu cel omor3t de ,poliţişti. Au ifost
răniţi mai mulţi poliţişti. Semne proaste: Prob-lema muncitorească! Socialismul! Budapesta, 9 iunie 1886 62 •
80 Idem, p. 126-131. Rezultă că Vasile Goldiş şi-a terminJt studiile ,în vara anului
1886. Tot acum i se face propunerea <le a acceipta numirea lui la lil:cul de aplicaţie din
Buda~sta. Unii istorici afirmă gr~it că Vasile Goldiş şi-a terminat srudiile în 1885, iar în
1886 ar fi obţinut numirea de profesor la liceul de aplicaţie d,n Buda.pesta.
- 11 Idem, p. 131-133. Goldiş mani!festă interes faţă de ,propunerea profesorului Bartal
pri-vitoare la numirea lui În funqia de profesor la liceul de aplica.ţie foceq,und cu toamna
anului· 1886.
· 112 Idem, p. 134-135. Reţinem interesul lui Goldiş pentru agita.ţi.ile muncitoreşti din
imperiu.
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Am citit cartea .intitulată „Teoria tragediei", distinsă .de societatea de litere maghiare cu un premiu de 50 forinţi .aur, un roman istoric despre Rakoczi şi o carte tradusă din engleză despre „Istoria dezvoltării oraşelor din
Ungaria".
Iar au fost demonstraţii fo ora.ş. Poliţia a luat fo jur de 700 ,inşi. Abia
aştept să merg la ţară .şi Viola mă a-ştea,ptă. Nu mai am chef de citit. Budapesta, 11 iunie 1886 63.
Azi am primit înştiinţarea că sînt scutit de armată (fiind bolnav).
M1ine ,plec acasă. La 15 .iunie voi fi la Cermei. Budapesta, 14 iunie 188664 •
De o lună wnt la ţară. Am fost la VioLa de nenumărate ori. Cermei. 15
iulie 188665.
Sunt din nO'll la Bu.dapesta. Am ,elecat din Cermei fo 31 august cu trenul
din Arad. Am ,umblat foarte mult sa găsesc unde să mă pot aşez.a, .fiindcă
profesorul Antal Gyula nu a VI1Ut să mă mai găzduiască. În 2 septembrie
l-am că,utat pe groful Korniş iîn legărură cu numirea mea la şcoală de aplicaţie, promisă de Banal. Groful Korni-ş m-a po,ftit acasă la el, şi, după ce m-a
Sltudi.at din priviri, mi-a spus pe un ton politicos: ,.Ştiţi, numirea dumneavoastră la şcoala de aplicaţie nu este o problemă, dar implică devoţ~unea
totală ,faţă de cauza ~fîntă a Ungariei". A t.inut să-mi amintească de toate
avantajele, ~n plus posibilitatea să-mi iau doctoratul şi să devin cu timpul
secretar erezidenţial. Eu i-am spus că trebuie să mă mai giÎndesc şi voi reveni dupa amiază cu răspunS'lll. Dar eu nu m-am mai dus, fiindcă nu-mi trădez
scumpa mea naţie .şi nici legea strămoşească. Mi-am dat seama că groful
Korniş vrea să-mi iîntindă o oorsă. Dar nu s-a născut Încă acela ca-re să-mi
poată cumpăra cugetul. Voi pleca din Buda, dar voi reveni şi voi ,fa.ce
totul ca de aici să rostesc ,-ăspic.at dorinţa naţiei mele. Sărmana mea naţie,
multe nedreptăţi mai ai focă de suferit.
Tot din Buda am citit despre un concurs pentru postul de pr01fesor de
limba maghiară şi cea rornină de la Institutul pedagogico-teologic de la Caransebeş. M-am hotănt să plec acolo. -îmi pare bine că n-am acceptat să rămîn
printre străini. Neamul meu a,-e mare nevoie de mine şi eu vreau să .fiu la
înălţimea veacului ce vine. Doamne dă să iÎmplinesc această misie. Budapeita.
6 septembrie 188666.
Sînt cîteva luni, de ciînd am fotrerupt ziarul [jurnalul - n.n.] acesta.
Cauzele fotreruperii acesteia siÎnt mai multe. După ce am mers de a-OaSă în
31 august st.n. la Pesta ~fiind mai nainte oîteva zile la Lipova) acolo pînă
ce m..am aşez,at nu m-a mai venit la socoteală să duc ziarul mai departe.
Apoi am citit concursul pentru postul de profesor de limba maghiară şi cea
română la Institutul pedagogico-teologic din Caransebeş. M-am hotărît a
111

Idem, p. 136-137.
Idem, .p. ns.
115 Ibidem.
88 Idem, p. 139. Goldi.ş rcfu:ză numirea sa, în calitate de profesor, la liceul ele aplicaţie
din Budapesta din ,motive lesne de înţeles. In toamna anului 1886 el pleacă la Ca.ranscbcf
ocupind prin concurs postul de profesor la Preparandie. Facem aceasta precizare, dcoaiece
în unele lucrări Goldiş este mcnţiona-t :În mod greşit că a funcţionat În ,1886 ca profesor la
liceul de aplicaţie din Budapesta.
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recurge şi ,în 8 septembrie -st.n. am şi căpătat denumirea de profesor. M-am
dus acasă şi la Viorica pe oîteva zile apoi am venit încoa.ce. In 20 septembrie st.n. am ajuns la Caransebeş. Imi p!ace aici. Sînt profesor de clasă ân
cursul I şi am de toate 23 de ore. Foarte mult. De oind sînt aici, am trimis
spre acoperirea datoriilor mele 85 fl.: am spesat pUJţin, nu am cruţat aşa cum
ar ifi trebuit. Am spesat po:ate ,pe nimicuri, ,în două săptămîni mai mult ou
7 fl. Asta nu e economisire. Caransebeş, 27 octombrie 1886 67 •
[ ... ] Zilele trec ca v,întul. Sînt foarte ocupat, foclt ântr-adevăr nu-mi
pot fora timp pentru a mai nota ceva în ziar. La şcoală mai ~n toată zi cin-ci
ore. Apoi am studi'at „Geschichte der Philosophie" de Schwengler. Pe lingă
toată presupunerea nu pot să nu am fo toată ziua vreo 2 ore ,în violină. Mai
cu societatea de ajutorare a pedagogilor, mai cu nuvela ,.Cum am păţit eu fo
petţite" (oare să o citesc în serată în miercurea viitoare), mai cu verrnl
pentru anul nou la aria lui Bârsan [ ... ]. Trebuie să-mi caut apoi şi cita
distragere ,în societate pentru ca să nu mi se ,prea ângreoieze spiritul. Caransebeş, 27 noiembrie 1886 68 .
E o viaţă ,grozav de hlăstămată aceea de profesor. Pe zi cite 5 ore. Apoi,
mai învaţă, mai lucrează ceva. Mizerie. Eri, am citit fo Casină nuvela (dacă
merită acest nume) intitulată „Cum am păţit eu în peţite". Un fleac. Dar
a trebuit să o fac din consideraţii sociale. Am şi cîntat cu Bârsan din Vi.oară
cîteva piese [ ... ]. Azi am .discutat fo consorţul nostru de mfocare cu Dr.
[fo teologie - n.n.] Popovici despre ştiinţă. E grozav de sedus de teoriile
nebuneşti ale universită.ţilor [ ... ]. Tot atiît de puţin .ştie el de~pre Dumnezeu, că Dumnezeu nu este obiect de ştiinţă, şi dacă ar fi după părerea doctor,ului atunci numai doctorii fo teologie a.r fi creştini. Este deja de mult
constatat că credinţa nu este ştiinţă şi nici nu este obiect de ştiinţă ... Re1igiunea nu este .şi nici nu este bine să fie ştiinţă ...
Imi aduc aminte din istoria literaturii române că în şcolile fanarioţilor se
propune limba română fo o gramatică de trei tomuri şi studiau la ea 20
de ani. lnvăţaţi pe teologi liturghia şi celelalte servicii bisericeşti SC"Urtiîndule, învăţaţi-i să scrie şi să cetească bine româneşte, computul, statutul organic, drepturile şi datoriile civile, măestria de a trăi şi lăsaţi la o ,parte nă
rodeniile de teorii că ne înecăm iÎn ele. Nu scrieţi cărţi ci .dezvoltaţi pe cale
naturală mintea naturală a omului, care a căpătat-o de la Dumnezeu şi da-ţi
1,1ailbii teoriile căpătate de la nemţi. Religiunea să fie: munca. Ştiinţa cea
mai adevărată este: a şti trăi. Asta este natura, Caransebeş, 11 decembrie
1886 69 .
'" Idem, p. 140---141.
88 Idem, p. 141-142. La Caransebeş Goldiş va desJăşura o bogată actlVltate didactică
şi extrall(:olară. Tot aici îşi va ,preschimba dotarea culturală şi cea spirituală odată C'll
lepădarea numelui de Ladislau, aşa cum .fusese trecut arbitrar ân matricolele şcolilor străine
care ,practicau din oficiu această metodă de ,înstrăinare, redevenind Vasile, după cum a
fost botezat la 13 noiembrie 1862 de către bunicul său, Teodor Goldiş, în satul Mocirla
din judeţul Arad.
69 Idem, ,p. 145-150. Interesant de observat este faprul că profesorul Goldiş depune
eforturi sporite nu numai pentru pregătirea lui profesională, ci şi pentru imbunătăţirea procesului de fovăţămînt. Dezbateri aprinse au loc pe marginea programelor şcolare supraîn:
cărcate, inu.tilitatea disciplinelor cu caracter reli4;ios. El crede că elevii trebuie orientaţi
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Pc de o parte, sînt ziua prea ocupat, seara apoi fiind că am durere de
nu prea ,pot să stau sus ... În !unile trecute, am studiat psihologi.a şi
logica lui Pauer. Acum, mă apuc de pedagogie. Zilele trec ca v'Întul fo lucru
pentru existenţă, in durere sfî:şietoare pentru biata naţie, ,în dorul de mândră
şi cu durere fo şale f ... ] Joia trecută sfî-rşind cu examenele am fost toţi
profesorii la episcopu1 la prfoz. S...a vorbit mult. Intre altele ne...a povestit
bătr-înul Popazu despre Snfiinţarea :şco!ilor din Braşov. Cînd a foifiinţat cu
mare greutate şcolile normale, nu ;ii venea nimeni la şcoală. Bătriînul era
amic bun cu un anume Dyck, ca•re era căpitanul. Se plânge către .acesta
despre nevenirea copiilor la şcoală. ,,Lasă că ,ţi-i aduc eu!" - Apoi [ ... ]
aduce pe vreo 30 de părinţi în mijlocul piaţului, ,îi pune pe dereş [ calul bălan
- n.n.] şi puf cu 25 fo fundoi la ei. Lumea se minuna şi se Întreba, ce pă
catul naibii vor fi .făcând bieţii troc.ari de este silită partea inesprimabilă a
trupului lor să vină •În o nu prea măgulitoare :şi prea apro~e cunoştinţă cu
vergeaua pandurului oră,şenesc. ,,Nu-şi trimit copiii la şcoala" - a fost răs
punsul. A treia zi se îmbulzeau copiii la şcoală - deoarece românul era
convins, că şcoala e lucru foarte folositor.
Ne-a povestit mai multe despre fondarea gimnaziului de ,acolo - dar
despre aceasta altă dată.
M-.am cam necăjit ,pentru articolul lui Slavici despre bietul George Alexiei şi dr. V[ incenţiu] Babeş. Pinciu este preocupat de direcţia trihuniştilor,
dar mie nu ştiu cum nu-mi ,prea place naţionalismul acesta prea fogîmfat.
Par-că nu mai este ,în ţara aceasta om de omenie afară de Ioan Slavici. Vor
fi avînd toţi oamenii greşelile lor omeneşti, dar fie ori şi cum, a măscării pe
to·ţi românii cu oarecare nume produce numai o dezbinare foarte stricăcioasă
între noi. Tot aşa amărît am fost şi joi, oînd Olariu şi Dragalina criticau cu
dispreţ „Familia" lui Vulcan. Cică nu corespunde cerinţelor moderne. Sînt
nervos de cîte ori aud cuvîntul „modern" şi poate aceasta m-a sedus de m-am
exprimat prea aspru faţă cu Olariu, care este un om foarte cinstit, dar e
prea sedus de frazele privitoare la cultură ale nemţi:or. Dumnezeu să ferea-scă pe români ,de cultura aşa mare :şi să-i redee lui legea sa strămoşească,
ca să se ,poată ruga din inimă curată [ ... ] Acum mă culc şi mai citesc
puţin ,în pat. Ar trebui să duc •regulat zi,arul ca să mă mai deprind C1ll
scrierea limbii maicii. Caransebeş, 28 februarie 1887 70 •
1n 29 august st.n. ,(luni) la 12 ore şi 1/z m-.am cununat cu iubita mea
soţie Vioara la Lipova, în biserica greco-ori.entală deacolo. După ce iubita
mea a fost trecută de la rom[ ano-] catolici la legea noastră. Actul cununiei
l-a săvîrşit protopopul Li,povei d. Voicu Hamsea, iar nănaş ,a fost domnul
şale,

spre act1v1ta,ţ1 practice, legate de necesităţile româneşti. De asemenea, el afirmă că elevii nu
trebuiesc „Împuiaţi• cu dogme religioase „care viciază sufletul lor liÎnar•. Elevii trebuie
îm-ăţaţi cum să trăiască, cum să devină buni gospodari. Interesantă ni se pare şi afirmaţia
despre natura religiei: ,,Religiunea nu este şi nici nu este bine să fie ştiinţă• (p. 148). In
Mitropolia Banatului, XVII, 1967, nr. 10-12, p. 704, Virgil Molin aminteşte greşit de
„nuvela• umoristică a lui Vasile Goldiş, citită la „Casina română•. După cum se ,poate
vedea, titlul nuveilei nu este "Ce-a păţit Varlaam cînd a 1111Tlhlat în peţ.it•, cum aifinmă Virgil
Molin, ci „Cum am .păţit eu Sn peţite", notată În furnal de Vasile C,okliş .
.70 Idem, ·f· 150-154. Aduce o aspră critică fa. adresa compatrioţi:or sii cu inclinaţii spre
derliinare şi gilceavă. Este mereu .preocupat de intărirea şi dezvoltarea culturii naţionale
,i f~irea ci de influenţele „negative• din afară. Se străduieşte şi depune clon pentru „ca să
mai deprind ,cu scr~rea limbii maicii•.
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protopop al Radnei Vasile Beleş şi soţia lui. La cununie au fost de
părinţii mei din Cermei. Caransebeş, 25 septembrie 1887 71 •
„Un gfod ~mi frămîntă cre(ie)rii
Cheia lumii s-o ghicesc. Caransebeş, 1887 [fără dată]72.

VASILE

GOLDIŞ'

faţă Ş1

JUGENDTAGBBUOH

{Zusammenfassung)
Der Verfasser schildert mit wenigen unwesentlichen Auslassungen <las Jugendtagebuch
Yon Vasile Goldiş, das den Titel tragt: ,,Goldiş Llszl6, Jcgyzetek, 1880 (VII. osztaiyr,
iibersetzt: ,,Goldiş Vasile, Aufzfr hnungen, 1880, VII. Lyzealklasse•.
Das Tagebuch beinhaltet bedeutende Aufzeichnungen aus dem letzten Lyzeums;ahr,
1880-1881, aus den Jahren des Hochschulstudiums, 1881-1886, sowie aus den ersten drei
Jahren seiner Lehrerlaufbahn in Karansebesch, 1886-1888. Sie bestehen aus Aufzeichnungen
personlichen Charakters, Nachrichten aus den sozial-,poli-tischen Geschehen cler Zeit, philosophische Obenlegungen sowie Meldungen aus seiner Tatigkeit innerhalb cler Srudentenvereinigungen „România jună• (JungrlLOlanien) in Wien und „Petru Maior" in Budapest. Interesse
erwecken vor allem seine Aufzeichnungen iiber die Arbeiterbewegung in Osterreich-Ungarn,
ii,ber die politischen Kundgebungen cler Arbeiterklasse sowie jene iiher seine berufliche und
gcmeinniitzige Tatigkeit in Karansebesch.
Das Tagebuch ist eine Erstveroffentlichung und erscheint în cler Betreuung Gheorghe
Şora.

71
Idem, p. 157-158. Aici se termină însemnările cu caracter de ;urna!. Vioara era
Anyos Viola, pi.ctoriţă ,talenta.tă şi •profesoară de ,pian, fiica. ,,solgă1,irăului• din Llpova.
Căsnicia cu dinsa a durat nlLDlai pina in anul 1902, mai ales din cauza inadaptării ei la
climatul vieţii politice româneşti de la care Vasile Goldiş nu foţelegea să facă nici un fel
de abdicare. In acelaşi an, ci s-a recăsătorit cu Elena Luţai (1882-1963), o tînără şi fermecătoare învăţătoare din comuna Pecica, judeţul Arad, alăturea de care şi-a petrecut tot restul

vieţii.
12 Idem, p. 293. Această notaţie apare izolată faţă de restul jurnalului şi reflectă preocuparea pentru descoperirea legilor care guvernează natura şi societatea şi a sensului vieţii.

TESTAMENTUL GENERALULUI ION DRAGALINA

Cu toate că despre viaţa şi activitatea eroică'. a generalului Ion Drăgă
lina, cunoscut nouă şi sub numele de ,,eroul de la Cerna şi Jiu", s-a scris
mult, considerăm că nu au fost epuizate toate sursele documentare; şi mai
mult, un studiu complet ,asupra activită.ţii sale de militar s-ar impune.
In cele ce urmează vom căuta să analizăm un document necunoscut pînă
astăzi, un document care vine să Întărească trăsăturile care l-au definit. Este
vor,ba de testamentul aceluia oare a fost Ion Dră,gălina 1 •
Documentul nu a fost scris în preajma sau fo timpul primului război
mondial, cînd am putea crede că vreun moment al luptei l-ar .fi putut determina pe general să...şi scrie ultimele dorinţe.
:Testamentul nu este datat şi a fost scris clnd Ion Drăgălina avea g,radul
de locotenent-colonel, deci 1n perioada mai 1908-aprilie 1911, oînd se
găsea, aşa cum însuşi arăta: ,.În deplină cunoştinţă a faptelor mele, sănătos
la cap şi la minte".
Testamentul nu a fost scris ,într-un moment de disperare, ci mai de ,grabă
din prevedere, după cum consemnează: .,am hotăr,ît ca pentru cazul neprevăzut să dispun".
Document111l de a cărei descriere ne ocupăm a fost scris clnd locotenentul-rolonel Ion Drăgălina ocupa funcţia de Comandant al şcolii militare de
infanterie din !Bucureşti 2 •
Documentele vremii consemnează că ofiţerul Ion Drăgălina în această
perioadă a fos_t apreciat Jn ~·~n~ă,. diind dov:idă de ~ult. tact pedagoşic;_, ~re
foarte mult stimat de ofiţen .şi 1ulbit de elevi. Aceasta aifirmaiţie este mtanta
şi de faptul că în anul 1909 i se acordă decoraţia Steaua ROIIllftniei clasa a
V..,a3.

Toate acestea ne îndreptăţesc afirmaţia de mai sus, că Ion Drăgălina
scris testamentul nu în urma vreunui eveniment, ci din pură prevedere.
ln.ainte de a trece la analiza în detaliu a test.amentului, am găsit de
cuviinţă să amintim cîteva date biografice.
S-a născut în Caransebeş, la 16 decembrie 1860, dintr-o familie de militari descendentă din satul Borlova, comuna Turnu Ruieni, judeţul Cara.ş
Severin. După termina.rea claselor elementare, urmează .şcoala de ofiţeri,
după absolvirea căreia este repartizat Ia Regimentul 43 infanterie din Gtşi-a

ransebeş.
1

O copie

după

original se

găseşte

În (POSeSia autorului.

N. Uică, Istoricul 1colii militare de in/antnie de la anul 1847-1911,
1911, p. 164, 208.
• N. Popescu, Gtneriutd Ion Driigălina, Bucureşti, 1967, p. 26.
t

Bucureşti,
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In casa părintească s-a bucurat c'e o educaţie aleasă, primind multe indespre România .şi fraţii .de peste Carpaţi, unde, dealtfel, la IUmnicul-Viîlcea, a început primele clase ,primare. Sentimentele oalde pe ca.re le
nutrea pentru români le găsian inserate Într-o notiţă .dintr-un carnet personal,
unde, •În a.n·ul 1882, nota: ,,Plin de mîndrie, cu sper.anta •:n piept că va veni
momentul unde românii vor putea arăta lumii că sînt adevăraţi fii ai '.ui
Traian, că în Yinele lor curge sîngele lui M=.hai" 4 .
La 3 decembr:e 1885 se căsătoreşte cu Elena Giu-rginca din Caransebeş,
descendentă dintr-o veche .familie de români grăniceri.
La 1 decembrie 1887 C:emisionează din armata austro-ungară şi trece
În România, recunosdndu-i-se vechimea şi gradul avut.
ln armata română ocupă mai multe funeţii şi datorită priceperii sale urcă
ierarhia militară pînă J.a gradul de general.
Este momentul potrivit să arătam care a fost părerea comandantului
diviziei, scrisă pe caracteriza,rea de serviciu a :ui Iun Drăgălina la 1 febroo.rie 1888: ,,M-am .încredinţat în mai multe ocazii că locotenentul Drăgă
lina este un ofiţer cu viitor. Ca ofiţer de trupă cunoaşte regulamentele prea
bine ·şi le aplică În mod inteligent. Are mu!te cunoştinţe generale şi este familiarizat ru lucrările de stat major. Conştiinc: os la serviciu şi cu o conduită ireproşabilă, merită focre:derea şi atenţia şeifilo.r" 5 •
Din căsătoria cu Elena Giurgine.a a rezultat şase copii: doi băieţi, Corneliu şi Virgil, şi patru ifete, Aurora, Cornelia, Elena şi Viorica.
Familia Drăgălina era .închegată, tatăl avînd stimă şi consideraţie faţă
de soţia şi •copiii lui, cărora le-a dat aceeaşi educaţie bazată pe dragostea .faţă
de ţară, de pămîntul strămoşesc; a sădit fo inimile lor c· nstea, hărnicia şi
dragostea faţă de oameni.
Este semnificativ faptul ,că pe certificatiul de naştere al celui de al doi!ea
fiu, Virgil, Ion Drăgălina a scris: ,,Binocuvîntarea mea să te ,însoţească toată
vi.aţa. Creşti şi fă-te mare ,În credinţa strămoşească, ·respectă legile ţării şi
pe mai marii tăi, păstrează recunoştinţă părinţi!or tăi. Al tău tată locotenent Drăgălina" 6 •
Sudura care exista în familia Drăgălina reiese şi dintr-un aliniat al
testamentu!ui, un:de Ion Drăgălina se adresează celor doi fii: ,,li rng să fie
ajutorul mamei ,şi surorilor. Cea dint1i care cu dragoste s-a jertfit pentru
creşterea lor, surorilor lor ca unele .fiinţe care au trebuinţă încă de .a ifi
ajutate .şi conduse".
Cinstea de care a dat dovadă Ion Drăgălina a fost o caracteristică a
lui şi convingătoare pentru aceasta sînt părerile !ui Take Ionescu, care, vorbind despre faptele eroice ale generalului, arăta printre altele: .,In viaţă,
nu-l văzusem niciodată. Pină Sn 1915 nici după nume nu-l cunoscusem.
Fără îndoială că acest om se închidea ,În viaţa lui de soldat şi deşi .părinte al
formaţii

• R. Ancu.şa, Generalul Ion Drăgălina, in Calendarul românului, Caransebeş, anul
XLVIII, 1936, p. 105.
2 Arhivele Sm.tului, Filiala Caransebeş, Fond Livw Groza (în continiu.arc ASF Csebeş,
după care urmează fondul şi numărul documentu:11i).
8 ASF Csebeş Fond Liviu Groza.

NOTE

ŞI DISCUŢII

577

unei ,familii numeroase, nu solicita niciodată nimic nici pentru el, ma pentru
ai lui"' 7 •
Pline .de •vibraţie sufletească sînt cuvintele ,pe care Ion Drăgălina le
aşterne fo testamenwl său cu privire la cinstea de care a -dat dovadă şi pe
care o cerea şi de la copiii lui: .,Le las un nume cinstit şi nepătat, căci toată
viaţa mea .am jert:fit-o pentru a-mi ,îndeplini serviciul conştiincios şi pe
cit omeneşte mi-a fost posibil. N-am căutat să mă abat cu nimic de la calea
binelui şi a dreptăţii. Niciodată nu am avut altceva ,în vedere deoît ».îndeplinirea cinstită a datoriei«. Sărac am intrat în armată şi sărac părăsesc această
lume. Doresc din toată inima ca şi ei să urmeze calea pe care am mers. Să nu se
a:bată niciodată de la datorie ,şi cinstea să le fie mai presus de toate. Astfel
am căutat să fiu, astfel :doresc să fie -şi ei".
Era run militar desă·~rşit şi un adevărat pă,rinte pentru subordonaţi.
Sînt multe exemple din viaţa lui care vin ,în sprijinul afirmaţiei făcute. Ne
vom referi doar la ctteva din perioada cit a fost comandantul şcolii de ofiţeri, perioadă care corespunde cu datarea testamentului. In această funqie
a căutat să revoluţioneze sistemul de educaţie şi instruiTe al viitorilor ofiţeri.
ln primul rund căuta să realizeze ,între ofiţeri ,şi elevi o apropiere sufletească.
ln calitate de comandant nu abdica niciodată de la regulamente. In privinţa
disciplinei rni:itare avea o părere înaintată bazată pe înalte ,principii morale
şi respect ,faţă de om . .,Disciplina militară - spunea el rrebuie ialtoită pe
convingere, ţinînd cont în executarea ordinelor de _puterile omeneşti. Omul,
soldat sau ofiţer, judecă chiar cind se a;flă în front sub comandă" 8 •
Penultimul aliniat din testament .se adresează familriei şi fiicei mezine
Viorica, pentru care a avut Întotdeauna o aleasă afeqiune. ln familia Drăgă
lina, pentru Viorica se crease un adevă·rat cult. Sînt demne de luat fo seamă
informaţiile primite de la Vfrgil Drăgălina, care, vorbind despre afecţiunea
tatălui pentru Viorica, a.răta printre ,altele: ,,era slă:biciunea tatii şi noi, cum
l-am ,respectat şi iubit, am avut aceleaşi trăiri pentru sora noastră mai mică
fără să existe ân noi vreo ,pornire de ură saiu invidie" 9 • Era firesc .deci ca În
testamentul său să-şi fi găsit loc cuvenit pentru cel mai iubit copil, cu toate că Ion Drăgălina avea cuvinte alese şi aceleaşi sentimente pentru fiii şi
fiicele lui, Viorica ~nsă era mai plăpîndă, mai gingaşă, mai ataşată faţă de
tată, fapt pentru c.are ,şi afecţiunea lui pentru ea era mai mare. Aşa se explică
faptul că pentru ea a avrut cuvinte aparte fo testament: ,.Iubita mea fiică
Viorica, fiind cea mai mică, are treib'UJÎnţă de indulgenţa şi ajutorul tuturor
fraţilor şi surorilor ei. Cu toţi să contribuie ca şi ea să poată să-şi facă o
. ...," .
canera
Prin testamentul său, Ion Drăgălina nu a lăs,at so~iei şi copiilor averi ,şi
va!ori. Valoarea cea mai ide preţ pe care -a lăsat-o urmaşilor a fost cinstea
şi dragostea faţă de familie, faţă de neam şi ,pămîntul moştenit de la străbuni.
Din viaţa <le toată ziua şi viaţa de familie, Ion DrăgăLina a rfăcut un
tot unitar. Toţi cei care l-au cunoscut aveau cuvinte aparte ca să-l caracteri7 Take Ionescu, Generalul Ion Drăgălina, în Vestul, Timişoara, anul II, nr. 350 din
29 iunie 1931.
8 N. Popescu, op. cit., p. 20.
9 Informaţie primi tă În
anul 1970 ele la fiul generalului, comandorul Virgil Drlgllina.
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zeze. .,E-ra personificarea vieţii simple şi a muncii cinstite, asidue şi dezinteresate. Era un oaracter" 10 •
Nu trebuie să vedem deci în testamentul său expresia vreunui pesimism
care l-ar fi caracterizat, căci generalul Ion Drăgălina, prin faptele sale, ,a
dovedit că a fost un om cinstit, dîrz, curajos, .ferm şi ,gata .de acţiune.
Prin eroismul său de pe -cîmpul de luptă a demonstrat că ,a dat supremul
tribut pentru cauza în slujba cărei.a s-a pus.
Generalul Ion Drăgălina constituie pentru noi o pilidă grăitoare de
oştean care şi-a iubit ţara pe care, la fel ca şi camarazii lui, a clorit să o
ştie liberă şi independentă.

LIVIU GROZA

ANEXA
TEST AMENT.
Subsemnatul, în deplină cunoştinţă a faptelor mele, sănătos la cap
la minte, am hotărît ,pentru cazul neprevăzut să dispun următoarele:
1. In caz de moarte las ce-mi aearţine soţiei mele, Elena Drăgălina,
născută Giiurginca, ca unei fiinţe iubita rşi care cu credinţă, cu dragoste şi
statornicie m....a secondat şi ,a căutat să-mi uşureze viaţa.
Ei âi las toată suma ce .revine din asigurarea ce am contractat la „Generalaa ca să dispună aşa după cum crede că va fii Sn interesul ei şi al
iubitelor mele fete. Asemenea .îi las toată suma ce am depus-o lunar la Casa
de credit şi ajutor a ofiţerilor, la care a contribuit şi dînsa, uşurîndu-mi,
prin chiverniseala ei, a plăti cot~ţiăle.
2. Băieţilor, iubiţilor mei fii, Corneliu şi Virgiliu pe lingă binecuvîntai-ea le las bi!blioteca şi armele mele şi îi rog a se mulţumi cu atît, căci nu
mi-a fost dat, cu toată munca ce am desifăşurat, 'Să agonisesc mai mult.
In schimb tii rog să fie Sn ajutorul mamei şi 9Urorilor lor. Cea dint,îi care
cu dragoste s-a jenfit pentru creşterea lor, surorilor lor ca .unele fiinţe ca.re
au trebuinţă înca de a fi ajutate şi conduse.
Le las un nume cinstit şi nepătat căci toată viiaţa mea am •jernfit-o
pentru a-mi îndeplini serviciul conştiincios şi pe <lÎt omeneşte mi-a fost posibil. N-am căutat să mă abat cu nimic :de la calea bineluii şi a dreptăţii.
Niciodată nu am avut altceva în vedere <lecit „îndepliniTea cinstită ,a datorieia. Sărac am intrat Sn armată şi sărac părăsesc această lume.
Doresc din toată inima ca şi ei să ,urmeze calea ,pc care am mers. Să
nu se abată niciodată de la datorie şi cinstea să le ,fie mai presus de toate.
Astfel am căutat să tfiu, as~fel doresc să fie şi ei.
3. Iubite!or mele fete Aurora, Cornelia, Elena şi Viocica n-.am ce să le
las, declt iubirea mea şi binecuv~ntarea yărintească. Să ,fie cinstite să se
devoteze cu toată dragostea unei cariere sa nu uite niciodată numele nepătat
ce le las. Să iubească pe mama lor, pe fraţiii lor şi să se iubească ~ntre ele.
şi

10

R.

Ancuşa,

op. cit., ,p. 112.
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Să asculte de mania lor care nici un moment nu le-.a părăsit ş1 care cu
şi-a dat tot pentru a le vedea fericite.
4. Doresc ca toţi copiii mei să iubească, să venereze şi să asculte de mama
lor. ,piînă 'În a lor lbătr>Îneţe. Şi arunci -oind â,şi vor crea famiilia lor să nu
uite că ceea ce sînt ei, datoresc mamei lor. Să se iUJbească iÎntre ei, să se
ajute reciproc, să fie cuminţi şi ,să nu uite nici pe tata lor.
Iubita mea fiică V~orica, fiind cea mai mică are trebuinţă de indulgenţa
şi ajutorul tutJuror fraţilor şi surorilor ei. Cu toţi să contribuie ca şi ea să
poată să-şi facă o carieră.
5. Tablourile şi fotografiile mele să raimînă, cit tra1eşte scumpa mea
soţiie la dânsa, după .moartea iei să se împartă deopotrivă 1'a toţi.
Scris şi semnat de mine

drag

Lt. Colonel Drăgălin.a.

LE TESTAMENT DU GENERAL ION DRAGALINA
(Resume)
L'auteur decrit le testament du general Ion Drăgălina, reclige pendant les annees
I 908-1911.
Le testament du general est un document d'un haut patnot1sme qui met en evidence
l'amour pour sa patrie aUS5i bien que l'afifection pour sa fam.ille.
II ne faut pas voir dans ce testament un moment de pessimi6mc, mais plutot de
procaution, car cc qui a caracterise le general Ion Drăgă.lina c'etait l'optimismc, l'honncur et
le courage.
II est mort faisant preuve des -plus hauts traits d'un soldat pr~t au sacrifice supr&ne
pour la li'berte et l'independancc de sa patrie.

ROMANI TRANSILVĂNENI !N LAGĂRUL
DE PRIZONIERI DE LA SULMONA (ITALIA),
!N PRIMUL RAZBOI MONDIAL

ln timpul vizitei pe care am făcut-o în toamna anului trecut la Sulmona,
locul de naştere al mareici ,poet latin Ovidiu, am căutat să elucidez .şi o
chestiune ce-o aveam de mulţi ani la inimă. Anume, iÎn cursul unei.a din
vizitele precedente în partea Văii Peligne de la răsărit de oraş, am trecut
pe lîngă o clădire veche, despre care ânsoţitorii şi p,rieteniii mei sulmonezi
mi--au spus că la iÎnceput fusese o mănăstire (de unde ·şi numele ,actual ,.Badia Morronese" - de la numele muntelui Morrone, care domină ,întreaga regiune).
1n timpul ,primului război mondial, după intrarea Ital~ei în a0ţiune ,ală
turi de Puterile Aliate Gîn mai 1915), această clădire şi-a schimbat .destinaţia,
devenind lagăr pentru prizonierii proveniţi din armata austro-ungară.
·
fo timpul celui ide al doilea ră:zJboi mondial, incepînd cu anul 1943, clădi
rea şi~ primit din nou această destinaţie, devenind lagăr pentru ,prizonierii
englezi din Armata a VIII-a.
Actualmente ea este închisoare a Tri:bunalului di.n Sulmona.
Cum armata austro-ungară din primul răz;boi mondial er,a formată din
toate popoarele subjugate de monarhia habsburgică, am presupus că, printre
. prizonieri, vor ,fi fost şi români transilvăneni. De aici interesul meu pentru
acest lagăr de pI1izonieri. Dar abia acum am ajuns să mă ocu.p cu această
chestiune.
lnteresîndu-mă de arhiva primului lagăr de prizonieri, informatorii mei
mi-au comunicat că nu s-.a mai păstrat nimic, fiind distrusă în timpul celui
de al doilea război mondial. Singurul document ce-a mai rămas sînt plăcile
de piatră de pe monumentul fonerar ridicat în cimitirul ora.şului, cu numele
celor care au murit în toamna anului 1918, seceraţi de cumplita epidemie de
1

gripă spaniolă.
Urmărind cu ,atenţie şi cu emoţie cele aprox~mativ 200 de nume,
săpate pe şase plăci de piatră şi fixate ,pe corpul central al ·monumentului funerar, am reţinut, oa fiind cu foarte mare probabilitate româneşti, urmă
toarele 27, presăra te, în ordine a1fabetiică, printre celelalte, mult mai nu-

meroase:
Adamovicz Janos
Av.raam Ivan
Bacinski T odor
Bardi George
Bucz Constantin
Bulhos Miklos
Burda Jan

Cip Iosef
Csordas Sandor.
Ferluga Anton
Fila Giovanni
Galan Jan
Herian Mathias
Horvath Io~n
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Lojin Iosef
Manastirean Haralampie
Mihok Ianos
Mohoric Iohann
Moisescu George
Morutz Iohann
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Moldovan Iohann
Muntean Georg
Onesik Gjorgj
Papu Grigori
Storz Ian
Surd Giorgio

Timis Stefan
lnainte de a arăta criterii:e adoptate pentru stabilirea naţionalită.tii roa purtători'lor acestor nume, consider neces.ar să precizez că ele au
suferit numeroase schimbări (să nu le zic „denaturări") nu numai din partea lapicidului, ci âncă de mai 1nainte, din timpul introducerii lor ân registrele uni,tăţii militare căreia titularii lor aparţinuseră, di.n partea celui care
le-a transcris; limba maternă a acestuia a jucat un mare rol la „crearea" noilor forme transmise.
Pe de altă parte, naţionalitatea lapicidului, coroborată cu a cehii oare
le-a Înregistrat în scriptele ·unităţii militare, trebuie să fi jucat un rol preponderent. Cu deosebirea că, pe oind lapicidul va fi fost acel.aşi pentru toţi,
numărul celorlalţi nu se poate staibi'.i decît !În fonqie de variantele pe care
le în~îln,im la acelaşi element onomastic, ,fie el prenume sau nume.
Astfel, ca să începem cu prenumele, unele din e:e apar o singură dată,
altele de două sau mai multe ori. Dacă ,în primul caz nu avem decît să cons~tăm şi să apreciem, pe baza lui, naţionalitatea purtătorului, ,în cel de al
doilea avem mai multe posibilităţi de interpretare. Din prima categorie fac
parte prenume ca: Todor, Constantin, Anton, Mathi.as, Haralampie, Grigori,
Stefan. Iată cum, cu două diferenţe gr-afiice mici, un ilert din acestea nu .pun
nici o problemă :în ceea ce priveşte n-aţion.a:itatea purtătorilor lor.
Unele discuţii comportă, în schiilllb, prenumele ce apar de două sau de
mai multe ori. Astfel, de două ori apare Iosef; ,dar numele de care sînt urmate,
cu to.a.tă g.rafia denaturată a unuia (Lojin, pt. Loghin), constituie tot at:Îtea
temeiuri ,în sprijinul ipotezei că acestea sînt ,autentice româneşti.
Unele prenume apar sub o formă ·neaoş românească, dar şi sub forme
străine: George (de două ori), Georg (odată), Gjorgj (odată) şi Giorgio {odată). ln cazul acesta, ,În favoarea prenumelui românesc pledează numele de
care sînt urmate celelalte (Muintea,n, Onesik, Surd).
Mai variate sînt formele sub care a-pare Ioan (odată), ~i anume: lan
(de trei ori), Ivan (<:>dată), Iohann (de trei ori), Giovanni (odată), /(1lnos (de
două ori). Lămuritoare sînt, şi În aceste cazuri, numele de care sînt urmate:
Borda, Galain, Sturz (pentru /a,n), Avram (pemru Ivan), Mohoric, Morutz,
Moldo1.:an {pentru lohann), Fila (pentru Giovanni), Adamovicz şi Mihok
(pentru f aJnOs).
în sf,îrşit, un caz aparte îl reprezintă prenumele Miklos (odată) şi Sandor
(odată). Numele care le urmează sînt şi ele maghiarizate (Bulbos şi Csordas).
Deci, -n-ar tfi exclus ca purtătorii lor să ifi făcut parte dintr-o unitate cu
majoritatea componenţilor de naţionalitate maghiară.
ln ceea ce priveşte numele acestor prizonieri, chestiunea s-a clari.ficat,
cred, în bună parte din cele arătate mai sus în susţinerea autenticităţii româneşti a prenumelor. Evident, cu une'.e modificări de ,grafie, făcute de lapicizi,
mâneştii
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prevUm şi cu formele maghiare amintite La prenume, se ,poate ,generaliza
caracterul lor autentic. De aceea, consider de prisos să mai stărui asupra
fiecărui nume în parte.
Din lista analizată mai sus, se pare, totuşi, că numărul prizonierilor
austro-ungari de origine română din lagărul de la Sulmona a fost, iÎn general, ma.i redus, în comparaţie cu alte lagăre. Aşa s-ar exp:ica şi cauza pentru
care nu se aminteşte nici într-un document că şi din acest lagăr ar -fi fost
recrutaţi voluntari pentru legiunile organizate in anii 1917-1918, volun1'3.ri al căror număr s-a ridicat la 18.000 pe fotreg teritoriul Italiei. Cu
toate acestea, am considerat oportun şi drept să fie amintiţi şi aceşti luptă
tori care şi-au sacrificat viaţa wb faldurile unui steag al opresiunii şi robiei
şi care n....au mai avut fericirea să vadă ~mplinit, la 1 decembrie 1918,
visul de veacuni al Neamului lor.

N. LASCU

OPINIA PUBLICA DESPRE MARELE PROCES
MUNCITORESC DIN 1928 DE LA CLUJ
(ASPECTE DIN PRESA VRElVIII)*
III

La dezbaterile de la Tribunalul Militar di.n Cluj, s-au înşiruit ca martori
apărării politicieni de frunte, profesori universitari, &nalţi magistraţi, avocaţi renumiţi, ziarişti, dovedind pînă :în detalii nevala!bilitatea .afirmaţiilor
din cuprinsul reohizitoriului. Numărul martorilor la acest proces-monstru

ai

s-a ridicat la aproape 500.
Constantin V.icol, reprezentant al apărării, a dezvăluit esenţa procesului, arăcind că acesta era re-zultatul unei prezentări art~ficiale a lucrurilor,
urmărind, de fapt, nimicirea Sindicatelor unitare. lntrucît tribunalele civile au
achitat peste tot Sindicatele unitare, reacţiunea încearcă aourn la instanţele
judecătoreşti militare să obţină Smpotriva lor sentinţa de condamnare. Acest
proces nu constituie nicidecum un fenomen izolat, ci o verigă a unui lanţ
trist. Deja de 10 ani, avocaţii apărători ai progresului şi dreptăţii fac încontinuu idrumuri .de la un proces muncitoresc la altrul. Aceste procese muncitoreşti par nesfîrşite. In li.psa unor fapte, a unor acuzaţii concrete, discuţiile în faţa Tribunalului se transformă •În polemici ideologdce. Acuzaţia
neavfod de adus nici un fapt, nici o dovadă concretă umpotrivsa celor implicaţi în acest proces, apărarea n-a avut ce să combată. In consecinţă, apără
torul Constantin Vicol nu a cerut nici .achitarea acuzaţi!or, ndci măcar bună
voinţă din parte·a Tribunalului, ci respectarea legalităţii în pronunţarea sentinţei.

Un alt apărător, Petre Zissu, a analizat din punct de vedere juridic
al ştiinţelor sociale acuzaţiile ,împotriva Sindicatelor unitare, punînd astfel
sub semnul îndoielii esenţa rechizitoriului. Referindu-se la apariţia industriei
moderne ,şi a proletariatului industrial, Zissu ia arătat că luyta de clasă este
o realitate ce nu poate fi dgnorată şi care nu poate fi ,îngrădită prin măsuri
penale. Interesele pro!etariatului industrial, neluînd În considerare deosebirile ideologice, sînt identice, astfel deci este firească tendinţa de a crea un
front unic al mişcărilor 5'Îndiaale; aşadar, aC'UZarea, atunci cînd vrea să prezinte problema unificării ca „o activitate secretă de subminare", pluteşte
în vid.
In apărarea acuzaţilor au mai vorbit aparatorii: Nicolae Stătesoo (în
legătură cu acţiunea grevistă a metalurgiştilor de la fabri-ca „Phoebus"),
dr. Vasile Kindriş (în apărarea lui Victor Aradi şi în legătură cu activitatea
Ajutorului Roşu Internaţional şi a Ajutorului Muncitoresc Român), dr. Adam
Popa (în apărarea instituţiilor de cultură muncitorească), dr. Ilar,ion Popescu, dr. Carol Korner, Toma Dragu, Constantin Paraschivescu-Bălăceanu,
dr. Aurel Lazăr, decanul Camerei avocaţilor din Oradea şi Dem. Dobresou,
şi

• Partea I-a

şi

a II-a vezi În ActaMN, XVI, 1979, respectiv XVII, 1980.
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preşedintele Asociaţiei Naţionale a Avocaţilor. Menţionăm
maJontatea
apărătorilor, deşi nu ,împărtă:şeau convingerile politice ale acuzaţilor, s-au
ridicat cu fermitate 1n apărarea lor, vorbind .în numele unei asemănări de
idei cu ale acelora pe care s-au oferit să-i iapere. Ei pledau în numele respectării unor ,drepturi cetăţeneşti în Romania, în numele unei democraţii
burgheze pe care Constituţia Romaniei din 1923 o proclama. ,.Am mai spus
că În acest proces noi nu apărăm comunismul declara Dem. Dobrescu
Într-o scrisoare ,trimisă redacţiei „Dimineaţa" - , ci legalitatea faţa de comunişti, şi legalitatea este a ţării, ea este cinstea Statului nostru."

1n apărarea celor mai grav acuzaţi a luat cuv~ntul tînărul avocat comunist Lucreţiu Pătrăşcanu, devenit ulterior militant de seamă al P.C.R.
In cuv,întarea sa, bitre documentată ~i logic ,construită, Lucreţiu Pătraşcanu
s~a ocupat de problema ascuţirii luptei de clasă. El a enumerat :date statistice
pentru a dovedi că, paralel cu adîncirea crizei generale a capitalismului, a
crescut neîncetat profitul marilor bănci. Acest profit arăta Lucreţiu
Pătrăşcanu este abÎt de disproporţionat de mare, focît depă:şeşte pînă şi
visurile celor mai Lacomi capitalişti din trecutul apropiat. Graidul înalt de
concentrare a capitalului constituie cauza creşterii mizeriei muncitorimii, a
prigoanei neincetate împotriv~ sindicatelor şi a instituţiilor muncitoreşti,
fiind în ultimă instanţă şi explicaţia acestui proces. Cele înşirate in cuprinsul
rechizitoriului împotriva acuz'aţilor nu sî1u de{Jît episoade ia.le luptei de apă
rare a c'.asei munoitoare - mblinia Pătraşc.anu.
Pentru susţinerea apărării s-au prezentat ca martori şi au intrat În
aeţiune şi personalităţi de rnai:e ,a,utoritate de peste hotare. Printre alţii,
dr. Hertz,feld, avocat berlinez, deputat ,În Reichstag, consulul german dr. Josef
Kauntz, ca şi pUiblicistul englez R. W. Seton Watson {în scrisoarea adresată
primarului Clujului, dr. Teodor Miha1i, citată la proces de apă-rătorul dr. Vasile Kindriş), s-au ridicat în apărarea inculpaţilor. Marele proces antimuncitoresc de la Cluj din 1928 a s~rnit ecouri şi în presa internaţională,
iar Liga Drepturilor Omului, în frunte cu Romain RoUand şi Albert Einstein, şi-a ridicat glasul de protest ttmpotriva arestacilor în masă şi a metodelor aplicate :de organele represive ale statului burghezo-moşieresc. .,Dezbaterile procesului actual din Cluj - se arăta .în telegrama din Paris, semnată
de Henri B.arbusse, d-na de Saint Prix, d-na Severing şi Marcel Wilard se bazează pe acuzaţii .fanteziste. Acest proces este focă un proces de opinie
şi un nou atac contra libertăţii de a -~ndi. Comitetul pentru combaterea
eventualei condamnări a acuzaţilor care nu s-au lăsat aserviţi de dictatura
actualului regim, în numele respectului drepturilor omului, precinde liberarea celor 112 acuzaţi".
Presa vremii care s-a ocupat pe larg de acest proces „monstru" a publicat şi pledoarii!e avocaţilor apărării. ln cele ce urmează, spicuim :din
aceste pledoarii.
Procesul muncitorilor de la Cluj, ziua a VI-a

Cluj 15. · La orele 8 şi jumătate dimineaţa au fost reluate dezbaterile
procesului muncitoresc. Prezidează d. col. Păcală, comisar regal fiind d. cap.
Negulescu.
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D. avocat Stătescu ridică un incident de incompetenţă după care d. avoc.
Adam Popa apărătorul lui Victor Aradi ridică un alt incident dovedind că
scrierile lui Victor Aradi au fost răspîndite 1n străinătate, iar nu în zona
stărei de asediu.
D. av. Petre Zissu ridică alte două incidente, oo privire la existenţa
stărei de asediu la Cluj. Al doilea incident se referă la acuzatul Sim6
Geza al cărui delict s..,a, consumat la Tg. Mureş unde nu există stare de
asediu.
D. av. Pătrăşcanu a cerut achitarea acuzaţilor, întru.cit nu se poate
trece la judecarea fondului procesului dacă faptele ce li se impută acestora
nu sînt prevăzute fo ordonanţa definitivă.
Dă ca exemplu pe arestaţii din Or.a.dea ân frunte cu d. Lenard. Acesta
din urmă este acuzat că a şapirografiat un ziar clandestin. In ordonanţa definitivă nu se vorbeşte însă de colportarea ziarului. Arată că sindicatele unitare sînt legal constituite şi deci a ,face parte dintr-un sindicat unitar nu
constituie nici un delict.
Arată că d-nii Ghempeţi şi Avramescu cari fac parte din comitetul
ajutor roşu nu pot fi condamnaţi întrucit instituţia acestora de ajutor moral,
material şi jur~dic lucrează ,pentru deţinuţii politici.
Aminteşte cazul scriitorului Aradi şi cere consiliului să ia act că procesul acesta nu poate fi judecat deoarece nu există alt text de lege dedt
art. 130 din C.S.M. şi 10 proc. penală cari duc la absolvirea acuzaţilor şi
la dasarea dosarului.
Comisarul regal ,în replică a combătut cu vehemenţă incidentele apă
rării, cerind respingerea lor.
D. av. Zissu a demonstrat că textele de legi aplicate acuzaţilor sînt
siluite :de ordonanţa defin,itivă. Cere Consiliului să dea un verdict de achitare. D. av. Pătrăşcanu a rostit o interesantă pledoarie [ ... ]

I. Ionescu
DIMINEAŢA,

an. XXIV, nr. 7820

drn

17 septembrie 1928, p. 13,

Bucureşti.

Fostul prim-ministru a depus ca martor În procesul
de la Cluj
Ieri au continuat la Cluj dezbaterile marelui proces muncitoresc. Au fost
mai mulţi martori printre ,cari şi d. Alexandru Vaida-Voevod,
care a declarat, voribind despre Victor Aradi, următoarele:
După cum în trecut Aradi a fost, ~n vechea monarhie- austro-ungară,
_,entru drepturile muncitorilor subjugaţi, astăzi tmi explic de ce este pentru
cei slabi şi pentru masele muncitorilor.
Vorbind despre „Ajutorul muncitoresc" :d. Vaiida spune că atîta vreme
cît există constituţia care permite activarea cu un anumit program, nimeni
nu poate interveni împotrivă .
.,Eu, continuă d. Vaida, dacă aş fi la guvern, aş guverna prin legi Împotriva comuniştilor. Astăzi ţara noastră se face de rîs în străinătate•.
ascultaţi
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La ,întrebarea inculpatului Aradi dacă d. Vaida ştie că au fost sdiinîn beciurile Siguranţei pentru d au luptat împotriva ilegaliprim-rnin~stru a răspuns:
E de datoria ·fiecărui cetăţean cinstit să lupte ,în contra acestor abu-

giuiţi oameni
tăţilor, fostul

zuri!
ADEVARUL, an. 41, nr. 13.733 din 26 septembrie 1928, p. 4,

Bucureşti.

Depoziţiile d-lui Ion Clopoţel,
directorul ziair.ul.ui „Patria" î.n p,r.ocesul Viotor Aradi

Cluj, 2 oct. - Consiliul de război se 1ntruneşt.e la ora 9 swb preşedinţia
dlui general Păcală. Cel clintii martor este directoriul ziaru!ui nostru, care
declară sub jurămînt următoarele:
Eram redactor la Românul din Arad oînd fo 1912 ne-,a sosit proaspăta
senzaţie de la Budapesta: volumul intitulat ,româneşte Catarina Doamna
Noastră.

L-am citit dintr-o răsuflare şi am irămas ca vrăjiţi. de energia cu care
erau osîndite persecuţiile guvernului maghiar şi de dragostea învăpăiată
faţă de robii munţilor apuseni: de moţi. In entuziasmul său, şeful-redactor
a tradus o serie de fragmente din carte. D. Aradi Victor ,ne cucerise. Era o
competenţă în problema de na,ţiona:itate.
L-am urmărit .regulat apoi în paginile revistei de sociologie a dlui Jaszi
Huszadik Szazad ,şi am observat, că d. Aradi 1n decursul ,peregrinărilor din
curiozitate publicistid'. s-,a specializat ca nimeni altul în două probleme cardinale româneşti: problema moţilor ,şi problema maramurăşenilor. A blamat
ruina pricinuită de administraţiunile domeniale ale episcopiei de Alba-Iulia şi
ale „erarului" în regiunea moţilor, şi satrapia lui Pap Simon din Maramurăş.
Figura lui Avram Iancu răsare luminoasă, nu oa a unui general al răzvră
tiţilor, ci ca a unui genial om politic. ln procerul religios din 1913 din
'Maramurăş d. Aradi a Înţeles ,Crifect sufletul năcăjit al rutenilor cari nu
voiau să se lapede de ortodoxie.
ln 1921 m-am stabilit în Cluj ca redactor la Ade'C)ărul şi ca profesor.
Am căutat să cunosc pe d. Aradi şi multe 7.iile admirabile am petrecut
în nesif1rşite discuţii asupra problemelor contimporane. Pasiunea de a cerceta
viaţa moţilor n-a slăbit. Aceeaşi afecţiune faţă de cei săraci şi nevoiaşi.
După ce am intemeiat în 1924 Societ4tea de mîine, revistă cu ,program
iniţial de cercetări sociograf,ice, am luat colaborarea Aradi. Timp de 2 ani
d. Aradi a .fost un colaborator marcant îndeosebi la stabilirea chestionarelor
de monograifii sociografice.
Pe urmă dsa a întemeiat revista sa /ovo T arsadalom şi drumurile ni s-au
despărţit.

D. Vi.::tor Aradi este un adevărat om de şt.iinţă, ,un sociolog idealist, un
om capabil de orice jert.fă de sine numai să fie în stare a produce vreo
îmbunătăţire socială. Este un umanitar ce o nobleţă perfectă, de o bunătate
negrăită. Se emoţionează pînă la Lacrimi de cea mai mică mizerie socială.
In sufletul său bate de 20 de ani o caldă ,inimă pentru suferinţele .poporului
român, cu ale cărui idealuri s-a familiari7.iat desăvîrşit. Poporul român întreg
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îi datorează o recunoştinţă de totideauna. Orice persecuţie şi şicană contra
acestui om care n-a cerut nimic nimănui şi ştie brava o neagră mizerie,
este o greşeală de neîngăduit.
Preşedintele, avocatul dr. Adam Popa, d. Victor Aradi ~i un muncitor
un~ur adresează o mare sumă -de fotrebari martorului Ion Clopoţel cu privire la activitatea dlui Victor Aradi fo ultima vreme, la -cari d. Clopoţel
răspunde în esenţă:
- Am participat la conferi;µ dlui Aradi la clubul social-democrat
despre Avram Iancu şi l'Cvoluţia din 1848, .în decursul căreia a citit documente de rară valoare, cari ar face mfodria oricărei biblioteci a Statului.
- D. Victor Aradi va avea curaj,ul să-şi exprime opinia, fără teamă.
- Un sentimentalism orgranic îl face pe d. Aradi să rămînă stăruitor
acelaşi prieten al celor suferinzi.
- Ca om de ştiinţă d. Aradi are :dreptul să se informeze ,din orice
cărţi şi ziare, aşa cum şi ,în biblioteca mea se ,găsesc cărţi puse la ,in ~ex de
unguri. In li,psa unei publicităţi, nu se pot şti c.ari sînt publicaţiunile interzise, iar pentru omul de ştiinţă toate prezintă interes.
II cred pe ,d. Aradi complect nevinovat şi incapaibil să se dedea la
acţiuni subversive.
Depoziţiile dlui Clopoţel au durat o oră.
DEPOZIŢIA ZIARISTULUI
Dr. KADAR IMRE

A depus apoi -oa martor ziaristul d. dr. Kadâr Imre, directorul foii Mai
arătat, că Ara.di Victor a contribuit esenţial în veohea Ungarie
la em nouă de a da importanţă mare pr6blemei de naţionalitate romină.
lntr-o conferinţă la Budapesta fo 1918 a criticat violent stările din Rusia
bolşevică. Aradi nu este nici socialist, nici comunist, nici anarhist, oi crmc1st,
profesează o filosofie a sa proprie de atitudine critică faţă de capitalism.

Vilag. Dsa a

PATRIA, an. 10, nr. 215 din 3 octombr,ie 1928, p. 6, Cluj.
Pledoaria d-lui avocat C. Vicol
în atenţiunea focordată ,a sălei preşedintele consiliu!ui dă cuv~ntul d-lui
avocat C. Vicol, care deschide şirul pledoariilor.
„Misiunea a\-ocaţilor în acest proces, începe d. Vicol, este foarte dificilă
deoarece trebuie să faceIR cunoscut acestei ,înalte instanţe judecătoreşti mentalitiatea proletariatului, o clasă cu totul străină de ruf!etul şi concepţiunea
de viaţă a d-voastră.
Numai dacă veţi privi prin această priismă, veţi putea aduce o solu•ţio
nare ·dreaptă a acestui proces şi în conformitate cu jurămîntul pe care !-.aţi
depus.
Scopul ce se .urmăreşte În acest proces, nu este cel obişnuit Într-'lln
proces penal, adică pedepsirea unui infractor, pentru infracţiunea comisă
de el. Aci se urmăreşte un scop dincolo de conseci.nţele fireşti ale unei sentinţe judecătoreşti. Nu este nimic altceva deoît o cursă ce se Întinde acestei
instanţe judecătoreşti, de a constata ceea ce tribunalele ordinare n-au putut
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constata timp de uce ani, că sindicatele ,unitare fac politică de panid, şi
prin aceasta a se j.ustifica o dizolvare a lor pe cale administrativă.
Acest proces nu este în consecinţă, declt înceroa.rea unei coterii politice~
care departe de-a apăra interesele permanente ale neamului nostru, apără
epoca acumulărei primitive a capitalului.
Acuzaţii din diverse ora~ ale ţărei sînt t.îruţi fo ,faţa aceleiaşi inst.anţe
şi confundaţi sub aceleaşi ,Învinuiri, fără rvci o selecţionare a probelor, şi
fără nici o cunoştinţă aricit de elementară de aspiraţiunile şi man~festările
proletariatului.
După această introducere d. avocat C. Vicol .face o lungă demonstraţiune
a procesului de dezvoltare a proletariatului, arăt.înd oit de .fireşti sînt luptele
muncitorimei şi cÎt de j·uste ,sînt revendicările sale economice.
Parte din aceşti acuzaţi, continuă d-sa, sînt aduşi aci pentru ideile lor
politice.
Se încearcă a se opune g;îndirei, silnicia şi brutalitatea ,închisorilor, fosă
nimeni nu poate crede că prin aceasta se va tăia firul dezvoltărei eticei proletare.
Timpul este destinat să hotărască clacă ideile ce aceşti o.a.meni au propagat, au fost cele juste sau nu.
Nici o lege nu poate împiedeca fireasca dezvoltare a unei clase ce-şi
afirmă existenţa. Dealtfel constituţia, oricît de criticată'. ar fi, garantează
tuturor prin art. 25 libera propagare a ideilor sale.
,,A fost aci un martor, spune vorbitorul, fost prim-ministru al ţărei~
d. Vaida, care a cerut o lege oare să oprească pe orice comunist să-şi ,propage ideile.
A recunoscut deci că actualmente nu există nioi o lege ~n acest sens.
Martorul a greşit pentru că nu este un om de legi. Ar fi ştiut altifel,
că atiît timp cît avem un monarh minor, Constituţia nu se poate schimba
şi în consecinţă nici o lege nu se poate .face care să poată opri libera .propagare a ideilor, fără ca ea să nu fie antiiconstituţională.
DIMINEAŢA, an. XXIV, nr. 7845 din 12 octombrie 1928, p. 10.
Bucureşti.

ln procesul de la Cluj, azi

dimineaţă şi-du susţinut
apărători

pledoariile trei

,,,.,__

-~~~

.· !!

Cluj. (De la corespondentul ziarului Brass6i Lapok). Astăzi, la procesulmonstru comunist, în numele apărării şi-a susţinut pledoaria avocatul dr.
Vasile Chindriş. Ca apărător al lui Aradi Viktor, el s-a referit tÎn primul
rund la acuzaţiile privitoare la acesta. A prezentat biografia şi activitatea
deosebită'. a lui Aradi, care a obţinut realizări incontestabile, în interesul
poporului romin din Transilvania. Consideră ca imposibil că acuma acest
om ar fi activat ,împotriva popol\ului şi statului romin. Accentuînd faptul
că fo privinţa vinovăţiei lui Ar.a:di nici ancheta şi nici procesul nu au putut
aduce probe, cere achitarea sa.
După aceasta, avocatiul clujean Adam Popa ,şi-a susţinut marea sa
pledoarie de trei ore. El a început prin a demonstra că nici ,În cazul lui
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Aradi şi nici Sfi cazul celorlalţi acuza.ţi paragrafele unu şi unsprezece din
legea ordinii publice, invocate de către procuror, nu pot fi_ aplicate. l_n
cursul procesului s-a dovedit nu faptul că Aradi şi colegii sa1 au pregatit
.revoluţie, ci toomai contrarul. Acuzaţii au depus o activitate pentr,u ca,
prin acordarea a diferite ajutoare muncitoreşti, să se canalizeze nemulţu
mirea generală de clasă.
A luat apoi rînd la rînd capetele de acuzaţie şi a .afirmat că acestea
nu au fost rostite în baza legilor ţării. Siguranţa a prezentat împotriva lui
Aradi, ca probă principală, o fotografie, oare a apărut exact În mod identic
în revista .franceză l'lllustration. Toată lumea ştie că l'Illu9tration intră liber
în România, Araidi, prin urmare, este acuzat ,pentru faptul că a păstrat o
a9eJllenea fotografie, pe care orice cetăţean ar fi putut-o proou.ra, dacă şi-.ar
fi dat silinţa să caute numărul respectiv al revistei la oricine care se ocupă
cu difuzarea presei. Prezintă activitatea lui Aradi şi citează o serie de exemple
din care rezultă că activitatea similară a scriitorilor români nu a provocat
procedură penală, ba dimpotrivă, a adus recunoştinţă respectivilor scriitori [ ... ].
Următorul la cuvînt a fost tînărul avocat ,bucureştean Zissu, oare, IÎn
decursul de7Jbaterilor, a fost cel mai activ dintre apărători şi care, prin
MJtrebările sale bine plasate, nu o dată l-a derutat chiar pe procurorul însuşi.
Zissu •Îşi focepe pledoaria astfel:
„Fiat Justitia, pereat mundus!" Nu vrea să vorbească mult, ci, de la
bun început, cere tribunalului achitarea fără rezerve, chiar dacă se dă.rimă
ţara din această cauză. Nici nu e nevoie de prezentarea în amănunt a substanţei procesului, deoarece acuzaţia se bazează pe temelii atît de labile,
inaît nici nu merită a fi prea vîrtos respinsă. Ridică probleme de ordin
social, pe care le ,dezbate mai detaliat, iar la sfî.rşitul analizei demonstrează
că mişcările muncitoreşti sînt produse obiectiv necesare ale mar,ii industrii
modeme. Constată faptul că muncitorii tind să obţină o Înnîurire asupra
vieţii politice, dar şi aceasta numai pînă la a-şi cîştiga drepturile. Nu există
aici nici o acţiune condamnabilă .şi, în consecinţă, pentru acestea tdbunalul
nici nu poate pronunţa vreo sentinţă, cu cugetul curat. [ ... ]
BRASSOI LAPOK, an. XXXIV, nr. 234 din 13 octombrie 1928, p. 6,
V

1

Braşov.

Procesul mMndtoresc
- Strălucita pledoarie a d-lui advocat dr. Aurel Lazăr Cluj, 13. - Şedinţa se deschide la orele 9 a.m. D. avocat Bretan a,para
pe inculpatul inginer Francisc Ferud. Vorbesc dnii avocaţi Bartha şi Paraschivescu-Bălăceanu, cari cer verdict de achitare.
PLEDOARIA DLUI dr. AUREL LAZAR
D. avocat dr. Aurel Lazăr ia cuvfotul arăund că ,în pledoaria ce o face
nu va ex:pune decît realitatea în adevăratele ei culori. Syune că se teme că
fo locul .aouzaţilor de azi, pe banca acuzării viitorul sa nu aducă în fa~
areopagului lumii demnitatea noastră naţională.
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Vorbeşte despre procesul rnemorandi.ştilor cari au .fost condamna.ţi pentru
trebuiau să deviină martiri.
Dsa cere comisarului să arate probe, nu simple .afirmaţii ca m rechizitoriu.
D. dr. Lazăr spune că dacă se studiază istoria muncitorimii, se constată
că este istoria mizeriei şi a tuturor opresiunilor.
In acest caz ochii judecătorului vor privi prin prisma milei. Insistă
asupra concepţiilor marxiste.
Cel ce ridică eşa1fodajul acestor procese, nu are simţ românesc, nu cunoaşte sufletul românesc (· .. ]. Dist.insul apărător citează din ,,Impărat şi
proletar" de Eminescu, a.fo,mând că ce s-a spus aici :în clteva versuri, cuprinde ceea ce a zis şi Karl Marx, Engels ~i ,al,ţii.
Mersul dezlegării marilor proibleme soci.ale nu se poate opri.
In s0<:ietatea omenească este o revolUJţie continuă, pe care n-o vedem,
o revoluţie condusă de legi eterne. D. dr. Aurel Lazăr, arătlînd apoi cum
acuzaţii nu poartă mi.oi o vină, ,achitarea lor impunundu-se, [şi încheie stră
lucita pledoarie la orele 2 d.m.
PATRIA, an. 10, nr. 225 din 14 octombrie 1928, p. 6, Cluj.
că

Procesul muncitoresc
Lazăr îşi termină strălucita
Apărareia dlui Dem. Dobrescu -

D. dr. Aurel

pledoarie

Cluj, 15. - Şedinţa se deschice la orele 9 a.rn.
D. avocat dr. Aurel Lazăr îşi continuă pledoaria. Face caractenzan
personale inculpaţilor pentru a le evidenţia nev,inovă.ţ,ia. Vorbeşte despre încăierarea produsă cu ocazia grevei de la ,fabrica „Phoebus", arătiînd-o oa
pe o simplă contravenţie, iar nicidecum crimă. Dsa cl!duce la lumină activitatea drului Rozvan ,în calitate de jurisconsult munoitoresc, aif4rmă că toate
faptele sale nu pot fi calificate ca în ordonanţa definitivă. Rapoartele Siguranţei nu pot fi luate drept dovezi, ~ntrucît sînt Jăcute de oameni fără
autoritate morală.
Depozi,ţiile lui Keresturi Olteanu nu pot f,i luate în con9iderare, cac,
este, pentru Oraidea, un lepros al societăţii. Faptele inculpaţilor dr. Rozvan.
Czeller, Ulmann nu sînt infracţiuni penale de lege.
D. dr. Lazăr susţine completa nevinovăţie a lui Victor Aradi, a cărui
activitate filoromână este destul de cunoscută, iar la acest proces a fost
subl,iniată de mulţi martori buni români. Nu merită să figureze în proces.
Achitarea lui se impune. Dr. Szant6 şi Kertesz nu au la dosar nici o ,acuză
întemeiată. Cere achitarea lor oit şi a celorlalţi inculpaţi.
După această strălucită apărare, ilustrul .român dr. Aurel Lază;"'""îşi
sf~rşeşte pledoaria cu cuvintele dlui Iuliu Maniu: ,,După război multe p<>poare
s-au ridicat, numai poporul român s-a nefericit, din cauza sistemului guvernării partidului liberal".
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PLEDOARIA DLUI A VOGA T DEM. DOBRESCU
D. avocat Dem. Dobrescu declară de la onceput că acesta este procesul
în care vede conspirator pe Rontău ~factor poştal, cel mai puţin culpabil)
şi acuzator pe Kcresturi Olteanu.
Noi am jurat - spune dsa - că vom păstra legalitatea şi dacă nu
vom păstra legalitatea, numai atunci vom ajunge .Ia ianarhie. Impotriva proceselor de acest fel, protestează naţiunea română.
Muncitorimea este dată în judecată pentru că se o-r,ganizează.
Muncitorimea totdeauna a luptat pentru a-<şi dştiga dreptul la viaţă.
Io ţara romhească ea este scoasă afară din lege, pentru că Sn ţara noastră
ilegalitatea este lege. Dacă cerem legalitate, sîntem !bolşevici.
Pericolul este tocmai această mentalitate greşită a guvernului, de aceea
s-a creat o atmosferă de simpatie în jurul acestui proces.
D. Dobrescu trece apoi la faptele inculpaţilor spunînd că prin nici o
modalitate nu pot fi încadrate fo articolele de lege menţionate de acuzare.
Pentru idei şi v,isuri nimeni nu poate fi inculpat.
O teorie nu poate ,fi condamnată. Deci nici comunismul. Teor,ia revoluţiei nu poate fi pedepsită.
~I mai mare revoluţionar a fost Iisus Christos.
Apără pe .singuraticii acuzaţ,i. Despre Victor Ara.di spune, este un om
al cinstei şi al consecvenţei, care s•b unguri a ,fost considerat ca duşman
al Ungariei, pentru filo-românismul -său, iar azi, pe nedrept se găseşte in
acest proces deşi nu are nici o vină.
Protestează în numele civilîzaţ,iei şi al umanitarismului pentru aceşti
oameni de pe băncile acuzării.
Onor. consiliu, - spune distinsul apărător d. Dem. Dobrescu - d
ţină cont strict de legalitate.
PATRIA, an. 10, nr. 227 din 17 octombrie 1928, p. 4, Cluj.
1

Pr,ocesul muncit.oresc din Cluj

Cluj, 12. - Şedinţa se deschide la orele 8 şi jumătate dimineaţ,a. Vord. dr. Ki.ndriş, după care se .dă cuvfotul d-lui :dr. Adam Pop - Cluj.
Acesta arată un număr din cunoscuta revistă franceză „Illustration",
în care este reprodusă o fotografie, reprezentund o scenă din revoluţia chineză.
O fotografie identică se află anexată şi la dosar, constituind actul cel mai
subversiv.
D. Pop tern.mă p!edoaria cerînd achitarea lui Victor Aradi ,şi a celorbeşte

lalţi acuzaţi.

