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SINCRONISMELE VINC:A A -

STARCEVO-CR.IŞ

Prec:zarea sincronismelor Vinca A - Starcevo--Criş constituie una
din principalele probleme ale evoluţiei şi periodizării neoliticului balcanic. 1\cestca marcheaz[1 finalul neoliticului timpuriu şi începutul neoliti-cului dezvoltat (precizăm dezvoltat (!), nu mij-lociu deoarece multe
din c;viJizaţiik• sale îşi încheie evoluţia în eneoliticul timpuriu, iar începutul este încă în neoliticul timpuriu).
ln cele două civilizaţii şi in grupele înrudite, momentul acestor sincronisme este definit drept „chalcoliticul balcano-anatolian". Problemele de geneză le vom analiza în întreg spaţiul balcanic, cele de evoluţie
le restrîngem doar la zona celor două civilizaţii.
Prin chalcoliticul balcano-anatolian înţelegem un proces de migraţie
şi difuziune, care d[1 naştere sau contribuie direct, la formarea culturilor
sDu grupurilor: Paradimi, Dimini timpuriu, Karanovo II, Grades'n1caCîrcea-\'iaduct. Leţ, Trestiana, Amzabegovo II - Vrsnik II, PorodinVeluska Tumba.

*
Jn spaţiul balcanic are loc o împletire a două fenomene: 1) unul cu
ceramic..'i monocTom[1 (neagră, brună, cenuşie, roşie), ceramica blacktopped; de factură bună amestecată cu ni1sip fin sau foarte fin, de multe
ori cu mic-:1, \Jine arsă. foarte bine lustruită; 2) altul cu ceramică policromii. amestecată cu nisip, ca la categoria de mai sus, iar o specie, de
aser.wnea de bună factură, are în amestec şi pleavă. Există unele categorii din pasL.i cenuşie sau neagră, în acest din urmă orizont, care sînt
socoti te Vinca A.
Nu toţi specialiştii au căzut de acord asupra unor sincronisme. Există
numeroase diferenţe de opinii îndt o discuţie a5Upra lor nu este lipsită
de interes.
Tracia turc:'i.. Cercetările din aceste zone sînt încă lacunare, lipsesc
săpc"ituri sistematice, de amploare. SPmnalări şi referiri au fost
făcute
încă de ciitre D. French (1961; 1962) iar mai recente de către M. Ozdogan
(1981; 1986; 1986a). Aces,te descoperiri trebuiesc raportate la cele din Anatolia, din vecinătatea Istambulului (Fikir Tepe, Pendik: BITTEL 1q10;
OZDOGAN: Pendilc). Pentru materialele de la Pendik (Ibidem, fig. 4/3) şi
cele de la Fikir Tepe (BITTEL 1970, 10/2-3, 7, 10) sînt analogii directe
în materialele din nivel Porodin Ia, niv. lî (BAKALAKJ:S - SAKELARilJ 1981, 22/b 8 ~~ anexa 11/4) care descoperiri ar putea fi canete de
seric pentru descoperirile de tip Dudeşti (NICA 1968, IV/1, V/1, 7; 1976,
5/1, 4-7, 9 ş.a.).
Un alt grup de descoperiri sînt cele din nordul Traciei turce de la
Salhane, unde motivele din benzi punctate, pe o ceramică neagră în2 -

Acta MtaQi NapoceDSiB, voi. XXIV-XXV (1981-1918}
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crust.ată cu alb (OZDOGAN 1986a, 5/11), au foar.te bune analogii tot cu
cele de la Paradimi, niv. 17 (BAKALAKIS-SAKELARIU Hl81, 22/1..J 4).
Tot acolo sint însă şi forme tipice pentru orizontul Vinca A - compar,-t
cele de la OZDOGAN 1986, 6/13-14) cu cele din orizont Vin~-a A 2 de La
Gornea şi din alte părţi (LAZAROVICI 197î a, XXXV/11-1:3); tip B lI
19î9 pl. XIV/ A 17. 20-21, 23, B 28, D 5, 8-9, E 8, 19, 24; G 29; 19,o,
fig. 4-6) sau în orizonturi Starcevo-Criş IVA pentru cele de la Salhane
{OZDOGAN 1981, 3/1 = 1986, 6/17) cu ccl.e de la Gornea (LAZAROVICI 1979, 56, fig. 6); la fel pentru vasul bitronconic, cu buza scurta
(OZDOGAN 1986a, 6/12) sînt analogii în Vinca A - Dimini timpuriu
(LAZAROVICI 1978, 59, fig. 9). Toate altarele de la Salhane au analogii
în orizonturi Vinca A 2 (LAZAROVICI 1979, 106, fig. 9, tip. VIIla, pl.
XIV/ A 1, C 2, D 10, 12-13, F 3, 11, G 23, 25; XV /D 5, E 9; BANNERPARDUCZ 1948, V /9; pentru relaţiile cu Dimini vezi LAZAROVICI HlîB,
fig. 1-3, 7-8; 1977a aceleaşi figuri; 1977, XLI/12; XLII/11) cit şi în
Starcevo-Criş IVA (LAZAROVICI 1979, VIII/A 16, B 12; IX/A 21, 27;
KALICZ-MAKKAY 1972, 102, 5/1) sau în orizonturile cu ceramică policromă: Gradesnica B (NICOLOV 1974, 4/7) unde sînt şi alte elemente,
mai sînt tîrzii (idolul de la fig. 4/5 şi vasul bitronconic tot de la NICOLOV i974) sau la Cîrcea-Viaduct IV (NICA 1977, 22/5-7; 19/1, 3, 9
fără a mai vorbi de altele ca 13/10-13), orizonturi la care apar şi toartele cu buton de la Salhane (OZDOGAN 1983, 16/2, 5-6) cu analogii în
orizontul cu ceramică policromă (la Cîrcea: NICA, 1977, 38, 19/6), în descoperirile de la Paradimi (BAKALAKIS SAKELARIU
1!-llH,
22/b 5-6, anexa 12/2, 13/2) şi în cele din orizont Starcevo-Criş IVA de
la Moldova Veche (:llig. 1-3) .de la Cuina Turoului şi altele.
Concluzia care se desprinde este că descoperirile de la Salhane marchează o anumită etapă cronologică şi un fenomen în care s-a petrecut
deja contactul între orizonturile ce evoluează spre fenomenul oare în
Tracia greacă este definit prin termenul de Paradimi sau cel cu pictură
policromă din zonele central nord-estice ale Bulgariei, din Oltenia
(Cîrcea IV - Viaduct li - pictura policromă spiralieră) şi alte fenomene oare în regiunea nord-dunăreană sînt post-Leţ I, Trestiana I, postVinca Ai, în medii Starcevo-Criş IVA cum sînt cele de la Cuina Turcului III şi Moldova Veche (pentru încadrări vezi LAZAROVICI 1984,
68-70) şi în cele din centrul şi nordllll Bulgariei de tip Karanovo II.
Tracia greacă şi estul Macedoniei. Problemele de cronologie de aici
rămîn încă discutabile, deoarece neoliticul timpuriu din acele zone este
prea puţin cunoscut. Contactul între neoliticul timpuriu şi chalcoliticul
balcano-anatolia,1 aici nu a fost suficient de bine definit. Cel mai bine
cunoscut rămîne grupul Paradimi răspîndit în staţiunea epomma
(HEURTLEY 1939, 89; GARASANIN - DEHM 1963; FRENCH 1961, 103;
BAKALAKIS - SAKELARIU 1981), la Photolivos I (RENFRE\\' 19î0,
49-50; IDEM, 1973; THEOCHARIS 1971, 17), Proxinites (BAKALAKIS
- SAKELARIU 1981, 23/5-6) şi altele (GARASANIN - DEHM 1963,
2; FRENCH 1961, 31; BENAC-GARASANIN 1971, 2G9; FRENCH 1962,
33, fig. 7; BAKALAKIS-SAKELARIU 1981, anexa 16).
Puţinele materiale cu clară poziţie stratigrafică nu ne permit concluzii mai ample, ele însă marchează foarte clar un anumit orizont cronologic care este foarte puţin cunoscut. Analizînd elementele caractc-
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ristice ale etapei cu lumea balcano-anatoliană prin: cupa cu buza îngroşată (BAKALAKIS-SAKELARIU 1981, 2~/a, 2, b 1, 24./23: B 10/2) care
se reîntîln~tc la Anzabegovo, nivel III (KOROSEC 1973, XXVII 16;
MARKOTIC 1984, 41/11) sau la Supska-Stublina începind cu nivel 8 dar
i;;i mai tîrzii (GARASANIN, M. şi D., 1979, XXI:xj'4, XXVI/I, XX/10
ş.a.); altarul triunghiular (BAKALAKIS-SAKELARIU 1981, B 13, I/3.
10) în: aria Staroevo-Criş III-IV - Vinca A mte o apariţie tîrzie (LAZAROVICI 1971, 410, fig. 4; 1979, 35, n. 188-195); sau în orizonturi cu ceramică policromă la Gradeimica (NICOLOV 1974, 4/7 sau la Elesnica.
aparţinînd fazei IIIB a culturii Starcevo-Criş, după părerea noastră),.
aceasta din urm,i. are însă o ceramică pictată cu alb (NICOLOV 1974, 3)
şi idolul plat care indică un orizont mai tirziu decit s-ar aştepta colegul
bulgar (NICOLOV H!74, 4/5), deşi asemenea forme sint cunoscute şi mai
,le timpuriu, cum ar fi cele de la Cîrcea (NICA 1977, 29, 20/6, 13,'ll, 13~
15; 1980, 29 şi urm. fig. :J,'6, 8-9). Restwl materialului de la Paradimi
presupune sincronisme mai tîrzii de fază Starcevo-Criş IVA - IVB, respectiv Vinca A~-A3 (referiri generale la LAZAROVICI 1979, 50, 72-73,
112, 128). După publicarea monografiei lui Bakalakis-Sakelariu (1981)
rezultă că la vechile sincronisme cu Starcevo II (Ila, Ilb GARASANINDEHM 1965, 3; BENAC-GARASANIN 1971, 269) trebuie renunţat şi
poate la vechea idQe referitoare la vechimea staţiunii de la Starcevo, problemă care ţine ma1 ales de istoricul cercetărilor. O etapă mai tirzie o
demonstrează materialele de la Photolivos I (RENFREW 1970, 55, 1/113) între care sînt unele materiale de fază Vinca A 2 (LAZAROVICI 1979.
129), după facturii însă aceste materiale ar presupune un orizont contemporan cu Vinea A:i evoluat. Puţinul material publiicat nu ne permite comentarii mai ample.
Materialele din nordul şi estul Munţilor Rodopi, din sudul Bulgariei nu am avut prilejul a le studia incit ne abţinem de a face doar oll~ervaţii livreşti.

Macedonia. Lucrurile în aceste zone nu sînt prea clare din lipsa unor
cercetiiri recente de amploare şi a unor analize recente asupra materialelor. In plus, greutatea unor discuţii rezidă şi din sistemul cronologic
diferit, prin extinderea celui din Thessalia asupra fenomenelor din Macedonia greacă. Din vechea literatură s-au impus descoperirile din sudul
Macedoniei sau nordul Thessaliei, de pe Valea Haliacmonului, de la Servia (HEURTLEY 1939, 43 şi urm.; MILOJCIC 1944, 109; D. GARASANIN
1954, 163; SCHACHERMEYR 1955, 58, 67, 75, fig. 10; HAUPTMANN
1976; 3; HAUPTMANN - MILOJCIC 1969, 17; ş.a.).
Din lipsa unor observaţii stratigrafice clare descoperirile de la Secvia au fost prezentate la diferite momente în relaţiile ei cu cultura Vinca
şi Larissa, prin ceramica sa neagră (HAUPTMANN 1967, 17; SCHACHERMEYR 1955, 131-134). In ceea ce ne priveşte am analizat foarte strins
relaţiile Vinca Servia - Dimini timpuriu (Tsangli, Larissa şi Arapi)
(LAZAROVICI 1977a; 1978) pe baza formelor 10, 24-28, 30, 33, n. 43.
50; 1979, 65, n. 471, 103 n. 300, 127, 129, n. 436, 225) socotind că paralelismul Vinca A - Servia II este asigurat prin mai multe materiale. Noile
cercetări din Pelagonia au confirmat şi asigurat bune observaţii stratigrafice pentru cultura Larissa şi dect pentru unele dintre materialele de
la Servia - deşi cercet,itorii iugoslavi nu operează cu aceste datări men-
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desigur opiniile lui M. Garasanin. Deosebit de clarfi ni se pare
strachina tipic -Larissa de la Bitoli-Moghila, niv. III (SANEV - KITANOVSKI TODOROVIC 1979, 21, 22, 25, fig. 60) o piesă de import
ce permite anumite sincronisme între descoperirile din '1 ncssalia şi cc,c
.din fazele evoluate ale ~rupului Veluska - Porodin.
Cercetările lui K. Galis au confinuat paralelismul ceramicii negre de
tip Larissa cu ceramica neagră şi cenuşie din Dimini-Tsangli (GALiS
1985, 20), în acest fel vechile opinii ale lui Milojcic şi M. Garasanin s-au
adeverit, mai ales în privinţa sincronismelor Vinca - Larissa (MILOJCIC 1949, 44; M. şi D. GARASANIN 1954, 115, 161, 163; COVIC 19til,
109 ş.a. pentru speciile A 3 j:>---y). Alte materiale de la Servia (HEURTLEY 1939, 74, fig. 58--63, 9, 13/ 1) permit precizarea unor sincronisme
cu descoperirile de la Faradimi I din niv. 7 şi ti (BAKALAKIS-SAKELARIU 1981, 60/2, 5, 8 - XXXIV /5-6; 57 /2-3, 5-7, 22/b 1, 7 ş.a.).
Multe dintre materialele de la Servia II au bune paralele cu orizonturile
Starcevo-C::::riş IIIB IVB şi Vinca A 1-A 3 (LAZAROVICI 1977a-197~;
fig. 10, 24-28, 30, 33 şi notele 43, 53; Hl79, 65, notele 4 îl, 103, n. :mo,
125, 127). De altfel, din cei doi idoli unul este conic (HEURTLEY 19:19,
165, 351) avînd analogii foarte bune intre cei din orizont Starcevo-Criş
lIIB-IVA Beşeneva Veche/Dudeştii Vechi (LAZAROVICI 1969, 101 :1 şi
Îl'!. alte părţi vezi TASIC 1981, ,9-10, pl. III), celălalt idol are corpul pris•~atic cu analogii în aceleas,.i orizonturi la: Suplac (IGNAT 1971:l, 24-25,
VIII/3), Zăuan (Inedit), Sajol-Fels6f6Ld (RACZKY 1980, 7, fig. 1-2;
1982, 123, cat. 5 dr.), Llnycsok (KALICZ 1978, 145, I/2a-b, 3a~b).
Ornamentele cu barbotină, după genul de dispunerea barbotinei,
după factura foarte bună, amestecată cu nisip, adesea bine lustruită în
părţile nebarbotînate sau în interior, culorile negre sau cenuşii (HEURTLEY 1939, 56-57, 72, fig. 13i, 88-89 ş.a.). sînt elemente care se regă
SE'SC în Pelagtmia la: Bitolia Moghila (SAN EV KIT ANOVSKI - TODOROVIC 1979, 12, fig. 10-11); în Macedonia la Anzabegovo II şi II/III
(KOROSEC 1973, XXV;7, XXVI/6, XXIV;6, 9, XXV;8) marcînd şi acolo
asocierea unor elemente care definesc orizontul cronologic Star('evo-Criş
IIIB-IV, momentul migraţiei şi difuziunii chalcoliticului balcano-anatoli.m.
Larissa - Tsangli. Sincronismele fenomenelor din regiunea dună~
reană şi cele două civilizaţii (Larissa şi Tsangli) sînt greu de realizat
deoarece multe materiale g,lsit.e în condiţii stratigrafice incerte au putut fi atribuite altei grupe culturale · drept elemente caracteristice, în
acest fel confuzia s-ar mări. Cert este, după cit se consideră şi mai recent, că materialele Larissa sînt anterioare fazei Dimini-Arapi, dar relaţiile lor cu Tsangli sînt o- problemă încă de rezolvat. Din punctul de vedere al facturii, cele mai bUlle analogii• care se pot stabili sînt între cele
de tip Larissa şi Vinca A 1 . Ceea ce trebuie lămurit în Macedonia şi Thessalia este moştenirea locală pe care o au culturile sau mai bine zis fazele
cult'Urii Dimini: Larissa şi Tsangli: ce este în acestea element local, ce
este venit şi ce este sinteză. Sincronismele ce se vor face şi definirea locului şi originii .anumitor elemente vor permite precizarea tuturor acestor legături şi concluzii cu caracter cronologic şi cultural. Unele elemente
pot fi urmărite şi mai departe spre sud, pînă la Corinth (purerile noastre: LAZAROVICI 1977a, 20; 1978, 62).
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Macedonia de nord. Pentru perioada care ne interesează observaţiilţ
stratigrafice din Macedonia şi Pelagonia sint deosebit de importante. !i1
ceea ce priveşte interpretarea datelor şi cronologia generală socotim că
sînt încă probleme care pot da naştere la discuţii, mai ales pentru pcri·oadele de început - care după părerea noastră se leagă de Jenomcncle
de la Nea Nicomedea. Materiale de acest tip stau la baza evoluţiei locale
<laT verigile de legătură sint încă insuficient de clare. Referitor la /t-scoperirile de la Anzabegovo sînt trei orientări principale: KOROSEC
(1973), GIMBUTAS (1976), .GARASANIN (1979, 90-96).
Civilizaţiile neolitice din Macedonia, contemporane perioadei de care
ne ocupăm, definite prin termenul Anzabegovo II - Vrsnik II cuprind
mai multe fenomene: 1) o evoluţie locală a culturii Starcevo-Criş; 2) ele..,.
mente ale chakoliticului balcano-anatolian. Aceste domt elemente au fost
sincronizate cu descoperirile de tip Starcevo Ila din sistemul Draga Milutin Garasanin preluate fără critică (GARASANIN 1961, 144; 1961a,
277; 1979, 105; GIMBUTAS 1976, 71).
1) Elementele vechi din nivel Anzabegovo II, celti' din nivelul III şi
cele din Vrsnik II-HI au fost sincronizate cu Starcevo Ilb (GARASANI_N. D. 1968, XXXVI; 1!}79, 135).
2) Elementele chalcoliticului balcano-anatolian ce pot fi definite prin
atributele: ceramica de t'ip blacktopped, ceramica neagră, neagră-cenuşie,
cenuşie, cenuşiu-argintie, canelată, formele de vase carenate, bitronconice, vasele cu picioare etc. sînt elemente pe baza cărora s-au precizat
sincronismele cu Karanovo II-III / Veselinovo (GARASANIN, M. şi D.
1961, 48, fig. 26; GARASANIN, M. 1961, 277; FRENCH 19{-il, 114; BENAC - GARASANIN 1971, 268; GIMBUTAS 1976, 71) sau cu civilizaţii
le din Macedonia egeană, cu Tracia greacă prin descoperirile de tip Paradi mi (BENAC - GARASANIN 1971, 269). Rezerve-Ie pe care M. Gara::sanin (1979, i06) le aveu cu privire la sincronismele Vinca A - Larissa
trebuiesc înlăturate şi reanalimte sincronismele fazei Anzabegovo II.
Intre materialele pe care le-am studiat la Skoplie, în 1984, cele mai
timpurii elemente vinciene sînt anterioare a ceea ce a fost definit Vrsnik
II, încadrîndu-se cîndva între materialele Anzabegovo I şi II. La Madjare
sînt mai multe materiale ce arată strînse legături cu Vinca Al. ln straturile 13-8 de la Anzabegovo sînt materiale de cea mai bună factură
Vin1ţa A2 şi Starcevo-Criş IVA, iar în niv.ele 7-4 sînt materiale contemporane cu ceea ce noi definim ca Vinca AJ/B 1 (pentru clasificare şi sincronismel11 fazelor A vezi LAZAROVICI 1979, 55-64, 69-81; 1979,
106-115, 122-132). Materialele de la Rugbajir (GARASANIN 1971. 25;
SANEV Hl74, 230) permit sincronisme cu complexele din Banat care fac
t!:'eeerea de la Vin oa Ai la A 2 , respectiv Starcevo-Criş IIIB /IV A (ne referim la materialele de la adîncimile de 3-3,20 m şi cele de la baza stratului de cultură de Ia Rugibajir). Elemente Vinca A 2 sînt în stratul
(S XII, niv. 12). în acela~i strat filnid şi acele elemente pe carP noi în
Banat. le-am definit ca ,.Starcevo IV" (LAZAROVICI 1979, 275 s.v. ,.Starcevo IV"') apar în niveJ l O (în S XI). Reshl!l materialelor din nivelele
6-3 din S XI sînt contemporane cu Vinca A 1 . In sonda I situaţia strati.:
grafică era uşor diferită.
_'
I ,ipsa unui orizont cu ceramică policromă în zonele Macedoniei este
suplinitei de alte elemente cgntemperane, cum este altarul triunghiu~;;ţr
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cu. proeminenţă în jos, între picioare, de la Ze.lenikovo (GALOVIC 1967,
'VJI/3) cu bune analogii în cele de la Gradesnica, nivel C (NJCOLOV 1974,
fig. 16), Pcmik, niv. 3 (COHADJIEV 1984, 32/3). Aceste.a arată, prin
comparaţit cu alte materiale, un sincronism ,parţial între Vinca A 1 cu
ceea .ce se petrece între Anzabegovo Ic şi II.
Pelagonia. Săpăturile sistematice recente, din păcate prea selectiv
publicate, nu permit discuţii mai ample. Sinteza care se petrece între
elementele traco-nord-macedoniene şi sud-vest-macedoniene precum şf
cele din zonele învecinate din Thessalia poate fi cu mult mai clar sesizată în Pelagonia. D. Simoska şi V. Sanev încadrează materialele grupei
iPorodin între Vrsnik I şi II, respectiv Karanovo I şi II, Anzabegovo,
lb - II ceea ce ni se pare posibil. Dar sincronizările acestora cu Presesklo
şi Sesklo timpuriu nu sînt justificate (vezi SIMOSKA-SANEV 1975, 78).
Jn SoC?himb mai toate straturile carenate (SIMOSKA-SANEV 1975, VIl/3~
VIIIVl-2, X/3, XVI/2, XVIl/1) sînt elemente comune pentru chalcoliticul balcano-anatolian apărînd în Servia II (HEURTLEY 1939, nr. 14, 21,
31, 35, 44, 63-64, 82, 83; sau barbotina în arcade fig. 88-89) sau în cultura Larissa (HAUPTMANN 1981, B 1. 4-6, 9, 11-13, 59 ş.a.). De alt-•
fol, importuri Lari~sa clasice sînt şi în grupul Porodin, la Moghila, lîng[i
Bitolja (SIMOSKA - KITANOVSKI - TODOROVIC 1979, 21-22,
fig. 60), în .str.atul III, strat sincronizat ce-i drept după orizontul Cuka II
(SIMOSKA - KITANOVSKI - TODOROVIC 1979, 29) care orizont este
sincronizat cu Vrlnik III-IV (IBIDEM; KITANOVSKI 1977, 41; 1982.
22-24; GARASANIN 1979, 107-108, 114). Prin paralelismele pe care
mai sus le-am precizat, la discuţiile despre zonele nord-macedoniene, între Vinca A - Starcevo-Criş IIIB - IVA - Anzabegovo II-IV rezultă·
c,'i fazele grupului Porodin nu pot fi anterioc1re fazei Anzabegovo II respectiv Karanovo. II. Elemente ,Porodin ca importuri se găsesc şi întrematerialele din Anzabegovo II/III (GIMBUTAS 1976, 102, 57/1, 2) cu
analogii la Veluska Tumba (SIMOSKA-SANEV 1975, 73, XVII.13, 4, 74,
XIX/2, 4, 6, 8; 1976, 32, cat. 15, fig. 15, 18, cat. 14). Rezultă deci posibiJitatea unui sincronism între unele din fazele timpurii ale grupului Veluska-Porodin cu Vinca A 1 • Un sincronism între Porodin şi descoperiri~e DLmini timpurii a fost precizat mai de mu1t (GRBIC 1960, 108;
HAUPTMANN 1967, 12; GARASANIN 1971, 26; 1979, 114; BENAC GARASANIN 1971. 268; KITANOVSKI 1977, 41-42). Pentru sincronismele cu Karanovo vezi analogiile lui Gheorghiev (1969).
Dintre materialele pe care am avut posibilitatea să le studiem prin
amabilitatea deosebită a Draghiţei Simoska în muzeul din Bitolja, ceramica neagră de la vase cu buza scurtă şi umărul rotund precum şi ceramica de factură blacktopped reprezintă momentul Vinfa A 1. Prezenţa
lui în Bitolja, în Pelagonia, trebuie pusă în legătură cu toate fenomenele
din Bal:canii de sud, inclusiv cele din Al1bania şi mai departe de pe
coastele Adriaticii sau din sudul Greciei, de la Corinth.
Regiunea carpato-dunăreană. La Dunărea de jos şi o parte din regiunea iDunării mijlocii se cunosc două fenomene: 1) unul cu ceramică
neagră, blacktopped şi forme carena-te care a dat naştere culturii Vinca şi
unor grupe înrudite, cele mai timpurii manifestări fiind marcate ca Vintn
A 1 ; 2) nn altul cu ceramică policromă; ambele cuprinse sub termenul de
chalcoliticul balcano-anatolian. O strictă delimitare a lor în spaţiu şi în

SINCRONC:,MEl..E V!N<'.:A A -

STARCEVO-CRIŞ

23

timp nu există. Multe din elementele caracteristice sînt comune ambelor
fenomene, mai ales în privinţa caracteristicilor ceramicii uzuale.
Ceramica policromă de la nord de Dunăre are două etape de evoluţie, cu zone de geneză diferite, dar apropiate în timp, fenomene care
trebuiesc mai ales analizate şi separate. Orizontul timpuriu este marcat
de descoperirile de la Cîrcea - groapa 3 (NICA 1977, 44, fig. 23,
25/1-6; 1980, 85, 87; LAZAROVICI 1984, 68, 7/2-4), Leţ I (VLASSA 1966,
23, 5/D; ZAHARIA 19&2, 38, 13/7, 11, 11/2; LAZAROVICI 1984, 7/1,
5-8), Trestiana I (POPUSOI 1964, 33, 3/4; 1980, 129, 17/7-8; LAZAROVICI 1984, 5·9), Voetin (?) (LAZAROVICI 1984, 7.'18), Lunca (DUMITROAIA 1986, 319; 1987, 253-258, fig. 2), Valea Lupului (NESTOR
1951, 59; DINU 1955, 702, fig. 13; URSULESCU 1984, 71, pl. 45) descoperiri din bazinul Dunării de jos.
In zona Dunării mijlocii acest prim orizont este cunoscut prin desco.
peririie de la Starcevo (MILOJCIC 1949, 70, 29/11, 13; 1949 a, 262;
10c. 5A D. GARASANIN 1954, 161, 164, XVfl; M. GARASANIN 1979,
XXI/7), Vinca (M. GARASANIN 1984, 28, 17/1-2), Krsticeva - Humka
(GIRIC 1957, 220; DIMITRIJEVIC 1974, XIX/8; BRUKNER 1974, 50),
Vinkovci-Trznica A (DIMITRIJEVIC 1968, 1/5; 1974, XVI/11, XVIII/I;
1979, XLIII/5-7) la care se mai adaugă altele din sudul Dunării de la
Tecic (GALOVIC 1967 a, 173, fig. 4), Crnokalacka Bara (DIMITRIJEVIC
1974, IX/5; M. GARASANIN 1979, XXI/7), Gornja Tuzla (COVIC 1961,
87, V/4) sau din zonele nordice, spre extrema nordică, unde la Zăuan
este amintită o ceramică pictată cu roşu şi alb în dungi (LAKO 19"/8,
13, groapa 2).
Peste tot ceramica policromă este asociată cu o ceramică ornamentată c11 borbotină în arcade (Krsticeva Humka: BREGANT 1968, P 2/130);
barbotină organizaU1 (DIMITRIJEVIC 1974, XV/5, XVIII/13, ZAHARIA
Hl62, 3o, 15, 3, 5; POPUŞOI 1970, 27, 4/4; 1980 a, 8/2, 4; NICA 1980, 31,
:111), Larbotină ornamentată (ZAHARIA 1964, 38; 15/8, 11, 17; NICA
1977, 41, 21/1-3, 6, 8; 1980, 3/7; BREGANT 1968, 2/129); fonnele de
vase sînt: străchini sau cupe oale sau boluri biconice (NICA 1977, 19,:J,
7, 9, 1 ~-12, 14, 20, 3, 26/2; ZAHARIA 1964, 5/7-10, 6/2, 5, 7-10, 16,
4/1, 4-lO, 12-14, 18-19; DIMITRIJEVIC 1974, XV/9, 13, 15-rn,
XVII/4, ll, 8; VII/5, 8, IX/2, 6, VI, XII/1, XIIV2; POPUŞOI 1970, 3U,
1/2, G; 1980, 13/10-11, lG; 18,1; PETRESCU-DlMBOVIŢA 1958, 4/3-4);
străchini şi cupe carenate (NICA 1977, 19/10, 14, 23/6-7; 24/1-2, 26/1;
ZAHARIA 1964, 4 1, 5/2, 11, 6, 11, 4, u, 11-13; DIMITRIJEVIC 1974,
xv, 12, 14, XVII/4-5, 9-10, xrx,1, VII/10-11, VIII/2, IX/1, 7, XIJ/2,
XIII/I; POPUŞOI Hl70, 3/4; 1980, 13/3, 6-7, 9, 12, 18 1-2; DINU 1955,
1/2; NESTOR 1951, 56, fig. 6; URSULESCU 1984, 44, 8, 10-11, 45, :l);
altare triunghiulare (NICA 1980, 3, 6, 8-9); toarte-buton s:1u toarte-corn
(NICA 1977, 38, 19/6); străchini cu buză îngroşată (DIMITRIJEVIC
1974, XVI/6); caneluri în arcade (DIMITRIJEVIC 1074, XVIl/11), excizii
(DIMITRIJEVIC 1974, XIX/12-16; ZAHARIA 1964, 38, 15/16; POPUŞOI 1980, 5,'5, 8, 4 6), tăieturi scurte (DIMITRIJEVIC 1974, XIX/2-3;
NICA 1977, 43, 22/6; POPUŞOI 1980, 121, 14/2), incizii întretăiate (DIMITRIJEVIC 1974, XVIIl/5, XIX/I; NICA 1977, 40, 20/9-12, 21/10,
22/1-2, 4-5; POPUŞOI 1970 27, -f'l, 2/4), vase cu ţeavd de scurgere
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(DIMITRIJEVIC 1974, XVIIl/12; URSULESCU 1984, 4415), caneluri sau
ornamente lustruite în zig-zag (ZAHARIA 1964, 26, 5, 1-2; NICA l!J77,
40, 20/6; POPUŞOI 19-80, 40, 4/4; URSULESCU 1984, 45/22-23), incizii
in zig-zag (ZAHARIA 1964, 38, 15/18-19; DIMITRIJEVIC 1974, Vlll/14~
NICA 1977, 40, 20/8, 22/6-7; POPUŞOI 1980 a, 42, 6/5), rozete-fagure
alveolate (NICA Hl7 7, 41, 21/10-11), picioare lobate (ZAHARIA H/64,
28, 7'3-4. 81, 9,1; POPUŞOI 1980a, 5,'7; 1980, 123, 16,l; NESTOR 1951,
5(i, fig. li), caneluri late (DIMITRIJEVIC 197 4, XII 3, 7, XI; XVII 11;
BREGANT 1968, 2/156), picioare cu lobi în cruce (ZAHARIA 1964, 31, 8/3,
4, 7, 9/3; POPUŞOI 1980, 16/1, 2), brîuri semicirculare, spirale, motive în
,,S" (DIMITRIJEVIC 1974, VII/1, NICA 1977, 40, 20/1, 1980, 3/1; POPUŞOI 1980 a, 7 / 4, 6/6), străchini cu buza scurtă, 'U11€0ri marcată de o canelură
sau incizie (lippenrand) (POPUŞOI 1970, 39, 1/3; 1983, 35, 7/7; URSULESCU 1984, 45<2-4, 44/8, 10-11), ciupituri mici, înguste gen ghiară
de pisică (URSULESCU 1984, 44/13-14, p. 30 ce apar şi b Zăuan I:
inedite, probabil şi în alte părţi dar neluate în scamă), idolii conici şi
prismatici (problemă adesea dezbătută de noi: (LAZAROVICI 1988),
vasul bute (PETRESCU-DîMBOVIŢA 1958, 4/6), amfora cu trei toarte
(NESTOR 1951, 58, 8).
Elementele de mai sus sînt asociate cu ceramica pictată, cea bicrom
sau policromă. Toate acestea sînt însă o apariţie nouă în regiunea dună
reană, marcînd orizontul Starcevo-Criş IIIB ·_ IVA Vinca A 1-A 2 .
!Ele însă apar într-un număr mai mare de staţiuni, fiind elemente directoare pentru încadrări cronologice mai fine. O separare mai fină, între
orizontul cu ceramică policromă primar şi secundar (cîteodată poate fi
definit ca bicrom sau pictură policromă reatilinie sau curbolineară, cea
mai evoluată spiralieră gen Cîrcea sau Gradesnica), în zonele periferice,
este dificilă de precizat. La Cîrcea M. Nic-a sesizează două sau trei orizonturi cu ceramică policromă pe care le sincronizează în ultima sa lttcrare de sinteză cu Vinca A 1-A3 (NICA 1984, 102). Ultimul orizont estesincronizat cu Dimini-Arapi (NICA 1984, 27, 95, notele 336, :3~6, 368370) idee care trebuie reţinută şi analizată.
Lipsa unor descoperiri Vinca A în zonele de est ale Olteniei este
explicabilă prin dezvoltarea în aceste zone a ceramicii policrome. Această
grupă separă fenomenul Dudeşti de cel vincian. Din păcate M. Nica
nu a studiat comparativ anumite categorii ale ceramicii sale fine care
însoţeşte ceramica policromă în raport cu ceramica neagră, neagrii cenuşie, blacktopped ş.a. pe care să le ra,por.teze la cele de tip Vinca A, ua:
studiu direct, pe materiale. Materialele lui Nica, unele socotite ca aparţinînd orizontului policrom, alteori socotite a fi Dudeşti au foarte bune
analogii cu unele dintre materialele din Orizont Vinca A 1 de la LiucovaOrniţa (săpăturile lui Luca Adrian Sabin, inf. amabile). r)escoperirile de
la Cîrcea-Viaduct deci au de răspuns unor întrebări: relaţia cu Vine-a A.
cu orizontul anterior şi cu Dudeştii.
Mai multe semne de întrebare ridică decît lămuresc săpăturile de b
Şimnic. Acolo există unul sau mai multe fragmente ceramice cu picturt1
policromă, curbolineară, după cît se pare inedit (ilustrat poate în teza dedoctorat a D. Galbenu). Materialele publicate, aşa cum au fost ilustrate
şi descrise (GALBENU 1975: barbotină organizată 7/4, tăieturi scurte
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7/4-5, străchini bitronconice 10/11, 14/1, 3, 417-9, străchini carenate
:w10, 11/10, diferite tipuri de cupe 13/3, 14/2-3) Wlele socotite a 11
„liinca A p. 23) trebuiesc reanalizate. Cele socotite a fi Vinca A (după
o:rnamentele d,n caneluri dispuse pe gîtul vaselor orizontal sau în zig-zag,
pe corpul v:1sului, sau decor în „căpriori") par a indica un orizont Vinca
Ai-A:i (GALBENU 19i'5, fig. 12-1:3). Ceea ce ar trebui verificat sint
<-1:.:ele materiale pc care autoarea le consideră a fi „pătruns de sus" în
mvel Starcevo-Cr,ş. Autoarea socotea Vinca A ca fiind postenoar:1 materialului ei Criş - care materiale pot îi: fie importuri, fie eiemerite
caraet~ristice pentru Vin..:a A 1. Uneori ele însoţesc acest ienomen - ca
în cazul dPscoperirilor de la Anzabegovo, ca cele din Pelagonia sau unele
materiale de la Cîrcea. Deosebirea materialelor din fazele Vinca A 1 faţă
ck A:; este ioarte clară. Opiniile D. Galbenu trebuiesc reanalizate (situaţie valabiU1 şi pentru Circca şi Liubcova).
Cit priveşLc unele toarte-buton socotite a fi ,.Veselinovo" (atît la
GALBEl\JU 1975, 1:3 :3, dar şi la alţii) asemenea materiale nu sînt sigure,
-ele apar în Starcevo-Criş IV A la Moldova Veche (fig. 1-3), Cu'ina Tur~;.J.ui_ (fig. 1-:3) şi în nivele Vin(:a A 2-A 1 la Gornea.
Pictura cu ro~u ~i alb de la Zăuan pare s{1 aparţină orizontului I de
c:.::olo. Deşi există foarte puţine materiale din nivelul I, remarcăm cîteva
fragmente din pastă nisipoasl1, cu forme bitronconicc sau carena-te,
UJ ornamente ctin tciieturi sau incizii gen „ghiară de pisidi". Asemenea
rr ateriale apar în mai multe staţiuni, dar nu întotdeauna ele au fost
remarcatl' de specialişti. În Ungaria .ipar în cîteva staţiuni unde au fost
cdinite drept Protovinca I (inf. amabile J. Makkay). Unii cerc-et[1tori le
,rrnsider[1 ca fiind str[1ine culturii Starcevo-Criş (URSULESCU h184, :!O,
+Ml3-14). Noi Ic co.nsiderăm un element caracteristic pentru etapa
Siarcevo-Criş III B, nu însă determinat de fenomenele de la Tecic, daeă
a fi să indicăm o direcţie, ci mai degrabă ele sînt venite prin cele polie.ome timpurii.
1n sud-vestul Transilvaniei, post - Leţ I, are loc o evoluţie locală.
Migraţia orizontului cu ceramică policromă este cel care provoacă şi încheie procesul de neolitizare. La Icl se petrec lucrurilP în Moldova. 1n
numeroase p,irţi ale Europei acest curent provoac[1 fenomene similare
în mod direct sau indirect. Naşterea civilizaţiilor liniare, bandceramice
,ci..'Otim cc:i este rezultatul acestui proces de migraţie €ombinat cu procese
de difuziune. Varietatea şi complexitatea unor asemene:1 fenomene sînt
probleme care trebuiesc studiate şi mai ales definit bine mediul local şi
n,,tura fenomenelor de migraţie sau difuziune, locul de provenienţ[1, momentul şi elementele. Pentru zonele din Banat lucrurile sînt ceva mai
d,2re.
Săpăturile din sudul Banatului ele la: Gornea, Liubcova, Moldova
· Veche, O!c1trovu Golu, Balta S[1r.at.ă şi -ce!C' din nordul Banatului de la:
Fratelia, P<irta, Freidorf, cer reinterpretarea unor deseoperiri mai vechi
şi au permis concluzii noi. Cultura Banatului a fost definWi ca un fenomen de mi-graţie şi difuziune (LAZAROVICI - RESCH - GREMANN
l!,83; LAZAROVICI - URSULESCU 1984; LAZAHOVICI Hl8:i; LAZ,\ROVICI - KALMAR -- DRAŞOVEAN - LUCA 1985) născut{, din
\:inca A 2 • în vremea fazei Vinca A 3 . Vechile an:11:.:c privind sintezele ~J.
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(Resume)
L'autcur publie une ,ynthese concernant Ies phenomenes ethno-culturels Ies- queJ,; ont gcneralise la periode du plein neolithique dans l'espace carpathique-<lanubien, aussi que la neolithisa,,tion '>Ur tout le territoire du pays. Par l'intermede ·
des nou\"elle~ decouvertes on analyse quelques-unes des opinions sur la chronoJogie relative d Ic-; phenomenes ethno-cultureJs dans tout l'espace balcanique. On,
trace une synthc-o;e des resultats des recherches.
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NEOLITICĂ

DIN·

AŞEZAREA

. DE LA RAST (JUD. DOLJ)·

Ni s-a părut nu numai util, dar chiar necesar s.1 publicăm şi în limba
românii plastica bogată descoperită în Scipăturile întreprinse în colabora.re cu r~retatul prieten C. S. Nicolăescu-Plopşor 'În anii 1943 şi 1950,
dar şi mai înainte, în urma marei inundaţii a Dunării din februarie 1942
(care a rupt malul şi a distrus o bună parte din aşezare), din două motive: Jn primul rînd, deoarece volumul în limba engleză al monografiei
noastre - The Neolithic Settlement at Rast, publicată în 1980 în seria
„British Archaeo1ogical Reports. International Series", N.V. 72, Oxfotd
- nu au o circulaţie largă; iar în al doilea rînd pentru importanţa ştiin
ţific:i şi artistică a celor peste o sută de piese care constituie această
plastk,1.
Nu este vorba însă aici să reproducem tale quale capitolul respectiv
clin monografia citată, ci de o prezentare sintetică a plac,ticii de la Rast.
Dup.1 cum se ştie şi din unele relatări mai vechi ale noastre, în aşe
zarea de la Rast au putut fi identificate trei niveluri de cultură: cel inIerior (1 1 ), cel intermediar (1 2 ) şi cel superior (II). Toate materialele acestor niveluri aparţin nu numai aceleiaşi culturi - Vinca - , ci şi aceleiaşi etape, şi anume aceleia de trecere de la faza B respectiv B 2 - la
faza C. Este adevărat că s-au descoperit şi resturi sporadice din epoci
'mai noi, dar ele nu constituiau nicăieri un strat aparte, fiind simple infiltrări sporadice, ulterioare, în stratul neolitic de cultură.
·
Problemele privind stratigrafia şi caracteristicile aşezării şi diferitele categorii de materiale descoperite la Rast, ca şi acelea privind încadrarea culturalii şi cronologicei a aşezării neolitice de la Rast au fost
discutate pe larg în monografia amintit.i, aşa incit aici ne vom mulţumi
· să precizăm numai unele date în legătură cu poziţia stratigrafică a statuetelor de la Rac;t, înainte de a trece la studierea lor .