D. Petre V. Zissu, apărătorul lui Coloman Miiller, al lui Dan 5tefan,
Kahana Liliana, Czeler etc., arată că mecanismul ordonanţei definitive este
acelaşi întreibuinţ,at în toate procesele muncitoreşti. Se face confuzie voită
Între diversele manifestări ale luptei de clasă.
38 - Acta Mnel Napoce1111la -
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Face o incursie în domenriul marxismului. Apoi arata ca cele trei mani-

festaţii ale proletariatului: în ordine politică, economică şi culturală, sînt

toate bazate pe lupta de clasă.
Orioît s-ar .încerca să se oprească proletariatul de a-şi crea o cultură
proprie, or,ioîţi funcţionari s....ar pune la vamă ca să oprească intrarea în
ţară a anumitor cărţi socotite subversive, cultura proletară va ,înv,inge.
Arată apoi că sindicatele unitare au reuşit să clădească fo Transilvania
şapte căminuri muncitoreşti, adevărate clădiri monumentale.
Se ocupă apoi de înv,inuirea că sindicatele 9Înt afiliate Moscovei. Este
ştiut că o afiliere nu se poate face în secret, :fără consultarea. maselor muncitoreşti. Sindicatele unitare stau pe haza rezoluţiei luată :în congresul de la
Sibiu În 1922, cînd s....a hotădt independenţa faţă de orice partid politic.
D. ,avocat Petre Zissu ,începe apoi apărarea ,individuală a muncitorilor.
Se ocupă de cele şapte capete de acuzare contra lui Coloman Muller, pe
care le socoate lipsite de seriozitate. Intre altele este acuzat că s-a afiliat
comitetului anglo-rus pe timpul cînd acest comitet nici nu mai exista. Dealtfel comitetul acesta n-a avut ·scopuri politice, ci numai economice.
Kahana Iuliana nu are altă vină decît că este soţia unui revoluţionar
3nchis la Doftana. Ea a scris în străinătate, cerfod ajutor pentru soţul său.
Aceasta s-a interpretat ca o asociere cu persoane din străinatate spre a răs
turna ordinea În stat.
Apărătorul termină, cednd aohitarea muncitorilor.
DIMINEAŢA, an. XXIV, nr. 7847 din 14 octombrie 1928, p. 4,
Bucureşti.

Procesul muncitoresc din Cluj
Şedinţa se deschide la orele 8 jum. sub pre~inţia d-lui ,general Păcală.
D. avocat dr. L. D. Pătră,şcanu îşi începe p!edoaria în atenţia încordată
a sălei. D-sa pledează pentru cel mai interesant grup din proces - grupul
-comuniştilor „Clandestiniştii" reprezentaţi prin Imbri Petre, profesoara Hai.a
Livsitz, Lenârd Aq,âd, soldatul Lâzâr Odon, Senkovici şi alţii.
D-sa declară că procesul care se desfăşoară de 5 săptămîni în faţa
consiliului de război, este un proces pur politic şi nu un „-complot" bolşev,ic
.cum se msinuează 1n fiecare zi.
In ~ncheiere d. dr. L. D. Pătrăşcanu se adresează consiliului, că ,faţă
în faţă stau două clase sociale, ,se cere un verdi<=t de condamnare împotriva
reprezentanţilor muncitorimei, pentru a statua un exemplu, că ~mpotriva
regimului de exploatare şi ilegalitate, nimeni şi niciodată să nu îndrăznească
să lupte.
D. Toma Dragu ,îşi începe pledoaria arătund că fo acest proces se apără
drepturile cetăţeneşti şi libertăţile proletariatului.
Procesul a fost înscenat de o categorie politică parazitară care ne guvernează: Partidul Liberal care are fo trecutul său crime împotriva muncitorimei; înseamnă astăzi -încă una.
Demonstrează apoi cu numeroase ,şi documentate texte juridice care
deşteaptă atenţia întregei săli cum trebuiesc interpretate legile pena!e şi
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arată caracterul lor restnct1v. Sînt sigur că mîine, oind teoria va d«ide,
proletariatul va conduce mult mai bine destinele omenirei.
Nu vă lăsaţi influenţaţi de ni.meni, şi prin verdictul dv., stabiliţi o eră
de legalitate ân această ţară.
DIMINEAŢA, an. !XXIV, nr. 7848 din 15 octombrie 1928, p. 7,
Bucureşti.

Marele proces munci~oresc de la Cluj
PLEDOARIA D-LUI DR. AUREL LAZAR

D. Dr. AUREL LAZAR începe prin ,a protesta împotriva „a.şa-z1se1
prese româneşti", care caută să creeze o atmosferă ostilă acuzaţilor, voind
să influenţeze a11Ît opinia publică, cît şi con~tiinţ,a judecătorilor. Este un
sistem acesta, oa niciodată chestiunile muncitoreşti să nu fie discutate cu
oibiectiv,itate. S--.a cerut o mie de ani închi,soare pentru acuz.aţi. Aceste vort>e
nu sînt fraze simple.
Aminteşte că -în aceeaşi sală s--.a dezbătut marele proces al Memorandului.
Şi acela. era proces de idei. Banca .acuzaţilor este locul de .încercare al ideilor
noi. ln trecutul nostru românesc am luat parte la multe procese - spune
oratorul - şi luptătorii au fost condamnaţi. Prin aceasta însă se creează
martir,i.
Din studierea dosarului, din ordonanţa definitivă şi din rechizitoriul
comisarului regal nu se găseşte ni.::i un fapt care să intre în cadrul legilor
noastre. Vorbitorul analizează ordonanţa definitivă, arătînd numeroase contraziceri.
CENZURA

ŞI

STAREA DE ASEDIU SîNT ILEGALE

ln altă ordine de idei spune că cenzura şi starea de asediu sînt ilegale.
Nu numai muncitorii, ,dar şi ţăranii trebuie să vie la Cluj pentru ,a fi ju*
c.aţi de consiliile de război. La sistemul acesta de ,înlfricoşare a ţăranilor şi
muncitorilor se mai adaugă sistemul jandarmeriei ,şi siguranţei generale.
Acuzarea se fo temeiază pe procesele verbale de la ,siguranţă şi pe depoziţiile martorilor. Nici unele nici ceilalţi nu pot forma însă o acuzaţie.
Mai departe d. Aurel Lazăr se ocupă de chestiunea muncitorească pe
ca.re o numeşte chestiune vitală a ţărei noastre. Face teoria ştiinţifică a revoluţiei. Vorbeşte :de chestiunea sindicală şi recunoaşte dreptul pentru muncitori de a se organiza ân sindicate pe baza luptei de clasă. Sindicatele trebuiesc ,controlate de ministerul muncii ,şi nu ,de poli~ie. Vorbeşte de Înscenările
siguranţei citând un manifest fără tipografie, care formează însă corpul delict la dosar.
D. comisar regal protestează, spunînd că există o sentinţă .pe baza
acestui mani:fest.
Vorbind de greva de la Phoebus, d. Aurel Lazăr prezintă oo cerw,ioat
oficial de la inspectoratul muncii, prin care se constată că muncitorii au
declarat greva legal.

5%
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Mai departe voribeşte despre d-nii dr. Rozvan, Czeller, dr. Santo, dr.
Kertesz, Ulmann şi Blert, consilieri comunali în Oradia, membri ai blocului
munc.itoresc.
Face analiza juri,dică a procesului şi spune: ,,Muncitorii astăzi stau mai
mult pe banca acuzaţilor, decît la muncă".
Termină, cerind achitarea.
D. Aurel Lazăr a vorbit timp de şapte ore.
PLEDOARIA D-LUI DEM. DOBRESGU
Incepe prin a arăta că prin ,procese de felul acesta se creează martin.
In alte ţări fo procesele comuniste ,se aduc acuzaţii serioase. La noi, copilării
ridicole care revoltă lumea şi aduc simpatii pentru comuni:şti.
Dec!ară că va apăra pe acuzaţi în numele legalităţii şi ,în numele ordinei
juridice. Dacă procesul ar fi judecat de instanţele obi,şnuite, ar fi reclamat
la ministerul de justiţie pe procurorul care ar fi desohis acţiune pentru asemenea chestiuni neserioase.
Dealtfel de doi ani este pendinte la tr~bunalul Ufov ,procesul pentru
desifiinţarea s.indic.ate!or, •dar ministerul nu îndrăzneşte să-l judece. De frica
instanţelor ordinare a venit la consiliul de ră21boi, ca să facă din armată
călăii muncitorilor.
Face o caldă apărare pentru legalitate.
Procese de felul acesta au ridicat in contra noastră Întreaga lume civ.ilizată. Sînt procese s~taculoase, cu sute de acuza.ţi, care nu fac alta decît
să dea argumente vrajmaşilor noştri. Ei spun că noi nu putem ţine noile
provincii deoît cu stare de asediu, pentru a inăibuşi comploturi grozave.
Arată după aceea că în toate vremurile clase'.e guvernante au recurs la
mijloace de asuprire a clasei oprimate. Da.r pr.in aceasta tocmai împingeau la
revoluţie.
Vorbeşte

despre drepturile ce s-au dat în decursul vremurilor muncitorilor, tocmai pentru a-i împiedica de la revoluţie. Burghezia inteligentă a
văzut că trebuie să bată în retragere, în ordine.
Analizează legile pentru muncitori în ţara noastră, unde ei sînt consideraţi ca animale. Acum muncitorii s-au organizat şi au ajuns o forţă p<>litică către care s-au adresat toate partidele po~itice. Au fost fosă refuzate,
ca reacţionare. Crit,îcă spiritul po!iţist ca.re declară de bolşevic pe oricine
cere legalitate faţă de muncitori. Toate noile provincii, pentru că au spirit
de legalitate, sînt declarate bolşevice. Li se desfiinţează sindicatele, grevele
se persecută şi legile muncitoreşti sînt călcate în pioioare .
. A,-.,;;, ____ -

ACUZAŢIILE

StNT NESERIOASE

Arată după aceea pentru ce motive sînt acuzaţi muncitorii în acest
proces: unul pentru că a fost la Viena, a'.tul pentru că a primit o scrisoare
sau a avut ·întîlniri cu sociiali,şti ,în străinătate. Nu se poate aduce nici o
vină serioasă. Unii sînt daţi în judecată ca revo'.uţionari pentru ca şi-ar fi
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botezat copiii în sens bolşevic ceea
ordonanţa definitivă.
S:nt daţi în judecată şi oameni

ce constituie o adevărată ru·şme pentru

cari au str,Îns ajutoare pentru ,familiile
celor condamnaţi. După această concepţie barbară, odată cu acuzaţii tre-bu:esc distruşi copiii şi familiile lor.
Ca o dovadă a ilegalităţii, d. Dem. Doibrescu comunică un fapt caracteristic. Siguranţa din Bucureşti a confiscat manuscrisul pledoariei avocatului C. Vicol, ataoînd în felul acesta ,dreptul unui avocat. Declară că va
protesta contra acestei ,ilegalităţi, mai cu seamă că avocatul fusese felicitat
de d. general pentru pledoaria sa.
Mai s,pune că a auzit că s-a con1fiscat şi rechizitoriul ,d-lui comisar regal.
D. Dem. Dobrescu termină amintind că procesul se judecă în sala
Memorandului, unde o naţiune comitea o nedreptate faţă de alta. Să nu se
facă şi acum o nedreptate asemănătoare, condamnfodu-se oameni nevinovaţi.
DOUA DECLARA ŢII
D. dr. Herz,feld membru al înaltei Curţ,i de justiţie .po:itică din Lipsea
prezintă .apoi consiliului ,două declaraţii, una privitoare la organizarea ajutorului roşu .în Germania, organizaţie din care fac parte cele mai distinse
figuri ale ştiinţei ,şi literaturei germane, -Între .alţii Max Reinhard, Albert
Einstein, Heinrich Mann etc. Cealaltă din partea editurei l\.1alik-Verlag din

Berlin.
In

şedinţa următoare va vorbi ,în replică d. comisar regal şi apoi d. avocat Vicol. Pentru joi se aşteaptă .sentinţa.
DIMINEAŢA, an. XXIV, nr. 7851 din 18 octombrie 1928, p. lC,

Bucureşti.

INA/NTE!
Sentinţa dată ,În procesul de la Cluj, este o sentinţă de .răzJbunare. Neputind să lovească ,în organaia.ţiunile de luptă ale clasei muncitoare, a lovit
în militanţii lor, care au avut curajul nu numai să se a~re cu demnitate
pe ei şi convingerile lor, dar şi să facă, ·de ·pe banca acuzarii, procesul monstruoasei alcătuir,i sociale de astăzi.
Acuzarea ,a capitu:at ruşinos :În •faţa si11idicatelor unitare, 'ce11înd ea singură scoaterea lor din cauză. Şi tot atât de ruşinos a trebuit să capitu~eze
şi faţă de Blocul Muncitoresc-Ţărănesc ,şi de Ajutorul Muncitoresc Internaţional, prin achitarea celor mai mulţi din militanţii lor.
Aceasta dovedeşte că intervenţia energică şi solidarizarea muncitorimii
din întreaga ţară cu tovarăşii de pe banca acuzării, a reţinut mina oligarhiei,
.ce se pregătea să lovească şi mai tare.
Dar neputînd să izibească În organizaţiunile leg.ale, de masă şi de clasă,
ale muncitorimii, oligarhia a căutat să se răzbune, prin justiţia ei de c:asă
şi în măsura ,în care a putut împotriva ce!o.r mai valoroşi militanţi ai acestor
..organiz.aţiuni. Şi aceasta nu atît prin cuantumul pedepsei cu :Închisoarea, cît
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• prin mulţimea anilor de interdicţie în exercitarea drepturilor politice şi prin
zecile de mii de lei amendă pentru .fiecare în parte.
Cu procedeul acesta, meschin şi laş, oligarhia voieşte să scoată din
luptă pe conducătorii muncitorimii.
Dar o asigurăm că socotelile ,îi vor ieşi pe dos. Loviturile pe care ea
le crede nimicitoare, au tocmai darul contrariu de a face ca din sinul clasei
muncitoare, exploatate şi prigonite, să iasă noi şi inepuizabile cohorte de
luptători.

lmpotriva Ajutorului Roşu, care duce o acţiune tenace contra terorii
şi exterminării revoluţionarilor ,închişi, oligarhia s-a răzbunat de asemenea
cu rigoare, condamnfod pe tov. Avramescu ,la 3 ani, iar pe tov. Şt. Fociş,
în contumacie, la 10 ani închisoare, plus zeci ,de ani de mterdiqie şi zeci
de mii de lei amendă pentru amiÎndoi.
Dar ,şi cu mai multă furie a lovit 1n Partidul Comunist ş1 m T~neretul
Comunist, ai căror reprezentanţi pe banca acuzării au avut curajul să
afirme cu tărie convingerile lor revoluţionare şi să apere aceste două organizaţiuni, cărora de ]a 1924 încoace, oligarhia le-a răpit posibilitatea de activare pe căile legale. Pentru această demnă atitudine, aceşti tovarăşi, printre
care Haia Lipşi•ţ, Imbre Petre, Sencovici, Matei Neuman, au primit de la
6-9 ani închisoare .fiecare în afară de amenzi şi interdiqie.
Nu sîntem ,însă la prima sentinţă !mpotriva organizaţiunilor muncitoreşti,
nu sîntem la prima ~ntemniţare a militanţilor lor. Sentinţa de la Cluj e numai o verigă din vechiul şi neîntreruptul lanţ ce prigonire a celor care pe
frontul proletar, stau în primele r-înduri ale luptei <le clasă.
Dar după cum toate sentinţele de pînă acum, cu toate jertfele costisitoare ce au trebuit să fie aduse, n-au putut să extermine mişcarea muncitorească din RomS.nia, tot aşa, sentinţa triibunalului militar de la Cluj,
nu-şi va ajunge ţinta pe care şi-a propus-o oligarhia. Rădăcinile acestei miş
cări sînt prea adînc înfipte fo structura nedreaptă a orînduirii sociale actuale,
pentru ca sărmanele săgeţi pornite din tabăra celor sortiţi de Istorie ca fo
curînd să le apună steaua s-o poată dă tina ~n temelii'.e ei.
De aceea, trimiţînd salutul nostru călduros şi fratern tovarăşilor care
păşesc pe porţile închisorii în urma sent,inţei c·e clasă de la Cluj, îi asigurăm,
că noi, cei rămaşi afară, vom duce înainte 5teagul pe care stă scris cu litere
muiate în sîngele martirilor: dezrobirea clasei muncitoare de sub jugul milenarei exploatări.
PLEDOARIILE
Miercuri 9 octombrie au început pledoariile avocaţilor. Au ţinut o săetă
mînă încheiată. S-au perindat la banca apără.rii fiiuri ilustre ale barourilor
din Ardeal şi Bucureşti, demonstrînd cu mare bogaţie de ar~urnente - unii
din punct de vedere juri·dic, altii din punct de vedere politic şi social că toate acuzaţiile din ordonanţa definitivă n-.au nici o bază, de nioi un fel,
pe care să se poată sprijini o eventuală condamnare.
Avocaţii Vicol, Aurel Lazăr, Paraschivescu-Bălăceanu, Petre Zisu, tov.
nostru L. P. Pătră,şcanu, Toma Dra~u. Dem. Dobrescu, au ţinut cuvîntări
de o înaltă elocvenţă şi profunzime j,uridico-poliucă, sub care s-a năruit
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întreaga înscenare din ordonanţa definitivă, iar comisarul regal s-a văzut
,i'.it să declare ân timpul pledoariilor că retra,ge multe din acuzaţiile conţinute fo ordonanţe.
Sîntem cei din.tîi care să regretăm că, din lipsă de spaţ,iu, nu putem reda
decît un succint rezumat al pledoariilor ,dezvoltate.
Apărătorii acumulării

primitive a capitalului
Pledoillria avocatului C. V !COL

Seria pledoariilor a deschis-o avocatul Vicol, care, ~n două şedinţe con~ecutive, a rostit o magistrală cuvîntare, pentru care a fost viu .felicitat de
numeroşii avocaţi prezenţi şi de public.
ln esenţă, d-sa a spus ,următoarele:
Scopul ce se •urmăreşte ,În .i.cest pro;:es, nu este cel obişnuit •Într-un
proces penal, adică pedepsirea unui infractor, pentru in.frarcţiunea comisă
de el. Aci se urmăreşte un scop dincolo de consecinţele fireşti ale unei sentinţe
judecătoreşti. Nu este nimic altceva •deoît o cursă ce se întinde acestei instanţe
de a constata ceea ce tr~bunalele ordinare n-a.u putut constata timp de ani
întregi, că sindicatele unitare fac politică de partid, şi prin aceasta a se
justifica o dizolvare a lor pe cale administrativă.
Acest proces nu este fo consecinţă, decît facercarea unei coter1ii politilce,
care departe de-a aipă·ra interesele permanente ale neamului, apără epoca acumulărei primitive a capitalului.
Acuzaţi, din diverse oraşe ale ţă.rei sînt t1îrîţi fo faţa aceleiaşi instanţe
şi confundaţ,i sUJb aceleaşi ,învinuiri, .fără o-ici o selecţionare a probelor, şi
fără nici o cunoştinţă oricît de elementară de aspiraţiunile şi manifestările
proletariatului.
După această introducere, avocatul Vicol face o lungă demonstraţiune
a procesului de dezvoltare a proletariatului, arătînd cît de fireşti sînt luptele
muncitorimei şi dt de juste sînt revendicările economice.
Acuzaţii, continuă d-sa, sînt aduşi aci pentru ideile lor ,politice.
Se :Încearcă a se opune gîndirei, silnicia şi br,utalitatea închisorilor, ~nsă
nimeni .nu poate crede că prin aceasta se va tăia firul dezvoltării eticei
proletare.
Nici o lege nu poate împiedeca fireasca dezvoltare a unei clase ce-işi
a.firmă existenţ,a. Dealtifel constituţ,ia, orioît de criticată ar ifi, garantează
tuturor prin art. 25 Bbera propagare a ideilor ce ~mpărtăşesc.
1

Sindicatele unitare nu pot fi dizolvate
PledorarM avoce,tului P. Zissu
Acest proces este un complot al exploatatorilor contra exploataţilor,
contra celor care cr~d şi luptă pentru o lume mai !bună.
In ordonanţa definitivă nu se cuprind .deoît vagi ~i confuze afirmaţiuni
principiale. Intr-un singur punct însă se merge drept la ţintă: ,.Sindicatele
Unitare trebuiesc dizolvate". Cu o singură frază se dema:scă complect scopul
acestui proces.
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Afirmaţiunea d-lui comisar regal că Luipta de clasă poate constitut o
mfira•cţiune este o naivitate, care ne dă măsura seriozităţii. acuzaţiunilor aduse

în acest proces.
Cum se pot considera ca infracţiuni fenomenele naturale? Cum ~e pot
pedepsi v.întul, ploaia, fortuna .şi trăznetul? Tot aşa şi cu lupta ·de clasă,
care este ,un .fenomen inerent societă:ţii capitaliste.
Sindicatele î,şi trag puterea de rezistenţă ~i de realizare din această
luptă de dasă .şi dacă ele părăsesc acest drum, degenerează şi pier. Dovadă~
sindicatele aansterdamiste, care, conduse de şefi roformişti, lipsiţi de ,încredere în puterea de realizare a muncitorimii degenerează, neîndeplinind alt
rol deoît acela de a opri proletariatul de la o luptă hotăntă pentru revendicăTile sale.
In opozi,ţie cu sindicatele amsterdamiste, sindicatele unhare duc o luptă
intransigentă de clasă pentru apărarea intereselor muncitorimii. Sindicatele
unitare nu dispreţ,uiesc reforma, dar preferă s-o cucerească prin luptă, fiindcă
numa,i as~fe! o pot menţine şi transforma .în realitate. Pentru această atitudine hotăflîtă ,şi eficace a -sindicatelor unit.are, se cere dizolvarea lor, acuzîndu-le că ar fi afiliate Moscovei, că ar complota contra siguranţei statului.
Muncitorimea are dreptul să se organizeze cum vrea pe scară internaţională,
a fost însă Întotdeauna împiedecată s-o facă. Numa.ii cei ce vor, nu şt~u că
sindi~atele unitare !,lÎnt independente de orice ,panid politic şi, deocamdată,
de orice internaţională sindicală. Aci .în Cluj, conducătorii social-democraţi
cu ajutorul poliţiei şi in contra maselor muncitoreşti au spart in 1923 unitatea sindica:ă, voind să aservească sindicatele politicii de partid şi să le
afilieze internaţionalei reformiste de la Amsterdam.
Din aderarea sindicatelor un,itare la comitetul Anglo-Rus, li se face un
cap de acuzare. Dar ce era acest Comitet, dec:ît o .formaţie sindicală care
avea ca bază şi ca scop: lupta de da•să, independenţa faţă de orice partid
politic şi democraţia muncitorească iÎn sinul sindicatelor? Dar ,de aproape
2 ani de zile, ,comitetul Anglo-Rus ,s-a dizolvat, tot din vina conducători:or
reformişti. Cum se poate deci susţine tn ordonanţ,a definitivă afilierea la un
comitet inexistent?
S-a mai adus acuzaţia sindicatelor unitare că pl'in activitatea culturală
ce o desfăşoară, subminează ordinea în stat. Numai acei ce au o aversiune
înăs·cută pentru litera scri•să, ignorează existenţa unei culturi ,proletare specifice, născută în mod firesc din lupta ,de dasă. Acei care pretind că şi domeniul C'lJltural poate fi focercuit .în legi represive, vor fi cu siguranţă
zdrobiţi de tendinţa spre progres a omenirii.
După ce analizează apoi În amănun,ţirne capetele de acuzare a.duse .fiecărui muncitor în parte şi demonstrează cu texte că ele nu pot fi încadrate
în nici o lege penală existentă, avocatul Ziss;u arată gravitatea •Consecinţelor
ce le...ar avea o sentinţă de concamnare a conducătorilor mişcărei sindicale.
Ea ar servi de paravan pentru dizolvarea •sindicatelor unitare, singurele
organiza~iuni legale care mai apără muncitorimea şi ar facilita exploatarea
pînă la epuizare a producătorilor.
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Acţiune cl4ndestină şi

-

ikgalit:rate
Pledoaria .tov. a'tlocat L. D.

gUl'Cl~ală
Pătrăşcanu

-

Tov. avocat L. D. PATRAŞCANU pledează pentru grupul ,comuniştilor
,.dandestinişti", reprezentaţi prin Imibre Petre, P.rOlfesoara Haia Lipsi tz,
Lenard Arpad, soldatul Lazar Odon, Sencovici şi alţui.
Proces.ul care se desifăşoară de 5 săp.tămfoi in rf.aţa Consiliului de Rămoi
- 'Începe tovara;şul avocat, - este un proces pur politic şi nu „complot•
bol~vic ,cum se insinuează fo fiecare zi.
Pe banca aouzării stau astăzi reprezentanţii tuturor o.rganizaţiunilor muncitoreşti politice şi sindicale de la partidul comunist ilegal, tineretul comunist, Ajutorul Roşu, Ajutorul muncitoresc şi pînă la sindicatele unitare.
Nu se poate 1nţelege fundamentul acestui proces decît după o analiză
a relaţiunilor de forţă ·socială şi a modului cum lupta de clasă se desfă
şoară

la noi.

după război, beneficiile băncilor şi a capitalului fin.an<:iar
au atins cifre fantastice, în timp rce situaţia materială a categoriilor producătoare este caracterizată printr-o mizerie din ce în ce mai adîncă.
Tendinţa de acaparare a ol~garhiei bancaro-ttinanciare este aşa de mare,
înaît chiar cu preţul degenerării maselor producătoare şi a d:stru,gerii organiz,a,ţiilor muncitoreşti, ea este ·continuată mai departe.
In 4 ani - ,în epoca de după ră7lboi - miliarde reprezintă creşterea
depozitelor băncilor, ân timp ,ce salariile au rămas de mizerie. fată dar
explicaţia procesiu:ui de astăzi. De aceea pentru a paraliza orice acţiune
de organizare a mase!or care ar pune stavilă exploatării nemaipomenite din
ţara noastră, s-a Înscenat procesul din Cluj.
·S-au adus 1În instanţă acuzaţiuni prin care se condamna lupta politicl
a muncitorimei. Clasa dominantă - .se fotreaibă tov. Pătrăşcanu - desfă
şoară numai o activitate economică !Împotriva muncitorimei şi ţărănimei?
Nu! Cazul din Valea Mureşului, ide la fabrica Lemaître, C.F.R., Valea
Jiului - unde muncitorii şi-au pretins numai revendicări pur economice ilustrează, cum Înţelege să ducă lupta reprezentanţii clac;ei guvernante. Este
mai mult deoît o realitate - şi un mare economist a formulat-o precis că ,,politica nu este 1deoît economia condensată".
Al doilea cap de acuzare împotriva grupei comuniste este dandestinismul.
Aeţiunea clandestină - continuă vorbitorul - nu ,înfloreşte decît acolo,
unde este :întronată ,ilegalitatea s•au chiar unde legile opresc cele mai elementare drepturi cetăţeneşti.
Analizează apoi regimul de ilegalitate, dec:arînd că ,dizolvarea P.C. şi
T.C. prin simple ordonanţe militare, sînt fapte ,Împotriva textului Constituţiei, care şi el e destul de reaqionar.
Pentru a arăta atmosifera de ilegalitate şi ·de abuz, ,pe care •siguranţa
o desifă.şoară ,în acest proces, vot1bitorul ·c·tează ,propriul său caz, dnid fo
plin proces, pentru a se exercita presiune asupra sa i s-a intentat proces de
ultraj, fără nici un fel de motivare şi pentru simplul .fapt de a ,fi făcut atent
un comisar de siguranţă asupra unei ilegalităţi contra unei acuzane din
proces.

In vremea de
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Faţă fo faţă - încheie tovarăşul avocat Pătrăişcanu - stau două cla:ic
sociale; re cere un verdict de condamnare împotriva reprerzentanţilor muncitorimei, pentru a statua un exem:plu, că !Împotriva regimului de exploatare
şi ilegalitate, nimeni şi nioi o dată sa nu îndrăznească să lupte.
Dar mersul istoric este mai presus de verdicrul consiliului de ră7.hoi
- şi ge va dovedi încă o dată că un curent social, nu ou o sentinţă poate fi
împiedicat fo mersul lui.
Deci, cer achitarea, pe motivul că simpla credinţă politică nu poate
constitui un cap de aruzare.

lntre,aga lume civilizată conllra a ,astfel de procese.
Pledoaria d-lui Dem. Dobrescu

Voi apăra pe acuzaţi în numele legalităţii şi fo numele ordinei juridice.
Dacă procesul ar fi judecat de instanţele obişnuite, aş fi reclamat la ministerul
de justiţie pe ,procurorul care ar tfi deschi-s acţiune pentru asemenea chestiuni
neserioase. Dealtfel de doi an~ este pendinte la tribunalul I1fov procesul
pentru desfiinţarea sindicatelor unitare din Bucureşti, dar ministerul nu îndrăzneşte să-l judece. De frica instanţelor ordinare a venit la consiliul de
război, ca să facă din armată călăii nruncitorilor.
Procese de felul acesteia au ridicat fo contra noastră întreaga lume

civilizată.

ln toate vremurile clasele guvernante au recurs la mijloace de awprue
a clasei oprimate. Dar tocmai prin acea-sta, împingea.u la revoluţie.
Analizează legiile pentru muncitori -în ţara noastră, unde ei sfot consideraţi ca animale. Acum muncitorii s-au organizat şi au ajuns o forţă politică către care s-au adresat toate partidele politice. Au fost fosă refuzate ca
reacţionar'e. Critică spirirul poliţist care declară de bolşevic ,ee oricine cere
legalitate faţă de muncitori. Toate noile provincii, pentru ca au spirit de
legalitate sînt declarate bolşevice. Li se degfiinţează sindicatele, grevele se
persecută şi legile muncitoreşti slÎnt călcate IÎn picioare.
Pentr,u ce motive •sînt acuzaţi muncitorii în acest proces? Unul pentru
că a fost la Viena, altul pentru că a primit o scrisoare sau a avut <Înt.îlniri
cu socialiştii in ,străinătate. Nu se poate aduct: nici o vină serioasă. Unii
sînt daţi ~n judecată ca revoluţionari eentru că şi-ar fi botezat copiii fo
sens bolşevic, ceea ce constituie o adevarată ruşine pentru ordonanţa definitivă.

Sînt daţi în judecată şi oameni oari au strîns ajutoare pentru familiile
celor condamnaţi. După această concepţie barbară, ockttă cu acuzaţii trebuiesc distruşi copiii şi familiile lor.
Ca o dovadă a ilegalităţii,, d. Dem. Dobrescu comunică un fapt caracteristic. Siguranţa din Bucureşti a conifi-scat manuscrisul ip,ledoariei avocatului C. Vicol, ata&nid ân felul acesta dreptul unui avocat. Declară că va
protesta contra a~tei ilegalităţi.
D. Dem. Dabrescu termină, amintind că procesul se judecă în sala Memorandului, unde o naţiune comitea o nedreptate faţă de alta. Să nu se facă
şi acum o nedreptate asemănătoare, condamnindu-se oameni nevinovaţi.
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LIBERALII ŞI CLASA MUNCITOARE
- Pledoaria d-lui Toma Dragu -

D. TOMA DRAGU î,şi începe pledoaria arătînd că ân acest proces se
drepturile cetăţeneşti şi libertăţile proletarÎ'aNlui.
Procesul a fost foscenat de o caregorie parazitară care ne guvernează:
Partidul liberal, care are ,în trecutul său crime împotriva muncitorimei. Cea
mai bună dovadă a slaibici'llnei clasei ,stăpfoitoare sînt tocmai aceste ,înscenări
monstre şi monstruoase.
Pretinsele comploturi trebuie să motiiveze dictatura :partidului liberal.
Statul nu este al burgheziei, ci al milioanelor de muncitori şi ţărani, traduşi
prin reprezentanţii lor in faţa unei instanţe -excepţiona:e.
Nu există nici o lege care să fi dat drept guvernului liberal să dizolve
partidul comunist. Împotriva legilor .în vigoare, s-a comis un abuz contra
dreptului de asociaţie.
Demonstrează apoi ou numeroase şi documentate texte juridice care
deşteaptă atenţia Întregei săli cum trebuie interpretate legile penale ~i
arată caracterul lor restrictiv.
Consiliul are putere discreţionară, c'ar tot pe baza :faptelor şi a textelor
de legi, cari nu pot .fi nesocotite, oriciÎt de mare ar fi dorinţa reaeţionară a
partid'lllui liberal - astă·zi la guvern.
Trebuie să respirăm oîteva clipe de liibertate în această ţară. Trebuie
ca odată cetăţenii ,să aibă garantate libertăţile lor. Şi mai ales clasa muncitoare - pentru că, cum 9punea Clemenceau, uzina este o ocnă - trebuie să
aibă dreptul de a se organiza -în partid şi în sindicate.
5i sînt sigur că mîine, oînd istoria va ·decide, proletariatul va conduce
mult mai bine destinele omenirei.
Nu vă lăsaţi influenţaţi de nimeni, şi prin verdictul dv., •sta!biliţi o eră
de legalitate în această ţară.
apără

Acuzaţiile

rnu .se pot încadra în nici urn text de lege
Pledoaria avoc. C. Parascbiveiscu-Bălăceo:nu

Acuza.ţii de faţă - sp,une vorbitorul - 9Înt •Încadra.ţ,i .în art. 1 - .,crima
contra persoanelor şi proprietaiţilor" - art. 11 - ,,afilierea la o asociaţie
din străinătate care are de scop răsturnarea ordinei sociale din România«.
Care sîn t crimele să viîroşi te de acuzaţi? .,Botezurile, ,întrunirile siooioale,
conferinţa social-democrată ·din Sofia, emb:emele după căminurile muncit0reşti, căsătoriile clandestine", lupta -împotriva militarismului etc.
Dar aceste nu sînt fapte subversive •şi sînt convins că n'll există 1n
Români·a un singur judecător - oricît de reacţionar ar fi - care să condamne asemenea .fapte.
Crimă contra persoanelor ~i proprietăţilor •Înseamnă: ,iucide, dă foc, jefuieşte" aceste sfat .faptele prevăzute de le.ge şi discutate şi stabilite chiar
cu ocazia dezbaterilor acestei legi.
Nu se pot deci încadra în aceste articole decît fapte precise.
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Dar faptele imputate nu există 1n nici un text de lege.
Privitor la Sindicatele Unitare, vorbitorul analizează legea Trancu-Iaşi
şi legea ,persoanelor jur,idice - citiînd o mulţime de jurisprudenţe române şi
sitrăine şi dovedeşte că ni-c~ nu poate fi vorba de vreo acuzaţiunc „subversivă" .adusă Sindicatelor. In primul flÎnd mini•sterul muncii, nu siguranţa
şi poliţia trebuie să controleze .aceste organizaţiuni.
Trece la analiza „Ajutorului Roşu" • .,Ajutorul muncitoresc" şi grupei
clandestine şi darifică din punct de vedere juri,dic absurditatea aplidrii
art. 1 şi 11 acuzaţilor din aceste organizaţiuni.
Terminînd pledoaria voribitorul spune: ,.N-am venit ,să pledez în acest
proces, mfoat de •sentimente pur avocăţeşti.
Am venit condus ce o datorie mult mai ,înaltă: ,de datoria cetăţeneas<:ă
ce obligă pe orice om cinstit să apere o realitate socială, împotriva fanteziilor şi ilegalităţilor care se comit. Am venit să apăr pe muncitorii, intelectual-ii şi muncitoarele cari ,au sUJferit _pentru un ideal, pentru o credinţă
sHntă pentru ei. In numele .realităţii sociale, fo numele adevărului juridic, cer,
domnilor judecători, să aduceţi un verdict de achitare".
Pr:ocesele verbale ale

Sigµ,ranţei

nu pot constatui o

dovadă

D. Dr. AUREL LAZAR începe prin a protesta iÎmpotriva
româneşt-i, care caută să creeze o atmosferă ostilă ,acuzaţilor,
fluenţeze atlÎt opinia publică, cît ·şi conştiinţa judecătorilor.

a:ş.a-zisei

prese
voin d să in1

Aminteşte că ân aceeaşi sală s-a dezbătut marele proces al Memorandului. Şi acela era proces de idei. Banca acuzaţilor este locul ,de încercare
.al ideilor noi. ln trecutul nostru românesc am luat parte la multe procese
- spunie oratorul - şi luptătorii au fost condamnaţi. Prin aceasta însă se
creează martiri.
Din stu;dierea dosaruh1i, din ordonan,ţa definitivă şi din rechizitoriul
comisar.ului regal nu se gă·seş~ nici un fapt care să intre ,în cadrul legilor
noarstre. Vo11bitorul analizează ordonanţa ·definitivă, arătiîn1d numeroase contraziceri.
In altă ordine de idei spune că cenzura ,şi starea de asediu siînt ilegale.
Nu numai muncitorii, dar şi ,ţăranii trebuie să vină la Cluj pentru a fi
judecaţi de consiliile de război. La sistemul acesta de .înfricoşare a ţăranilor
şi muncitorilor se mai adaugă sistemul jandarmeriei şi siguranţei generale.
Ac,uzarea se -î.ntemreiază pe procesele veribale de La siguranţă ·şi pe depoziţiile martorrilor poliţieneşti. Nici unele nici ceilalţi nu pot forma o acuzaţie.

Mai departe <l. Aurel Lazăr •se ocupă de chestiunea muncitorească pe
care o numeşte chestiunea vitală a ţărci noa-stre. Face teoria ştiinţ1fică a revoluţiei. Vorbeşre de chestiunea sindicală ,şi recunoarşte dreptul pentru muncitori de a se organiza în sindicate pe baza luptei de clasă. Sin1dicatele trebuiesc -controlate de mini-ster-ul muncii şi nu de po:iţie.
Vorbind de greva de la Phoebus, d. Aurel Lazăr prezintă un certi,ficat
oficial de la inspectoratul muncii, prin care ·se constată că muncitorii a111
declarat greva legal.
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Mai ·departe vorbeşte despre tov. dr. Rozvan, Czeller, dr. Santo, dr.
Kertesz, Ulmann .şi Bleit, consilieri comunali ,în Oradea şi membri ai blocului muncitoresc..,ţărănesc, demonstrund că ar însemna o curată monstruozitate condamnarea lor pentru că au .utivat politiceşte înăuntrul Blocului
Munci tores,c-Ţărănesc.
VIAŢA MUNGITOARE, an. V, nr. 39 din 21 ocrom1brie 1928, ip. 1,
Bucureşti.

Sub ,presiunea protestelor din ţară şi din afara graniţelor ţării, sub influenţa acţiunii ener,gice :a acuza~lor şi a apărătorilor, precum şi in urma
dovedirii inconsistenţei celor cuprin-se iÎn rechizitoriu, a lipsei dovezilor, Tribunalul Militar al Corpului 6 Armată a fost nevoit să renunţe la acuzaţiile
adu-se împotriva organizaţiilor legale ale clasei muncitoare: Sindicatele unitare şi Ajutorul Muncitoresc Român. In cuv.fotul de ,încheiere :al apărării,
Lucreţiu Pătră,şcanu, după ce a demonstrat netemeinicia celor rostite de
procurorul militar În cuvîntul său de încheiere, a stabilit pe hună dreptate:
acuzarea pr~tinde ,că ~păr.:,ar~ nu a ~ovedit nimic, _pe oind. tocmai ea (acu:
zarea) Iar ,f1 fost obligata sa o faca, dar totodata, sub influenţa acestui
,,nimic" a pronunţat acuzaţii allÎt de grave care constii>uiseră coloana venebrală a acuzării. Dintre cei 76 de acuzaţi ai ,,Marelui proces comunist" de
la Cluj, care a durat 37 de zile, Tribunalul Militar al Corpului 6 Armată
a condamnat 37 de persoane. Sentinţele ,însumau un total de 150 de ani
Închisoare şi 273 ani de interdieţie politică, precum şi 715.500 lei amendă.
Printre cei condamnaţi se aflau: David Avramescu (3 ani), Haia L~fschitz
(8 ani), Alexandru Sencovici (7 ani), Lazar Oclon (3 ani), Arcadie Lenart
(6 ani), Ernest Neurnann-Mate (9 ani) etc. ,,Sentinţa a fost pronunţată! scria „Lemnarul", ,gazeta Uniunii Muncitorilor ,în Lemn din România - .
Pedepse grele au primit aceia care crezuseră că tribunalul de clasă sancţionează numai fapta, nu şi ideea; s-au dat ani •grei celor care, cunoscînd
„mila'" jurisdicţiei burgheze, aşteaptă zorile -în exil. Dar nevătămate au ieşit
din atacul concentrat Sindioatele unitare, înspre nimicirea cărora s-au fodreptat rafalele autorităţilor ... Acuzaţia a fost îinfrîntă tÎn urma atitud,inii
strălucite a muncitorimii conştiente care, ca un singur om, a •prote-stat în
modul cel mai energic în toată ţ,ara împotriva prigoanei, ceriînd cu hotărîre
achitarea În proces a Sin·dicatelor unitare, reprezentante de luptă ale clasei
muncitoare ... Sent,inţa a fost pronunţată! Au fost condamnaţi muncitori
simpli, intelectuali şi conducători ai muncitorimii. Cla·sa muncitoare însă ,îşi
va cinsti martirii, aşezundu-i pe piedestalul etern al istoriei" (1 noiembrie
1928).
Marea campanie democratică din ţară şi de peste hotare iÎmpotriva acestei ruşinoase înscenări la adresa clasei muncitoare din România, ~ampanie
în care se îngemănau în mod organic •strădaniile apărători:or şi poziţia neclintită a acuzaţilor, a determinat Con-siliul de Răzlboi al Corpului 6 Armată
din Cluj să achite dintre cei 76 acuzaţi 39 de persoane. Această victorie a
fost plătită scump: Haia Lifschitz, implicată în proces, În urma tratamentului bestial aplicat ·În ânchisoare şi a grevei foamei de peste 40 :de zile,
şi-a pierdut viaţa în spitalul „Charite" (azi 9Pitialul C.F.R. din strada Republicii nr. 18, Cluj-Napoca).
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Cu peste 50 de ani în urmă, la Tribunalul militar din Cluj autorităţile
claselor exploatatoare au judecat pe reprezentanţii mişcării muncitoreşti şi
democratice din Români.a. Marea majoritate a acuzaţilor, strunşi într-un loc
din toate părţile ţării, au fofruntat această luptă, treaînd chiar la contraofensivă împotriva regimului burghezo-moşieresc. În spatele acuzării se alinia
întregul aparat represiv, iar al acuzaţilor se ,aflau masele muncitoreşti, .forţele
progresiste ale vieţii sociale din ţară şi idin toată lumea, 1încuraj,în:du-i şi
sprijinindu-i ,În lupt:;. Istoria a arătat de ,partea cui a fost dreptatea.
PETRU BUNTA

MUZE01LOGIE.
RESTAU·RARE - CO·NSERVARE.
OCROTIREA PATRIMONIULUI
MUZEAL

PIESE DE INTERIOR ORAŞENESC TRANSILVANEAN
DIN SECOLELE XVI-XVIII
(mobilier, covoare)

Un·a :din principalele forme ale activităţii muzeale este aceea de cercetare ,şi valoriificare a .patrimoniului naţional prin punerea lui fo cin:uitul
muzeistic. Pentru realizarea acestui obiectiv am or,ganizat expoziţia intitulată
,,Piese de interior orăşenesc trarn,silvănean, !>eMlele XV I-XV I li", într-o formă pe ,care am ,dorit-o iatra•ctivă şi •uşor asimil.a1bilă pentru orice categorie de
vizitatori.
Tematica, ca atare, ni •s-a părut interesantă pentru că locuinţa, ca arhitectură exterioară şi aranjament interior, oferă o bogată şi diver,s~ficată
sursă de informaţii referitoare atît la aspectul economico-social al vieţii din
Transilvania, aît :şi la Latura ei artistică, -dîndu-ne 1În acelaşi timp posibilitatea înca,drării artei transilvănene În contextul eurnpean.
Am ales ca punct de :plecare al expoziţiei secolul al XVI-lea, pe ide
o parte deoarece pentru •secolele anterioare nu dispunem de piese care s-.ar
încadra terriaticcii, iar pe de altă parte ,din consi•derente ,de ordin istoric.
Faţă de începutul ,dez•vo:tă·rii oraşelor în Transilvania me,diev1ală, oînd interioarele se rez'llmau la minimul strict neoesar, in .secolu! al XVI-lea, perioadă de rînflorire a v,ieţii urbane, odată cu ,di:ferenţierea economică, cu
creşterea prosperităţii vGrif urilor oră•şeneşti, 1şi gusturile devin mai rafinate,
sporesc nevoile de confort şi apiar chiar ipretenţii de lux. În cazul Clujului
de ex·empl-u, porneşte un :puternic proces de urbanizare 1În a doua jumătate
a secoJului a.I XVI-:ea, oînid s-Ja format •deja aspectul renascentist al ora-şului.
Am intitulat expoziţia „Piese de interior ... " •şi nu „Interioare oră·şe
neşti ... " pentru că nu am dispus de toate tipurile de piese ce compuneau
odinioară un interior, dar fotogra:fiile unor obiecte de epocă, folosite ca
material complementar, vin să ,suplinească aS1pectele neexempliificatie cu •piese
orig,inale.
.
Ambientul folosit ca loc ide ex,punere a fost lapidarul ,feudal, •considerat ca cel mai adecvat să adăpostească nişte interioare de epod, dat
fiin:1 .faptul că ancadramentele, portal-urile, conso!ele şi căminele au complet,at in mod fericit această amibianţă. Chiar ,dacă majoritatea pieselor
arhitectonice :datează din secolul al XVI-lea şi provin din Cluj, nu am
găsit distonantă reconstituirea şi a unor interioare de secol XVII sau XVIII,
ştiut fiind faptul că construcţiile şi-au sohimibat ,caracterul lent. De pirdă,
arhitectura civilă a Clujului :şi-a pă·strat caracterul renascentist ,pînă în
ultimul sfert al veacu:ui XVIII, ,în timp ce decoraţia interioară se adapta
cu mai multă uşurinţă modei timpului.
În ceea ce pr:,veşte materialul şi modalită,ţile de expunere, am recurs,
pe l~ngă aranj,area lilberă a unor piese originale, ,şi la sistemul expunerii lor
în vitrine, pe de o parte pentru asigurarea securităţii acestor obiecte, iar
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pe 1de altă parte pentru -că ne lipsesc piese de mobilier de eeocă, care altă
ofereau loc de etal,ue micilor obiecte de :artă decorativa (bahut, dressoir etc.). După cu:m am mai arătat, fotografiile ne-au ajutat să întregim
imaginea locuinţe,i oră,şeneşti transilvănene mai ales pentru secolul XVI (lăzi
de zestre, dulapuri, paturi).
Covoarele, elemente esenţiale În arta amenajării interioarelor, au fost
etalate pe suporturi metalice avît pentru a da posibilitatea unei priviri de
ansamblu, cit -şi pentru a ,îndep!ini condiţii de conservare, prin atfrnare:a lor
pe direoţia firului.
dată

•
De-a lungul iÎntregii sale evoluţii, tipul de locuinţă, '.axmitectura sa .gene-

rală, ,a influenţat stilul interiorului. Acesta la rfodul său este o reflectare
fidelă a gradului de civil,izaţie, :a evoluţiei spiritu:a!e ,de idei, dar 3n acela·şi
timp ana amenajării interioarelor e.ste ,în ,concordanţă cu materialele şi
tehnicile de care a ·dispus societatea ,în diverse etape istorice. Creaţia 1decorativă eJCplică şi ne face să Înţelegem, o dată cu nive!ul material, şi pe cel
spiritu.al al unui moment din i•storia culturii, căci ceea ce dă vigoare şi face
viabil un ,stil este determinat de gradul de originalitate cu care artiştii .îşi
reflectă timpul.
Depăşind faza goticului tîrziu, oare nu intră iîn sfera interesului nostru,
ne oprim la secolul XVI transilvănean, care deşi mai păstrează elemente ce
amintesc vechiul stil, mai a'.es prin accentele salic arhitecturale, promovează
un spirit novator, auît ,în privinţa structurii dt şi a ornamenticii.
Concepţie realistă despre lume, zămislită iîn special iîn ambianţa orăşe
nească europeană în cursul •secolului ,al XV-lea, arta Renaşterii a fost de la
început purtătoarea unei orientări profane, grefată fosă ,în toate ţările europene pe tradiţia culturii medievale religioase. Exipansiunea Renaşterii din
centrele urbane italiene, împletirea ei cu formele artistice locale, explică
caracterul specific al Renaşterii în fiecare ţară iÎn parte, Renaşterea transilvăneană constituindu-şi ,şi ea treptat o fizionomie proprie.
Pătrunderea Renaşterii în Transilvania a fost favorizată şi de arta cultivată la curtea lui Matei Corvin, care în urm:a căsătoriei sale {1476) cu
Beatrice de Aragon, se înconjurase cu meşteri şi curteni italieni.
Ca struictură şi înfă,ţi·şare, oasa patricianului, durată din zidărie trainică, diferă nu numai de oasele epocii anterioare, ci şi de cele contempo-

rane ale păturii ne3nstărite. Ea se :adaptează necesităţilor impuse de îndeletniciri!e ipropr-ietarului, reflecmnd nivelul material şi exigen~!e proprii unei
pături sociale pri·vilegiate. Noul tip de locuinţă este zidit fo mod uz,ual din
cărămidă, doar ancadramentele uşilor şi ferestrelor stat cioplite iclin piatră.
Din pricina climei ,aspre camerele erau relativ joase, pentru a se uşura
încălzirea, care se f:ace cu ajutorul sobelor c'e .cahle sau a căminelor de modă
italiană, mai e:eg,ante, ce folocuiesc arhaicele vetre1 •
Ancadramentele, consolele ornamentale şi căminele, opere de o cenă calitiate artistică, erau lucrate die meşteri specializaţi, de pietra'ri italien.i &1aiu
transilvăneni, solicita.ţi ,în mai toate centrele importante a.le Tranisilvaniei 2 •
1 Şt. Pascu,
1 Ibidem.

V. Marica, Cl11j,d mediMJal,

Bucureşti,

1969, p. 70.

menea, des menţionate siÎnt .aceste covoare oa obiecte de tranzaqie Între
municipafoate şi alte oficialită.ţi 9 •
Covoarele anatoliene, căci 1În principal despre e:e este vorba, erau
a·ius.e În Transilvania la ,început de negustorii de aici (1în1deosebi saşi) şi
din Ţara Române.a,scă, ,pentru c,a din secolul XVII comerţul cu covoare să
fie efectuat prin companii comerciale, ân special greceşti. Aceste .covoare erau
trecute mai a'.es prin vama oraşul-ui Braşov, oraşul percepîn:d în cazul unor
negustori angrosişti 1În loc ,de taxă vamală, covo.are 10 •
Fără a intra în detalii ,de strictă specialitate, deoarece problema covoare:or nu a intrat ,În sfera preocupărilor mele în afara acestei expoziţii.
sînt totuşi nece-sare unele precizări !egate de co·voarele anatoliene. Considerăm că aceasta este originea ,aşa-ziselor „covoiare de Transilvania" ,de
care dispu.ne muzeul nostru, aviînd ,în vedere motivistica şi colorirul acestora. Este evidentă preiferinţa meşterilor turci pentru motive ornamentale
geometrice -~i flor,ale stilizate, alături ;cie ornamente cu valori simbolice. iar
dintre culorile predi'.ecte amintim roşul, albul ~i ,galbenul. ,pentru ca mai
tîrziu, în secolele XVII-XVIII, albastrul şi vercele să predomine. In ·cazul
acestor co-voare exista o relaţie de ,suboridonare a or.namenwlui faţă de canon.
Constatăm lipsa reprezentă-rilor antropomorfe 1şi zoomode, fiind interzi·s-e
de Coran, -după cum o cercetare minuţioasă a acestor piese ocoate la iveală,
în pofida aspectului general, o asimetrie ohiar dacă se referă la nişte elemente ornamentale minore.
Din punct de vedere tehnic, covoarele care ne interesează fac parte
din categoria covoarelor cu noduri realiz,ate pr-in tehnica ~nnodării firelor:
pe suportul textil creat prin urzeală şi băteală, iar a,poi prin tăierea a.:eistora pentru a se obţine o anumită grosime şi aspectul pluşat. În ceea ce
priveş,te sistemul de lega,re a nodurilor, covor.arii turci .folosesc no.iul ci,1blu,
care dă covoare mai groase şi ceci mai puţin fine.
Pentru a se coI11feri v.a!oare artistică unui covor. ornamentaţia sa trebuie
să .se supună unor principii ide natură compoziţională, în funcţie de aceste
orname~lte (1~lorale'. vegetale, _zoomorfe. arhitectonice sau sir1;bo]ice) făo:n
du-se .ş1 o t1polog-1e a acestma. Gîmipul central, care reprezmta elementul
cel mai bogat ornamentat ~i cu cea mai ,mare varietate cromatid, este de
obicei cel care dă tonul în ti•pologizarea covoarelor 11 .
Covoarele pe care le avem fo patrimoniul muzeului nostru se rimxlidrează
în special tipului cu niş,ă idublă şi mai puţine sfot ce:e ,de rugăciune. Cromatica lor este destul de variată, predominfo1d ~nsă wş,ul, allbul, galbenul şi
albastrul. Motivistica este prepnnderent geometrică •Sa'll vegetal stilizată ·şi
mai puţin simbolică. Descrierea ipiC6elor va fi ifăcută 'În contextul expoziţion!al.

•

Dintre di·versele şi mu:tiplele aspecte a~e artei .decorati•ve, mo&ilier~l se
pretează poate cel mai rapi1d schimbărilor sti!i-stice, avlind iÎn ve::lere corelaţia sa cu arhitectura, mobilierul caracteriz~nd :în acela:şi tim·p şi o epocă
de cultură, căci fie-rare p-iesă este creată cu preocupare.a ,de Q o face expresie
artistică ·pentru o perioadă dată. Piesele, luate fie izolat, fie :În ansary-iblu,
8

A. Kertesz-Badrus, Covoare anatoliene, Sibiu, 1978,
Ibidem.
11 Idem, p. 9.
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posedau veselă de lux din argint, uneori chiar aurit, dar mai ales
din cositor şi aramă. Volumul acestor piese pare a fi fost atiît de important, încît erau iÎ'.mprumutate cu prilejul nunţilor nobiliare .şi chiar princ,iare.
In schimb, vese~a din ceramică, sticlăria şi cristale:e erau rare.
Pentru ,decorarea şi încălzirea interioarelor erau .folosite tapiserii, la
început ele fiind apanajul curţilor regale şi al marilor nobili.
Insemnările de la curtea lui Matei Corvin vorbesc despre bogăţia tapiseriilor etalate cu ocazia diferitelor sel"bări din palatul regal 4, tlalJ)Îserii ce
reprezentau tablouri alegorice, ,.scene istoriate sau biblice. Tapiseriile cu subiect istoriat erau mai ales de provenienţă italiană iii flamandă.
Nicolae Olahus, care a trăit pînă 1În 1542 la curtea din BruxeHies,
aminteşte ,în testamentul său 25-30 ide tapiserii aduse din Flandra 5 •
Principele Gabriel Bethlen avea o serie de tapiserii veneţiene pe care
se desifă~urau, cu ,deosebit meşteşug, .diferite istorii romane. Din registrele
lui .de socoteli 0 , aflăm că misiţii săi cumpără pentru el mai multe 11îndur.i
de gobelinuri flamande. Soţi,a sa, Ecaterina de Brandenburg, cerea la 1631
de la Gheorghe Rak6czi I cele 12 tapiserii flamande de mari dimensi·uni;
o parte dintre ele, care ,înfăţişau istoria lui Alexandru Macedon, valorau
15000 de taleri. In testamentul lui Gabriel Bethlen aceste tapiserii erau numite ,,îmbrăcăminte de perete".
In secolul al XVIII-lea, Francisc Rak6czi al II-lea dispunea de asemenea ,de o bogată colecţie ,de tapi·serii şi covoare de perete, dar Î!ntr-un inventar din timpul său se votibeşte şi despre ,două tapiserii pentru .călătorie
(cînd se depl,ais,a cu curtea sa), ro.piserii pictate pe pînză, cu sulbiecte biblice
şi mitologice, care .s.înt ·Însă producţii locale, imitate după gobelinuri 7 •
Tot pentru decorarea intţrioardor şi pentru păstrarea 'Căldurii căminelor
erau fo:osite şi covoarele orientale. Ele erau rareori ,a,şezate pe padiment, IÎn
majoritatea cazurilor 1Împodobind pereţii şi alte piese ide mobilier.
Pentru covoarele orientale existente în Transilvania s...a încetăţenit denumirea de „covoare de Transilvania", ceea ce ar .putea duce la roncluzia
că ele erau contfeeţionate de artizani locali (:de fapt siînt unii autori care le
consideră ca atare 8). Este iinsă vo11ba ,de covoare importate ai•ci mai ales din
Turc.ia, căci nobilimea şi oră·şenimea {fo 9Pecial cea săsească) agreau aceste
covoare, care~şi găisesc într-adevăr o largă arie de răspîndire rin Transilvania.
Pe de o parte ele erau apanajul iaristocraţiei, ipe de altă .parte, începînd cu
mijlocul secolului al XVI-lea, le găsim fo hiserici!e reformate, ca acoperitoare de strane, sirnboli7JÎn1d tot fastul unei ,anumite clase sociale. De ase_
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Idem, p. 81.
P. Voit, Regi magyar -0tthoook, Budapcst, 1943, p. 136.
likm, p. 137.
Idem, .p. 138.
Ibidem.
S. Cascanian, Covoare manuale, Bucureşti, 1972, p. 5.
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interesează înainte de toate ca lu.crări ide artă. Dar prm însăşi na,'Ura sa,
mobila rămiîne .de ,asemenea un olbiect ,de uz, care trebuie să-,şi :a:bă locul
în decorul interior. Reif:,ectiind gu.stul epocii, mobilierul ·concretizează în
aceeaşi măsură şi o manieră de viaţă, l'a ,fel ca ·şi stratificarea social-economică a populaţiei. Cel care coman·da o garnitură sau o piesă de molbilier
îşi m:ani,fosta opţiunea pentru forma sau ornamentica lucrării respective,
opţ.i•~;ne care defineşte, ,în ultimă imtanţă, ,şi stare'a materială a comanditarului. Deci analiza acestor piese ne oferă atât posibilitatea interpretării
lor .artistice şi stilistice, aît şi pe aceea a cunoaşterii ,situaţiei materiale a
C:iferitelor categorii wci'ale.
Camere:e de locuit, in Renaşte-re, eotriY•it uzantelor vremii, erau mohilate cu paturi, mese, mobilier de ,şezut, !azi şi dulapuri.
In Transilvania, ca şi în alte zone europe.ne, cel mai important şi veritabilul precursor al mOlbilierului renascentist trebuie ,considerat cel din goticul
rîrziu. Tipurile funeţionale de piese din ·secolul al XVI-le'a siînt o continuare a celor di.n perioa•da precedentă, deosebirea con~tă fosă în tratarea
lor, mai ales sub aspect ornamental, dar se sesizează ~i modificări strncturale.
Alături de ladă, destinată :a fi o piesă mobilă, dul'apul, oare este sedentar, este cea mai ·veche c intre mobilele evului med;'U, iniţial 1fădînd parte
d:n mobi:iocul hisericesc ,şi fiind .simple chesoane verticale iînch' se de uşi.
Mutaţi.a intervine în secolul al XVI-lea 12 , cîn,d dulapurile apar în mOlbilierul
civil pentru o societate ,feuda:ă ide arnm ,stabilită, i'ar destinaţia le conferă o
demnitate care se mani{estă prin bogăţia decorului.
Aceste piese, care la origine trebuie să se fi compus din două C'llfere
suprapuse, ·divizate .de o bandă ce marca delimitarea celor două ,corpuri,
au evoluat apoi către supra:feţe comracte unitar srnlptate, separate :de montanţi, fusuri ~i pilaştri.
La ,Începuturile ei, societatea feudală ,în cont-in'llă ·ceplasare nu a avut
mult timp altă mohilă deCIÎt ches•oanele pentru păstrarea ve·şmintelor, a documentelor şi a averii. Erau construcţii masive, lungi, adînci, înahi se de un
capac. Stabilizată, societatea va păstra aceste lăzi pentru decorarea pereţilor
sau în anticamere pentru a servi la şezut.
Din secolul al XVI-lea :apare uzanţa de a dferi tiinerilor căsătoriţi dota
închisă într-un cuifăr lung, frumos ornamentat lada de zestre. Plasată
atît la :perete, cit şi la •picioarele patului, lada., prin oonstrueţia ei, reproduce •În mod cert prototipuri inspirate după sarcofagul igreco-romăn.
In gener'al, î.n ,secolul :al XVI-le.a În Transi:vania- piesele de mobilier
erau -lucrate de tirmplari, cu excep,ţ,ia lă:zilor care erau 1con1feeţ1onate ·de ,dulgheri. Albia din secolul XVII lăzile de 'dulgher, care ,în :documentele vremii
apar !IUb numele de .,acsolt :adla" 13 , încep să fie unl'Olcuite ide !ăzile de tiîmplar, .,asztalos lada" 14 , cele . confectionate de du1gheri fiind folosite acum
în cămări pentru păstrarea .tlimontelor. Mai ULJ'Ziu ele se perpet'Uează în
mobilierul ţărănesc cu o funcţie de strictă utilitate.
1

12
13
14

G. Janneau, Dictionnaire der rtyler, Larousse, p. 24-25.
H. Szabolcsi, Regi magyar b11tarak, Budapcst, 1954, p. 25.
Ibidem.
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Chiar dacă unele piese ,de mobilier erau lucrate de artizani loca;i, •altele
erau importate ce orăşeni, mai ales paturile cu polog, considerate ca .fiind
piesele cele mai ,de preţ 15 . Moda lor este adoptată 1din Germania, de unde
se adUJc şi primele modele. La sEîrşirul secolului al XVI-iea piesele a•ce.ste...
fastuoase, cu ha:uştrii lucraţi '1a strung, ce susţineau baldachinele ,din catifele şi mătăsuri grele, sînt executate şi de către t:mplarii transilvăneni.
Scaunele nu au servit :întot1deauna comodităţii conversaţiei. 1n evul
mediu, scaun·ul a fost un atribut '.al ra.ngului •social: Într--0 societate, stă
pinul singur se a:şezia, iar scaunul său era supra1înălţat. Şi mai ~îrziu, în
secolele următoare, înălţimea, lărgimea, forma spătarului şi numărul ornamentelor reflectă •situaţia socială a proprierarului, fiind 1În ultimă instanţă
tot un simbol ierarhic.
In secolele XIV-XV mobilierul se ,îmbogăţeşte cu noi forme de piese
de şezut, forme ,pe ca.re apoi le preia Renaşterea şi care vor coexista cu unele
genuri create de aceasta, fiecare ţară a:.:optJÎnrd modele convenahi!e spiritului
său. Dacă În Franţa renascentistă era răspî-mdit scaunul cu braţe, ,scaunul
numit
vertugad:n", fără braţe şi ,destinat femeilor, ,,caquetoire"-ul, scaun
cu spătar ,Înalt ,,în care se pălăvră.geşte cu plăicere iÎn colţul căminului" 16 ,
în Renaşterea italiană nota de original•itate o dă scaunul de inspiraţie romană ,întiîlnit 'În ·două varia.nte: ,,sedi·a Dantesca" format din două X-uri
curbate şi ovalizate şi „sedia Savonarda", în aceeaşi linie, dar _confcq;or:at
din bare, a:ături ·de care este răsp;ndit şi acel model numit ,,sgabe!lo". 1n
structura sa cea mai s,imiplă, el este a~esea fără spătar, cu trei şi m:ai rar cu
patru picioare puternic p.rofilate, sau ,cu syătar drept, strÎimt, scuiptat şi
decorat. Exi~tau 1Însă şi -s.caune „s.ga:bello" akatuite din două panouri ·sculptate
În pEn, puse unul ,în faţ:a celuilalt, puţin distanţate jos, cu spătar strîmt,
uşor înclinat, de asemenea sculptat.
Une;e dintre piesele cele mai răsipîndite ,în inter•ioare:e pat11iciene din
secolul al XVI-iea din Europa, dar în aceeaşi măsură şi din Transilvania,
sînt mesele prezente acum ,într-o diversitate de tipuri, tipuri ·despre care
.fac menţiune şi co.n•ocripţ,iile şi inventiarele ·de moştenire 17 : cu blatul rotund
sau hexagonal, ialonjalbile, sau cu taiblie glisantă ,cireptunighiu:,ară.
ln evul rneidiu, masa era considerntă nu ca un obiect ide valoare, ci ca
unu'1 provizoriu, care se punea cu prilejul ospeţelor, iar la nevoie se prelungea cu accesorii. Mai tiî.rziu, masa a iajuns î,n mijlocul sălii, ca să ,cupr,in 1dă
fotreaga familie, .sau stătea .într-un colţ între două bănci zidite. Stăpîn,ii
casei rnfooa.u :a o masă ma,i arătoasă, ceilalţi la una mai simiplă 18 •
Indedbşte mesele erau acoperite cu catifea, .covoare ·sau ibl'Olderii; 1pe
tăhl.ie puteau ,fi a·şez:ate ,diferite piese ornamentale, lădiţe ,intarsi·ate ca loc
de păstrare a scrisorilor, :biibelouri•;or ,şi ibijute.riilo.r, sau lăldiţe de s<:riere în
care se gă,seau accesoriile necesare scrisului.
Un tip de masă de factură mai veche, răspîndit în Transilvani.a, poate
fi cons:•derată „masa cu lac.:ă", cara;cteristică sifiîrşitului secolului al XV-:ea

„a

15 Şt.