•
Majoritatea statuetelor descoperite în săpăturile noastre din 1943
1950 au fost g,isite imediat sub nivelul locuinţelor din stratul superior,
apoi în stratul de pămînt ce aparţine nivelului intermediar I~ şi de multe
ori - în special în 1943 - în cuprinsul fundurilor de bordeie ale nivelului inferior (1 1 ). O atent[1 examinare a celor circa 30 de piese fra~mcntare d~coperite în cursul săpăturilor - singurele pentru care avem
date stratigrarice certe - dovedeşte că nu se poate face însă nici o deosebire între statuetele aparţinînd stratului superior şi acelea provenind cu
·certih1dine din nivelurile inferioare, nici în privinţa tipurilor şi nici în
aceea a ornamentării. S-ar ,putea menţiona totU'Şi faptul că statuetele mai
neglijent modelate - şi am spune chiar uneori mai puţin tipice pentru
· plastica de la Rast - , descoperite în cursul săpăturilor, aparţin stratului
şi,
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superior. Această constatare ar putea sa msemne că în timpul etapei a
doua de dezvoltare a aşezării neolitice de la Rast a început s."i se manifeste o oarecare decadenţă în domeniul modelării plasticii, fără ca totuşi
~ă se poată spune că toată plastica stratului superior poartă pecetea
.:cestei decadenţe incipiente, căci şi majoritatea statuetelor din acest
strat sînt modelate cu aceeaşi grijă, în aceeaşi tehnică şi dupii. aceleaşi
: anoane ca şi exemplarele stratului inferior.
Nu există deci motive valabile să studiem plastica de la Rast în
funcţie de stratul căruia îi aparţine fiecare piesă, ci numiji ţinînd seama
c)e tipul general în care se încadrează şi de particularit[1ţile mai însemnate ale fiecăruia. Acest criteriu ni se pare de altfel cu atît mai indicat,
(U cît mai bine de două treimi din statuetele de la Rast nu provin din
sjpăturile noastre sistematice, ci din acelea ale . . . Dunării, iar pentru
;;cestea ar fi iluzoriu să încercăm orice precizare de ordin stratigrafic,
Je vreme ce Dunărea nu a distrus numai o porţiune din stratul superior
-al aşez[trii de pe Grindul Ţifarului, ci a distrus o bun[1 parte din aşe
zarea însăşi, pe întreaga grosime a stratului de cultură.
După statuetele antropomorfe, vom descrie sumar şi puţinele statuete zoomorfe deJut ars descoperite în cursul săpăturilcr din 1943, pr~" um şi un cap de statuetă de aragonit (?) cules printre miile de fragmente
ceramice de pe mal, amintind pe scurt şi de cele cîteva fragmente de vase
, u reprezentări antropomorfe, caracteristice şi ele pentru această cul:ură neolitică.

Fiecăreia dintre
număr de ordine şi

piesele constituind plastica de la Rast i s-a dat un
sub acest număr piesa respectivă este reprodusă
pe una dintre cele 20 de planşe ce însoţesc ~cest text. Iar înscrierea pie~elor în planşe s-a făcut _şi ea, în măsura posibilului, tot în ordinea fi-re-~1scă a numerelor, deşi din motive tehnice această ordine n-a putut fi
H·spectată în toate cazurile.
*

Aproape în totalitate statuetele au fost modelate dintr-o pastă
ioarte fină, fără impurităţi, extrem de densă şi de compaci.-1, ~a cum d~
.2ltfel se prezintă şi pasta marei majorităţi a resturilor ceramice descoperite la Rast. Numai două-trei piese au fost lucrate dintr-o pastă mai
puţin compactă, deşi nici pentru aceasta nu se poate vorbi despre impurităţi propriu-zise. În urma arderii în cuptor, cea mai mare parte a
pieselor au căpătat o culoare cenuşie destul de închisă (de asemenea întru totul asemănătoare culorii celei mai reprezentative categorii ceramice de la Rast), numai un număr destul de redus de statuete fiind
.1rse la roşu, fără ca acest lucru să se datorească unei ardeii secundare.
în schimb, unele dintre piese sînt de un cenuşiu atît de închis, incit pot
fi considerate aproape negre. Cîteva dintre exemplarele cenuşii prezintă
în spărtură o particularitate: sub o pojghiţă cenuşie extrem de subţire,
<;e observ,'i. un strat cam de aceeaşi grosime de culoare brun-roşcată, în
timp ce miezul propriu-zis este cenuşiu oa şi pojghiţa de la suprafaţă.
Credem că această particularitate trebuie pusă în legătură cu tehnica arC:erii în cuptor a statuetelor, şi singura explicaţie care ni se pare valabilă ar fi că aceste piese au fost arse de două ori în cuptor: după prima
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ardere, care a colorat în brun-roşcat suprafaţa statuetelor, lăsînd miezul
cenuşiu, statuetele au fost acoperite cu un înveliş de lut cenuşiu, apoi
uscate, decorate şi lustruite şi în cele din urmă arse din nou în cuptor,
de data aceasta în condiţii care să împiedice arderea la roşu. Alte statuete au dimpotrivă suprafaţa brună-roşiatică, în timp ce miezul a ră
mas cenuşiu, ceea ce dovedeşte că aceste exemplare n-au fost puse de
două ori în cuptor.
Chiar dacă, pentru simplificare, putem vorbi în general de un înveliş,
realizat prin scufundarea statuetelor (înainte de uscare sau înainte dearderea în cuptor) într-o zeamă de )ut fin (sliip), această zeamă era destul
de groasă pentru a se putea fixa pe statuete într-un strat ce atinge
uneori grosimea de 1-2 mm.
Alt detaliu tehnic ce trebuie reţinut, valabil pentru unele dintre
statuetele antropomorfe de la Rast (dar nu pentru cele mai multe), const{1
în faptul că ele au :fos,t modelaite din două jumătăţi longitudinale şi sudate ulterior, înainte de fixarea capului. Acest detaliu de ordin tehnic
este confirmat nu numai de împrejurarea că unele statuete (nr. 42, 44,
4 7, 54-57) s-au spart tocmai pe linia mediană-longitudinală (şi fire~te,
în aceste cazuri, ni s-a păstrat numai una dintre jumătăţi, şi anume aceea
fără cap), dar şi din felul cum se prezintă în special unele dintre fragmente: spărtura longitudinală este foarte netedă, arătînd astfel că cele
două jumătăţi ale statuetei fuseseră bine netezite pe porţiunea ce trebuia sudată, înainte de a se trece la această operaţie. ln schimb, observînd statuetele fragmentare sparte pe o linie orizontală - cele mai numeroase - nu se poate constata dacă şi ele au fost făcute din două p„irţi
ulterior sudate, fiind deci probabil că au fost modelate dintr-un singur
bulgăre de lut. De altfel, aproape nici nu mai este nevoie să amintim
că tehnica modelării separate a celor două jumătăţi longitudinale nu
constituie o particularitate specifică numai unora dintre statuetele antropomorfe de la Rast şi ale culturii căreia îi aparţine această aşezare, ci
dimpotrivă este foarte frecventă şi în alte culturi neo-eneolitice (de ex.
Cucuteni, Gumelniţa etc.).
Pare sigur îns„1 că, la exemplarele modelate potrivit acestei tehnici,
capul este sudat ulterior; deşi este probabil, nu putem afirma că ace-st
procedeu era folosit şi pentru celelalte statuete, lipsindu-ne orice indiciu concludent. Faptul că majoritatea statuetelor au rămas fără cap şi că,
pe de altă parte, am descoperit şi o serie întreagă de capete izolate nu
înseamnă neapărat că la toate statuetele capul era modelat aparte şi
sudat înainte de finisare; explicaţia stă în linia de mai mică rezistenţă
a gîtului, care - deşi a fost modelat masiv la mai toate statuetele era de departe porţiunea cea mai subţire (împreună cu braţele) şi deci
mai susceptibilă de a se rupe.
1n privinţa exemplarelor modelate în poziţie aşezată, pare foarte
probabil că ele n-au fost niciodată realizate prin juxtapunerea şi sudarea
a două jumătăţi longitudinale rnodelate în ehip separat, deoarece nici una
dintre piesele aparţinînd acestei grupe nu este secţionată vertical; chiar
în cazul cînd dintr-o statuetă aşezată ni s-a păstrat un singur picior
îndoit de la genunchi (ceea ce dovedeşte că statueta respectivă a fo5t
modelată şezînd), felul cum se prezintă spărtura nu ne îndreptăţeşte <;ă
credem că statueta ar fi fost modelată din două jumătăţi ulterior sudate.
Pe de altă parte, toate piesele aşezate, sparte pe o linie oarecum orizon-
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tală, ne determină şi ele să credem că modelarea lor s-a
.singur bulgăre de lut, cu excepţia posibilă a capului.

făcut

dintr-un

Capul marei majorităţi a statuetelor de 'la Rast nu se mai păstrează,
fiind pierdut. 1n schimb, după cum am amintit, au fost găsite o serie
-de capete izolate, aşa încit se pot da destule prec1z[tn în legătura c~
rn•delarea capului statuetelor dm această aşezare. Cu excepţia a doua
t'xemplare, aie caror t:apete nu au aproape nimic comun t:u realitme-c1
(nr. 18 şi 19), deoarece se aseamănă mai degrabă cu capete prelungi de
..mimale (c1in~"!) şi ar pu,ea fl consioerate t:ventuul re,11,Lar, voit .,,chematizate şi nu neîndemînatic modelate, la care se mai adaugă o altă
excepţie, constituită de o statuetă al c,uui cap este m,.u uegruud o secţ, une de prismă triunghiu1ari1, retezau orizontal la panei.l superioar,i
1nr. 17), toate celelalte statuete al căror cap s-a păstrat, precum şi toate_
t:apeteJe gasite fără corpul respectiv, au lu.:::.t mouelute cu intenţia vaana
de a se reda volumul specific al capului omenesc; se poate totuşi vorln
de diferite grade de schematizare şi eventual chiar de diferite grade de
indeminare a modelatorilor. Este adevărat cC1 marea majoritate a exemplarelor :iu partea posterioară a capului platii sau bombată numai la
cr~ştet, ca şi cum s-ar fi căutat să se indice forma lunguiaţ,-1 a craniului,
ceea ce ne-ar face. să ne gîndim la un c=iracter dolicocefal al craniului
1:, populaţia respectiv,i. Unul dintre capetele izolate are însă o formă
,iproape sferică (nr. 10). Oricum ar fi - în afară de cele cîteva excepţii·
amintite mai sus - modelatorii au ţinut deseori seama de specificul vo-.
lun:mlui capului omenesc, deşi în general l-au redat m,ii mult sau mai.
puţin plat pe partea posterioară, în timp cc figura propriu-zis,-1 este do~
minat[1 de nasul puternic ,,en bec d"oiseau" (de ex. nr. 17, 21 etc.) în.
genul liitatuetelor culturii Gumelniţa.
1n afarft ele cîteva exemplare la care obrajii fug brusc spre urechi,
lfr,înd nasul ca o creastă puternic reliefat[1, separaU1 printr-o simplf1 crcs!:'!l.Ură de b[1rbia tot atît de reliefată, la cele mai multe statuete figura
se înscrie într-un oval moderat, puţin ascuţit în jos (bărbia), sau are un
contur aproape rombic. Numai vîrful de sus (creştetul capului) este uşor
arcuit, în timp ce virfurile laterale (care reprezintf1, sau cel puţin md.1ca,
urechile) sînt mai întotdeauna destul de pronunţ..ite, iar vîrful inferior (băr
bia) este, aproapt: fără excepţie, bine marcat, fiind mai prelung, chiar
dac.:i şi el este uneori teşit şi arcuit.
Cînd fruntea nu este prea pieziş[1, aspectul general al figurii este
destul de mulţumitor. ln schimb, atunci cînd fruntea este prea teşită,
creştetul capului fiind prea prelungit înapoi şi bărbia scoasă puternic
înainte, întreaga figură capătă un plan înclinat, iar nu vertical, cum ar
trebui, şi astfel aspectul general este mai puţin realist, tocmai din pricină
că au intervenit prea multe elemente de schematiznre. La o singur,i statuetă (nr. 10) mijlocul frunţii este străbătut de o UŞ('Jară creastii verticară,
care porneşte ceva mai jos de creştet şi se opreşte dea<;upra nasului.
Unele statuete au arcadele sprîncenelor puternic reliefate, arcuindu-sl' sub frunte (nr. 8-11); ele pornesc aproape de la urechi şi se termin{1 de o parte şi de alta a bazei nasului, care apare astfel ea o prelm1.gire verticală, în relief, a sprîncenelor. Ochii, mari şi plasaţi uşor pieziş,
sînt redaţi în diferite maniere. Uneori sînt realiz;1ţi cu douC1 bulbucături
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ovale sau aproape rotunde, plasate în chip firesc de ambele părţi ale nasului, sub cele două arcade pronunţate ale sprîncenelor, în timp ce depresiunea ce îi desparte de arcade este subliniată prin cite o liniuţă incizată în arc (nr. 6). Alteori cele două bulbucături sînt mai lunguieţe şi
puternic crestate orizontal pe mijloc (nr. 4). Cîteodată globul ochilor ia
iorma unor semicercuri în relief, accentuînd, mai ales la una dintre statuete (nr. 9), impresia de ochi piezişi-mongoloizi. Putem preciza de altfel
cii aceste bulbucături par să fi fost aplicate în unele cazuri după modelarea restului figurii, căci - la una dintre statuete - una dintre ele
~-a desprins, lăsînd în locul respectiv o urmă bine marcată (nr. 13). În
sfirşit, uneori ochii sînt indicaţi mai simplu, numai prin două incizii crestc1te orizontal sub arcade (nr. 18).
In schimb, guru este uneori indicată printr-o crestătură orizontală ce
separă nasul de bărbie (nr. 14), şi mai rareori printr-o gropiţă lunguiaţi.i
crizontală sau rotundă şi abia simţită (nr. 4).
1n ceea ce priveşte urechile, se poate spune că ele sînt mai întotc,ieauna indicate. Inseşi colţurile laterale ale rombului în care se înscrie
c:e multe ori figura sînt, de fapt, indicaţii sumare ale urechilor, de multe
<.d străpunse de una sau mai multe găurele (nr. 1-3 etc.). La unul dintre capete, o găurică împunsă orizontal de pe marginea urechii (şi care
,:u pătrunde decît 2-3 mm) îndeplineşte desigur acelaşi rol (nr. 6). Tref_,uie menţionat însC:-1 c,i la două dintre capetele ale căror figuri au în1.:--adevur un aspect rombic, colţurile laterale sînt modelate dt se poate
8e realist (la dimensiunile respective!) în formă de semicercuri verticale
;_;;ne reliefate şi alveolate, amintind destul de bine de forma pavilionului
Jrechilor; la unele dintre statuete, acesta este străpuns de cite 2-3
găuri (nr. 3 şi 8). Un cap, pe lingă cele două perechi de găuri laterale,
.;.re şi o gauri't în creştet, care răspunde în ceafă (nr. 20).
Deşi în general se socoteşte că statuetele culturii Vinca-Turdaş sînt
reprezentate întotdeauna cu o mască pe faţă, pentru puţine dintre sta,~:etele de la Rast această interpretare poate părea obligatorie. Diferitele
particularităţi ale modelării figurii pot fi considerate şi ca o manieră de
reprezentare, în care schematizarea şi canoanele juoau un anumit rol ca
m plastica tuturor culturilor neo-eneolitice. Pe de altă parte, faptul că
: ea mai mare parte a statuetelor de la Rac;t la care li s-a păstrat capul
.au ochii modelaţi realist, în relief, face problematică reprezentarea unor
,-r.ăşti, căci în locul ochilor ar trebui să fie găuri, pentru ca acela care
poartă o m,1sci'1 să poatC:-1 vedea prin ele.
În sfîrşit, înainte de a trece mai departe, amintim c,i pe multe dintre capete se observă urme de vopsea roşie (de ex. nr. 8, 13), dar nu
,tăruim aici asupra acestui element decorativ, care va fi discutat cu pri'.tjul descrierii ornamenturii corpului statuetelor.
Gîtul statuetelor este aproape !Hră excepţii gros sau mai bine zis
~2,t şi ceva mai plat. profilul lui înscriindu-se în genere într-un oval mai
tl'Şit la spate. Pe de altă parte, uneori el este proporţional prea lung .
.Nu încape nici o îndoială că a fost modelat de cele mai multe ori din
~,ceeaşi bucată cu capul şi sudat la partea superioară a trunchiului.
ln privinţa modelării corpului propriu-zis al statuetelor, trebuie fă
cută de la început precizarea că ea este în chip firesc influenţată într-o
,mumită măsură de tipul general căreia îi aparţine statueta: cu alte cu-
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vinte, dacă este vorba de statuete redate „în picioare" sau de statuete
redate şezînd. Cu excepţia unor piese al căror corp este atît de schematizat şi de plat - fiind lipsit şi de modelarea picioarelor (nr. 21,
28 etc.) - , încît abia de mai aminteşte forma corpului omenesc, celelalte statuete ţin seama în linii generale de particularităţile sale anatomice. Există însă şi un grup de statuete al căror corp s-ar putea înscrie·
oarecum într-o prismă dreptunghiulară, chiar dacă, fireşte, nu poate Ji
vorba de o schematizare în forme strict geometrice. Dar prin muchiile
destul de precise ale laturilor şi mai ales prin faptul c{1 acestea din urrn:-1
au aproape aceeaşi lăţime ca şi faţa şi spatele statuetelor, ele dau impresia de a fi prismatice (nr. 22, 26 etc.).
Bustul este mai întotdeauna aproape plat, cu sinii mici în relief,
în timp ce braţele sînt destul de groase şi modelate mai mult în f;_'.ţete decît rotunde. Aproape întotdeauna braţele sînt însă rupte, fie chic1r
din umăr, fie din „cot", aşa încît numai la cîteva dintre statuetele mo
delate cu mîinile pe pîntec se poate vedea că s-a încercat uneori chi:1r
redarea realistă şi a mîinilor, prin indicarea degetelor (nr. 71). Cit priveşte poziţia braţelor, vom reveni cu prilejul descrierii diferitelor grupe
de statuete.
Pîntecul este întotdeauna bombat, la unele exemplare mai puţin,
dar la altele într-un chip chiar exagerat (nr. 29, 32, 41, 42, 71, 79), ffirrt
îndoială din intenţia clar,, de a indica „sarcina", ceea ce este cu totul
explicabil dacă ţinem seama că aceste reprezentări plastice sînt în lc~-,tură cu cultul fertilităţii şi al fecundităţii. In general şoldurile au deasupra o mică umflătură-proeminenţă laterală {nr. 23, 25, 30), particularitate caracteristică multor femei grase. Coapsele înşile sînt numai rureori
foarte masive şi anume mai ales la exemplarele reprezentate şezînc1. Cît
priveşte spinarea, ea este întotdeauna oarecum plată, prezentînd însă în
destule cazuri o uşoară şănţuire verticală pe mijloc {nr. 12, 22, 26, 31);
chiar clacă acest mod de a reda realitatea anatomică {şira spinării) nu
este cel mai fericit din punct de vedere plastic, este limpede că el dovedeşte nu numai o bunei cunoaştere a unor detalii anatomice, care :ir
putea fi trecute cu vederea de către un observator mai puţin atent, dar
şi dorinţa de a ţine neap,1rat seama de aceste detalii, chiar la scara redusă la care este redat corpul omenesc.
Fesele sînt plastic şi corect redate la cele mai multe exemplar0. cle-;;i
există şi exagerări (mai ales la unele dintre statuetele aşezate), alături
de linele cazuri în care modelarea este neîngrijitei sau simplificnt,1 şi se
îndepărtează astfel mai mult snu mai puţin de realitatea anatomică.
La aproape totalitatea exemplarelor reprezentate „în picioare" sep::rarea picioarelor este numai virtualei, ea fiind indicată printr-o şănţuire
pe ambele feţe, în dorinţa desigur de a se reda cit mai aproape de rea!itate formele picioarelor, deşi în fapt picioarele sînt lipite. Din aceast,-1
pricină şi labele picioarelor, constituind baza pe care statueta poate sta
în poziţie verticală, sînt modelate uneori în chip oarecum realist, căci,
cu toate că sînt lipite, au indicaţia călcîielor şi pe aceea a vîrfurilor picioarelor (nr. 2, 26 etc.). Alteori însă picioarele sînt separate de la glezne
în jos şi, în felul acesta, labele sînt modeliate independent una de a! ta
(nr. 54, 65). Multe dintre statuete au în locul labelor picioarelor o b,m\
ovală şi plată, iar alteori chiar aproape rotundă, deşi numai uneori a,e~ista
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este suficient de mare pentru a asigura statuetei posibilitatea de a sta
.,in picioare" fără a mai fi sprijinită. Baza rotundă se întîlneşte în speual la statuetele ale căror picioare nu sînt separate în nici un fel, ci
s:nt modelate otava, aproape ca un fel de cilindru vertical. Există şi o
grupă de statuete la care partea inferioară a corpului nu ţine seama de
rrnlitatea anatomică, picioarele nefiind indicate în nici un fel, tocmai din
p:-icina schematizării excesive (de ex. nr. 22, 25 etc.); dimpotrivă, la statuetele modelate .şezînd, picioarele - îndoite de la genunchi sînt
.,1proape întotdeauna separate de la genunchi în jos.
In sfîrşit, încă un detaliu înainte de a ne opri asupra decorului statuetelor: toate statuetele (fragmentare de altfel) care fac parte din grupa
CL"lor aşezate au fost modelate împreună cu scăunelul respectiv, redat
uneori ca un taburet cu două picioare late, dar alteori simplificat şi redus
la două picioare ce ies din corpul statuetei, asigurîndu-i astfel stabilit..1tea.