1

Pascu, V. Marica, op. cit., ip. 8.,.
G. Janneau, op. cit., ,p. 14.
17 Zs. Jak6, Az otthon er muverzete a XV!.-XV/1. mfaadi Kolozsvaron, în EmlKel,
Cluj, 1957, ,p. 378-379; M. B. Nagy, Renerzamz er barokk Erdelyben, Bucureşti, 1971,
p. 137-HS.
IB E. Vadaszi, Ungarirche Kartentirche, în Arr Decorativa, Buda~t, 1976, p. 7.
16
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şi secolului al XVI-iea, treoînd şi răsp1ndindu-se ca tip de masa populară
fo secolele urmăroare 19 .
După destinaţie aceste mese puteau fi sau nu prevăzute cu zăvor. In
ce'!e ru zăvor se ,pă·strau probabil diferite obiecte ide valoare, iar în cele fără
zăvor alimente, !feţe de masă s.au alte obiecte ,de uz cas,nic.
O variantă a mese:or cu lraidă este cea în care picioare:e au dispu:se
Între ele, pe cele ·patru laturi, cîte o placă de forma unui leagăn, fapt pentru
'Care sînt numite „mese lea-găn".
Pentru a atenua ,austeritatea .a•cestor piese, de o arhitectură gotică iirzie,
artizanii secolultui al XVI-iea folosesc decorul aplicat pe frizele lăzilor şi
pe leagăne, decor care, alături de fizionomia structurală ispecilfică, ,cefi.neşte
obiectul, îl înscrie untr-o .anume viziune concepruală. Repe.rtori,ul ornamental, chiar ·dacă nu ne oferă o bogăţie motivistică (,decorul vegetal este iprepon·derent) şi nici o varietate de tehni·ci sculptura·!e (,preldomi,nă relieful plat
- Flachschnitt-ul), reuşeşte totu~i să indiviidtualizeze piesele, ,să nu dea impre~,a unei monoto·nii convenţiona:e.
Această manieră decorativă nu este ·proprie ,numai meselor, ci o regăsim şi pe alte piese ,sculptate în lemn din Transilvania, cum este bună
oară uşa s.a.cristiei bi,sericii din Sînvăsii, din jurul :an:lor 1520-1530, aflată
în Muzeul ide ,istorie al Trans.ilvaniei, uş,a păstrată în muzeul din Si.ghi,şoaria,
da11în::i :din a dOIUa jumătate a seco~ului al XVI-lea 20 , 1sau o serie de piese
de cult: strana cu 14 locuri din biserica evangihe:ică din Sighişoara 21 , datată la 1523, stallum-ul mare de la Prejmer, daoînd probaibil din 1526 22 ,
sau strana cu 3 locuri marcate provenind .de Ia Şumuleu-Ciuc (1530-40),
aflată ·În Muzeul de istor.ie al Transilvaniei.
Concepţia ,şi factura respectivelor piese nu reprezintă însă o manifestare
.arti,stică sipecific transilvăneană, ci, aşa cum am mai arătat 23 , se ciroumsicrie
unei destu! ,de :argi ,arii culturale, respect•iv spaţiului ce cuprinde ~n principal
Germania ·sudică, Elveţia, Austria şi Tirolul.

*
După ·cum am arătat ·ş1 m partea iintroiductivă, am optat pentru spaţiul
oferit de Iapi.darul medieval, ca loc de eX:punere, consi1derfodu-l c.a cel mai
adecvat pentru a imprima personalitate unor inter,ioare oră•şeneşti.
Sala ce a găzduit piese ide interior din socol:ul al XVI-lea conţine .fragmente arhitectonice ohiar .di,n această peria.adă, prnvenind de la. casa Wo.pharid-Kakas d'in Oluj: portaluri, ancadramente :ele uşi şi ferestre, con·sole
decorative (pl. I).
Prima piesă de mohilier expusă este o masă cu ladă s·culptată ~n relief
plat (nr. inv. F 2877; -dimensiuni: 1=79,5 cm; L=117 cm; 1=104 cm).
avînd pe două laturi ale lăzii cite un Mazon tip Renaştere: unul prevă7JUt
cu un zăvor (ulterior, lucrat fo stil baroc), celălalt ,purtînd gravat ,anul 1555
19

H. Szabolcsi, op. cit., p. 16.
·
J. Balogh, Az erdelyi ,&naisrance, I, Kolozsvar, 1943, fig. 255.
21 Idem, .fig. 253.
22 Idem, fig. 257.
23 V. Pop, InflMenţe rtilirti.ce in mobilierul tranrilvănean din ruol"' al XV 1-lea, în
ActaMN, XVII, 1980, p. 547.
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şi insemnele Sibiuiui (2 să!bii îm:.rucişate, o coroană regală şi 3 frunze lobate
leg,ate ,în triunghi). Frizele sînt decorate cu mot,ive vegetale şi florale: fo:.mze
de ,stejar stilizate, rozete, flori .de .foioase.
Pe m.asă este ,a:şezat un mic covor oriental (nr. inv. F 6714; dimensiuni: L=110 om; 1=75 cm) :aVlînd â.n oîmpul central pe fon'd ,ga1ben două
mihraburi, unul mare ,şi altul mai mic, cu marginile zimţate, de culoare
albastră. Bordura lată, ,a.re pe fondul alib,astru flori mari zimţate galbene.
Cele ,două chenare marginale slînt decorate cu flori mici, stilizate.
Dat .fiin1d fapuul că ne lipsesc o ,serie de piese ce compuneau altă !dată
un interior orăişenesc, am •Încercat să suplinim această lipsă pr~n nişte imagini fotogr-a,f.iate p,anotiate, credem noi ,sugestive: fo centrul panoului, expus
într-un anoacrament renascenti•st, este reprezentat un interior .de secol XVI,
anturat de dte,va piese esenţiale 10tr-un ambient de epocă: •un 1dulap, un
pat cu po:og, lăzi de zestre, toote lucrate 1în a.ceea-şi manieră decorativă a
Fl,a,ohschnitt-u!11.1i.
Alături de masă este pl,asat un sca.un {nr. inv. 5065/18315; dimensiuni:
î=108 cm) tip „sga!bello", lucrat în maniera Rena-şter-ii. Nedispunfod de o
piesă originală, am recurs la .a.cea.stă copie de secol XIX, copie ,destul de
fidelă a unui gen ,de s,caun 'it,alian din secolul al ~VI-lea. Ca 1 şi la alte
copii rena.scenti ste, ·şi l,a această piesă se remarcă une:e neconcorda.nţe Îintre
părţi 1!e tratate ,după linia secolului XVI ,şi dec,orul 1de;a ide un gust baroc,
piesa apăr;în,d destul de greoaie datoI'ită concentrării decoru!ui.
Ca structură, scaunul are panourile .de susţinere uşior foclinate către
exterior, ·dispuse latenl şi unite printr-o bară strunjită. Şez,utiul este patrulater, iar sipă t,arul, iînalt şi uşor Snclinat, ia.re con tururi nereg-ulia te rotunji te,
fiind mult evazat În partea superioară. Tehnica decorării este tralforu'.,
sculptura şi incizia ce crează mot!ive lflorale, vrejuri .şi g:hirlanide, unele
pictate poliuom. în centrul spătar,ului, în decupajul ·creat de tro:foruri este
plasat un •scut de blazon, ,de formă triunghiulară, pictat ,În roşu, ca.re are
reprezentat pe el un leu heraldic un poziţie rampantă.
Fără a apro:fun,da ,În mo,d C:e•osebit această problemă ,de heraldică, răm~ne
un fapt doveidit perpetuarea ca s:mbol heraldic a !eului 6n diferite ipostaze
fo blazoanele multor-a dintre familiile nobiliare din Transilvania. Dat ifiin•d
că piesa noastră a aparţinut lui Kuun Geza, putem presupune că sculptarea
şi pictarea ei au :fost ,realiziate ,de soţi,a sa Kemeny Vilma, fo juI'ul anului
1885, ştiut .fiin,d faptul că reprezentarea herald:că a leului ramp-ant ca ·şi
smartul scutu'.ui a apaqiniut strămoşilor lui Kuun Geza.
In continuare este expus pe un panou un covor cu nişă dublă .~de
Tr.msi,lvania" {nr. inv. II 7215/F 6721), de relativ mari dimen.siu.ni (L =
173 cm; l= 119 cm). Gîmpul ni,şei duble este pe fond roşu •ornamentat cu
două vaze ide flori ga'.bene şi motive .geometr>ice stilizate. ln colţiarile cîmpului central, pe fon:d ,albastru, s.Înt dispuse oîte o rozetă mare, ialbă şi ciÎte o
pasăre cu ari.pile deschise deasupra fiecăreia. Bordura, pe fon,d roşu, este
decorată ,cu cartuşe ornamentiale cu fond roşu şi medtalion :în -interior. Chenarul centra:, i1dentic cu cel ,marginal, est,e decorat cu mici romburi roşii
,pe fond alb.
·
Urmînd circuiuul !firesc, Între două ,ancadramente, pe colţ, este aşezată
o .altă masă, de aceeaşi factură cu prima, ad!că iarhitectonică goti'Că t,Îrzie,
scul1ptură ·În Fla-chschnitt a frizelor lăzii, tă!b'.·ie ce ,depă~eşte cu mult rama pe
1

1
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5i această piesă este datată, ,într-un blazon mic, tip Refiind gravat anul 1538. Cît priveşte ,repertoriul ornament1al, ca şi
in cazul precedentei mese, ÎntlÎlnim o ~binare de elemente de.."t()rative ,gotice
cu elemente de Renaştere.
In .ancadramentul pe care se profi:ează masa .sînt expuse două fotografii reprezentînd faţada şi planul casei Wolphard-Kakas, iar de planşeul
ce suportă cornişa am fixat un ,candelabru din .fier forjat, datînd de la sfîrşitul secolul'lli al XV-lea şi foceputul celui următor, alcătuit din mai multe
braţe, etaJate, ce suSţin suporturi ,de lumunări.
Alăturat este ,plasat un a:t iscaun ,(nr. ,inv. 5C66/F 18314; Î=•109 cm),
tot copie de secol XIX a unllli rup •c.e .,sgatbello", piesă maisivă, bo1gat ornamentată. Ca .şi pandantul ,său, piesa ,aceasta are paonourile de susţiin~re aşe
zate faţă fo faţă, uşior ,înclinate ,spre exterior şi terminate în labe de leu;
spătarul avînd şi el un unghi de foclinare, este foarte 'bogat ornamentat
prin traforare şi sculptare: vrejurile in volute, rodiile, cenbii lucraţi într-o
manieră mai rustică, crează o com1poz.iţie simetrică, or,donată axiial. ,Porţiunea ce surmontează ,spătarul reprezintă un ,armorial de familie. Este voriba
de ,stema familiei Kemeny, ,într-o prezentare Î:conograifică <le an!.amhlu asemănăroare cu ,stema principelui Ioon Kemeny ,(1661-1662), a.şa •cum apare
ea pe reversul talerului emis Î,n 1661. Locul ·central iÎl ocupă ,scutul ·patrulater pe c,are· este reprezentat un cerb IÎn ,poziţie rampantă, aviîn:d plasată
între coarne o stea, ,iar ,în ifa.ţă luna crai-nou. Animal1ul heraldic este plasat
deasupra unei coroane ,deschise cu cinci fleuroane perlate. Scutu: este timbrat de un coiif cu vizieră, închisă cu trei grile şi de lam1breahini. care se
aşează pe scut.
Bogat ornament:at este şi rpiiciorul din faţă al scaunului. Pe spate:e şezu
tului este o inscripţie în limba maghiară care datează piesa la 1877 şi o atestă
pe Kemeny Vi:ma ,din E1iseni ca autoare a sculpturii şi picturii piesei. Este
numele •viitoarei soţii a lui Kuun Geza, :piie.sia făaînd parte din dotia pe care
a adus-o în căsăroria •contractată în 1885.
Circuitul acestei •prime săli este .închis de •un alt panou pe care este
expus un covor de rugăciune ,.,de Transilvania" (nr. inv. F 6708; dimensiuni:
L= 175 cm; := 125 cm). Ivi.ihrabul, pe fond roşu neornamentat, prezintă o
prelungiire vegetală. ln cele două colţuri ,ale aîmp,ului central, IPC fond albastru, apar frunze puternic zimţate. Chenarul .central are ornamente ge0metrice, bordura galbenă ornamentată cu rozete ,mari roşii, Întlre frunze ,stiliz,ate ·sub formă cie paranteze, iar chenarul mal"ginal este i,dentic cu cel central.
care se

sprijină.

naştere,

*

In general în sitcolul al XVII-:ea ,asi:stăm în mică măsură I.a noi expedecorative. Transilvania mult timp s-a arătat osnilă ba:rocului,
secolul XVII contimllÎil'd V1eChi:e tra.di,ţii renascentiste. Mai ,cur1Înci este vorba
de o re!'llare a morfologiei încercată în variante diversificate, dar cu multă
moderaţie. îndeoseibi în a doua jumătate a secolului, in,finit mai săracă ~n
real zări, un fel de stagna:re se face simţită, datorită ,ciealt1fel vitre.giei împrejurări:or economice şi de '()Tldin politic, ce 1mpiedică pentru o vreme
dezvoltarea artistică.
Mobilierul tran-silvănean din rocolul al XVII-1ea urmează, cu rare
excepţii, acelea•şi tipuri ca şi în secolul precedent.
rimentări

MUZEOLOGIE -

618

RESTAURARE -

PATRIMONIU

Mesele, care pierd c!in ca:racterul monumental, dar greoi, rămîn, cel
lia început, simple planşete glisante aşezate ,pe suporturi .în formă de
Este şi cazul exemp:arului aflat ,în muzeul ,nostru, ·de o mo!"fologie
aDÎt de caracteristică tipului ce-l reprezintă pentru secolul XVII, Încît :îl
găsim înfăţişat ,şi pe tabla -de breaslă ,a t!ÎimpLanilor ,din această vreme.
Scaune'.e ,de lemn contin1uă tipul anteriior de „sgabello" fa:ră bnaţe, altele
cu aceste accesor:i tip „caquetoire", care era şi acum propriu stăpînilor c;.~ei
şi altor personaje privilegiate (acea'Stă mentalitate fiinid o reminiscenţă medievală), unde cu şezut şi •spătar de piele decorată, altele cu sipătiar bogat
sculptat.
Secolul al XVII-lera a făcut din dulap o piesă fastuoasă, fiind plasată
în -încăiperea destinată a fi sală ide recepţii. ln marile ·centre dătătoaire de
ton stilistic, dulapul va fi mai redus ca dimensiuni, iîşi va modifica compoziţia, d:minu,înidu-i solemnitateia printr--0 marchetărie lejeră şi va ,substirui
cornişa clasică printr-un ,coronament mai redus 24 • ln provincii îrrsă, ,dulapul
va rămîne fidel tra'diţiei, adică piese mari icu preponderenţă 'În ambianţa
interiorul,ui, raimiÎnfod în această 9ituaţie ipînă în plină epocă rococo, decor.ul conciliind ,dif.erite formule ale centrelor directoare cu pers~stenţe locale.
In acest secol, compoziţia arhitectonică, care apare În mod special
pe dula!Puri, .răm:ne elementul determinant conlform tradiţiei Renaşterii, ,dar
formele siînt ia.cum oonst•ituite :din planul'!i mai larg.i. Se crează ast1fel impresia existenţei a două stiluri ,în această epocă, acda al Renaşterii şi barocul. Treptlat simetria di,spoziţiilor nu mai este respectată, iar decorarea
devine exuberantă ipînă lia a ,anula structura mobilei, ·accentele arhitecton~ce
fiind subtil ,subliniate prin festoane de :flori 'di9PU1se pe pilaştri. Mobilierul
privat, chiar dacă era destinat a avea o utilizare precisă, este considerat mai
de.grabă ca un obiect mnamental.
Şi în secolllll XVII lăzile continuă să facă parte din interioorele orăşe
neşti, păstnnd at!ît morfologia oît şi ornamentica renascentistă. Se ,comtată
însă o prezentare mai denaturată, imai ·stilizată a dementelor ornamentale
din perioada precedentă. Amintim :doar cîteva :dintre ele: motiVllll „pavilionul urechii", a·şa cum ,îl întîlnim pe .I.adia de zestre :a lui Bethlen Kata
din 1695 25 , ornament c,are dealtifel este primul făurit mecanic în Renaşterea
germană 2 6, motivul -cochiliei27 , ,sau _motivul „ulcio-rului italian" cu flori,
apărut în Tran'silvania încă din ,secolul XV, în t~pul lui Matei Corvin 2 ~
şi răspîndit şi ,În ·secolele XVI-XVII, oîn1d ,apare ,în 1oartea meşter,ilor tâmplari
din Cluj 29 • De -asemenea, tipul oasetelor, tiip de influenţă italiană 30 , este des
întnnit în scul ptura în lemn din Transilvania. El apare nu numai la lăzi,
dar constituie motiv ,decoralliv şi pe unele uşi, cum siînt ,cele din castelul
puţin
capră.

1

1

24

G. Janneau, op. cit., p. 24-25.
P. Voit, op. cit., p. 167.
26 H. Szabolcsi, op. cit., p. 25.
TT P. Voit, op. cit., .p. 167.
28 ]. Balogh, Kolozsvari reneszansz lada, În EmlKel, Cluj, 1957, p. 12.
29 V. Pop, Lăzi de zestre din secolele XVII-XVI/I în Muzeul de istorie al Transil-uaniei, ,în ActaMN, XV, 1978, pi. I, fig. 1.
ao P. Voit, op. cit., p. 167.
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Kornis de la Mănăstirea 31 , lucrate probabil la 1673 .dre m~terul -clujean Molnar Alhert32 .
O piesă de mobilier foarte agreată în tot rursul secolului al XVII-iea
este caibinetul, care, pe lîngă calită•ţile ,sale fonqionale, oferea şi un pretext
de etalare a calităţilor artisti,ce ale eben¼tilm. Calbinetele 1şi 1schim!hau, pr.in
ded.i.nş.area unor resorturi şi închideri secrete, interiorul com,partimentelor.
Ele erau utiliz.ate ,pentru manuocrise ,şi cărţi, obiecte preţioase de toa:etă,
instrumente .ştiiinţi.fice ·sau monede.
După cum n ,definesc !Şi d~eţionarele de specialitate33, cabinetul, apărut
deja din secol11Jl XVI, venind •din Italia rşi Germania, era o mobilă mică,
ou uşi şi sertare, ÎIIllibo:găţită cu ornamente 1pTeţioase işi aşeziată pe un suport
în formă ide masă cu ipicioare în torsadă !Sau colonete şi pilaşt'ri.
Moda cabinetelor era răspîn1dită ,în toată Europa şi la ele lucrau _mulţi
artişti iÎn lemn, dar fiecare popor ,a adaptat-o •gustului şi tehnicii 9aJe. Din
ceea ce cunoaştem pentru Transilvania, sîntem înclinaţi să considerăm piesele
existente a",ci ca fiind de influenţă germană. •În a:rta decorativă, excetpţio
nal'lll simţ de observaţie imbinat cu naturala 1îndinare a artiistului ,german
pentru detalii vor conduce la lucrări de mare minuţiozitate, vizibilă fo
sculptura lemnului, Gn fineţea inciziilor, ,în excelente miniaturi pictate. Dar
a:eastă măestrie ebeniştii germani, spre deosebire de cei din Franţa şi Italia,
o etalau _pe faţ,a,dele ipieselor, pe •care le voiau somptuoase, neglij,înd celelalte supraifeţe. Pentru zonele culturale ,de influenţă germană este caracteristică ornamentarea acestor ,faţade ,ou tablouri arhitectonice, ,alcătuite 1ciintr-o
aglomerare de ,arcuri ,şi oub'llri suprapuse, decoruri ;realiziate ,În tehnica intarsiiei. În aceeaşi tehnică este ,realizat şi un alt :fel de decor: isuib arcade
susţinute de .pilaştri sînt plasare personaje în costume de epocă proiectate
într-un ,decor vegetal. În această mianieră ,9Înt lu-erate .şi •piesele iaHate in
T ransilvanja.
Tot pentru secolul al XVII-iea se impun .cîteva precizări ~n legătură ,cu
un element foarte răspîndit fo arta mobilierului. Este vorba despre colo.ana
în torsadă care era utilizată nu numai ca fo·ctor •C'ecorativ, dar ,mai ales de
structură. Ea aipare :fie la paturi ca isuporţi de baldaichin, fie ca pilaiştri la
dulapuri şi cabinete, fie ca picioare 1ce mia.să. Rece1pţ·ionată în T:riansilv.ania
în acest secol ca e:ement baroc, ea .s,e perpevuează ,şi în .secol,ul următor,
chiar .dacă ,uneori într-o formă ,schematizata, simplifioată, fie reprezentată
pictural.
Ca tehnică de Lucru, în secolul al XVII-lea ,se utilizează tot mai mult
strunjireia, în ·special În conifeqionarea elementelor de susţinere .ale pieselor
(picioa·re ·de mese, de dulaipuri, mai ales sub formă 1de bule mai mult sau
mai puţin aplatizate), dar şi a unor e:emente -0u ,rol pur ,decorativ ,~piliaştri
şi colonete la dulapuri, lăzi isau cabinete).
Aipariţia mobil-ierului pictat lia noi este legată de o ·serie ,de factori socialeoonomici, originea ,picturii de mobilier trebu~nd căutată în Europa centrială,
unde ,a apărut în secoltele XV-XVI ca o imitaţie a ,decorului de intarsie.
InfloTirea acestui meşteşug se d:atorează ,în mare parte faptului că, supra31 V. Pop, Lăzi de zestre din secolele XVII-XVl// În Muzeul de istorie al Tramilvaniei, În ActaMN, XV, 1978, pl. II, fig. 7.
32 P. Voit, op. cit., p. 135.
13 G. Janneau, op. cit., p. 55.
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fota piesei fiind acopenită cu o culoare, s-<a •putut folosi şi lemnu: de esentă
moale. Acest ,curent general a pătruns în T ransilv.a.nia pe di1ferite di, ,dintre
care cea mai ~miportantă este desigur mare·a circulaţie a meşverilor .din se-colele XVI-XVII. AstJfel s-au aşezat ,în T riar::,silvani.a tJÎmplari şi picrorti
din multe ,păriţi ale Eurnpei centrale, 1pe oînd :me1 şteri de 1aici, ipentru a învăţa
meserie, lua1u calea inversă, ,ajun1giînid pînă la Ni.imbe11g.
ln Transilvania pi,ctura pe .:emn este 1atestata 1îni:a din secolul ,al XVI--lea,
cînd e,a era executată !:a galeriile ·şi stranele .bise·ricilor protesnante ~i calvâ.ne,
picturo iconografică murală fiind interzisă în urma Reformei. Dar totodată
se practică ,şi de,corarea .în aceeaşi tehni1că a molbilieru!ui patricienilor din
oraşde tran sii1v.ane, mai ales iîn secolul al XVII--lea. Treptat însă pictura este
înlocuita la oraşe, cu furnir ,şi meşterii •.:are :,u,crau pentriu me,di1ul sătesic au
prelu.it ,întrebuinţarea culorii ca mijki,c de t!ecorare .
1

1

•
Sala a doua a micii noastre expoziţii (pl. II) conţine piese de interior
din secolul al XVII-lea, icirouitul 1în~eplîn1d ou o masă 1pictată (m. inv. I 6152/
F 2879; dimensiuni: 'Î=67 cm; L= 113 om; l= 103 ,cm), ,cu p1,.:ioare traforate
si:ib formă ide aw!.a·de conninue, piesă datată La 1649. Deşi este o ,,masă a
Domnului" din biserica reformată .din 'tg. Mureş, este speci:fiică ca arhitectură pentru secolul XVII, 'Căci o ,gă·sim ai•dom.i reprezentată pe tabla bres:ei
tJÎmpI.arilor din Cluj 'din acest ~col.
Masa e9te .a,coperi,tă cu un covor (n,r. inv. F. 6720; dimensiuni: L= 162 cm;
1=150 am)., care .are dmpul central, pe :fond igrj, ,diviz,at •c'e cinci coloane
roşii. Chenarul cenrr.al, lat, este idecorat cu motive nedeif.inite, cel mangnn.al
cu motive geometrice .roşii pe fond ,gri, iiar ibor1dura cu rozete roşii pe 1fonid
ocru, deQPărţite de mm1b1uri.
Alăturat mesei este expus un sicaun 1de pie!e ,cu br:aţe ,şi sipătar !Înalt
(m. inv. 7888/F 2839; Î=222 cm). Pie:ea cu care este tapiţat ~utul, sipă
tarul şi braţele este prinsă de partea lemnoasă prin ţinte cu floarea rotundă,
a căror aran~ament crează motive geometrice. Pielea este ornamennată prin
cusături ce formează motive ,în rel-ieif. Motivul central :îl reprezintă o rozetă
cu mai multe petale, g,en Renaştere, iar pe •spătar, [ntr--11.1,n du1blu chenar,
este fo:scris anul 1682. Pi:cioarele SiÎnt uniite două idÎte două, prin bare traforate tîn formă de ove. Se presupune că pie9a a aipiarţinut lui Teleki Mi-hâly.
Pe {) conisolă aflată pe peretele opus .am exipus două sipătare de scaun
cin :emn ,de stejar, bogat siculptate. Primul .are un oad!"a de formă elipsoidală
anturat de o :cunună ,înfrunzita, caidru ,în mijk,cul căruia este sculptat un
crin avînd de ambele parţi iniţialele M M, iar în spaţiul inferior este trecut
anul 1690. Moti,vul central este flancat ,de husvuri~e a ,două ·sirene în care
.s--a~1 pr.acti<:at or~ficii tientru braţe, ,a,c,cesorii ·:are a·staizi lipsesc. Fi.gurile antro-pomorfe ,JT1ai pa,streaza focă :fiiziionomia ren,asicentistă, !dar cu o ruşoară tentă
barocizan ta.
Al c'.oi~ea spătar are -cîmpul cen,tral oval, fo1conjurat ide o cunună de
lauri suisţ,inută de trei heruvimi. 1n 'dÎmp sînt iniţ·ia:ele A G sub care este
trernit anul 1698. Restul :oîmpului e,ste ocupat de un &aut de ibLazon pe oare
este reprezentat un braţ În armură ţinînd o suliţă, iar deasupra este plasat
un -coif ,cu viziera <lin care ,se revarsă !amihrechin-i.
1
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Sub consolă, pe to.a.tă lungimea peretelui este aşezată o laidă ,de zestre
(nr. inv. I 7176/F 2867; idimensiuni: iÎ=60 cm; L= 117 cm; 1=55 om), ·din
lemn de nuc, ladă oare ,prin forma sa iarhitecturală, prc;filu1 frizelor ~i ornamentid aminteşte lăzi'.e de zestre ,italiene. Are o f.ormă paralelipipedică,
prevăzută ·cu mrrnere laterale pentru uşurarea transport1.1lui. Decorul părţii
frontale este sculptural, 1diistribuit arît vePtioal dt :şi orizontal. In partea superioară este di9Pusă o friză ·cu iaşa-zisul motiv „rais ,de coeur", lucrat Într-o
manieră sti!rizată. F.aţa'da este comparnimentată vertical ·În d01Uă registre prin
trei caise-re cu pmfilatură ;n .relief, casete anturate de frize decorate ,ou ove.
In centrul fiecărui registru este aplicat, în relief, aîre un romib înconjurat
de ,şiruri perlate. Intre ce!e trei suporturi de mstinere a lăzii, suporturi ornate cu palmete, art1istul a creat un .fel de ,dantelărie, impresie creată at:,t 1~1e
volutele tmforate •ce ·imaginează creste ,de valuri, cît şi ·de motivul „u!1ciorului
italian" ,din ·care se revarsă o abunidenţă .florală, motiv siculptat iîn relie.f
pJ.at.
în int>erior lada es,te icompartimentată iele un rerete !.ateral, crein du-se .astfe: {) casetă pentru păstrarea b.anilo-r •sau :bij,utcri:ilor. Parţiile metal:,ce, b,alamale'.e şi închizătorile, si:nt ,sim_plu lucrate, fără o ,preocuipare .arti•stică specială. lada este o .frumoasă piesa de Renaştere tJÎrzie.
ln partea ,s,tîn-gă a să!ii sîm ex,pu,se pe couă panouri două covoare „de
Tran~ilvania". Primu! este un covor cru n:<şă duiblă al -cărni •ctîm.p de ·culoare
allbiastră este ornamen,ta t cu un me<dalion central mşu, ,de .formă romlboi :l ală
ce ,Închi:de la mijloc o floare geometr"zată ,;n formă de croce. Colţuri:e cîmpului central au fondul roşu ·si prezintă aîte o .f'.oare mare, frunze ,dinţate şi
vrejuri uşor s,tilizate, ge01ITietrizate.
Chenarul central are motive mi<i de forma unor ,dentiouli roşii pe fonid
alb. Bor.dura, l•ată, ·preziintă cartuşe ornamentale 'În inter"orul cărora sîn,t medalioane geometrice. Chenarul ma11ginal este idecor.at cu !două :şiruri complementare de crini negri pe fond roşu.
A: doilea ,covor este tot un,ul cu nişă dublă al cărui ,cîimp ipe fond roşu
este orn-arnentat cu rozete ia'.hastre -şi ·crem. Colţiurile o:m<pului •central au
fondul albastru şi prezintă cîte o floare mai zimtată albă şi roşie. Chenarul
central are motlÎve gel()metrice, iar hoI'dura lată este decorată ca cart•a,ş.e
ornamentale •ţe fond ocru ce ·În-chi•d medalirnne :maron ~i ,alba,stre. Chenarul
marginal are dispusă pe un fon d alh o friză ,de flori stilizate roşi-i ,şi a:biastre.
1

1

*
Dacă în secolul al
triadiţii renascentiste,

XVII-,lea Transilvania a con~rvat în general vechi.le
,secolul al XVIII-lea în~mnă însă afirmarea barocubi, ajun.s stil ofi-:ial al Curţii Habsburgice ·sub stăpînirea căreia Transilvania ,trecuse '.a \Slf:Îrşitul secolului precedent.
Breslele şi-au •Înruş,t repede noul stil fo mobilier şi fo general fo ,decoraţia interioarelor, ele lucrînd. mai ales la -comenzi primite din partea reprezentanţilor burgheziei, piese care copiau modelele lucrate în atelierele de
curte <ale ,castelelor nobi:iare3 4 •
34

P. Voit, op. cit., p. 195.
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Tîmpfarii transilvăneni, chiar dacă s-au acomodat modei timpului, aceasta nu a ,fost preluată totalitar, ci numai acele .asipecte •oare se potriveau gustului autohton, motivele fiind preluate •şi integrate .armonios formelor traidiţion,ale. De aceea, •gpre deosebire de :barocul european, oare •a mani.festat predileqie pentru compoziţii gran1di0iase ,şi compli,cate, arta barocă ,tran.silvă
neană a avut tendinţia ,de .simpl~fi.care a formelor şi decoriaţ,iei, fe-nomen
care se pre:ungeşte pînă ,în ambianţa rurală, unde se asistă la o totală rusti<:izare a interpretărilor 35 •
Pe plan european, barocul, chiar da'Că este omogen. are însă unele •particularităţi hotărîtoore care-l irudividualizează in fieoare ţară. Franţa ,în tot
decursul secolelor XVII şi XVIII este cea •care dă ,tonul 1În decornţia interiooră
şi deci şi În arta mobilieruluii, dar nu se exclud şi alte influenţe, engleze,
italiene sau olandeze. Recepţionarea vuturor ,acestor variante •În celelalte
ţări europene ,se face în manieră proprie, diiferenţiiat nu numai de la o zonă
etni,că la alta, dar chiar şi în .contexte geo,gr.aifi'ce mai restr,înse. În Germania
de sud, de pildă, arta barocului stă mai mult sub influenţă italiană, ceea ce
crează aici un baroc mai fastuos, mai exuberant, pe cînd în nord influenţa
Ţărilor ,de Jos şi ,a Angliei este preponderentă. În această zonă s-a prelungit
încă mult timp Renaşterea, iar cîn1d a penetrat barocul, el s~a clasicizat,
a evoluat ;Într-o manieră mai sobră, fiind mai fo ia.cord cu produsele artizanale locale. In general arta mobilierului baroc german se manifestă mai ales
în varianta ,sa burgheză.
1n secolul al XVIII-lea în Tiransilvania, pe ,lingă acel mobilier „d'appar,a-t".
fastuos decorat sau pictat, importat de nobilimea transilvăneană, erau lucrate
piese de mobilier la comandă, fie de către meşteşugarii breslaşi, fie de către
tîmplarii de curte.
Ca şi în ,secolele precetdente, şi acum meşterii autohtoni au arăuat predilecţie pentru varianta germană a ·oorocului, ale <:ărui modele pătrruilideau
la noi prin mijlocirea protestanţilor care-,şi găsesc ,în Transilvania teren prielnic pentru desfăşurarea aotivităţii lor.
In prim,a jumătate a secolului al XVIII-iea, oînd este atît de caracteristic
barocul pentru cultura locuinţelor transil-vănene, mobilierul fiind rdestul de
greoi este adosat la pereţi, numai puţine ·piese fiind plasate 1n mijlocul încăperilor.

Lada, •care era o piesă frecventă !În interioarele epocilor precedente, pierde
l!ot mai mul.t teren, a·cum apărfod mai mult ,sporaidic. 1n schimb, camerele
învecinate ,dormitorului, vestiarul ~i ca:binetul :de toaletă, -sînt ocupate de
dulaipuri ,cu patru şi apoi ,cu două uşi, •piese masive, adevărate opere arhitecturale ou coloane torsionate, pilaştri ,şi ·cornişe. Unghiurile :drepte sînt treptat înlocuite cu proifile atenuare şi curbate.
Dintre piesele acestei perioa:de ,continuă să fie caracteristic cabinetul,
dar şi duliaipul ,de scris, piese din a căror combinaţie va rezulta, pe la mijlocul acestui ,secol. o piesă monumentală, forotdeauna bogat orn,amen~tă cu
intarsia şi mai puţin cu scrulptură., aşa-numitul tabernacol. Este akăituit dintr-o comodă prevăzută ,în ,general cu trei ,sertare cu ~mprafeţe bombate, wrmontiate de un .fel de bufet ce ,comportă ,în partea centrală un tabernacol an15
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turat ,de o ,serie de ser.tăraşe. Intre comodă şi partea superioară se interpuneun blat oblic ,care prin rabatare devine masă de roris.
Deşi este o piesă preluată din baroc, tabema,colul va ifi caracteristic şi
penitru rococo~ul dÎIIl al •treilea pa.trar ·al secolului XVIII, fă-oînd pair.te din
aşa-zisul .stil „-terezian". Rococo-ul, pomind din Franţ.a, trednd prin filieră
germană, ,ajunge fo Ungaria şi Transilvania cu oarecare ,înt-îrziere iÎn 1iimpul
Mariei Tere-za. Deahfel tipul de piesă respectiv este preluat din Austria.
Alături de tabernacol, run nou t~p rde mobilă care cunoaşte o mare favoare :În a,reastă perioodă este comoda ·cru suprafaţă bombată, ,aişez,ată pe picio,are mai mult .sau mai puţin ,Înalte, ~n ,tot cazul euribate. Formula decorativă
pe care ebeniştii ,o preferă 1n ,decorarea ,acestui gen :de mobilier este intarsia
care crează, prin combinarea unor esenţe de lemn ide nuanţe di:ferite, o motivistică variată, .fie florală, fie rgeometri-că.
Mese:e mari :de sufragerie siînt puţin utilizate nn ,această [Perioa!dă. ln
schimb, mesele mici se prezintă Într-o varietate de forme fără a avea o destinaţie bine definită. Plasate a1desea 1,îngă scaune, ele serveau fo ,51pecial ca
suporturi pentru cărţi sa•u pentru ceşti de cafea. Erau piese •gr.acile, cu picioare subţiri şi cu11b.ate, iar hLaturile erau ornate ,cu flori rpolicrome ,şi decoruri geometrice marchetate. Foarte la modă erau mă91.lţele de toaletă, .,,coi,ffeus-es" sau „poudreuses", şi măsuţele ·de noapte „liseuses", oare afectau
fo11ma .generală a unui mic birou •de ,damă.
Mobilierul de •şezut este tolldeauna primul care suferă modificări stilistice. Apar acum o serie de ,scaune, toate tapiţate, con1fort:abi:e, ,cu ,spătar drept
sau euribat, fotolii lejere care, a•comp,aniate ,de canaipele, ,compun ,ansambluri.
După •cum ,am văzut, ân general arhitectura pieselor :de mobilier, focepînd chiar ,dinaintea mijlocului secolului XVIII, ,devine mai mişcată, mai gra_tioosă şi mai zveltă. In •privinţ,a ornament.aţici, coexistă cele două tipuri
de decor, sculptat şi intarsiat. Mobilier,ul sculptat (predominîn-d cochilia, scoica, .frunza de acant), fiind m,a,i ietftin şi deci mai accesibil, s-a răspîndit mai
repede şi era aşezat mai ales ·În camerele de locuit, pe c1În1d cel decorat <În
int.arsie, fiind mai .scump, mobila mai ales saloane~e. Ceea ce trelbu:e menţio
nat ca element 1decorativ, ,dar şi ca element componi,stic ,în ,structura pierelor, cu deosebire a celor rde un rf a.st rdeosebit, este folosirea bronzurilor, diiar
aurite, fin cizelate, pl.as:ate .la ,curbura picioarelor, I.a în'ahizătorile sertarelor,
sau ,pur şi .simplu motive de bronz ,aplicate pe ,diverse părţi a;e faţadelor
pieselor.
A1p,ariţia acestor mici moibile determină modificări ~n :aranjamentul interiorului, aranjament ca;re crează impresia 'l.lnui echilib!"u: unele piese mai
mari sînt raido:sate, dulapul poate ocupa mijlocul unui perete, como-da ,se
plasa de obicei <Între două ferestre, 1n timp ce o pereche ,de colţare umpleau
cele două 'colţuri ,ale unui perete. ln acelaşi timp, mijlooul 1încăperii era aranjat cu o maire diversitate de măsuţe antura.te de g,rupaje de scaune de forme
diferite.
Rococo-ul, cel mai boga,t şi pretenţios ,91:il din istoria artei decorative, cu
cit pătrunde ,În Ungaria ·şi Transilvania, pieroe din pompa Europei apusene,
devenind mai moderat, mai funeţional ~i mai accesibil. Acest stil a fost folosit după necesitate şi ,în mobilierul marilor -castele, <lrar şi rîn cona.cele micii
nobilimi rşi <În locuinţe:e bur~eziei.
1
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Către .anii 1760, în Franţa, de pildă, se iface muta,ţiia spre o ,nouă orientare ,stilistică, cu o ,tentă dasi,ci:z.antă, ca urmare a pătrunderii iluminismului
şi în .arta ,decorativă. Această .perioadă de tranziţie, ,oare durează caim 10 .ani,
este o perioadă ide tatonări, care va ,siflîrşi cu ,stilul Ludovi:c ail XVI-lea, stil
pur dasi,cist.
La noi stilul d.a:sicist •se impune 10 ultimele două decenii, ale secolu!ui
al XVIII-lea, după ce 1în prealalbil perioa·da de trecere s-a c.ar.acteriz.at prin
mobilier rococo, dar cu decor clasicist.
Şi acest stil ajunge în Transilvania prin filieră austriacă, În timpul lui
Iosif al Ii-lea. Varianta germană şi austriacă, denumită stilul „Zopf", apare
ca un stil burghez care va pune bazele stilului Biedermeier.
Im!Periul hahsiburigic cunoaşte propria ,sa vari,a,ntă, car-e îmbină elemente
loc.ale cu inifluelllţe englezeşti şi <::hiiar franceze, ceea ,ce Si conferă un aspect
mai puţin auster. Modelele englezeşti au ,pătruns ân Au·stria şi Ung.aria ,nu ân
mod -direct, ci prin intermediul revistelor .germane3~. iar concondanţa unor
trăsături iÎn arta ,decorativă ide pe teritoriul Imperiului habsburigic j,şi are
sursa fo ob!igativitatea ,învă.ţării desenului ide către toţi artizianii 37 •
Piesele iat.-estui •stil, aceleaşi tipuri ca ~i iÎn .stilul 1precedent, sînt iÎn general mai sobre, au o ,arhitectonică mai graţioasă ,ş.i zveltă, ,în ,oare predomină
linia dreaptă, dar ca re .se completează artrnonios cu unele rotunjimi, mo,tivele ornamentale, chiar -dacă ,siînt deja cunosoutie, fiin1d prelu.ate ·din istilurile
anterioore, icevin noi prin lejeritatea, ·simplitatea şi fantezia cu ·care sfot
tratate. In ,general piese'.e poartă ,ca ornamente compoziţii ,de atribute .alegorice: trofee militare {torţe a,rzlînd, trompete, scuturi), atribute rentimentale (sa.geţi şi tolbe cu să,geţi), instrumente iştiinţifice, panglici :Înno:date şi
cununi de flori. Dealtifel se remarcă şi preocuparea pentru protejarea punctelor Vlulner.abile ale pieselor prin aplicarea unor ornamente de :bronz fin cizelate, ,în caneluri baghete, la margini ancadramente, iar la colţuri motive
florale ,şi alegori-ce. ln -orice ,caz, ,decorul., fie intarsiat, ifie aplicat ~n .relief,
nu sufocă silueta piese:, •CÎ, :dimpotrivă, vine să-i ,swblinieze structMa.
1

*
Pătrunzfod fo ,a treia sală (pl. III), cea consacrată .secolului al XVIII-iea,
ne întiîrnpină o frumoasă ladă de zestre, expusă -central, iav.în1d ca fondal o
tapiserie mare ,(350 cm X 250 cm), care, prin decorul său floral ,crem pe
fond albastru, aminteşte 0 savonerie occidentală.
Ornamentica lăzii ,ţine de domeniul pjcturii ,şi mai puţin. .al sculpturii.
Elementele ,c,a,re ,..:o.mină tîmpla lăzii 'S'Înt trei oasete formare ,din linii 1fr1Înte
Închise cu profilatură 'În relietf. Nota dominantă fosă o 1dă ;pictura. In casetele Laterale este picta,t motiVU:l „ulciorului italian" cu canelur,i şi două
torţi mari, -din care se revarsă o iaibu1ndenţă florală. In ·caseta centrală ~
descifrează un pitoresc -peisaj I"Ulstic, o ip~ăcută ,ambianţă de ,decor vegetal ~ arh:tectonic. Pictura din, exteriorul caisetelor este ,dominată ide motivul
,.pavilionului urechii" şi motivul cochiliei albe ,cu striaţii roşii.
1

36 H. Szaboksi, Reception et trans/ormation en Hongrie des modeler occidmtaux de
l'art decoratif a la fin du XV/1/e riecle (separatum).
17 Ibw.em.
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In partea interioară a capacului este o im~ripţie tin lirniha germană din
care reiese numele meşterului, Michael Hay, .şi anul exoc\JlţÎei piesei (1788).
E-ste o inscr~pţie cu ,oaracter simbolic, dait fiind că este vorba de o la•dă de
zestre.
ln stînga sălii, pe colţ, este plasat un ceas-stativ (n-r. inv. f 2576; dimensiuni: •Î= 198 cm; 1=65 cm; a=40 cm), piesă masi,vă ,din ,stejar, o reprezentativă piesă pentru barocul transil,vănean, dar de certă influenţă germană.
E9te a:lcăi~ui•t din două părţi: pa,r,tea s·uperioară Gall'e compo.rită o uşă de sticlă
ce face vizibil oadr31Ilul c.easului are o corni:şă profilată, cu colţuri aplatizate
decorate cu volute ,sculptate; par,tea inferioară, care adăposteşte mecanismul
ceasrului, se fogroaişă şi .se lbomibează către hază, fiind decorată cu volute ,şi
rozete •sculptate.

In partea dreaiptă a sălii, lin spaţiul croat de un ian·cadrament, am expus
o miniatură •de tabernacol, ,foarte probaibil ifolo9it -oîndva pentru pa,strarea
bijuteriilor. Este o eiesă de relativ mici :dimensiuni (,î=45 'Oill; 1=43 cm;
a= 17 cm), fu.miruita ~i intarsia tă, ce reprezintă de fapt partea superioară a
piesei ca atare. Partea centrală are o ~iţă -ce dezvăluie un tabern-1col, u~ţă
anturată pe p.ttru părţi de sertăraşe cu profil bombat, ,decorate cu chenare
intarsia te.

Orientarea clasicistă, aşa cum au in.terpretat-:0 artiştii transilvăneni ,sau
poate cei austrieci (s-iar putea ca aceste !Piese să tfie importate), am reprezenta!-<? prin trei piese -c..are cu siguranţă au făicut parte dintr-un ,interi or f emmm.
Este vorba de un birou cu manşon -semi-cilindrjc format di.n ,lamele longitudinale, cu -tăblie de scris care prin rabatare dezvăluie un serre-papiers şi
cu un sertar care în momentul •tragerii declanşează un resort ce perm:,te rularea lamelelor ~ntr-un sector de glisare practicat :În partea posterioară a
mobilei. Picioarele sînt -canelate şi protejate de glisoare metalice. Ornamentaţia este metalică: ciubuce în caneluri, denticuli şi ornamente florale ca
festoane, iar capacul biroului este decorat printr-o .fină compoziţie de
atribute ,sentimentale: Între ramuri de frunze şi flori este plasat arcul şi
tolba cu săgeţi, totul fiind ,prins •Într-un inel.
A idoua piesă este o măsuţă extens,ibilă, cu blat dreptunighiular, 'prelungit cu două chepenguri rotunjite, rabatabile. Picioarel~ în formă de colonete
caneiate, ,sînt legate aproape de hază prin stinghii Sn segment de arc, prinse
În ,punctul de ,întretăiere cu o agrafă. Toate părţi.le .componente ale mesei
prezintă ornamen,te metalice de bronz sau alamă, intars•i•ate s.au aplicare. Motivul ,tăbliei e9te o compoziţie decorativă in:tarsia1:ă ce apare sub forma unui
a.rabesc fantezist, reprezent'ind de fapt un vas cu :flori ,stilizate. Decoru~
rile de bronz, aplicate, sînt -reuşite atribute alegorice: ,trofee militare ·şi
simboluri sentimentale, totul legat cu o panglică şi aureolat ide o c-unună de
flori.
Atnt biroul cît şi măsuţa ,sînt piese gracile, create fo stilul dasicist al
-sfîrşitului de ,secol XVIII, cu ornamente intarsiate ce amintesc tehnica
Boulle, dar care nu par de influen.ţă franceză, ci -mai -deg.ralbă austriacă.
Lipsa -vreunei semnături lasă :deschisă problema paternităţii pieselor, dar
ne face să presupunem că meşterul sau ateJierul care le...a con:fecţioniat nu
era dintre cele mai renumite, deşi lucra cu mu:tă fineţe şi eleganţă.
1
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ln sfîrşit, ultima piesă de mobilier, o măsuţă de cusut, este un ,gplendid
exempLa.r ,al genului. Pe patru picioare subţiri se sprijină o cutie ovală care
se prelungeşte în jos ,printr-un coş din atlas plisat. Cutia <le lucru are fo
interior un platou casetat pentru paistrarea ustensilelor de cusut. Piesa este
frumos ,şi fin pictată ,cu motive ide ghirlan!de, panglici şi flori, iar ,simetric
şi diametral opuse sînt ,dispuse două busturi ,feminine focadrate •de medalioane
perlate. Mijlocul ,capaculu, este ocupat tot de un medalion perlat ,ce prezintă o fomeie -într-un ,decor rustic. De •data aceasta .sursa de inspiraţie mi se
pare mai degr,a:bă franceză deoît ,germană sau austriacă. aşa cum am observat la majoritatea pieselor aflate •În Transilvania.
Ultima piesă din expoziţie este un covor „de Transilvania" (nr. inv.
F 6707; dimensiuni L=165 cm; 1=128 cm), cu ni1şă dublă şi medalion central de culoare alhastră, iar iîn ,colţurile ,oîmpului central, pe fondul roşu, se
detaşează ,arabescuri tot allbastre. Chenarul central are ·diS1puse pe fond galben .flori şi vrejuri ro~ii, ho1'1dura, foarte lată, este deoora.tă -cu vrejuri de
flori roşii stilizate, iar chenarul marginal, roşu are flori şi vrejuri :galbene.

VIORICA POP

PIESE DE INTERIOR ORAŞENESC TRANSILVANEAN
DIN SECOLELE XVI-XVIII
(ceramică, metale, broderii)

Elementul care determină caracterul locuinţei 1 este mobilierul, care Înregistrează de-a lungul celor trei secole studiate schimbări în funcţie de stilul şi
moda epocii. Strîns ,legată de mobilier este o a doua oomponentă a in,teri.orului - covoarele ,şi •tapiseriile, aşezate ,pe diverse piese de mobilier, respectiv împodobind pereţii 2 • Vasele, variate în ceea ce priveşte destinaţia lor
şi materialul din ca.re sînt .făcute (lemn, cer.amică. metale comune -sau preţioase, sticlă etc.), constituie un element component de interior care în
cursul secolelor XVI-XVIII va înregistra modificări determinate de situaţia
materială .i proprietarului, ide schimbările survenite ~n alimentaţie, de rafina1 1n reconstituirea interjoarelor din secolele XVI-XVIII sint ~ndispensahile informafurnizate de inventarele de avere, foile de zestre, testamentele, registrele de vamă şi
de socoteli ale oraşelor, precum şi Însemnările ,cronicarilor sau ale călătorilor care au trecut
pe aceste ,mel~uri. Gu ajutorul lor reuşim să stalbiilim or~nizarea internă a locu.inţolor,
locul ocupat de elementele lor constitutive. Aceste date ne ajută in plasarea spaţială de epocă
a obiectelor de interior, păstra-te ,pînă azi, totodată ne lămuresc şi !În legătură cu aicele~ c~
nu ne-au ,parvenit. Tabloul astfel schiţat al interioarelor orăşeneşti din secolele în discuţie
1n componentele sale esenţiale rămîne valabil pe •tot ,parcursul celor trei secole. Schimbări
vor interveni doar în forma sau ornamentaţia obiectelor fă~înd parte din categoriile de
componente ale interioarelor.
2 Vezi partea Mobilier, t:O'IJoaTe.

ţiile

MUZEOLOGIE -

R!:STAURARE -

PATRIMONIU

627

mentul !Progresiv ce se in,sta!ează în modul de viaţă etic3• Textikle, destinate
mesei sau patului, ,sînt şi ele nelipsite din structm,ra interioarelor 4, recepţio
nînd ,de asemenea - ce-i drept, mult mai lent, oaracterul conservator ,al
repertoriului decorativ al textilelor fiind bine cunoscut - in1fluenţ,a noilor
direcţ-ii de evoluţie, interven-ite fo cur.sul secolelor. Aspectul interioarelor se
completează cu categoria dispozi,tivelor de ii.luminat şi cea a ootensilelor de
igienă :COJ1)0rală, diversificate ma.i ales ca material (ar.amă, alamă, bronz,
tier etc.), evoluînd În funcţie de sporirea pretenţiilor ivite o dată cu noile
preocupări ~i obiceiuri (nevoia de lumină mai multă, creşterea importanţei
acordate i.gienei corporale et-c. )5• în afara ace~tor cartegori-i cu,prinzînd mai
multe tipuri ,de obiecte ale ·interioarelor orăşeneşti, mai ~nllÎlnim în locuinţe şi
alte genuri de !Pie~ care, mai ales La :început (secolul a:l XVI-lea)., sînt mai
puţine la număr - cea:suri, tablouri, cărţi - , dar s.Înt indispensabile pentru
a sublini,a fastul casei 6•
Ceramioa a jucat un .rol impor,tan,t în interioarele orăşeneşti trami.lvă
nene; ,s-.au con:focţionat din lut ars, prelucrat in dilferite tehnici, obiecte utilitare şi decorative saiu piese av,îinicl ambele aceste destina~ii. Dea:ltif.el, obiectele
de ceramică, .în marea lor ,majori,tate, joacă ,acest dulblu rol, deoarece cu
excepţia veselei comune de bucătărie, ohiar şi vasele de .uz ca.rsnic contribuie,
prin formă sau ornamentaţie, la decorarea ,interioarelor, fodeplinindu--.şi ,şi
chemarea u·tilitJară. Nu ne ,stă ,în intenţie - :şi nici nu este aiici locul - de
a ,face istoricul ceramicii, ,această ocupa.ţie ale ,cărei IÎn:ceputuri se conturează
în epoca neolitică. Vom urmări doar cîreva a•specte .generale ,ale ei, analiZiÎnd
succint cîteva categorii ·de obiecte ceramice ~i locul lor În -interioarele oră·şe
neşti din Transilvania secole:or XVI-XVHP.
Ceramioa ·de uz casni,c cuprinde ,două categori,i mari: vesela ,de bucătă
rie şi vesela de masă. In general, în tot cursul celor trei ,secole ,în discuţie,
ceramica ·destinată nevoilor bucătăriei (deci pentru gătirea şi ~nm,a,gazinarea
mîncărurilor) este o ceramică comună, din lut bine f.ram'Îmat şi ar,s. Aceste
3 Kovari L., A magyar csalâdi es kăzeleti viseletek er szokasok a nemzeti Jeiedelmek
korab6l, Pest, 1860 (în continuare: Kăvari), p. 59; H. Havard, L'art et le con/ort dam la
vie moderne; le bon vieux temps, Paris, 1904 (În continuare: Havard), p. 171; Jak6 Zs., Az
otthon er muveszete a XV I-XV li. szazadi Kolozsvaron, în EmlKel, Bucu,reşti-Oluj, 1957
(în continuare: Jak6), p. 384; FI. Dumitrescu, Interioare şi mobilier civil din Ţara Românească
şi Moldova în secolele XVI-XVII, În SC/A, V, 1958, nr. 1 (în continuare: Dumitrescu),
p. 133; Bod6 S., Ket miskolci vagyonleltar 1762-bol, în Hermann Ott6 Muzeum Evkonyve,
Miskolc, VIII, 1969 (în continuare: Bod6), p. 268, 270, 278; Şt. Pascu-V. Marica, Clujul
medieval, Booureşni, 1969 (În conti.nuare: Pascu-Marica), p. 81-82; B. Nagy M., Varak,
kastelyok, udvarhazak, ahogy a regiek lattak. XVII.-XVIII. szazadi erdelyi osszeirâsok
es leltarak, Bucureşti, 1973 /în continuare: Nagy (1973)/, p. 60 şi ,urm.; Istoria Cluiului
(volum coleoci,v), Ouj-Naipo:a, 1974, (in continuare: lstCluj), p. 165.
4 Voit P., Regi magyar otthonok, Budapest, 1942 (în continuare: Voit), •P· 87, 89,
146; Jak6, p. 374, 382-384; Bod6, p. 271, 278; B. Nagy M., Reneszansz es barokk Erdelyben, Bukarest, 1970 /în continuare: Nagy (1970)/, ,p. 134, 135; Nagy (1973), p. 53,
60 şi urm.
5 Kovari, p. 9; Havard, p. 59; Jak6, p. 388, 389; Pascu-Marica, p. 81; Nagy (1970),
p. 113; Nagy (1973), ,p. 60 şi unn.
8 Jak6, p. 374-376, 387, 388; Date referitoare la structura interioarelor mai găsim
şi în: Bod6, !P· 270, 278, 279; Nagy (1970), ,p. 110, 113; N~ (1,973), ,p. 60 şi wm.;
O. Askercz E., Polgari otthonok a 17.-18. szazadi Sopronban, 1n Arrabona, 18, 1976, p.
114-141.
7 Prezentarea materialului ceramic cuprins în tematica ex-poziţiei va constit'lli subiectul
unui alt studiu.
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viase (cenuşii, gălbui, brun-roşcate) s,Înt smălţuite doar :În interior, exteriorul
rămînfod nesmălţuit sau este angobat. Uneori, pentru mărirea impermealbilităţii va"SClor, li se dă un strat de smalţ şi ,în ex'terio.r. La ,smă:ţuire se fo:oseşte ,smalţul obişnuit de olar (smalţ 'c-e plumib) 8 • Formele vesele'i de bucătă
rie ·sîm determinate !de foneţionalitatea lor şi 1Înregistrează relativ puţine
modifi.cări iln perioa1da studiată. Principalele forme ,sînt: oale, cratiţe, capa-ce,
străchini şi căni 9 •
ln ,ceea ce priveşte vesela ide masă, problemele se ,diversifid, deoarece
la această ca,tegor-ie este relativ dificiJă sepa•rarea destinaţiei utili.t.are de ,rolul
decorativ, că,ci, iîn majoritatea cazurilor, vesela de masă are importante valenţe

artistico-ornamentale. Formele principale isînt: ,tăvi, ,tariturii, ceştii,
ulcioare, cupe, pahare, forme-tiy -care se menţin în tot cursul secole.lor
XVI-XVIII, sUJferi.nd fosă moicliificari structurale şi ornamentale, determina-te de s,ri!ul şi gustul epocii 10 • Ele ,de multe ori se inspiră din :formele vaselor mer,a:i,ce. Acest prooedeu de a ·prelua 1În cer-a.mică structurile unor vase
mu:t ma-i cost sitoare (din cauza materialului din care au lfost con:feoţionate)
poate ,fj constatat frecvent la ofarii ·de la oraş. Aceş,:ia, prin soluţia amintită, satisfac cerinţele unor orăşeni mai pUJţin avu-ţi, nedispunând de ib.anii necesari pentru a cumpăra „prototipurile" scumpe, -dar care ,sînt <lor.ni.oi totuşi
de a deţine obiecte frumoase 11 •
Şi în cazul veselei de masă avem un grup de produse din ceramică comună, de calitatea veselei •de bucătărie, -care au o destinaţie ,strict utilitară:
de a fi folosite la con·sumarea hranei.
Alături ide a-cest set 1de obiecte ·însă apar cele :de lux, de produqie :ocală sau de import. Vesela de masă ,de ace,st tiip ,are oa materie primă tot
,lutu! ars, dar în confeeţionarea ei intervin tehnici noi., superioare (de ardere,
de 6lllălţuire, de ornamentare etc.).
în ·primul rfod s:nt prezente piesele confeqiionate din lut obi,şn-uit, bine
frămîntat, ars un•iform ~i smălţuit -cu smalţ de olar monocrom sau policrom,
cu ornamentaţie plană (pictată &au sgra;fitată) sau cu deco.ruri plastice 12 •
CaJ.itatea execuţiei arti,stice le ridică 1deasupra veselei comune, ,făclndu-:e
potriv,ite pentru a impo:dolbi masa ,şi lo-cuinţde oră,şenil,or.
căni,

8 Voit P.-Ho!l I., Hunyadi Matyas budavari majolikagyart6 muhelye, în BudReg,
XVII, 1956 (în continuare: Voit-Holl), p. 75; B. Slătineanu, Ceramica feudală românească
şi originile ei, Bucureşti, 1958 (IÎn continuare: Slătineanou), p. 92, 94, 105; S. Goldenberg,
Clujul În sec. XV/. PToducţia şi schimbuJ de măr/uri, Bucureşti, 1958 (În continuare: Goldenberg), p. 116; Holl I., Kozepkori cserepedenyek a budai varpalotâb6l (X/II-XV.
~zazad), în BudReg, XX, 1%3 fin continuare: Hol! (1963)/, p. 336, 349, 35-1, 352; Al.
Andronic - Eug. Neamţu, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului ltlli În anii 19561960, în ArhMold, II-III, 1%4 fin continuare: Andronic (1964)/, ,p. 421, 427; Al. Andronic-Eug. Nea.mţu-M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea domnească din ltlli, În
ArhMold, V, 1967 /În continuare: Androni~ (1967)/, p. 210, 219, 223, 226.
9 Goldenberg, p. 116; Hali (1963), p. 336, 339, 349, 351; Andronic (1964), p. 417;
Andronic (1967), p. 214, 215, 226, 228; /stCluj, p. 119.
10 Goldenberg, -p. 116; Holl (1963), p. 336, 339, 351, 352; Andronic (1964), p. 417;
Andronic (1967), p. 215, 218, 226, 228; IstCluj, p. 119.
11 Divald K., A magyar iparmuveszet tărtenete, Budapest, 1929 (în continuare: Divald), p. 226; Paradi N., ătvos- es iivegpoharak l..·esokă-ep~ori csereput,,112,,tai, în
FolArch, VIII, 1956, p. 166, 167; Hol! (1963), p. 361, 361; Bunta M., Az erJelyi haban
keramia, Bukarest, 1973 /.În continuare: Bunta (1973)/, p. 51, 52.
12 Slătineanu, p. 96, 108, 135, 138, 155, 156, 157; Holl (1963), p. 355; Andronic (1967),
p. 218, 223.
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In interioarele urbane din secole!e XVI-XVIII există fosă ,şi obiecte
de ceramică ,confecţionate prin soluţii tehnice ,superioare celor r,rezentate pină
an;m, şi anume piese de ifaianţă 13 ·şi fai,anţă tare14 • Produ,sele de faianţă
au ajuns În locuinţele orăşeneşti transilvănene fie ca mărfuri de import, fie
locale, confeqi,onate de haibani 15 . Cele ·de ifai,aniţă tare •au ,fost aduse - ·În
perioada ,dis,cutată - din Germania şi Moravia, aviînd mai cu seamă destinaţi~ decorativă, neexduzrînldu-se ,nici folosirea '.or efectivă ca ·veselă de
masa.
Cahlele pentru sobe fac parte din categoria Olbie,ctelor ide ceramică cu
destinaţie dublă utilitară şi ornamentală. Apariţia sobelor ,de cahle este
În stnînsă legătură cu evoluţia arhitecturii .feudale, ,şi an•ume cu trecerea la
locuirea la nivelul superior al unei clădiri. Locul de origine al sobelor de
cahle europene este zona ALpilor elveţieni, primele reprezentări datînd din
primul sfert al secolului ,al XIV-!ea 16 • ·în cursul secolului următor sobe:e
de cahle se vor răspîndi 'În toată Europa ccci,dentală, centrală şi central-ră
săriteană. Ble constituie elemente de ·dotare interioară, avfo1d atît un rol
funcţional-utilitar (asigurarea tncălzirii spaţiului ide :ocuit) oit ,şi un rol
decorativ (completarea prin efectele pl,astice şi ,cromatice a ansamblului ·creat
de cele!alte ti1puri ide decoraţie interioară)1 7 •
13

Materia de hază a faianţei este un lut cu conţinut ridicat de mar.gă, bine cură;at

~i frămîntat. După o primă andere (la 850"-900°C) se ap'.ică 'Sllllalţul de cos'tor, peste
care se pictează motivele decorati-ve, apoi urmează o a doua ardere •(la era. 1.000"Cl. Această străveche tehnică orientală
unde a ajuns colportată de olarii

a fost ,preluată de italieni de la spaniolii din Mal orca,
mauri. Vezi: O. Falke, Majolika, Berlin, 1907; Voit-Holl,
p. 76, 87, 90, 92; M. Bunta-P. Gyulai, Batiz. Monografia manu/ac,turii de faianţă fină,
Cluj, 1971, p. 2-3; Bunta (1973), p. 36-37; P. Brestyanszky I., /rmeTjuk meg a keramiat,
~u.dapest, 1976, p. 55.
14 Materia ei pr:mă este un lut sărac În calcar (care arde la a~b sau la cemLŞiu deschis),
bine curăţat şi frămîntat. Vasele zviînta•te şi apoi decorate se ard la 1.300°-1.400° C, masa
lor vitrifidndu-se. Spre sfirşitul arderii se arun( ă in cuptor sare de bucătărie, care acoperă
obiectele cu un strat translucid, lăsînd să se vadă fondul albicios-cenuşiu. Ornamentaţia
este de obi~ei plastică (smalţul obişnuit nu rezistă la aceste temperaturi ridicate). Vezi: Holl
I., Kiilfăldi keramia Magyarorszagon, XIII-XV I. szazad, iin BudReg, XVI, 1955 fm continua!e:, H~ll (195~)/, I?· 1_47, 149_,_ 1?9; Voit.-~~11, .P: 76; J. Bielz, Manufacturile de ceramic~
/ma dm Transilvania, ~n Seudu şi comumcan, Sibiu, 4, 1956, p. 3; M. Bun-ta-P. Gyula,,
cp. cit., p. 3.
15 De~re habanii transil-văneni vezi: J. Bielz, Winzerkriige, În KVSL, 1927; Slătinea
nu, p. 106; Istoria artelor plastice În România, Bucureşti, II, 1970 (în continuare: /stArt),
p. 172; Na-gy (1-970), p. 153, 1'54, 155; M. Bunta, Habanii În Tranrilvania, În ActaM~,
VII, 1970; M. Bunta, Faianţa habană din Transilvania, în Ac,taMN, VIII, 1971 /J.n continuare: Bunta (1971)/; Bunta (1973); H. Klusch, Dk Habaner in SiebenbiiTgen, în FV I., 2,
1968; idem, Siebenburgische Topferkunst aus drei Jahrhunderten, Bukarest, 1980.
15 Voit, p. 108; Holl I., Kăzepkori ka.lyhacsempek Magyarorszagon (XIV. szazad-XV.
szazad kozepe), în BudReg, XVIII, 1958 /în continuare: Hol! (1958)/, p. 211, .fig. 1; 212,
fig. 2; R. Popa-M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală românească,
Bucureşti, 1979 (În continuare: Popa-Mărgineanu), p. 129; N. Constantinescu C. lones.:
cu, Asupra habitatului urban de la Tîrgovişte înainte de 1394. Repere din vatra Curtll
domneşti, în SC/VA, 31, 1980, nr. 1 (în continuare: Constantinescu_Ionescu), p. 69, 70.
17 Vo:t, p. 108; Dumitrescu, ,p. 121; Holl (1958), p. 211J ~agy (1970), .p. 9-8, 9~;
Bunta (1971), .p. 232; Nagy (1973), p. 41, 60 şi urm.; Popa-Margmeanu, •P· 97; Constant:nes:u-Ionescu, p. 63. Este de notat faptul că în Transilvania şi Ungar~a este foayt~ răspî?
dit, în perioada studiată, un tip de sobă de cahle, şi anume cea susţinută de pmoare din
piatră sculptată, din cărămizi sau din fier forjat. Vezi: Voit, p. 130; Nagy (1970), ,p. 9S,
99; Bunta (1971), p. 234; Bunta (1973), p. 57.
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Cahlele de sobă 18 , nesmălţuite, ori ,smălţuite monocrom ,sau poli,crom, se
confecţionează în tipare. Tiparele sînt în ,general ·din lemn executate de
meşteri cioplitori ·pricepuţi, a-sigU:rfod redarea unor detalii fine. Pentru ornamente ,complicate (mai ales cele ,în relief) se folosesc ·tipa.re ,de piatră sau ·de
metal. Se mai utilizează ,şi tipare de lut, dar a-cestea -dau un decor de ,calitate slabă, ,grosolană 19 • Cahlele habane, foarte căutate pentru interioarele
transilvănene în tot cursul secolelor XVI-XVIII, confeqionate ,în tipare ,de
lemn, se disting atît prin calitatea smalţului (de cositor, de plumb sau mixt),
cît şi prin frumuseţea decorului. Pe ele se desfăşoară un bogat decor vegetal şi 1geometric, iîn soluţie cromatică alb-aliba·stru sau P'olicromă (,alb, verde,
brun, albastru, galben)2°.
înainte de ,a ,încheia capitolul destinat ,ceramicii din interioarele orăşe
neşti transilvănene, trebuie ,să mai amintim şi existenţa unei ultime categorii
de obiecte de ceramică: cărămizile p,avimentare, nesmăl,ţuite sau smalţ.uite, de
diverse forme (cu 4, 5, 6, 8 laturii) 21 .