•

''

Marea majoritate a statuetelor de la Rast au fost decorate, ornamentarea acoperind în genere faţa anterioară din dreptul sinilor în jos, pînă
aproape de tălpile picioarelor, iar faţa posterioară de la mijloc în jos.
Se întilnesc însă şi exemplare decorate în aceeaşi măsură pe ambele feţe
(de ex. nr. 2, 3, 12 etc.), după cum există şi puţine statuete nedecorate
(nr. 21, 40, 68, 69 etc.). De altfel, în unele cazuri, ornamentarea începe
chiar de la baza gîtului şi trece şi pe umeri şi braţe (de ex. nr. 2, 3 etc.),
după cum pe puţine statuete decorul de pe spate începe chiar de pe ceafă
(de ex. nr. 2). Decorul este realizat în genere prin incizii fine şi chiar
foarte fine, şi chiar numai rareori (mai ales la unele dintre piesele mal
mari) prin adevărate şănţuleţe săpate sau crestate adînc şi larg. De cele
mai multe ori ductul inciziilor este foarte sigur, motivele respective fiind
zistfel executate cu precizie, dar se întîlnesc şi de<;tule cazuri în care
decorul este neglijent (de ex. nr. 19, 32).
ln ceea ce priveşte decorul însuşi, el este realizat mai ales prin
benzi constituite din cite două linii „paralele" la cîţiva milimetri una de
alta: aceste benzi trasează motive meandroide, unghiulare şi spiralice,
primele fiind de departe cele mai frecvente, iar cele unghiulare putind H
considerate fragmente de motive meandroide. In genere, aceste motive au
fost trasate in funcţie de un anumit sistem, respectat la majorttatea exemplarelor descoperite. A•p, de pildă, atunci cînd decorul înc€1J)e imediat de
sub gît, aici sînt incizate două-treri spirale desfăşurate orizontal, care
uneori trec şi pe umeri şi pe braţe (de ex. nr. 2, 3 etc.). Dimpotrivă, restul corpului, de la sini în jos, este de obicei decorat pe faţa anterioară
prin benzi meandroide şi unghiulare, întrerupte cîteodată la partea superioc1ră a picioarelor de benzi spiralice desfăşurate orizontal, care aproape
întotdeauna se leagi'1 sau se continuă cu decorul în benzi spiralice ce
acoperă partea lateralu a coapselor şi fesele propriu-zise, subliniind parcă
şi prin arcuirea spiralelor formele anatomice.
Cu puţine excepţii, decorul meandric ce acoperă faţa statuetelor este
împărţit în două zone şi uneori chiar în trei; una dintre aceste zone
cuprinde porţiunea de la sini pînă deasupra părţii celei mai bombate a
plntecului sau imediat sub ea, iar alta, porţiunea de dedesubtul acestei
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,linii de maximă bombare a pîntecului. La unele dintre exemplarele la
care faţa coapselor nu este decorată cu benzile spiralice amintite, decorul meandroid este totuşi întrerupt printr-o îngustă zonă nedecorati1.
aşa încît pe faţa anterioar{i a statuetei sînt totuşi trei zone ornamentale.
Separarea dintre aceste două sau trei zone nu se face de altfel numai
prin întreruperea liniilor decorului, ea fiind accentuată şi prin două şiruri
paralele-orizontale de liniuţe uşor incizate, perpendiculare pe capetele
liniilor ce deseneazii. benzile meandrice-unghiulare ale decorului (de ex.
nr. 1, 17, 23 etc.). La unele statuete decorul meandroid al porţiunii centrale a feţei anterioare este separat de decorul spiralic de pe coapse şi
de pe fese prin cîte o linie verticală incizată pe laturi, care închide astfel
ca într-un cadru decorul din porţiunea- centrală.
La puţinele statuete decorate pe toată spinarea, aceasta este acoperită cu benzi meandroide-unghiulare (de ex. nr. 1, 3 etc.). Mai adese:1.
însă, decorul spinării este împărţit în două zone prin şănţuirea verticale\
despre care am vorbit mai sus, care rămîne aproape întotdeauna nedecorată (de ex. nr. 19). De multe ori, de altfel, spinarea nu este decorată
deloc (de ex. nr. 22, 24, 26 etc.). Talia este subliniată, pe spate, prin două
linii orizontal-incizate (de ex. nr. 1), care însă nu trec şi pe faţa anterioan'i, ci se continuă în decorul spiralic al feselor, iar alteori este aproape
unghiular pc unele porţiuni (nr. 1), aşa încît benzile respective constituie
un compromis între ndev{iratele spirale şi adevăratele meandre. Mai amintim că pe faţa posterioarc'i a „picioarelor" unor statuete, în afară de benzile spiralice centrale, se mai află şi alt decor spiralic, aproape de baz{1
(de ex. nr. 49, 50 şi 62).
Jn sfîrşit, precizăm că uneori decorul este mult mai puţin îngrijit
realizat, fiind adeseori mai mult liniar <lecit în benzi, abătîndu-se astfel
şi de la normele indicate mai sus în ceea ce priveşte decorarea diferitelor părţi ale corpului. Pe de altă parte, singurele statuete de la Rast pe
care este marcat triunghiul sexual - atît de frecvent la statuetele altor
culturi şi ale altor aşezări - fac parte tocmai din grupa al c.:ăror decor
se deosebeşte în general de acela al marei majorităţi (nr. 29).
Judecînd după felul cum se prezintă cele mai multe dintre statuetele de la Rast, este sigur că încrustareu unei substrmţe albe în liniile
incizate ale decorului constituia o regulă generală, deşi la multe exemplare această substanţă de incrustaţie s-a pierdut. În acelaşi timp, corpul
statuetelor a fost de multe ori vopsit, după ardere, cu o culoare roşie
închis (ocru?), aşternută probabil pe toată porţiunea decorată, culoare
care s-a şters şi ea foarte adesea. Nu putem vorbi de o eventuală alternare a benzilor vopsite cu acelea nevopsite, deoarece - atunci cînd
vopseaua s-a păstrat mai bine - se vede că ea a fost aşternută destul de
otova. Tocmai de aceea această vopsea roşie a pătruns uneori şi în incizii, fără să putem spune că ea ar fi fost intenţionat incrustată, ca substanţa albă despre care am amintit. De altfel, unele dintre statuete au
păstrat urme de vopsea roşie şi pe cap fie pe obraji şi pe creştet, fie
numai la ochi, pentru a le accentua relieful.

*
Dintre cele două mari grupe de statuete despre care am amintit mai
sus, cel mai bine reprezentat la Rast este grupul statuetelor modelate „in
picioare", care se poate împărţi la rîndu~ lui în două subgrupe: Statuete
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cu braţele întinse lateral, şi statuete cu mîinile aşezate pe pîntece. Dar
i-ntrucît cea mai mare parte dintre piese sînt fragmentare şi braţele sînt
rupte mai întotdeauna, faptul că numai pentru patru dintre aceste statuete avem dovada cert,'i. c,1 mîinile erau fixate pe pîntec nu înseamnă
că numărul statuetelor din această subgrupă era într-adevăr foarte mic.
Dimpotrivă, este destul de probabil că şi unele dintre fragmentele ce
reprezinu'i numai torsul unor statuete vor fi făcut şi ele parte din
această subgrupă.

În ceea ce priveşte grupa statuetelor modelate şczînd, mai puţin
(15 exemplare fragmentare) decît cea precedentă, se poate
presupune de asemenea că unele dintre torsurile şi unele capete izolate
au putut proveni de la statuete aşezate; dar, fireşte, oricît de verosimilă
pare această ipoteză, nu este vorba de o certitudine.
numeroasă

*

Un loc aparte îl ocupă alte cîteva statuete antropomorfe, pe care
credem indicat să le descriem în detaliu, oprindu-ne pe larg asupra lor
tocmai pentru că sînt mai puţin comune: o statuetă modelată cu copilul
în braţe, partea superioară a unei statuete cu două capete, o jumătate
de statuetă de tip tesalian şi o statuetă-vas, după care ne vom opri şi
esupra cîtorva fragmente ceramice cu reprezentări plastice.
Statuetă reprezentată şezînd şi alăptînd copilul (în. 12,3 cm), din
~ut cenuşiu închis, foarte roasă de ape la suprafaţă şi cu pietricele încrustate în timpul cît a stat în mîl (pl. 18, nr. 89). Capul lipseşte. Cu
mîna stîngă sprijină copilul, iar cu dreapta, dusă la piept, îl ajută s,1
sugă. Antebraţul drept lipseşte, păstrîndu-se numai partea superioară a
braţului, în prelungirea umărului, precum şi mîna pusă pe sin. Ambele
braţe sînt străpunse cu cîte două găuri. Sînii sînt mici, iar întreaga parte
superioară a corpului este destul de plată, pîntecul însuşi nemaifiind
bombat. Deasupra coapselor, obişnuitele proeminenţe de deasupra şoldu
rilor. Spinarea este plată, iar coapsele sînt modelate fără vreo exagerare.
Avînd, fireşte, picioarele îndoite în jos de la genunchi, statueta şedea
pe un scăunel modelat din aceeaşi masă plastică, dar rupt şi pierdut.
Copilul stă „în poala" mamei, -aplecat pe spate şi cu picioarele îndoite.
Capul este rupt, dar - judecind după spărtură - era aplecat şi rezemat
de mina stîngă a mamei şi probabil apropiat de sînul stîng. Braţul stîng
al copilului nu pare să fi fost modelat; în schimb cel drept s-a rupt din
umăr, dar o parte din mînă se mai păstrează pe spinarea mamei. Şi deasupra şoldurilor copilului sînt modelate obişnuitele umflături laterale, iar
picioarele sînt virtual despărţite printr-o şănţuire şi îndoite de la genunchi. Labele picioarelor nu par a fi fost modelate. Atît pe corpul mamei cît şi pe al copilului se păstrează resturi din decorul incizat în benzi
meandrospiralice (pe corpul mamei pe ambele feţe, iar pe al copilului
numai pe faţa anterioară, unde este indicat •i triunghiul sexual). Partea
superioară a corpului a fost modelată aparte, împreună cu braţul stîng
al mamei, şi apoi lipită de restul statuetei, pe cînd picioarele copilului
par să fi fost modelate din aceeaşi bucată de lut cu coapsa dreaptă a
mamei.
Cu toată grosimea gîtului şi cu toată exagerarea colţurilor şolduri
lor, se poate spune că acest prim exemplar de statuetă de tipul Kouro-
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într-adevăr o lucrare de artă.
mult obişnuitele realizări ale epocii. Căci, chiar dacă procorpul mamei şi al copilului alăptat nu este cea firească,
:elul cum este tratat grupul şi unele detalii dovedesc o reală măiestrie
:n redarea unora dintre detaliile anatomice, bine observate. Corpul copilului, uşor sucit pentru a urma mişcarea capului spre sinul mamei,
este bine modelat, iiar moliciunea feselor turtite, prin apăsarea lor pe picioarele mamei, este neobişnuit de plastic redată. Singurul defect real ~n afară de acelea inerente unei anumite schematizări - îl constituie
faptul că artistul nu a mai modelat şi braţul sting al copilului.
Partea superioară a unei statuete bicefale (în. 6,8 cm), din pastă
~ enuşie fină (pl. 18, nr. 90), pe alocuri arsă superficial la brun-închis,
:lescoperită spre baza stratului superior (II). Ambele capete au forma
: rccventă în plastica de la Rast, feţele înscriindu-se oarecum în cite ur.
romb cu virful de sus (.,creştetul" capului) arcuit. Lobii laterali au fost
crestaţi; arcadele sprincenelor, puternic reliefate, se continuă în nasul
masiv. Ochii ovali şi bulbucaţi, puţin piezişi, sint crestaţi orizontal, maxilarele sînt puternice, iar bărbia este destul de ascuţită. GHurile au fost
modelate separat, dar cele două capete - dintre care cel din dreapta
l<,te ceva mai mare - sînt lipite. Pe pieptul lat, doi sini mici, distanţaţi;
~Jr.,ţele, întinse orizontal şi apoi îndoite în jos (antebraţele fiind rupte),
~înt străpunse de cite două găuri. Decorul este compus din benzi meanclr:ce incizate pe piept, iar spinarea este plată şi nedecorată. 1n ceea cc
priveşte interpretarea acestei reprezentări bicefale asupra căreia am
avut prilejul să stăruim pe larg cu alt prilej şi vom reveni mai jos ne mulţumim aici să arătăm că, după părerea noastră, nu este vorba de
o reprezentare schematică a divinităţii mame cu copilul în braţe, ci de
..:ceea a perechii divine, respectiv a divinităţii feminine a fertilităţii şi a
,:eolitului său masculin.
Jumătate de statuetă de tip tesalian (în. 5,3 cm), din lut cenuşiu
(pl. 17, nr. 91). Suprafaţa a fost bine finisată, dar lustrul nu se mai piistrcază. O gaură verticală, pentru introducerea unui cap modelat aparte,
.1junge pînă la mijlocul statuetei, care a avut două braţe destul de scurte
:ntinse pieziş în sus. Corpul e cilindric şi baza circulară-plată, pentru :t
asigura stabilitatea statuetei, care nu a fost decorată.
Statuetă-vas (în. 10,8 cm) fragmentară, din lut cenuşiu amestecat
cu multe pietr;cele (pl. 17, nr. 92) descoperită in nivelul intermediar, 12 .
Suprafaţa este nefinisată, ici-colo răzbătînd pe ea şi pietricelele amestecate în pastă. S-ar putea spune că aspectul suprafeţei sugerează unele
dintre caracteristicile tehnicii moderne a sculpturii în gips. Capul lipseşte, o parte din piept şi braţele (întinse lateral) sînt rupte; o umflă
tură pe piept indica sinul (celălalt s-a rupt). Pintecul bombat, şoldurile
arcuite, iar sexul (masculin) ·tealist indicat, deci o statuetă hermafroditi"i.
Picioarele rupte, au fost modelate separat. Pe spinarea acestei statuete
era modelat un recipient, dar nu se poate spune dacă gura ,acestuia era
deasupra capului statuetei sau în spatele ei. Două linii neatent incizate
la baza spinării subliniază mijlocul.
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Plastica zoomorfă de la Rast este reprezentată numai de trei exemplare: o statuetă de patruped cornut (pl. 18, nr. 93), descoperită într-unul
din bordeiele stratului 11 şi un fragment al altei statuete de patruped
(pl. 18, nr. 94) din stratul II, ambele de lut ars, precum şi un eap 1de
animal (pl. 18, nr. 95), sculptat în piatră, probabil aragonit (carbonat de
calciu ortorombic), alb-gălbui şi translucid, descoperit pe plaja gîrlei
Ţifarului după inundaţia din 1942.
Această ultimă pie>să pare a reprezenta un cap de cîine ('?), cu botul
lung; e greu de precizat însă dacă e vorba de un fragment provenind
de la o sculptură ce reprezintă un animal întreg, deoarece toate piesele
simil:Te descoperite în alte aşezări ale culturii Vinca sînt şi ele numai
capete. Oricum, cele dou~i umflături circulare, de o parte şi de alta, indic,\
ochii.