*
Incepînd din epoca cuprului, metaJele devin ·inseparabile de evoluţia
societăţii omeneşti, ele servin:d drept materie primă pentru confeqionarea
unei game extrem de largi de piese, pornind de la unelte, arme şi obiecte de
uz zilnic plină la cele decorative. Această utilizare vastă şi variată este posi. bilă datorită proprietăţilor fizice ale metalelor. Forţele intermoleculare mari
existente ,În struct.ura lor internă permit realizarea unor ,forme graţioa·se, dar
rezi9tenite. Gre,utatea lor moleculară mare Ie face .potriv•ite pemru confecţio
narea unor obiecte durabile. Densitatea lor ri1dicată este izvorul unui fociu
specific care le măreşte mult efe-ctele estetice. Rezistenţa :or faţă ,de umezeală este ridicată, regpectiv cu metode foarte simple le poate fi asigurată.
In prelucrarea metalelor pot fi aplicate d~ferite tehnici: metalele Sl()li1de pot
fi supuse aproape oricărui tip de prelucrare mecanică (martelare, laminare,
trefilare, strunji,re, gravare), iar cele înmuiate sau topite 01feră şi ele multe
posibi.:ităţi: forjare, sudare, respectiv turnare şi aliere22 •
18 Forma cahlelor înregistrează modificări fo cursul secolelor. La Început au fost
folosite nişte cahle rotunde, semănîn<l a vase (se şi numesc cahle-oală), îngropate În corpul
sobei, construită din lut. Apoi apar - după parcurgerea unor faze intermediare - cahlele
dreptunghiulare, cu faţa plină ş1 plată. Această nouă formă permite o îmbunătăţire structurală (marginile drepte se Încheie mai bine, lutul acum fiind doar liant între cahle), ceea
ce duce şi la schimbări funcţionale - la creşterea cantităţii de căldură emanată. Corespunzînd din plin cerinţelor, acest tip de cahlă se va generaliza În secolul al XVI-iea şi îşi va
continua exi~tenţa pînă azi. Vezi: Goldenberg, p. 116; Hol! (1958), rp. 212, 214; Constantinescu-Ionescu, p. 71.
19 Eri I., A kisvârdai vâr kalyhacsempei, în FolArch, VI, 1954, p. 149, 150; Slăti
neanu, p. 160; Goldenberg, p. 116; Popa-Mărgineanu, p. 42, 43.
2o Voit, p. 130, 132, 139; Nagy (1970), p. 151, 154; Bunta (1971), p. 234, 235;
Bunta (1973), p. 66.
21 Fr. Schotumiiller, Wohmmgskultur und Mobel des italienischen Renaissance, Stuttga:rt,
1921, p. IX; Dumitrescu, p. 121; Andronic (1967), ;p. 208; Nagy (1970), p. 99; Bunta (1973),
p. 58; Nagy (1973), f· 60 şi urm.; [stCluj, p. 99.
.
22 Az iparmuveszet konyve, Buda:pest, 1912, III (în continuare: lparmuv), P·. 3--:-4.
Tehnicile de prelucrare la rece sînt numeroase: a) tehnici de gravare: gravarea propnu-nsă,
ajurarea, intarzierea, cizelarea, str-un jirea; b) tehnici de marte:are: .,au repousse•, stanţarea etc. Tehnicile de prelucrare la cald sînt: forjarea, sudarea, ,turnarea, Vezi: lparmuv,
p. 18-24.
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Polivalenţa metalelor explică pe deplin rolul şi fosemnătatea lor
organizarea şi funcţionarea interioarelor oră~eşti, ele intir1Îrnd ~n structura
mai multora ,din componentele locuinţelor. După cum am văzut, printre
elementele de bază ale interioarelor vasele ocupă un loc de ,seamă. Izvoarele
documentare aminti,te (vezi n,ota nr. 1) arată :ponderea copleşitoare a vaselor de metal în comparaţie cu cele de lemn (ca.re sînt prezente, pentru uz
comun, şi •În cele ma,i ,înstărite gospodării) şi ,de ceramică, fără a mai vorbi
de sticlărie2 3 •
Pentru confocţi•onarea vaselor s-au folosit -di,ferite metale sau aliaje.
Prezentarea succintă a categoriilor de vase metalice o vom face în ordinea
determinată ide numărul .şi funqionalitatea !or, ceea ce nu exclude acorda.rea
atenţiei cuvenite şi aceilora -care au o însemnătate deosebită datorită materialului preţios din care siînt confeoţionate 24 .
Cele mai numeroase S1Îm vasele de c-ositor 25 • Această situaţie este datorată proprietăiţilor materiei ,de hază. Cositorul, ,în general ,în aliaj -cu plumbul ,sau cu antimoniul, este uşor ide ,p,relucrat ,şi ,de -curăţat {criteriu important
În cazul unor obiecte de uz curent), este trainic, rezistent ,faţă ,de influenţele
mediului, ,are o cu'.oare şi un luciu plăicut, o sonoritate apmpiată ide -cea a
argintului. Îrn general, vasele ·de cositor ,SÎnt relativ iehine, dar ,funcţionale
şi prezentabile, cele mai multe dintre ele, alături de destinaţia utilitară bine
delimi,taită, îndep1irnin-d şi un rol decora1:i.v 26 • Turnarea vaselor de cositor Sie
făcea în tipare metalice (alamă sau fier), respectiv de ,ghips sau ,gresie
cazul ohiecte!or ,de dimen-siuni mari). Decorarea lor se făcea prin gravare
sau prin aplicarea ornamentelor turnate, ,adeseori, apelfodu-se la ,ambele
procedee decoratiive 27 • MeŞteşugul turnării de cositoare a luat un avfot deosebit ,din secolul al Xiii-lea, odată ,cu desicoperirea ,bogatelor zăcă.minte de
cositor dim Si,lezia. Folosirea vaselor de cositior se va general,iza .repede În
Europa, din secolul al XIV-lea 28 • In Transilvania acest meşteşug apare spre
sfîrşitul secolului al XV-iea, luîn1d ,în scurtă vreme un mare av~m. primele
bresle făcîndu-şi apar,iţia în ,secolul al XVI-lea29 . Gama cositoa,relor este
foarte variată ca forme şi destinaţie: -căni cu capac, fa!ifurii, tăvi, cupe, pahare, tacimuri etc.

(an

Vezi nota nr. J. Sticlăria este rară, este mai degra,bă decorativă ,decit de uz comun,
costisitoare, Acest lucru este valabil şi pentru interioarele din apusul .Europei. Vezi:
Havard, p. 156; Jak6, p. 385; IstCluj, ,p. 165.
2• Prezentarea pieselor de metal cu-prinse în tematica ex.poziţiei va constitui subiectul
unui alt studiu.
25 In inventarele de avere sînt consemnate canti-tăţi mari de cositoare, dindu-li-se fie
greutatea, fie numărul. Astfel, la sf.îrşitul secolului al XVI-iea, începutul secolului al
XVII-iea se înregistrează în casele unor orăşeni din Quj Între 125 şi 300 kg de vase de
cositor. Vezi: Jak6, p. 384; Goldenberg, p. 83.
26 Iparmuv, ,p. 190-192; Jak6, p. 385;
Pascu-Marica, p. 81-82; Weiner M.,
Onmuvesseg, Budapest, 1971 Fm continuare: we;ner (1971)/, !P· 6; /stCluj, ,p. 165;
B. Wlodarska, Cyna, Gdansk, 1975 (În continuare: Wlodarska), p. 27, 28, 30, 31; P. Weiner,
Zinngiessermarken in Ungarn. 16-19. Jahrhundert, Bud:upest, 1978, ,p. 7, 9.
21 /parmuv, p. 192; Weiner (1971), .p. 8-10, 36-38; Wlodarska, p. 28, 29, 30.
28 Iparmuv, ,p. 192; Weiner (1971), p. 7.
2s Goldenberg, p. 83; Weiner M., 011edenyek Borsod-Zemplen-Abauj megycben, În
Hmnann Otto Muzeum Evkonyve, VIII, 1969, p. 248; Weiner (1971), p. 21. Weiner P.
subliniază numărul mare de cositoare transilvănene ~n circulaţie, insistind şi asupra valorii
lor artistice.
23

f;in,d
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Alături de co,sitoare, ~i vase.le 1de aramă se remarcă prin numărul '.or
ridicat 30 • Este de notat faptul că în marea lor majoritate au ajuns în interioarele transilvănene ca mărfor~ -de import, venite din Balcani şi Tu.reia.
Prelucrarea aramei are tradiţii străvechi, proprietăţ-ile ei fizice .făoînd-o foarte -pot,rivită pentru conife.cţionarea diverselor obiecte. Esite uşor de prelucrat.
atiît prin turnare dt şi la re-ce, rezultînd ~n ambele cazuri oroduse tra-inice
şi aspectuoase. Se oxidează, dar face patină (.,rugin::i'. nobilă"), care pe de
o parte ridică frumuseţea obiectului, pe de alta îl apără de deteriorări ulteri•oare-31. Piese!e de a,ramă siînt variate -ca :orme ,şi destinaitie: ·veselă de bu-că
tărie şi de masă, di"Spozitive de iJumi,nat, ustensile de igienă corporală etc.
In coanip~etarea celor spuse de,spre obiectele de ,aramă, trebuie să ne opr:m
şi asupra celor de alamă, al,iajul ,aramei cu zincul. Acest ,aliaj prezintă multe
calită-ti, descoperite încă de grecii antici (prima menţiune do-cumentară o Întîlni-m la Aristotel): se luorează uşor şi ,la cal,d şi la rece, remltiîn1d obiecte
plăcute la vedere, dar totodată •şi rezistente din mai multe puncte de vede-re32. A'.ama este materia de :bază a mai multor piese utilitaro-decorative:
dispozitive de iluminat şi de i~ienă conporală, piese ornamentale, dar şi foncţi
onale de la uişi, geamuri, mobilier etc.
Fierul, datorită calită,ţi!or ,sa,le, este metalul cel mai ,important 1pentru
eV<"ilntia c:vilizaţiei umane. Nu se foloseşte lîn sta,re pnră, ci -în ,cnmbina•tie
cu carbonul. Din proporţia variată a -celor 1două componente rezultă ,diferite
tipuri de fier: fontă, fier forjat, oţe'.uri, :fiecare dintre ele ,oferind 1diver"Se
a,·antaie. Prel11-crarea fierului cu,noaŞte mai multe tehnici, mai ales J,a cald,
da,r este posibilă ,şi manelarea33 . Obiectele conifectionate din ,fier foifătisează
un variat sortiment: veselă de bucătărie, di-spozitive de i!uminat, dis-oozitive
de încliidere sa-u fo.tărire a u~lor, ,geamurilor sau a mobil-ierului, ,cele din urmă
avîn -1 adesea şi rol decorativ.
Piesele con.fectîonate din metale preţioase ocupă un ,loc deosebit În interi(larele orăsenesti transilvănene. Ele au multiple func-tii (econc,mice, so-ci ale
ş-i artistice). Av,înd valoare mare int,rin-secă asociată unor dimens,iuni relativ
rf'cluse. ele ~iînt foarte po·trivite pentru tezaurizare. Totodată, prezenta !or
În număr mare În locuinte!e ul'bane 0glindeoste situatia socială a detinătoru
l11i. În fine, <Jh:ectele <le metal 1prerios au ~i valoare artistică, ceea ce contează şi ea fo ochii omului ren-a,scentist, iu1bitor de fast şi de f,rumos 34 .
Arît aurul, cît şi argintul -au proprietăti .fizice superioare, .fădn-du-le
a"Ote pentru con.feqion,area unei mari diversităţi ide dbiecte. Sînt uşor <le
prelucrat si l-a rece si la ca'.d, este pos-ibilă trefilarea sau laminarea lor f<-,a.rte
fină (pastnînidu-se şi o rezistentă ri· 'icata), siînt rezistente la solvenţi şi nu
-se 0xi1deaza 35 . Inceputuri.Je prelucrării ,metalelor preţioase trebuiesc căutate
ao De multe ori chiar şi marii nobili, cu reşedinţa la Cluj, sau curtea princiară au
împrumutat, cu ocazia marilor ospeţe ţinute În oraş, de la pa-tricienii clujeni asemenea vase,
pe care aceştia le deţineau În număr mare. Verzi: Jak6, ip. 384.
31 lparmuv, p. 7.
32 Aspectul lor plăcut le făcea foarte căutate, mai ales pe cele din aşa-numitul „cuivre
poli•, care are o culoare şi un luciu asemănătoare cu auml. Vezi: lparmuv, p. 9, 11.
u lparmuv, ip. 13-15.
14 lparmuv, P· 104; Jak6, p. 386, 387; Golden;berg, p. 86; C. Nicolescu, Argintăria
laică şi religioa,ă m ţările române (sec. XIV-XIX), Bucureşti, 1968 fin continuare: Nicolescu (1968)/, p. 33-34.
85 lparmuv, ip. 5-7.
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în1 depărtate. Şi în T ransiJvania, arta metalelor ?reţioase are
vechi, ,datorate bogăţiei de zăcăminte. Etapa ei -de maximă înf:orire
Înce·pe În ~ecolul al XIV-le-a, dnd se trece la exploatarea intensă ,ş,i sistematică a zăcămintelor auri.fere ,şi totodată are :oe ~i organiz,area aurarilor :în
bres-!e. Această etapă se va încheia ·în secolul al XVII-lea, ..:fod aipar semnele
unei decăderi, ceea ce nu împiedică ca acest meşteşug să-şi păstreze un loc
încă important pînă la sfîrşitul secolulu,i aJ XVIII-lea 36 . Formele obiecte!or
din ·metale preţioa,se, tehnicile de prelucrare şi !decor.are iÎn cu~ul seco:elor
XVI-XVIII vor evolua şi se vor oohimba o dată ,cu •stilul epocii respective~7. În ceea ce priveşte formele concrete ale produselor din metale preţi
oase (exclu:z..înd pddoaibele corporale), cele mai răspândite s,Înt: poc,alele, că
nile cu ca-pac, ,paharele, ,tăvile, ifarifurii'.e si taoîmurile. Ele au fost folosite
efectiv ca veselă de masă, -d,ar au servit şi la ~,mpodolbirea interioarelor, fiind
aşezate 1pe r.1Jf turi dewhi.se sa.u servante38 .
Metale'.e constituie mate,ria primă şi ,a unor obiecte care ,fac parte dintr-o altă componentă a interiorului uriban: dispozitivele ,de iluminat şi ustensilele -de igienă ,corporală. Lumina era asi~urată rin ,spaţiile ide locuit - un
cursul celor trei se:ole puse ,în dis,cuţie - în general ,de luminări de seu s.a:u
re CPar;,. aşezate fo sfe,şnice sau candel.ah.re, oonfection.ate din ibronz, .aramă.,
alamă, fier, dar şi din metale ,preţioase. Această solutie :de iluminat se menţine m11!tă v,reme, singurul pr-og-res re -se inregistrează va !fi răsprindirea mucarnirelor ,începînd din ·sernbl al XVII-lea 39 •
în {'eea ce priveşte ustensilele nen,tru -întreţinere.a igienei corip,o·r.a,le, cele
mai ră'.ooindite ,s.înt bazinetele, ,Însoţite de <lÎte un ,u'.-cior cu .:ioc ,foarte luni~.
Cel mai adesea aces•te piese s:nt confeaţ,ionate din aramă sau alamă. ln
perioada studiată vănile s.Înt o raritate40 •

in vremuri foa.rte
tradiţ;,i

1

1

•
Ansamblul interioarelor oră'.•şeneşti din secolele XVI-XVIII se fotrecu categoria textilelor (tesat•1ri şi broderii) care se Înscriu armonios în
ambianţa definită de celelalte componente analizate pînă acum. PotriYit
mărturiilor izvoarelor documentare amintite (vezi nota nr. 1), din gosp<'dăriile urbane -ale :secole:or În 1discuţie erâ•u nelipsi,te textilele destinate fie
nevoilor mesei, fie .ale p:1tu!ui. De1sti111atiile ,rli.ferite ,au ,generat o mare id:versifi.care a acestei categorii de obiecte. Nevoile mesei .au ,determinat ar,a1ri·tia
feţelor ele masă'., a bordurilor de masă, a ştergare!or şi a şervetelor. A!arnri

geşte

38 lparmuv, p. JR; V. Vătăşianu, lstari<1 artei feudale În ţările române, Bucureşti,
1959, I, p. 442-456, 865-885; Nirolescu (1968), p. 15. 17. 1~.
37 Vor fi deci prezente formele renascentiste, menţinîndu-se pînă În secolul al XVIII-iea,
.darnri de formele baroce. Tehnicile de prelucrare şi ornamentare practicate în secolele
XVI-XVIII sînt variate şi ele: turnare, cizelare, J!:ravare, tehnica „au repousse•, ajurare,
filieranare, crna;Jare etc. Vezi: lp:irmuv, ,p. 97, 104; J. Bielz, Arta a,erarilor rasi din Transilvania, Bucureşti, 1'957, p. 17, 19. 21. 22. 23; V. Vără~ianu. op. cit., ,p. 877; Nicole<;(U
(1968), p. 23, 24; lstArt, p. 170; M. \-f. Pope<cu, Podoabe medievale În ţările române,
Bucureşti, 1970. ip. 13.
3B lparmuv, ,p. 60, 80, 109, 112. 119; C. Nicolescu, Argintăria decorativă şi de uz
carnic {rec . .XVT-XV!ll) din Sectia dP artă feuda 1 ă a M,aeului de artă R.P.R., .în Studii
mm;eale, 1, 1957. p. 45, 49, 50, 51; Nicolescu (1968), p. 35-39; !rtArt, p. 171.
39 Vezi 11ot,1 nr. 5.
• 0 Havare!. p. 90, 92; Voit, p. 79. 87; _Tako. p. 389; Apar P., Metamorphorir Tr11nsylva11iae, Bukarest, 1978 (în continuare: Aipor), p. 35.
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de ele 9Înt ,însă prezente şi textilele folosite pentru .făcutul şi 1mpoid01bitul
patului: cearş,afuri, 1feţe ·de pernă, căpătîie ,de pat, de ce:e mai multe ori
frumos 1brodate4t.
1n urma evoluţiei condiţiilor de viaţă, a schimbărilor intervenite în
obiceiurile legate de alimentaţie, albiturile ide masă au ,Înregistrat ~i ele modificări. Pînă fo. sfîrşi~ul •secolufoi al XVI-lea masa era ineacoperută în timpul
ospeţelor. Mai exact, ,Î,n dreptul oaspeţilor mai de ,seamă s-a întin•s o
fîşie de pînză (de obicei brodată), care lăsa descoperit restul suprafeţei. Pentru a decora totuşi mas.a şi cu aceste ocazi,i, pe nişte inele !fixate de maliginea
mesei se prindeau borduri brodate sau co111feaţionate ·din materiale mai de
soi. ln periooda amintită l~pseau •şi ,şervetele. ln locul for era aşezat la marginea mesei un ştergar mare, de care se foloseau în comun toţi comesenii.
P.rezenţa acestiui obiect şi Jipsa ;feţei de masă se ex•plică prin numărul mic
al veselei de masă (mai ·exa,ct al tacîmurilor) şi prin faptul că se munca mai
mult cu mina. O dată cu înmulţirea veselei şi a tacîmurilor şi, mai ales,
în urma generalizării folosirii ,acestora ,apar feţe de masă -oare acoperă toată
suprafaţa şi .fiecare oaspete o 1dată cu far.furia lui primeş,te ,şi un şervet. F,îşi.a
de pînză brodată va exista în continuare, aviînd fosă un rol pur decorativ,
fiin·d ,întinsă deasuipra feţei de masă 42 • Albitiurile de masă, •În afara destinaţiei utilitiare, constituiau ,şi podoabele mesei. Ele erau fie conifecţionate din
ţesături omamentale, .fie brodate. Foar,te răsplÎn-dite erau ţesăturiile ide in,
oînepă s.au bumba,c mai pline, lucrate cu alesătutci (fie din culoarea proprie,
fie cu fir roşu, albastru sau uneori chiar cu fire metalice) 43 • Cele mai de efect
erau însă piesele brodate.
ln ceea ce priveşte textilele destinate patului, locul principal îl ocupă
broderiile (cearşafuri cu borduri brodate, feţe de pernă cu căpătîiele cusute
sau căpătîiele de pat brodate care înlocuiau tăbliile de pat intarziate), secondate ,de plăp,umile de brocart sau catifea 44 •
Omul irenascentist - ,ca o expresie a schimbărilor petrecute ~n conştiinţa
epocii - iubeşte coinfOI'tul, lumina, fastul şi îşi mode'lează în acest spirit
interioarele 45 • Unul 1dintre principii1le ide hază care guvernează organizarea
interioarelor, mai ales iîncepfo,d din secolul al XVII-lea, este căutarea armoniei coloristice. De obicei, mobi:lierul, sobele de cahlă, tocurile uşilor şi cercevelele au aceea~i culoare. Totuşi, interioarele nu sînt monotone, le foviorează
cromatica vie a tapiseriilor, .a covoarelor ,şi a bwderiilor46 •
lparmuv, p. 571; Jak6, p. 382, 384; Nagy (1970), p. 135; Nagy (1973), p. 53,
urm.
Mezâkoverdi Ujfalvy San.dor emlekiratai, Kolozsvar, 1941, p. 177; Dumitrescu,
p. 130, 132, 133; Apor, p. 34; Th. Volbehr, Fuhrungen im Kaiser Fmdrich Museum der
Stadt MagdebUTg, Magdeburg, f. a., Heft 40, p. 3.
43 Voit, p. 89; Jak6, ,p. 384.
44 Schottmiiller, op. cit., p. XXVII; Voit, p. 174; Jak6, p. 382; Nagy (1970), I?: 195.
Plă,pumile erau prinâpalele expresii (în cadrul categoriei hainelor de pat) ale bunăstăru J!r~prietarului. Ele erau făcute, de obicei, din ţesături scumpe, de import, valoarea l~r nd:cîndu-se uneori pînă Ia 25 de florini (deci se apropia de cea a covoarelor). Vezi: Jako,
p. 383. Pentru a putea apm:ia această cilfră, menţionăm că la Începutul secolului al XVIl~e~
1 .c.îblă (cca 116 kg) de grîu se vindea cu 2 florini şi 20 de denari, 1 bou costa 8 .florini
şi 50 de denari. Vezi: Goldenberg, p. 321, 323, 358; /stCluj, p. 144.
45 Nagy {1970), p. 85 .
.e Nagy (1970), p. 149.
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Broderia artistică ·Îşi atinge apogeul în Transilvania toomai fo acest
secol XVII, păstrfodu-şi nivelul tehnic şi artistic şi ,în cel următor. Drept
material de fond (suport), broderiile seco!elor XVII-XVIII au pînză topită
de În (în:cepînd cu v.irianta vaporoasă ,ce rivalizează cu .borangicul, pină la
o p,înză p'.ină, groasă), ţesături de măta•se (borangic, satin, cîteddată chiar şi
brocart) sau catifea. Pentru brodat se foloseau fire de mătase colorată (mai
mult sau mai puţin răsucite, în ifunqic c·e efecte!e urmărite), fi.re şi sîrmă de
argint şi ,de aur 47 . Ca · tehnică, cele mai răsipfodite erau tipurile broderiei
plate: punctul :de broderie plat dbi~nuit, punctul de broderie plat :de,corat,
punctul de broderie ,supraînălţat, punctul de „ţesătură<C, punctul „pers,an"
etc. Aceste puncte 1de ,bmderie creau de obicei suprafeţe mari, pline. Pentru
contururi şi tije se foloseau pun.:tele de contur (sau „înaintea arnlui") şi
punctul ele „rămurică". Pentru a aera suprafeţe'.e, •~e multe ori se apela la
\·ariante ale dantelei cusute: .~punto tirato", .,punto tagliato" (tehnici intermediare) şi ,.,punto În aria". Pe aşa-numitele broderii albe se întrebuinţa
frecvent punctul de „noduleţe", amintind broderia cu pode 48 •
Analiz,îrnd compoziţia, repertoriul deoorati,v şi cromatica broderiilor din
secolele XVII-XVIU, putem •constata ,prezenţa unor puternice influenţe
occidentale - venite ,din arta renascenti·stă italiană - şi orientale - venite
din arta islamică .i Asiei Mici 49 • Influenţa renascentistă se man~festă ,în primul
rînd .;n compoziţia :bwJeriilor, caracterizată prin compartimentare simetrică,
echiLbru spaţial, aranjament aerat. În ceea ,ce priveşte repertoriul ornamental, aici ,deja ,putem urmări ambele influeaţe. Cele mai frecvente ,şi agregate
sînt motivele florale-vegetale, inspirate din plin 1din amhe'.e motivistici amintite. Şi ,în cromatid putem urmări dubla influenţă occiidentală-orientală. Fo:osirea nuanţelor fine, pastelate ne duce spre ooc-~dent, culorile puternice, uneori aparent contrastante, îmbogăţite cu strălucirea firelor metalice ne arată
urmările •Ce au avut -contactele cu arta orientală 50 •
Broderii:e selectate pentru expozi.ţia noas~ră le-.am aşezat în frl\lmoasa
ladă de zestre din 1788, expusă în sala a III-a (vezi pl. III) încercînd o
reconsti,tuire de epocă. Deşi broderiile idatează ·din secole!e XVII-XVIII,
nu se crează nici o distonanţă cu lada şi cu celelalte exponate, toate idanînd
din secolul al XVIII-iea, pentru că - după cum hi-ne s,e ştie - motivele,
47 Tapay-Szaho G., Magyar ,fri himzer, Buda.pese, 1941 (în continuare: Tap:1y-Szab6),
p. 7-8; M. A. Musicescu, Broderia medievală românearcă, Bucureşti, 1%9 (fo continuare:
Musicescu), p. 24; C. Nicolescu, lrtoria costumului de curte în ţările ·române, Secolele
XIV-XV III, Bucureşti, 1970 fin continuare: Ni~olescu (1970)/, p. 85; Vona A., Olarz
korror minta egy magyar 11rihimzeren, 'În Folia Hirtorica, 4, 1976 (ân continuare: Vona),
p. 147.
<ti La grande encyclopedie, Paris, VIII, p. 97; lparmrw, p. 51 1S-523, 539; Uncii M.,
Magyar himvarr6 muverzet, Budapest, 1934, (ân continuare: Undi), p. 76-90; TipaySzaho, p. 8-9; Voit, p. 146; Varju-tEmbcr M., A 17. rzazadi magyar himzerek motivumkincre,
în FuJia Hirtorica, 1, 1972 /în continuare: Varju-,Er.nber (1972)/, p. 71-72; Vona, p. 151-152.
Cele mai amănunţite informaţii dă însă: R. Boser-1. Miiller, Stickerei. Syrtematik der
Stichformen, Base!, 1968, 88 p.
49 lparmuv, p. 570; Voit, p. 43, 117; frtRom, III, p. 568; Mll5iccscu, p. 6; Vari~:
Erriber (1972), p. 45; Vona, p. 146. Această dublă influenţă se eX;p!ică iprin . aşezarea ţăr~•
noastre la intersecţia marilor civilizaţii, cea europeană-apuseană ~i cea orientală. Vezi:
Voit, p. 117; Musicescu, p. 2.,.
~o Nicolescu (1970), p. 83; Varju-Ember M., A textilgyujtemeny uj himzerei, în
FolArch, XXIII, 197l /în continuare: Varju-Ember .(1971)/, p. 226; Vona, p. 147.
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compozitiile ~i tehnicile ,de execuţie ale broderii!or dăin-uiesc, uneori aproape
ne-schimbate, secole ,de--a rândul 51 .
Pentru a ilustra textile-le ca e:emen,t component al interioarelor orăşe
neşti, am ales ,din bogata coleqie a muzeului. nostru câteva ,piese ,reprerzentative pentru broderiile ·cestinate patului.
1. Căpătîi de pat (pi. IV/1). Piesa52 este confecţionată din pînză de in
fină, nealbită, ,pe care s--a brodat cu rfir
aur şi ide mătase carmin, fo:osind
punctul de 1bro1der:e plat obişnuit şi 2 variante ale lui: punctul de „rămuri
că" şi punctul .de „ţe·sătură", identice pe amibele ,feţe ,ale obiectului53 •
Decorul piesei, ce se sprijină pe o ,dunrgă îngustă - baza sta,tică a mot:velor - face parte ,din categoria medalionului vegetal (s,au a v,rejului [n
spir-ală). Punctul rc.e plecare al motivelor este un circe! (soluţie foarte frecventă •În ,cazul acestei categorii) care continuă ,cu o tijă scurtă pun:nd o
pereche ,de frunze 1şi ,trei buline. Acestea sînt surmontate de o frumoasă
palmetă per.sană, din care -creşte vr~ul iîn ,spir,ală ce înconjoară .ca o cunună elementul decorativ ,principal: o rodie icu trei ,fe!ii, din-a.mizată.
Vrejul mai poartă drcei, perechi de sernipalmete Loib-ate, perechi de frunze
arcu'.te, rozete mici, boboci ,de rodie ~i <louă :garoaife cu 5 petale -care flanchează elementul ornamental centr,al. Pentru umplerea spaţiilor ,goale si:nt
presărate m;ci rozete cu 5 petale. Combinarea mpraf eţelor pline cu cele la
care printre ,şiruri!e .de puncte ,de broderie se vede materialul 1de fond, asc:cierea carminului cu străluci,rea firului de aur măreşte efectele artistico-estet:ce.
Tehnica 54 , :::ompozi,ţia 55 şi elementele omamentale56 datează broderia la s.f1rşit-ul secolu:ui al XVII-iea, ,începutul secolului a,l XVIII-lea.
2. Fragment de bordură de cearşaf (pl. IV/2). Suportul broderiei 57 este
o ,pinză de in fină, nea!bită, pe care s-a cusut cu fir de aur şi de mătase carmin, utilizfod punctul de „răanurid", punctul ,c'e ,,ţesătu,ră" fals şi •punctul
,.persan" supraînălţat {la suprafeţele brodate cu aur).
Decorul piesei este disipus pe 2 registre, Registml 1, format ,dintr--0 dungă mai groasă de care at[rnă idouă tipuri de lale!e cu 3 petale, <:onstituie baza
registrului 2. Acesta este format din „tulpini" statice, caracterul static fiind

ce

51 Divald, p. 197; Pa!otay G., Regi erdelyi himzesminta.rajzok, în ErdM, XL VI,
1941, fasc. 3-4 (în continuare: Palotay), p. 244; Tapay-Szab6, rp. 10.
j 2 MuzlstTrans, nr. inv. F. 5823; dimensiuni: 72X40 cm.
.
53 Ace:mă soluţie tehnică este caracteri5tică celei de a doua jumătăţi a secolului al
XVII-iea, fiind iînsă agreată şi În tot cursul celui următor. Vezi: Varju-Ember (1971), rp. 226.
54 Vezi 11ota nr. 53.
5 j MedaJ:onul vegetal este foarte frecvent pe broderiile din Transilvania Sncepînd din
secol-ul al XVII-iea; cîrcelul ca punct de ,plecare al vrejului În spirală apare spre sfirşitul
aceluiaşi secol, generalizându-se .în cel următor. Vezi: Balogh J., Kolozrvari reneszansz lada
1776-bol, fo EmlKel, p. 12; Varju-.Ember (1972), .p. 66. Analogii brodate pentru acest tip
de compoziţie întnlnirn focepînd din a doua jumătate a secolului al XVII-iea şi pînă în
ultimul sfert al celui următor. Vez.i: Huszka J., Magyarische Omamentik, Dudapcst, 1900
(în continuare: Huszka), pi. XXX; Lukinich I., A. bethlerri grof Bethlen csalad tort/nete,
Budapest, 1927 ('În continuare: Lukinich), p. 439, fig. 316; Varju-Ember (1972), fig ..39, 40;
Palotay, p. 254, fig. 9; 255.
56 Elementele ornamentale ale piesei fac ,parte din repertoriul decorativ al broderiilor
transilvănene din secolele XVII-XVIII, fiind ,printre cele mai frecvent întîlnite. Pentru
analogii vezi: Huszka, /parmuv, Lukinich, Divald, Tăpay-Szab6, Varju-Emher (1971), VarjuEmber (1972), Vona.
57 MuzlstTrans, nr. inv. F. 5764; dimensiuni: 119X 33 om. La unul din capete piesa
a fost descusută, deci lungimea :niţia:ă a depăşit 119 cm.
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suibliniat şi ide cele 1două semip,a,lmete man, zimţate, cu rol ,de suport, din
oare -cresc „tulpi'llile". Pe tijele lor apar rodii cu ,trei ·felii, rozete mici cu 4
petale, lalele cu mai mul-te rînduri de petale, flori de dopoţei, palmete persane ~i circei. Pentru umplerea spaţiilor goale se folosesc rodii mici, Închise
şi semipa~mete lobate.
„Tu1pina" statică, de tipul prezentat aici, este una ,dintre -compozi,ţiile
adesea alese pentru borduri În::epÎnid din a -doua jumătate a secolului al
XVn-lea 53 . Rigiditatea compoziţiei este dizolvată de vrejurile arcuite, bogat
decorate, motivul devenind din ce în ce mai aerat în partea superioară.
Chiar şi semi-palmetele-bază s1înt ,dinamizate prin 'boboci ieşind dintre lobi
(solu-ţie caracte,ristică pe'Iltru broderiile ,transi:vănene ,şi central-europene iÎ'llr,~pînd din ,a doua jumătate a ·secoluJ.ui al XVII-lea) 59 • Alătur-i. ide tipul de
compoziţie, ·şi elementele componente ale -decorului ne sugerează pentru datare a ,dou,a jumătate a secolului al XVII-iea, inceputul -celui următor 60 .
3. Bordură de cearşaf (pi. IV/3 ). Broderia61 este confecţionată din pînză
de in mai plină, nealbită. Pe acest fond s-a lucrat cu fir de mătase verde
intell's, folo-sindu-se punctul de broderie plat ob-iişnuit :şi punctul de „rămurică",
identice pe ambe'.e te1e.
Piesa este ornamentată cu 7 motive identice, di'll ,categoria vrejului arcuit - formă de trecere de la „buchetul" ,îndinat la vrejul în spirală. Punctul
de plecare este cor.diform; din el creşte o tijă scurtă, -purtiînd elementul decorativ principal: o rodie cu cinci felii, dinamizată. Din acelaşi punct de plecare porneşte şi un vrej -puternic arcuit (descrie aproape un cerc Întreg),
flancîn 1d rodia -centrală. Vrejul poartă rodii miici, dinamizate, aşezate chiar
pe el, untrerupîndu-! ritmic 62 • Tehnica, ooluţia -compoziţională şi tratarea
eleme'lltelor decorative ,datează piesa -În discuţie 'În acelaşi interval de timp
ca cele precedente63 .
4. Garnitură de pat (pi. V). Este formată din două borduri de cearşaf 64
şi -două .feţe de pernă 65 .
·
Bordurile -de ,cea:rşa,f sunt confecţionate di.n ,pînză ,de in mai plină, nealbită, bro,pată cu fir de aur ·şi de mătase nerăsucit, ,de un verde intens. Ca tehnică s-au .folosi,t pune-tul de broderie „înai,ntea acul-ui", puncrul de broderie plat ob~şnuit şi punctul „p,ersan".
Demrul piesei se desfă,şoară pe 2 registre. Bordura ( registrul 1) este
formată din semicer:uri -care susţin, la puncte,le •ce ·Întulnire, cite o lal-ca cu
3 petale. Re.gistrele S!Înt delimitate ,de o 1dun-gă de 0,2 cm lăţime, :cusută ::u
58 Varju-Ember (1971), ·p. 223; var;u-Ember (1972), p. 59; fig. 22, 23; Vona, p.
147, 148.
59 Lukinich, p. 439, fig. 316; Pa:otay, p. 256; Varju-Ember (1971), p. 22'5.
00 Vezi nota nr. 56. Contururile duble apar ca trăsături ca'racteristice ,în prima jumă
tate a secol-ului al XVIII-iea. Vezi: Palotay, p. 248 •
. 61 MuzlstTra·ns, nr. inv. F. 5828; dimens:uni: .145X36 cm. 1n colecţia· de broderii
a muzeului se află şi ,perechea ei, cu nr. inv. F.· 5827, identică cu ,prima, deosebindu-se -doar
prin· dimensiuni: 128X36 cm.
• 62 Digpunerea clementelor decorative chiar pe vrej este un procedeu de origine orientală. Dealtfel, şi forma rodiilor mici de pc lujer arată -puternice inJluenţe venite din aceleaşi zone. Vezi: Varju-Ember (1972), p. 66; fig. 38.
Ga Vezi notele nr. 53 şi 56.
64 .MuzlstTrans, nr. inv. F. 5772· şi F. 5776; dimensiuni: 175X34 cm.
6~ MuzlstTrans, nr. inv. F. 5774 şi F. 5775; dimensiuni: 82X60 cm.
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mătase ver-de, consti,rnind totodată şi haza registrului 2. Acesta este akătuit
din 8 motive identice, care fac parte din categoria „buchetului" înclinat, purtînd cîte doi bujori şi cîte două rozete cu spiţe, însoţite de frumoase palmete
persane.
Feţe:e de pernă siînt confecţionate din acehşi material, utilizund fire
şi tehnic identice cu cele Întîlnite la bordurile de ccarşaf. Decorul lor este
de a·semen,ea i·denti-c - ca t~p ,de compoziţie şi ca demente ornamentale cu cel al 6-ordurilor. Destinaţia 1pieselor însă a impus sporirea suprafeţelor
cusute: şimi de semicercuri cu ·lalele apare ş~ pe !a:t,uri:e lungi ale pieselor,
pe ambele lor feţe.
Identitatea ambelor , feţe ale broderiilor 66 , prezenţa ,,buchetului" •înclihat - una dintre foarte răspînditele compoziţii rîn broideriile transilvănene
şi central-europene din secolele XVII-XVIII 67 repertoriul .decora.tiv 63
ne înidreptă,ţesc fa a atribui Jaceste piese perioadei cuprinse \Între mijlocul
secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-iea.
5. Căpătîi de pernă (pl. VI/1). Piesa69, partea brodată a unei feţe de
,pernă, este -conrfeqionată din pînză ·de in fină, nealibită. Pe acest material
s-a brodat cu fir de aur şi ide mătase slab .răsucit, .de o frumoasă m1anţă de
carmin, folosind punctul de „rămurică", punctul de „ţesătură" fals şi „persan" supraînălţat (pentru suprafeţele cusute cu fir de aur).
Decorul se ,desifă,şoară pe 3 registre: 2 registr'e-ibo11duri rŞi .un registru
central. Registrele-borduri sînt constituite din fire de lalea cu 3 şi cu 5 petale,
alternîndu-se. Circei mi~i 'Uillplu spaţiile dintre ele. Decorul registirului central constă dintr-un vrej meandric 70 , compus din perechi de palmete lobate,
cu rodii Închise şi lalele mici crescî.nd dintre loburi. fo punctele de întrîlni.re
ale palmetelor se afJă cîte o rozetă cu 8 petale coridi:lorme rÎn jurul unui
miez ci,r:ular. Ahernarea ·suprafeţelor cusute cu aur cu cele <le culoare carmin
realizează frumoase efecte cromatice. Şi căpătîiul de pernă prezentat aici
se rfoduie~te printre obiecrele ,datate la sfiîrşit-ul secolului al XVII-iea, ,începutu. secolului a,l X VI II-iea 71 •
6. Faţă de pernă (pi. VI/2). Materialul de fond al piesei 72 este o pînză
de in fi.oă, nea:bită. Călpătîiul ei este brodat -cu rfir de a.r,~int .şi de mătase
carm:n, cu punct de „rămurică", cu punct ·le „ţesătură" (rpentru supraJeţele
ca,rmin) .şi cu p-un:t ,,persan" (pentru părţi!e cusute cu .ar,gint), ,toate identice
pe ambele ife\e.
1

Vezi nota nr. 53.
Tapay-Szab6, p. 11; fig. I, 21; Varju-Ember (1972), p. 64-65; fig. 34-37; Vona,
147, 148.
"ij Vcz'. nota nr. 56.
69 ML1zlstTrans, nr. inv. F. 5765; d~mcnsiuni: 68X25 om. In coleqia de broderii
a mu7eului se mai a.flă 2 căpăuie de pernă (nr. inv. F. 5766 şi F. 6608), absolut identice
cu priana.
7 " Vrej-ul
meandric, susţinînd flori mari (sau „tulpinia) este foarte căutat oentru
rca!izarea unui decor continuu, simetric faţă de un ax median imaginar. In arta textiJ.elor
ci apare d:n secolul al XIV-iea (,pe brocarturiie italiene mai cu seamă), ~cntru ca focepî~
din secolul a: XVII-iea să intre şi În repertoriul ornamental al broderiilor. Vezi: VarJUEmber (1972), ,p. 63, 64; .fig. 27, 28, 30-32; Tăipay-Szab6, fig. 11-13.
71 Vezi notele nr. 56 Ji 70,
72 M.ut.IstTr:ms, nr. inv. F. 5902; dimensiuni: 95 X 65 cm. Este confecţionată din trei
bucă;i: o bucată brodată (38X65 cm) căpătîiul (îndoit la mijloc) şi două bucăţi nebrodate (76 X 65 cm) - corpul feţei de pernă. Bucăţile sînt asamblate cu punct de sailă.
66

67
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Decorul este ,dispus pe 2 registre. Registrul 1 are ·ca bază o dungă nnide care atîrnă tulpini mioi formate din oîte o lalea cu 3 petale, de
tip „oriental" :şi oîte două rozete ,cu 4 petale, alternînd cu rodii dinami:z.a,te.
Registrul 2 este format din motive aparţinînd ,categoriei „tiulpinilor" legate
prin vrejuri în S. Trijele motivului oentiral ,poartă - ca dement ,principal o splendidă lalea cu mai multe petale, de ,tip „oriental" •şi cite un detali,u
floral dezvoltat di,n palmetă. Tijele celor două motive laterale, ~dentice intre ele, poartă - ca element principal - oîte o rodie dinamizată, respectiv
semipalmete lobare, surmontate de ,garoafo cu 5 petale. Capetele vrejurilor
în S ţin rozete cu 5 petale, respectiv rodii dinamizate. Diversitatea tratării
elementelor decorative, combina.rea argintului cu carminul este de mare
efect.
„Tulpinile" legate prin vrejuri fo S fa.re par-te dintre compoziţiile uip1ce
bordurilor şi căpătiielor, fiind potrivite pentru ornamentarea unor suprafeţe
lungi, dar foguste. Ele sunt des iÎnnlnite pe aceste oategorii de broderii iÎn tot
cursul secolelor XVII-XVIII. O „specialitate" transilvăneană este folosirea - ;de la mijlocul secolului al XVII-lea - a inelului care prinde laolaltă
firele „tulpinilor" 73 • Alături de tehnica şi compoziţia broderiei, şi componentele ansamblului decorativ indică drept .perioadă de confecţionare sfîll'Şi
tul secolului a,l XVII-iea, ~nceputul ,recolului al XVIII-lea 74 •
7. Căpătîi de pernă (pl. VI/3 ). Suportul broderiei 75 este o pînză de
in fină, pe care s-a hrodat cu fir ,de mătase slab răsucit, alb şi ,siniliu. Ca tehnică, au fost alese: -punctul de ,,,ramuri.că", punorul de „ţesă-tură" şi punctul
de bmderie pla-t decorat {casetat şi zigzagat). Pen.tru mări.rea efectelor estetioe, aceste puncte au fost combinate ou supraifeţe cusute ~n tehnica ,,punto
in ari.a" (un tip ide ·cantelă cusută, ,În oazul de faţă cu motive geometrice)7 6 •
Decorul ,piesei se 1deS1făşoară pe 2 ,registre. Registrul 1, baza statică a regi.sr.ru:ui 2, este format dintr-o dungă îngustă de ,care atJîrnă alternativ lalele
de tip „oriental" şi rodii .dinamiizate, ambele cu miezurile redate prin „punto
in .airia". Ornamentul registrului 2 este compus din 3 „tulpini" ,( una oen trală
şi două laterale, acestea din urmă identice fotre ele) legate prin vrejuri fo
S. La toate cele 3 „tulpinii" tij,a cen,trală ~i ram~fi.caţiile sfot prinse laolaltă
cu un ineJ 77 • Pe tijele ,.tu:pinilor" cresc flori de aoant, rmete mari cu 6
petale lobate, frunze de strugure, frunze compuse, semipalmete l,olbate ,şi cîrcei. Luînd ,în consideraire reperele oiferite ide tehnica, upul compoziţional şi
elementele ornamentale alese de executantiul broderiei, o putem ·Încadra în
categoria pieselor cusute la siftîrşitoul -secolului ,a} XVII-iea, iînceiputul ,celui
gustă

următor7 8 •
73 Huszka, pi. XXIX, XXXI, XLVIII; Lukinich, p. 439, fig. 3:16; Pa!otay, p. 247-249,
fig. 3-5; Ta,pay-Sz:?b6, .fig. 14-15; Var;u-Ember (1971), p. 223; Varju..:Ember (1972),
p. 59, 62; fig. 23-25, 29; Vona, p. 147.
" Vezi notele n:r. 53 şi 56. Este de menţionat faptul că iîncepînd din secolul al
XVIII-iea a,pare un tip de lalea „orientală• cu mai multe petale (,prin multiplicarea curburilor lirei). Vezi: Balogh, p. 21.
75 MuzistTrans, nr. inv. F. 6661; dimensiuni: 58X38 cm.
76 Tehnica „punto in aria" a apărut în secolul al XVI-iea la Veneţia de unde s-a
răspîndit repede Sn toată Europa, fiind utilizată adesea şi la broderiile transilvănene, focepînd
din se;olul al XVII-iea. Vezi: lparmuv, p. 539; Divald, p. 207; Varju-Ember M., Renaisstmee csipke, în FolArch, VII, 1955, •p. 176.
77 Vezi nota m. 73.
'111 Vezi notele nr. 56, 73 şi 76.
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P.roredînd la .analiza obiectelor de interior confeqionate .din ceramica,
metale 1şi textile, ne-am propus relevarea valenţelor lor multiple: in primul
r•înd valoar,ea lor istorică-documenta.ră, ,dar şi ca:ităţile lor artistice. Considerăm oporrun a se .acorda atenţia cuvenită, în c-adr,u,l cercetării ~recuitului,
şi acestor a9Pecte, deoarece fără lămurirea lor nu este 1posibilă reconstituirea
tabloului complex al societăţii secolelor XVI-XVIII.

ANA MARIA CIPAJANV

PIECES D'INTERIEUR URilAIN TRANSYL VAINE
DES XVIe-XVIIIe SIECLES
(Resume)
S'accor<lant a·vec la tendance generale de la museographie contemporaine vers la mise
en valeur toujours pll16 complexe et efficace du patrimoine mtuscal, Ies a,uteurs se sont propose
l'organisat:on de J'exposition temporaire „Picces d'interieur urbain transylvaine des XVIeXVIIIe siedes". Cette exposition vient completer celle de base de la section d'histoire
moycnâgeuse illustrant certains aspects particuliers de l'evolution de la socicte feodale de
Transylvanie,
savoir le cadre qui abritait le <leveloppement de la vie urba:ne aux
XVIe-XVIIle sicdes.
L'ambian.ce ar.chitocturale a<lequate a ete fournie
nos obje.ts (pieces origina!es d'epoque
accompagnees par <les ,photographies des pieces d'interieur qui manquent dans notre musee)
par trois <les saJ:es <lu lapida:re medieval du Musee d'histoire <le la Transylvanie de duj-

a

a

Na.poc:i.

En exposant des meubles, des tapis, des objets en ceramique et en metal, ainsi quc
des broderies des siecles XVIe-XVIIIe, on a essaye de documenter la vie urbaine transyL
vaine de ces si/:cles tout en la presentant de fa1,on attractive et fa:ile
comprendre pour
toute categorie de visiteurs, indi.fferemment de leur niveau <l'instruction. 0n s'esr propose
la fois la popularisation d'une ,partie moins connue jusqu'a present de notre patrimoine
museal, la ma,jorite des pieces n'ayant :pas encore etc ex.posee.

a
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BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN LUGOJ
- CTITORIE A CNEZIWR ROMANI
DIN BANATUL SECOLULUI AL XVIII-LEA

Prin ocupa.rea Banatului .de către austrieci 1n 1718 şi tr.ansiformarea lui

Într-o provin cie imperială, condiţiile economice prospere aduse de indu-strializarea rapi,dă ,şi mo,demizarea agriculturii fav•oriizează şi ridica.rea unei ipă
turi ,înstă11ite din .rfodul populaţiei româneşti. In primul r1în:d, este ·necesară
sublinierea existenţei ,unei populaţii româneşti nu numai covârşitoare -ca număr, ci şi constituită în comunităţi p.ro51pere, de ţărani :mproprietăriţi încă
din 1690 şi de bogaţi meşteşugari şi negustori stabiliţi în oraşe. Păstrătoare
şi purtătoare în acelaşi timp a unor tradiţii culturale deloc neglijabile, neîncurajate, dar nici interzise ide otomani, manifestate printr-o artă populară
înfloritoare şi o cultură de şcoală grupată :în jurul v·echilor mănă-st•iri, ea
îşi păstrează caracterele 5lpeoi.fice -şi în noua etapă politică, prduînd ,de la
noii veniţi ceea ce convenea .şi putea fi adaptat. Cu toate că pe pa.rcursu!
secolului al XVIII-lea o ma.re ,parte a tpopulaţiei a fost strămutată ,de pe
cele mai ,fertile pămînturi pentru a face loc co,loniştilor, cu toate ,că exploatarea populaţiei autohtone dev-ine sistematică ~i organizată, la ,fel ca şi politica de cato1icizare, constatăm participarea românilor ,;n acea:stă 1perioa,dă la
societăţi comerciale, la negoţ şi meşteşuguri, precum •şi la cumpărarea uno.r
domenii ce :duc la .acordarea un-01r funcţii oficiale şi chiar la titluri nabi~~are.
„Toată această societate nouă, ~mtbogaiţită şi rafinată, dar apar,ţinfod leigii
orto doxe, nu se mai mulţumea cu vechile lăcaşuri :die .rugă:ciune ... Ei aveau
nevoie de clă-diri mari, dă'.ldiri monumentale ca.re să impresioneze şi să impună legea lor onodoxă" 1 . De asemenea, după sti•n,gerea tulburărilor culminate cu răscoalele antiha!bsibu,rgice ,din 1733 şi 1737-1738, anii de pace,
oprirea temporară a colonizărilo.r, înfiinţarea regimentelor de g.raniţă, precum şi re-cunoaişterea cultului ortodox de ,către Jmpărăteasa Maria Terezia
în 1759 favorizează o intensifica.re a aviÎntului edilitar al populaţiei româ1

1

neşti.
Deşi, ,În majoritatea cazuri,lor, ctitoriile ,de bise,rici on.odoxe aparţin comunităţ,ilor oră•şeneşti ,şi rurale, înnîlnim pe ,parcursul secolului numer-oase
riume ide cnezi şi negustori români ,care s,ub-venţionează ridicarea uno,r monumente ecleziaistice. Asvfel, Ioan Raţ ,de Mehadia, ,,supremum prefecturo inclitorum" al districtelor Caransebeş, Lugoj şi Lipova, ctitoreşte faza ·din 1726

a bisericii Sf. Nicolae 1din Lugo j2 • Neg-ustorul -de vite Marcu Muţiu 3 , ajuns
jude al Timisşoarei, ridică .biserica mare <le la Partoş în anii 1750-1753.
1

1
2
3

I. D. Suciu, Monograf ia Mitropoliei Banatului, Timi,şoara, 1977, p. 129.
George Popoviciu, Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, p. 3C9.
I. B. Mureşianu, Mănăstirea Partoş, Timişoara, 1971; I. D. Suciu, op. cit., ,p. 12S.
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Cneazul Goşa Vucu 4 ctitoireşte biserica .din Lăpu~nicul Mare, famiilia Vînă
tori!or (Iuirea, Trandafir ,şi Andrei) 5 pe cea de la Lugojel, Ieremia -şi Ion
Ghe11guţa 6 pe cea de la Doman, ,.boierul" Ignatie Lavrinici 7 pe cea de la
01oşag, iar Neda Mangea 8 pe cea de la Ticvaniul Mare. Această succintă
trecere un revistă a numelor cunoscute de cti.tori ne relevă posibilităţile materiale prospere, poziţiile sociale mai mult dedît onora.bile ale unor reprezent~nţi ai românilor, prec-um 1şi persistenţa cnezilo.r ,în formele lor de organizare.
Prin valoarea artistică şi ca factor în menţine.re.a conştiinţei naţionale a
poporului român, ca cea ma.ii import.antă ctitorie a veacului al XVIII-iea
bănăţean se impune biserica A dormirea Maicii Domnului din Lugoj, orai~
cu populaţie aproape exclusiv rornânea:scă de-a lun:gul istoriei.
In urma contractului redactat în 18 mai 17599 este ,însărcinat maistrul
civil constru.:tor Johan·nes Breutter din Timi.şoara, ajutat de maistrul zidar
Biirgerl, cu ridic-area bisericii. Din pa,rtica comunei ortodoxe din Lugoj semnează Gavril Gurea.n, obercnez şi nutore, Alisandru Petraşcu, obercnez, Mihai.I
Faur, cnez, ,,dimpreună cu tot oraşul", Martin Olari ,şi alţi 41, cu men-ţiunea
,,înainte noastră .uiimisul domnului episcop, Gheorghe Ilievici pirotopresvi1

' N. Cornean, Monografia Episcopiei Caransebeş, Caransebeş, 1940, p. 373-374;
Coriolan Buracu, Cronica istorică a Almăjului, în Revista institutului social Banat-Crişana.
1942, X, p. 225 et passim.
5 Cronica parohială aminteşte actul din 14 au.gust 1777 gă~it de pr. Petre Olde în
globul turnului.
6 Ioachim Miloia, Chestionar adresat preoţilor din Banat, mss. la Muzeul Banatului,
Seqia de istorie.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Coleqia muzeală a Protopopiatului ortodox român din Lugoj, nr. inv. 143; cuprinde 2 coli 38 X 24, scrise de mină cu cerneală sepia in germană cu litere gotice cursive,
45 de semnături în româneşte cu chirilice, 14 sigilii personale. Trad. pr. V. Muntean. Redăm
aici -actul în Întregime: ,.Contract care s-a Încheiat astăzi, sub data aşezată la sf.îrşit între
comunitatea ortodoxă din Lugoj şi maistrul constructor civil timişorean Johannes Breutter,
în vederea construirii unei b;serici ce i s-a oferit, iar învoiala s-a statornicit neclintită,
precum:
1. Maistrul zidar se legătuieşte că va clădi această biserică nu numai ipotrivit proiectului acuratului creştin, ci în chip deosebit după intenţiile şi stilul arhitectonic apreciat de
domnul episcop care conduce dieceza ortodoxă şi se va realiza ,fără toate insistenţele în
lungime, lăţime şi înălţime şi ca aspect şi va chezăşui pentru construcţie. Tot el se va îngriji de calfe de zidari necesare, iar du.pi terminarea zidirii bisericii, anul şi ziua, pentru
toate stricăciunile, spargerile şi pagubele săvîrşite va garanta cu toată averea şi cinstea sa;
2. Comunitatea lugojană se va Înţelege as11pra aiprovizionării maistrului zidar sus-numit cu
toate cele trebuitoare la clădire - materiale de construqie şi •rechizite, apoi să transporte
toate acestea la locul de zidire şi să le achite cu bani numerar. Pentru un stîn;en de zidit
şi lucrat (toate ferestrele, uşile şi alte goluri sînt pe deplin măsurate), incopînd de la fundaţie şi p10ă la -înălţimea corr:ilui de clădire se plătesc 5 fi. (5); - ,pentru un stiÎnjen de
zid bisericesc boltit la care 1şi are valabilitate măsuratul de la jumatate din lungime a
şapte fi. (7); pentru un stînjen construcţie de turn înce.pînd de la înălţimea .corpului
bisericii şi totul măsurat, pentru fiecare opt fi. (8); - pentru un stlînjen curent de con:
1trucţie de cornişă principală in interiorul şi exteriorul corpului clădirii şi ipe Jaţadă a doua
picioare trei ţoli :pentru şase fi. (6); - pentru un stânjen pătrat de tencuială În interior~!
construeţiei şi muncă de quadruură pa"uzeci şi cinci creiţari (45); ~ntru aceeaşi munca,
dar în exteriorul bisericii, treizeci şi ,ase aeiţari (36); - pentru tencuială în relief doisprezece cr.- (12). 3. Inainte de toate maistr·ul zidar trebuie să se înţelea.gă cu autorităţile locale
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ter" 10 • Se cuvine să subliniem d, din .costul to~al de 22.828 J~orini, .cneazul
Gavril Gurean a contribuit cu 5.038 florini, adaiugînd încă 1.C12 fl. pentru
şcoala de pe 1îngă biseri-ea 11 , pe când episcopul Ioan Georgevici al V1rşeţului
a subscris 208 .florinii, iar episcopii sîribi de la Ti;mi-şoara şi Buda doar cu
cite 12 flori•ni' 2 •
Const,rueţia :bisericii situate astăzi pe str. Justiţiei Populare 2 a muni-eipi.ului Lugoj a durat ~pte ani, pîna la -sfinţi•rea ei de către epis-eopul
Vîrşeţu!ui, Ioan Georgevi-ei, în 1766. De9PTe proiectul acestui monument nu
avem date documentare precise, exceptiînd remarica ,din punctul 1 al contractului de zidire din 1759, unde se menţionează că „Maistrul zidar se legătuieştc
că va dă,di această biserică nu numai potrivit proiectului acuratului creş
tin (?), ci :În chip deosebit după rÎntenţiile ~i stilul a,rhitectonic apre-eiat de
domnul episcop care conduce dieceza ortddoxă ... " Ne vine ,greu isă credem
că, aşa cum afirmă unii cercetători 13 , ,,acuratul creştin" ar fi Emmanuel
Fischer von Erlach. A ducund rÎ-n sprijinul acestei afirmaţii analogia incontestabilă a deco.raţiei şi compoziţiei faţadei de vest cu cea a bisericii Sf. Gheorghe, .~domul" din Timişoara, aceştia omit .faptul că paternitatea ilustrnlui
arhitect vienez asupra planului domului este foarte :Îndoielnică, fiind vorba
de o atribuire ~îrzie, nesusţinută de dovezi documentare sau analogii arcistice14. De asemenea, ni se pare rprea puţi•n plauzibil ca recomandările episcopului de Vrirşeţ, prelat şi nu arhitect, să 1fi trecut ·dincolo de anumite ~ndicaţii generale privind stilul, eviident foarte la modă în epocă, şi adaptarea
lui la necesităţile cultului ortodox. Prerupunerea că episcopul a,r rfi impus
imitarea catedralei ortodoxe .din Vîrşeţ, care ;Într-adevăr se apropie mult
de biserica lugojană, nu poate lfi susţinută, 1deoa.rece aceasta a fost ridicată
mai târziu, intre anii 1770 şi 1786, rduîndu--se .asici o formă al .cărei succes
fusese deja con.fi.mlat prin realizări anterioare.
Cca mai verosimilă presupunere considerăm a fi aceea conform -eare1a
Johannes Breutter, ca ,nume.r~i alţi maiştri constructori şi antreprenori ai
,provinciei din acea epocă ,(cuno~tem caz,urile Jui Kaspar Dissl .şi Johannes
Lechner, ambii timişoreni) a creat un plan, inspimndu-se din faţada princi1

cu privire la salariul lucrătorilor zilieri necesari şi pricepuţi la construqie şi despre plata
care se va efectua zilnic de către el fosuşi. 4. Comunitatea va prelua săparea de fundaţie
pentru ridicarea bisericii, să umple locurile necesare cu moloz şi să cureţe terenul de i.arbă
cu ajutorul lucrătorilor voluntari. 5. Pentru ca maistrul zidar să poată continua in condiţii bune ş, rpotrrvit indicaţiilor construqia, i se acordă un mic avans, dar îndestulător
de care are nevoie, iar munca lui se va achita după terminarea edificiului, dar anual v-a
căpăta o sumă conformă înţelegerii. In schimb 6. Maistrul zidar este obligat să examineze
deseori lucrările de construcţie a bisericii prin prezentare la faţa locului, dar permanent
să fie de faţă un şef de echipă care să conducă lucrările şi să poarte grijă de a,provizionarea şi folosirea materialelor de construqie şi rechizite pentru care ·trebuie să garanteze.
1n ls-fîrşit 7. Se •va asirgura acit mai,ştrilor oit ~i oamenilor lor o locuinţă unde vor fi adă
J:llrut!ţi pc acest răstimp totul cu raţiune şi fără pericol. Lugoj, la 18 mai 1759 ss.•
10 Mulţumim şi .pc această cale pr. Vasile Muntean pentru aju•torul acordat În ,intoemirca documentaţiei.
li I. D. Suciu, op. cil., p. lJ0; I. B. Mureşianu, Aspecte din tr«wul culturii bănăţene,
În Mitropolia Banatului, 1969, nr. 7-9, rp. 409.
12 Cum s-a zidit biserica ortodoxă din Lugojf, Lugoj, 1859, p. 4-16; I. D. Suciu,
op. cit., p. 130.
u Istoria ar~or puutice in România, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 180; Vasile Drăguţ.
Dicţionar enciclopedic de artă mediroală romdnească, Bucureşti, 1976, ,p. 192.
14 A. Buzilă, Domul romano-catolic din TimiJoara, în Tibiscus, V, 1978, p. 24-8.
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pală a domului ·din Timi,şo,ara, cea mai maroantă construcţie contemporană
a zonei şi pie care, fiin1d el .însuşi localnic, o cunoştea bine. Ne referim bineînţeles :,a cunoaşterea planurilor ~i .releveelor, în formula lor .def,initivă, deci
după •ce proie:crul ori,ginal al HOlflbauamt-ului a fost mo.ditficat · şi a,daptat de
Dissl şi, foarte probabiJ, şi de Alexander Steinlein şi Theodor Kostka 15 ,
deoarece construqiia părţii -de vest a catedralei c•atoli.ce timişorene nu era
terminată În anul 1759. 1n rest, proiectul este suficient de conformist pentru
a putea fi atribuit unui meşter provincial, :fără pregătire sipecială, fapt confi.rmat ·de păstrarea fo arhive'.e vieneze a unui proiect -c'e faţa,dă i:scălit de
omonimul său, Johann Lechner 16 . Se p,are că conformarea la dorinţele oo~
mand,itari:or reali, adică a!e rn&ilor care au susţinut material ridicarea construqiei •şi nu alic episcopului Georgievici, s-a manifestat la crearea unei
abside •treif.late, ,de o formă sipecifică, pe ca.re o consiiderăm o variantă locală,
inovatoare, pe care n-am întîlnit-o În exemple anterioare. Imitată la Mercina (1762), Ticvaniul Mare (1772), Broşteni şi Răcăjdia (1778), Oraviţa
(1784), Dognecea şi Goruia (1795), toate sate româneşti, precum şi la catedrala idin V:îrişeţ (1770-1786), ni se pare posibil ca cnezii românii să .fi pr~
tins o formă ca,re să amimească măcar aluziv de tipurile tradiţionale, treflat
sau triconc. Alături -de noul monument ise afla focă !Întreagă biserica veche,
Sf. Nico'.ae, al cărei plan nu-l mai putem reconstituii astăzi, nemaipăstrîn
du-se deoît turnul din 1726 ,şi situaţia acwală făcind imposibiJe orice son::lajc
arheologice, ·şi este foarte plauzibil să se tfi ~ntenţionat perpetuarea unei forme
tradiţionale româneştii şi loca'.e.
Proiectul realizat al bisericii ne prezintă o absidă uetfl.ată cu pilaştri
interiori şi exteriori la unghiuri, care susţin dublouri radiale conve1·gcnte
pe oheia a.reului ,de triumf, separiîn:d trei mici semicalote continuate de triunghiuri sferi.ce. Nava este împărţită în travee inegale prin dublouri sus\inute
de perechi ide pi.Jaştri. Prima travee este lărgită fo grosimea zi,durilor, prezentînd dUJblouri şi •În sensul longitudinal al navei; urmhoarele •travee, flancate ce ,încăperi joase practicate ,În grosimea ·pe.roţilor, au doar arcuri turtite
longitudinale. Sistemul c!e arcuri crează trei bolţi a vela de deschideri diferite. Pronaosul, separat prin svîl,p,ii puternici ce susţin ,cafasul, este ,f:ancat
de 1două focăperi .dreptunghiulare joase, practicate în masa pereţilor turnurilor. Acestea, masive, ieşi-nd din frontul ifaţaddor laterale, iÎncaidrează traveea
vestică a ,pronaosului, boltit de calote.
In exterior, faţada prinoipală, vestică, este formată din motirnl central
flancat de turnu,ri, fiind caracterizată · prin alternanţa motivelor curbe. şi
unghiulare. pe ce'.e 'couă registre verticale. Registrul inferior cuprinde portalul, deasupra căruia· se ,găseşte o fereastră cu o cornişă pronunţată formată de două volute afrontate, căreia iîi corespund, la acelaşi nivel, ,la
fel cu ife.resttele laterale ale hazei turnu,r,ilor, ·două ni,şe puţin adînci te.rminate în arc în plin cintru. Separarea de registrul superior se face printr-o
cornişă puternic profilată, care se continuă la acelaşi nivel, al acoperişului,
şi pe faţadele laterale şi absidă, .creînd elementul liant al decoraţiei exterioa:e, ,şi •des-or_ie deasupra por,talu~ui de v;st un fronton ~n arc de ~re.
Regustrul supenor cuprmde turnurile, cu <llte · un corp cuib1c c,u luneta la
15

16

Ibidem.
Hans DipLich, Die Domkirche în Temeswar, Muochen, 1972, fig. 68.
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bază separat printr-o cornişă de corpul mai zvelt al părţii s,uperioare, decorată cu perechi ce pi:aştri ionici la muohii, ferestre flancare de 1pila•ştri aplatizaţi şi motivul ceasiului. Motivul central, concav, ajungund pînă Ja j.umă
tatea corpului turnur,ilor, este flanca,t de pilaştri ce susţin un fronton triun-

ghiular.
Faţadele latera!e, .ritmate .de perechi •de pilaştri corespunzând celor din
interior, .au cite un po,rtal l.ateral decorat cu corni:şă ,în arc ide cerc şi ,ferestre terminate în arc ,în plin cintru, cu perv.azul sprijinit ,de conso:ete fo
formă de volute, identice ,şi la absidă.
Din 1decora\iia interioară, din păcate, nu putem menţiona .ca autentice
decît elementele de .rezistenţă, respectiv perechile de pilaştri ce susţin dublourile, deoarece rest.au,rarea executată rin anii 1934-1935 de către aceeaşi
echiipă ca şi La Lipova nu prezintă nici un ,fel de garanţii iîn privinţa respectării elementelor origina!e. Pentru exterior •ni se păstrează fotografii şi
reprezentă.ri plastice care ne atestă res,pecta,rea ;formelor ini,ţiale, da.r interiorul este vizilbil ag'.omerat de o decoraţie excesivă, cu elemente eterogene
şi de factură recentă.
Biserica a fost r,ildicată ,din ,cărămidă, ca toate bisericile zonei de cîmpie,
cu şarpantă de lemn, acope.riiş de ţi,gJă. Învelitoarea turnurilor, recentă, aminteşte formele ,învelitorilor baroce ,şi se termină fotr-o .fială, ca şi cea a bisericii ~îribe din Ciacova.
1n ,decursul timpului, monumentul a ·slllfer,it rno•diif.i.cări care, fără a-i
altera datele esenţiale, i-au schimbat unele elemente. Astfel, în 1803 turnurile
au fost înălţate cu 25 de stînjeni, adăug,îndu-se -p,roibabil motivul ceasului,
iar acoper~şul iniţial de ~inel.rilă a fost ~nlo.:uit cu unul de ţ,iglă. 1n anul 1842,
în urm.a unui ,incendiu, par,tea •din lemn şi tablă a turnurilor se prăbuşeşte,
fiind .rd'ăcută provizoriu fo formă de pirami,dă ,foarte turtită. La 15 iuliie
1856, C. Udrea, ca epitrop, a cerut refacerea ,învelit-oa.relor turnurilor fo
formă ide ,baldachin, aşa -ca .cele ale catedralei catolioe timişorene, dar membrii a3unării biser,iceşti nu au fost ide acord. O restaurare radicală a fost
efectuată fo ani,i 1934-1935, documentaţia ei ipăstrîndu-se ,în arhiva parohială, şi a fos,t condusă de arh. Victor Vlad, secondat de ,arhiteqiî Alex.
Iorga la exterioare şi Constantin Purcariu la turnuri. Restaura.rea aceasta
nu intervine la structura de rezistenţă a monumentufoi şi la exterioare, dedÎt
refăcînd învelitoarea turnurilor în forma ei actuală, dar în interior operează transformări radica:e şi neinspirate, alteriÎnd-o iremedialbil. În anul
1976, o echipă a Direcţiei _pauimoniului cultural naţional execută o ultimă
restaurare, aceasta din urma corectă, rămînînd la forma stabilită în 1935 17 •
Aparţiruînd untru totul mediului artistic al Banatului, .atlÎt prin translformarea unor elemente ·C:ie hază ale stilu!ui baroc de către n~şte meşteri locali,
cit ~i pr,in modificările impuse .de gustul ctitorilor ~i al episcopului de V~,rşeţ,
biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj ne apare ca o creaţie originală, topind •Într-un tot ,unitar tradiţii .diferite, materializate prin coexisten-ţ,a clementelor de stil baroc cl.asiciz.ant .cu cele ,ale remini~enţelor vechi
româneşti. De propor,ţii impozante, lungă de 43,23 1111, lată de 20,92 m, cu
1

N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor rMdievale din Banat, Tirni~
1979, ip. 95; T. Roşca, Sfinţirea bisericii din Lugoj, În Foaia Diecezană, 1945, nr. 1,
p. 8-9; Virgil Turcan, Un valoros monument istoric bănăţean: biurica A.tkrmirta Maicii
Domnului din Lugoj, în Mitropolia Banatului, XVI, 1966, nr. 4-6, .p. 294-306.
17

şoara,
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turnuri îna!te de 57 m, ctitoria cnezilor din Lugoj se impune ca· cel mai de
seamă monument românesc ide arhitectură ,al ,secolului al XVIII~lea ldin Banat
şi, in .acela~i timp, ca un monument .al con-şniinţei ,noastre naţionale pe aceste
meleaguri.

ADRIANA BUZILA

L'EGLISE DE LA SAINTE VIERGE DE LUGOJ FONDAHON DES „CNEZES" ROUMAINS DE BANAT
DU XVIII-eme SIECLE
(Resume)
Elevee en 1759 aux .frais des „cnezes« roumains de Lugoj, le plus important 'd'eux
etant Gavril Gur~an, la „grande" eglise fut hâtie par le contremaiître Johann Breutter de
Timi~ara. A la conception du 1plan, attribue par le' -contrat de -construction
un certain
„chrctien accurate• (?), ont contribae Ies clements stylistiques de l'cpoque, en particu!ier
ceux e:npruntcs du „dome• de Timişoara, !es renseignements de l'ev~que de Vîrşeţ et, SU?J>Oso~-nous, le goîlt des fon,da,teurs. Ce dernier,
ce qu'iJ pa.r'1lit, fot ma.teri~ise dans la
forme inedite de !'abside une trefle aux pilasues in,terieurs et exterieurs ,aux angles,
soutenant des .doublos ra.diales -convergents
la def de l'ar-c de triomphe, separant trois
petites demicalottes continuees par de triangles spheriques. De cette assimilation a ·resuite
une crcation ori.ginale, spe:ifique pour l'endroit et le temps, qui se r~leve comme le plus
important monument de l'architecture roumaine du XVIII-eme sii:cle dans le Banat.
·
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Fig. 1-2. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj. Plan
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restaurarea din 1973.
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Fig. 4 - V. Simionescu, Biserica din
Lugoj, ulei/carton, 1911.

"Fig. 6 - V. Simionescu, Portretul lui
Gavril Gurean , ulei/peretele stîlpuiui
,de cafas clin biserică - copie dup ă
vechea fresc ă.
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Fig.. 5 - Anonim, Portret de prelat,
ulei/pînzli., sec. XIX (detaliu). t

Fig. 7

P agina ultimă a contractului
de zidire din 1759,

ARHITECTURA CIVILA SECESIONISTA IN CLUJ-NAPOCA
II

, Se<:esiJ.mea, care, la graniţa veacurilor, reprezintă un ultim stil ,închegat
în arhitectură şi artele decorative, a Jăsat .şi în Cluj numeroşi martori. Studiul nostru, început în volumul XVII/1980 al publicaţiei de faţă, prezintă
realizările secesioniste în rezerv,a,ţia .de arhitectură a Clujului, subliniind meritul arhitectural al clădirilor şi contribuţia lor la umplinirea peisajului urban.
Continuăm studiul cu prezentarea fi~Ior de cata!og. Se impune fosă un
comentar pe marginea unei ierarhizări a valorii stilistice a imobilelor prez.ent.tte.
Ca în toate etapele de evoluţie ale arhitecturii, momentele :de V[rf nu
se pot izola din lanţul 'întregii creaţii a unei perioade, pentru că numai prin
comparaţii se poate u,rmăru ,progresul, etapele de aviÎnt isau declin. Stabilirea rigidă a •unei ierarhizări valorice prezintă riscul menţinerii numai a
mar.terilor reprezentativi şi folăturarea · celor cu valoare mai mică, neţinîn
du-sp· seama. de valoarea de ansamblu a acestora, de rimporta.nţa lor pentru
caracterul •şi personalitatea ansamblului din <:are fac parte. Eliminarea unor
verigi din l.anţuJ evoluţiei unui stil va avea oa efect, ·pe Lîngă scă•derea valorii· şi impor,tanţei monumentelor de vir,f, şi fogreunarea foţielegerii monu!Ţlenţu~ui, a contextului său istoric şi cultural.
··
·Studiul de faţă urmaa-eşte nu numai o prezentare a ,fenomenului arhitectural secesionist 6n rezervaţia de .arhitectură a ouşului, dar şi o po~ibilă
punere în valoare a acestui fenomen, prin măsuri de sistematizare viz:înd
această zonă. Considerăm, pe haza experienţei acumulate pînă ân prezent
în ocrotirea monumentelor, că înpămîntenirea unei ierarhii este mult mai
riscantă pentru o etapă a evoluţiei arhitecturii, deaît lipsa unor aprecieri
într-o ,lucrare de aces,t gen;,

•
1. Denumi.rea: SEDIUL COMITETULUI JUDEŢEAN P.C.R .
.Adrera: CLUJ-NAPOCA, PIAŢA VICTORIEI 12
Destinaţia iniţială: SEDIUL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
Datare: 1910
, Autor: arh. HUBERT JOZSEF
Caracterizare: Clădire de colţ, cu trei faţade libere, compactă, organizată În jurul a
două. curţi, avînd subsol, parter şi două etaje.
. .Materiale: Zidărie de cărămidă,. şarpantă de lemn cu :Învelitoare de ţiglă trasă, tencuieli exterioare decorative, soclu mozaicat.
Descriere: Compoziţie de mare plasticitate şi dinamism, clădirea îmbină elemente de
inspiraţie populară cu elemente de factură gotică, renaştere, maiJre şi denotă înrîurirea
puternică a stilului Lechner. Traseul dominant este imprimat de linia sinuoasă a aticului,
întrer·uptă în dreptul traveilor care adăpostesc intrările în imobil şi de puternice a<;cente
curl,ilinit Clădirea se ridică fe un spclu înalt din mozaic, cu partea s11perioară. subliniind
ferestrele demisolului. Parteru simplu, cu tencuială nmicată, este ritmat de şirul de fe-
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restre dreptunghiulare geminate, Întrerupt de intrările a.m:ple, Încheiate iÎn arce În miner de
la faţadele laterale prin corpuri semicilindrice uşor
plumb, amintind de pinaclii _J;Otici. Golurile etajelor
superioare, din cimp, sînt prinse În anca.dramente din tencuială p:eptanată, de factură populară. Parapetul ferestrelor etajului III este bogat decorat cu motirve florale din tencuială.
Motivul central al faţadei .principale, alcătuit din trei travei, se detaşează volumetric din
întreaga compoziţie. Ca şi celelalte travei cu intrări, motivul central se remarcă prin profilatura bogată, curbiLinie a golurilor şi aticului, prin ba!coanele semicirculare ,pe conso:e cu
parapet traforat, În formă de palmete, prin decoraţia florală a aticului. Toate aceste
elomente contribuie la crearea viziunii sculpturale a compoziţiei, care se detaşează din ansamblul pieţii.
Stare de comervare: bună
Bibliografie: Arhiva oraşului Cluj acte inginereşti nr. 1055/1900; planurile clădirii
aflate la Se;:,ţia de arhitectură şi sistematizare a Consiliului Popular Municipal
Analogii: casa din Kecskomet (Marcus Geza), imobilele din str. Patrioţilor nr. 4-6
Oradea (Jakab şi Komor), complexul Vulturul Negru, Oradea.
coş. Faţada ,prin:ipală este articulată
decroşate, cu acoperişuri cu tablă de

2. Denumirea: IMOBIL DE LOOUINŢiE
Adresa: OLUJ-NAPOCA, STR. DR. P. GROZA 42
Destinaţia iniţială: LOCUINŢE GU MAGAZINE LA PARTER
Deţinător actual: GRUPUL INI"R.FPRINDERILOR DE GOSPODAR.LE COMUNALA
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ
Caracterizare: Clădire fo formă de L, cu front fogust la stradă, dezvoltată pc trei
nivele.
Materiale: Zidărie de cărămidă cu ,planşee de beton armat, şarpantă de lemn cu
învelitoare de tablă.
Descriere: Faţada princi,pală em: :În fapt suportul stilului. Decorul faţadei se prelungeşte .prin gangul intrării la .faţada 9Pre curte cu gh:rlande şi panouri de tencuială periată, balustrade şi grilaje din fier forjat cu motive vegetale stilizate. Gangul de intrare
are cupolele pe arce du.blouri. Motivul central al faţadei princiipale o .împarte În două
părţi diferite ca dm1ensiuni şi tratare plastică, accentufod puternic asimetria compoz:ţiei.
Traseul dominant este curbiliniu. Aticul sinuos, golurile în semicerc, turtite sau trilobate,
ramele sinuoase ale panourilor parterului, ancadramentele festonate din tencuială ale ferestrelor, alături de decoraţiile stilizate de ins.piraţie organică (fluturi, palmete, butoni) s.înt
elementele care atestă apartenenţa clădirii la stilul secesionist. Compoz~ţia este completată
-eu un balcon de .formă atectonid, susţinut de cariatide, la etajul al doilea al traveii centrale.
Starea de conservare: bună.
Bibliografie: Ştefan Pascu şi colab., Clujul istorico-artistic, 1974, ~- 178.
Analogii: imobilul librăriei „Eminescu", Oradea, (Sztaril).
3. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINTE
Adresa: GLUJ-NAPOCA, PIAŢA LIBER.TAŢII 21
Destinaţia iniţială: LOCUINŢE CU MAGAZINE LA PARTiER
Deţinător actual: mixt (G.I.G.C.L. a.UJ ~i 1particulari)
D.1tare: 1910
Executant: ing. SPADA JANOS
Cara.-terizare: Clădire în formă de L, ridicată pe o casă rena.şterc, fost han, din
,care s-au menţinut la refacere c:teva elemente.
Materiale: Subsol cu bolţi cilindrice şi ziduri de piatră, zidărie de cărămidă fo rest,
planşee cu grinzi metalice, balcoane pe console metali~, şarpantă de lemn cu învelitoare
de ţiglă so'.zi.
Des,·riere: Co~oziţia echililbrată a faţadei principale se integrează armonios În frontul
închegat al pieţii. Sinusoida aticului dev.ine traseul dominant al unei compozi,ţii as:metri~.
Rit.mul sim:so'dei este subliniat de golurile dreptunghiulare şi lobate ale ferestrelor. Traveea
uşor decroşată, de acces, este marcată prin întreruperea at:cului festonat şi racordarea la
·un atic Înalt triunghiular şi prin singurul balcon cu ,parapet traforat ce protejează intrarea.
Faţada devine su,portul unei game bogate de decoraţii florale şi geometrice din ceramică smăl
ţuită verde şi albă şi a! unei profi!uuri putern:·ce. Parterul este mo:li,ficat În zona ocupată
de magazinul de televi10are. Accesul se face printr-un gang bo:tit. Spre curte faţada este
,simplă, cu funcţiunea clar exiprimată, singurele clemente de decor .fiind balustradele de fier
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forjat ale scărilor spre subsol şi eta;. In apartamentul spre stradă, la prianul etaj, două
sobe de teracotă, una albă· şi alta verde, cu motive florale şi peşti, completează inventarul
imobilulu:.
Starea de comervare: bună, cu excepţia degradărilor la faţada spre curte, produse prin
montarea cablului electric pentru magazinul de televizoare. De asomenea modificările din
faţada principală distrug unitatea compozi,ţională.
Analogii: imobilul din Aiud, str. Cuza Vodă 21.
4. Denumirea: SECŢIA DE NEURO~PSIHIATRIE INFANTILJ'
Adrera: CLUJ-NAPOGA, STR. PASTEUR
Dertinaţia iniţi.ală: LOGUINŢA

Datare: 1900
Autor: arh. LECHNER ODON
Caracterizare: Clădire cu parter, etaj şi subsol, pe un plan închegat neregulat, cu
o volumetrie riguroasă şi cu funqi1mea -bine .rezolvată exiprimată În faţadă.
Materiale: Zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, şarpantă de lemn cu ,învelitoare de ţigle solzi smălţuite, finisaje exterioare din tencuială şi placa' de cărămidă.
Dercriere: lncadnndu-5e .primei faze stilistice a artei secesioniste din Transilvania, clă
direa se remar~ă prin prezenţa principiilor compoziţionale ale stilului Lechner. Traseul dominant curbiliniu este dat de liriîul de cărămidă ce urmăreşte curbura golurilor pe cele
patru faţade, pre<:um şi de aticul festonat al faţadei v~tice, spre stradă. Jocul neaşteptat
al ,panourilor <le tencuială, s'mple, cu rame de cărăm:dă Între care se inserează ferestrele
de di.ferite forme şi dimensiuni, dau mobilitate compoziţiei, sub!in.iind îmbinarea subtilă
a di.feri telor voi urne. Din tot acest joc se citeşte Însă rigoarea structurală. Elementele de
strictă funcţionalitate, cum sînt coşurile, dev.in aici atÎt elemente de racordare .Între volume,
cit şi e!emente decorative în sine. Soclul înalt, placat cu cărămidă, sublinia7ă caracter-ul
impozant al compoziţiei. Găs:m în tratarea faţadei îmbinări de elemente orientale cu elemente folclorice (arce În acola.dă, elemente ceramice ~mălţuite de factură organi<ă). ln faţada
vesti:ă, la .partea superioară a aticului se găsesc blazonul şi data execuţiei 1900 - realizare în ceramică policromă. Utilizarea placajulu: de cărăm:dă în faţade contribuie din plin
la integrarea clădirii În ansa,mblnl clădirilor clinicilor.
Starea de conservare: bună
Bibliografie: Arhiva oraşului Cluj - acte inginereşt: nr. 246/1899.
5. Denumirea: CLADIR.E DE LOCUIT
Adrera: CLUJ-NAPOCA, STR. A. MUR.EŞIAr-..'U 3
Dertinaţia inirială: LOCUINT A
Caracterizare: Clădire modestă, parter, pe un plan compact.
Materiale: Zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn ca înve!itoue de ţ:glă trasă.
Dercriere: Plasfr:a faţadei este dominată de aticul puternic festonat. Deasupra fiecărei
ferestre este ,prins un motiv floral din alamă. Axul de simetrie este marcat printr-o amplitud:ne mai mare a aticului care primeşte şi un gol tref'.at.
Starea de conrervare: bună.
Analogii: casele d'n Tfrgu-Mureş, str. Cuza Vodă 3 şi 4.
6. Denumirea: lMOBLL DE LOCUINŢE
Adrera: CLUJ-NAPOCA, STR. NAPOCA 12
Dertinaţia iniţială: CASA DE RAPORT
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR DE GOSPODARiiE COMUNALA
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ
Datare: 1905
Execu,tant: TORS & OR.MAI
Caracterizare: Clădire de formă neregulată, organizata m jurul a două curţi.
Materiale: Zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn cu învelitoare de ţiglă, decoraţii
exterioare d:n tencnială.
Derrriere: Faţada spre stradă, organizată ,pe registre În manieră geometrică, păs
trează rigoarea arhitecturală, tectoni·:ă acuzată de pilaştri. Soclul Înalt şi .parterul sînt tratate
în asize în tencnia:ă. asize ce contin,uă :În traveile de C3')ăt pe pilaştri, ,pe toată .Înălţime.?
nivelelor superioare. Un brîu s'mplu profilat separă parterul de etaje. Gama decora,ţiilor
cuprinde ghirlande, palmete cu tulpini, fig-uri de femei m altorelief ieşind dintr-un mănunchi
de frun~e, panouri geometr.ice simple, denticuli. Balustrada metalică a balcon~ din traveile
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centrale, de inspiraţie florală, cu o mişcare curbilinie pronunţată, se -înscrie :În concepţia
Art Nouveau. In traveea laterală, sllÎnga, cornişa se amplifică, căpăllÎnd ornamente geome.trice şi florale, ce încadrează data terminării execuţiei - 1905.
Starta de conservare: bună
Bibliografie: Registrele de evidenţă a cererilor de construeţie A.0.C., 4725/1905.

7. Denumirea: CLADIRE DE LOCUIT
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. 1 MAI 4

Destinaţia iniţială: LOCUINŢE
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ

DE GOSPODARIE COMUNALA

Datare: 1906-1907
Au.tor: arh. POLGAR1 ISTVAN
Caracterizare: Clădire În formă de pieptene cu subsol şi trei nivele, cu o volumetrie
simplă.

Materiale: Zidărie de căraanidă cu planşee din beton armat, scară din beton armat,
de lemn cu învelitoare din ţiglă.
Descriere: Compoziţia faţadei se organizează în jurul axei de simetrie marcate de intrarea în imobil şi de ferestrele geminate de la ni,velele slliJ)Crioare. Travcile laterale, uşor
decroşate, sînt suportul unor decoraţii bogate. Intregul oîmp este tratat în asize marcate
în tencuială, iar un briu puternic separă parterul unitar de celelalte nivele, Întrerupt doar
de cele două balcoane ale traveilor laterale. La etajul în-tîi al traveilor laterale, un gol
amplu, Încheiat în arc turtit, deampra căruia se dezvoltă un amplu motiv vegetal in care
sc impletesc lujeri cu frunze de ste;ar, dintre care se prof.ilează o lebădă. La etajul al
doilea, trei ferestre, grupate într-un singur ancadrament încheiat in arc turtit, sînt flancate
de cite un motiv floral reprezentînd floarea soarelui. In spaţiul de deasupra ferestrelor
pînă la ancadrament se desfăşoară o scoică. Corn~a unitară cu profilatură bogată încheie
compoziţia faţadei. Imediat sub cornişă, :în partea centrală, un motiv din tencuială zgîriată
urmăreşte .profilul drciptunghiular al ferestrelor etajului doi. CQIDJ)oziţia faţadei este o îmbinare de elemente clasice (ove) şi baroce (scoică) cu elemente zoomorfe şi geometrice.
Starea de conservare: bună.
Bibliografie: A.0.C. Registrele de evidenţă a cererilor de construcţie pe anul 1906.
şarpantă

8. Denumirea: TEATRUL NAŢIONAf.
Adresa: CLUJ-NAPOCA, PIAŢA VICTORIEI
Destinaţia iniţială: TEATRU
Datare: 1904-1905
Autori: FELLNER ŞI HE.LMER
Caracterizare: Clădire izolată de mari proporiţii, cu o volumetrie compactă, raţională.
Materiale: Zidărie de cărămidă, tencuieli exterioare decorative, pardoseli din mozaic,
plăci de marmură, lemn, decoraţii interioare din ghips cu foiţă de aur, planşee metalice,
şarpantă de lemn cu Învelitoare din tablă.
Descriere: Compoziţia cu o volumetrie viguroasă, echilibrată, ex,primă clar funcţiunea.
Alături de volumetrie, tratarea faţadelor printr-un joc de •panouri bidimensionale deasupra
unui parter rusti,·at, cornişa ,puternică cu denticuli, scara amplă şi cele două rampe ce
conduc la intrarea princ~pală sînt elementele care conferă, clădirii monumentalitate. Faţada
.principală spre nord se compune în jurul arcadei majore a intrării, În care se simt reflex1;le
baroce. In această faţadă golurile sînt dispuse simetric faţă de axa centrală; cele din trave1le
intrării cu forme diferite se înscriu în arcada decroşată a intrării prindpale. Frontonul
semicircular al intrării este flancat de două turnuri Încununate cu trige trase de lei, execu_
tate în 1905 de atelierul budapestan Schlick. Două nişe semicirculare ce adăiposteau sculpturi
în ronde-bosse flanchează de asemenea intrarea. Faţadele laterale sînt mai simplu tratate,
ritmate de registrele de goluri dreptungiulare şi semicirculare.
Interiorul sc remarcă prin unitatea compoziţională a volumului, decoraţiei, mobilierului,
corpurilor de iluminat. S-a realizat astfel o continuitate interior-exterior. Holul amplu, cu o
scară monumentală de piatră, urmăreşte prin planimetria sa traseele curl:,e ale decoraţiei
baroce de pe pereţi şi tavane. Figuri umane încheie stîlpii care susţin balconul. Caracteristicile stilului se regăsesc şi în corpurile do iluminat, oglinzile şi mobilierul, amplasate :in
holur.i şi în sala de spectacol.
Sala de spectacol ovală, cu două nivele de loje şi un balcon, este acoperită cu o
cupolă ,pe travene metalice. Gama elemen·telor decorative ale sălii cuprinde figuri umane,_
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ghirlande, perle, continu:îndu-se apoi cu mobilierul realizat ·în acelaşi stil, la oglinzile lojilor
<le rangul I, la suporturile de =brele. Torul dovedeşte o concepţie stilistică :În~hcgată, care
n-a pierdut din vedere nici măcar oîrligelc de fixare a dra,~riilor de pe holuri.
. Intreaga compoziţ_ie vădeşte Încă o puternică .înriurire istoricistă, pe . care, ca şi în
secesiunea vieneză, se grefează elementele noului stil.
Starea .de conservare: bună, cu excepţia ,grupurilor sculpturale de pe faţada nordică.
Bibliografie: Şt. Pascu şi colab., /stori.a Clujului, 1974, •P· 362; Revaşul, nr. 5/1904;
22/1904; Muveszeti Lexikon, Budaipest, 1967, voi. II, p. 39, 365; Şt. Pascu şi colab., Clujul
istorico-artistic, 1974, .p. 156, 188; Arhiva oraşului Cluj - acte ing,Îriereşti nr. 1055/1900.

9. Denumirea: TEATRUL MAGHIAR DE STAT
Adresa: CLUJ-NAPOOA, STR. 1 MAI 26-28
· Destinaţia iniţială: TEATRU
Datare: 1909-1910
Autori: MARKUS Gf:ZA ŞI SPIEGEL FRIGYES
Caracterizare: Clădire •cu o volumetric armonios .proporţionată fotr-o compoziţie ascendentă, marcînd axa de simetrie.
Materiale: Structură mixtă, Învelitoare din eternit şi tablă.
Descrierea: ,,Modernizarea" executată în 1960 a transformat complet faţada principală,
îmbrăcînd-o Într-o compoziţie nouă, aşa înoît analiza s-a făcut pe .ilustrate de epocă (1910)
şi dinaintea modificării. Compoziţia volumetrică şi plastica de faţadă vădesc înrnuririle secesiunii vieneze, cu elemente baroce. Co~urile se înlănţuiesc într-o mişcare sinusoidală ,pe forme
baro:e, care culminează în cupola salii de spectacol. Parterul este vibrat prin tratare în
rustica. Corpurile laterale, cilindrice, acoperi,tc cu cupolete, puternic vitrate, adăposteau intrările laterale. Cor;pul pr.incipal este organizat în .jurul motivului central al intrării. Două
coloane canelate cu capiteluri compozite flanchează intrarea decroşată şi susţin antablamentul şi cornişa puternic !Profilată, cu decupaje ·curbilinii. Golurile au forme ~i dimensiuni
d"Jerite corelate volumului pe care-l străpung (ovale, dreptunghiulare, încheiate fo semicerc).
Iniţial cupola principală a avut o laternă care a fost înlocuită prin anii 1950 cu tabachere
şi coif de tablă. Gama elementelor decorative ale faţadei a fost foarte bogată, dar imaginile păstrate nu permit identificarea detaliului. Volumul se Încheie la partea superioară cu
turnul scenei, În două ,pante, tratat cu .panouri simple din tencuială.
Interiorul, căruia i s.au adus modi.ficări ample, păstrează încă În sala de spectacol
decoraţii caracteristice stilului motive vegetale şi figuri umane. Forma golurilor din
parapetul balconului urmăreşte curbura dominantă a Întregii compoziţii interioare.
Stare,1 de conservare: bună, cu excepţia zonei modificate În 1960, unde au apăruc
fisuri şi deplasări ale structurii.
1O. Denumirea: BIBLIOTECA UNIVERS ITAŢII „BABEŞ-BOL YAiAdresa: CLUJ-NAPOCA, PIAŢA PACII
Destinaţia iniţială: BIBLIOTECA
Datare: 1906-1908
Autori: GI-ERGL KALMAN ŞI KORB FLORIS NANDOR
Caracterizare: Clădire de colţ de mari proporţii, formînd unul din fronturile p1eţ.11
Păcii, organizată compact în jurul unor curţi interioare.
Materiale: Zidărie de cărămidă pe fundaţii de beton, planşee de beton armat, şar
pantă de lemn cu Învelitoare din eternit, placaj ceramic pe faţade.
Dercriere: Clădirea, de viziune ,geometrică, este inspirată din secesiunea vieneză, Traseul
t:;eometr:c rectangular se subordonează ex.primării structurii. Accentele apar În punctele de
articulare a faţadelor prin decroşarea planului faţadei şi individualizarea acoP.erişului. Cornişa dreaptă, bogat profilată, ritmată de butonii amplasaţi În interaxele golurilor, se amplifa:ă în zonele de colţ, unde ferestrele şi brîul de deasupra capătă un traseu curbiliniu.
Decoraţia faţadei, organizată în registre, redă în cărămidă motive geometrice, de inspiraţie po,pulară. Intrarea erinci.pală este marcată printr-un portal cu ancadrament amplu cu
decor şi profilatură bogata.
Starta de conservare: foarte bună.
Bibliografie: Arhiva oraşului Cluj - registrele de evidenţă a cererilor de construcţie
pe anul .1906; Şt. Pascu şi colab. Clujul istorico-artistic, 1974, ip. 184; M'4veszeti Lexikon.
Buda,pest, 1967, voi. II, p. 211, 679.
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11. Denumirea: HOTEL „ASTORLA •
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR.. HOREiA 3
Destinaţia iniţială: HOTEL
Caracttrizare: Clădire de colţ pe patru nivele, impozantă, dezvoltată pe trei laturi
ale unei cuqi traipezoidale.
Materiale: Structură mixtă, şarpantă de lemn cu !Învelitoare din ţiglă, tencuieli exterioare decorative şi simple, în panouri.
Descriere: Compoziţia volumetrică simplă a hotelului, organizată ,pe principiul simetriei, reuşeşte să se integreze în frontul străzii format din clădiri de sec. XIX cu faţade bogat decorate. Rezalitele semicilindrice ce se ridică peste parter, pe înălţimea celor trei nivele
se decroşează puternic, articulînd faţadele laterale cu cea principală. Motivul lo~iei este
preluat de la clădirile învecinate şi .reprodus la ultimul nivel al acestor rezal.itc. Echilibrarea
rezalitedor s-a făcut prin uşoara decroşare a traveilor de ca,păt ale fa.ţ:ulclor laterale. Cornişa
putern:c .profilată ca.pătă În drcp~ul rezalitelor elemente suplimentare (zimţi, balustra.dă tratorată), marcind astfel motivul central al faţa.clei principale.
Jocul plinurilor şi golurilor subliniază verticalitatea COll1J>oziţiei. Gama decoraţiilor
cuprinde panouri geometrice din tencuială stropită sau cu caneluri, butoni, denticuli, semicoloane canelate cu capiteluri dorice, plăci dropt•unghiuluc cu figuri umane fo basorelief. Se
simte şi aici influenţa secesiunii austriece.
Interiorul păstrează doar cîtcva decoraţii .florale În tencuială pc pia.fonul holului
.:cntral.
Starea de conrervare: bună
12. Denumirea: SEDIUL BANCII NAŢIONALE
Adresa: CLUJ-NAPOCA, PIAŢA LIBERTAŢII 7
Destinaţia iniţială: BANCA
Autor: arh. DVORSZAK
Caracterizare: Clădire Înaltă, pe cinci nivele, în
spre

Materiale:
de

formă

de L, avîn.d un front îngust

stradă.

Zidărie

mixtă, planşee

de beton armat, şarpantă de lemn cu invelitoare

ta.blă.

Descriere: Compoziţia dezvoltată pc trei travei este încă pthternic legată de tradiţie.
majori ,marchează cele trei travei, încheindu-se cu caipitduri cu figuri umane la
etajul III, pentru ca să se reia cu figuri umane În altorelief la nivelul următor. Cornişa
înaltă se ridică la nivelul clădirii învecinate, asigunnd integrarea armonioasă iÎn compoziţia
unitară a pieţii. Ultimul nivel preia in traveile laterale de la clădirea alăturată dimensiunile
golurălor, ritmul lor, v:ibnnd Î11Jtreaga C0111J>07:iţie. In dreptul traveii contr.ale cornişa se
amipliJică, căpăcind în acelaşi timp o decoraţie bogată. In gama ornamentelor se reia motivul liber intel"pretat al perlei de la clădirea vecină, alături de figuri umane, dragoni,
motive florale şi geometrice. Interiorul păstrează, fo sala mare de relaţii cu publicul, decoraţia originară în bună stare. Deasupra spaţiului rezervat birourilor, un luminator amiplu
cu o friză de sticlă cu decoraţii florale Într-o gamă de culori calde (galben, brun) asigură
luminarea naturală a întregului spaţiu. Perimetral, luminatorul arc o friză cu casete din
mozaic cu motive geometrice. Aceleaşi casete se regăsesc pc stlÎlpi şi pilaştri. Şemineul amplasat în axul peretelui vestic al sălii are un placaj de marmură albă şi roz cu panouri
din mozaic. 1Pilaştri placaţi cu marmură roz, cu caipi·tele cu frunze de acant şi fig,uri
umane, completează <Compoziţia interioară. In dreapta şi scînga şemineului s.înt două panouri ample din mozaic, r~rezenmnd s:ene alegorice, cu o mişcare a personajelor apropi:uă de cea a frescei. Expresivitatea şi execuţia deosebit de îngrijită, de bună calitate,
sînt principalele caracteristici. Gîndirea unitară a .ferestrelor şi uşii a utilizat geamuri ornament cu motive florale.
Starea de conservare: bună.
Pilaştr.i

ŞI

13. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE CU BIROURI ŞI MAGAZINE LA PARTER
Adma: GLUJ-NAPOGA, PIAŢA LlBERTAŢII 8
Destinaţia iniţială: SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI LOCUINŢE
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR DE GOSPOD.ARLE COMUNALA
LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ
Datare: 1912-1913
Autori: KARMAN ALADAR ŞI ULLMANN GYULA
Executanţi: REMF.NYIK ŞI SEBESTYEN
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Caracterizare: Clădire de colţ cu volum masiv, compact, organizat pe trei nivele în
Jurul unei cur-ţi interioare dreptunghiulare.
/)escriere: Compoziţia geometrică ,sobră poartă urme de ornamentaţie istoricistă, vă
dind influenţa Wiener Sezession-ului. Moti,vul central al faţadei spre piaţă care se decroşează uşor, acoperind cinci din cele şapte travei ântre nivelele III-V, este încununat cu
un fronton cu decoraţie În altorelief. Un balcon cu parapet traforat, desfăşurat
lungimea celor cinci travei, susţinut ,pe console duble, marchează motivul central. Doua semicoloane colosale pe înălţimea a două nivele, canelate şi cu capitele ionice, încadrează traveea
mediană, încercînd o subliniere a verticalităţii compoziţiei. Cornişa putem:că şi brîul dintre
ultimele două ni'Vele echililbrează această tendinţă, reu1ind integrarea faţadei În caracterul
întregului sit, cu ori:zontala ·puternic marcată. Ornamentaţia bogată cuprinde elemente foarte
diverse, mergund de la amforele cornişei la motivele vegetale şi perlele de deasupra ferestrelor, la frunzele de acant de ~e consolele balconului ·şi culmirund cu doi putti ţinînd ghirlande
şi încadrînd emblema din fronton.
Starea de conservare: bună
Bibliografie: Arhiva ora.şulu.i Cluj - acte inginereşti nr. 5014/1914.

ee

14. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE „UR.ANIA"
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. HORE.A 4
Destinaţia: LOCULNllE, CINEMATOGRAF ŞI MAGAZINE
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR DE GOSPODARiiE COMUNALA
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ
Datare: 1910
Autor: arh. KAPEIBR (informaţie de la arh. Debreczeni L.)
Caracterizare: Clădire înaltă de colţ, de mari proporţii cu un plan patrulater neregulat
organizat În urui unei curţi trapezoidale.
Materia e: Structură de beton armat şi cărămidă, învelitoare de ţ:glă trasă pe şar.pantă
de lemn.
nFscriere: Compozi1ie rectilinie, geometrică, exprimînd limpede structura, vădeşte influenţa secesiunii austriece. In tra,tarea bidimensională a faţadelor şi utilizarea cu,mpătată a
ornamentelor, găs~m totuşi şi folosirea unor e:emente decorative cu putere de simbol. Patru
atlanţi pe cornişa colţului susţin cele două sfere metalice.
.
Cele trei travei laterale din str. Horea care cuprind la parter intrarea în cinematograf
formează un volum uşor decroşat acit în plan-ul faţadei cât şi În acoperiş. Intrarea este
prote;ată de o marchiză Îngustă, semicirculară de sticlă prinsă În ramă metalică cu decoraţii florale. Două figuri umane Îngenunchiate, într-o poziţie sugerînd susţinerea etajelor
superioare. Un mascheron şi două reprezentări de bărbaţi în poziţii cuasisimilare decorează
aticul într-o compoziţ:e triunghiulară. Ritmul şi proporţiile plinurilor şi golurilor accentuează verticalitatea compoziţiei.
Starea de conservare: sînt necesare lucrări de curăţire şi conservare a faţadelor.
Bibliografie: Şt. Pascu şi colab., Istoria Clujului, 1974, ip. 363.

l.

15. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. REPUBLICII 5
Destinaţia iniţială: LOCUINŢA (FOSTA CASA LAZAR ISTVAN)
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERI,LOR DE GOSPODARIE CO~UN ALA
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ
Caracterizare: Clădire în formă neregulată, cu două rezalite puternice pe faţada principală, flanoînd corpul principal În intenţia de a forma o curte de onoare. Clă:direa are
subsol, parter şi două etaje.
Materiale: Zidărie de cărămidă, şarpantă de iemn cu învelitoare de ţiglă solzi.
Descriere: Clădirea actuală reprezintă transformarea unei clădiri mai vechi adiacente
zidului celei de a doua .incinte medievale şi bastionului cizmarilor. Parterul este înalt, ,tratat
unitar în asize mar,cate În tencuială. Etajul ÎntÎi se organizează in jurul motivului principal
al corpului central, alcătuit dintr-o grupare de două ferestre Înalte Încadrînd trei uşi,
Golurile acestui nivel sînt dreptunghiulare cu colţurile sU:per-ioare rotunjite. Corpul central
primeşte Încă un nivel ce se ridică la înălţimea acoperişurilor corpurilor laterale, racorclîndu-~e cu acestea. Plast:ca faţadei se rezumă la o gamă redu~ă de motive geometrice şi
florale. Verticalitatea este marcată de chenarele dreptunghiulare din ten~uială pe care se
găsesc ghirlande de flori. Panouri de tencuială . periată, dispuse În două frize, se desfă~ară
la limitele ferestrelor etajului întîi. La corpurile laterale, chenarele se un~fică în aticul înalt,
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i1111Pletindu-se cu panouri cu decoraţie florală şi tencuială periată. Axul de simetrie este
marcat de aticul elipsoidal şi ghirlanda amplu dezvoltată. La interior, icasa scării prezintă
un interes deosebit pentru balustrada metalică şi decoraţia în tenc·uială a pereţilor etajului
întlîi reprezentînd lebede in zbor.
Starea de conseruare: bună.

16. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE
Adrera: CLUJ-NAPOCA, STR. F. JOLIOT-CURIE 3
Destinaţia iniţială: LOCUINţE

Deţinător actual,: GRUPUL
ŞI LOCATIVA AL .JUDEŢULUI

··
INTREPRINDERILOR DE GOSPODARIE COMUNALA
CLUJ

Datare: 192S(?)
Caracterizare: Clădire în formă de L cu demisol, parter şi etaj, cu volumetrie . simplă,
încheiată cu un acoperiş în două pante.
Materiale: Zidărie de cărămidă cu planşee de beton armat, şarpantă de lemn cu
învelitoare din eternit.
Descriere: Faţada spre stradă este elementul care indică apartenen}a la mişcarea 1900.
Funqionalitatea şi structura se pot citi limpede. Tratarea bidimensiona ă, geometrică a faţadei, cu rpanouri decorative ou rplăcuţe oeramice smălţuite şi motive decorative <lin tencuială,
este întreruptă de balcoanele traveii centrale. Consolele balcoanelor şi decupajul parapetelor
se înscriu m aceeaşi familie de motive decorative geometrice. Riunarea faţadei s-a realizat
pr.in gruparea a două ferestre inaLte În fiecare din cele trei -travei, la toate nivelele. Compoziţia se Încheie la rpartea superioară prin racordarea .frontoanelor poligonale ale traveilor
laterale la balustrada traforată a traveii centrale.
Starea de conservare: bună, cu excepţia faţadei principale, ale cărei finisaje sînt degradate În proporţie de 400/o.
17. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE
Adresa: CLUJ-NAPOCA, BD. LENIN 34

Destinaţia iniţială: LOCUINŢE
Deţinător actual,: GRUPUL INTREPRINDERILOR
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ

DE GOSPODARiiE COMUNALA

Datare: 1920(?)
Caracterizare: Clădire în formă de E, cu faţadă Îngustă spre stradă, cu o simetrie
cias,ca.
Material.e: Zidărie de cărămidă, tencuieli exterioare simple, soclu mozaicat, şarpantă
de lemn cu învelitoare de eternit.
Descriere: Clădirea păstrează aliniamentul stră?.ii, ridicîndu-se însă peste nivelul clă
dirilor învecinate. Dimensiunile golurilor şi ritmul lor se integrează armonios În frontul
stradal. Motivul central al compoziţiei il formează arcada pe două niveluri, În care s.înt
grupate trei ferestre înguste şi balcoanele. Arcada este delimitată de o decoraţie geometrică,
din tencuială, reliefată. Cele trei registre orizontale ale compoziţiei, curespunzînd celor trei
nivele de locuire, diferă între ele prin mici detalii: la eta;e aipar balcoane mici cu balustrade
metalice, ferestre încheiate în semicerc la etajul doi. Compoziţia se încheie cu un atic
vălurit, simplu, s:.metric. Limita sa superioară este marcată de o ghirlandă stiliza.tă. Structura constructivă şi funcţiunea sînt exprimate foarte clar, decoraţia discretă denotă influenţa
secesiunii viene7e.
Starea de conservare: bună.
,

•

w

18. De,1umirea: IMOilIL DE LOCUINŢE
Adma: CLUJ-NAPOCA, STR. A. MUREŞIANU 16

Destinaţia iniţial.ă: LOCUINŢE

ŞI

Deţinător actual: GRUPUL
JUDEŢULUI

LOCATIVA M.

INTREPRINDERILOR DE GOSPODARIB COMUNALA
CLUJ

Datare: 1911
Caracterizare: Clădire compactă de mari proporţii, avind •trei nivele demisol,
parter înălţat şi etaj.
Materiak: Zidărie de cărămidă pe fundaţii de piatră, şarpantă de lemn cu învelitoare de azbociment.
Descriere: Adaptarea la terenul denivelat în două direqii s-a rezolvat printr-un dem;sol
parţial. Faţada .principală este cca fo care se citesc elementele stilului: colţur.ile de nord
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şi sud au rezalite -puternice semicirculare marcate şi în şarpantă, panourile de tencuială
stropită, se îmbină cu decoruri florale stilizate. Compoziţia unitară este simetrică. Corpul
median desfăşurat pe trei travci ample are ferestre semicirculare la par,ter şi dreptunghiulare
la etaj. Un balcon unic, atectonic, 1eagă la etaj corpurile semicilindrice. Faţadele laterale
sint mult simpl.iiicate, decorul reducîndu~e la o intenţie de rusticare a parterului şi la panouri de tencuială pieptănată în registrul superior al faţadei. Golurile alternează ca formă.
Intreaga compoziţie denotă o influenţă a stilului englezului Mackintosh, ajuns aici probabil
pe filieră germană.
Starea de conservare: bună.

19. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. A. MUREŞI:ANU 20
Destinaţia iniţială: LOCUINŢE
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI O,UJ

DE G0SP0DARIE COMUNALA

Datare: 1906
Caracterizare: Qădire izolată, cu volumetrie simplă, avfod un plan În formă de cruce.
Materiale: Zidărie de cărămidă pe fundaţii de piatră, şarpantă de lemn cu Învelitoare
de ţiglă solzi.
Descriere: Amplasamentul de colţ a impus o tratare mngrijită a faţadei de est şi sud.
Plastica faţadelor riaoros geometrică, redată ,prin panouri de tencuială pieptănată şi chenare
cu motive florale la ferestrele etajului, este unitară. Streaşina urmăreşte riguros conturul
clădirii.

Starea de conservare:

bună.

20. Denumirea: IMOBIL DE LOCUINŢE-INTERIOR
Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. 1 MAI 14

Destinaţia iniţială: LOCUINŢA
Deţinător actual: GRUPUL INTREPRINDERILOR
ŞI LOCATIVA AL JUDEŢULUI CLUJ

DE GOSPODARIE COMUNALA

Datare: 1904
Autor: PElELLE ROBERT
Executant: Lucrările de tîmplărie executate în atelierul HEVESSY IOSIF
Caracterizare: Clădire de locuit, parter, modestă, adăpostind în cîteva încăperi decoraţia secesionistă.

Materiale: Plafoane: reţea de lemn cu sticlă emailată sau casete; pereţi: ta.pete de
hîrtie şi lambriuri din panouri de lemn cu incrustaţii; uşi: ancadramente din lemn sau piatră
scuLptate, foi de lemn sculptate.
Descriere: Camera nr. 1 păstrează În întregime decora,ţia de la 1904. Aceasta este
subordonată caracterului unitar al interiorului, dindu-i intimitate şi căldură. Două puncte
de interes dispuse pe diagonala mare a încăperii măresc efectul de spaţialitate, asigurînd
totodată continuitatea spre celelalte spaţii adiacente. Şemineul din colţul estic, amplasat între
cele două uşi ale căror ancadramente şi foi sînt bogat sculptate cu motive geometrice şi
zoomorfe, concentrează compoziţia zonei de primire şi conversaţie. Opus acestuia, într-o
nişă separată printr-o arcadă placată .cu lemn şi decorată cu mascheroane, se regăseşte liniştea
unui colţ de studiu, lî111gă fereastră, cu o masă şi banchetă fixă şi o bibliotecă realizate în
acelaşi spirit. Lambriul din panouri de lemn cu incrustaţii şi tapetele de hirtie cu motive
florale acoperă În întregime pereţii încăperii. Camera nr. 2, de dimensiuni mai mici, păs
trează doar 'plafonul casetat, lambriul şi uşa sculptată. O deschidere a.."Tiplă face legătura cu
cea de a treia încăpere, din a cărei amenajare s-a păstrat doar plafonul casetat şi lambriul
din panouri de lemn. Vestibulul tratat mai simplu continuă Însă ideea de amenajare a
celorlalte spaţii. Lambriul continuă pe toţi pereţii, iar uşile au căptuşeli şi corni.şe de lemn,
profilate simplu.
Inflexiuni gotice sînt introduse prin cele cîteva goluri spre stradă şi spre curte a căror
formă a fost, <lin păcate, modificată parţial.
Starea de conservare: bună.
Bibliografie: fotografii din 1912 aflate în posesia locatarului Kiss Ladislau.

MIHAELA STRIMBU

CITEVA PROIECTE PENTRU STATUIA ECVESTRA
A LUI AVRAM IANCU DIN CLUJ (1924-1926)

Există preludii ale unor mo.mente de răromce din istoria unor popoa,re
dÎnd din mijlocul acestora se detaşează une:e personalităţi care se remarcă
nu numaii ca luptători ,neînfricaţi pentru cauza naţiunii lor, ci şi ca prevestitori ai măreţelor fapte viitoare. Un a~~fel de ha,r pare să-l fi c·ovedit Alexandru Golescu A.răipilă -în r.îndurile pline încă .de o .fervoare romantică, cuprin•se ,Într-o scrisoare, .redactată :În .franceză •şi adresată vărului său, Ştefan
G. Golescu, aiflat Ja Karlsbad:
,.Munţii sorie Alexanrdru Golescu .referindu-se la Carpatii nostri ne comunică un nuştiu oe ,de măreţie şi -de ener1~ie suf:etelor noastre, ne
fac să nesocotim obstacolele şi să .înfruntăm primej,diile. Priviţi-i pe elve-ţieni: ce popor a avut ,în acest sens mai frumoase p.ag'.ni -de istorie? p.riviţi-i
de asemenea pe muntenii din toate tarile: nu sînt ei, pretutinrdeni, cei -din
urmă .Nnhliînzi~i ,şi primii care se .răscoală. Pretutin,deni veţi vedea la ei
aceeaiŞi ,îndrăzneală ·şi aceea,şi .dragoste pennru libertate. {. .. ) Să mergem,
aşadar, să ne oţe!irn pe piscuri ,( ... ); acolo, noi vom respira un aer mai
tăios şi mai pur, acolo vom întîlni noi, Romani plini încă de vigoare şi de
energie (... ). Iată de ce trebuie să pătrundem cit mai mult !În munţ,i,i noştri
frumoşi, numai acolo mai putem .reînnîlni ceea ce se cheamă Român verde,
numai aco!o ni se va înfăţişa, poate, ,Într-o zi, monlllI11entul de cu:t al unui
Wilhelm Tel1 al nostru ... ! Şi aşa să .fie!" 1 .
Cuvintele acestea ce apar ca o emoţionantă prevestiire au fost ca un
semn pe care anii l-au conif.i,rmat at•Ît pro.n mormîntul -de la Ţebea al lui
Avram Iancu, oit ,şi prin statuia sa ecvestră ,de la Cîmpeni, devenite locuri
şi monumente de veneraţie obştească.
1 Scrisoarea redactată „din mijlocul A1pilora Elveţiei, ipe la 1841, de9f'ăşoară pe mai
multe pagini un text foarte bogat ,În care autorul îşi mărturis~te entuziasmul faţă de asemenea locuri; exaltă virtuţile locuitorilor de la m11nte şi dă sfatur.i românilor ,:eentru cunoaş
torea munţilor (n.n. Carpaţilor), Io: .în care un popor îşi ipoate regăsi a,clevaratelc virtuţi.
Semnatarul r,Îndurilor IÎşi dez,văluie gândurile sale prieteneş.ti faţă de cei aproipiaţi, dar şi iubirea lui pentru ţară. Reproducem În cele ce urmează textul orig:nal franţuzesc: ,,Les monta.gnes communiquent je ne sais quoi de grand et d'ener,gique a nos âmes, qui nous fait mepriser Ies obstades et affrontcr Ies dangers. Voyez Ies Sui5ses: qucl ,peuple a eu cn ce gcnre
de .plus bel:cs pages d'histoire? voyez aussi Ies montagnards de tou,s Ies ,pays: n'o:1t-ils pas
ete partout Ies derniers domptes ct Ies ipremiers a la rebellion? Partout vous voyez la mcme
audace et le memc amour de la liberte. ( .•.) A:lons nous retremper au haut de ccs sommites
(s,ic!); nous y res,pirerons un air plus vif ct ,p!us pur et nous y trouverolllS des Roumains pleins
encore de vigueur et d'energic (... ). Voila pourquoi .ii faut s'enfoncer le plus fort qu'on peut
dans nos belles montagnes, la seulement on retrouve ce qu'on a.pr,lle Ic Român verde, la aussi
on montrera peut-etre un jour la cha,pelle de notrc Guiltlaume Te.I ... ! Ains: soit-iW (Din vremea renaiterii naţionale a Ţării Româneiti. Boierii Goleiti. Scrisori adnotate şi publicate de
r.eorge Fotino, II/1834-1849/, Bucureşti, 1939, p. 1}1-132).
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Care au fost motivele ce au polarizat conştiinţa maselor populare Î-n
alegerea erou!ui lor naţional? Destăinuirile camarazilor, ale colaboratorilor,
ale unor personalităţi ale vremii, Îngemănate, ,ne creionează un portret grăi
tor al unei personalităţi ,înzestrate cu o mare ,putere persuasiva. Gh. Bariţ
scria: ,,Iancu se numa,ra printre tinerii cei mai frumoşi ai generaţiei sale" 2 •
Frîncu şi Can-drea î.l descriu în felul următor: ,,Stawra Tancului era mijlocie, profiilul lungăreţ, nasul proporţional, iar părul şi ba.rb.a sa .galbină.
Ochii lui a'.baştri, ca viorelele ,înfăţişau o privire blfodă, însă cu caracter
rezoJ.u,t" 3 • Populara efigie pe care a realizat-o Barbu J.scovescu Întăreşie
această afirmaţie. Bălcescu ,îl preamăreşte În pagini de r~erinţă, iar generalul A,lexandru Nicolaevici Luders (1790-1874), iÎn Memoriul către Miniş
terul de Război din Petersbu.,,-g, asupra campaniei trupelor .ţariste fo T.ransilvania şi Ungaria, ,În 1849, remarca cunoştinţele strategice ale lui Iancu
şi lăuda .disciplina exemplară a moţi'.o.r, care -î.şi venerau comandantul"4 •
Liiders soria În raportul său că Iancu şi-a oî·ş~i,gat „pr,in simţul său de dreptate şi de cinste Gncrederea co.naţionalilor ... Iancu, sufletul revoluţiei române, ,şi-.a aişti.gat in popor încredere şi iubire nemărginită". O impresie asemănătoare îşi formase istoricul .francez Elias Regnault, care ,În lucrarea :închinată istoriei Principatelor dunărene, apărută la dţiva ani după evenimente (Paris, 1855), scria: ,,Reputaţia lui Iancu creşte 1din zi [n zi. Nu i se
mai spunea declt «Craiul munţilor ... »".
Există mărturii care elogiază dîrzenia !uptei de apărare, iÎn perioada
1848-1849, a cetelor ·ce moţi ·conduse de Avram Iancu, ,împotriva unor
forţe eviident 5Uperioare. Consemna.ri ma~iare din această vreme vorbesc
despre generozitatea, spiritul cavaleresc şi echitatea lui Avram Iancu5 • Vasvari Pal aduce un elogiu comandantului scriind: ,,,Iancu acesta e un om fără
seamăn, cu sînge rece, destoinic, dar cînd vorbeşte ,despre suferinţele neamului său e fanatic; ii scînteiază ochii şi poţi vedea fotr-foşii făclia aprinsă
a revoluţii.ei". După ce a plecat pentru totJdeauna dimre ai săi, ziarelo
româneşti au fost unanime în deplîngerea .şi ,glorifica.rea eroului din 18481849. Aprecieri laudative la adresa marelui dispărut au apă.rut şi ,în organe'.e de presă maghiare. Hazank
Kulfold ,scr,i-a: ,,Iancu cel onest ,şi serios
a fost inamicul fap.telor neomenoase. Acei maghiari ca.re au căutat scut la el.
au avut cea mai onestă tratare. Acesta e un fapt pe ca.re niimeni nu-l poate
nega".
Legendele aruncă o pun-te .de legă.tură şi sta.bilesc o sirnetirie Între portretul imaginat În creaţia populară orală şi cel real-dat, imortalizat în
cartoanele ar,tiştilor sau pe plăcuţele. de sticlă ale fotografi:or contemporani:
Iancu este aproape invulnerabil precum eroii antici şi medievalt, fiind apărat
de forţe oculte supraomeneşti; el este ostaşul de nebiruit, un „Sf. Gheorghe

es

G. Bariţiu, Avram Iancu, în Transilvania, 5(1872), nr. 22 (15 noiembrie).
Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1968, p. 237.
Alexandr Nicolaevici Lilders, Opisanije voinu v Transilvaniii v 1849 godu. Sostavleno
pri Gheneralnom-Stabje 51-ogo pje<:hotnago Korpusa, St. Peter5burg, 1858, p. 242, apud S]v_iu
Dragomir, op. cit., p. 290-291.
s Vezi Cornelia Bodea, Revoluţia din 1848-1849 văzută de John Paget, în Studii 1i
mattriale de istorie modernă, 2 (1960); p. 206; Silviu Dra,omir, op. cit., rp. 237; Ştefan
Pascu, Avram Iancu. Viaţa Ji faptele unui erou Ji TTU&rtir. Bucureşti, 1972, ,p. 122-123.
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Neu" ce vine să i:z.băvească neamul de exploatare; el este predestinat ISă
spul,bere iobăgia 6 •
. La graniţa dintre legendă şi adevăr trebuie privit şi înţeles supranumele
lan-eului de „Craii al munţilor", desemnare aproaipe asemănătoare cu a lui
Horea, ca.re in tradiţia populară este un ,,Rege al .munţilor". 5i ,într-un caz
şi. în celălalt funeţia regală sau im!;lerială reprezenta, in mentalitatea vremii,
condiţia omenească isUJp,remă posihila 7 •
Aceste caracteristici, .la care cestinul a semnat .şi sfîrşi-tul tragic al
personajului, par să •se apropie ,în chip frapant de datele arhetipului eroic
elaborat în mitologia antică .(e:i-nă). Eroul 1îngemănează în fiinţa .şi spiritul
său. ,o triplă funcţie: agnostică, civică .şi etică 8 •

Asnfel nemurirea memoriei lui Iancu .au consfinţit-o nu n1.11Illai mărturiile
contempor-anilor, biografiile sale, cărţile de :şcoală, tradiţia populară'. orală
şi romanele istorice, ci şi iconografia sa prilejuită în lucră,rile de grafică,
pictură sau sculptură. Figura sa, se ştie, a trezit interesul încă artiştilor contemporani: ,pictorul revoluţionar Barbu ls,covescu, Ion Costande-Răhă;anul,
profesor la Institutul Theresian din Sibiu, pictorul molidovean Petre Mateescu
(n. la Tutova în 1825) sau artişti ca Hadlicka (1850), G. Venrich (1864),
Rusz, Nemes şi Katz!er (1873) au imortalizat, in di.ferite tehnici (ulei pe
pînză, desen cu peniţa, litografie etc.), chipul real sau idealizat al lui
Avram Iancu9 •
Evenimentele ide la S1fÎ'rşitul secolului trecut (1894-1900), deS1faişurate
:n jurul ideii lui Ioan Russu Şirianu de ,a se ridica un monument ,în cin-stea
eroului naţional Av-ram Ianou, au smrnit un larg ecou şi soli·:'aritate nu
numai din panea transilvănenilor, ci .şi a fraţilor de peste munţi. Din pă
cate, intervenţ,Îa brutală'. a autorităţilor de Ja Budapesta a ,înăbuşit aceasta
lăudabilă ini~i-ativă 10 •
Abia după ,împl~nirea năz.uinţei de veacuri a poporului iromân, desăvîr
şirea procesului de făurire a stat-ului unitar .prin unirea Transiilvaniei cu
România, gîndul lui Ioan Russu Şirianu şi al atîtor alţi compatrioţi de a se

ridica un monument În memoria lui I.ancu putea fi realizat. Acesta a fost
rostul Comi~tu/.ui Exeicutiv pe,i•tru statiuia lui Avram Iancu, care a luat
fiinţă la Snceputul anului 1921 la Cluj sub yreşedinţia generalului de divizie
N. Petala. Cu acel prilej a fost lansat catre ţară un apel publi,c pen-t·ru
subscripţii băneşti, sumele donate urmiÎnd să fie trimise pe adresa Primăriei
Vezi Horea şi Iancu În tradiţiile poporul.ui. Ediţie Îngrijită de Ovidiu Bîrlea şi Ioan
Ovidiu -Bîrlea. Bucureşti, 1972, ,p. 123, 125, 128, 129, 134, 135, 141, 149,
152-154, 155-157.
7 Vezi N. Bălcescu, Opere. Corespondenţă, scrisori, memOTii, adrese, documente, note
# materiale. Ediţie critică de G. Zane, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. 205; la aceasta este de
adă~at ş.i mărturia, ceva mai ~îrzie, a lui Alecu Russo (Scrieri, publicate de P. V. Haneş,
Bucureşti, 1908, p. 42).
8 Radu Niculescu, ,,Cintecul. lancului•. Schiţă a unei analize de text, în Revista de
istorie şi teorie literară, tom. 28, nr. 2, 1979, p. 256--257 şi passian.
9 I. C. Băcilă, Portretele lui Avram Iancu, în Transilvania, LII {1921), p. 230;
N. Sabău, Portretele lui Avram Iancu, în Studia, Series Historia, 14 ,(1 %9), fasc. I,
p. 63-76.
1o Paul Abrudan, Lupta pentru apărarea memorid lui Avram Iancu, fo Studii, tom.
25, nr. 4, 1972, -p. 701-710; Gheorghe Iancu, Costin Feneşan, Un monument pentru Avram
lancu, în Echinox, an. IV, nr. 4, Cluj, 1972, p. 21.
6
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Municipiului Cluj. După doi ani (1923), Comitetul Executiv din Cluj ipU1blică
concursul pentru real4rz.area statuii lui Av,ram Ia.ncu.
Caietul de sarcini redactat iÎn act>astă împrejura.re menţiona că statuia
urma să fie turnată În bronz - material făcut să ,înfrunte eternitatea iar „Craiul Munţilor" sa fie reprezentat călare, .,aşa cum era în 18481849 ... Statuia ecvt>Stra trebuia sa fie isorăvita pînă la 15 mai 1924 şi ânăl
tată între Teat,rul Naţ,ional din Cluj ,5i Catedrala ortodoxa romină ce se a.fla
în construqie 11 •
Concursul a st-îrnit, cum era .fi.reS'C, un larg interes nu numai Îln <tairă,
ci ~i în străinătate. Lucra.rea se vadea a ifi o coman.dă importantă, dacă se
tine seama că -aicea:sta reprezenta prima statuie ecvestra din Transilva.nia
închinata unei persona!ităti romane. Semni,ficativ este faptul ca concu,rsul a
st-imit .şi interesul ,cercurilor .aTtistice din nnărul stat cehoslovac.
In ,anul 1924, la 7 felbruarie, Comitetul Central al Ast,rei numeşte pe
prOifesorul universitar .dr. Coriolan Petranu, ,fost inspector al Muzeelor din
Transilvan:a 12 , ca memibru al ,juTiului ce urmta sa se instituie pentru exa.mina,rea maohetelor 1p.rezen,tate .de -sculptorii 1Îns-crişi la concu~.
Juriul s-a Întrun4t pe !a mijlocul lunii ,fobruarie, r'u'Pă cum rezultă din
scrisoarea e,opediată Astrei de profesorul universitar Coriolan Petranu:
.,( ... ), va mulţumesc pentru cinstea ce rni~aţi făcut-o de a vă repre-zenta
Pani Abrudan, op. cit., p. 712.
Coriolan Petranu s-a născut În anul 18'9J aa Siria (iud. Arad). ca fi.n al .profeson,lui
de h Preparandia ortodoxă română din Arad, Dr. Ioan Pet'ranu. D1.11pă absolvirea liceului
de st:tt rlin Arad a 11ronat curiur=Ie de Istoria artelor şi Esteti~ă, moi Întîi la Univer~itatea
di„ RerJ=., (1912-1913), apoi la Universitatea din Viena (1913-1916). ln anul 1917 ş;-a
snstin"t ten de rloctorat În cadrul rpromOt.iei de doctor ,în filosofie (specialitatea Istoria artei).
Jn vara annln,i 191 R Coriolan Petranu a fost numit funqionar de ~ecialitate la Muzeul de
Arte fr11mo se din Budapesta. ln ianuarie 1919 a intrat În serv:ciul Statului Român; în
acebşi an. În luna septeim'bric. a fost numit conferenţiar de Istoria artelor la Uni,versitatea
din Cl11i, unde a organizat Seminarul de Istoria anelor, nou înfiinţat. ln ianuarie 1920 a
fo5t ~le~ inspector general al Muzeelor din Transilvania. După rinei ani C. Petranu c5te
,profemr agre,gat definitiv al Universităţii clujene. Istoricul de artă a partic;,pat. <:11 com11nicăr=. !a mni multe rongrese internaţionale de iistoria artei {Stockholm, 19J3; Berna, 19J6),
de şti=nte istorice (Varşovia, 19J3 ). de ştiinţa artei şi estetică (Paris, 19J7), de Studii
Bizintine (Sofia, 1934). Coriolan Petranu a fost ales membru corespondent -al Acadom;ei
ger.,,ane din Miinchen. Activitatea pedagogică a profesorului C. Petranu s-a impletit În chip
rodni · cn m•10ca de rercetare ştiinţifică. Rezultatele acestor investie;aţi.i asupra problemelor
artei româneşti transilvănene (în ~pecia!) s-au concretizat în cărţile, broşurile, studiile şi articolele s~le. 0111:,!ica:te într-nn răstimp de ,două decenii şi jumătate de ,muncă, -pînă la moartea
J.11i snrven;ră În 1011! 1945. Aan=ntim mai jos 0Îteva dintre lucrăr.ile sale: Inhaltrproblem und
K,mstl{eschichte, Wien, 1921; Muzule din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramurei, Bucureş•i. 19'.':?; Tnvătărnîntul istoriei artelor la Universitatea din Clui, Bucnreşti, 1924; Rolul si
sror,ul istnricu,l,,i de artă roman în Transilvania, Bucu1~ti, 1924; Denkmăler Siebenbiirgrnr.
Braşov, 1926; Rirericile de lemn din jud. Arad, Sibi.11, 1927; Die kimstgeschichtliche Stellunf( der
rum~nirrhpn Den/,miiler Siebenbii.rgens, Braşov, 1926; Monumentele irtorice ale iud. Bihor.
I (Birerfrile de lemn), Sibiu, 19H; Birericile de lemn ale romanilor ardeleni, Die Holzkirchen
der Siebenbiirger Rumănen, Sib~u, 1934; Influence de l'art popuJ,1ire des Roumainr rur le.<
autres peuples de Ro,nnanie et sur ler peupler voisinr, Bucarest, 1936; Noui cercetări 1i
af]rerieri arupra arhitecturii de lemn din Ardeal. Neue Untersurh·mgen und Wiirdig,ml{en ,Ier
Holzba„kut1rt Siebenhiirgenr, Buk1rest. 1936; Die Stt-llung Siebenbiirgens in der h,,zaminisrhen
Kunstgerchichte, Sofia, 19J6; Dit alte kirchliche Kunrt der Rumănen, Koni,g,she-rg, 1937;
L' Art Roumain de Transi•lvanie, Bucarest, 1939; Nouveller dircusrionr rur l'a:rchiterture de
bnir de la Tranr,,lvanie, · Bucarest, 19J9; Arta română djn Transilvania, Sibiu, 194J; A"r
Tranrilvaniae. E.tuder d'hirtoire de l'art tranrylvain, Sibiu, 1944.
11
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în juriul ,pentru exam:narea maohete'.or pentru statuia lui Avram Iancu.
Am studiat ,În .amănunţime fo mai mu'.te zile ma,~hetele •:.nainte ,de a vă
face propEnerea. Deahcum iÎntregul j·uriu a consta.tat unan,im că cea mai
bună bc·rare este »Gata mă« ~i »No hai« dintre ca.re prima fiind,:ă nu a
ţinut seama de con•diţiile concurs,ului şi din \Cauza unor inconven.ienţe ,artistice a fost propusă pentru premiul II, iar „No hai" pentru premiul III. După
cum s-a comunictat ulverior, primia ar f,i macheta bi Medrea, a d:ma a Jui
Ja~ea. O remuneraţie •de oîte 10.000 lei •s-a pwpus pentru „Ubertatea",
„Munţii noştri .aur poartă" .şi „Cinste moţilor" {... )" 13
La :::oncurs a paniciipat şi sculptor-ul loridănescu cu lucrarea „Poporul
în revoluţie". Juriul, ţiniînd seama de calitatea ,artistică -1. machetelo.r (formă,
stil, compoziţie .şi modelaj), ,nu ,a socotiit C:e cuviinţă să acorde p,remi~1l I.
Între timp se pa.re că s-au iÎmcris iÎn concurs şi alţi sculptori, de vreme
ce fo martie 1926, Astra e,ste ,solicitată din ,nou să numească un reprezentant
în juriul ce trebuia să se înurnnească la 10 apritie 1926, pentru a hotărî
asupra machetelor prezentate de ,a.rtiişti. Este desemnat încă o dată, ca reprezentant al Astrei, profesoru] unive,rsitar Coriolan Petranu. Acesta, !Împreună cu cei'.alţi şase membri ai ju.riului, după examinarea modelelor, au
acceptat în unaniniita.te ,pe cel :al sculptorului /. Dimi~riu-Bîr[ad. ln această
circumstanţă a fost alcătuită o comisie în ca,drul căreia se remarcau sculptorul Mirea (1864-1942)1 4, fratele mai mi.c al cunoscutului pictor George
Demetrescu Mirea, ţToifesor cu titlu provizoriu la Şcoala ,de Arte Frumoase
din Bucureşti, ,pictorul Alexandru Pop, fos•t mulţi ani prnfesor ,la Acaidemia
de Arte din Budapesta şi profesorul universita.r Corio!an Petranu; comisia
urma să propună o:ştigă'lOrului ~mele mo:l~ficări La ,proiect.
Oare au fost considerentele cieterminante în apreoierea .finală a juriului,
pair a ,fi întrebări la care nici astăzi, după scurge.rea a aproape şase decenii,
nu putem da un răspuns mulţumitor. Probabil macheta sculptorului I. Dimitriu-Bîrla.d a fost apre:iată pentru ·factura „cuminte", c'.,asiciZlantă, a compoziţie,i şi ,pentru aspectul formal traidi,ţiona.J, •conformist, mai apropiat de
real şi îndepărtat de o idealizare forţată obişnuită În astfel de Întreprinderi
de scu!ptmă monumentală. Lucruri parţi,al izbutite, mai ,puţin 1însă impresia
de monumentalitate, care ati:rnă greu În cumpăna unei aprecieTi atunc•i ofo1d
este vorba ·cespre o stat:.Jie e,~vestră.
In lucrarea sculptorului Dimitriu, ero-ul .a fost ,reprezentat .aşa cum îl
ştim din ţ•ictura lui Barbu Is:covescu, cu oh~pul ,fru,-nos, cu privirea hotă,rîtă,
înt:frită prin gestul de chemare .şi ,îndemn la '.lllpt'a de dezrobire socială şi
naţ,ională. lanl.:':1 este ,îmbrăcat •:n ve•şminte de buciuman, cu şerpar lat în
oare sînt fofipte hai,duceşte două pistc,ale mari. Dar la ~Ît poartă o legătură
- lavaliera - as~me.nea .celor :ale tinerilor .romantici .din a.pus, care formează un contrast amuzant cu ze~hea din aha ţărăneasd şi căciula rotundă15. Galul pe oare-I călăreşte Iancu este de talie mai •scundă, pot·rivit rasei
13 Arh.
Stat. Sibiu, fond Astra. Procere Verbale, 38 pe anul 1924. Nr. seri-sorii
19.J/1924.
H Vez.i E:ena Mateescu, Sculptorul Dimitrie Demetrercu Mirea, În SC/A, 1, 1969,
p. 121.
15 Dan Grigorescu, Trei pictori de la 1848, Bucureşti, 1967, ;p. 205-206, 234-235.
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locale, dar muşchii anima:ului trădează VIÎnjoşenia, fotr-un trup bine proporţionat. Hotănîrea de acţi'lme a calului s-a conicentrat 1n g!Îtul arcuit scurt,
punîn.d semeţ capul cu urechile drepte ,şi ascuţite, dar şi laha ,piciorului
drept ridicată ~fig. 1).
Re!iefuTile de .pe soclul statuii imortalizează scene de luptă în care o
legiune de moţi ,îşi unnează tribunul iulbit - Simion Balint - ce pare
aidoma unui demiurg antic 1 dezlănţuit, dar şi pe eroina neamului, :uptătoarea
de la Mărişelu, Pelaghia Roşu 16 •
Scul,ptorul I. Dimitriu-BMad (1890-1964), un artist onest, însă fără
caratele unui talent de excepţie, prezenta, ,în maturitatea profesiunii sale,
pînă la da,ta concll'rsului, o serie de lucrări ice vădeau interesul său pentru
sculptura naţională şi istorică. El a participat, ,în anul 1922, alături de alţi
confraţi (Gh. Dimitriu, Al. Călinescu, Gh. TU"dor, M. Onofrei, D. D. M;,rea)
la concursul pentru monumentul Ecaterinei Teodoroiu. I. Dimitriu-Bîrlad
este autorul unor piese ,figurative care proslăvesc cll'rajul şi spi,ritul de sacrificiu al so;diatului ,român ,În primul Tăzboi mondial: Aruncăto.rul de grenade
(fig. 2), Răzbunarea camaradu/,ui Ofi,g. 3), Monumentul s,olda~ului necU/fllOsd;(t
etc. Prin statuia ecvestră a lui Avram Iancu, sculptorul I. Dimitriu-B,îrlad
şi-a -OÎşti.~t 1dTeptul de a-şi foscrie numele în repertoriul sculpturii noastre
istorice naţionale.
Cornel Medrea, ,a.r,celean, .născut la 9 martie 1888 iÎn comuna Miercurea,
cu studii la Şcoala de Arte Frumoase din Budaipesta (la clasa maestrului
Ligety), era cunoscut, ânaintea concursului pentru monumentul lui Avram
Iancu, prin lucrarea Refugiata, piesă expu'Să la expoziţia organiza.tă la laşi
(1917) la Marele CaTtier General al a,rmatei, prin bust'urile destinate holului
Teatrului Naţional (Moliere, Victor Hugo şi Aristide Demetriad tn rolul lui
Hamlet), prin proiectele de fântlÎn,Î şi macheta pentru Monumentul aviatorilor {1925) 17 •
Una din-tre machetele lui Med.rea, idenotifiGaită În•tr-o fotografie de proastă
calitate, ne înfăţişează o lucra.re modelată cu multă vervă, care din punct
de vedere schematic aidună fo compoziţi.a sa mai multe personaje {fig. 4).
In ,faţa unui S01Clu •ce formă prismatică a fost imaginat un personaj sLI11Jbolic,
ce vrea să ,Întruchipeze Libertatea, sub chipul unui ţăran ,înlănţuit în fiare!e
iobăgiei şi ~ngenunchiat de nemeşimea tirană. Figura cu trupul 'Viguros,
corect modelat, ,î.şi 1ntoarce oapul spre cel ca-re avea să o iZ1băvească din
această robie: Avram Iancu.
De o parte şi de alta a soclului machetei se ivesc cetele .de ţă.rani .şi bă
ieşi fodrumate de triibunul Simion Balint de la Roişia, 'care aşteaptă semnalul
Crăişorului lor pentru a dezlănţui ataJCul.
Statuia ecvestră a Jui Awam Iancu este mai puţin realizată î.n acest model. Există inconsecvenţe şi. în aspec,tul formal al figurii umane, caTe ne
apare rigidă, Înţepenită ântr-un gest conven-ţional. Calul, prin aspectul său
morfologic, ip.arcă copiază modelul cabalin al statuii ecvestre ,a âmpăratului
Carol al VI-lea, ce 1.ncoronează poarta a treia a cetăţi,i de la Alba Iulia.
18
17