*
Cîteva fragrr.ente ceramice provin de la vase cu reprezentări plastice;
unul aparţine unui vas cu corpul unghiular (pl. 20, nr. 96), alte două
provin de la străchini adînci (pl. 20, nr. 97-98), unul de la un bol
(pl. 20, nr. 99) şi altul de la o buză evazată orizontal (pl. 20, nr. 100).
In sfîrşit, două mari fragmente de capac (pl. 20, nr. 101-102) sînt
mai puţin obişnuite. Pe marginea calotei primului (nr. 101), chiar deasupra buzei, se ridic[1 un cap oarecum schematizat, fixat pe un gît puternic ce se lăţeşte şi se arcuieşte spre exterior. Capul este modelat dupii
canonul obişnuit al stntuetelor ca o prismă triunghiulară, cu creştetul
plat-orizontal, ceafa retezată vertical, în timp ce ochii sînt indicaţi prin
două semicercuri incizate, inr nasul e ascuţit, avînd sub el o ciupitură
care despartf: bărbia în două. E foarte probabil că această protomă aşe
zată vertical pe marginea capacului n-a putut fi izolată, aşa încît credem
că a mai existat o protomă similară, diametral opusă. Totuşi reconstituirea completă a calotei rămîne o problemă deschisă. Decorul capacului
e destul de neglijent executat.
Celălalt fragment de capac avea un mîner central în formă de cap
uman cu gît, deşi condiţiile de păstrare fac ca această interpretare să
poată fi considerată ipotetică (pl. 20, nr. 102). In dreapta părţii inferioare piesa e retezată orizontal şi are un fel de tortiţă perforată orizontal, dar, de vreme ce se prelungeşte sub nivelul bazei, s-ar putea să
fie un braţ uman. De pe această bază groasă se ridică un gît (?) masiv,
oval în secţiune şi rupt la partea superioară, unde prob<1bil se continua în
formă de cap uman. Cele patru linii curbe incizate ar putea reprezenta
o serie de coliere, în timp ce, pe spate, cele două grupe de cite 5-6 linii
incizate indică aproape sigur părul. Aceste elemente ne îndreptăţesc să
presupunem că ne aflăm în faţa unei reprezentări parţial antropomorfe
(cap, gît, braţe), pe un capac masiv, căci în starea actuală nu putem găsi
altă interpretare.

•
Cele peste o sută de statuete şi fragmente de vase cu reprezentări
umane de la Rast constituie cel mai important lot de materiale, după
acela al ceramicii, descoperit în această aşezare. Ele ni se par deosebit
de importante, pentru contribuţia lor la cunoaşterea unora dintre as-
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pectele sculpturii culturii Vinca şi a sculpturii neoliticului dezvoltat de
la Dunărea de Jos, în general, dar şi pentru elementele pe care le oferă
pentru încadrarea culturală şi cronologică a aşezării de la Gîrla Ţifarului.
Aproape toate sînt, de altfel, caracteristice, aşa incit de la prima vedere,
chiar dacă nu s-ar cunoaşte locul şi condiţiile de descoperire a lor, ele
n-ar putea fi atribuite decît culturii Vinca. Ceea ce nu înseamnă însă
că ele nu prezintă şi unele particularităţi demne de relevat, căci dacă
:1u un „aer" specific Vinca - ele au în acelaşi timp şi unele caracteristici
proprii.
1n afară de cîteva exemplare - în special statueta cu două capete
şi alte cîteva piese, inclusiv capul de statuetă zoomorfă de piatră paralele identice pentru statuetele de la Rast sînt greu de găsit în aşeza
rea eponimă de Ia Vinta însăşi, iar în alte aşezări ale acestei culturi ele
sînt relativ rare, atît în ~ea ce priveşte detaliile de modelare, cit şi chiar
forma generală. Căci, dacă este adevărat cii şi capetele celor mai multe
dintre statuetele de la Rast au un aspect rombic-pentagonal, se poate
spune că ele sînt în genera'! mai mult late d2cît înalte, uneori printr-o cxeesivă dezvoltare a urechilor, în timp ce majoritatea statuetelor de Ia
-..Jinca şi din alte aşezări similare au capul mai înalt decît lat.
Totuşi, un cap de statuetă de la Gradeşniţa 1 , în NV Bulgariei, descor,erit în nivelul chalcolitic B din aşezarea respectivă, este întru totul si::1ilar cu unele dintre capetele de statuetă de la Rast, iar alte cîteva
piese 2 din aceeaşi aşezare de la sud de Dunăre au capete care seamănă
r u unele dintre cele mai puţin specifice de la Rast. Şi, deşi nu este aici
lricul să ne ocupăm cu ornamentarea ceramicii - tratată pe larg în capitolul respectiv din monografia noastră - nu ni se pare inutil să amin1 im şi aici că multe dintre vasele din diferitele niveluri chalcolitice de
1a Gradeşniţa sînt decorate cu benzi înguste meandrice şi spiralice 1 , amintind mult de unele piese ceramice de la Rast. Cu toate acestea, ceramica
cu pliseuri fine, aşa de caracteristică şi de frecventă la Rast. pare a fi
txtrem de rară în nivelurile chalcolitice de la Gradeşniţa, cel puţin judecînd după materialele publicate. Iar cel puţin unele dintre vasele
scrunde bitronconice, cu două torţi coborind de pe buză pe muchia centrală, din aceste niveluri chalcolirtice\ se apropie în scMmb de unele vase
;ipice culturii Sălcuţa.
Ceea ce caracterizează în primul rînd plastica antropomorfă de la
Rast, pe lîngă particularităţile de formă şi tehnica de cele mai multe
ori deosebit de îngrijită, este bogata ornamentare meandrică şi spirală,
incizată în benzi înguste de cîţiva milimetri, în timp ce, după cum se
ştie, decorul majorităţii statuetelor culturii Vinca este trasat în benzi
late, fiind de altfel mai mult un decor unghiular decît propriu-zis meandric. Credem că nu greşim spunînd că decorul incizat (încrustat cu culoare albă şi cu ocru roşu aşternut în lungul benzilor) al statuetelor de
la Rast nu-şi găseşte egalul în toată pla<;tica culturii Vinca în ceea ce
priveşte bogăţia şi măiestria execuţiei. Din acest punct de vedere, unele
dintre statuetele de la Rast pot fi socotite adevărate opere de art.i - şi
Bogdan Nikolov, Gradeşniţa, Sofia,
Idem, fig. 57/5, 58 şi 59.
" Idem, passim.
• Idem, fig. 84.
1

2
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nu numai de artă preistorică - şi nu putem decît să regretăm că numai
două dintre statuetele de l-a Rast s-au păstrat întregi (dar şi ele cu
braţele puţin ştirbite nr. 1 şi 2), şi - mai ales - că nici una dintre
marile statuete aşezate (de ex. nr. 78-80) nu s-a păstrat întreagă, căci
ele vor fi fost cu siguranţă unele dintre cele mai reuşite sculpturi ale
culturii Vinca, chiar dacă nu ajungeau la dimensiunile impunătoare ale
unora dintre statuetele de la Predionica5 şi din alte aşezări iugoslave.
Nu e greu să ne dăm seama ce impresie deosebită ar fi făcut statuetele
amintite de la Rast dacă s-ar fi păstrat întregi, căci au avut, împreună
cu scăunelul respectiv, cel puţin 25 cm înălţime, dacă. ţinem seama de
dimensiunile fragmentelor păstrate. Decorul specific al statuetelor aşe
zării noastre stă în legătură pe de o parte cu poziţia cronologică a aşe
zării şi, în al doilea rînd, cu zona culturală căreia îi aparţine aşezarea
şi cu influen~ele datorită cărora acest decor s-a putut încetăţeni în plastica şi în ceramica culturii Vinca din zona respectivă.
Chiar făcînd abstracţie de celelaLte elemente de datare pe care le
oferă materialele de la Rast, se poate spune că ornamentarea în benzi":
înguste spiralo-meandrice a statuetelor de aici nu-şi găseşte paralele-decît în aşezări sau în niveluri ce pot fi datate în etapa finală a fazei
Vinca B (respectiv B 2 ) şi la începutul fazei C. Intr-adevăr, dintre sutelede statuete şi fragmente descoperite în aşezarea eponimă de lingă Belgrad, abia cinci-şase piese sînt decorate cu benzi meandrice înguste (una
şi cu benzi spiralice), de genul acelora de la Rast, dar mult mai neîndcmînatic executate6 , neridicîndu-se la precizia şi eleganţa marei majorităţi a statuetelor din aşezarea de pe Grindul Ţifarului. In NE Serbiei
au fost semnalate de acum multe decenii cîteva statuete fragmentare
antropomorfe 7 şi chlar zoomorfe 3 decorate cu benzi înguste spiralo-meandrice şi aparţinînd sigur tot culturii Vinca. Tot din NE Serbiei amintim
în mod special statueta aşezată de la Korbovo bogat decorată cu motive
spiralo-meandrice în benzi înguste 9 , dar mult mai puţin măiestrit executat. Dar capul acestei statuete - şi el decorat - se apropie, ca formă
generală, )mai mult de statuetele de la Vinca decît de cele de la Rast.
In imediata vecinătate a zonei din NE Serbiei, şi anume în extremitatea vestică a Olteniei, au fost descoperite încă de acum multe decenii
o serie de statuete fragmentare 10 , decorate exact în maniera celor de la
Rast, iar mai spre NV, în Banatul iugoslav, cîteva dintre statuetele aparţinînd str.atului Vinca B de la Potporanj ,sînt şi ele decorate în acelaşi
fel 11 • Tot în această zonă de NV, la Gomolova, în Vojvodina, s-au des5

R. Galovic, Predionica. Neolitisko Naselje kod Pristina, Pristina, 1959.
M. M. Vasic, Preistoriska Vinca, III, pl. XXXII/160; pi. XXXV/172 bis şi
173; pl. LXI/285 şi 286, pl. LXIX/321 şi pl. CXXIV/580.
7 M. Hoernes O. Menghin, Urgeschichte der bildenden Kunst, fig. 285/3 şi
6 şi fig. 317/4; M. M. Vasic, în Glas Srbski Akad., Belgrad, LXXXVI/1911, p. 97-134,
pi. XIX/47.
6 M. Hoernes O. Menghin, op. cit., fig. 285/10.
9 Am avut prilejul să văd această piesă în Muzeul Naţional din Negotin [n
1969; în anul următor ea a fost publicată de B. Jovanovic în Zbornik Narodnog
Muzeia, Belgrad. 1970, p. 103-111.
10 Al. Bărcăcilă, în Dacia, I. 1924, p. 280 şi urm.; v. şi D. Berciu, Catalogul
Muzeului arheologic din Turnu Severin, în Materiale, I, p. 589 şi urm.; pl. I A.
11 F. Milleker, în Starinar, S. III, XIV, 1939, pl. XV, jos dreapta şi pi. XVI,
sus sting:,.
6
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coperit două statuete decorate cu motive meandroide în benzi înguste 1 t
- una din ,.stratul Vinca-Turdaş" şi cealaltă din „stratul Vinca-Plocnik" - dar în nivelul Vinca-Plocnik de acolo nu 'li'psesc nici statuetele
cu decor în benzi largi de tipul specific Vinca 13 • O dovadă gr[1itoare a
faptului c[t acest fel de decor este împrumutat de la cultura Tisa, o constituie - între altele - şi statueta de la Novo-Becey-Borodos din Banatul iugoslav, atribuit,1 de colegii iugoslavi culturii Tisa, tocmai pentru
că scăunelul pe care este aşezată a fost decorat în benzi înguste unghiulare - în genul benzilor statuetelor de la Rast14 •
In Banatul românesc, o piesă fragmentară de la Orniţa-Vest are şi ea
un decor înrudit, dar mult mai sumar şi neglijent executat 15 .
In sfîrşit una dintre statuetele primitive de la Turdaş, în Transilvania centrală, are un decor meandric incizat în benzi înguste 16 •
In schimb, unele dintre statuetele din nivelurile chalcolitice de la
Gradeşniţa, din NV Bulgariei, au şi ele un bogat decor meandro-spiralic, însă executat mai de grabă prin şănţuleţe decît prin incizii fine, în
timp ce - în general - capul lor este modelat în maniera care va· deveni ulterior specifică culturii Gumelniţa (cu nas „en bec d'oiseau"). Un
singur cap de statuetă de ia Gradeşniţa, din nivelul chalcolitic B 17 , este
întru totul similar cu unele dintre capetele statuetelor de la Rast, iar
alte cîteva piese 18 au capete care seamănă cu unele dintre cele mai ,puţin
caracteristice de la Rast.
Şi deşi nu ne ocupăm aici şi cu ornamentarea ceramicii de la Rast,
ni se pare necesar să subliniem că unele dintre vasele aşezării din NV
Bulgariei la care ne referim, din diferitele niveluri chalcolitice, sînt decorate cu benzi incizate înguste, meandrice şi spiralice 19, amintind mult
de unele piese ceramice de la Rast.
ln privinţa decorului specific statuetelor de la Rast, încă din 1966 am
avut prilejul să arăt că îl consider datorat influenţei culturii Tisa 20 , care
se ştie că a pătruns în nordul Banatului încă din faza B 2 a culturii
Vinca.
După părerea noastră, decorul meandric-unghiular al ceramicii culturii Tisa poate fi considerat direct responsabil pentru adoptarea de că
tre unii dintre purtăterii culturii Vinca a decorului în benzi meandrice
înguste încă înainte de sfîrşitul fazei B.
Publicînd statueta din Muzeul de la Negotin, B. Iovanovici, ţinînd
seama de locul descoperirii acesteia şi de apropierile tipologice cu statuetele de la Rast şi de la Ostrovul Corbului, o atribuie ,,sfîrşitului grupei vechi Vinca de tip oltean" corespunzînd cu stratul II sau eventual
12 B. Brukner, Rad Vojvodanskih Muzeja Novi Sad, 14, 1965, pl. XII/2 şi
pl. XXXI/I.
u Ibidem, pl. XVl/1.
u M. Garasanin, Praistorija na tlu S. R. Srbije, Belgrad, 1973; voi. II, pl. 26.
15 E. Comşa, în Dacia, N.S., XIII, 1969, p. 11-44; v. fig. 23/6.
li M. Roska, Die Sammlung Zs6fia von Torma, Cluj, 1951, pi. CXXXIX/4.
17 B. Nikolov, op. cit., fig. 61.
1, Idem, de ex. fig. 63.
19 Idem, fig. 74 şi 76.
20 VI. Dumitrescu, în Actes du premier Congres Intern. des etudes balkaniques et sud-sst europeennes, Sofia, 1970, p. 543-546.
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cu trecerea la stratul III de la Rast2 1 - ceea ce ar însemna, potrivit felului cum am descris şi precizat noi stratigrafia de la Rast, cu stratul 12 şi eventual cu trecerea de la acesta la stratul II. Am arătat însă
mai sus că între statuetele diferitelor niveluri de la Rast nu se poate
face nici o deosebire, nici în ceea ce priveşte tipurile propriu-zise de statuete, nici în privinţa decorului, aşa, încit o situare aşa de precisă a statuetei de la Korbovo faţă de unul sau altul dintre nivelurile de la Rast
nu ni se pare posibilă. Merită însă să ne' oprim aici şi în privinţa propunerii colegului iugoslav de a se încadra statueta de la Korbovo în „varianta olteană de la Dunărea de Jos a grupei Vinca" - desigur în funcţie dt! variantele cuiturii Vinca propuse de D. Srejovic: 22 - , aşezările
de la Ostrovul Corbului şi Rast indicînd cele două etape ale acestei
variante 23 • Asupra acestei probleme nu ne vom opri aici, căci ea a iost
discutată în capitolul de concluzii al monografiei noastre despre Rast,
dar se poate spune şi acum că - deşi, la data cînd scriem aceste pagini,
ne lipsesc date detaliate despre aşezarea de la Ostrovul Corbului - este
verosimil ca acolo unul dintre nivelurile aşezării să dateze dintr-o etapă
mai veche decît aşezarea de la Rast.
Tot în cadrul plasticii de la Rast un loc important îl ocupă statueta bicefală (nr. 90), care are unele analogii concludente în Iugoslavia. In primul rînd este vorba de cîteva statuete (dintre care una fragmentară) descoperite chiar în aşezarea eponimă de la Vinca24 , pe care
M. M. Vasic le-a încadrat în grupa Kourotrophoi, ceea ce, după păre
rea noastră, nu este corespunzător, deşi şi Milojcic atribuie statuetele
bicefale de la Vinca aceluiaşi tip2 5 ; dar asupra acestui aspect al problemei vom reveni mai jos. Deocamdată, ceea ce ni se pare indicat să precizăm este faptul că nici una dintre statuetele bicefale de la Vinca n-a
fost descoperită în nivelurile vechi, toate aparţinînd dimpotrivă straturilor corespunzînd etapei B 2 şi următoarelor, în funcţie de adîncimile
la care au fost descoperite, chiar dacă aceste adîncimi au în general o
valoare destul de relativă pentru piese de mici dimensiuni. Totuşi, împrejurarea că nici una nu a fost descoperită în straturile vechi dovedeşte că ele apar mai tîrziu, ceea ce se potriveşte cu faptul că statueta
d2 l.i Rast a fost descoperită în stratul II.
Şi la Gomolova s-a găsit o statuetă bicefală 26 în nivelul corespunzînd mai degrabă stratului Vinca C decît B 2, dar important este faptul
oă ea nu este mai veche decît etapa B 2 , deşi decorul ei este trasat cu
benzi meandrice largi, în spiritul decorului specific pentru aşezarea
Vinca şi pentru multe dintre statuetele aşezărilor situate mai la sud.
In ceea ce priveşte interpretarea ce trebuie dată statuetelor bicefale,
noi am arătat încă de acum mai bine de douăzeci şi cinci de ani 2 ; că le
socotim drept reprezentări ale „zeiţei mame" şi a acolitului ei masculin,
n B. Ivanovic, loc. cit.

D. Srejovic, în ArchJug, IV, 1963, p. 5-18.
B. Ivanovic, loc. cit.
N M. M. Vasic, în BSA, XIV, p. 328, fig. 7; idem, Preistoriska Vinca, II, fig.
323 şi III, fig. 549, 551 ~i 552.
25 Vl. Milojcic, în BSA, XLIV, 1949, p. 258-306 (v. p. 280).
2s B. Brukner, loc. cit., pl. XVl/1.
27 VI. Dumitrescu, în SCIV, VII, 1956, p. 95--118.
2~
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tocmai pentru că nu rezultă deloc că una dintre statuete ar fi ţinută
în braţe de cealaltă, capetele ambelor personaje aflîndu-se la aceeaşi
înc'1lţime şi fiind de mărime aproape egală. Atunci cînd meşterul a dorit
să redea mama cu copilul în braţe, el a găsit şi modalităţile indicate
pentru a-şi realiza intenţia, cum o dovedeşte statueta nr. 89 de la Rast·
un adevărat grup sculptural, modelat perfect atit în ceea ce priveşte
statueta-mamă, cît şi în priyinţa copilului din poala ei, în concordanţă
cu adevăratele statuete de tipul Kourutrophoi descoperite în SE Europei
şi în Asia Anterioară.
Cu toate acestea, un coleg francez, reluînd recent problema cunoscutului altar de la Truşeşti, care - după cum se ştie - poartă şi
două busturi stilizate de statuete omeneşti, a adus în discuţie şi statuetele cu două capete din cuprinsul culturii Vinca, ajungînd la concluzia
că acestea
ar fi reprezentări ce stau în legătură cu străvechi credinţe
din care, ulterior, s-ar fi născut mitul grecesc al Demetrei şi al Chorei 2 ~.
Nu ni se pare însă că ar exista vreun argument cu adevărat valabil
pentru a căuta atît de departe în timp - şi mai ales la Dunărea inferioară originea acestui mit, căci de-a lungul mileniilor nu se poate stabili nici o verigă de legătură din epoca neo-eneolitică şi pînă în perioada
arhaică grecească, astfel de manifestări lipsind cu totul în întreaga epocă a bronzului. Şi oricum, ţinînd seama că după convingerea celor
mai mulţi cercetători, care este şi a noastră - populaţiile neo-eneoilitice
din regiunea carpa.to-dunăreană erau de origine preindoeuropeană,
ar fi fost indicat ca, în epoca bronzului, după indoeuropenizarea acestor
regiuni, să se întîlnească manifestări care să indice existenţa unui mit
similar sau înrudit cu acela al Demetrei şi al Chorei. Pe de altă parte,
un mic grup statuar reprezentînd o pereche de „îndrăgostiţi", descoperit
acum cîţiva ani la Gumelniţa şi aparţinînd culturii eneolitice cu acelaşi
nume 29 , constituie o dovadă grăitoare că, atunci cînd meşterii au redat
statuete de aceeaşi mărime sau aproape de aceeaşi mărime, ele nu pot
fi interpretate drept reprezentări de tip Kourotrophos, ci drept „perechea divină", interpretare care ni se pare cea mai valabilă şi pentru statuetele bicefale ale culturii Vinca.
Destul de numeroase sînt la Rast, după cum s-a văzut, şi statuetele
reprezentate aşezate pe un scaun (n-rele 74-88). La Vine.a, acest tip de
statuete aşezate apare în general în faza C, deşi unele par să aparţină
etapei Bz3°. Acelaşi lucru este valabil şi pentru figurinele de tip „mama
cu copilul în braţe", 1ceea ce corespunde foarte bine cu datarea pe care
trebuie să o atribuim aşezării de la Gîrla Ţifarului, respectiv sfirşitului
etapei B 2 şi începutului fazei Vine.a C. Tot acum isînt frecvente şi statuetele cu mîinile pe pîntec, după cum este frecventă şi înlocuirea picioarelor printr-un fel de soclu mai mult sau mai puţin prismatic, cum se
28 Pierre Leveque, în Praelectiones pataviane, Roma, 1972, p. 145-179 (v. p.
159 şi urm.). lntr-un studiu publicat în Rivista di Scienze preistoriche (XXIX /2,
1974, p. 399-436), Si!Yia Marinescu-Bîlrn a făcut şi ea unele rezerve în privinta

colegului francez (v. p. 421)
VI. Dumitrescu, în .4ntiquity, 1%4, p. 221-222: idem. I/artP preistorica m
Romania fino all'inizio dell'etiz del ferro, Firenze, 19î2, pi. 52/1 şi Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974, fig. 24q_
30 VI. Milojcic, loc. cit., p. 280; M. Garasanin, op. cit., v. p. 599 (din rezumatul în I. franceză).
interpretării
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constat..'i şi l:1 c!c„tulc dintre statuetele de la Rast (n-relL• l, 2, 17, 22-25
etc.).
Un alt tip de statuetă asupra Cc1ruia trebuie să ne oprim, deşi e
reprezentat la Rast printr-un singur exemplar (nr. 81), este acela de
statuetă de „tip tesalian", respectiv statuete care redau numai trunchiul
fără picioare, cu
braţele scurte întinse pieziş lateral şi avînd o gaură
verticală pentru introducerea unui cap modelat
separat. Exemplare
aproape identice aceluia de la Rast se cunosc destul de numeroase, aşa
incît le amintim aici pe cele de la Turdaş 31 şi din alte aşezări ale aceleiaşi culturP 2 • Dup[1 părerea noastră nu avem motive să ne îndoim că
acest tip de statuete îşi merită numele, nu numai din punct de vedere
:11 formei, ci şi pentru că originea lui trebuie căutată în seria de statuete cu cap mobil descoperite în Tesalia33 , unde, de altfel, după cum se
ştie, s-au găsit şi capete separate pentru asemenea statuete.
E adeviirat că la Vinca se cunoaşte şi alt tip de statuete cu cap mobil, respectiv avind modelat tot corpul în chip normaPt, dar sîntem de
părere c{1 este vorba de o variantă dezvoltată tot din tipul iniţial tesalic. Nu mai stăruim însă asupra problemei acestor statuete cu cap mobil, deoarece am avut prilejul, publicînd unele statuete de tip tesalian
descoperite în aşezări ale culturii Gumelniţa din România3,;, să discutăm
mai pe larg problema. Dar trebuie s,·1 precizăm că statuetele de tip tesalian din cultura Gumelniţa au fost descoperite pînă acum exclusiv în
straturi aparţinînd fazei Gumelniţa B 1 , fiind deci mai tîrzii decît acelea din cuprinsul culturii Vinca.
ln ceea ce priveşte statueta cu copil în braţe nu mai stăruim aici,
deoareee acest tip este foarte frecvent în cuprinsul culturii Vinca din
Iugoslavia, chiar dacă, bineînţeles, nu este vorba de piese identice din
punct de Yedere al modelajului.
Inaintc de a trece la statueta de piatră descoperită la Rast, amintim
că statueta-vas antropomorf descoperită la Gîrla Ţifarului (nr. 92) îşi
găseşte paralelă clară la Vinca 36 : şi acolo este vorba de o reprezentare
de hermafrodit, în spatele căreia se deschide o cavitate folosită desigur
ca recipient pentru lichide necesare cu prilejul diferitelor ritualuri maN. Vlassa, în Sargetia, IV, 1966, p. 9-1 ~, pl. B/9 şi pi. <" /11.
la Zorlenţ, în Banat (cf. Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973,
p.25-55; v. p. 52) începind din faza B 1, dar apoi numărul pieselor de acest tip
,poreşte (ibidem; v. şi pi. JX/13, din etapa B 2/C). Mai amintim piesa de la Gomelova (B. Brukner, loc. cit., pl. XVI/4 şi exemplarele de la Crnokalacka Bara
(cf. N. Tasic - E. Tomic, Crnokalacka Bara, Krusevac-Beograd, 1969, pl. XIV/
1--5 şi 8, dintre care ultimele două decorate cu benzi unghiulare înguste. Localităţile în care
s-au găsit asemenea piese sînt fireşte mult mai numeroase, dar ne
mulţumim să le mai amintim numai pe cele de la Orniţa, In Banat (cf. E. Coffi.'ia,
st

32 De exemplu.

loc. cit . .
33 Chr. Tsoumta~. At r.p0ta~op1xcxl ~xpor.6>.e:1~ ~1µfiv1ou xcxl I:talC>.ou, pl. 37/10;-3Bi4-5
fig. 230/a-;.'; A. I. Wace - M. S. Thompson, Prehistoric Thessaly, Cambridge,
1912, p. 63; v. şi fig. 49, de la Rakhmani.
H M. Garasanin, în BerRGK, 1958, p. 1 şi urm.; v. fig. 4 . .Şi la Pelreşti, în
Transilvania. a fost descoperită Intîmplător o asemenea statuetă (Al. ,\Idea, în
.':iarqetin, V. 191i8, p. 11-13), dar nu se poale preciza cărei culturi aparţine (Turdaş sau Petreşti).
35 VI. l)umitrescu, în Da~ia, VII-VIII/1937-1940, p. 97-102: idem, în Dacia.
N.S., IV, 196~. o. !4;i-45J.
36 M. M. Vasic. Preistoriska Vinta, I, fig. 90.
-
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gico-reiigioase. Singura deosebire o comtituie faptul di piesa de la Rast
nu est•~ decorată, în timp ce aceea de la Vinca este acoperitCt de plisem ,.
Descoperită la 6,60 m adîncime, ea se încadrează perlect în materialele
et;,p~', B 2 , aşa încît şi ea constituie un sprijin pentru o încadrare cre,nolo:.;,cii justă a aşcziirii de pc Grindul Ţifarului.
l',,pc1.elc de statuete zoomorfe de piatră de felul exemplarului de
la Rast (nr. fJ5) sint şi ele tipice pentru cultura Vinca, cîteva fiind gii.sitc chiar în aşezarea eponimă de lîngă Belgrad37 , la adîncimi variir:J
între 7,80 şi 4,10 m. Piesa ilustrată şi de Vl. Milojcic este tocmai acee:1
descoperită la 4,10 m adîncime (fig. 180 de la Vasic), deşi el o include
intre piesele specifice fazei B 13 l. ~ste adevărat că apariţia acestei ser 1
se situează începînd din această eta,pu, dar piesa reprodusă de Milojci<:
- care este cea mai apropiată de exemplarul dt la Rast, dintre acele ·
descoperite la Vinca - nu credem că poate fi datată într-o etapCt 2ntcrioară fazei Vinca C, judecind după adîncimea la care a fost descoperită. Oricum ar fi însă, majoritatea exemplarelor de la Vinca datează din
fazele B 2 şi C, aşa încît, pentru exemplarul de la Rast, nu e nevoie s:l
ne ridicăm sau să ne coborîm dincolo de aceste etape.
Un exemplar similar a fost găsit şi la Potporanj, în Banatul iugoslav30, iar mai de curind la Crnokalavcka Bara s-au descoperit două capete zoomorfe de piatră şi alte două de lut 4ij. Cele două piese de piatru
şi o
piesă mai mică, de lut, au şi ochii rotunzi în relief, întocmai ca
exemplarul de ,la Potporanj şi ca acela de la Rast.
ln sfîrşit, amintim că fragmentele de vase cu figură umană în relief
pe buză sau deasupra buzei, ca şi acelea cu un gît înalt (vezi numerele
96-103), constituie de asemenea elemente specifice ale culturii Vinca,
dar nu mai credem necesar să cităm toate numeroasele exemple ce se
pot aduce în sprijinul acestei afirmaţii 41 . Iar fu:ptllll că la Rast nu a fost
găsit nici un capac întreg sau fragmentar cu faţă umană şi cu coarne în
relief este şi el în concordanţă cu constatările de la Vinca, unde acest
gen de oapace devin rare în cursu'l faz,ei C şi dispar cu totul înainte de
sfîrşitul .acestei faze.
In sfîrşit, ultimul fragment pe care îl vom descr:c aid provine de
la un vas a cărui formă nu poate fi precizată (pl. HJ, nr. 103). Judccînd
după faptul că fragmentul are oarecum două suprc1feţe relativ plane,
s-ar putea crede că aparţine unui capac; dar, pe de o parte, ac':'ste donc:i
fe-ţe nu sînt cu adevărat plane, ci au unele uşoare ondulări, iar pe (le
altă parte c.J.pul uman nu este plasat spre mijloc, ci chiar în apropiere
de o margine care pare cea originală, aşa incit Pzităm să afirmăm c,i f'<.le
vorba de un fragment de capac. Oricum, piesa aceasta a fost lucnFt dintr-un lut cenuşiu, care şi-a păstrat culoarea pe suprafaţa superioc1ră (sau
exterioară), în timp ce cealaltă suprafaţă este arsă la roşu; porţiunea
care pare a reprezenta chiar marginea extcrioari't este mai puternic arsă.
Ibidem, II, pi. LII/lî3-173 0 i pl. LIII/179-180.
VI. Milojcic, loc. cit., fig. 5/1:l.
F. Milleker, /o,·. cit., pi. XXI. dreapta.
• 0 Expu,e în sala culturilor neo-eneolitic-~ din Muzeul ::--;aţionc1l ele! la Be'crad.
tn volumul lui N. Tas;;; ~i I:. Tomic citat în nota 32 c,te ilustrată şi o piesă de
piatră (pi. IV /3 şi pi. XIV /7).
H Ne mulţumim sCt amintim <1ici une'e piese ele la Vinca reprodu 0 e de M. M.
\'a3i2: PreisiorLlca Vini'a, IV, pl. LVIII/165-166.
37
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Pc suprufaţa superioar,~1 este prins un cap uman, aproapt' globular. cu
obrajii alveolaţi, nasul putem.ic reliefat şi bărbia retra.s.:-1; r.d1ii sînt indicaţi prin două crestături orizontale, nu tocmai simetrice, iar gîtul este
foarte scurt şi gros. Această protorru\ umană este plasată în mijlocul unei
largi benzi decorative, cu tendinţă curbă-spiralică, compusă din 8-9
linii paralel-incizate, dintre care unele se întrerup în dreptul protomei.
Chiar în faţa protomei, aproape de b:mda decorativă amintită, se află
două linii incizate frînte în unghi, parte dintr-un motiv unghiular sau
meandric mai mare. De cealaltă parte, în spatele protomei, o bandă m:1i
ingustă, compusă din 4-5 linii incizate, poate fi capătul
spiralic al
benzii pe care e plantat.1 protoma umană.

*
Aşa cum am spus în treacăt şi mai sus, ţinînd seama de faptul că
aproape în totalitate statuetele antropomorfe de la Rast sînt sigur feminine>, iar multe dintre ele sînt reprezentate vădit însărcinate, nu poate
fi nici o îndoială că ele trebuie puse în legătur,1 cu cultul zeiţei-mame
a-toate-creatoare. Nu avem nici un element concret cc1re să ne dea dreptul să vorbim despre aşa-zisa zeiţă-pasăre .sau despre aşa-zisa zeiţă-şarpe,
despre care vorbeşte stăruitor în ultimii ani o coleg,~1 americană 42 .
Am arMat şi cu alt prilej că aceste interpretări sînt cu totul fanteziste, neavind la bază nici un element concret care să ne dea drC'ptul
să le acceptiim. Nasul ,,en bec d'oiseau" al unor piese nu po,1te însc,1~na
că modelatorul a avut intenţia să reprezinte un cap de pas,1re, căci c1 SL!
datoreşte numai celei mai simple maniere de a modela nasul, prin ;1pucarea şi presarea între degete a lutului încă moale. Iar interpret.1J"e;1
decorului spiralic ca reprezentare a şarpelui şi concluziu cii statuete'.~
decorate cu spirale ar trebui să o reprezinte pe zeiţa-şarpe merge cu
mult prea departe, dincolo de ceea ce i se poate admite unui cerccL-tior
ştiinţific. Ipotezele au şi ele o limită şi în orice caz trebuie să aib[t nc:1părat o bază reală cît de mică.
Chiar dacă miturile şi practicil.e religioase ale populaţiilor neoeneolitice în general şi ale acelora din sud-estul Europei în particular
vor fi fost mai complicate şi nu se vor fi concentrat toate în jurul cultului şi legendelor legate de „marea-zeiţă" - echivalentul Magnei J\luter de mai tîrziu - , nouă ne lipsesc elementele necesare pentru reconstituirea acestor mituri şi nimic nu ne îndreptăţeşte - în stadiul actual
al cercetărilor - s[1 ne gîndim la un adevărat pantheon neolitic. Deocamdată nu putem vorbi decît despre o întruchipare feminină a puterii
creatoare a vieţii - ,,zeiţa-mamă", fie purtînd încă copilul în pîntec,
fie purtindu-1 în braţe, deşi este adevărat că unele statuete ne sugerează
şi reprezentarea viitoarei zeiţe-mamă încă nubilă. La această divinitate
feminină se adaug,1 acolitul masculin, reprezentat de statuetele masculine, destul de reduse la număr, ca şi de al doilea personaj al statuetelor
cu două capete asupra cărora ne-am oprit mai sus. Deşi această imagine
a „divinităţilor" neo-eneolitice ar putea părea prea săracă şi prea simplificată, ea este singura pe care ne-o permit în chip documentat des' ~2

Manja Gimbutas, The Gods and Godesses of Old Europe, 70~ 1! to .1.500
şi recenzia noastră în SCIVA, 29, 4, 19î8, p. 5B:-l-588.

B.C., London, 1974. Vezi
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coperirile preistorice, indiferent dacă miturile legate de puterea car•!
face să nască şi să renască viaţa animală şi vegetală vor fi fost multe
şi eventual variate.
Oricum, statuetele descoperite la Rast au meritul de a ne relevct
încă odată măiestria artistică a multora dintre precursorii sculpturilor
epocii clasice.
VLADIMIR DUMITUESCrr

LA PLASTIQUE NEOLITIQUE DE L'l!:T ABLISSEMENT DE RAST
(DEP. DOLJ)

(Resume)
On publie, e'l synthese, Ies elements d'art prehistorique les plus riches d'un
celebre etablissement appartenant ă la culture Vinca. On fait de precis~:1ns concemant la chronologie relative de la culture Vinca ..
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TEZAURUL MONETAR DE LA BOBAIA, SEC. II-I I.E.N.

Tezaurul de care ne ocupăm în lucrarea de faţă, descoperit la începutul lunii august 1962 în locul numit „Fîntîna de la rovină", situat
la sud-est de satul Bobaia (corn. Boşorod, jud. Hunedoara) 1, se compune
din 29 clrachme de Apollonia, 156 drachme de Dyrrhachium, originale
şi imitaţii, din 41 denari romani republicani şi 25
tetradrachme de
Thasos, originale şi imitaţii.
Piesele erau depozitate într-un vas de bronz din care s-a recuperat
o bucată din pc,rtea superioară, suficient de mare ca să permită întregirea şi identificarea vasului: o cană campaniană bi tronconică (vezi
Fig. 1), cu diametrul gurii de 8,2 cm, diametrul maxim de 11 cm şi înăl
ţimea de aproximativ 13,6 cm, lucrată prin ciocănire din tablă subţire
de bronz. Vasul se datează în sec. II-I î.e.n. 2 • Un exemplar asemănc1tor
a fost descoperit în cetatea dacică de la Bîtca Doamnei, lingă Piatra
Neamţ\ iar altul în cetatea dacică de la Pescari (fost Coronini, jud. Caraş-Severin). Cana de la Pescari servea ca recipient pentru un tezaur de
178 drachme de Apollonia şi Dyrrhachium 4 •
Atît manetele tezaurului de la Bobaia cit şi vasul se păstrează în
Ml.1f!'eul de istorie al Transilvaniei, Cluj.
Lista pieselor tezaurului este următoarea 5 :
1 Scurte note asupra descoperirii în SCIV, 14, 1969, p. 456, în Dacia, N.S.,
9, 1965, p. 490 şi SCIV, 16, 1965, p. 606; numele satului apare insă greşit, sub forma
Bolsaia, iar cifra indicată este de 240 piese.
~ Pentru formă şi datare vezi: V. V. Kropotkin, în Arheologija SSSR, Moscova, 1970, p. 94, nr. 808, fig. 53/3, 60 /6.
3 M. Zamoşteanu, în Materiale, 7, 1961, p. 339, fig. 3/7.
4 Cana ele Ia Pe~cari se păstrează în Muzeul Banatului, Timişoara (nr. inv.
1593); cf. I. G!odariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj, HJ74, p. 239, nr. 23 şi p. 272, nr. 60.
5 !n lucrarea de faţă folo~im următoarele abreviaţii:
= H. Ceka, Questions de numismatique illyrienne, Tirana, 1972:
C
A. Maier, Die Silberpriigung von Apollonia und Dyrrhachium,
in
M
N11mi.~matische Zeitschrift, 1, 1908, p. 1-33;
Schlosser = .T. v. Schlosser, Altgriechischen Milnzen, I, Wien, 1893;
RRC
= M. H. Crawford, Roman republican coinaqe, I-II, Cambridge, 1974;
GR
= H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the British Museum,
I-III, London, 1910 (reprint 1970):
Belloni
= G. G. Belloni, J,P. manete romane dell'Eta Repubblicana, Milano, 1960;
SCN
Stuclii şi cercetări de numismatică, Bucureşti;
ActaMP = Acta Musei Porolissensis, Zalău;
G
= greutatea Jn grame;
o
= diametrul în mm.
Din motive de ordin tehnic am redat numele magistraţilor de pe monetele
de Apollonia şi Dyrrhachium cu litere latine. Din aceleaşi motive am preferat
să redăm în desen, nu în fotografii, legenda şi simbolurile de pe monetele nr. 36,
46, 54, 56, 60, 82, 97, 115, 148, 177, 180-185, 218.
ln lista emisiunilor dyrrhachiene am considerat necesar ca, la cele care nu
figurează la Maier sau Ceka, să adăugăm la numele perechilor de magistraţi ci-
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I. APOLLONIA
Chairenos (C, 8)

Aibatios -

l.
2.
3.
4.
5.