Silviu Dragomir, op. cit., p. 227-228.
Tudor Vianu, Medrea (Art Roumanian Modern) ,,Coillection Apollo•, Bucarest,
1935, p. 8; George Oprescu, Sculptura româneas-că, Bucureşti, 1965, p. 122-125; Petre Oprea,
Incursiuni În sculptura românească (sec. XIX-XX), Bucureşti, 1974, p. 6~2.
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Modelul lui Jalea nu l~arn avut la în1 demînă. Sculptorul acesta năS10Ut
la Casimcea (1887) în Dobrogea, dintr-o familie care îşi traigea •însă ori.ginea
din Arceal, a moştenit toate vinuţile ·solide ale românilor transilvăneni:
răbdarea, curajul, per.severenţa şi seriozitatea în viaţă. Asp1raţia sa spre o
sculptură monumentală este un semn al dragostei ,faţă de realism. Asllfel se
vă,desc a ifi Monumemtul Eroilor (1922) -din Cişmigiu, Monume.ntul mcbirJat
românilor prizonieri, mo,rţÎ de foame şi mizerie <În captiviitatea germană, [n
primul război mondial (1923) şi Monume.ntul Infanteriei, lucrări cunoscute,
care-i chezăşuiau capacitaiţ,ile artistice fo preajma concursului pentrn statuia
lui Avram Iancu 18 . Astfel îi va fi fost şi macheta prezentată. Rezultatul îl
cunoa5tem: Ion Jalea a obţinut premiul al treilea pentru modelul din concurs·.
Intre concurenţii angajaţi în această competiţie s-a numărat şi sculptorul
Mihail Cara. Lucrarea sa, ,de factură eclect,ică, reprezintă pe Avram Iancu
călare pe un cal cabrat, zdrobind Robia şi descătuşînd Libertatea, simboliza tă de o femeie Î!nveşm:ntată într-o tunică lungă, amp!u dr,aipată. 1:are
print-r-un gest patetic 1Îşi exprimă gratittdinea faţă de eliberator {fig. 5).
Compoziţia este interesantă prin contrastul existent Între figura Încordată a
călăreţului şi a calului, pe de-o parte, apoi personajul alegoric o siluetă
liniştită - pe de altă parte. Sculpturile au fost înălţate pe un soclu de factură
neo clasicizantă.
O lucrare ce calitate mediocră ni se pare a fi aceea prezentată în concurs
de sculptorii E. Cristescu ,şi A. Curagea, cu tit!u'.: Cinste Moţilor. Deasuipra
unui soclu prismatic, cu secţiunea plană poligonală, împodobit cu pa.nouri figurative (personaje istorice prezentate frontal şi izcceifal) a fost plasată statuia ecvestră a lui Avram Iancu. Cal şi călă.reţ au fost concepuţ,i potrivit
un~i scheme compoziţionale şi fornnale care nu ajută cu nimic la sugestionarea unei atmosifere eroice mobilizatoare cum s-.ar ,fi cerut ,de la un astlfel de
monument. Calul pare înţepenit, iar călăreţul cu o pălăriuţă de mocan pe
cap nu poate în nici un chip să constituie o contribuţie la iconografia lui
Avram Iancu.
In macheta sculptorului Iordănescu, intitulată Poporul În revoluţie
(fig. 6), desluşim o seamă de repere formale inspirate parcă după statuia regelui Matei Corvin, realizată de Fadrusz Janos (1858-19C3) 1În a.nul 1902,
pentru ora:şul Cluj. Dispoziţia celor două .grupuri :ce tribuni, rfelul 1În care-şi
aclamă con,docătorul, tipologia soclului pe care se a!flă reprezentat Iancu pregătit să încalece, constituie tot atîtea contingenţe formale vizibile.
Mai ,reuşite ne apar cele două maohete datorate lui ]ohann Schmidt,
Cl1noscut ,în lumea artistică interbelică sub pseudon:.mul Faur. ArtistUI
s-a născut la 8 mai 1883 la Znaim în Cehoslovacia. Urmează la :început cursurile Şcolii de ceramită ,şi modelaj din Znaim. La VIÎrsta ide 18 ani, 5n M'lll
1901, s-a staibilit ân România. In perioaida' 1920-1921, după ce a oibţinut o
bursă de specializare, fotreprinde o că!ătorie de studii şi frecvt:ntează cursurile de sculptură rşi anatomie ale Acacemiei de Arte Frumoase din Viena.
Diploma obţinută aici i-a fost echivalată, în anul 1923, cu certificatul de
absolvire a Şcoliii de Arte Frumoase din :Sucureşti.
1&

G. Opre5cu, op. cit., p 115-121.
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Johann Schmidt desch:<lc prima expoziţie personală la Bucureşti ~n anul
1922. Expune în continuare la Salonul Oficial, la exipozi,ţii,le Tinerimii artistice (1926), la Sa:onul Ateneul Român din 1928 şi 1929. Sculptoirul J. Schmidt
participă cu machetele sale la diferite concursuri de monumente comemorative: Monumentiul aviaţiei din BiUC'UIT'eşti, M,orrumeinitul flToiror i(ifig. 7), Monumentul Mihai Eminescu din laşi, realizat ~ntre anii 1928-1929, Monumt1nt!Ul
eroilor de la 1916, executat ,în anul 1934 pentru oraşul Caracal, etc. J. Schmidt
a avut şi o mc,ritorie activitate ditdactică, fiind profesor ,de modelaj l,a Şcoala
superioară ·de arte şi meseri~ din Bocureşti. Moare în acelaşi oraş la 21 martie 1934''·.
Prima -dintre machetele realizate de Johann Sohmi,dt-Fa.ur, pentru monumentul din Cluj, reprezintă ipe Avram Iancu călare pe un cal viguros de
răz.boi (fig. 8). Conducătorul moţilor este 1îmrbrăcat fotr-o tunică de -cavalerist împodobită cu brandem1burguri, umerii Î!,i sî.nt protejaţi de o mantie
prinsă la gît cu o fibulă, iar pe cap poartă o pălărie cu borurile răsucite, împodobită cu penaj. În picioare are cizme cu carîmibii ,înalţi şi striÎmţi. Ianicu
este surprins în clipa în care, cu sabia goală în pumn, cu un gest larg, grandilocvent, îndeamnă la atac detaiş.amente:e 'de moţi.
Calul cu gîtul Încurbat în strînsoarea frîului pare aproape cabrat, încă
tuş-înd o energie pe oale să se dezlăniţuie.
Soclul, de forma unui trunchi de pirami1dă, cu ,laturile icuribe, cuprinde
două relief.uri ce ·reprezintă scene de luptă. Lucra,rea se remarcă ,prin c,alitatea
modelajului şi firescul proporţiilor. Schema compoziţională-formală a fost
influenţată însă de •desenul pictorului Ioan Costande, care, probaibil, a ~nsoţit
o vreme oastea revoluţionarilor ,români şi poate că, ân aceeaşi vreme iÎn care
Iscovescu lua schiţe ţentin1 ·portretul ,.,craiului munţifor", el realiza compoz.iţia cu Av,ram Iancu călare 19 •
In cea de a 1doua machetă sculptorul l-a reprezentat pe Avram Ianc_u
Sm'brăcat ,în cunoscutul său costum de bucium.an, cu ipistoale grele la bnîu,
cu o mină pe rfrîul arrnăsarul'lli, cu cealaltă rioi,oînd s.arbia ce se profilează
pe cer, poruncitor, ca un avertisment dat dU"şmanilor {fig. 9). CrăÎ-!iCMill,
aproape foăl,ţat în scă.ri, pare un stiÎ,lp al năzuinţelor şi destinului românilor
transi~ văneni.
Calul suplu, are gîtul in_cordat energ;c, iar ,gura ~i este crispată de parcă
ar vrea să-şi rupă zăbala. Picior,ul drept este ridicat ca pentru acţiune. Artistul a insistat a:ci asupra Înţelegerii reciproce om-cal, ,În momentul de ma-re
Încordare sufletească .::e precede orice bătălie.
Soclul este de ·forma unei iprisme -cu laturile treptate curibe. Una dintre
laturile scurte imită hosajul ,în -rustica, pe ceal,altă latură .scurtă, iÎn 1faţă,
apa,r do'l!ă personaje alegorice, iÎn relief foalt: figura unui băi:ibat aproape
nud, după ,ciÎt se :pare :grav rănit {să fie o reprezentare ,a De,sti~?) ~i imâginea unei femei aşez:ate la picioarele rănitului, cu capul sprijinit a durere.
pe mfoa •dTeaiptă, prdbaibil o reprezentare simbolică a Naţiunii care-i depliîrtge
pe eroii căzuţi în lupta pentru dobîn<li,rea libertăţii. Alături de c,alităţile
meritor-ii, in <:e prive~te comporziţia şi ,asipecrul formal, Juicrarea se rema.rcă
1

Artă

"' Mulţumim ~ pe această cale conservatorului ,pr. Rodica Matei, de la Muzeul · de
al R. S. România, pentru inforonaţiiie date.
19 N. Sabău, op. cit., p. 65, fig. 4.
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şi prin note evidente de monumentalitat~, condiţie dintre cele mai de ~mă
pentru un monument ecvestru ccmemorauv.
Sculptorul Dimitriu-Bîr!ad a isprăvit statuia {modelul la sca,ra 1/1, ca,re
urma să .fie turnat ,în brnnz) la sf,îr~itul lui octombr,ie 1929, dar ri•dicarea
monumentului ,în faţa Catedralei ortodoxe române 1din Cluj a fost mereu
amînată din pricina tÎntÎrzierii luc.ră,rilor de construc,ţie (fi.g. 10, 11). E-,i,ficiul
de cult al Episcopiei ortodoxe române, o clădire monumentală în stil neobizantin - creaţie a arhiteeţilor Constantin Pomponiu şi George Cristi.ne!
- a reprezentat un efort financiar uriaş pentru comunitatea clujeană. Criza
economică din ,perioada 1929-1933 a compl,ic.at şi mai mult problemele de
ordin .fina.nciar şi material de pe ~antierul ,de ·construcţie al Catedralei. Lucră.rile prelungite 1peste termenul stabilit s-au isprăvit abia la 5 noiembr,ie
1933, da·r iÎntre timp statuia a fost predată de sculptor Comitetuliui de lniţi-a
tivă din Tfrgu-Mureş, care comandase ce asemenea un monument al lui
Av-ram Iancu, pentru oraşul lor. Sculptorul Dimitriu-&îr!a.d urma să realizeze
un alt monument pentru clujeni. După oîţiva ani s-a ajuns insă la ,înţelegerea
ca. în ora~l de pe Someşul Mic ·să se ,ridice sta tuia Lupoaica cu Romulus şi
Remus, iar statuia ·Închinată memoriei lui Avram Iancu să rămfoă aceea de
la TI·rgu-Mureş.
Statuia ecvestră (modelu'.) a lui Avram Iancu a ,fost terminată de sculptorul Dimitriu-Bîrlaid !a ,începutul anului 1927 şi apoi iÎncredinţată s·pre turnare Fab.ricii de tUITlnătorie V. V. Răşcanu din Bucureşti, una dintre •cele mai
presti,gioase firme 9pe'Cializ.ate in astfel de Întreprin:deri, fabrică aflată sub
conducerea lui V. V. Răişcanu, meşter neîntrecut în turnarea unor statui monumentale, care cereau o •deoseb"tă pricepere tehnică. Dealtifel ~.n această
întreprindere s-au turnat În bronz o seamă de lucrări care mai pe urmă
au .îrnpodoibit pieţele din numeroase oraşe ale ·ţării: Mon,umentul cen,etaşilo~
(1928) pentru Tecuci, Mcmumen-tul Tudor Vladimirescu de Teodor Jurcă,
.Monumentul infarnterriei ,din Bucureşti, Moniumerntul coirpului did-aotic 1di,n Bucure~ti (1930), Monumentul Cuza Vodă din Alexandria (1928) et-c 20 •
La 10 mai 1930, ,în cadrul u,nor mari serbări naţionale, a avut loc la
Tîrgu-Mureş solemnitatea cerzvelirii monumentului ecvestru al bi Avram
Iancu.
După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, pentru a proteja statuia,
Prefectura judeţului Turda, ~mpreună cu Pretu-ra p'.asei Gîmpeni, au Întocmit forme!e, necesare În acele circumsta,n,ţe, pentru a ob.ţiine de la P,rimâria
ora,~ului T,',rgu-Mureş statuia lui A vrarn Iancu (septembrie 1940). C-unînd s-a
luat o nouă hotăr>îre ipotrivit căreia statuia ecvestră urma -să fie înălţată la
Cîmpeni ,. ... unde este centrul moţilor ipe care Craiul Munţilor i-a dus
la izbîndă" în atlÎtea lupte 21 •
Astfel Avram Iancu, reprezentantul cel mai de seamă al revoluţiei române transilvănene, eroul ândră,git şi evocat de popor, revoluţionarul a că
rui virtute străluceşte peste decenii ca un izvor luminos de mîndrie naţio
nală, s-a Întors în munţii săi dragi ca Într-un adevărat Pantheon.

~

20

Petre Oprea, lrtoricuJ.

turnătoriilor

. . Paul Abrudan, op. cit., p. 716.

artirtice în bronz din

Bucureşti,

În

RevMuz, I,
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Dacă Clujul ,şi clujenii ·din cauza vitregiei vremurilor nu au reuşit să
împlineas-ca pentru ora~-ul lor gJÎndul lui Ioan Russu-5i,rianu, ei toţi, la fel
cu toată seminţia rnmânească, i-.au ridiicat lui Avram Iancu un monument mai
frumos ,şi mai dura:bil iîn sufletul lor.

NICOLAE SABAU

SOME PROJECTS FOR AVRAM IANCU'S STATUE IN CLUJ
{1924-1926)
(Abstract)
The author ipresents some unknown so far ·proj~ts worked out in order to be submittod to a competitive examination organised by the „Executive Committce for Avram
lancu's statue in Cluj• in 1923. The projected monument was meant not only to render
homage to the memory of the „soul of the Romanian revolution• of 1848, of the national
hero so dear to all Romanians, but also tot be a symbol of the struggle for national and social emancipation of our people.
·
The Central Committee of „Astra• named a board of specialists, consisting of somc
well-known masters of the Romanian fine arts between the two worLd wars and of a
theorist, professor dr. Coriolan Petranu, spe<:ialist in the history of art, charged to examine
the clay models put forth. The members of this boud <lecided, after deliberation (1924,
1926), to accept th~ clay model oFfered by the scdptor I. Dimit•riu-Bîrlad (1890-1964), as
a pro;ecr for the equestrian statue of Avram Iancu {:pi. 1.). This statue was to be erected
in Cluj, between the Romanian Orthodox Cathedral, whose consttuction was under way,
an<l thc National Theatre. Because of the protracte<l construction works, which went over the
estabjjshed term, the sculptor ceded the monument to the town of Tîrgu-Mureş. There it
has been offi~ia'.ly unvei!ed, in 19.30 during the nat:onal festiv.ities organise<l on this occasion.
In 1940 the eq·1estrian statue of Avram Iancu has been moved to Cîmpeni, in the
mountains where the „King of Mountains• led the mountaineers to victory in battle.
The author un<lertakes in what follows a brief analy~is, in what regards the style
and shape, of some of the projects presented to be examined, showing the e.lforts made by
the sculptors in or<ler ro solve thi~ problem, as well as the stylistic incom;i.stences which
lowered ·the value of those works. One examined the clay models of C. Medrea (pi. 4),
M. Car.a (pi. 5), Iordănescu (.pi. 6) and J. Schmidt-Faur (pi. 8, 9).
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I. Dimitriu-Bîrlad. Statuia ecvestră a lui Avram Iancu, 1927. Cîmpeni.
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I. Dimitriu-Bîrlad.
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I. Dimitriu-Bîrlad.
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I.

Iordănescu .

Proiect pentru monumentul lui Avram Iancu, 1926.
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Catedrala

or.todoxă română

din Cluj,

faţada sud-estică,

în timpul

construcţiei

z

(1925).
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Catedrala

ortodoxă română

din Cluj în timpul
cupolei de peste n aos (1926).
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constru cţiei

CIRCULAŢIA CARŢII

VECHI ROMANEŞTI
IN JUDEŢUL CLUJ (IV)

In partea a patra a lucrării noastre vom descrie cărţile vechi româneşti
de la bisericile ortodoxe din: Bucea, BUJ1eşti, Ciubanca, Ciubancuţa, Corneşti, Dîrja, Făureni, Petea, PI.a1uri, Poieni, Pruni, Sînpaul, S:mioana şi
Vechea.
Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Bucea

220. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
în piele maron aplicată pe :emn, chenar cu motive florale imprimate .prin ip-resare, fragmente de închizători.
Coperta ÎntlÎi şi primele trei file ,desprinse.
~n-2° (27,4X18 cm); f. titlu lipsă; [3] f. + 415 f.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 1 r. - 12 r.: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, prin care se arată
că popa On,u -done,ază ca.nea bisericii din Bucea.
f. 13 r. - 38 r. şi 43 r. - 49 ,r.: însemnare cu cara.ctere ohirilice, datată
1800, autor Ioan Popoviciu, paroh în Bucea, spune că popa Nuţu şi doi veri
primari din Beznea au vfodut cartea cu 14 florini lui Gage Ioan cin Bucea.
f. 415 v.: însemnare cu caractere chirilice, datată văleat 1728, din care se
înţelege că Chi,riacodromionul este al foi popa Pătru den / Bezne/a] de

Legătura

sămînţti.

221. Octoih, Rîmnic, 1742.
ipe ,canon, cotorul şi colţuri:e 1n ipînză.

Legătura în hfrtie aylicată
Conservată satisfăcator.

in-4 ° (20,1 X 15,1 cm); f. titlu şi f. de la început lipsă; 126 f. (numerotate
124).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 + 124 f.
222. Triodion, Blaj, 1771.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstigniri,i, cei patru evanghelişti şi chenar cu motive geometrice impr~mate.
Cot<>rul lipsă, distrusă unitatea blocului de carte.
in-2° (35 X22 cm); f. titlu + 246 f. (numerotate greşit 236).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] .f. + 236 f. + [1] f.
forzaţ: însemnare cu caractere chirilice prin care se arată că sătenii au cumpărat cartea cu 30 de florini.
f. l r. - 22 r.: însemnare cu caractere chirilice, parţial lizibilă, datata 1795,
din care reiese că T riodionul a fost cumpănt pentru biserica din Bucea şi
sînt am ntiţi cei care au contribuit cu bani ,În acest scop.
greşit
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223. Evanghelie, Blaj, 1776.
maron ,aplicată ,pe lemn, medalion cu o scenă religioasă
patru evanghelişti şi chenar cu motive geometrice imprimate, fragmente ,de fochizători
Conservată satisfă-cător, lipsă coperta a doua şi parţial cotorul.
in-2° (33,2X21,5 cm); p. 5, 6 •din Minologhion, Blaj, 1781; f. titlu + [3] f.
+ 344 ,p. + p. 1, 2 din MinologhiO'Tl ...
BR V, II, nr. 394; [4] f. + i.344 p.
f. [2] v. - .f. [3] r.: însem!Ilare cu ca,ractere chirilice, nedatată, referitoare
la cumpărarea cărţii cu 14 zloţi de către Ilie Toderu din Ciucea.
224. St.rastnic, Blaj, 1773.
Legătura în piele ma·ron aplicată pe lemn, scena răstignirii, evangheliştii ş1
chenar cu motive geometrice, .fragmente de inchizători.
Conservată satisfăcător, lipsă cotorul.
in-2° (35X22 cm); f. titlu
187 p.
[1] f. din Triodion, Blaj, 1771.
BRV, II, nr. 382; [1] f. + 187 ip.
225. Octoih, Bl-aj, 1783.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, chenar cu motive florale 1mpnmate, in mijloc - Isus, fragmente de ,închizători.
Distrusă unitatea cărţii ~i a blocului de carte.
in-4° (H X 17,1 cm); f. titlu + 448 p. + p. 451-478 + [1] f. + 224 p.
BR V, IV, nr. 179; [1] f. + 478 + 224 p.
226. P.enticostarion, Sibiu, 1805.
Legătura În piele maron a;plicată pe lemn, scena răsti-gnirii şi chenar cu motive vegetale şi florale imprirn-ate, o închizătoare şi urmele celeilalte.
Primele file deteriorate mecanic, legătura perforată de anobiiide.
in-2° (36,5 X22 cm); f. titlu + 362 p.
BR V, II, nr. 685; [ 1] f. + 362 p.
coperta .înmi: .însemnare cu caractere chirilice, nedatată, referitoare la cumpă
rarea ca,rţii de către săteni.
227. Liturghii, Sibiu, 1814.
Le-gătura în piele maron -aiplicată pe lemn, scena răstignirii ş1 chenar cu motive florale imprimate, o închizătoare şi urmele ce:eilalte.
Cîteva fi~e desprinse.
in-4° (22X 18,4 cm); f. titlu + [1] f. + 316 ip.
BRV, III, nr. 853; [2] f. + 316 p.
[1] f. v. - p. 6: insenmare cu caractere chirilice prin care se spune că în
.anul 1818 Ivainnu Ioanu ,a cumpa,rat cartea cu 12 florini.
forzaţ: însemnare cu caractere chirilice, autor Albu Petru din Ciucea, care
.aminteşte că în luna deche(m)vrie 1848 l-a găzduit ,pe domnu(l) Sachiani dm
Tildeciu Mi<l' [?].
228. Octoih ou cata'CJasierr, Buda, 1826.
Legătura ,În piele neagră aplicată pe carton, o cruce ş1 chenar cu orna.mente
tipografice aurite.
Deteriorată mecanic, distirusă unitatea cărţii.
in-4° (21,3 X 18 cm); .f. ,titlu + [7] ,f. + 48 f. + [1] f. + f. 49-141.
BRV, III, nr. 1284; ,[5] .f. + 141 f.
Legătura în piele
greu vizilbilă, cei

+

+
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[1] v.: însemnare cu caractere latine, autor Mikhail Furcovits, învaiţător
Bucea, arăttnd că Octoihul a fost dăruit bisericii de aici ,În anul 1830.
141 v.: însemnare cu caractere latine: Mikhail Furkovits / invatiatoriu /
a.nul 1864/5 in Bucea.
229. Tipiconul, Buda, 1826.
Legătura in piele neag·ră ,aplicată pe carton, o cruce şi chenar cu ornamente
tipografice aurite.
Distrusă unitatea cărţii.
in-4° (21,3X18 cm); 73 :f. cu f. titlu + [3] ,f.
BRV, III, nr. 1292; 73 + (3] f.

f.
in
f.
in

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă română Buneşti

23C. Apostol, ltîmnic, 1747.
Legătura în ,p:ele maron aplicată pe lemn,
mate, o fochizătoare ~i urmele celeilalte.
Comervată s.atiS1făcător, lipsă coto·rul, dteva

o cruce

şi

motive florale impri-

file siînt restaurate.
in-4° (19,8X15 cm); if. .t1tlu + [3] :f. + 252 f. + f. 254,255.
BRV, II, nr. 251; [4] ,f. + 256 f.
f. l r. - 9 r. şi 11 r. - 25 r.: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, ară
tîn:d că Mo(ro)şa(n) Grigorie a dat cartea popii Andreiu.
231. Penticostarion, Blaj, 1808.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu
motive florale imprimate, urme de închizători.
Distrusă unitatea cărţii, primele file desprinse.
in-2° (34,7X21 cm); f. titlu + 212 f.
BRV, III, nr. 746; [1] f. + 212 f.
232. Triodion, Blaj, 1813.
Legătura în piînză neagră aplicată pe lemn, o cruce imprimată pnn presare
şi aurită.
Conservată satisfăcător,

dteva file ,restaurate defectuos.
in-2° (32,9X21 cm); f. titlu + 208 p. + ,p. 215, 216 + p. 209-214 +
p. 217-304 + p. 306, 305 + p. 319, 320 + p. 307-318 + p. 321-590
+ p. 617-620 + p. 623-626 + p. 629, 630 + p. 627, 628 + p. 621,
622 + p. 591-616. BRV, III, nr. 836; [1] f. + 630 p.
f. titlu v. - p. 2: Însemnare cu caractere chirilice ce atestă cumpărarea cărţii
cu 20 de zloţi ·de către Mobolea Toader pentru biserica Săipla-cului, in anul 1837.
p. 102: însemnare cu caractere chirilice referitoare la cumpărarea cărţii cu
23 de zloţi.
233. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura ,în piele maron aplicată'. pe lemo, o ·cruce imprimată'. aurită şi che~
nar cu motive florale.
Conservată satisfăcător.

in-2° (34X22 cm); f. titlu + 18 p.
BRV, III, nr. 947; 1 f. + 217 p.

+

p. 23-217.
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forzaţ: ~nS<mnare cu caractere latine, datată 18 martie 1893, autor preot:tl
loainu Sonera, care spune că săten:j din Să-placu au cumpărat cartea cu 3
florini ~i 78 de cruceri ,pentru biserica de aici.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă româ?u'î. Ciub..::.ncrz

234. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
Legătura .În pie'.e maron aiplicată pe lemn, motive geometrice imprimate, fragmente de Închi.~ători.
Distrusă unitatea b:ocului de carte, file:e liminare fra,gmenta:-e, lipsă cotorul
.si pielea copertei a doua.
in-2° (26X17,2 cm); f. titlu+ [1] f. + f. 3 + f. 5 - 415.
BR V, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 8 r. - 21 r.: :Însemnare cu caractere ohirilice, fra.gmenta.ră, datată 1809,
19 die aprilis, autor Ioan Mezei, dascăl la V aad, arată că această carte -aparţine b~se,ricii d:n CiUJbanca Mică şi a fost cumpărată c'e la Pop Ghiorghie.
235. fa.:anghelie, Bucureşti, 1723.
Legătura .în piele maron aplicată pe lemn, ornamente cu moti\·e geometrice
şi florale aplicate, fragmente de închizători.
File pătate de ceară sau deteriorate mecanic.
in-2° (27,2 X 19,5 cm); f. titlu + [3] f. + 180 f.
BR V, II, nr. 182; [ 4] f. + 180 f.
f. t:t'.u r. - 192 r: însemnare cu caractere chirilice, autor nemeşul Ţiple
lanoşu I/ din Dăbîca, atestă cumpăra,rea <:ărţii cu 10 Lorini şi 2 mărie-şi de
către Pate Ghio(r)ghie din Dăbîcw., probabil În 1775.
coperta a doua: ~nsemnare cu caractere latine, -arătiînd că Basiliu Miele a
donat cartea bisericii din Ciubanca Inferioară în anul 1894.
coperta a doua: însemnare cu caractere latine prin care se spune că această
Evanghelie a fost adusă din comuna Hăşmaş de Cristea Ileana pentru pa,rohia Ciubanca, -deoarece Evanghelia folosită înainte era parţial arsă din 1894,
::înd a ars şi biserica de lemn.
236. Octoih, Blaj, 177C.
Legătura 1n p:ele maron aplicată pe lemn, o cru:e şi chenar cu motive geometria imprimate, fragmente de ânchizători.
Conservată satiSJfăcător, filele liminare desprinse.
in-4° {20,8X15 cm); f. titlu + 211 f. + 100 f.
BR V, III, nr. 371; (2] f + 211 .f. + 104 f.
f. 89 v.: însemnare cu caractere chiri:ice, datată 1859, arăcind că Octoihd
este al lui Michie Ilie.
f. 1 v.: fosemnare cu caractere chiriFce, arăcind că această carte este a
lui ... [?] Ilie, probalbi.\ cumpărată cu 8 zloţi.
237. Evanghelie, Blaj, 1776.
Legătura în pie;e marorn apli.cată ,pe lemn, scena răstignirii, evanghe!iştii ş1
motive flora~e imprimate.
Legă tura şi unele file •restaura te, filele arse :a colţul c!e sus, dreapta.
in-2° (31,5 X 18 cm); if. t:,tlu + (3] .f. + 344 p.
BRV, II, nr. 394; [4] .f. + 344 p.
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f. [3] v.: însemnare cu caractere chirilice, ,par,ţial lizibilă, prin
care se spune că Mărian Samoilă ,a luat cartea de la ... [?] Găvrilă din

f- titlu v. Hă·ş.ma[ş].

Cartea veche româncwcă la biserica ortodoxă romană Ciubăncuţa
238. Evanghelie, B~aj, 1765.
în pie!e maron aplicată pe lemn, scena răsti.gni,rii, evanghe:iştii şi
chenar cu ornamente geometrice imprimate.
Legătura restat1rată cu piele roşie, cotorul fragmentar.
in-2° (31,7X20,4 cm); f. titlu + [3] f. + 346 p. (numerotate greşit 363)
+ [1] p.
BR V, II, nr. 342; [4] f. + 363 p.
coperta Întîi: este transcrisă inscripţia de deasupra uşii bisericii din CiuLegătura

băncuţa.
forzaţ r.:
forza·ţ v.:

este transcrisă inscripţia ,din altarul bisericii din Ci.ubăncuţa.
însemnare cu ca,ractere latine, aminteşte că la 26 aprilie 1941, la
biserica din CiUJbăncuţa au fost puse ,ferestre noi.
f. [3] r.: însemnare cu ca,ractere chiriJice, datată 811. 23 avgt., arăt'in:l că
Evanghelia a fost cumpărată de Filia [?] Pătru(ţ) din Ciu!băncuţ,a şi a dat-o
bisericii de aici.
239. Triodion, Blaj, 1771.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, fragmente de închizători.
Conservată sat1sfăcăto,r.

i.n-2° (33,2X20, 5 cm); f. titlu + 246 f. (numerotate greşit 236) + [1] f.
:BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 ,f. -sau [1] f. + 236 ,f. + [1] ,f.
forzaţ r.: însemnare cu caractere latine, datată 18 martie 1859, menţionînd
că Triodionul este din Fe[l]so Csobanka.
forzaţ v.: însemnare cu caractere latine, datată 1849 în 24 iulie, din care
reiese că sătenii din Ciubancuţa au cumpărat cartea cu 55 de florini de la
preotul Balateam..u Dumitru din acelaşi sat.
f. 82 r. - 86 r.: însemn-1.re cu ca,ractere chi,rilice, greu lizibilă datorită întregirii scrisului r·e către o altă persoană, arătînd că Triodionul s-a dat din
mila crăiască bisericii unite din Teocul ... prin ... Iacob Aron .. .
copert" a doua: însemnare cu caractere chirilice atestînd cumpărarea că,qi.i
de căut: CrăciU1naş Vilă cu soţia.
240. Stnastinic, Blaj, 1773.
Legătura .în hîrtie .ap:icată pe carton, cotorul în piele maron.
Fi!e restaurate ,defectuos, file pătate de ceară.
in-2° (31X19,2 cm); f. titlu + 187 p.
BRV, II, nr. 382; [1] f. + 187 p.
241. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura În piele marno aplicată ,pe lemn, chenar cu mouve florale imprimate, fragmente de închizători..
Conservată satisfăcător.

in-2° (34,7X21,8 an); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
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f. titlu r.: însemnare cu caractere chirilice prin oare ~ spune că popa Pav<J/,
preotul satului trebuie să aibă grijă de carte.
f. titlu r.: însemnare cu caractere ahiri1ice, datată 1802, / luna noemvrie în
10 zile, referitoa.re la cumpărarea cărţi.i.
p. 1-29: fosemnare cu caractere chirilice, datată'. ca mai sus, atestnnd cumP!u:area cărţii de către sătenii din Ciub.anoa Mică şi dăruirea ei bisericii de
ai.ci.

Cairtea veche

românească

la biserica

ortodoxă romitnă Cameşti

242. Octoih, Blaj, 1760.
1n piele ma.ron .aiplicată'. pe lemn, chenar cu motive florale.
File restaurate defectuo·s, legătura refăcută'. ,şi deteriorată mecanic.
in-4° (21,8X16,3 cm); f. titlu + 502 p. (numerotate greşit 498) + 218 ,p.
(numerotate greşit 219) + 30 p. + p. 33, 34 + p. 31, 32 + p. 37, 38.
BRV, II, nr. 322; [ 1] f. + 498 + 219 + peste 36 p.
243. Evanghelie, Blaj, 1765.
Legărura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstigniri.i, evanghelişrii ş1
chenar cu motive florale imprimate.
Legătura refăcută şi deteriorată, ffele liminare perforate de anobiide.
in-2° (32,8X21,5 cm); f. titlu + [3] f. + 346 p. (numerotate greşit 363)
+ [1] p.
BRV, II, nr. 342; [ 4] f. + 363 p.
f. [1] r. - ,p. 9: însemnare cu caractere latine, arărund că Papp Onaciu a
cumpărat această'. carte pen~ru biseri.că.
244. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura .im pînză aplicată pe carton, o cruce şi ornamente tipogra1fice.
Legătura

Conservată satisfăcător.

in-2° (32,3 X 21 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
f. titlu r.: însemnare cu caractere latine atestfod cumpărarea cărţii pentru biserica din Chendm.

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă română

Dîrja

245. Evanghelie, Blaj, 1776.
în piele maron apli.cată pe lemn, o cruce şi chenar cu ornamente
florale aurite, fras11.3ente ale unei .închizători şi urmele celeilalte.
Conservată'. sa tisifacă tor.
in-2° (33,4X21,5 cm); [3] f. ,a1be + f. titlu + [3] f. + 344 ip.
BRV, II, nr. 394; [4] f. + 344 p.
coperta Întîi: Cu caractere chirilice este notată o reţetă contra durerii de ochi
şi albeţii, da ta tă Turda, 22 / 4, 87 6.
246. Minologhion, Blaj, 1781.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente geometrice imprimare,
două închizători din metal ,şi piele.
File restaurate defectuos, cotorul şi cîteva file desprinse.
Legătura
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in-2° (33,5X22,5 cm); 1f. titlu lipsă; 156 .p. + [6] f. + p. 157-390 + p.
399-1140 (numerotate greşit 1149) + 63 p.
BRV, IV, nr. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 2-13: .însemnare cu caractere chirilice, datată 1801, martie, 20, referitoare la donarea cărţii bisericii d-in Dîrja.
247. Triodion, Blaj, 1800.
Legătura fo piele maron aplicată pe lemn, chenar cu ornamente geometrice
imprimate, meca:ion cu Bunavestire, .fragmente de în·chizători.
Distrusă unitatea că,rţii şi a blocului de carte.
in-2° (34,5 X21,3 cm); f. titlu + 630 p.
BR V, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
p. 5-55: însemnare cu caractere chirilice, datată 1808, ară~înd că Merţan
Mărie a cumpărat cartea şi a idat-o bisericii din Dîrja.
248. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura în piele maron apli.cată pe lemn, chenar cu 011namente geometrice
şi un medalion cu ,focioara cu pruncul, urme. de ,Închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,7X21,7 om); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; 1 f. + 258 p.
forzaţ v.: .însemnare cu caractere latine, consemnînd seceta -din toamna anuiui 1891.
249. Penticostarion, Blaj, 1808.
Leg:ilura ,în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi. chenar cu motive florale imprimate, urme de fochizători.
Conservată satisfăcător, 5 file sînt fragmentare.
in-2° (35 X21 cm); f. titlu + 212 f.
BRV, III, nr. 746; [1] if. + 212 f.
coperta Întîi: însemnare cu caractere latine, datată 1 iulie 1898, Dergea,
autor Ioan.nu Hatieganu, descriind furtuna din seara zilei de 30 iunie 1898,
cînd a fost trăznit /oann Marianu.

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă romJ..nă

Fâur'elni

250. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
piele maron aplicată .pe lemn, urmele celor două 1ncuietori.
Conservată satisifă.cător, lipsă coperta a doua.
in-2° (26,4X16,4 cm); f. titlu lipsă; 415 f.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
coperta în~îi: În'semnare ·cu caractere latine, datată Coacsu, 1848, atestă cumpărarea cărţi.i de către preotul Vasiliu ... [?].
p. 122 r. - 126 ,r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1797, menţionează
că popa Ştefan din Şuiteu a împrumutat cartea ca ,s--0 citească.
251. Liturghii, Blaj, 1775.
Legătura în piele maron aplicată ·pe lemn, ornamente geometrice imprimate.
Distrusă unitatea cărţii, oîteva file desprinse.
in-4° (21,2X16,7 C.1I1); f. titlu + [1] f. + 223 ,p. (numerotate greşit 222)
+ [1] p.
BRV, II, nr. 391; [2] f. + 223 p. (recte 224).
Legătura lÎn
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252. Octoih, Blaj, 1792.
În piele maron aplicată pe lemn, ornamente geometrice ~ f!o•rale,
fragmente de închizători.
Distrusă unitatea cărţii şi multe .fi.le desprinse.
in-4 ° {22 X 15,5 cm); f. titlu + 56 p. + p. 59-62 + p. 57, 58 + p. 63160 + p. 163-184 + p. 161, 162 + p. 185-360 + p. 363-424 + 168 p.
+ p. 171-196.
BR V, II, nr. 556; [2] f. + 424 + 196 p.
253. Peinticostarion, Sibiu, 1805.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu motive florale impr=mate, fragmente de Snchizător=.
Dist,rusă unitatea cărţii, file deteriorate mecanic.
in-2° (35,5 X 22 cm); f. titlu + 362 p.
BRV, II, nr. 685; [1] f. + 362 p.
legătura

Cartea veche românească la biserica orDodoxă română Pete.a.

254. Adunarea cazamiilor, Viena, 1793.
Legătura În piele maron apli·cată
Conservată satisfăcător.

pe carton.

in-2° (36,7X22,4 cm); f. ti.t!u + [4] f. + 94 f. + 88 f. (numerotate greşit
84) + 87 f.
BRV, II, nr. 558; [5] f. + 94 + 84 + 87 f.
forzaţ: însemnare cu caractere chi,rilice, menţionînd că Ţ ucrra Gheorghie a
cumpărat cartea cu 9 zloţi.
forzaţ v.: cu caractere chirilice este scrisă Cîntarea feciorului celui ce se cîntă
în ţară strină.
f. titlu v.: însemnare cu cara:tere chi·ril'ce, datată 25 de zile, mai, în 1834,
autor ŢucT'a Iosif, aminteşte că a început zidirea morii.
f. 1 r.: înserr:nare cu caractere chirilice, datată 5 zile / Jevruarie, anul 1836,
menţionează seceta din 1834.
f. 67 v.: însemnare cu caractere chiriEce, datată 877, arată că Ţuora Gheorghie / din BÎrsa este proprietarul cărţii.
forzaţ v.: însemnare cu caractere chirilice, <latată tn 22 de zile / luna l.ui
mai, anu[ lJ / 1817, autor /oanu Batrina aflătoriu / in satul Voivodeni, ară tind
că această carte aparţine lui Ţucra Gheorghie din B1rsa, care ,a cumpărat-o
la Arad cu 9 zloţi.
255. Triodion, Blaj, 1813.
Legătura în ,piele maron a;:-,licată pe lemn, o cruce şi chenar cu mctive vegetale imprimate, o închizătoare şi urmele celeilalte.
Conservata satisf1cator.
in-2° (34,2 X 20,5 cm); f. titlu + 506 p. + p. 511-630.
BRV, III, m. 836; [1] f. + 630 p.
256. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura în pie:e maron aplicată pe lemn, o cruce şi. chenar cu motive vegetale imprimate, fragmente de ,închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (34,1 X 21 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.

MUZEOLOGIE -

RESTAURARE -

PATRIMONIU

689

257. Ootoih, Blaj, 1825.
in pie:e maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu
motive geometrice imprimate, fragmente de înohizăto•ri.
Legătura

Conservată satisfăcător.

in-4 ° (21,6 X 17 cm); .f. titlu + 434 p. + 239 p. + [2] p.
BRV, III, nr. 1242; [1] f. + 434 p. + 239 + [2] p.
Cartea veche nomâlne<1JS1Că la biserica 011t'i0doxă rommiă Pl•i
258. Chiriacodromion, Bălgrad, 1699.
în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu moti.ve florale imprimate, fragmente de îndtizători.
File restaurate defectuos.
in-2° (25,4 X 17 cm); f. titlu + [ 2] f. + 256 f. + f. 261-408 + f.
257-260 + f. 409-413.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 357 r. - 358 r., 361 r. - 362 r., 364 v. - 37C r: însemnare cu caractere
chirilice, catată 1777, autor Nuţ, popa Todor, cu privire la cumpăr.area
Legătura

cărţii.

259. Octoih, Blaj, 1760.
fo piele maron aplicată pe lemn, scena răstiignirii ~ chenar cu motive florale imprimate, urme de fochizători.
Con-servată satisfăcător, primele trci fi:e sînt fragmentare.
in-4 ° (19,5 X 14,4 cm); f. titlu + 506 p. (numerotate greşit) + 218 p. (numerotate greşit) + 34 p.
BR V, II, nr. 322; [ 1] f. + 498 + 219 + peste 26 p.
260. Catavasier, B!aj, 1769.
Legătura în piele maron aplicată ,pe lemn, urme de închizători.
Lipsă coperta a doua, multe file desprinse.
in-8° (16,5X9,7 cm); f. titlu + (2] f. + 138 p. + 141-184 + p. 187192 + p. 195-462 (numerotate greşi,t 463).
BRV, IV, nr. 364; [.3] f. + 463 p.
261. Litwrghii, Blaj, 1775.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente cu motive geometrice.
File restaurate defectuos, file perforate de andbiide.
in-4° (18,2X15,5 om); f. titlu + (1] f. + 223 p. (numerotate greşit 222)
+ (1] p.
BR V, II, nr. 391; (2] f. + 223 p.
forzaţ r.: însemnare cu caractere latine, datată 857, iunie, JO, arătînd c:1
N ucz Vaszilie a legat cartea.
262. Evanghelie, Blaj, 1776.
Legă tura l~pse,şte, file desprinse.
in-2° (34,3 X21,5 cm); f. ,titlu + [3] f. + 344 p.
BRV, II, nr. 394; (4] f. + 344 p.
263. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente florale imprimate, fragmente ale unei închizători ~ urmele celeilalte.
Legătura

44 - Acta Mvsel Napocensis - voi. XVIIU1981
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cotorul, distrusă unitatea blocului -de carte.
in-2° (34X22 cm); f. -titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
p. 4-31: însemnare cu caractere chirilice, parţial lizibilă, atestînd cumpă
rarea cărţii de c1ţiva săteni şi donarea ei .bisericii.
264. Strascnic, Blaj, 1804.
Legătura tin piele maron aplicată ipe lemn, scena răst~irii şi chenar cu motive florale, fragmente ale unei închizători şi urmele celeilalte.
Conservată satisfăcător.

in-2°(34,2X21,7 cm); .f. titlu + 217 ip. (numerotate g-reşit 218).
BR V, II, nr. 674; [1] f. + 218 p.
265. Penticostarion, Blaj, 1808.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente geometrice, urme de
închizători.
Conservată satisfăcător,

prima copertă l~psă.
in-2° (34,7X20 cm); f. ,titlu + 212 rf.
BRV, III, nr. 746; [1] f. + 212 f.
266. Triodicm, Blaj, 1813.
Legătura 1n piele maron ,aplicată pe lemn, scena răstignirii ŞI chenar cu
motive geornet•rice, o Snchizătoare şi urmele celeilalte.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,2X21 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, III, nr. 836; [1] f. + 630 p.

Cartea veche

rom2n~că

la biserica

ortodoxă română

Poieini

267. Apostol, Bucureşti, 1743.
în piele maron aplicată ,pe lemn, o -cruce ŞI chenar -cu ornamente
imprimate, o închizătoare şi urmele celeilalte.
Legătura roasă, file pătate.
in-2° (30,4X20,9 cm); ,f. titlu + [1] f. + 178 1f.
BRV, II, m. 229; [2] f. + 178 f.
f. 25 v. - 58 ,r. ,şi 60 r. - 63 r.: în•semnare cu caractere chirilice, autor
popa Simio(n) di(n) Bologa, datată luina lui iulie în 29 de / zile I/ ... 1801,
amintind că Ina Pasc a cumpărat cartea cu 20 ,de florini ~i a ,dat-o hisericii
din Bologa.
268. Evanghelie, Runnic, 1746.
Legătura În piele maron aplicată pe lemn, cei patru evangheliŞti. şi scena
răstignirii, chenar cu motive florale, fragmente de ,închizători.
Legătura roasă, oîteva file desprinse.
in-2° (30,7X20,6 cm); if. titlu + [3] ;f. + 159 f. (numerotate greşit 164).
BRV, II, nr. 246; [4] f. + 164 rf.
f. 17 v. - 33 r.: însemna,re cu caractere chirilice, autor popa Ion din Buteni, arătînd că Evangheli.a a fost cumpărată de către Dejeu [?] Toader cu
17 florini .şi un miel, probabil Ia 14 martie 1760 şi -dată bisericii din Şebiş.
f. 164 v.: însemnare cu caractere chirilice referitoare la vunzarea că11ii.
Legătura
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269. Penticostarion, Blaj, 1768.
fo piele ma•ron aplicată pe lemn, o cruce şi urmele unui. chenar imprimat _prin presare, o închizătoare şi urmele celeilalte.
DistrUSa unitatea cărţii şi a blocului ce carte.
in-2° (32,8X2C,8 cm); 1f. titlu + [1] f. + 202 f.
BRV, IV. nr. 143; [2] f. + 202 ,f.
270. Apostol, Blaj, 1814.
Legătura [n hîrcie aplicată pe carton, cotorul şi colţurile în piele.
Cîteva file desprinse, legătura deteriorată mecanic.
in-2° (34,8 X22,5 cm); f. titlu + 264 p.
BRV, III, n·r. 845; [1] f. + 264 p.
271. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătura ,în piele maron aplicată pe carton, scena ră1scignirii ş1 chenar cu
motive florale imprimate prin presare.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-2° (33,8 X 21,8 cm); f. titlu + 217 p.
:BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
Legătura

C4Ttea veche

românească

la bis~rica

,or,todoxă română

P~

272. Evanghelie, Snagov, 1697.
Legăwra în pi.ele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii,
ghelişti şi chenar cu motive florale, fragmente de închizători.
Distrusă unitatea cărţii, cotorul parţial lipsă.

cei patru evan-

in-2° (28,2X19 om); .f. tit!u + [2] f. + 180 f.
BRV, I, nr. 103; [3) .f. + 180 ,f.
coperta întîi: însemnare cu ca·ractere chirilice, semnată Moroşan Mihtzil /
Moroşan Ioan, aminteşte foametea din 1816.
273. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura in piele maron aplicată pe carton, o cruce şi chenar cu motive
geometrice.
Cîteva file desprinse, cotorul lipsă.
in-2° (30,3 X 19,9 cm); f. titlu + [1] f. + 187 p. (numerot.ate greşit 179).
BRV, IV, nr. 290; [2] f. + 179 J.
f. titlu r. - f. [1] v.: însemnare cu caractere chirilice, pa•rţial lizibilă, datată 1847, martie, 15, referi.toare la cumpărarea cărţii cu 4 zloţi şi donarea
ei bisericii din Olpret.
p. 3: însemnare cu caractere chirilice, ară tînd că St,ra stnicul a fost cumpărat
de Crăciun Mateiu din Gîrbău.
274. Euhologhion, Blaj, 1784.
Legătura fo piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi chenar, fragmente de
1

închizători.
Distrusă ooi.tatea căr,ţii şi

a blocului de carte, .deformare liniară.
in-4° (18,7X15,2 cm); [1] f. ilustraţie + f. titlu + [2] f. + 607 rp. + [1] p.
BRV, II, n-r. 475; [4] f. + 606 p. + [4] f.
275. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura ,În piele maron aplicată pe lemn, fecioara cu pruncul şi chenar cu
motive florale imprimate.
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Distrusă

unitatea cărţii, filele tăiate pentru noua legătură.
in-2° (29,8X19,2 cm); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
p. 1-15: însemnare cu caractere chiriJice, din care reiese că fo 1800 Mărian
Urs a cumpă.rat cartea şi a dat-o bisericii din satul Pruni.
276. Penticost~on. S~biu, 1805.
Legătura [O pie!e maron aplicată pe lemn, o cruce imprimată, fragmente de

închizători.
Pielea legăturii rigi.dă şi roasă,

iprimele file deteriorate.
in-2° (34,6X20 cm); f. titlu + 2 p. + p. 5-362.
BRV, II, nr. 685; [1] f. + 362 p.
p. 1-25: însemnare cu caractere chirilice, fragmenta-ră, atestiînd cumpararea
cărţii fo anul 1806.
277. Liturghii, Blaj, 1S07.
Legătura în piele maron aplicată ,pe lemn, o cruce şi chenar cu motive geometrice, fragmente de închizători.
Cotorul lipsă, distrusă uni.tatea cărţii.
in-4 ° (20,1 X 15,5 cm); rf. titlu + [1] f. + 204 p.
BRV, II, nr. 721; [2] f. + 2C4 p.
Cartea veche românească la bisericia or-rodoxă româJnă SÎJnp,aJUl

278. Strastnic, Blaj, 1753.
Legătura fo piele maron aplicată pe lemn, fragmente
Distrusă unitatea cărţii, cotorul .fragmentar.

de închizători.
.
186 p. (numerotate greşit 178).

in-2° (32,8X20,5 cm); f. titlu + [1] f. +
BRV, IV, nr. 290; [2] + 179 f.
coperta înt1i: trei unsemnări cu caractere chi.rilice, datate 1786, referitoare
la nişte ~mprumuturi de hani, la cumpărarea unui lot de pa.mîn.t, şi la o
luare ca zălog.
forzaţ: fosemnare cu caractere chirilice, datată 1772, referitoare Ia cumpă
r.area cărţii cu 10 mărieşi de către Cheta(n) Gabor, care a dăruit-o bisericii
din Sînpaul.
C<;Perta a ~~a: ~n~emnare cu caractere chirilice, au.tor PoPa V asilie din
Smpaul, aratimd ca .rn 1773 ,bucatele au fost scumpe ş1 .i,mmteşte preţul lor.
coperta a doua: însemnare cu caractere chirilice, datată 1786, referitoare la
angajarea unei slujnice şi la plata acesteia.
279. Octoih, Blaj, 1770.
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi chenar cu motive florale
imprimate, o fochizătoare şi urmele celeilalte.
Conservată satisfăcător, legătura restaurată.

in-4° {21,6X16,8 an); if. ti.tlu + 211 f. + 104 f.
BR V, III, m. 371; [2] f. + 211 1f. + 104 .f.
280. Triodion, Blaj, 1800.
Legătura fo piele maron aplicată pe lemn, medalion cu fecioara cu pruncul
şi chenar cu mol'ive florale, fragmente de fochizători.
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Legătura roasă, cîteva file desprinse .
.in-2° (32,2 X 21 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
281. Euhologhion, Blaj, 1815.
Legătura 3n ,piele maron aplicată pe lemn, medalion cu scena răstigni.rii şi
chenar cu motive 1geometrice imprimate, urme ,de ânohizători.
Legătura refăcută şi deteriorată, cîteva file restaurate defectuos.
in-4° (21,7X16,9 cm); f. titlu + [2] f. + 6 p. + p. 9-224 + p. 305,
306 + p. 225-304 + p. 307-610 + [4] f.
BRV, III, nr. 875; [2] f. + 600 p.
p. 374-38C: ,însemnare cu caractere latine referitoare la vreme, munca
cîmpului şi sărbătorile din 1866.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Sîntioana

282. Evainghelit, Blaj, 1765.
.în pie:e maron aplicată pe lemn, o cruce ş1 chenar cu ornamente
florale imprimate, urme de Închizători.

Legătura

Conservată satisifăcător.

in-2° (32,3 X20,4 cm); f. titlu + [1] f. ce la sfîrşit + [3] f. + 346 p.
(numerotate greşit 363).
BRV, II, nr. 342; [4] f. + 363 p.
p. 5-13: însemnare cu caractere chirilice, referitoare la cumpărarea cărţii
pentru biserica Cesari.ului.
283. Apostol, Blaj, 1767.
Legătura ân piele maron aplicată pe carton, o cruce şi chenar cu ornamente
florale im:erimate.
Conservata sati'Slfăcător.
in-2° (31,9X20,5 cm); f. titlu + 4 f. + f. 8, 9 + f. 6, 7 + f. 10-162 (numerotate greşit 138).
BRV, II, nr. 348; [1] f. + 140 f. numerotate greşit.
284. Octoih, Blaj, 1770.
Legătura ~n piele maron -aplicată pe canon, o cruce ş1 chenar cu motive
geometrice.
Conservată satisfăcător.

in-4 ° (20,9 X 16,7 cm); 1f. t~tlu + 211 f. + 104 f.
BRV, II, nr. 371; IV, nr. 271; [2] f. + 211 + 104 f.
285. Triodion, Blaj, 1813.
Legătura ,î,n piele maron ap'.ic.ată pe carton, scena răstignirii şi chenar cu mo:ive geometrice imprimate.

Conservată satislfăcător.

in-2° (35,8 X 21,8 cm); f. titlu + 630 p.
BR V, III, nr. 836; [1] ,f. + 630 p.
p. 3-11: însemnare cu caractere latine, arătînd că Papp Petre este proprietarul cărţii.
286. St:Jrastlnric, Blaj, 1817.
Legătura fo piele maron aplicată pe carton, o cruce cu motive geometrice
aurite şi umi.e de chenar, .fragmente de !Închizători.
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File roase, unele desprinse.
in-2° (34,9X22 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; (1] f. + 217 p.

Cartea veche

românească

la biserica

ortodoxă rom&ă

V echea

287. Evtmghelie, Bucureştii, 1760.
în ;piele maron aplicată pe lemn, o cruce ~i chenar cu motive florale
i.mprimate, urme de inchizărori.
Legătura

Conservată sati~făcător.

in-2° (29,9X20,7 cm); f. titlu + (3] ,f. + f. 1 + f. 4-180.
BRV, II, nr. 319; (4] t + 180 :f.
f .. [ 1] ,r. - 8 r.: în-semnare cu caractere chirilice, fragmentară, referitoa.re la
cumpărarea cărţii.

288. Strastnic, B;aj, 1773.
în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi chenar cu
motive .florale im:Primate, fragmente de ,închizători..

Legătura

Conservată satisfacător.

in-2° (34,8 X 21,8 cm); f. titlu + 187 p.
BRV, II, n,r. 382; [1] f. + 187 ip.
p. 1-9: însemnare cu caractere chirilice referitoare la donarea cărţii.
p. 48-69: fosemnare cu c,aractere chirilice referitoare la vinderea cărţii cu
4 flori.ni.
p. 120-129: însemnare cu caractere chirilice, spunfo,d că Strastnicul a fost
cumpărat de Măruţă Toder şi Lupu Nica pentru biserică.
289. Biblia, Blaj, 1795.
Legătura lipsă, filele liminare sînt desprinse ~i fragmentare.
in-2° (38,7 X 25 cm); :f. titlu l~psă; 1 f. fragmentară + p. 21-24 + p.
27-30 + 1 f. fragmentară + p. 49-72 + p. 75-282 + p. 291-294 +
p. 287-894 + 172 p. (numerotate greşit 170) + ip. 175-188 + p. 237, 238.
BRV, II, nr. 595; [10] f. + 894 + 246 p.
29C. Apostol, Blaj, 1802.
Legătura .în rpi.ele maron aplicată pe lemn, scena •răstignirii, cei patru evanghelişti şi chenar cu motive florale imprimate şi aurite.
Distrusă unitatea cărţii.
in-2° (34,4X22,5 cm); f. titlu + 258 p. (numerotate greşit 248).
BRV, II, nr. 644; f. titlu + 258 p.
p. 2-9: însemnare în limba latină (reluată în limba rom~nă între ip. 10-15),
arătînd că Apostolul este al lui Alexie Graur, care a dat-o bi.5ericii ... [?]
291. Strastnic, Blaj, 1817.
Legătur,a în piele roşie aplicată pe lemn, chenar cu motive florale imprimate şi o cruce, o fochizătoare şi fragmente ale celeHalte.
Conservată satisfăcător.

in-2° (35,4X21,2 an); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
GRAŢJANA

ALICU

O TIPARITURA ROMANEASCA VECHE
!N CARE SE AFLA UN AUTOGRAF ATRIBUIT
LUI POPA ŞAPCĂ

Nu rare sînt cazurile aînd istoriografului ,îi este dat să descopere pe
fi.lele unei tipărituri romaneşti vechi ne~teptate surse de informaţii documentare legate de momente importante ale istoriei şi culturii romaneşti, s,au
nume ale unor ,persoane acoperite de ,glorie, din trecutul 2'Jbuciumat al poporului nostru. Satisfacţia cu oa,re luăm în mîini asemenea exemplare creşte
invers proporţional cu vechimea t~părituri.i şi, fireşte, cu conţinutul real al
acesteia. Nu Întotdeauna fosă lucrurile pot ,fi lămurite, iar autenticitatea
unor date olografice poate deruta sau reduce din -spectaculozitatea simţă
mintelor iniţi.ale, emoţiile fiind transformate -în alte semnale, ,în somaţii.
Este ast:fe! şi cu cazul unui exemplar al Cazaniei din 1748 de la Rîmnic,
provenit de curiînd de la Biblioteca Academiei R. S. Roman.ia dfo Bucureşti 1 •
In legătură cu valoarea căz,ţii, care, datorită inscri.pţiilor, este ,încăr
cată de ·semnificaţii istorice, în urma unei analize mai atente a motl:ivelor
care au făcut din acest exemplar obiectul prezentului articol, nu trebuie să
surprindă că ne sîn.t suficient de neconduden1:e argumentele aduse în scopul
susţinerii afirmaţiei că pe filele lui se .a:flă un autograif al lui Popa 5apcă.
Despre ce este vorba? T~păritura este descrisă în volumul II al Bibliografiei româneşti vechi2 , după exemplarul aflat în posesia fostei. Biblioteci
a Academiei Romane. Este neîndoios că acea·stă descriere a fost :Întocmită
de Nerva Hodoş, tntre 1903-1910. Exemplarul primit de Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca este :defectuos, recompactat şi recuperat, cu toate
că un mare numă,r de file sîm deteriorate, av.înd părţi. de text lipsă şi multe
file inversate. Pe de aha parte, în mijlocul exemplarului a fost compactată
o filă din Evanghelia tipărită fo 1682 la Bucureşti.
Pe partea interioară a primei -coperţi se află trei inscri,pţii. Io prima,
scrisă cu creion roşu de mîna unui intelectual, este menţionată ştirea priv1itoare la localitatea de unde a fost luat exemplarul. Este vorba ,de comuna
Celeiu (în judeţul Romanaţi de odini.oară), la 21 iulie! 1909.
A doua inscripţie, scrisă cu peniţa, este semnată'. de Ion Bianu, fost
director al Academiei Romane. Ea conţine următoarea informaţie istoriografică: ,,Kiriacodromi.on, Bucureşti, 17 ... ?, cu o notă'. autografă de preotul
Radu Şapcă de la Celeiu, care la 1848 a binecuvîntat por,n<Îrea revoluţiei
1

1 Exemplarul a figurat la poziţia nr. 49 a Listei nr. 3157 /1978, purtînd la Biblioteca
Academiei poziţia de inventar 1165. (Vezi şi Titus Furdui, Tipărituri române1ti vechi ţ,To
venite de la Biblioteca Academiei R.S.R. Buc11Te1ti, Cluj-Napoca 1979; Comunicare susţinută
la sesiunea ştiinţiifică organizată de Biblioteca Academiei din Bucureşti în zilele de 30 sept. 2 oct. 1979. Manuscrisul este predat pentru ,publicare).
2 Ion Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia rom4nească veche II, Bucureşti
1910 (B.R.V. II, 263).
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de la Islaz, d~ruită :a 11 ianuarie 1919 de dl. Al. T. Dumitrescu. Vezi
pro[ cesul] verb[ al] al şedinţei Acad[ emiei] din aceeaşi zi". Semnat I[ oan]
B[i.anu].
Ce.a de a treia inscripţie este o transliteraţiie a inscripţiei ce se aiflă pe
f. 1r numerotată, nu -în ântregime descifrată din c,auza erodării hlrt-iei: prin
urmare numai fragmentar redată: ,.1820 candu au fostu vrajbă la Drăgă
şani şi Rîmnic ... Stan/Tudor cu Ipsilant şi au. . . . .. auzit Turcii şi cu
. ~ (')
spaima
. I . ../"
In continuare, pe reversul primei file de protecţie Întîlnim o altă inscripţie ( de notat, ulterioară celei ce urmează) care corectează eroarea identificării anterioare şi pe care o atribuim, prezumtiv, ca aparţinînd lui Nerva
Hodoş, - scrisă de astă dată cu stikiul:
,,Cazanii [ tipărită, n.n.] In sfînta Episcopie a Riîmnicului La anii 7256
[ 1748 ]" (Bibliografia veche, II, pag. [ 105-107]). [Exemplar] ,.Dăruit în
şed[ inţa] Aca·:i[ em "ei,], 11 Ian[ uarie] 1919". Cum am ·spus, este suib această
ins:ripţie o alta care conţine următoarele: ,.Această sf,întă carte ce să chiamă
Chyriacodromion, iti.părită Ia an-ul 1748, mi/4 fost încredinţată de preotul
V. Marinescu d~n Celeiu, spre a ,fi dăruită şi păstrată la Academie, pentru
că ea conţine unica seri.soare de mină ,a fostului preot Radu Şapcă din
Ce eiu, cel care a sfinţit steagul revoluţiei din 1848. Al. T. Dumitrescu,
bibliotecar....ajutor al Aca·demiei, Bucureşti 12/25 Dec. 1918".
A v,înd ,în vedere că pe filele exemplarului se aiflă 20 inscripţii olografice, cum şi altă i.nscripţie ,pe o foaie volantă {fila 170 din Ev~nghelila
bucureşteană la oare ne-am referit, ce n-a fost înconporată în compactare
şi care - aş,a cum se va arăta cuprinde cea de a doua inscr·ipţie în oare
se pomeneşte numele unui popă Ra:du), nu rezultă elemente certe privind
vreun autograf al lui popa Radu Şapcă. ln atare S'itua,ţie am recurs la Memoriile Academiei din 1919, spre a vedea dacă în e'.e găsim fila care prezintă respecti.v.a inscripţie. lată ce citim acolo: .,In şedinţa din 21 decembrie
1918 (3 ianuarie 1919) ţinută sub preşedinţia dlui Dr. V. Babeş[ ... ], I[oan]
B[ ianu] ,prezintă apoi darul arătat ,În următoarea scrisoare, primită de la
Dl. Al. T. Dumitrescu, bibliotecar-ajutor al Academiei, acum bo~nav: După
datina celor bătrîni, pe care mai. ales o practică fostul secretar al Academiei
D. A. Sturza dăruind, şi eu vă ,Înaintez un manuscris şi o carte (sublinierea
noastră) veche românească tipărită. Trebuie să vă lămuresc că acest Car nu
provine direct de la mine, ci de la un modest 1~reot de sat care, fiind ,În
via\ă, mi-a încredinţat manuscrisul şi cartea în 1909, cu 'dori.nţa de a le
da Academiei :a o zi mare".
,,Manuscrisul este Pomelnicul bisericii ,din satul Celeiu jud[ eţul] Romanaţi, zidită la 1832, prin o9Îrdia preotului. Radu Şapcă, întîiul ctitor al bisericii, iar cartea este un Kiriacodromion tipărit la 17 48, care conţine pe
filele sale unica scrisoare de mînă a aceluia.şi preot Radu Şapcă, cel care
a sfinţit steagul ,revoluţi.ei din 1848. La Pomelnic am adaos şi o notiţă a
mea, incompletă, despre Popa Şapcă".
„Pe :.Ungă acest manuscrÎlpt - scrie Ioan Bianu - , dl. Dumitrescu a
trimis .în da,r cartea Kiriacodromion t~părită'. ,în Bucureşti la 1748, exemplar
defectuos dar av~nd pe el scrierea autografă a preotului Radu Şapcă de
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la Celeiu, cunoscut pn.n participarea lui la inceputul revoluţiei din 1848" 3
(Vezi „Analele Academiei Române", seria II, tomul XXXIX 1916-1919,
partea administrativă .şi dezbaterile, p. 175, Bucureşti, 1921).
Deci nici aici nu este menţionată fila la care se găseşte autograful lui
Radu Şapcă, precum nici. cuprinsul ei. Cum ,,scrisoarea este unică", nu putem compara texte!e ce.or două inscripţii cu nici un altul care să aparţină
lui Ra~u Şapcă. Din neferi.ci,re nu avem nici semnătura lui ,popa 5apcă :în
serial::! .,Anul 1848 în Principatele Române" Bucuresci 1902, p. [ 489] unde
sînt date semnăturile unora di.ntre conducătorii revoluţiei din Ţara Românească şi unde este reprodus portretai lui popa Şapcă.
Să redăm şi cele două inscripţii ce cuprind numele ·de Radu. Prima
(!a f. 116v) este s:risă •de o mînă mai puţin dresată şi formată în „ale scrisului". În acea,tă privinţă, să reYedem a,precierile lui Karl Marx din lnsemnări4 care, referi,ndu-se la epocă ~i oamenii ei, scria: ,,Preotul de ,sat
în Moldo-Valahia împărtăşeşte viaţa şi havalelile ţăranilor. El nu ştie să
citească decît cărţile bisericeşti tipărite, să facă slujba religioasă şi să recite
evangheliile în limb.a naţională. În 1848, el a luptat cot la cot cu ţăranul".
Cu deosebiri. e•senţiale ce le diferenţiază, este scrisă cea de a doua inscripţie aflată pe foa-ia volantă, :în care se poate c:ti: ,.Eu robu lui D[um]nezeu Radu Ereu am scris cu mina de ţărînă. Dară care carte nu e a mea.
1848, n0iembrie 5".
Nu ştim care din aceste două inscripţii, contrastante faţă de figura
amului cu multă ,ştiinţă de cane a lui Popa Şapdi, ar pu.tea ,fi. atribuită
acestuia. Dacă fi!a ar ,fi fost prinsă, ca cea!altă, în cotorul exemplarului şi
nu adausă ulterior, atunci s-ar putea vorbi de referirea la acesta. In acest
caz s-ar fi putut adăuga o menţiune completă un rplus, ceea ce nu s-a făcut
nici de către „modestul" preot de sat V. Marinescu, nici de către Al. T. Dumitrescu, bibliotecarul-ajutor de la Biblioteca Academiei Române, care, cu
s:guranţă, nu avea cunoştinţă decît de una din cele două inscripţii. Acordînd
creditul, fo.an Bianu acceptă identificarea eronată a tipăriturii şi totodată
existenţa autografului lui Popa Şapcă. Cînd Nerva Hodoş a făcut identiF.carea, probabil că atît V. Marinescu cît •şi Al. T. Dumitrescu m1 mai erau
în viaţă, motiv ,pentru care n-ici el nu a mai im,istat asu,.:,ra autograifolui.
Mai mult, dacă ar fi fost atestat autografo!, fără îndo·,a:ă că dire,:ţi:mea
Bibliotecii Academiei nu s-ar fi despărţit de exemplar, mai ::1 seamă că
acesta con·ine.1 unicul autograf al revo'.uţionaru!ui , e la 1848 din Tara
Româneasc:ă.