G=3,43
G-3,37
G=3,19
G=3,03
G=3,15

Aristen -

Koloiou (C, 20)

6. G=3,21
7. G=3,42
8. G=3,36
.thklapiadas -

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Philistionos (C, 31)

G=3,34
G=3,37
G=3,26
G=3,25
G-2,91
G=3,31

Theodotos -

Archenos (C, 61)

15. G=3,41
Kollistratos -

Nikia (C, 67)

16. G=3,36
1\'ilwndros -

Andriskou {C, 83)

17. G=2,95
JVikon -

Aristippou (C, 89)

18. G=3,26
Pr:rmeniskos - Preuradou (C, 94)
19. G=3,38
Simias - Autoboulou (C, 98)

20. G=3,19
21. G=3,35
22. G=3,49
23. G=3,38
24. G=3,43
25. G=3,44
26. G=3,33; piesa incusă
Soteles - Xenophantou (C, 111)
27. G=3,35
28. G=3,20
Phalakros - Zopyrou (C, 117)
29. G=3,33

II. DYRRHACHIUM

A. Piese originale
Ale.z:andros -

Kallenos (C, 24)

30. G=3,44
31. G=3,34
Alexandros -

Menekka (Q, 27)

32. G=3,24
Aikon -

Theoxenou (C, 57)

33. G=3,48

frele romane II sau III, spre a-i deosebi de perechea deja înregistrată în lucrările
amintite şi care este şi ea prezentă în tezaur. Am anticipat astfel rezultatele discuţiei ce urmează după lista pieselor tezaurului. De asemeni, la aceste emisiuni
111 dat în lista monetelor descrierea simbolului sau simbolurilor de pe aceste
piese, sau am indicat lipsa acestui simbol, insistînd astfel de la bun început asupra elementelor ce le deosebesc de cele înregistrate de Maier sau Ceka.
;1
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(Thersia?J (cf, C, 68)

Antigonos -

34. G=3,36;

piesă incusă

Kleitoriou (C, 95)

Ariston -

35. G=3,20
Obrimou II (cf. C, 118)

Aphrodisios -

Dar bonetele dioscurilor în

exergă,

nu sus în ctmp.

36. G=3,28
Dazios -

Damenos (C, 127)

37. G=3,51
Amynta (C, 162)

Euktemon -

38. G=3,29
39. G=3,51
Euktemon - · Damenos (C, 164)

40. G=3,29
Ezrnons -

Amynta (C, 168)

41. G=3,38
Aristenos (C, 169)

Eunous -

42. G=3,27
Theogeneos (C, 173)
43. G=3,34
Eunous - Kleitoriou (C, 174)
44. G=3,47
Eunous - Nikyllou (C, 176)
45. G=3,35
Eunous - Philippou

Eunous -

Pe avers, în cîmp dreapta, un corn al
rul spre stinga.

abundenţei;

în

exergă

o

măciucă

cu mine-

46. G=3,15
Chairilou (C, 179)

Eunous -

47. G=3,28
Aristarchou (C, 187)

Eutychos -

48. G=3,49
Asklapou (C, 193)

Echcphron -

49. G=3,31
50. G=3,30
51. G=3,34
Echephron -

Zopyrou (C, 196)

52 G=3 26
53: G=3:42
Herakleidas -

Dar în

exergă

Arimnastou Il (cf. C, 204)
ciorchine de struguri

54. G=3,37
55. G=3,41
Arimnastou II (cf. C, 208)

Herodotos -

Dar în

exergă

ciorchine de struguri

56. G=3,37
J;Jerodotos -

Nikenos (C, 211)

57. G=3,33
Herodotos -

Parmeniskou (C, 214)

58. G=3,27
Kerdon -

Aristenos (C, 251)

59. G=3,36
Kerdon - Aristenos II (cf. C, 251)
Dar pe avers sus în cimp un cap de femeie cu sceptru, iar în

60. G=3,43
Ktetos -

61.
62.
63.
64.
65.
Ktetos -

Amynta (C, 275)

G=3,40
G=3,40
G=3,29
G=3,35
G=2,87
Damenos (C, 276)

66. G=2,63
67. G=3,28

exergă

o

bufniţă
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Kleitoriou (C, 278)
68. G::3,45
69. G-3,56; pe revers batere dublă
Ktetos - Phaniskou (C, 282)
70. G=3,32
Kydippos - .1mynta (C, 286)
71. G::3,44
Leonidas - Phaniskou. (C, 295)
72. G=J,49
73. G=3,44
74. G=3,38
L ysen - Zopyrou. (C, 300)
75. G=3,55
Machatas - Zopyrou (C, 306)
76. G=3,42
.\Ionounios - Damcnos (C, 342)
77. G=3,15
78. G=3,34
79. G=3,39
80. G=2,96
Nikandros - Gorgenos (C, 351)
81. G=J,37
X1'.nori - Damenos 11 (cf. C, 357)
D,ir pe avers în cimp dreapta un spic; in exergă un ciorchine de struguri
82 G=3 40
83: G=J:36
84. G=3,59
85. G::3,37
86. G::3,29
87. G=3,~G
88. G=J,311
89. G=J,48
90. G=3,31
91. G=:l,Hl
92. G=3,2î
93. G::3,09
94. G=J,59
95. G=3,43
96. G = 3,39; piesa incusă
Xenon - Damenos III (cf. C, 357)
Dar pe avers sus in cimp un vultur, iar in cîmp dreapta o tolbă
97. G=4,69
Xenon - Pyrba (C, 360)
98. G=3,38
99. G==3,11
100. G=3,37
101. G=3,39
102. G::3,36
103. G=3,39
104. G = :l,40
105. G=3,30
106. G=3,40
l0î. G=3,39
108. G=3,38
109. G=3,49
110. G::3,20
111. G=3,31
112. G=J,36
113. G::3,38
114. G=3,31
Xenon - Pyrba II (cf. C, 360)
Dar fără vultur pe avers
115. G=3,4l A=l R==l
116. G::3,36 A=l R=2
Ktetos -
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Xenon -

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Fhyllia (C, 361)

G=J,09
G=J,36
G=J,18
G=J,37
G=3,28
G=J,26
G=J,42
G=J,45
G=J,42
Philodamou (C, 362)

Xenon -

126.
127.
128.
129.
Xenon -

130.
131.
132.
133.
134.

G=J,43
G=3,19
G=3,25
G=3,26
Charopinou (C, 363)

G=3,38
G=3,26
G=3,32
G=3,35
G=3,05
Damenos (C, 372)

Perigenes -

135. G=3,02
136. G=3,33
Phaniskou (C, 374)

Perigenes -

137. G=3,36
138. G=3,42
139. G=3,35
H eortaiou (C, 390)

Stratonikos -

140. G=3,21
Sostrion -

Damenos (C, 412)

141. G=3,38
142. G=3,52
So.~trion -

Kleitorio:i (C, 413)

143. G=3,37
144. G=3,25
145. G=3,38
Sostrio,i -

Phaniskou (C, 414)

14G. G=3,44
Phereneikos -

Damenos (C, 422)

147. G=3,46
Ph.i.lemon -

Dar în

,lristenos (C, 424)

exergă

o

bufniţă,.

H8. G=3,34
l'hilemon - Theogeneos (C, 425)
149. G=3,42
l'hilostratos - Damenos (C, 430)
150. G=3,38
151 G=3 29
152: G=3:4o
l,,:l. G=3,44
Philon - Phaniskou (C, 441)
154. G 2,8-1
155 G=J 30
156: G=3:39
157. G=3,32
Philotus - Asklapou (C, 444)
158 G=3 26
159: G=3:34
Philotas - Damenos (C, 449)
160. G=3,33

=
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Zopyrou (C, 451)

Philotas -

161.
162.
163.
Philotas 164.
165.
Philotas 166.
Philotas 167.
168.

G=J,36
G=3,45
G=3,33
Kleanoros (C, 453)

G=3,37
G=3,46
Nikyllou (C, 457)

G=3,22
Chairillou (O, 459)
0=3,34
G-3,28; piesa incusă

B.
a. Antimachos -

Imitaţii

Damageos (C, 72)

169. G-3,51
Zopyrou (C, 196)

Echephron -

170. G-3,33
171. G=3:34
Zoilos -

ZopYrou (C, 199)

172. G=3,29
173. G=3,27
Lysen -

Zopyrou, (C, 300)

174. G=2,63
Aristomachou (C, 304)

Machatas -

175. G=3,45
Zopyrou (C, 306)

Machatas -

176. G=J,38
Xenon - Charopinos (cf. C, 363)
Dar numele de pe revers la nominativ în loc de genitiv.

177. G=3,49
Zopyrou (C, 451)

Philotas -

178. G=3,32
b. Machatas -

Zopyrou (C, 306)

179. G=3,45
c. Echephron - Asklapou (C, 193)
180. G-3,34
Xenon - Pyrba (cf. C, 360)
181. G-3,65
d. Eunous - Boikenos (cf. C, 170)

Pentru simbolul de pe avers, vultur pe fulger mult schematizat, cf. seria Eunous Damageos (M, 166) sau Eunous - Menekka (M, 127).
182. G-3,15
Pyrba (cf. C, 276 şi 360)
Dar Tetos ln loc de Ktetos.
Tetos -

183. G-3,72

e. Legenda aversului şi reversului total neidentificabile. Pentru legenda aversului
o posibilă derivare din Philostratos, iar pentru legenda reversului o posibilă derivare din Pyrba.
184. G-2,85

Ariston -

[Damenos?] (C, 94)

185. G-3,43; piesa

incusă

III. REPUBLICA ROMANA
După

este,

cum s-a mai spus, toate pieseîe romane republicane slnt de11ari; datarea lor
l.e.n.
186. P. Maevius: Roma, 194-190; RRC, 138,1; G=3,64
187. L. Sempronius Pitio; Roma. 148; RRC, 216, 1; G-3,79
188. M. Junius Si!anus; Roma, 145; RRC, 220,1; G-3,75
189. L. Antestius Gragulus: Roma, 136; RRC, 238,1; G.-3,84

fireşte,
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190. C. Curiatius Trigeminus; Roma, 135; RRC, 240, lb; G=3,81
191. C. Minucius Augurinus; Roma, 135; RRC, 242,1; G=3,82
192. M. Marcius Mn. f.; Roma, 134; RRC, 245,1; G=-3,81
193. M. Porcius Laeca; Roma; 125; RRC, 270, 1; G=3,84
194. Q. Fabius Labeo; Roma, 124; RRC, 273,1; G=-3,89
195. Idem; Roma, 124; RRC, 273, 1; G=3,80
196. C. Porcius Cato; Roma, 123; RRC, 274,1; G=-3,87
197. Q. Minucius Rufus; Roma, 122; RRC, 277,1; G=3,77
198. Cn. Papirius Carbo; Roma, 121; RRC, 279,1; G=-3,81
199. M. Fourius L. f. Philus; Roma, 119; RRC, 281,1; G=3,91
200. Idem: Roma, 119; cf. RRC, 281,1; G=3,83; dar pe revers literele cuvintului Roma schematiza te, imaginea reversului barbariza tă ca la GR, II, p. 328, 560:
III, pl. XCIV, 6. Imitaţie.
201. L. Cosconius - L. Licinius - Cn. Oomitius, serratus, Narbo, 118; RRC.
282,2; G=3,91
202. M. Calidius - Q. Caecilius Metellus - Cn. Foulvius; Roma, 117 sa:.i
116; RRC, 284,1 b; G=3,84
203. Cn. Domitius - Q. Curtius - M. Silanus; Roma, 116 sau 115; RRC, 285,1;
G=3,81
204. M. Sergius Silus; Roma, 116 sau 115; RRC, 286,1; G=3,84
205. M. Aemilius Lepidus; Roma, 114 sau 113; RRC, 291,1; G=3,80
206. Cn. Blasio Cn. f.; Roma, 112 - sau 111; RRC, 296,1 f; G=-3,86
207. L. Caesius; Roma, 112 sau 111; RRC, 298,1; G=3,86
208. L. Flaminius Chilo; Roma, 109 sau 108; RRC, 302,1; G=3,83
209. L. Valerius Flaccus; Roma, 108 sau 107; RRC, 306,1; G=3,82
210. L. Appuleius Saturninus; Roma, 104; cf. RRC, 317, 3 a; dar pe reven
litera Q, culcată, ca la Belloni, nr. 818; G=3,87
211. Q. Minucius Thermus; Roma, 103; RRC, 319,1; G=3,76
212. Idem; Roma, 103; RRC, 319,1; G=-3,96
213. L. Iulius; Roma, 101; RRC, 323,1; G=-3,83
214. P. Servilius Rullus; Roma, 100; RRC, 328,1; G=3,96
215. L. Calpurnius Piso Frugi; Roma, 90; RRC, 340,1; pe avers X[I?] sau
XlII?J; pe revers XVII; pentru analogii cf. Be!loni, nr. 1050; G=3,96
216. Q. Titius; Roma, 90; RRC, 341,1; G=3,70
217. Idem; Roma, 90; RRC, 341,2; G=3,84
218. C. Vibius C. f. Pansa; Roma, 90; RRC, 342,4 a sau b (reversul este descentrat şi nu permite o referinţă absolută); vezi şi RRC, I, pi. XXIV; pe avers
\Ul simbol (floare?); G=3,82
219. L. Titurius Sabinus; Roma, 89; RRC, 344,3; reversul descentrat; nu se
poate vedea semnul de control din exergă; G=3,81
220. C. Gargonius - M. Vergilius (Verginius?) - Ogulnius: Roma, 86; RRC,
350 A, 2 (pe avers sub capul lui Apollo semnul de control, un fulger, nu este
vizibil); G=3,89
221. !idem; Roma, 8G; RRC, 350 A, 2 (pe avers semnul de control nu este
\'izibil); G=3,88
222. !idem; Roma, 86; RRC, 350 A, 2 (pe avers semnul de control nu este
\'izibil); G=3,84
223. C. Mamilius Limetanus; serratus, Roma, 82; RRC, 362,1; pe avers litera F
ca la GR, I, p. 343, nr. 2720; G=3,86
224. C. Annius - L. Fabius Hispaniensis; Italia de nord, 82-81; RRC, 366,
I a; pe avers ca semn de control un trofeu; RRC, p. 382, nr. 26 (numărat de sus
în jos) şi GR, II, p. 354, nr. 11; G=3,84
225. A. Postumius Albinus; serratus, Roma, 81; RRC, 372,1; G=-3,86
226. C. Naevius Balbus; serratus, Roma, 79; RRC, 382,1 b; pe revers litera Q;
G=3,96
IV. Thasos
A. Originale
227. G = 16,68
228. G= 16,66
229. G = 16,70

0=32
0=32
D=31
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230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

G=IG,76
G=l6,40
G=l6,67
G = 16,93
G=l6,57
G= 16,72
G = 16,72
G=l6,74
G = 16,69

D=33
D=30;
D=32
D=32
D=31
D=30
D=31
D=31
D=31

fără siglă!

B.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

G=l6,76
G=16,81
G= 16,57
G = 16,53
G=l6,61
G = 16,65
G=l6,87
G = 16,56
G=l6,75
G = 16,66
G=l6,74
G= 16,66
G = 16,32

Imitaţii

D=30
D=32
D=31
D=32
D=32
D=32
D=31
D=31
D=31
D=32
D=32
D=31
D=31-34

Piesele de Apollonia se

repartizează

astfel pe

5 piese

2.
3.
4.

3
6
1

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Chairenos
Aristen - Koloiou
Asklapiadas - Philistionos
Theodotos - Archenos
Kallistratos - Nikia
Nikandros - Andriskou
Nikon - 1\ristippou
Parmeniskos - Preuradou
Simias - Aristoboulou
Soteles - Xenphontou
Phalakros - Zopyrou

magistraţi:

1. Aibatios -

1
1
1
1
7

2

total

29

Piesele dyrrhachiene se repartizează a5tfel pe magistraţi:
I. Alexandros - Kallenos
2 pie5e
2. Alexandros - Menekka
1
3. Alkon - Theoxenou
1
4. Antigonos - Thersia
1
5. Ariston - Kleitoriou
1
6. Aphrodisios - Obrimou
1
7. Dazios - Damenos II
1
n. Euktemon - Amynta
-'
9. Euktemon - Damenos II
1
10. Eunous - Amynta
1
11. Eunous - Aristenos
1
12. Eunous - Theogeneos
1
13. Eunou~ - Kleitoriou
1
14. Eunous - Nikyllou
1
15. Eunous - Philippou II
1
16. Eunous - Chairillou
1
17. Eutychos - Aristarchou
1
lR. Echephron - Asklapou
3
19. Echeparon - Zopyrou
2
20. Herakleidas - Arimnastou II
2
21. Herodotos - Arimnastou II
1
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:!:>. J-Icrodoto, -·- Nikt.•n,,.s
... ,. lforoclotu~ - Parmeni~kou
1
: 4. Kerdon Aristenos
25. Kerdon - Aristenos II
:!(i. Klel.os - Amynta
2î. Kletos - Damenos II
28. Ktetos - Kleitoriou
29. Ktetos - Phaniskou
30. Kydippos - Amynta
31. Leonidas - Phaniskou
32. Lysen - Zopyrou
33. Machatas - Zooyrou
34. Monounios - Damenos II
35. Nikandros - Gorgenc>s
:Hi. Xenon - Damenos II
Jî. Xenon - Damenos III
:li!. Xenon - Pyrba
39. Xenon - Pyrba II
40. Xenon - Phyllia
-11. Xenon - Philodamou
42. Xenon - Charopinou
-l:J. Perigenes - Damenos II
-! I. Perigenes - Phaniskou
45. Str:non,ikos - Heortaiou
46. Sostrion - Damenos II
47. Sostrion - Kleitoriou
48. Sostrion - Phaniskou
49. Phereneikos - Damenos II
50. Philemon - Aristenos
51. Philemon - Theogeneos
52. Philostratos - Damenos II
53. Philon - Phani~kou
54. Philotas - Asklapou
55. Philota~ - Damenos II
56. Pl'lilotas - Zopyrou
:iî. Ph,(lotas - Kleanoros
58. Philotas - Nikvllou
~9. Ph;!otas - Ch,1irillou
60. Imil:!ţii
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1

I
I
5

2
2

I

I
1

1
-!