Fără a imp'eta cu ceva asupra bunei credinţe a celor trei prot.igon>t:,
este ,de s•:.ib.iniat că exemplarul L:ir~1ia i-a fost sm:.i:~ă a::rc,)!a rămîne tutuşi
3 ln p!edo.ir,a sa, Popa Radu ŞJpcă refer:n,L-se la drape:ele revoluţie,, spunea printre
altele: ,, .•. să fi:făe pe calea bLinei or:nduieli şi a adevăratei glor:;•, cerind apoi lichidarea
„dăcei" şi a „tică:oasei iobăgii•; iu pentru poporul eliberat, ,.să se bucure de roadeie
mun6 sale•.
· ,,La chemarea lui Radu Şa? ă 1.En Celeiu, preot care se bucura de mare pQpularitate
în rînduri!e ma,e!or ţărăneşt:, a lui Heliade şi a multor fruntaşi revoluţionari - se spune
în lucrarea Istoria românilor, Bucureşti 1969, p . .,09 a lui Miron Constantinescu, Constantir,
DaiHiviciu şi Ştefan Pascu - , sute <le săteni şi tirgoveţi s-au st·rÎns •Într-o mare adunare
populară, pe C:mpul Regenerării de ljngă l11:v".
• Kar; Mux, lnremnări despre români. Manuscrise ine<l,te, publicate de acacl. A. Oţetea
şi S. Schwann, (Bucureşti 1964) pagini!e 1-11 şi 1S I.
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un unicat, dat fiind că ipe el se află oîteva ~nsemnări din care reiese cu
certitudine provenienţa sa ,din localitatea Celei.u. Aceasta ne îndreptăţeşte
supoziţia că el a putut fi fol01Sit de către Popa Şapcă Ia slujbele reliigioase.
In acest caz trebuie să admitem că este voriba de un exemplar preţios, avînd
în vedere şi pravilele ce sînt ·cuprinse ân ti,pă,ritura rîmniceană. Este uni.eul
exemplar de carte românească veche provenind din această localitate, singuml cunoscut fo literatura de specialitate. Faptul acesta ~i ridică semniJica(iv prezenţa IÎn fondul de carte românească veche al Bihlioteci.i Academiei
din Bucureşti, de unde ne-,a parvenit ca donaţie •În 1978.
De asemenea importantă este pentru noi şi împrejurarea 'Că pe ;f. 1' se
află un ,scris ;de erudit, de astă dată o mină care trădează deplin rafinament
în ale scrisului. Cărturarul este demn a fi, socotit unul din marii rinvăţaţi.
anonimi care au lăsat inscripţia ca mărturie a anului 1821. Este anul cînd
controversele dintre iobagii români şi revoluţionarii .greci. fo frunte cu Ipsilanti supuneau pe românii ce le-,au oferit oîmip de acţiune fo lupta lor pentru
libertate. S-a produs ân atare unprejură'.ri întoarcerea ~mpotriva celor care
îi sprijineau, vlinz.îndu-1 pînă la urmă turcilor pe Tudor din Vladimiri.. Este
important faptul că menţiunea privitoare la vrajba dintre Tudor ·şi I,psilanti
a avut un puternic ecou în rfodurile românilor La Drăigă:şani şi Riîmnic.
Aşa se explică unele aspecte cu grave conseci.nţe, din timpul anului 1821.
Este de menţionat, în încheiere, că'. exemplarul acesta reprezintă un al
doilea ca·re poartă, tot pe o foaie lipită, ,semnătura lui Ioan Bianu.
/CAZANII/, /filmnic, 1748/.
„Bibliografia românească veche" I, 263
Cota: C.R.V. 1081
2 f. nen. + 1-113; 115-200 f. (I); 1-13, 15-26, 27¼, 28-63, 64, 70-71, 7J---t74;
82-90, 91-104 f. (II), cu erori de foliere la 111(110, 162(165, 167(168, 199(197 (I):
91(90, 102(101, 103(102 (II)
(275X 195)
Legătură cartonată de recompactare în piele ornamentată. Exemplar deteriorat şi după recompactare, cu extrem de multe file zdrenţuite, avînd părţi de text liipsă. Lipseşte foaia de
titlu şi f. 114 {I); 14, 65-69, 76-89 (II).
Jnrcripţii:

1. Pe forzaţul primei coperţi se află o etichetă cu elementele:
a) B.A.R. ,,Bibliografia românească veche• 263 S. 1.
b) 1909, iulie 21
(cu litere latine, in creion roşu)
,,Celeiu, 21 iulie 1909"

c) 1919, ianuarie 11
(cu litere latine)
,,K.iriacodromion. Bucureşti, 17 .•• ? cu notă autografă de preotul Radu Şapcă <ţe
la Celei, care la 1848 a binecuvîntat pornirea revoluţiei de la Islaz. Dăruit la ·11 ianuarie
1AJ19 de Dl. Al. T. Dumitrescu. Vezi pro/cesul/ verfbal/ al şedinţei Acad/emiei Române/
din aceea zi. 1/oan/ Bfianu,■•
d) /1918, decembrie 12/25/
(cu litere latine; - copie t!ransliterată}
„1820 ându au fostu vrajbă la Dragăşani şi Rîmnic . . . Stan Tudor C'l1 Ipsilant P
au ... auzit Turcii şi cu spaimă .•••
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z.

Pe prima foaie de ,protecţie reverso:
a) 1919, ianuar.ie 11
{cu litere latine)
,,Cazanii In Sfînta Episcopie a Râmnicului La anii 7256. (1848). (Bibliografia veche,
II, pag. 105-107). Dăruit de Şed./inţa/ Acad/emiei/, 11 Ianuarie 1919".
b) 1848
(c-.i litere latine)
„Această sfîntă carte ce să chiamă Ch=riacodrorn:on, tipărită la anul 1748, mi-a fost
încredinţată de preotul V. Marinescu din Ccleiu, ,gpre a fi dăruită şi păstrată la Academie
pentru că ea conţine unica scrisoare de mînă a fostului preot Radu Şapcă din Celeiu, cel
care a sfinţit steagul revoluţiei din 1848. Al. T. Dumitrescu. Bibliotecar-a;utor al Academiei, Bucureşti, 12/25 Dec. 1918" .
.,. Pe f. 2r:
a) 1820
( cu litere cirilice)
„Să să /ştie/. 1820 cîndu au fostu vrajbă la Drăgăşani şi la R:îmnic / ... / Stan
Tudor cu Ipsilant şi au / ..• / auzit Turcii şi cu ipaimă / ... / /Inscripţia atribuită 1ui Radu
Şapcă, n.n./.
4. La f. l}v:

a) 1829, februarie 21
(cu litere cirilice)
,,Scris-am eu Mihailovjci; Leat 1821

/?

febr. 21/"

5. La f. 116v:
.:i) 1824
(cu litere cirilice)

,,+

Să să ştie că

,m_am /? jurat/ preot eu Popa Radu leat / ..• / martie 11 /. .. / de

/ ... / 18/24/".
6. La f. 117r-t2Jr:

a) /sec. XJ.X/
( cu Etere cirilice)
,,Această însemnare pentru satul Celiu cînd s-au spart de o,ră alu / ... / şi s-au spart
într-o /... . .. / luna lui manie şi era Domn fo Bucureşti Io Constandin Gheorghe / ... /
Şi au scris / ...... / / /şi au scris eu Fior / ... /? Andor".

7. La f. U\v:
a) 1825
(cu litere cirilice)
,,Să să ştie de cînd / •. . f"

.S. La f. t34v_135v;
a) 1877, noiembrie 28
(cn Ltere latine)
,,Să se ştie de cinci au
1877 noiem/brie/ 28".

bătut

România cu Rusia pe Turchia :a 1877 şi au căzut /in/

'9. La f. 1J7v-139r:

a) 1837, iunie 7
(cu litere cirilice)
„Oind s-au apucat de /?reno/vat de Sfinta Beserică /din/ satul Celiu ce să numeşte
Cramul Sliîntului Nicolae // şi Nicolae//... ,■•

10. La f. 148v:
a) 1802, iunie 1
(cu litere cirilice)
,,La anu 1802 cînd au venit în Celiu /. .. / şi s-au spart toată ţara / ... / miercuri
i11nie 1•.
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11. La f. 15JV-155V:
(cu Litere cirilice)
,,în ştiinţă să să ştie că la 1&50 martie în 1O, au căzut zăpade•.
12. La f. 153r-164r:
a) /sec. XVIII/
( cu litere cirilice)
,,Această sfîntă carte ce să nwneşte Cazanie iaste legată de Dascălul Amza şi c~
cheltuiala Popei / ... / 8 taler /. •. / în luna lui iulie•.

13. La f. 169v-170r:
a) 1859
(cu litere cirilice)
,.Ion Cheseriu / ... / botezat / •. ./1859 /".
14. La f. 176v:
a) /sec. XVIII/
(cu litere cirilice)
,,/... / eu Mihailovici•
15. La f. 176r:
a) /sec. XIX/
(cu litere cirilice)
,,Şi această carte este a lui Ona Ion şi au dăruid Bisericii/?

t.

16. La f. 184V-187r:
a) /sec. XIX/
(cu litere cirilice)
,,/Să/ să ştie cînd au bătut oastea împăratului pe Osmanu i>azvantuolu /. .
• . . .• /
şi l-au ţinut o vară şi s-au făcut pace şi s-au dat pămînt işi că s-au poroncit / ... //.. . . .
. . . / satele şi / •..••••.... . (fila tăiată la compactare).

r

17. La f. 188r:

a) /sec. XIX/
(cu litere cirilice)
,.Să se ştie de cînd au venit la popa Stan Sin Andrei al Popei•.
18. La .f. 196r:
a) /sec. XIX/
(cu litere cirilice)
„Să să ştie de cînd s-au spart satele în ţară /... • •• / //Să să ştie de cind s-au
spart satele .În ţară Turcilor aînd au tălbărît (?) pe / ... / la Nicopole 1297 (sic)•.
19. La f. 1tv (II):
a) 1789
(cu litere cirilice)
„Această sfîntă carte Cazanie iastc cumpărată de popa Dragul şi de popa Irimic şi
de popa Dumitru din Celiu cu bani gata în 9 / ... / 30 la leatul 7257•.
20. La f. 39v-46r (II):
. a) /sec. XIX/
(cu litere cirilice)
„Să să ştie de oind /am/ cumpărat pămînt cu 21 / .•••• .

r

21. (173v):
Pe o filă din Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie (Bucureşti, 1682), filă volantă r~tăcită
la sfîrşitul cărţii, se află următoarea insaipţie:
a) 1848, no:onmrie 5
(cu litere cirilice)
„Eu robu lui D/u/m/n/ezeu Radu eu am scris cu mînă de ţărînă, dară cartea ·nu e
a mea. 1848 noiem.br/ie/ 5•.
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Virgil Mihăilescu-Bîrliha, La monnaie romaine chez Ies Daces ,o,rieintaux,
în seria Bibliotheca historica Romaniae, Bucureşti, 1980, 312 .p., cu planşe
şi hărţi În text.
Lucrarea cunoscutului numismat moldovean, rod al unei cercetări ândelungate, este primul ,studi.u de sinteză despre monedele care au circulat din
secolul I î.e.n. - V e.n. la e~t de Carpa,ţi.
Pe baza criteriului cronologic, materialul este ,divizat 10 trei grupe:
a) pînă În anul 106 e.,n. (Caip. III); b) in sec. II-III e.n. (pînă la Aurelian)
(Cap. IV); c) secolele IV-V (Cap. V); fotr-un capitol aparte sînt examinate falsurile şi imitaţiile de mone~'e romane (Cap. VI).
Pentru a integra prob:em.ele •circulaţ~ei monetare la est de Carpaţi ,în
problematica istoriei universale şi a sprijini ·concluz,iile istorice ce rezultă
din analiza tezaurelor şi a descoperirilor izolate de pe teritori.ul Moldovei,
autorul a excerptat din literatura de specialitate, În vederea stabilirii de analogii, depozitele similare din Imperiul roman şi cele extra fines imperii, unde
schimbul de mărfuri se des,f:Îşura tot prin intermediul monedelor emise la
Roma.
Pentru fiecare categorie de monede, V.M.B. a. întocmit dte un tabel
sinoptic (I-XLI);
I. Tezaure <le monede republicane (p. 32).
II. Monede romane republicane di.n descoperiri izolate (p. 33).
III. Repartizarea monedelor provenite din tezaure după data emisiunii
(p. 35).
IV. Tezaure ce se ,Încheie cu monede de la primii împăraţi romani
(p. 45).
V. Tezaure cu compoziţie asemănătoare, descoperite În Moldova şi în
alte regiuni (p. 48-49).
VI. Tezaure monetare ce se încheie cu emisiuni din perioada Vespasian-Nerva (p. 52-54).
VII. Descoperiri izolate din sec. I e.n. (p. 57).
VIII. Monede din sec. I e.n. descoperite în aşezarea ş1 În 'Castrul roman de la Bărboşi (,p. 58).
IX. Tezaure descoperite ân aşezări (p. 59).
X. Eşa!onarea cronologică a monedelor descoperi•te în aşezarea de la
Poiana (p. 62).
XI. Descoperiri. de monede sigure, tezaure şi piese izolate (p. 63).
XII. Monede descoperite -În aşezări dacice (p. 66-67).
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XIII. Tezaure de denari ce se încheie cu emisiuni de la Hadrianus p:înă
la Antoninus Pius (p. 76-77).
XIV. Tezaure de denari ce se încheie cu monede de la Marcus Aurelius
(p. 82-84).
XV. Tezaure de denari ce se ,Încheie cu emisiuni. de la Commodus (p.
88-90).
XVI. Tezaure ,de denari ce se încheie cu emisiuni de la Septimius Severus (p. 94-96).
XVII. Tezaur monetar ce se încheie ,în timpul lui Caracalla (p. 101).
XVIII. Tezaure de denari ce se încheie cu monede de la Elagabal sau
Severus Alexander (nu Septimi'US Severus, cum figurează ,În lucrare, p. 104, probabi,l din cauza unei erori de tipar).
XIX. Monede subaerate din secolele II-III e.n. (p. 107).
XX-XXII. Tezaure ce se tÎncheie cu monede din secolele II-III e.n.,
cu date incomplete (p. 107-1C8).
XXIII-XXXII. Tezaure monetare descoperite pe teritoriul imperiului
şi extra /ines imperii ,a căror dată finală coincide cu a celor descoperite în
Moldova (p. 110-118; 120-130; 132-154; 156-160; 162-166; 168-183).
XXXIII. Monede romane din secolele II-III. Descoperiri. izolate din
Moldova (p. 184-189).
XXXIV. Tezaure monetare descoperite :în aşezările din secolele II-III
În Moldova (p. 190).
XXXV. Greutatea medie a monedelor provenite din tezaurele descoperite :în Moldova (p. 191).
XXXVI. Monede descoperite izolat ,în a 5ez.area de la Bărboşi (p. 192).
:XXXVII. Monede ,descoperite izolat în aşeză,ri din secolele II-III În
Moldova (p. 194-195).
XXXVIII. Monede romane descoperite în necropolele din ,secolele II-III
în Moldova (p. 196).
XXXIX. Monedele coloniilor din secolele II-III e.n. descoperite :în
Moldova (p. 198-200).
'XL. Monede romane „barbarizate" din secolele II-III descoperite fo
Moldova (p. 205).
XLI. Descoperiri izola te de monede din secolele IV-V de pe teritoriul
Moldovei (p. 208-209).
Pe planşele I-IV şi XI siînt reproduse monede originale, imitaţii şi
hibride, pe pl. V-VII, XII-XV vasele ,în care au fost ,găsite ,tezaurele
monetare, pe pl. VIII-IX, obi.ecte de factură romană pătrunse fo Moldova,
pe pl. 'X, tezaurul de vase ,de argint (de la Muncelul de Sus). Aria de răs
pîndire a diferitelor categorii de monede este prezentată pe pl. XVI-XXI
(p. 298-303). Numărul localităţilor ,de pe hărţi core,spunde cu cel din
cataloagele descoperirilor monetare: Anexa I, p. 251-290 şi Anexa II, p.
291-297, Întocmite cu deosebită'. acribie, pe baza informaţiilor din literatură şi unor cercetări în muzee, consemnîndu-se astfel şi descoperiri inedite.
Pentru a scoate În evidenţă rolul monedei romane pe teritoriul Moldovei
- 55 ,de descoperiri de emisiuni romane republioane şi 292 de monede imperiale - V.M.B. dezbate amplu problemele legate de „comerţul roman la
est de Carpaţi" (Cap. VII, p. 222-234). Ultimul capitol (VIII, p. 235-250),
,,Concluzii generale asupra monedei romane im peri.ale la est de Carpaţi",
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cuprinde şi cpnstatări cu privire la moneda romană republicană, depaişi,ndu-se
astfel sfera limitată prin titlu.
Tezele şi iporezele autorului prezintă un deosebit interes pentru istori.a
economică a Moldovei; unele sînt incontestabile, altele pot fi considerate,
deiocamdată, doar păreri personale, ce vor putea fi confirmate sau infirmate
de cercetările viitoare.
Indexul locali.tăţilor se dovedeşte foarte util pentru cei care con,rultă
lucrarea.
Multiplele izvoare {nwnismacice, literare, epigraJice şi arheologice), confruntate cu literatura modernă, ,au fost supuse de autor unei minuţioase
analize, lărgind sensiibil sfera informaţiilor no.astre despre viaţa economi.că
a Moldovei în antichitate.
Pe lingă numeroase constatări convingătoare, judicios argumentate, se
găsesc însă şi unele discutabile; dintre acestea semnalăm următoarele:
- La p. 31, V.M.B . .afirmă -că tez.aurul de la Pângăreşti (24) a început
să fi.e acumulat fotre 82 ,şi 61 te.n., iar cel de la Vlădiceni Între 85-84 te.n.;
dar, duf>ă cum rezultă d:n .i\nexa II, din primul au fost determinate doar 6
(•p. 294/24), iar din al doilea 3 monede Gp. 296/44), număr in~ficient pentru
a trage concluzii cu privire la perioa,da de acumulare a acestor ,depozite,
risipite [n mare parte.
- Din faptul că „aproa,pe o trei.me din denarii secolului I ,î.e.n. ,au
contramărci", autorul .deduce -că „tezaurele de denarii romani ,republic.ani din
Moldova ,au pătruns fo loturi mari şi la un interva: de timp destul de mare
după dat.a emisiunii monedei celei mai recente" (p. 38, vezi şi p. 39-43).
Acestei păreri. i se pot aduce :Însă următoarele obiecţii: a) chiar ,dacă acceptăm
că aplicarea contramărcilor ,a avut drept scop „verificarea greutăţii", nu se
exclude posibilitatea aplicării lor ,scurt timp după punerea în -circulaţie ,a
monedelor, ,pentru a controla dacă rondela avea .greutatea reglementară, aşa
înoît ele nu pot constitui un argument convingător pentru pătrunderea acestor
denari În „a doua jumătate a secolului I î.e.n., şi, masiv, în secolul următor'"
(p. 235); b) confruntiînd e~lonarea cronologică a monedelor din cinci depozite monetare, examinate de V.M.B. sub acest raport (-descoperite la est
de Canpaţi; p. 35), cu compoziţia ,depozitelor din restul Daciei (vezi JNG,
17, 1967, p. 137-139; B. Mitrea, Decouvertes recentes de moinniaies ,antiques
et byzantines sur le territoire de la Republique Populaire Roumaine, În
Dacia, N.S., 1958-1980), nu se constată deosebiri ,sensibile, procţntul cel
mai mare revenind emisiunilor din pri.ma jumătate a secolului I ,Î.e.n. Faptul
că în Moldova cunoaştem numai un ,singur tezaur care se iÎncheie În ,prima
jumătate a secolului I î.e.n. nu implică yătrunderea pieselor la oîteva .decenii
după emitere, ci vădeşte doar că aceasta parte a Daciei s-a bucurat de o peri.oadă de pace ,În care nu se impunea ,îngropare:l numerarului curent şi că
nici motive de ordin particular n-au dus la abandonarea unor averi :mobile;
c) -în ceea ce priveşte descoperirile izolate, emise în a doua jumătate a secolului I î.e.n., ele sî-nt prea puţi.ne la nllfllăr pentru .a putea ifi C,)ncludente;
dealt1fel (la p. 34), au -rămas iÎn afara .atenţiei autorului ce:e 10 ,piese datlÎnd
d~ sec. II pînă la ,rpijlocul ~- ,I ii.e.n., găsitie fo aşezările de la Poiana şi
Răcătău (vezi Anexa I, p. 176/189, -i,77/194-195, 278/2C0; Ane~a ll, p.
294-295/28, 31, 32, 38).
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Teoretic, pare acceptabil că teritor~ul Moldovei să 1fi intrat mai t·Îrziu
în comiact cu comercian-ţii care mînuiau denarul roman, dar, deocamdată„
după părerea noastră, această teză nu tşi găseşte argumente sutficient de convingătoare.

- Ştanţa de la Pecica servea pentru emiterea de monede dacice schifate,.
nu „pentru denari romani republicani" (p. 39; pe lîn,gă bibliogralfi.a citată.
a se vedea şi I. H. Crişan, Zi.ridaw, Arad, 1978, p. ·88, 94).
- Părerea că monedele daco-getice şi greceşti „au jucat un rol economic
incomparabil mai. redus" deoît cele romane (p. 235) este ,discutabilă, căci
pentru această ,perioa1dă nu cunoaştem nici numărul populaţiei ,şi nici v0lumul schimburilor comerciale deservite de fiecare categorie de monede; dealtfel, potrivit aprecierii demogr.11fiJor, populaţia a înregistrat ,şi ,în antichitate o sporire succesivă, ceea ce ar justifica o creştere proporiţională a
numărului descoperirilor. Dar, chiar Jăaîrnd a1bstracţie de factorii ·demografici
(numărul populaţie;, putea, temporar, să stagneze sau chiar să ifie în regres
în urma războaielor, a epidemiilor etc.), teza lui V.M.B. ,Întîmpină dificultăţi la o examinare mai atentă a descoperirilor monetare, awt ,sub raport numeric, cît ·şi sub ra.portul valorii nominalelor. După cum arată însuşi autorul.
din totalul de peste 4.000 •de monede descoperite ,În Moldova (p. 42, 237).
circa 2.700 sînt dacice şi greceşti. şi numai 1.324 romane republicane {p. 236.
df. şi 30, 33). Or, perioada de circu!aţie a celor două 1grupe este aproximativ aceea:şi, iar prima grupă se ,găseşte ,în netă superioritate. Ascen'dentul
ei cre~te pri.n faptul că ea cup,rinde peste 40D/0 tetradrahme ~i didrahme, ,n0minale cu o valoare ,de circa patru, resipectiv de două ori mai. mare dedt a
denaru!ui roman. Cantitatea de monede aflate ,în circula,ţie -din a doua jumă
tate a secolului III ,Î.e.n. 1pînă ,În primele decenii ale ,sec. I ,î.e.n. depăişoşte.
aşadar, cu mult, cuantumul cenarilor republicani care au deservit schimbul
în secolele I te.n. - I e.n.
- În sprijinul afirmaţiei că „dacii au început să primească subsidii de
la romani, -în calitate de foedenati, sub Augus-tus" (p. 70), V.M.B. trimite la
Res gestae divi Au~usti, 30. Textul inscripţie~ fiind !nsă cu totul alvfel interpretat de V. Pârvan, (Getica, p. 94-96, 733-734), C. Daicovici.u (lstRom,
I, p. 289-293), R. Vulpe (Strudia Thracologica, Bucureşti, 1976, p. 130-140.
151-152) ,şi H. Daicovi<:iu (Dacia de la Burebista la -C,UJQe,rirea mmwmă, Cluj.
1972, p. 112-119), ,ar ,fi fost necesară o motivare a acestei optici schimbate.
- Peste 90% din ob~ctele ide lux importate ,în Dacia fiind ,găs,ite 5n
cetăţi sau aşezări cvasi-urbane (vezi I. Glodariu, Dacian Trade with theHellenistic and Roman World, ,în BAR, Supplementary Series, 1976, p. 164212), se ,poate vorhi de „amploarea unei cerinţe ide produse de lux" (p. 71).
mai ales din partea militarilor şi a aristocraţi.ei tribale. Numă-rul mare de
amfore (I. Glodariu, op. cit., p. 132-158) nu poate cons-titui un indiciu
concludent ,în sensul .opiniei formulate de V.M.B., deoarece ·servind 'ca recipiente ele vădesc doar ceri.nţa de alimente de import.
- V.M.B. reia ciscuţia asupra cauzelor ce au dus la fogroparea tezaurelor fo sec. I î.e.n. - I e.n., inisist,înd asupra discrepanţei existente intre
numărul depozitelor care se ,încheie IÎn sec. I î.e.n. faţă de cele din &ec. I e.n.
(p. 72-74). Concluzia la care ajunge autorul este interesantă, fenomenul
s-a,r putea explica ~nsă, [n egală mă-sură, prin cerinţa cresoîndă pentru ,produse roma.ne, datorită căreia negustori.i aveau ,nevoie, în tranzaeţiile lor.
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de o cantitate mai mică de monede. Viteza de circulaţie a putut ,avea, de
.asemenea, anumite ,repercusiuni, făcînd necesară o cantitate mai mică de bani
_pentru desfăşurarea schimburilor.
- Indicaţiile pri.vind condiţii!e 5n care a fost descoperită moneda de
la Bodeştii de Jos (SCN, I, 1957, p. 476/15) nu ,sugerează a,partenenţa la
un tez.aur risipit (p. 256/36); aceeaşi observaţie este valabilă şi pentru cele
,două monede ,găsite in ani ,d~feriţi, la oarecare distanţă 5ntre ele, :În ,aşezarea
<:arpică de la Borniş (p. 256/38).
- Constatarea lui V.M.B. că „slllb efectul legii Gresham, denarul pre.sever~an a fost sustras ciriculaţiei, acumulat în interiorul imperiului şi îngropat în teritoriile populaţiilor libere" (p. 201/2) are ,în vedere numai una
din posibilităţi. Populaţiile libere, care aveau relaţii de schimb cu comercianţii romani ,şi care primeau subsidi.i de la împăraţii Romei în sec. II e.n.,
erau de asemenea în ,situaţia de a acumula denarul preseverian.
- ln legătură cu observaţia lui V,M.B.: I. Winkler aifinnă că „tezaurul [ide la Gherghina] aviea cu ,siguran,ţă 337 de monede" (p. 253/11),
facem J?recizarea că autorul a conifund,at indicaţia noastră (/NG, 17, 1967,
p. 146/59) privi.no numărul pieselor determinate cu efectivul total al tezaurului (517), pe care noi l-am indicat. Reexaminiînd piesele descri-se de C. Sevt:reanu (BSNR, XIV, 1919, p. 47-138) am constatat că, de fapt, el a
determinat 329 de monede romane republicane, nu 324 cum .am arătat în
JNG. Este regretabil că Scvereanu n~a dat informaţii mai detaliate despre
celelahe piese ,ale temurului, ci s-a rezumat la menţiunea că multe sînt
foarte uzate (excepţi,e .făclnd numai cele ale lui Augustus) şi că toate au un
.aspect „rugos-mat", de pe urma contactului cu focul (C. Severeanu, op. cit.,
p. 71).
- La $ascut ~au ga.sit numai două tezaure: unul la care se referă
C. Moi.sil (BSNR, XI, 1914, p. 24/34 = V.M.B. 265/103), i.ar al doilea
semnalat de C. Moisil (BSNR, XI, 1914, ,p. 57/49 = V.M.B.
96/49) şi
V. Pârvan {Arch.Anz, 1914, -col. 432-433). Tezaurul care .figurcaza la V.M.B.,
p. 292/12, reprodu-ce cifra tezaurului de la ,p. 265/103, ,aplicfodu-i-se insă
datarea şi bibliografia tezaurului de la p. 296/40. Dealttfel, ai.ci autorul trimite la tezaurul de la ,p. 292/12, -cu menţiunea „probabil acela-şi tezaur",
deşi efectivul celor două tezaure nu coi.ncide, el fiind, de !fapt, 68 sau 69,
nu 73.
Observaţiile ,de mai sus ,şi altele care s~ar putea face nu diminuează
importan,ţa -în ansamblu a lucrării, care se recomandă prin a.mploa~ea materi.alului informativ, competenţa cer-cetă,rilor şi numeroasele idei personale ale
.autorului, dintre care relevam .în primul nînd cele referitoare la căile de
pătrundere a denarului roman republican ext'N Jmes imperii şi la rolul monedei la po,pulaţi.ile libere. Multe dintre remarcile interesante ale autorului
(de exemplu: ,,monedele barbare nu sînt semnalate deoît ,în tezaure provenite din teritorii lilbere" (p. 100/6) sau „examinarea atentă a pieselor şi
luarea în considerare a contex·tului arheologic sînt absolut necesare pentru
a evita con1fundarea falsurilor moderne cu originalele antice") sesizează just
probleme ·ce oferă teren pentru cercetări viitoare.
V.M.B. a reuş~t ,sa supună unei analize critice izvoarele, precum şi studii:e din ultimele decenii ş~ să ne prezinte situaţi.a economică ,a Moldovei m
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~- I î.e.n. --- V e.n. aşa cum se reflectă fo descoperirile monetare, obiectele
şi izvoarele literare.
Acea,stă monografie, prima lucrare de sin-teză despre cir<:ula.ţi.a monetară . La populaţi.a caripică, dezbătiînd în toată complexitatea ei problematica
istoriei economice a ţi.autului dintre Carpaţi şi Prut, pentru care izvoarele
aînt foarte puţine ·$i un~ri neconcludente, se dovede!ite i.ndiS1pCnsabilă pentru
toţi cei -0are se ocupă ,de istoria antică.
Scrisă fotr-o limbă de circulaţie universală, lucrarea are avantajul de
a face aoceS'Îbil unui cerc foarte larg de specialtşti materialul numismati.c din
muzeele locale şi di.n revi,ste greu acces~bile.
Distinsul cercetător moldovean a reuşit să deschidă perspective noi fo
studierea descoperi.rilor monetare, atît prin ineditul metodelor folosite, oît,
mai a.Ies, prin concluziile sale.

de import

IV DIT A WINKLER

Hans Bogli, La Suisse

a l'epoque

romaine, Berna, [ 1977], 88 pag., 81 fig.

Lucrarea este divizată fo şase capitole, după cum urmează: 1. Civilizati.a urbană; 2. Popula.ţi.a rnra:ă; 3. Comerţ şi economie; 4. lnvăţăm(intul şi
cultura; 5. Religia; 6. Compend:.u i.~toric. In primele cinci capitole sfot trecute În revistă cele mai importante descoperiri arheologice c:e epocă romană,
din Elveţia, precum şi problemele romanizării triburilor cehi\'.:e aflate sub
dominaţia romană. Este scos apoi în evidenţă rolul important jucat de elemeqtul .autohton fo evoluţia istorică a aşezărilor dintre Rhon şi Rhin. Prezen-ţa indi,geni'.or este pregnantă, atît în viaţa s.pirituală, cît şi în viaţa socială. Divi,ni.tăţile locale ,sînt adorate pe întreaga dura·tă a stăpînirii romane.
Numele lor a fost ,păstrat de inscri,pţii, iar imaginea lor a fost perpetuată
secole de-a rfodul · de frumoase statuete de bronz sau ceramică. Nu rareori
celtul rcmanizat alătură, în inscripţii, numelui zeului roman numele zeului
celt. Doar creşcini.s.mul, răspîndi.t la foceputul secolului al !V-lea, n duce la
uitarea zeilor „păgîni".
Ultimul capitol este o scurtă prezentare a i,storiei Elveţiei romane. Primele oraşe apar aici fo timpul lui Caes,ar, dar integrarea totală În Imperi.ul
. roman are loc abia ,în anul 15 î.e.n. Elveţia de azi făcea parte, ,În antichitate, din mai multe provincii, ceea ce a .inif:uenţat Într-un fel evoluţia ei
istorică. De exemplu, Geneva era în Gallia Narbonensi.s, nordul În Germania
Superior, estul în. Raeda, iar fo ,sud (pentru a prote a trecitorile dintre
Italia de Nord şi valea Rhonului) împăratul Claudius a c:-eat iproviric:a
Alpes Graiae et Poe;imae.
.
La ,Începutul secolului al IV-iea Roma renunţă la provinciile de peste
Alpi. În această situaţie, germanii · invadează partea de nord, iar burgunzii
sudul. Acum s-a pus baza unei lungi evoluţii, care a dus la situaţia actuală,
în care o parte a Elveţiei voribeşte germana, iar cealaltă franceza. Concluzia
autorului este că diver-sitatea fa unitate este o -caracteristică comună Elveţiei
antice şi Elveţi.ei moderne.
Cartea poate fi considerată drept model pentru o lucrare de ,popularizare a unei epoci istorice. Istoria bogată a Elveţiei romane este ,smtetizată
doar 10 88 de pagini, surprinzfodu-se esenţialul, Sntr-un stil sobru şi concis.
Tex·tul este îmoţÎ.t de o ilustraţie bogată, de o calitate excepţională, în ,care
fotografia aeriană alternează cu planuri de situaţie, iar piesele de bronz cu
obiecte de ceramică .sau sticlă, ceea ce contribuie din plin la o ţinută grafică
deosdbită a cărţii.
Lipseşte, din păcate, o li.stă bibliograif.ică, necesară mai ales cercetătorului
care doreşte amănunte fotr-o anumită problemă.
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Nu putem să nu ne ex.primam regretul că pentru Dacia nu exină o lucrare de acest ,gen, o lucrare„elaborată de un specialist, descătuşată ce amă
nunte greoaie şi note numeroase, care să urmărească însă firul roşu al evoluţiei istorice a ,popu:aţiei daco-romane, carte accesibilă -studentului, elevului.,
nes pe :ialistul ui.
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Shepparid Frere, Britannia. A History of Roman Britain. Revised Edition.
Lon,dres-Henley-Boston. Routledge and Kegan Paul, 1978, 487 p., 32 pl.,
13 fig.
Prezenta ediţie nu se -deosebeşte structural de pnma ediţie, apărută ,în
anul 1967. Autorul a inclus doar noile descoperiri, mai ales fo capi.tolele
care tratează problemele epocii romane, limitîndu--se, rpentru epocile anterioare, să-şi corecteze eventu.ale:e erori.
în primele rînduri este expusă ideea ce străbate apoi întreaga lucrare:
„Civi.lizaţia britanică a fost o .sinteză de elemente romane .şi celtice .. Deşi
această civilizaţie datorează mult elementelor venite din afară, iar elementul
ei cel mai important a fost importat din civilizaţi.a mediteraneeană, totuşi ea
îşi are rădăcinile pe pămîntul celt şi s-a ibucurat de contribuţia elementelor
băştinaşe; romano"'britanic nu este sinonim cu roman".
Această ,sinteză asupra Britani.ei romane a fost ,posibilă datori•tă bogăţiei
informaţiona:e oferită ,de o fodelun.gată .şi serioasă cercetare a civilizaţiei
romane din Anglia. Consistenţa şi exactitatea ştirilor, a hărţilor ce însoţesc
textul, este cu totul impresionantă. Inai.,te de ·toate, avem de-a face cu o
carte de istorie, fo care descoperirile arheologice, epigraifice, numismatice,
sînt interpretate din punctul de vedere al istoricului. Informaţiile sintetizate.
SiÎnt corela·te între ele, evcn:.."Tlentele importante din istoria provinci.ei sînt
analizate în profunzime, le sînt explicate cauzele ce le-au generat şi comentate urmările. Nu rareori autorul face .a,pel la izvoarele antice fo care sînt
reflectate anumite momente din i,sto-ria Britanniei.
O deficienţă, la prima vedere, este cantitatea redusă de ma·terial i.!.ustrativ, autorul vădind o anumită predilecţie pentru fotograifia aeriană. Spunem: la prima vedere, deoarece numeroasele lucrări monografice dedicate
.arheologiei Britann:.ei romane, Ia care autorul ,face permanent trimiteri, suplinesc aparenta li.psă a căr-ţii, iar .fotografiile aeriene sînt, în majorita.te,
inedite. Cu ajutorul lor sînt puse În evidenţă obiective necercetate .sau par,ţial
cercetate arheologic.
.Prin ,modul în care este concepută, acooerind =.~toria Angliei de La 6f:rşitul
epocii fiuului- şi }ioă la -începutul perioadei anglo-sa,mne, Istoria Britanniei
roma.oe va: rămîm., ,pemn1 muhă vreme. principala lucrare c."e referinţă asupra. epocj; 1 espeuive.
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NOTE CRITICE îN LEGA TURA CU LUCRAREA LUI
NICOLAE BRANGA
URBANISMUL IN DACIA ROMANĂ, TIMIŞOARA, 1980
O „notă critică" fă,cută de noi lucrări.i Aspecte şi p•ermainenţe thnacoromane, Timişoara, 1976, de acelaşi aut,or (Nicolae Brang.a) {c::f. Acta Musei
Napocensis, XVII, 1980, ,p. 879-886) purta iniţial titlul „Nescien1di ars".
L-am suprimat atunci, din consideraţie faţă de cel vizat de notă. Am pornit
la elaborarea notelor ,de faţă, de la premisa că toţi sîntem supuşi. greşelii
(,,errare humanum est"). Nimeni nu este infailibil. ,,Perseverare" este 3nsă
,,<liabo!icum". Şi pentru că Nicolae Branga (de aici, înainte N.B.) a perseverat :n acelaşi tip de •greşeli, folosind aceieaşi procedee de lucru .ctefectuoase
pe care le mai semnalasem odată, ne-a„'11 ,întors şi noi la un titlu a.;emănător
celui vechi.
In mod normal, critica ştiinţifică ar treibu;, să a.fecteze mai ales problemele ce argumentare ,şi interpretare ale unei lucrări şi, drept urmare, poate
permite un răspuns. Pentru că În lucrarea la :Calr'e n:e ireferrim nici .'nu ppaJte fi
vorba die atrg;umenrare şi interprei.ta;re is,t101rică, '11Jotele de faţă ~u d'erailat şi
precizat l:'11orile legate de maniera de Luc.r,u, m.odiul de aboda.re Iz subie~lui,
şi ignoranţa în maJte'rie de limbă a aut.arului. Citatele foarte dese ,înlătură,
credem, orice posibilitate de interpretare gre:şită.
De la bun in<!eput dorim să precizăm că am lucrat aceste note sine ira
et studio. Nici nu am avut îndrră:t'lieala să .numim re~ukatul muincii 'fVOastre
,.recenzie", penrtlT'u ,că obiectul uvzei ,atare hucrări ar /i trrebuit să fie s&ios.
Lucra.rea asuprra căreiia ne-mn opri't acum ne lasă să afirmăm nu ',ni,umai iniutilitatea ei pmtru istoria veche a par.ri'ei, dar şi lipsurile z"vistitiuţiilior şi perrsoainelor cw-e au facilibat apariţia ei. M.ai mult, putem afirma că esite neavenită. Iar dacă instituţii cu grad universitar, edituri lasă să treacă cu
vederea calitatea execrahiJă a unei a,semenea lucrări, În ciuda epocii pe care
o parcurgem (cincinalul calităţii!), ,atunci nu mai este de făcut nimic decît
să aqionezi ca ,perooană particulară.
Introducerea de mai ·ms se referă direct la noul produs pseudo-istoric
lansat de editura Facla din Tim:~ra (specializată se pare În publicarea
unor asemenea „opere"), lucraJrea ,,Urbanismul în Dacia romană"; are 209 p.,
109 figuri în te:,.;t şi o hartă. Autorul este Nicolae Branga, lector la Facultatea de Istorie a Universităţii din Sibiu.
Nimeni nu-i poartă, credem, pică lui. N.B. pentru slu~tba lui. Nimeni nu-l
invidiază pentru săpăturile lui. Dealt1fel acestea sînt anacronice ~i nepublicabile prin ,fe:ul de execuţie. ln chip cu totul .surprinzător executarea lor
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pecetea unui mare ... secret. Nici una di.n revistele ştiinţifice de
profil, nici unul di.n rapoartele anuale despre săpăturile din R. S. Rominia
publicate !n revista ,,Dacia" nu menţionează ceva 5n legătură cu ele (d.
Dacia N.S. 19, 1975; 20, 1976; 21, 1977; 22, 1978; 23, 1979). N.B. nu
apare nici la manifestările anuale ale arheologi.lor, acolo unde se dezbat
metode, stiluri de săpătură şi se di·scută rezultatele acestor săpături. Nimeni
nu-l invidiază ,pe N.B. nici pentru suma (derizorie desigur) primi.tă de la
ditura Facla. Ştim şi sîntem conştienţi de faptul că N.B. a focercat şi încearcă ~În .felul lui) să ,scoată din inerţie la Sibiu i.nteresul pentru arheologia
epocii romane, căzută acolo demult iÎn desuetudine. Deci nu avem nimic de
împărţit cu dînsul, iar pînă la mai sus amintita notă critică (cf. Acta Musei
N apooonsis, XVII, 1980) îln oare atrăgeam atenţia exact asuprna, procedeefor,
manie.rei de lU<Jru şi enorilor pe cta1re le 'rredisoutăm aici, puream fi inumiţi
chiar buni colegi. Noi sperăm •să rămînem tot a:şa. Nu vrem deci ca aceste
note critice să .fie prilej 4e supărare. Dacă N.B. se poate supăra pe cineva,
ar trebui. să înceapă cu el însuşi, căci este ,principalul vinovat pentru cele
apărute. Ar putea să continue apoi cu referenţii, care nu i-au atras atenţia
asupra greşelilor şi cu redactorul seeţiei de istorie a editurii. Şi apoi se
poa·te ,supăra şi pe noi ... la -sf.îrşit. Se ştie că nimeni nu l-a cri.ticat pe N.B.
atunci cînd a încer,:at succesiv (şi temerar am zice) lecturile ţi,glelor ştam
pilate cu caracter civil, orioît de fort-a,tă sau puţin probabilă ar fi fost lectura lor. Era {şi a rămas) o muncă diJidă, unde în ciuda dubiilor şi posibilităţi:or diverse, efortu: lui N.B. părea folositor. Din păcate însă pornind
de la acest fapt N.B. a încercat pentru a doua oară să fabrice o „sinteză".
Rezultatul s-a dovedit profund amatoricesc şi pseuido-istoric atiÎt prin scrisul
într-o manieră care face tagma istori.cilor de ruşine (prin preţiozităţile şi erorile de limbă) cît ,şi, mai ales, prin maniera de a/bordare a istoriei, stilul şi
metodele de lucru. Toate acestea plasează „produsul" si:,u în afara sferei
ştiinţei isrorice şi chiar a litera,~ii ist:Jorici2ante situîndu-l în mediul atît
de puţin plăcut al pseudoisrorismJului ptroV1.:ncial şi al ziaristicii bombastice.
Asemenea caracterist:.ci nu-·şi ,găsesc locul în atmo!.fera de seriozitate care
domneşte ,în rîndurile ,stu:iioşilor istoriei ve:hi şi mai ales a celor care se
ocupă cu perioaida clasică, unde as1:1fel <le cazuri s-înt rare, dacă nu chiar
lipsesc cu totul.
Vom căuta să dovedim că cele ~firmate cam dur mai sus reptrez,'nt."i
realitatea. Pe-ntm aceasta vom folosi drept exemple propriile form.zdări ale
lui N.B. Vom expune pe ,rînd şi detailat, fără a avea pretenţia de în.registrare
exha:ist:vă, toate lipsuri:e, contradicţiile şi erorile care se ţin lanţ, încheind
cu ob.servaţii iîn legă tură :u problemele de istorie şi metoda de bcru. Nu
ne-am apucat în aceste note să căutăm no1 În papură, vîn:,nd greşeli mărunte
(trimi,teri ,greşite, lecturi dubioase, greşeli de tipar, etc.). Ne-am ocupat de
aspectele mai grave de interpretare şi limbă, aşa cum se va vedea mai jos.
Trebuie să menţionăm faptul că, pentru a putea ânţelege textul, am citit
cartea lui N.B. alături cu: Dicţionarul limbii române literare ,c.ontempo11ane,
Bucureşti, 1957 (DLRLC), folosind după caz işi alte instrumente s~mi:.are:
Lexiconul Tehnic Rqmân, Bu~ureşti, 1965 (L TR), Dicţionarul de neologisme,
Buc:ire~ti, 1978 (DN), Dicţionarul Enciclopedic Român, Bucureşti, 1952
(DER) şi Mic Dicţionar de Filosofie, Bucureşti, 1969 (MDF).
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Scopul produsului numit „Urbanismul 1n Dacia romană" este formulat
de N.B. astfel: p. 5 „se impun (acum) cu ne<:esitate elahorările exhaustive
privind economia, viaţa social-politică şi culturală a Daci.ei romane fo vederea unei cît mai veridi<:e cunoa1teri a realităţilor istorice"; cum „Da<:ia
romană oferă astăzi un cîmp inepuizabi.l de studiu ... , el trebuie abordat
cu dezinvoltură, acribie şi patriotism". Şi culmea, afirmaţia de mai sus este
în mare p,a.rte j.ustăl ln afară de un aşa zis patriotism (rău ~nţeles de N.B.
şi pe care mai bi.ne l-ar fi fol.osit ln altă p,arre) nJu se poate găsi în cairitea m
decît multă, chiar foarte multă dezinvolttură. Dar din păcţ,ite, a,cribia, exhaustivitatea şi ineditul, cor«titudmea necesară urnei cărţi de ştiinţă lipsesc cu
totul.
Sumarul cărţii (de care avem nevoie ,pentru a ne întregi demonstraţia)
se prezintă asllfel: I. Urbanizarea şi uribanistica. 1. premise dacice: habitatul;
materiale de construeţie; elemente de sistematică (p. 8-13); 2. aportul
Romei: a. coordonate generale; b. urbanizarea; cadrul social şi juridi,c; c.
urhanistica-topogra.fie, sisteme de construcţie şi ediliţie; d. edili ~i constructori (p. 14-84). II. Industria tegulară. 1. resursele ~i tipurile materialelor
de construcţie (p. 84-91); 2. materiale tegulare: tipologie ,şi chrologie tehnolo-gia - organizarea ,produeţiei ,şi regimul proprietăţi.i. (p. 92-123).
III. Figline şi oHicine civile. 1. ştampi!ele (p. 124-125); 2. ră~nidirea (p.
126-160); 3. domini şi otficinatores - structura so<:ial-etni.că (,p. 161);
3. cronologia produeţiei tegulare şi fazele urbanizării (p. 161-168). Lucrarea se încheie cu Abrevieri bibliografice (p. 169-174), note (p. 175-203),
indice de termeni (p. 204-206) şi un rezumat iîn li.roba germaină.
I. Pornind de la definiţia urbanismului (DLRLC, IV, p. 588) ,,ştiinţa
şi tehnica care se ,ocupă cu studiul, proiectarea şi planificarea lucrărilor de
construcţie, ,sistematizarea şi înfrumuseţarea aşezăriJor, organizarea măsurilor
social-economice şi sanitare necesare bunului mers al unei aşezări" se poate
<:onstata în chip foarte simplu (prin compararea sumarului. cărţii cu definiţia de mai sus) că nu există nici o legătură între urbanism şi conţinu-tul
cărţii lui N.B. N.B. nu se ocupă de fapt de urbanism. Nimic sau aproape
nimic din ceea ce înseamnă urbanism nu e abordat în lucrare. (ne rpermiten
să-i recomandam lucrarea lui G. Mihailov, Le processus d'urbanisation dans
l'espace balcanique jusqu'a la fin de l'antiquite, în ///-e Congres fote-rnational
d' Etudes du Sud-Est europeen, Bucureşti, 1974). Folosind drept pretext rerepublicarea ştampilelor tegulare civile (pe care le reia aici a trei.a sau a
patra oa,ră exact în aceeaşi formă: d. Transilvania, 4, 1975, p. 38-41; 11,
1975, ,p. 38-41; 7, 1976, p. 31-34; Sargetia, 11-12, p. 81-100; Asplcte
şi permanenţe thraco-romane, Timişoara, 1976, p. 61-62, 72-77), N.B. le
mai îmbracă cu descrierea oraşelor -din Dacia, luată din lucrările scrise de
M. Macrea şi D. Tudor, cu oîteva date di.n sinteze, lucrări teoretice sau enciclopedii, informaţii în legătură cu producţia tegu~ară şi îşi închipuie că a
rezolvat exhaustiv, cu acribie! problema urbanismului. Cantitatea de tegule
civile ştampilate, răsp1ndirea lor sînt pentru N.B. modalităţi de mă~urare a
urbanismului; d, p. 54 „cantitatea considerabilă a cărămizilor, de ţigle şi
olane, frecvenţa fragmentelor de tegulae mammatae şi tubuli pun în lumină
certa factură urbană"; p. 57. ,,răsfrîngerile urbane asupra sistemelor de con~
strucţie şi edili ţie ... au fost facilitate de valenţele structive şi foneţionale,
ale materialelor tegulare"; p. 92 „materiale!e de construc,ţie din lut exprimă
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elocvent ·urbani.smul provinciei"; p. 79 „urbanÎ·9mul său se remarcă in mulţimea aşe-ză,ri,!or din terito.rium-ul dependent"; p. 165 „numărul ştampileloc
tegulare indică durata procesului 1de ur,banizare, dezvoltarea ur:banistică şi
penetraţia elementelor ,de urbanism fo mediul rural dependent". Se mai poate
spune ceva? 1n precedenta „operă" (d. Aspecte) la p. 62 afirma: .,cărămizile
sînt elemente materiale hotărîtoare în pr::>pagarea romanită-ţii •În mediul
rural ,dacic". lată deci că aceste materiale tegulare se pot folosi după nevoi
În ,demonstraţia istorică la N.B., după cum este ceva <le demonstrat. Nici
nu ar fi fost rău dacă N.B. ar fi epuizat ,(exhaustiv!!) acest important domeniu al vieţii economice al provinciei: produeţia ,de tegule. Din păcate
însă, ap:icînd aici din plin procedeul ,,dezinvolturjj" spedfic stilului ,său de
lucru, locul unei viziuni ,globale l~a luat un pseudo-produs. Subtitlurile de
suhcapito!e (I, 1, 2h; II, 1, 2c; III, 4) nu trelbuie să deruteze pe cititor
pentru că ele nu cuprind nimic ,di.n titlul enlllllţat.
II. Neconcor,danţa ,între titlu şi conţinut nu este <leoît prima mare contradicţie a cărţii. Cea mai generală şi, am îndrăzni să afirmăm, ccf,i mai rutas!Prof ală lipsă a cărţii este limba folosită. Acr~bia (care Snseamnă „exactitate şi
rigurozi•tate În cer,cetarea ştiinţi:fică, du şi precizi.e Gn folosirea şi .aJlegerea cuYintelor" ,(DN, p. 23) l~pseşte •CU totul. Numeroasele greşeli ~rave de iexprimare, folosirea W1J1Jr cuvin•te c,u seinsuri \ne.adecvatt?, owui.n,tele jnefcldnlOsClU/te sau
im.ieintate tNl.-hoc, fo,rmulă.rile prnop,rii şi epite,,tele bombastice fac diin textul
lui N.B. un model hil1ar -al unei limbi cvas,ipăsăreşti, 'l'Z!?C~s-cut'e la .noi, nici
în lucrări cu car,acter de popula;,ri7.'are şi ·cu atît mai puţin ~ ştiinţă. N.B. devine prin 'acest flei de a se exp.Tlima utn fel de ,,ditr>,- de ,,Limbă".
a. Folosirea unor cuvinte cu slWS nMde.cvat
P. 5 „el (cî,mpul ,de studiu) trebuie tratat cu dezinvoltură". Dar dezinvoltura înseamnă de fapt atitudine degajată ,(DLRLC, II, p. 97) care -nu este
deloc caracteristi.că pentru cer.cetarea ştiinţifică, :fie ea chiar istorică. P. 9
,.înălţimi...acropole"; nu toate iinălţimile sînt acropole; acropola constituie
,partea fortificată a unei aşezări, situată pe o foălţime (DER, p. 22). •P. -25
.,eliminarea antinomiei cetate-castru"; p. 34 ,,,antinomi.a cetate-,castru". Ambele formulări siînt ,absurde pentru că antinomia este contradicţia categorică
între două teze care se exclud i(DLRCL, I, p. 95}; or ·termenii cet'Me şi cast7'u
implică fortificaţii militare din epoci diferite, care nu se exclud deloc!. P. 27
„urbanirsmul urmează 1.ntocmai urbaniziarea"; dar ur,banizarea este <le fapt
punerea ,în aplicare a principiilor ul."'banismului (DLRLC, IV, p. 588) deci
tocmai vice-versa!. P. 33 „sorginte"; pentru N.B. cuvîntul este folosit exclusiv
ca ori,gine; ,dar de ifa:pt el înseamnă mai mult izvor, wr.să de informaţii şi
,numai fo măsura în care merge pe această linie poate ifi :înţeles ca origine
(DLRLC, IV, 177; ND, p. 1006). Cuvîntul tectonică (DLRLC, IV, ip. 405)
înseamnă „ramură a geologiei care ·se ocupă cu modificări.le provocate de
mi,şcările scoarţei pămîntului" r(DN, p. 1061) sau „ansamblul de linii, mase
şi volume care umplu oîmpul unei opere ,de artă" (Dictionnaire d'art et
d'archeologie, Paris, 1930, p. 446). Pentru N.B. cuvintul acesta, extrem de
mult folosit, capătă cele mai neaşteptate utili.zări ,şi sensuri: p. 9 „corespondenţe funcţionale şi tectonice" pentru dava geto--dacilor; p. 16 „aceşti
factori naturali .se îmbină armonios cu cei artificiali şi tectonici"; ,p. 14 „abandonul (cetăţii dacice) s...a datorat anacronismului funcţiei şi tectonicii sate•;
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p. 38 „aspectul urban al tectonicii"; p. 35 „tectonica şi edil~ţia fiind de
35 „vilele rustice prezintă doar elemente ~e
p. 36 „puternicele inf!uenţe ale tectonicii, edi44 ,,penetraţia largă a tectonicii şi ediliţie1";
p. 38 „tectonica zidurilor de incintă"; p. 56 ,,larga .a.doptare a tectonicii şi
ediliţiei urbane"; p. 92 ,;funcţiile edilitare a:e materialelor ·tegulare sînt mai
largi decît cele strict tectoni.ce" etc., etc. După CiÎte sensuri şi utilizări are
acest cuvînt la N.B. el pare ceva deosebit, u,n fel de cuvânt cu valoare similară unui Jolly Joker la rummy. Această „tectonică" a lui N.B. ,pare foarte
comună pentru daco-romani şi probabil ,comtituia unul ,din elementele de
continuitate nesesizat pînă acum!!? Păcat că limiba română nu l-a Snregi,strat
ca atare; p. 13 „sistemul hi,droteh.nic de la Blidaru ... două conducte drenau
apa către o cisternă"; p. 41 „re,sturi de lucrări hidrotehnice"; p. 56 „sistemul
hi,drotehnic al termelor"; p. 80 „instalaţii hidrotehnice". Dar lucrări hidrotehnice înseamnă cu totul altceva (DLRLC, II, p. 455); hidrotehnica este
o ramură a tehnici.i care se ocupă cu folosirea apei, proiectarea şi exe,cutarea
unor construqii bazate pe energia apei. N.B. foloseşte acest cuvî.nt ,pentru
a denumi simple lucrări de canalizare (adueţiune, evacuare). P. 23 ,,via,ţa
economică febrilă c.in cetate"; ipoa1e era mai bine dacă folosea cuvîntul intens; p. 36 „rămînerea Miciei ,în ,si.tuaţia ,de pagus contrar rînaltului său ul'lbanism"; simpla prezenţă a unei băi, construeţii din piatră, amfiteatru chiar
nu înseamnă neapărat urbanism. P. 20 „situaţia a diversificat evident urbani.stica lor; p. 8 „urbanistica Daciei romane se regăseşte tocmai iîn provinciil.= gallice"; p. 19 „urbanistica sa prezintă evidente particularităţi to.pografo.:e"; p. 65 „expansiune urhani,stică centrifugă pe atît de aerată, pe cît de
anarhică"; p. 27 „marea aşezare ( dava) daco-getică era incompati!bilă funcţional şi rectoni.c cu oraşul roma,n ca urmare aceste a·şezări au fost distruse";
p. 35 „unele aşezări evidenţiază elemente ,de s: stematică urbană". Fie.:are din
frazele citate mai sus cuprinde -termenul de urbanistică, folosit diferit şi
foarte departe de conţinutul definiţiei, ,sale (DLRLC, IV, p. 588) şi ·deci
.fără sens. Ne putem Întreba cum a ajuns urbanistica Daciei tocmai în provinciile gallice? Mai ales că N.B. nu prezintă nici un argument ,pentru a-şi
susţine .afirmaţia; aşa cum dacă fotr-adevăr aşezări:e dacice au fost di,5truse
numai pentru că erau incompatibile tectonic? p. 12 „are emplecton în opus
incertum"; dar emplectonul este un element arhitectonic prin care se desemnează umplutura zidului de piatră (DN, p. 391); deci nu are o manieră de
construcţie care se poate ,defi.ni; p. 24 „valenţele pastoral-agrare ale !mpre-•
jurimilor"; p. 4C „deluvial" sau „diluvial"; p. 21 „factor primar al romanizării"; ,nu merge; trebuia să ,scrie factor de prim ordin, căci ,primar înseamnă cu totul altceva; p. 47 „descompunerea vieţii de tip urban"; p. 47
„ruralizarea sistemelor de construeţie". Topografia este descrierea terenului
(DLRLC, IV, p. 455), iar topografic este un adjectiv derivat. N.B. foloseşte termenul complet aiurea, fără nici un sens: p. 15 „topografia noilor
aşezări a respectat cu stricteţe sistemul rutier"; p. 17 „ierarhie topografică";
p. 22 „limite topografice"; p. 26 „subdezvoltare topografică"; p. 23 „expansiune topografică"; p. 39 „repartiţia topografică a clădirilor"; p. 27 „situaţia
de la Porolissum verifică topografic teza noastră"; p. 8 „cercetările arheologice au reuşit să precizeze atît topografia ... "; p. 30 „cadrul topografic
al cetăţii"; p. 31 „raportul topografic"; p. 39 „repartiţia topografică a dăpură răsfrângere urbană"; p.
tectonică şi ediliţie citaidină";
liţi.ei şi chiar •sistematicii"; p.
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dirilor"; p. 126 „topografia descoperirilor arheologice'". Di.alectica este ştiinţa
care studiază legile generale de mişcare şi dezvoltare a materiei, societăţii şi
gî,ndirii (DLRLC, II, p. 107; MDF, p. 94-96), deci nu poate .fi confundată
cu interdeterminarea, dependenţa, legătura, aşa cum crede N.B.; p. 13 „di.alectica ,dintre nivelul organizării sociale şi forma aşezărilor"!. Cetate (DLRLC,
I, p. 398) este o fortificaţie mai ales în epocile medievală şi modernă. Aşa
că formulările ,de la .p. 24 „cetatea îşi deschide porţile solda,ţilor, ceea ce
înai.nte era un sacrilegiu acum devine o regulă", ca şi folosirea iÎn chip permanent a termenului „cetate" pentru a denumi oraşele romane este complet
contradictorie şi greşi•tă. Ne dăm seama că el -s-a gîndit la civitas care a dat
în limba franceză cite. Dar termenul francez ·se foloseşte pentru a defini o
comunitate, căci fortăreaţa are la ei alt nume. Cum se face oare că „Înainte"
soldaţii stăteau în afara cetăţii, iar acea.sta ·şira deschi.s ,porţile pentru ei
numai prin secolul III? Fraza este uimitoare prin ,grotescul ei. Titular ânseamnă (DLRLC, IV, p. 434) o persoană care fodeplineşte o .funeţie, ocupă
un post. Deci nu un simplu posesor, constructor sau cine mai ştie ce aşa
cum reiese de la N.B.; p. 35 „titulari.i acestor ferme"; ip. 197 nota 738:
„Procili sfot titularii palatului Augustalilor"; p. 200 nota 825 „titularii
stampilelor de legiune"; p. 104 „tabel cu chorologia tipurilor şi cuptoarelor"; chorologia e.ste ştiinţa care se ocupă cu ,studiul răspîndiri.i iÎn spaţiu
a obiectelor (DN, p. 273) şi nu este identică cu simpla răspîndire, aşa cum
apare la N.B.; etc.

b. Cuvinte necunosoute sau inventia,te
Sistematica este (DER, p. 422; DN, p. 998) ştiinţa identificării şi dasiificării
organismelor animale şi vegetale 3n .funcţie de relaţiile lor filogenetice. N.B .
.foloseşte acest cuvfot cu sensuri şi va'.ori ,foarte d~ferite: p. 13 „elememe de
sistematică"; ,,sistematica marilor aşezări daco-,getice'"; ip. 18 „regulele de
sistematică ale •urbanismului" etc.; termenul revine foarte des în cursul expunerii alături de tectonică şi ediliţie. Ediliţie este deasemenea un cuv-înt necunoscut. Dacă urmărim folosirea lui de către N.B.: p. 35 „elemente de tectonică şi edi.liţie"; p. 44 „penetraţia largă a tectonicii şi ediliţiei'"; p. 49 „ediliţia Romei s-a propagat în cîmpia romană'"; p. 56 „adoptarea tectonicii şi
ediliţiei"; p. 74 „edili,ţia oraşu'.ui"; p. 77 „larga adoptare a tectonicii şi
ediliţi.ei urbane ,În diversele tipuri de aşezări" constatăm că şi acest cuvfot a
.fost utilizat cu mai multe Înţelesuri şi valori diferite. Comparatistica (p. 8)
este metoda comparatiştilor (DN, ,p. 235); ţinc.uit (p. 11) poate veni de la
ţincvais (DN, p. 117) dar nu sîntem siguri. ce acest sens, numai dacă nu
cumva înseamnă dat cu alb de zinc; virtualitate (de l,a virtualităţile urbane,
p. 23) nu ,sîntem siguri că îndeplineşte definiţia dată de dieţionar (DN,
p. 1145); /iată (p. 45) poate fi tradus ~n -sensul de legată, lipi.tă; structiv
(p. 38 ,destinaţia structivă; etc.) este cuViÎnt necunoscut ,în limba noastră;
promilitar (p. 25 „context promilitar' p. 40 „organizare promilitară") nu
există; năieri (p. 27) în loc de navigatori; numeraţia (p. 118); oraş ortogonal

(p. 31); turnuri în rezalit (p. 79), rezalit În5emniîn-d altceva decît apare în
combinaţia cu turnul; secvenţe cifrice (p. 118); scavaţii (p. 5; etc.) ,în loc de
săpături (arheologice) ·sau excavaţii;
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c. Greşeli de exprimare
p. 15 „Hadrianus a fost primul principe defetist". Hadrianus tnsă nu Q fosr
deloc defetist (MDE, p. 268). El ,a renunţat doar la ofensivă şi la cuceriri
trecînd la fortificarea „ştiinţifică" a graniţelor; p. 11 „uzitat" în loc de
obişnuit, primul cuvînt însemnind altceva (DLRLC, IV, p. 608; DN, p. 1128);
graţia, ;înseamnă (DLRLC, II, p. 407) drăgălăşeni.e, fineţe, mai ales în atitudine, spre deosebire de graţie, care înseamnă mulţumită, datorită (cuiva).
Deci nu „prin graţia împăratului" cum scrie N.B. (,p. 21) - care ~mpărat
putea avea ,dealtfel graţie destulă - , ci ... graţie ~mpăratului.; a anihila
foseamnă a nimi.ci, a reduce la nimic prin distrugere sau forţă (DLRLC, I,
p. 91); deci formularea „a anihilat impozitele" (,p. 19) este incorectă; exhaustiv ,înseamnă ceva care epuizează un sll!biect (DLRLC, II, ,p. 235). Nu credem
(şi nu poate crede cinev~ că săpăturile lui N.B. de la Apoldu-Mercurea sau
altele despre care afirma dînsul aşa ceva (p. 44) sînt exhaustive; monolit
(DLRLC, III, ,p. 274) ,face la plural monoliţi, nu monolite; cadru, în forma
de care are nevoi.e N.B. nu se foloseşte la ,plural: p. 11 ,.,dacii trăiau în
cadre incipient urbane"; p. 47 „cadrele vieţii rurale" cf. DLRLC, I, p. 311312; forma cadre este pluralul de la cadră care mai S,nseamnă şi tablou,
ramă de . . . Dealvfel prima expresie constituie şi o greşeală istorică, căci
nimeni în afară ,de N.B. nu a afirmat aşa ceva despre daci; prot.otipul este un
model reprezentînd tipul ori.ginal {DLRLC, III, p. 1609) aşa că „prototipul
lor greco-pontic" (p. 12) nu se potriveşte; redanul reprezintă o ieşitură fo
zidul unei fortificaţii (DN, p. 914) şi nu, aşa ,cum orede N.B., un zid (p. 12);
incantaţia este un cuvînt magic la ceremonii rituale, o stare de extaz (DN,
p. 559), aşa că folosirea lui ca la p. 32 nu merge; crepusculul este ,sfîrşi.tul
de zi, amurgul (DLRLC, I, p. 575); deci, a afirma că o acţiune ,se petrece
în „contextul istoric crepuscular" (p. 167) nu este corect; p. 119 „t,r411,sportat
lesnicios" nu e bine, trebuie scris tran,sportat lesne; p. 121 „pentru a fi
accesibili" nu e corect; mai degrabă ,;pentru a se a}unge la ei".

d. ter~i Latini Pra.duşi, înţeleşi sau folosiţi greşit
p. 12 „redanele fo opus incertum cu cele în opus quadratum realizau un
original opus mixtum"; p. 39 „zid cu plan neregulat lucrat din piatră diformă şi cărămidă (opus mixtum)". Dar opus incertum, opus mixtum, 'opus
signinum (p. 13) nu Înseamnă combinaţii (încrucişări) ,de zi.duri; ele reprezintă sisteme de construeţie aparte. Ele sînt foarte bine redate de G. Lugli,
La tecnica edilizia romana, Roma şi mai accesibil Îin cartea lui D. Tudor,
Arheologie romană, Bucureşti, 1978. P. 30 „groma = nivelă cu apă". Dar
groma este un instrument de vizare în cel mai rău caz (dar {,ără apă); mai
este şi un punct geometric situat la intersecţia lor în castrametatio (cf. RE,
VII, 2, 1912, col. 1882-1883 (Schulten) şi fig. de ,pe coloana 1884; p. 30
„decumani şi cardines" nu sînt ,,străzi •secundare"; ,p. 35 „ordo decurionum
(aristocraţie funciară); ordo augustalium (aristocraţi.e financiară"). Aici ignoranţa lui N.B. apare desăvGrşită. P. 70 „castellum = bazin de colectare'".
N.B. trebuia să precizeze că informaţia a fost luată de Ia Vitruvius, dar
că în epoca Daciei romane acest lucru însemna şi altceva (cf. RE, VII, 2,
1912, col. 1754-1758 (Kubitschek); şi oricum în arheologi,a noastr~ termenul castellum este folosu pentru ,a denumi o fonificaţie. P. 57 ,;OpllS
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latericium = bolta zidită cu cărămizi liate cu var"; am zice ,Însă (vezi mai
~us) că acest opus înseamnă cu totul altceva. P. 38 „gurile de ,apă dispuse
În exedră"; dar exedra (DA, II, 1, p. 880-882) este o parte ,a casei romane!; poate că N.B. a vrut să scrie că gurile de apă se aflau în interiorul
exedrei; verbul ,,a dispune" la timpul folosit dind cu totul alt sens. P. 72
horreum face la plural horrea, nu horrei; p. 112 „cărămidă de ti,pul sesquipedales accidental"?; p. 46 „cocciopesto este var bătut cu maiul"; dar cocciopesto este cuv;înt italian · care denumeşte opus signinum; el este format din
două cuvinte: coccio (ceramică) şi pesto (bătut, -ă). Deci nu poate însemna
,.var bătut cu mai.ul", care, dacă ,ar exista, ar trebuie să fie calciopesto!
P. 15 „viei - aşezări rurale; pagi - aşezări oppidâne; p. 20 „pagi - aşezări
quasi Ul"bane"; p. 47 „oîteva aşezări de tip v1cus au reuşit să ,devină pagi".
Oare aşa să :fie? Aproape toată lumea ştie că viei şi pagi. reprezintă acelaşi
lucru (aşezare mică, :r:urală dacă v1rem) cu deosebi.rea că pagi sînt, se pare.
cele aşezate pe tei:itoriul unei colonii. P. 199, nota 778 „stampila este acceptată de D. Tudor" an loc de „lectura stampilei a fost acceptată de D. Tudor".
Ar fi greu de crezut ca D. Tudor să accepte stampile ...
Cea mai grozavă traducere din latină se află totuşi la p. 181, nota 201;
ci.tind din SHA, Hadrianus, 18: ,.lavacra pro sexibus separavit". N.B. traduce: ,.Hadrianus dispune separarea băilor pe sexe"; deci de atunci există
băi de sex masculin şi băi de sex feminin!!! Un cunoscător al limbii latine
ar fi folosit o perifrază din care să rezulte ceea ce spune de fapt autorul antic.
e. Formulări p.roprii şi folosire.a epitetelor

P. 9 „Caesar este nestatornic cînd notează" ... , ,.dar a fost foarte subtil şi
exact observator" (o caracterizare inedită şi ... contradictorie făcută bietului
dictator); p. 10 „se deosebeau radical, funcţional şi structiv"; p. 23 „virtualităţile u11bane ale micilor aşezări"; p. 38 „voca.ţia agrară ,a napocensilor cauzase revărsarea oraşului. peste ziduri"; ,p. 44 ,,fermă sclavagistă"; p. 47 „fundaţie arunca•tă"; p. 70 „instaLaţii viticole"; p. 155 „cvasi romanizat"; p. 4C
,,evoluţie centrifugal anarhică"; p. 41 „aglomerări centripete"; p. 73 „sectorul vestic concentric castrului"; p. 78 „caracterul pregnant civic al urbanismului roman"; p. 16, 18 „oraşe medi.o-moderne"; p. 18; .,localităţi romineşti medio-moderne"

f.

Exprimări

canfuu

pînă

la limita

ila'Jrităţii

p. 6 (tegulele private) .,materi,ale ·sine qua non ale procesului istoric"; p. 11
„pietrele erau .dotate cu ,scobituri."; p. 9 „la baza acestui tip de aşezare (ma~i
aşezări dacice fortificate) ,stă pătura conducătoare ... ei locuiau în semibordeie şi bordeie aglomerate pe platforma inferioară a multor aşezări de
oîmpie sau fo simple case de lemn dispuse pe lespezi de piatră pe terasele
cetăţilor". N.B. a ui.tat pur şi simplu că pornise de la davae şi a ajuns la
aşezările de cîmpie şi la cetăţi!!; p. 11 „dacii au dezvoltat sisteme superioare
de construcţie În pofida aspectului arhaic al vieţii de cetate. Faptul ,derivă
din .deschiderea ·spiritului lor către influenţele clasice". lată cum apli.că N.B.
ân chip practic dialectica!; ,p. 12 „putem afirma fără ri,scul exagerării că
romanii cu faima lor de neîntrecuţi constructori nu au reuşit ~ă depăşească
în Daci.a eleganţa sobră, de certă influenţă elenistică a zidurilor înălţate suii>
Burebista". Nu mai este nevoie ·de comentariu!; p. 16 „cetatea a.ntică, mai
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ales cea romană, a fost ca,drul propice al unei v1eţ1 prin excelen.ţă civice".
Cetatea, deci fortificaţia militară, locul unde se făcea şi desfăcea ră~boiul
a fost pentru N.B. cadrul bun pentru vi.aţa civică. La aşa ceva nu mai există
comentariu. Este similar cu a afirma astăzi că la Aiton există un cadru excelent pentru activitatea Teatrului Naţional ,din Cluj-Napoca!; p. 16 „a:bun<lenţa resurselor, ,poziţia rutieră ,sînt factori de prim ordin ai oraşului.. Romanii intuiau acest lucru şi în consecinţă l-au asigurat". Deci, Romanii
asigurau mai Întiîi unui loc aibundenţa resurselor, ,poziţia ruti.eră ,şi apoi îl
făceau oraş! lată ce ânseamnă spirit deschis la ei.; p. 35 „romanii preferau
viaţa urbană deşi economia lor era prin excelenţă rurală. De aceea cîmpia
(campania) începe imediat dincolo de porţile Romei". Formularea este extraordi.nară: deci cîmpia începea ,dincolo de porţile Romei nu pentru că aşa
era de la natură, ci pentru că romanii preferau viaţa ur1bană deşi erau agricultori; p. 25 „un .secol de stl'Înse legături cu soldaţii şi ,populaţia dacică de
dincolo de limes asigură urbanizarea acestei aşezări de tip vicus". Dacă
legăturile cu dacii di,n afara Imperiului, care trăiau ,în bordeie şi semibordeie
asigura urbanizarea, putem deduce cu uşurinţă ce •Înseamnă uribanizare (odată
fo plus) ·pentru N.B.; p. 33 „amfiteatrul ,alcătuise acel complex unbanistic ~ntins şi unitar capabil ,să satisfacă extrava,ganţele cotidiene ale locuitorilor".
In primul rînd spectacolele nu erau coti.diene. In al doilea rînd nu era nimic
extravagant să mergi la spectacol (ca şi cum a merge la un meci de fotbal
a.r avea ceva extravagant în sine!); p. 34 „drumul care vine de la Tiibiscum
.şi evoluează căue Apulum". Evoluţia drumului e bună dar numai ca direcţie?!; p. 27 „noua aşezare (dav,a) geto--dacică era incompatibilă funcţional
şi tectonic cu ora,şul roman. Ca urmare aceste aşezări au fost di.struse". De
ce era incompatibilă funcţional? ,(căci incompatibilitatea (DN, p. 561) nu
justifică distrugerea lor sistematică); p. 27 „afirmaţia (că multe oraşe romane ·se suprapun pe tot atîtea vetre de aşezări daci.ce) se verifică peste
tot arheologic, dar ,şi lingvistic fo cazul Potaissei". Frază confuză, care
contrazice afirmaţi,a de .mai sus şi rămîne -de nedezlegat; p. 35 „la Sarmizegetusa pătrunderea aîmpiei în limitele coloniei se constată arheologic". Oare
cum?; p. 23 „ti.tlul de colonia nu l....a primit Romula - Malva de la Filip
Arabul ... ci anterior datei de 7 ianuarie 231 ... în această situaţie trebuie
pus pe seama lui S. Severus". lată ce înseamnă dezinvoltura: să declari cu
degajare enormităţi. Ne mirăm însă că nu a dus •În acest :fel fondarea coloniei la Traianus!; p. 40 ,,la Drdbeta se reuşise să ,precizeze ... cele două
necropole aşezate ca pretuti.ndeni in estul ~i vestul oraşului". Dar acest pretutindeni este complet fals; la Napoca (vezi fig. 4 la N.B.) necropola nu e
aşezată nici la vest, nici la esit, iar la Porolissurn la ifel ,(fig. 2 la N.B.);
p. 45 „accesul in interiorul cu padiment emplecton era marcat de un culoar
litic ,îngu,st"; p. 45 „această constatare a poetului Marţial ,(că elevaţia şi color~tul alb-expresiv al turnului anunţa din depărtare prosperitatea unei vile)
explică mobilul ,psiho-social al frecvenţei turnurilor"; p. 47 .~fruntaşii municipalităţii . . . declinau virtuţile quiriţilor din disciplina austeră impusă de
practicarea agricult11rii ... ; p. 45 „turn de piatră etajat cu zi-d de piatră legată
cu pămînt acoperit cu olane". Pe ce se bazează N.B. cînd .a1firmă că turnul
avea etaj nu se ~ti.e. De ce construiau cu părnînt cînd „urbanismul" lui N.H.
jmpuge existenţa varului? Dealtfel şi datarea unui zid mai prost pa.strat al
vilei de la Apold" ,,În primele două decenii de linişte ale secolului IVa este
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curioasă; p. 46 „o magazie de atelaje al cărei antablament ele ţigle, ol.a.ne şi
şarpantă era susţinut de colonadă de Mrne". Antablamentul în arhitectur.a
romană era aşezat deasupra faţadei şi ,se compunea din arhitravă-d'riză-'Cornişă;
colonada este un şir de coloane a-şez.a.te simetric în ,partea dinain~ sau 5:n

jurul unei clădiri sau pieţe. Astfel că descrierea lui N.B. ori nu reprezintă
nimic, ori este complet greşit formulată; p. 96 „origi.nea lor (a tegulelor
mammaitae) re află în eforturile lui C. Sergius Orata de a usca zidăriile
edificiilor din Roma!; p. 97 ,,,aceste adevărate reţele de calorifer (tubuli)
sînt revoluţionare din punct de vedere ·structiv şi ediJi.tar; p. 112 „harta
aşezărilor civile şi pronunţat civile"; este iînsă'. greu să a:flăm cu ce sînt mai
civile cele mai „pronunţat civile" decît ce!e „civile"; p. 47 „C. Iul. Valens
şi L. Ant. Secundus antrenaţi în viaţa rurală ,de la Miceşti."; p. 55 ,;,a,bundenţa ~urii ,susţine un atelier de fierar". Nu ştim dacă n susţinea dintr-o
parte sa nu se dă!lîme sau stătea chiar pe zgură să nu se scufunde!; p. 34
„complexe urbanistice de interes cuhural (,amfiteatre, sanctuare) şi edilitar
(necropole)". Aflăm acum că cimitirul este un complex urbanisti.c de interes
edilitar; p. 54 „ur.banistica este mai dar evidenţiată de ediliţia staţiunii
decît de topopgrafia sa". Probabil că în alte cazuri topografia evidenţiază şi
urbanistica; p. 57 „răsfdngerile uribane (apulense) asupra sistemelor şi ediliţiei din mediul rural au fost facilitate de valenţele ·9tructive şi fonqionale
ale materialelor tegulare"; p. 54 „varul practicat aici ca liant". Cum oare
mai putea fi practicat varul?; p. 55 „superioritatea tehnicii de construcţie
păstrase totuşi cea mai mare parte din infrastructura edificiului". Ne întrebăm clacă nu ,cumva infrastructura s-a ,păstrat pentru că era în pămînt şi ,peste
ea 5-a dădmat structura?; p. 56 „sistemul hwrotehnic al termelor constă
dintr-un puţ şi un apeduct"; p. 52 „,în cifre bune distanţa dintre ALba Iulia
şi Mercurea-băi este ,de 34 km". Oare dt o fi în dfre irele .sau fo <:ele obiş
nuite?; p. 67 „blocarea camerelor cu plăci de marmoră". Să .fi folosit marmora l,a blocarea încăperilor sau este o formulare greşită in loc de placarea
camerelor?; p. 176, nota 37 „ambele cen1:re întruneau adunări.le provinciale";
nu ne spune -însă dacă „le întruneau" concomi.tent sau în momente diferite?!!;
p. 96 „aceste tegule mammatae nu-şi negaseră funcţia izolatoare nici în epooa
lui Augustus". Avem de-a face cu ,piese de •tr,adiţie ... ; p. 119-120 „în
consecinţă materialul :emnos servea concomitent ca mijloc de transport, instalaţie de uscare şi combustibil". Dacă luăm sen,sul cuv,întului concomitent
(DN, p. 244) atunci ne putem ,Închi.pui cum se realiza această triplă'. funcţionalitate: o căruţă de lemn care arde În mers trecînd printre şirurile de
cărămizi crude; dar numai dacă'. ar,de puternic îndeplineşte condiţiile cerute
de afirmaţia lui N.B.!!; necunoaşterea cuv.întului concomitent mai apare şi
di.n propoziţia „interiorul camerei absidate servea concomitent pentru decantarea apeductului şi ca baie de vapori"; p. 165 „mărcile tegulare ale
diferiţilor domini şi officinatores se extind aici neîntrerupt". Oare cum se
extind?
III. Greşelilor de ex,primare, inversiuni.lor şi erorilor li se adaugă confuziile cu caracter istoric ca şi ignoranţa din ace9t domeniu=
P. 13, citatul după H. Daicoviciu (,,Dacia de la Burebista · la cucerirea
romană", Cluj, 1972, p. 167) este interpretait cu itotul altfel ,,.construită ,după
cea mai bună tehnică elenistică, fundul şi ,pereţii. erau acoperiţi cu· mai multestratsri de ciment impermeabil" ;"iar la N. B. ,,o cisternă zidită în piatră ...
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şi căptuşită cu mortar hidrofug (opus si.gninum) de evidentă inspiraţie romanăa; p. 14, după ce expune premisele dacice 6le urbanizării, afirmă că Dacia
a început să se urbanizeze numai I.a şcoala Romei. Ce rost mai aveau atunci
premisele dacice mai ales că davele au trebui.t să fie distruse sistematic (după
propria-i afirmaţie) pentru că nu corespundeau funcţional şi tectonic?; p.
18-19 fo legătură cu U1pia Traiana greşelile sînt numeroase. N. B. afirmă:
„primul şi ,singurul oraş din Dacia întemeiat sub T!Caianus după 1:oate regulele
religioase juridice şi de sistematică (? n.n.) ale urbanismului roman clasic".
Studii vechi şi cercetările mai noi aiu demonstrat existenţa unui castru anter~r
oraşului şi ,dezvoltarea lor concomitentă atît intira muiros cît şi extra muros.
Oraşul fiind •înfiinţat pe locul unei tabere militare era aproape imposibiJ să
se aplice stricta sensu întreaga procedură cunoscută pentru Întemeierea unui
or~ pe suprafeţe de teren libere. Dealtlfel, cîteva rînduri mai jos N. B. ,se
contrazice ,pe el ÎOisuşi: ,,cti.tor de fapt n-a fost împăratul, cum prevedea
legea, ci trimisul său de rang consular ... "; în 4n treg paragraiful referi tor la
naşterea oraşului, pentru care nu citează decît IDR, 111/2 (mss), rpontru
inscripţia de întemeiere, înşiră deducţii şi judecăţi de valoare pe care şi le
atr1buie, ignorînd studiile serioase pe această temă ca ,de ex.: C. Daicoviciu

(în RE); N. Gostar, în Apulum, 9, 1971, p. 305-322; H. Daicoviciu, in
Tibiscus, 3, 1974, p. 101-104. Caracterul strict civil al oraşelor Ulpia Traiana şi Napoca este discutabil. Pentru Sarmizegetusa pentru perioada de început existenţa castrului pentru legiune, i.ar pentru Napoca ţiglele cu ştam
pila ExDP şi CPALP pot da de gîndit; revenind la ·Întemeierea Ulpiei Traiane,
imaginaţia lui N. B. se depărtează total de realitate; ,străzile princ~pale ale
oraşului nu au fost focă descoperite, dar este aproape sigur că trama stradală
a oraşului nu corespunde de aceea a castrului. Terentius Scaurianus nu a putut
delimita incinta oraşulu1 cu plugul, aceasta fiind delimitată ·În mare parte de
valul castrului, construit mai înainte; scena de pe moneda emisă cu prilejul
întemeierii este o imagine alegorică şi trebuie i.nterpretată ca atare; p. 31
asemănarea Ulpiei Traiane cu Tamugadi constă tn „centuriaţia interioară şi
rotunjimea colţurilor"; trebuie însă să ,subliniem că nu se cunoaşte ~ncă
centuraţia Sarmizegetusei; ,pentru for, vezi discuţia din Acta Musei Napocen·
sis, 17, 1980, ,p. 789 sqq); de asemenea decumanus maximus nu se suprapune
peste artera imperială Tibiscum-Apulum; drumul trecea în afara zidului
nordic al oraşului,, paralel cu acesta !!! (situaţie păstrată Încă din timpul castrului); templul închinat mai multor divinităţi nu are cella tripartită; valetudinarium-ul, dacă există, ,se află la nord de templul lui Aesculap şi nu în
interiorul incLntei; în ce priveşte templul lui Mithras, P. Kiraly, care 1-a cercetat, l~a reconstituit după o serie de temple de la Ostia, Hedderheim (dar
în Germania Superior, cf. ORL, 27) şi Dorrnagen; reconstituirea este însă mai
mult decît ipotetică, am putea spune chiar fantezistă; planul a fost preluat totuşi
,în literatura istorică, dar N. B., necunoscînd istoria problemei, nu şi-a dat
,seama cum s-a -născut asemănarea; •Înspre Clopotiva la ci.rea 1 km de oraş
•Începe necropola şi nu cartierul meşteşugăresc (aşa cum crede N. B.), acesta
.afl.î,ndu-se ,de fapt la Sud:.Est de oraş la 500 m de zidurile sale; în urma cercetărilor recente, denumirea de villae suburbanae pentru clădirile săpate fo
apropier-ea amfiteatrului. şi a zidurilor ··oraşului a deveni.t perimată; ele fac
parte din oraş şi sînt oroonate după un sistem stradal; p. 31 „caracterul pre-
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militar al noii provincii. .l-a determinat pe D. Scaurianus să
apeleze la topometria castrensă pînă şi În cazul fondării coloniei". Fraza contrazice cu totul afirmaţiile .în legătură cu caracterul exclusiv civil al oraşu
lui; p. 167, nota 318 N. B. ,se relferă la euri.a de la Ulpia Traiana, care de
fapt nu a fost încă identificată; p. 231 „forul coloniei dacica aminteşte de un pretoriu de castru ca.racrer.i~tic perioa,dei Anitoninilor şi Severilor"; .,forul pare a
fi un pretoriu al vechiului castru"; asemănarea dintre for şi pretoriile de tip
principia". Această ultimă afirmaţie reflectă di.n ,plin ignoranţa autorului şi
confirmă contradicţiile amintite mai sus între caracterul strict civil şi militar
- ci.vil al oraşului. Semnalasem confuzia dintre ,principia şi praetorium (cf
Acta Musei Napocensis, 17, 1980, p. 789 sq); în primul ci,tat ,sîn.t pa>tru elemente distincte: forul construit sU1b Traianus - principia din timpul Antonin~or - principia ,din timpuil Severilor şi ,principi.a. Toate se .deosebesc prin plan
şi organizare. Dar ,principiul. ,schema de construcţie a rămas aceeaşi; idemitatea dintre praetorium şi ,pri-oei.pia nu există; praetorium reprezintă o anumită construcţie; principia alta; explicarea destinaţiei şi planurilor acestor
construcţii a fost făcută demult: R. Egger, Das P,raetorium aJ.s Amtsitz Ui1ld
quartreir romischer Spit.zenfuncticmare, Wien, 1966; A. von Domaszewski, în
Neue Heidelbe.rger Jahrbuch""r, 19, 1899, ,p. 141-143; R. Fellmann, Die Principia des Legionslager Virnlionissa 1un,d, dias Ze,ntralgebaude d'eir iromiochern Lager und Kastelle, Brug,g, 1958; p. 26 „sarmaţii ·din Pannoni.a cisdunăreană";
nimănui nu i-a trecut pînă acum prin minte i.deea de a numi teritoriul dintre
Dunăre şi Tisa, Pannonia; p. 38 ne întrebăm de unde ştie N. B. care era .P9ziţia decumanus-ului maximus la Napoca?; trasarea zidurilor oraşului denotă
dealtfel multă imaginaţie; p. 36. ,.U1,pia ,şi Napoca au evolua,i identic ldin
punct de vedere topografic". Această afirmaţie se hazea.ză pe faptul că ,.forul ambelor oraşe (n.n. cel de la Napoca nu se cunoaşte!) era pavat cu
dale"!!! Comentariul este de prisos; p. 21 „începutul Drobetei se leagă de
castrul de la Schela Cladovei"; dar cam acwn 15 ani R. F!orescu scria despre
existenţa unui castru ,de pămînt la Drobeta databil •În epoca Flaviilor, cel
puţin din timpul lui Domitianus (of. Limes 6 Sruttgiart, 1964, p. 144 sq.); castrul de la Schela Cladovei a fost datat numai din timpul răziboaielor ro
dac1.i, -deci ... concluzia se formulează singură ... ; p. 26 „Tihiscum ... bastionul Banatului era expus atacurilor Întreprinse de sarmaţii. din Pannonia
cisdunăreană"; dacă Tibiscum care se afla :În interior era expus (î-n 9patele
liniei .de forturi de pe Mureş -şi a celor posibile de pe Tisa), ammci înseamnă
că N. B. se înscri.e fo.tre cei care socotesc Banatul neocupat de romani; p.
38-39; este interesant că N. B. cunoaşte canaibae-le de la Gherla şi Gilău,
absolut necunoscute din punct de vedere arheologic, iar Romina.ş, Romita şi
Sutorul sînt staţii rutiere; nimeni nu ştie dacă au fost şi staţii rutiere, sigur
însă că în toate trei punctele au fost castre romane; p. 71, la Porolissum
nu există o arteră stradală cunoscută.(!) care -să lege Pometul de cimitirul de
pe Ursoieş; dacă există atunci o cunoaşte numai N.
şi colectivul de cercetare de la Moigrad i-ar mulţumi dacă le-ar arăta-o; amfiteatrul se află
sud-vest de ca~tru, iar terasa sanctuarelor la nord; ,,cetatea Porolissum'"
(ca să folosim expresia lui N. B.) are mai multe fortificaţii, dar pentru a şti
asta era deajuns ,să citească temeinic pe M. Macrea {care ştim că nu e agreat
de N. B.) şi chiar pe C. Daicoviciu (articolul din RE, care nici nu e amintit);
N. B. vorbeşte despre un templu rotund fochinat lui, Liber; ,poate că exi-stă
1
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un templ~ rotund, dar templul închinat lui Liber nu a fost acela; el a fost
cercetat ş1 publicat şi nu e deloc rotund; p. 71, N. B. ~crie că ,Porolissuma
este lipsit de ziduri de incintă". Oare aşa să fie? Atunci valul, valul du!blu,
ziduri:e ca,re închid oraşul spre vest, nord, nord-est ce sînt?; de mirare ni.
se pare că N. B. redă •În plan o parte dintre ele, probabil ,fără a şti ce reprezintă; p. 68 nota 335 „atirium hexastil corinthic" nu forearnnă „cu ,peste ,pa,t,ru
pilae ,sau coloane"; locuinţa numită de N. B. ·de tip italo-roman este de fo.pt
locuinţa ·de tip pompeiain dezvoltată •În jurul unui atrium fără compluvium
şi impluvium; în prima jumătate a secolului II ,î.e.n. influenţa eleni,stică a
dus la schimbări importante în arhitectura locuinţei romane, al cărei plan i.nterior s-a complicat; de aceea aceast nou tip ,de locuinţă a fost numit grecoroman şi se numeşte astfel chiar dacă unele elemente lipsesc, mai ales [n
provincii; N. B. confundă atri.um-'lll cu peristilum-ul, elemente strict distincte
într-o locuinţă; impluvium nu înseamnă piscină (cf. N. Lascu, Cum t'Tăiau
romainii, Bucureşti, 1965 - lectură care i-ar lămuri numeroase lucruri -);
p. 72; afirmă că Buciumi şi. Bo:oga S:Înt ,staţiuni rurale din teritoriul admini,strativ al Porolissum-ului; ,afirmaţie foarte imprudentă deoarece cele două
sînt cunoscute tocmai ca fortificaţii (,printre cele mai cunoscute ,din Daci.a !!);
l. 77, afirmă că la Sucidava a fost construit un castru de pămînt; .,în acea•·~
fortificaţie aestiva - zice el - s-au aşezat la scurt timp după cucerirea trai.ana diverşi colonişti"; cazul ar fi unic; o locuire comună de soldaţi şi colonişti în castru încă nu se mai cunoaşte în Imperiul Roman!; dealtfel D. Tudor
a emis cu :îndoieli existenţa unui castru de pămînt; p. 106. Lăpuşnicel apare
incert; la Inlăceni apare o villa rustica; p. 112 Bologa este vicus; Coronini
(= Pescari) este vi.ms; Sînpaul aşezare; p. 104 Zăvoi; p. 106 Cristeşti; p. 101
Mofleni; p. 110 Plugova; ,p. 111 Tia Mare sînt toate castre sau, mai precis.
înregistrate drept castre; N. B. le încadrează fo orice alt tip de aşezare numai
la castre nu; la Bologa s-au efectuat cercetări timp de 10 ani (E. Chirilă şi
N. Gudea), dar nu se ştie nimic de exi.stenţa unui vicus; p. 11C Puţinei este
o fortificaţie ,datînd din secolul IV e.n.!!; Plugova este una şi aceeaşi fortificaţie cu cea de la Mehadia; piînă la C. Răileanu nimeni nu a auzit de existenţa i.dentificată a unui pod pe,ste Timiş; nu cumva este o exagerare preluată
de N. B. cu prea multă uşurinţă?; p. 77 Ad Mediam nu este Mehadia; TIR,
L 34, p. 93 scrie că Mehadia este Praetorium!; p. 164 afirmă că „stampilele
cu ancadramente duble şi simple dreptunghiulare, alături de cele în tabula
ansata cu aspect simetric (clasic) aparţin secolului II, iar cele li,psite de ancadramente sau ,În tabulae cu anse alungite datează ,din perioada Severilor";
afirmaţia nu este nici argumentată ... nici adevărată.
IV. ln legătură ou metoda de lucru folosită şi pnocedeele tehnice
N. B. a iÎncercat să-şi definească .singur metoda de lucru: p. 6 „numeroa,sele şi variatele materiale de construcţie care alcătuiesc principalul fond documentar al căr,ţii devin astfel pentru prima oară În literatura noa,stră de
specialitate i.zvoare arheologice primare în studiul urbanismului şi a sistemelor de construqie". Afirmaţia este în mare parte falsă şi grosolan formulată. In primul rînd cărămizile nu pot fi izvoare primare (pleonasm)! în al
doilea rînd ele au mai fost menţionate; mai demult iÎn CIL (care redă cel
p,uţin 600/o ,di.n cele analizate de N. B.) şi apoi de V. Christescu şi M. Macrea.
Este adevărat că nici unii, nici alţii nu s-au haza.rdiat în lec-t!uri !aşa fr,um'oase
ca N. B. (care le impută ac~t lucru la p. 125: .,au lecturat doar ciÎteva cazuri
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mai puţin dificile") dar tot atît de -adevărat este că lecturile lui N. B. sînt
simple ipoteze de lucru ce uvmează ~ fi verificate.
Care a fost în fond metoda lui de lucru (d. p. 125)? N. B. a ,racut o
statistică a antroponimelor din Dacia şi mai. ales de„Ia Ulpia Traiana. In
raport cu frecvenţa numelor di.n această statistică a făcut să se potrivească ordinea numelor (praenomina, nomina, co~omiaia) cu prescurtările de ,pe ţigle
şi cărămi.zi. Dacă acest lucru Si oferă lui siguranţă (,deşi la p. 125 aproape
că recunoaşte că sînt ipotetice) nu este tot atît de sigur că pentru alţii lecturile ,sale pot :fi arme pentru a critica pe foaintaşi. Mania lui este de a-şi
considera ipotezele drept reale şi. în funcţie de ele imaginaţia con~trueşte
restul.
Sînt cîteva observaţii În legătură cu informarea bibliografică; există lucrări foarte importante din acest domeniu pe care N. B. nici ,nu le cunoaşte.
Menţionăm aici. numai pe: W. Righini, / bolli laterizi ro111-tD11i. La collezicme
di Bagno, Bologna, 1971; M. Steinby, La cronologia delle figli,ne doliare u,rbane delia fine del eta republicarta all'inizio del I II secolo, în Bull. delia
Comm. Arch. di Roma, 84, 1974; G. Alfonso-Mattei - L. Camili - C. Pavoli.ni - F. Toglieti - G. Zara, Contributo allo studio dei bolli laterizi del
Museo Nazionale Romano, în Rendiconti della Clasiche Scietnza Morali Storiche e Filologiche dell'Academia dei Lincei (RAL), 2g, 1974; P. Setăle, Private domini brickstamps of the Empire~ Helsinki., 1977; A. Mc Whirr, Roman brick and tile. Studies in manufacture, distribution and use in the Western Empire, 1979. Aceste lipsuri bibliografice (referitoare mai ales la aspectele teoretice ale problemei) citate de noi aici numai în parte, au făcut ca
N. B. să nu discute una din cele mai importante probleme legate de tegule:
cronologi.a. La p. 164 el scrie că iÎncadrările cronologice după criteriul formei
stampilelor nu oferă certitudini. 1n aceeaşi măsură se explică acum confuzia
pe care o face N. B. între dominus şi of/icinator, care iil aduce la aifirmaţia
ambig•uă de la p. 161 că din „52 mărci regulare 35 aparţineau cetăţenilor
(domini) ... iar 12 erau ateliere Y,articulare exploatate de meşteri cărămidari"
Exprimarea este deosebit de clara!!! Nici nu mai vorbi.m aici de faptul că referitor la ius ir:alwum studiul lui N. Gostar nu este citat şi folosit {cf. Al/ A
Xenopol, 6, 1969, p. 130), iar din vasta b~bli.ografie consacrată ora~lui
Apulum foloseŞte doar D. Tudor, Oraşe, rlrguri sate; la construcţiile publice
din Dacia nu citează pe D. Tudor (Latomus, 23, 1964, p. 271-301); dealtfel
şi pentru Sucidava nu sînt citate ce:e două lucrări monografice ale lui D. Tudor (Sucidava. Une cite daco-romaine et byzaintine en Dacie (La-tomus, LXXX.
1965) ·şi Sucidava, Craiova, 1974; nu mai vorbim de faptul ca N. B. a ocolit
cu îndemînare (ca să nu spunem dezinvoltură!) problemele de organizare mu,nicipală, cele mai caracteri.9tice pentru urbanism (d. I. Piso, în Studii Clasice,
16, 1974, p. 234-245; R. Ardevan în Sargetia, 14, 1979, p. 185-190).
Tot •În legătură cu metoda de lucru trebuie ,discutată şi forma de prezentare. De mai mulţi ani, în arheologie, s-a căutat şi parţi.al ,s-au găsit modalităţi de prezentare a obiectelor (monumente, statui, piese de fier şi bronz,
ceramică, etc). Chiar şi la noi a început publiMrea după uin sist'Nn a di'v1erselor
categorii de obiecte (şi nu i--am sugera lui N. B. <lecit să citească cu atenţie
IDR). Nu aflăm din repertoriul lui N. B. nimic despre ţiglele ştampi!ate
(dimensiuni, formă, aspect, locul de păstrare, 111r. de inventar) fapt care suge-
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rează că el nu a dep~it deloc demult uitatul mod de publicare al CIL, ba
chiar a făcut un pas foapoi şi de la acela.
Menţionăm cîteva procedee de lucru mai. ~uţin obişnuite şi de loc ştiin
ţi•fice: a. la ilustraţia provenind din alte lucrări, alţi autori se obişnuieşte (ca
să nu spunem că este obligatoriu) să se precizeze locul unde a fost publicată;
b. ilustraţia dată ,de N. B. nu reflectă nici. un fel de urbanism (de pildă la
Porolissum lipsesc din plan chiar insulae pe care le citează pentru acest
subiect; la Orşova, planul copiat rău după D. Benea, nu reprezintă Orşova
nouă, .ci invers, pe cea veche care acum nu mai exi,stă şi a -fost acoperită de
apele lacului de acumulare al hi.drocentralei „Porţile de Fier"; c. modul de
abreviere este în principiu liber, dar În general se adoptă cel al revistelor
centrale ale Academiei; introducerea unor prescurtări personale se fa-ce numai fo măsura specificului lucrării; chiar şi în acest caz exi.stă sistemul Harward (cu două variante) pentru modul de prescurtare. N. B. pare că nu a
auzit (şi fo orice caz aşa se vede) de aceste ,sisteme; ,el. trimiterea la figuri
nu se face deobicei la note ci în text, mai ales cînd acesta se află pe aceeaşi
pagină cu textul, iar notele la sfîrşitul volumului; e. ,în numismatica noastră
(chiar şi aici!!) determinările de monete după H. Cohen au •Încetat de mult
a fi folosite. Dacă N. B. nu ştie acest lucru este timpul să-l afle; să mai afle
că sînt determi.natoare moderne care oferă o precizie cronologică'. mult mai
mare ca şi alte avantaje (RIC, BMC, LRBC, etc).
N. B. manifestă o tendinţă destul de bine ,sesizată de a se erija În pionier
al cercetării, mai ales prin voita evitare a menţionării rezultatelor anterioare
sau neglijarea lor. Exemplu: p. 18 „numai. astfel poate fi sublini.at faptul pe
cit de important pe atît de nesubliniat la noi, că toate cele 10 oraşe întemeiate
de romani la noi funcţionează'. şi actualmen1e" Ciudat, nu? Faptul continuităţii (desigur nu În forma grosolană şi agramată exprimată'. de N. B.) a fost
„sublini.at" şi „răssubliniat" la noi; şi totuşi N. B. îşi arogă locul :întîi. Nici
nu mai amintim aici dt de numeroase sînt locurile unde se cereau trimiteri
bibliografice ·şi N. B. le-a evitat. Există cîteva lucrări despre ur;banizarea Daciei. pe care nu le citează ca Fr. Vittinghoff, Die Bedeutung der Legionslager
fur die Entstehuing der romiscben Stădte an der Donau und Dakien (cf.
Studien zur europăischen Vor-und Friihgeschichte, Neumiin,ster, 1968) unde
putea găsi o parte din ideile care şi le apropie. Deasemenea, fapt constatat
şi în lucrarea anterioară „Aspecte şi permanenţe thraco-romane", N.B. are sau
i-a insuflat ci.neva un fel de pornire anti M. Macrea cu totul nejustificată'. la
el şi neeermisă etic şi moral. Nu stă deloc bine unui tânăr ,să trateze în acest
fel lucrarile celui care mai rămîne încă astăzi cel mai complet cercetător al
Daciei romane. Şi chiar dacă nu-i place, citarea •nu este o chestiune sentimentală. Cu d.ezinvohura care-l caracterizează şi îi constituie deviza N. B. uită
de multe ori (zicem noi că uită) ,să menţioneze pri.ma sur,să, iar de alte foarte
multe ori informaţiile lui ~e opresc la o dată'. care trece de 50 de ani. Am aminti
aici de pildă că informaţiile despre Napoca s-înt mult şi demult depăşite. Datele despre acest oraş au fost ·strînse recent de H. Daicoviciu şi ,publicate în
ANRW, II, 6, 1977, ,p. 919-949; :la: ,p. 152 vorbind despre ,trupele auxiliare
de la Porolissum 1i citează pe I. I. Russu, nemenţionînd pe J. Szilagyi. care le
dăduse pe toate mai înainte şi ,din care s-a informat şi I. I. Russu; el citează
pe I. I. Ru,ssu chiar şi ,atunci cînd menţionează'. date ân legătură cu trupele iîn
legătură cu care acest au•tOf' nu cunoştea ştampile (cf. I Brittonwn); drept ur-
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mare a li.psei de informaţii recente mei nu ştie de stampilele de legiuni descoperite aici). N. B. mai manifestă tendinţa de a minimaliza rezultatul muncii
predecesorilor ,pentru a se .scoate fo evidenţă pe sine: p. 23 „după cum susţine
nesigur D. Tudor"; p. 33 „pa!atul ce la Ulpia este singurul edi.:ficiu din zona
intramurană cercetat pe baze cu adevărat ştiinţifice". Oare aşa să fie? Tot la
Ulpia vorbeşte şi despre „starea ,defectuoasă a cercetărilor arheologice". Dar
celelalte cercetări cum au fost sau cum ,sînt? Nu cumva sînt mai puţin ştiinţi
fice ,deoît la Apold, unde totul e ath de e~haustiv ~ncît numeni nu ştie
nimic?! p. 26. La procedeele pe care le-am numit din considerente de decenţa
,.neobişnuite", se adaugă însă forme crase de plagiat, ca să nu zicem furt ştiin
ţific. Cazul pe care îl ilustrăm nu poate fi calificat altfel: la p. 120, fig. 44
cu legenda „semne numerice şi de controlul calităţii atestate pe materiale tegulare daco-romane" reprezintă de fapt fig. 4 de la p. 85 din lucrarea lui
G. Spitzlberger, Die romischen Ziegelstempel aus dem nordlichen Teii der Provinz Raetien, die Saalburg Jahrbuch, XXV, 1968 (p. 65-184) cu legenda „Im
Katalog auf gefohrte Handmarken etwas schematisiert". ln aceeaşi figură N.B.
mai adaugă şi cîteva semne „preluate" din fig. 3 a aceleiaşi lucrări. Un procedeu
identic, căruia i se poate da acelaşi calificativ a fost folosit şi În cazul fig.
36/1-8 de la p. 99 „împrumutată" integral de la p. 104, fig. 10 a lucrării
germane mai sus citate.
V. lntrebarea de bază, cea mai importantă pentru aprecierea lucrării
este: e,e ne aduce nou cartea lui N. B.? care este aport<ul ştiinţific (din puirn.:t
de vedere al informaţiei, al interpretării)? cum au măsurat acest aport cei care
au dat referatele ştiinţifice şi editorii? Iată cîteva ,Întrebări. deter,minante pentru evaluarea unei cărţi de istorie. Căci atunci cînd ai în faţă o cane c:e istorie mai ales, primul lucru care interesează este de ,a vedea scopul urmărit ,de
autor, pe ce informaţie s-,a bazat pentru a-l atinge şi care este contribuţia la
partea de istorie ,de care se ocupă. Un scop şi-a propus N. B. L-am văzut şi
citat. Dar s,ubiectul propus a fost eludat cu o dezinvol~ră depăşz'nd, credem,
cele mai optimiste previziuni ale autorului (în ce priveşte dezinvolt,ura)! Actul
de patroti.sm de care face caz N. B. este departe de a fi fost atins, ba din
contră ...
Să vedem ce a .făcut şi pe ce s-a bazat N. B. pentru a atinge acest scop:
a. toate prQlblemele ,discuta:te la partea I (p. 8-14) se găsesc iÎn •Întregime (şi
chiar mai bine formulate) la H. Daicoviciu, Dacia de la Bu.rebista la ctuoerirca
romană, Cluj, 197 4 şi I. H. Crişan Burebista, Bucureşti, 1977; b. partea II-a
(p. 18-27, 27, 79) cuprinde informaţii ,prezentate mai frumos, mai corect şi
mai comp'.et ,de D. Tudor (Oraşe, tîrguri., sate ,în Dacia romană) şi M. Macrea
(Viaţa în Dacia romană). ln tot acest spaţiu scris numai cîteva pagini reprezentînd ima~ini de la săpăturile propirii de la Me,rou.rea şi cîteva date în legătură cu
ele constituie aportul lui N. B. c. p. 92-99 cupri.nd informaţii din literatura
generală; excepţie face p. 94 care reprezintă un tabel cu tipurile de cărămizi
şi p. 93 cu fotografii de cărămizi; d. de la p. 99-113 avem fotografii de
cărămizi, ţigle, olane, tubuli. etc, desene de urme c!e animale şi un tabel cu
localităţile unde s-au descoperit cărămizi şi cuptoare (plin cu greşeli aşa cum
am arătat mai sus); am mai menţiona doar că la p. 101 o -tegula mammata de
acel tip este nemaivăzută în Dacia: fig. 36/5); e. p. 112--123 cuprind informaţii exclusiv din manuale de arheologie şi enciclopedii. Este ciudat în acest
caz faptul că N. B. nu a consultat manualul de arheologie al lui R. Cagnat
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~i pe cel recent al lui D. Tudor; f. la p. 124-158 sînt prezentate pent.ru a
treia oară exact în ~et~eaşi fiormă stoampilele producătorifor 'Civili; g. p. ,159_
160 tabelul cu numele producătorilor este o realizare proprie; h. p. 161-164
despre structura socială şi etnică a producătorilor, date pe care le găsim în
lucrări de a scrise în -leg,tău,ră cu populaţia provinciei; j. p. 164-167 se intitulează cronologia producţiei. tegu:are - dar conţinutul nu prea corespunde
cu titlul.
Şi cam atît! Soc,otind procentual, contribuţia orignială a :aiuto,rului ,iu
depăşeşte 5% din spaţiul scris, iar ineditul lipseşte ,cµ ,totul. Sin~wrele 1T,ealizări bune sînt tabelele, dar pentru ele era deajuns un articol Într-o revistă de
5pecialitate.
Nici nu mai ştim .dacă ,să punem pe seama autorului numeroasele greşeli
de ti.par, scăpări de litere; unele sînt însă de subliniat: Kiraly Pal apare cînd
K. Pal clnd K. Paz (p. 138; 188 nota 5); B. Kuz,sinski (p. 198, nota 709);
]. F. Neigebaur (nota 749), Plinius Secundus (nota 438) etc, etc.
Sîn.tem nevoiţi să atragem pelntru a doua oa.ră ~ţia că :re- publicarea
şi repr,oducerea unor diate şi informaţii dieja cwzo~ouve, oricît de import.antă r.1IT
părea şi de cătire oricine ar fi făcută nu sânt În măsură să 'Te'Z1olve problemele
istoriei noastre în epoca romană; în aceeaşi măsură abordarrea ist10iriei vechi
cu o a5emenea dezinvoltură şi lipsă de o~ol (am zice chiar de respcJnJabilitate) constituie un pericol pentru problemele importante pe care epoca le
ridică epoca (romanizarea, .formarea limbii şi a poporului român).
Dacă Nicolae Branga (sau alţii ca el) va persevera ,pe această'. cale, dacă
nu vor fi excluse pos~bilitaţile teoreti.ce de apariţie a unor astfel de lucrări,
dacă lucrările de istorie nu vor .fi sobre, (purifica-te de formulări preţioase,
bombastice, fr,azeologie şi ignoranţă) ,şi. bazate pe informaţie sigură, dacă stilul
şi metodele de lucru nu vor fi conforme eticii şi mai ales eticii ştiiniţifi.ce,
atunci astfel de apari,ţii vor rui.na şi puţinul cîştig realizat cu trudă şi sudoare,
iar scrisul i~toric românesc nu va progresa aşa cum i se cere.
DORIN ALICU -

NICOLAE GUDEA

RECENZIJ

732

on

("\

'

Jl .

oX ..,

'

n
Fig. l a. desenele din lucrarea lui G.Spitzlberger
b. ,.semne numerice daco-romane" la N.Branga.

Eszter B. Vago - Istvan Bona, DIE GRABERFELDER VON INTERC!SA. Der spatromische Sudost/riedhof, Buda-pest, 1976, 245 p.; i.lustraţii în
text; 30 planşe desenate, 48 planşe fotografiate.
prezentăm cititorilor s-a impus de
(şi nu numai.) prin detaliile tehnice
arheologic foarte numeros pus •În circulaţia
metoda de lucru, stilul de prezentare şi prin
primă contr~buţie privind rezultatele săpatu

Lucrarea pe care ne-am propus

să

o

lia început în cercurile de specialitate, at:ît
să.pătură şi prin materialul
Ştiinţifică, cît, şi mai ales, prin

de

concluziile sa:e. Ea constituie o
rilor arheologi.ce sistematice şi de salvare executate la fotercisa (Dunaujvaros;
Ungaria). Un al doilea volum, care va prezenta cimitirul din secolele 11-111
-e.n., şi un al treilea volum, care va analiza cimitirul din zona de vest, sînt în
curs .de elaborare. Acest prim volum constituie, fo acelaşi timp, şi. prima monografie a unui cimitiir de mai muhe sute de morminte din Pannonia epocii
tîrzii, intenţi.a autorilor fiind aceea (p. 129) de a oferi o bază largă pentru
analogii celorlalte cercetări privind epoca romană tîrzie. Autorii lucrării, Eszter
B. Vago şi Istvan Bona au fost ajutaţi la executarea -săpătur:lor şi chiar la fotocmirea lucrări.i de un grup mai larg de cercetători, fie prin prezenţa la să
pături, fie prin executarea unor desene, fotografii etc. (p. 14).
Cuprinsul lucrării se prezintă astfel:
Cuvînt ,Înainte (p. 7-); prescurtări bibliografice (p. 9-); I. Săpăturile
.arheologice (p. 11-14); II. Cimiti.rul din partea de sud-est (prezentarea mormintelor) (p. 15-121); III. Cronologia şi pe ce se bazează ea (p. 131-140);
IV. Mormintele şi ,înmormîntările (p. 141-148); V. Topografia cimitirului
(p. 122-130); VI. Morminte jefuite (p. 149-156); VII. Ritul de înmormîntare (p. 157-167); VIII. Problema etnicului populaţi.ei (p. 168-174); IX.
Orientarea mormintelor tîrzii (p. 175-181); X. Lista C:escoperirilor (p. 182195}; XI. Despre aşa zisele obiecte barbare (p. 196-206); Concluzii (p. 207240). Anexă: Gizela Erdelyi, Relieful cu Diam.a în baie, desmperit la fote,rcisa
(p. 241-244). Urmează, în ordinea aşezării, p:anşele (desenate şi fotografiate)
şi apoi trei planuri detailate ale cimitirului,, cu fazele cercetărilor.
Este suficient să parcurgi sumarul mai sus citat (mult mai detailat fosă
prin subpărţile fiecărui. capitol în parte) pentru a putea constata, chiar şi numai la acest prim contact, contribuţia ,deosebită pe care au ,a,dus-o autorii la
• istoria epocii romane tîrzii şi a stabili. valoarea deosebită a lucrării din punct
. de vedere arheologic şi i.siori<:. lecţura cărţii, yătrunderea în mecanismul de
argumentare, .în metod.a de lucru, comp!eteaza şi fotăreşte această impresie.
Săpăturile executate ,în cimitirele din jurul oraş1,dui antic Intercisa (Dunaujvanos) în ,anii 1952-1954 şi 1962-1967 s-au datorat, iÎntr-o bună mă-
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sură, şi lucrărilor edilitare de extindere a oraşului. Dar ele au depăşit acest
săpăturilor de salvare, impunîndu-se prin ritmul şi caracterul
ştiinţific. Săpăturile recente nu au constituit un inedit la Intercisa. Ele au urmat
(oarecum firesc) unor cercetări mai vechi, de la foceputul secolului nostru,
care identificaseră, la vremea lor, cimitirul ,(p. 125-126).

cadru strîmt al

Din punctul nostru personal de vedere, cele mai importante părţi ale lucrării. le alcă-tuiesc capitolele care prezintă descrierea cimitirului (cap. II) ~i
care analizează materialul arheologic (cap. X). Desigur că această preferinţă
nu ne face să neglijăm importanţ.a. celorlalte părţi ale lucrării, dar care sînt
urmări fireşti ale acestor două. Primul capitol care interesează, cel ce prezintă
detailat fiecare mormînt În parte, constituie un model, atît ân ce pr:veşte săpă
tura, cît şi modul de prezentare. Cel de al doilea (capitolul X), atît prin
analiză, cît, şi mai ales, prin ilustraţia care îl însoţeşte, fie pe morminte în parte,
fie (mai puţin, din păcate) pe categorii ,de obi.ecte, fac din lucrarea scrisă de
E. B. Vago şi I. Bona un instrument extrem de necesar pentru cercetătorii care
se ocupă cu studiul şi evoluţia culturii materiale romane tîrzii di.n oricare altă
provincie a Imperiului roman.
Pentru ceea ce a urmărit lucrarea, pentru importanţa istorică pe care ,~
prezintă pentru studiul epoci.i. respective, aceste două capitole rămîn deci.
deosebit de interesante. În general, autorii au dat, a~t prin succesiunea sumarului, cît şi prin modul de prezentare, o tentă metodică Întregii lucrări. Organizarea ,sumarului, stilul de prezentare a mormi.ntelor (descriere, conţinut, desen, fotografie), analiza fiecărei categorii de material arheologic, constituie
caracteristici de lucru care se impun.
Celelalte părţi ale lucrări.i se referă la cronologia cimitirului, Ia problemele legate de etnicul morţilor, structura socială, etc. Stabilirea cronologiei
cimitirului s-a bazat mai ales pe descoperirile monetare şi de ţigle stampilate.
Celelalte categori.i de piese databile (fibule, catarame, sticlă, etc.) şi analogiile
din alte provincii au conturat şi mai bine acest cadru. S-a putut stabili asufel
că cimitirul a 3nceput să funcţioneze la ,Începutul -secolului IV e.n. ([n jurul anului 313) şi a fost folosit pînă la -sfîrşitul acestui. secol şi ,începutul (primele
două decenii) ale secolului V e.n. Acest cadru limitat oferă matreialului arheologic o valoare şi mai mare, atunci cînd este folosit pentru analogii. Si.stemul
de înmormîntare predominant este inhumaţia (fo sarcofage de piatră, de cără
midă, ci&te, cutii de lemn), ,dar exi'5tă şi înrnormîntări pri.n incineraţie. Tipurile
mormintelor, conţinutul lor, orientarea morţilor (şi, deci, a mormintelor) au
permis să se stabilească etnicul populaţiei. S-a putut preciz·a {şi cu ajutorul
\:llll0r analize antropometrice) că mor.ţii :reprez.in,tă ,toa:te ,tipurile de locuitori care
sînt caracteristice Imperiului, deci reflectă di.n plin mixtura etnică a acestuia.
In acelaşi timp, ritul de ,înmormfotare atestă apari,ţia unor fenomene ,sociale
tipice epocii romane tîrzii (ca, de pildă, creşti.nismul). Poziţia cimitirului, ,în
raport cu oraşul antic, inventarul mormintelor, analogiile, au permis să poată
fi precizat faptul că el a ap·arţinut oraşului.
Au fost identi:ficate arheologic şi alte fenomene ·sociale, ca diferenţierile
sociale, procentajele de naşteri şi decese, desfăşurarea unor catastrofe. A fost
identificat, de a,semenea, jaful practicat asupra unor morminte încă [n antichitate. Dacă adăugăm la acest ultim fenomen şi aceleaşi practici din timpuri.le
moderne, ne putem imagina distrugerile care au afectat cimitirul.
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r:ustraţia desenată -în text cuprinde inventarul pe morminte. Planşele
fotografi.ate ,prezintă aspecte de săpătură, mormintele mai bine conservate.
. . Este ,di,f~cil, să cauţi ~~ să ,~ăseşti ~usu~uri u~ei asem~nea cărţi. ~ei:nru
cititorul ,stram msa, autoru ar fi trebuit sa puna o harta a Pannome1· II
(= Valeria), pe care să fi.e precizată poziţia oraşului Intercisa. De asemenea,
harta oraşului an-tic (fig. 156) putea fi mai detailată, precizînd nu numai locul cimitirelor, canabelor .şi fortifica.ţiei, ci, eventual, şi. orentări!e mormintelor. Ar fi fost interesantă, de asemenea, gruparea pe categorii a materialului.
~i ordonarea tipologică în cadrul fiecărei categorii, :fapt care ar fi permis posibilitatea folosirii. din plin a analogiilor pe care aceste categorii bine datate le
V

oferă.

Cartea se recomandă deci singură, mai ales ca bază de analogie, pentru
care studiază epoca romană tiÎrzie de pretutindeni.

cercetătorii

NICOLAE GUDEA

Aurel Răduţi.u, Ladi-slau Gyemant, Repertoriul actelor 'Oficial.e privind
Transilvania tipărite 1n limba română 1701-1847, Bucureşti, Editura ştiin
ţifică ~i enciclopedică, 1981, 351 p. + 16 ilustraţii
Repertoriul întocmit de A. Răduţiu şi L. Gyemant atenţionează asupra
unei categorii de izvoare prea puţin luate ~n considerare sau uneori chiar
ignorate în reconstituirea trăsă·turilor majore ale culturii române din secolul
al XVIII-lea: actele oficiale tipărite în limba română pentru românii din
1rans:lvania. Chiar dacă practica tipăririi de acte oficiale în limba română
este mai veche, abia în veacul al XVIII-iea devine -semnificativă ,pentru mutaţiile intervenite atît În situaţia rom~nilor transilvăneni, cit şi iÎn teoria conducerii şi practica guvernării. Repertoriul reuneşte în 617 de poziţii toate
actele şi texte'.e cu caracter oficial tipărite În limba română iÎn perioada 17011847, emi-se de „organele legi.slative, de instituţiile politico-administrative şi
militare, de autorităţile bi,sericeşti şi de unele instituţii de interes public",
excluzîndu-se .formularele tipărite pentru d~ferite categori.i de acte, cuvîntă
rile ocazionale etc. Conceput ca un instrument de documentare şi informare
bibliografică, repertoriul nu se rezumă la o simplă catalogare, ci este, realmente, potrivit intenţiei. autorilor, o edi,ţie de documente (acte) IÎn regeste şi o.
bibliografie temati-că a secolului al XVIII-lea. Alături de elementele descriptive,
la fiecare act se indică locurile de păstrare, bibliografia de ref eri.nţă ca tipă
ritură şi cea privitoare la conţinut.
Introducerea (p. 9-47) oferă mult mai mult decît ceea ce ~ vrea fodeobşte capitolul de început al unei lucrări de acest gen: adică doar o prezentare
a noţiunilor -fondamentale necesare unei. iÎnţelegeri adecvate- şi utilizării operaţionale a unei bihliog.rafii. Informaţii.lor despre structura formală a mesajului
(emitenţi,' tipografie, tematică, seria cronologică a actelor) li ,se adaugă con-sideraţii. consi-stente de sociologia comunicării {traducere, t~părire, tiraj, cheltuieli
de tipărire, preţ de vînzare, ediţii multilingve, reeditări şi publicarea şi aplicarea actelor). Judecăţile sînt Întemeiate cantitativ prin tabelele statistice anexate.
"
Seria continuă a actelor relevă un interes constant al stăpînirii pentru români. Curtea imperială iincearcă deja începînd cu preluarea principatului să
limiteze influenţa preponderentă a nobilimii, stimu1înd o participare a românilor la viaţa politică. Autorii deosebesc patru -perioade ale activităţii emitenţii.lor: 1) 1701-1780, 2) 1781-1789, 3) 1790-1815, 4) 1816-1847. Iosefi.n~
mul a oonotribuit decisiv la instiruţionali.zarea fermă a practicii de publica.re
a actelor oficiale în limba română. Interesat să i.ntervină direct asupra mentalităţii cetăţenilor săi spre a-i lumina şi angaja fo .sensul dorit,- să canalizeze
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aspiraţiile românilor, reformismul imperi.al vizează o publicitate asi:luă. ln

acest sens, actele oficiale constituie un vehicul de bază prin care ideile luministe au pătruns ·În masele largi. Practica pub!icări.i de acte· în limba română
învederează modernizarea sistemului de conducere, care (,în spiritul absoluti,smului luminat) dorea să fie mai puţin lega'., şi prin urmare, iÎn acord cu constinţionaEsmul exclusivist al „naţiunilor recunoscute", cît !egitim, în concordanţă cu noile raporturi de forţă În devenire (prin constituirea mişcării naţionale a românilor).
Valoarea ca izvor a acestor acte oficiale este evidenţiată în numeroase sugestii vi.zînd pos~bile direcţii de cercetare şi constituirea de noi prob:ematici.
La nivelul puterii centrale actele pot lămuri aspecte legate de aeţiunea politică
(mecanismele ce ,decizie şi control), după cum la nivelul mişcării naţionale româneşti ele oferă posi.bilitatea unei situări mai exacte în ,,contextul juridic oficial în limtele că-r:uia evo1uează şi la ca:re se rapor-tează" (p. 42). O astfel de
investigaţie va conduce În mod c~rt pe o cale mai ,puţin bătătorită p1înă iîn prezent. Efectele publicităţii -în planul mentali-tă.ţii soci.ale se impun ,de la prima
vedere. Analize de detaliu pot indica, în ce 'fel aceste acte au contribuit ,la
constitui.rea şi Îill.~tăţenirea la nivefol maselor a unei terminologii politice,
modalitatea în care au intrat Sn circuitul românesc concepte noi. Se v,a rupe
astfel cercul fo care imobilizase orientarea exclusivă asupra istor:ei cărţi.i astfel
de cercetări.
·
I. WOLF

Csetri Elek, Imreh Istvan, Erdely valtoz6 tarsadalma 1767-1821 (So<-·ietatea arde~eană :n perioada 1767-1821), Bukare,st, Kriterion, 1980, 141 p.
Departe de a fi o descoperire tarcivă în ştiinţele i.:.torice şi sociale, cuantificarea este o poziţie de mult e:aborată. Veacul al XVIII-iea, cu concepţia
lui sumativă despre societate, Înţeleasă ca un agregat mecanic de indivizi,
a impus în :.-toriografie genul statistic - ,în Transilvania orientat mai mult
spre statistica descriptivă germană, decît spre aritmetica politică engleză iar teoria statului a reclamat instituţionalizarea oficială în epocă a preocupă
rilor de ,statist~că. Există, desigur, diferenţe considerabile Între metodele de
cuant fi:are contemporane şi tehnicile ,statistice ale epocii de pionierat, asttfel
încît ape:uI ce:or doi autori la Marc Bloch sau Maurice Druon reprezintă
un recurs la un ·punct de vedere ce se bucură de notorietate :În primul rînd
în ~,toriogra'fia franceză, de la care au plecat, dealtfel, impulsurile decisive
înspre o nouă ·conştientizare metodologică ,a metodelor cantitative.
Sîntem deprinşi cu un anumit schematism al analizelor de structură socială. Istoricii operează îndeobşte cu caracterizări globale de provenienţă sociologică ce pornesc -de J.a \Supoz~ţii abstracte, întemeiate pe rea:ităţi sociale constituite, maturizate şi stabile. Nu de puţine ori, aceste schematizări au un caracter spec,ulativ şi nu concordă cu realul concret. Analizele de structură sodală
cu care ne-am obişnuit ne dezvăluie mecanismul de funcţionare a unei soci.etăţi
foud.ale cons·tituite în mo:i exclusiv din nobi!i şi iobagi. Din punct de Yedere so-
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ciologic, se poate face, desigur, abstracţi.e de varietatea diferenţierilor sociale
din cadrul unei societăţi, pentru a desprinde realitatea unui proces comun.
Anumite grupuri sociale reprezintă un caracter semnificativ, deoarece dinamica
lor este ori.entată ,spre o structurare globală a societăţii. În acest sens, fo evul
mediu, nobilii şi iobagii constituie, desigur, elementele hotărîtoare ale vieţii sociale. Cele două grupuri sociale menţin echilibrul de ansamblu între variatele
grupuri constitutive societăţii totale. Ce!e două ,grupuri justifică un interes privilegiat, deoarece ele constituie chiar clasele soci.ale ce .generează structura fundamentală a societăţii. Din punct de vedere istoric însă, pentru fiecare caz particular este ipus în discuţie ,gradul său specific de identita1:e cu struotura socială
fun,damentală. De aceea, nu putem decît subscrie la imperatiV'lll formulat şi
de această cercetare că orice consideraţii generale cu privire la structuri sociale
trebui.e subordonate analizei empirice. Analiza istoricului trebuie să opereze cu
un concept istoric de structură şi nu cu unul sociologic, de consonanţă statică,
iar atenţia trebuie, prin urmare, ,acordată tuturor -categoriilor sociale.
Intenţia autorilor este aceea de a Întemeia judecă·ţile noastre despre feudalismul tîrziu [O TransiJvania pe date şi modele statistice. Pornind de la
conscripţiile de dare :din anii 1767, 1791, 1808 •şi 1821 şi ,datele forniz,ate de
literatura statistică a epocii, autorii ne oferă o imagine diferenţiată pe unităţi
politico-administrative (comitatele al'ldelene şi districtul Făgăraş, comita·tele din
Pan=,um şi di,strictul Kovar, scaunele săseşti, scaunele secuieşti şi oîteva locuri
taxale reprezentative). Cele 58 de tabele din anexă şi numeroase grafice
reconstituie structurile formale În epocă. Interpretarea datelor reclamă prudenţă, ele componînd discuţii şi precizări metodologice: ,în analiza vieţii sociale, i.ndicatorii juridico-politici care determină structura categorială au un
inevitabil caracter deformant. Ne găsim în faµ unor procese de durată medie,
dinamismul social înfăţişindu-se astfel deosebit de complex. În aparenţă, datele
ne indică mai degrabă ·o autoreglare decît o dezintegrare a sistemului, elementele de destructurare, de depărtare de la vechile structuri fiind puţine, dar
semnificative pentru structura socială aflată ântr-o devenire capitali,stă lentă,
dar continuă. Interpretările autorilor tind ~pre o imagine renovată a structurilor sociale. Investigare laborioasă, ce a solicitat un volum imens de muncă,
propunînd judecăţi mai nuanţate şi întemeiate ştiinţific şi cuprinzînd numeroase sugestii, cartea lui Csetri E. şi Imreh I. constituie sub aspect metodologic un
nou punct ce reper fo cercetarea perioadei de tranziţie de la feudalism la capitalism.
!. WOLF

PRESCUR TARI BIBLIOGRAFICE
ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

AAR

(MSŞt)

ACMIT
ActaAnt
ActaArchBp
ActaArchCarp
ActaClDebr
ActaMN
ActaMP
ActMuz

AEM
AIIA
AIIC
AIIN
AIIP
AISC
AISISP
AnnEp
Apulum

AR
ArchAnz
ArchAustr
ArchErt
ArchHung
ArhMold
Banatica
BAR
BCMI
BerRGK

Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Bucureşti,
Ser. III, Tom. I (1923) - XIX (1944).
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania,
Cluj, I (1926-28). II (1929). III (1930-31), IV (1932-38).
Acta Antiqua. Budapest, I (1952) şi urm.
Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
Acta Archaeologica Carpathica. Krak6w.
Acta Classlca Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Debrecen,
1965 şi urm.
Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca, I (1964) şi urm.
Acta Musei Porolissensis. Zalău, I (1977) şi urm.
Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1956.
Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen. Wien, I (1877)-XX (1896).
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca (continuare
a publicaţiei AIIC) (= AIIAC; AIIACN).
Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I (1958) şi urm.
Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Cluj.
Analele Institutului de Istorie a Partidului. Bncureşti, 1(1955) şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928) - V (1949).
Analele Institutului de studii istorice şi social-politice ele pe lingă
C.C. al P.C.R. Bucureşti.
Ann~e Epigraphique. Paris.
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. Alba Iulia, I (19391942), II (1943-1945), III (1947-1949), IV ( = Studii şi comunicări,
Acta Musei Regionalis Apulensls, 1961). V (1965), VI (1967), VII/1-2
(1968- 1969), VIII (1970), IX (1971), X (1972), XI (1973), XII (1974),
XIII (1975), XIV (1976), XV (1977), XVI (1978), XVII (1979),
XVIII (1980).
Archeologick~ rozhledy. Praha, 1949 şi urm.
Archăologlscher Anzeiger. Berlin, I (1889) şi unn.
Archaeologia Austriaca. Beitrăge zur Palaoanthropologie, Ur- und
Friihgeschichte Osterreichs. Wien, I (1948) şi urm.
Archaeologiai Erteslt6. Budapest, 1869 şi urm.
Archaeologia Hungarica. Budapest, I (1926) şi urm.
Arheologia Moldovei. Bucureşti, I (1961) şi urm.
Banatica. Reşiţa, I (1971) şi urm.
British Archaeological Reports. Oxford.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Bucureşti, I (1908) XXXVIII (1945).
Bericht der r0misch-germanJschen Kommission. Frankfurt a.M., I
(1904) şi urm.

742
BMI
CIL
Civil ta
CMO
Crisia
DA
Dacia

DACL
Dolg
DolgSzegcd
En1!Kel
ErdM
ErdMuzEvk
ErdRep
FolArch
FVL
GazTrans
Germania
HTRTE
IDR
ILS
IstRom
Jahrb.RGZ.l\I
JOAI
Koz!
KVSL
LexMyth
Materiale
MuzlstTrans
OmD
RE

RECENZII

Buletinul Monumentelor Istorice. Bucureşti, 1971 şi urm.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
Civilta romana in Romania. Roma, 1970.
Centenar muzeal orădean. Oradea, 1972.
Crisia. Oradea, I (1971) şi urm.
Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques
et romaines. Paris, I-V (1877-1919).
Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumanle. Bucureşti, I (1924) XII (1948); N.S. Revue d'archeologie et d'histoire
ancienne. Bucureşti, I (1957) şi urm.
Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie (Cabrol-Leclerq).
Paris.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtârâb6I.
Kolozsvâr - Cluj, I (1910) - X (1919) (= DolgCluj).
Dolgozatok a M. Kir. Ferencz J 6zsef Tudomânyegyetem Archaeologiai Intezetebfil. Szeged, I (1925) - XIX (1943).
Emlekkonyv Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik evfordul6jara.
Cluj, 1957.
Erdelyi Muzeum, Cluj, I (1860) - L (1945) (= ErdMuz).
Erdelyi Muzeum Egyesiilet Evkonyve. Cluj, 1874-1914.
Erdely regeszeti repertoriuma. I 6skor (Thesaurus antiquitatum Transsilvanicarum. Tom. I. Praehistorica; Roska Marton). Cluj, 1942.
Folia Archaeologica. Budapest, I (1939) şi urm.
Forschungen zur Volks- und J,andeskuncle. Sibiu.
Gazeta Transilvaniei. Braşov.
Germania, Anzeiger der r6misch-germanischen Kommission des Dcutschen Archăologischen Instituts. Frankfurt a/"}.l., I (1917) şi urm.
Hunyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti Târsasâg Evkonyvei. Budapest - Deva, I (1880) - XXIII (1913).
I.I. Russu, Inscripţiile Daciei romane. Bucureşti.
Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau. Berlin, I (1892)111 (1916).
Istoria României. Bucureşti, I (1960). II (1962), III (1964). IV (1964).
Jahrbuch des Romisch-germanischen Zentralmuseuws Mainz. Mainz,
I (1954) şi urm.
Jahreshefte des Osterreichischen Archaeologischen Instituts. Wien,
I (1898) şi urm.
Kăzlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtârâb6I.
Cluj, I (1940) - IV (1944) (= KozlCluj).
Korrespondenzblatt des Vereins fiir Siebenbiirgische I,andeskundc.
Sibiu, I (1878) - LIII (1930).
Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und rămischen Mythologie
(W. H. Roscher). Leipzig, I (1884) - VI (1937).
Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I (1953) şi urm.
Muzeul de istorie al Transilvaniei (=MAC, MIC, MuzlstCluj).
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul implinirii a 60 de ani.
Bucureşti, 1960.
Real-Encyclopădie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly-Wissowa-Kroll). Stuttgart, I (1893) şi urm.

RECENZII

Reinach, IUpStat
RESEE
RevMuz
RevMuzMon
RevRHist
RomRum
Sargetia

SCIA
SCIV
SCIVA
SCN
SlovArch
SMIM
StCI
StCom
StComSatu Mare
Studia
Sz AUSAV
Tibiscus
T.I.R.
TransAnt
UJSPP, IX
Cgr. 1976

743
S. Reinach, Repertoire de la statuaire grecque et romaine. Paris, I
(1897), II/1 (1897), II/2 (1898), III (1904), IV (1910).
Revue des etudes sud-est europeennes. Bucureşti.
Revista Muzeelor. Bucureşti, I (1964) şi urm.
Revista Muzeelor şi Monumentelor. Bucureşti.
Revue Roumaine d'Histoire. Bucureşti, I (1962) şi urm.
Romer in Rumanien. Ausstellung des Romisch-Germanischen ~Iuseums
Koln und des Historischen Museums Cluj. Koln, 1969.
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I (1937),
II (1941), III ( = Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, 1956),
IV (1966) şi urm.
Studii şi cercetări de istoria artei. Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, I (1950) - 24 (1973).
Vezi şi SCIVA.
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti, 25 (1974)
şi urm. Continuă publicaţia SCIV.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I (1957) şi urm.
Slovenskâ Archeologia. C:asopis slovenskej Akademie vied. Bratislava,
1953 şi urm.
Studii şi materiale de istorie medie. Bucureşti, I (1956)- V (1962).
Studii clasice. Bucureşti, I (1959) şi urm.
Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Sibiu.
Studii şi comunicări Satu Mare. Satu Mare, I (1969) şi urm.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj.
Studijne Zvesti Arheologickeho Ustavu Slovenskej Akademie Vied
(= Studijne Zvesti). Nitra, 1952 şi urm.
Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoara.
Tabula Imperii Romani. L 34, Budapest, 1968; L 35, Bucureşti, 1969.
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite. Bucureşti, ed. I
(1938), ed. II (germ. şi ital., 1943), ed. III (1945).
IXe Congres de l'Union Internationale des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques. Nice, 1976.

I

I. P. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca cela. nr. 388/1981