I
15

I
17
2
9
4
5
2
3
l
2
3
l

1
1
1
4
4
2

I
3

2
1
2

17

total 156 piese

Drachmele de Apollonia se încadrează în seria de em1smni cunoscute şi catalogate de Maier şi completate apoi de Ceka. Printre piesele
de Apollonia figurează şi o piesă incusă, nr. 26.
Cu totul altfel stau lucrurile cu drachmele de Dyrrhachium originale (nr. 30-168) şi cu imitaţiile lor (nr. 169-185).
Alături de p1Psele originale, descrise în lucrările amintite ale lui
Maier şi Ceka,, îr; tezaur apar o serie de emisiuni, fie cu totul inedite,
Iie confirmînd prin numărul şi execuţia lor calitatea de emisiuni originale a unor piese deja semnalate.
Cele 17 imitaţii, la rindul lor, oferă date interesante asupra em1smnilor originale care le-au servit ca model, asupra gradelor şi fazelor procesului de barbarizare a tipului şi legendei acestor emisiuni, proces care
este departe de a fi simplu şi oferă o gamă întreagă de nuanţe, ce diferă
de la atelier la atelier şi, probabil, de la meşter la meşter, precum şi
asupra îndemînării tehnice a imitatorilor şi a metodelor de lucru. folosite
de ei. Ele ne !'l!)Un deasemeni dacă, şi în ce măsură, imitatorii eunoşteau
scrisul grecesc sau erau analfabeţi.
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Şi în seria de drachme dyrrhachiene există piese incuse, trei îr. tre
cele originale (nr. 34, 96, 168) şi una între imitaţii (nr. 185).
Vom discuta pe rînd, întîi datele pe care le oferă piesele ongm,1'. :c-.
PiC'sa nr. 34, incusă, a fost încadrată la emisiunea C, 68, pentru _-'";
Ant:gc,nos nu apare asociat cu alt magistrat decît Thersias.
Lt piesa nr. 35 din tezaur numele magistratului este Ariston, :-.u
Aristion, cum apare greşit la CekaH.
Piesa nr. ;rn se deosebeşte printr-un detaliu de C, 118 ( = M, 331 1 :
prin faptul că bonetele dioscurilor sînt în exergă, în timp ce la Maie;:ele figt1rează ln cîmpul aversului susî.
Aceasta poate fi însă o greşală a lui Maier, pentru că Schlosser, car2·
în ciuda vechimii sale se dovedeşte adesea util, citează două piese J:2uceluiaşi magistrat, Obrimos, cu bonetele discurilor în exergă 8 •
Piesa nr ..46 prezintă o asociere inedită de magistraţi: Eunous - Philippou. Cel de al doilea, al cărui simbol estP. cornul abundenţei şi m., •
ciuca de pe avers 0 , este cunoscut, pentru că el apare asociat cu Konon 1 :'
Ireproşabila execuţie a piesei din tezaur, atît în ce priveşte tipul cît şi
legenda, ca şi greutatea ei, exclud, credem noi, posibilitatea unei imitaţii. Rămîne însă ca descoperirea mai multor exemplatre din aceastt1
serie să o înscrie defini.tiv în rîndul emiSiunilor originale 11 •
Se mai cere precizat că acest Philippos nu este identic cu cel care·
figurează pe emisiunea Aristodamos Philippou din tezaurul de la Jubice12.
Piesele nr. 54-55, ICU magistraţii Herakleidas - Arirnnastou şi
nr. 56, cu magistraţii Herodotos - Arimnastou, se deosebesc de emisiunile C, 204 ( = M, 115) _şi, respectiv, C, 208 (=M, 116) prin faptul că pe
avers apare în exergă un ciorchine de struguri, în timp ce la emisiunile
amintite apare pe avers sus capul lui Helios, o bufniţă în cîmp dreclpta
'.1i un arc cu tolbă în exergă. Acelaşi magistrat, Arimnastos, cu simbolul
ciorchine de struguri, este atestat de emisiunea Aphrodisios - Arimnastou (C, 109=M, 114). Este deci logic să acceptăm existenţa a doi magistraţi cu cirelaşi nume, Arimnastos, avînd însă simboluri diferite şi ascciaţi amîndoi cu Herakleidas.
Dar dacă acest lucru pare a fi dovedit, există însă o neclaritate în ce
priveşte asocierea celor doi Arimnastos cu alţi magistraţi: Schlosserw
6 Vezi şi C, p. 202, la corrigenda: dealtfel
el face referinţă la M 259, unc'.e
numele magistratului este Ariston.
7 „ObPn Dioskurenmiintzen".
8 Schlosser, p. 86, nr. 215-216.
~ tn legătură cu faptul că simbolul sau simbolurile legate de numele magistratului de pe revers sint reprezentate, de obicei, pe aversul pieselor dyrrha-chiene, vezi C, p. 91-92, nu socotim necesar să mai repetăm acest fapt la discutarea celorlalte emisiuni din tezaur.
10 Vezi C, 263 = M, 374.
11 Schlosser, p. 64, nr. 364 semnalează o emisiune cu Philippos
avînd ca
simbol pe avers capul lui Helios cu raze. ln orice caz nu este vorba de.spre C'misiunea din tezaurul de la Bobaia şi nu este sigur că nu este o imitaţie, PL'nlru
că legenda
aversului este incompletă.
12 H. Ceka în Illyria, 1, 1971, p. 83-103: piesa nr. 13 din acest tezaur (= C,
91), pe aversul ei nu figure,1ză nici un simbol. Este vorba deci de doi magistraţi
diferiţi cu acelaşi nume, Philippos. Rămîne încă discutabil cel menţionat pe piesa
dată c!C' Schlosser (vezi nota 11).

13

P. 45-46, nr. 51-57.
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menţioneaz,-1 pe Arimnastos, cel avînd ca simbol ciorchinele de struguri,
ca asociat cu toată seria de magistraţi care la Maier (nr. 114, )16-119)
deci, cu excepţia lui Herakleidas (M, 115), figurează şi asociaţi cu Arimnastos, cel care are ca simbol capul lui Helios, bufniţa, arcul şi tolba.
S-ar putea ca ace6t lucru să ~ datoreze unei confuzii generate de practica lui Maier de a folosi, uneori abuziv, termenul ebd. ( = ebendas = acelaşi, idem), ff1rii a ţine cont dacă acest termen se referă la seria imediat
precedentă (cum ar fi firesc) sau la o serie precedentă, dar mai îndepăr
tată. Deocamdată şi Maier şi Schlosser confirmă fără dubiu autenticitatea
seriei reprezentate de piesele 54-55 din tezaur, ceea ce împreună cu
calitatea impecabilă a pieselor le certifică autenticitatea şi ne împiedică
s:\ vedem în ele imitaţii care asociază arbitrar tipuri de avers şi revers
de la emisiuni diferite.
Un oarecare dubiu rămîne asupra faptului dacă alături de emisiunea
reprezentată prin piesa nr. 56 din tezaur, Herodotos Arimnastou sigur
autentică, mai există una cu eceiaşi magistraţi, dar cu simboil.ul menţionat de M, 115 1~.
Piesa nr. 60, emisă de magistraţii Kerdon şi Aristenos II, se deosebeşte de emisiunea C, 251 ( = M, 127) pentru că pe avers, în loc de o
ramură de palmier în cîmpul stîng şi un corn al abundenţei în cîmpul
drept, are sus un cap de femeie cu sceptru, iar în exergă o bufniţă. Este
cu siguranţă simbolul unuia dintre magistraţii cu numele Aristen din seria
dată de Maier 1'\ Autenticitatea piesei este confirmată de piesa nr. 148 din
tezaur, cu magistraţii Philemon - Aristenos, care are pe avers aceleaşi
simboluri legate de numele magistratului Aristen II (C, 424 ~ M, 130).
Se cere însc'i făcută aici o precizare: M, 130 consider{1 în chip eronat, simbolul din exergă un ciorchine de struguri; simbolul este însă cu certitudine o bufniţii, seamănă perfect cu cel de pe piesa nr. 60 şi se deosebeşte
olar de forma specifică a ciorchinelui de struguri cu vrejuri, aşa cum este
sistematic reprezentat pe emisiunile dyrrhachiene. Simbolurile de pe cele
două emisiuni reprezentate prin piesele nr. GO şi 148 din tez,rnr, simlJOluri comune amîndorora, le confirmă astfel ambelor autenticitatea, su-;ţinută dealtfel şi de calitatea fără cusur a execuţiei. tehnice.
Seria de drachme nr. 82-96, Xenon - Damenos II, se deosebeşte
de emisiunea magistraţilor omonimi C, 357 (= M, 179): pe avers în cimp
în dreapta, are un spic, iar în exerg{1 un ciorchine de struguri, în timp
ce la M, 179 este menţionat un plug în exergă, fără alt simbol în cîmp.
Există deci în tezaur două emisiuni Xenon Damenos. Din cea de a
doua, reprezentată prin piesele nr. 82-96, se cunoşteau pînă acum opt
exemplare în tezaurul de la Viişoara 16 , patru în cel la Pănade 1 7, un
exemplar în cel de la Voivodeni18, un exemplar în tezaurul din Dolj 19
1' De asemeni ni se pare puţin probabil ca toată seria de IJlagistraţi de pe
aversul emisiunilor nr. 114-119 să fie asociată cu emisiuni ale ambilor magistraţi
cu numele Arimnastos. Rezolvarea acestei probleme depăşeşte însă c1i1 mult scopul
articolului de faţă.

lS
10
17
1~

"-

19

M, 125-132.
B. Mitrea, in SCN, 2, 1958, p. 74, nr. 763-770.
R. Mitrea, tn Apulum. 9, 1971, p. 204, nr. 248-251.
E. Chirilă, tn Apulum, 7, 1, 1968, p. 127, nr. 33.
N. ConoYici, în Thraco-dacica, 6, 1-2, 1985, p. 61, nr. li.
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şi şase fn tezaurul de la Cehei20 • La acestea se adaugă acum cele 15 exemplare din tezaurul de la Bobaia, cu cel puţin şapte stanţe de avers şi
zece de revers 21 • Numărul de piese din această emisiune citat de noP!,
35 de piese, conferă, credem, drept deplin de cetăţenie acestei emisiuni
Xenon - Damenos II în rîndul pieselor dyrrhachiene originale.
Piesa nr. 97, cu perechea de magistraţi Xenon - Damenos III, se
deosebeşte de C, 357 ( = M, 179) prin faptul că are pe avers sus în cîmp
un vultur, iar în cîmp dreapta o tolbă. Drachma este de excelentă execuţie, singurul element neobişnuit fiind greutatea ei, 4,69 g. Se ştie că
piesele originale dyrrhachiene nu păcătuiesc niciodată printr-o greutate
excesivă: cea mai grea piesă originală din tezaur, nr. 84, cîntăreşte do:!r
3,59 g, iar media pieselor se situează în jurul cifrei de 3,20. în schir,b
falsul nr. 183 din tezaur cîntăreşte 3,72 g. Piesa asociază aversul emisiunilor C, 363 ( = M, 405) cu numele magistratului Damen. Descoperiri
ulterioare vor decide şi în cazul piesei nr. 97 dacă piesa este autentic;\
sau nu. Noi am pus-o provizoriu între cele autentice.
Piesele nr. 115-116, Xenon - Pyrba II, se deosebesc de emisiunile
magistraţilor omonimi (C, 360 = M, 351) prin lipsa vulturului de pe
avers; la ambele piese aversu.L este executat cu aceeaşi stanţă. Pe revers
figurează însă măciuca, simbolul lui Pyrbas, aşa ca la C, 360 (M. 351).
Cele două piese pot fi originale, dar acest lucrn se cere confirmat. Remarcăm însă că alături de emisiunea Xenon Pyrba (C, 360 = M. 351),
nr. 98-114, de cea din tezaurul de la Bobaia nr. 115-116, al cărei status.
11ămîne încă neprecizat, mai există o emisiune Xenon Pyrba în tezaun1l
de la Voivodeni (nr. 133-134) cu vultur pe avern, dar fără măciucă pe
revers. Aceste emisiuni ar sugera exist2nţa a cel puţin doi magistraţi cu
numele Pyrbas, asociaţi cu Xenon.
Piesele nr. 115-116 deschid însă o problemă dintre cele mai intr'resante pe care o vom discuta mai jos.
Am discutat mai sus piesa nr. 148 şi nu credem necesar să reluăn
discuţia.
Deşi numai 17 la număr, im1tatiile sl,gure de piese dyrrhachien," din
tezaurul de la Bobaia, nr. 169-185, prezintă o remarc,bilă varietate
atît în ce priveşte calita~ca reproducerii şi mersul procesului de d~teriorare a imaginei şi a legendei, cit şi în ce priveşte asoc:r~:-ea tipurilor şi
legendelor de avers şi revers.
Noi am stabilit în această ordine de idei următoarea clasifir·are :1
imitaţiilor din tezi.mr, care, în linii mari, po,1te fi <'onsiderată gener·al valabilă pentru im:bţiile pieselor provenind din ambele oraşe de ;:, 7,farca

Adriatică:

a. imita·l.ii ,_,~odind aversul şi reversul aceleieşi emisiuni (nr. lf3Dl 78). Literele, deşi stîngace, înghesuite şi t:neori. globulate. permit k;en.
tificarea numelui magistraţilor şi astfel .1 emisiunilor ce le-au serv;t Cd
model. Simbolurile de pe avers sînt mult schematlzate, dar încă identificabile. La piesele nr;. i'i'0-171 şi 17'\ 178, l2turile j)atrulaterului (le pe
revers sînt redate prin linii groase.
F.. Chi,i!:l - .A.I. ·:. Matei, în ActaMP, 10, 1986, p. !Ol, nr. 368-383.
L'i::1ltc din pi2·,e fiind c,e,,c;:ntrate, deci cu mari c!eplasări ale stanţei, am
prefcrnt s5. dăm numt!rul r~1in~1n de ~Lnnţ2 jrJcn~ificahile.
22 Datele nu au prt-,cnti:.i dl! a fi exhai.bL·.-e; ic• con<,ideriirn ins{1 c: n,:!uck·1:te
~1

21
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O problemă interesantă pune piesa nr. 177, Xenon - Charopinos:
deci cu nuMele magistratului de pe revers la nominativ, nu la genitiv.
Fără .anumite stîngăcii de execuţie piesa ar putea trece drept originală.
ln orice caz ea nu este unicat: un exemplar asemănător, dar lucrat cu
alte stanţe de avers şi revers, fără vultur sus în cîmpul aversului, se
află în tezaurul din Dolj 23 • Se pare că în acest caz meşterul cunoştea
scrisul grecesc, dacă a fost în stare să scrie corect numele monetarului
la nominativ în loc de gcmitiv, pentru că nu cunoaştem nici un magistrat
dyrrhachian cu acest nume, care să figureze pe aversul unei piese şi de
unde meşterul să-i fi copiat numele.
b. Imitaţie asociind încă aversul şi reversul aceleiaşi I emisi11ni
(nr. 179). Tipul ave,sului şi simbolurile încă identificabile. Litere globulate, deformate, înghesuite, în special la legenda aversului. Identificarea lor ffite dificilă, dar jncă pos~bilă.
c. Imitaţii asociind încă aversul şi reversul aceleiaşi emisiuni. Legendia aversului şi reversului ca şi două din simboluri iau forme aberante, greu identificabile, doar prin analogie (nr. 180), iar al treilea
simbol lipseşte; emisiunea originală avea pe avers în cîmp stînga o mă
ciucă, în cîmp dreapta un spic, iar în exergă un ciorchine de struguri.
Spicul n-a mai fost reprodus.
La nr. 181 un avers relativ bine executat se asociază cu un rever<s
la ca::-e legenda e:,te total aberantă 24 ; se păstrează încă simbolul de pe
revers; stanţa reversului identică cu cea a piesei nr. 183.
d. Efi'isiuni care aso,:b;::ă un avers şi un revers de la emisiuni diferite: n,. 18~-183. La nr. 182, Eunous - Boikenos, deşi asocierea numelor celor doi magistraţi est2 atestată (C, 170 = M, 151), simbolul de pe
avers, vultur pe trii:met, suGerează că aversul a fost imitat după o e,nisiunc Eunous - Dama~eos (C, 171 = M, 166) sau Eunous - Menekka
(C, 175 = M, 297), la care nvcrsul poartă simbolul amintit. La piesa
nr. 182 ace,t simbol este foarte schematizat şi literele stîngace. Pe rever3
litera B ia forma unui dreptunghi vertical, tăiat la mijloc de o linie
orizontală.

Piesa nr. 183 asociază un avers de la o emisiune Ktetos - Damenos
(C, 276 = M, 176) cu un revers Pyrba (C, 360 = M, 351) lucrat cu aceeaşi
st:.::-1ţ} oa şi cel al piesei nr. 181.
Dar numele de pe avers se transformă în Tetos, ic1r cel de pe revers
ia forma aberantă DTA, ca la nr. 181. Reversul pieselor nr. 181 şi 18:l
este lucrat cu aceeaşi stanţă. O piesă identică cu avers lucrat cu aceea0i
stanţă ca a piesei nr. 183 şi cu o stanţă de revers asem5nătoare, dar nu
identică, apare în tezaurul din Dolj2 5 . Maier 26 citează şi el o piesă Tetos,
dar asociat cu Damenos, cu simbolurile spic şi ciorchine. Există o absolută certitudine c;'i piec;ele nr. 181 şi 183 din te7,aur şi piesa nr. 131 din
tezaurul din r.olj provin din acelaşi atelier. Este posibil ca şi piesa
menţionat,1 de Maier să provini:i din acelaşi atelier cu cele trei amintite
mai sus. Se pare că meşterul, sau meşterii, din atelier dispune::u de mai
2a

24
25
2

"

N. Conovici, art. c,:t., n. 63, nr. 129.
Pyrba devine DTA. Cf. reversul piesei nr. 131 din tezaurul din Dolj.
N. Cc>no·,1jci, art. cit., p. 63, nr. 131.
M, 175.
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multe stanţe de avers şi revers de la em1smni diferite, pe care le comarbitrar, fără a ţine seamă cum se asociază ele pe emisiunile originale.
e. Emisiune cu legenda aversului şi reversului total neidentificabile
(nr. 184). Numele de pe avers, scris pe două rinduri, este un nume mai
lung, din cele care şi la emisiunile originale se scriu pe două rînduri, iar
elemente din ceea ce pare a fi litera Phi sugerează numele Philostratos.
Pe revers anumite elemente ar putea sugera numele Pyrba, pentru că
şi la emisiunile originale acest nume lasă liberă o latură a patratului de
pe revers, aşa cum este cazul la piesa pe care o discutăm.
Piesa nr. 185 este incusc"i. Numele de pe avers este sigur Ariston.
Este greu de precizat dac[1 simbolul deformat din exergă reprezintă un
ciorchine de strugure sau alt simbol. Orice tentativă de a preciza emisiunea, sau emisiunile, ce au servit ca model se loveşte tocmai de faptul
că piesa este incusă. Piesa nr. 185 arată că accidentele de batere care la
piesele originale dau pe cele incuse se produc şi în atelierele care lubină

crează imitaţii.

Se remarcă de la bun început că o mare parte din imitaţii (nr.
170-174, 176, 178-179), deci 8 din cele 17, sînt executate după emisiuni la care numele magistratului de pe revers este Zopyros. Aceasta
se poate datora num[1rului mare de emisiuni pe care acest Zopyros figurează asociat eu numeroşi magistraţi şi, implicit, numărului mare
de
piese cu numele s[m aflate în circulaţie, dar şi vechimii emisiunilor sale:
ele sînt prezente în ambele tezaure de la Dieci 2 7, care sînt considerate
ca cele mai vechi tezaure de piese de Apollonia şi Dyrrhachium din
Dacia28 ; în tezaurul de la Dieci II există 35 de imitaţii ale emisiunilor
lui Zopyros2!l.
Un fenomen analog apare în tezaurul de la Basarabi: din 2() de imitaţii de drachme dyrrhachiene 15 sînt executate după emisiuni purtînd,
de data acea5ta pe avers, numele lui Meniskos 30 , care chiar dacă nu aparţine unuia şi aceluiaşi magistrat
(ar putea fi vorba de doi31, dacă nu
trei magistraţi cu acest nume) este asociat cu nu mai puţin de 16 magistraţi pe reversul drachmelor dyrrhachiene 32 şi apare deci pe un mare
număr de piese. Emisiunile unuia dintre aceşti magistraţi, Meniskos II
sînt foarte abundente: în tezaurul de la Cehei nu mai puţin de 341 de
piese din cele 545 ale tezaurului au pe avers numele lui Meniskos 33 .
O întrebare pertinentă cu caracter general este unde se aflau atelierele care produceau aceste imitaţii? In acest sens, de o mare utilitate
ar fi existenţa unui corpus, bine ilustrat, al imitaţiilor de monete de
Dyrrhachium şi Apollonia descoperite în Dacia, care ar oferi, pe lingă
alte date utile, posibilitatea de a se urmc"iri stanţele cu care au fost exe27 Al. Săşianu, Mone~a antică în vestul şi 1wrd-vestul României,
Oradea,
19:80, p. 109-119.
28 A. Giovaninni, Rome et la circulation monetaire en Grec€ au II-emf' sit.'cle
avant J.C., Basel. 1968, p. 14, 26-27; E. Chirilă - Al. V. Matei, în Acta'.WP, 10,
1986, p. 105 cu nota 40.
29 Al. Săşianu, op. cit., p. ll.8, 119.
30 G. Popilian, în Historica, 3, 1974, p. 51.
31 Ceka, p. 92.
39 C, nr. 316-331.
31 E. Chirilă Al. V. Matei, art. cit., p. 100-101.
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mtate imitaţiile. Subliniind stringenta necesitate a unui asemenea corpus, trebuie să constatăm că el rămîne încă un pium desiderium al cercetării noastre rn.Jjmismatice.
ln orice caz, variaţiile în ce priveşte calitatea execuţiei imitaţiilor
şi numărul lor relativ mare duc în mod necesar spre ideea existenţei
mai multor ateliere aflate în cea mai mare parte în spaţiul illyric şi,
poate, chiar în cele două oraşe, Apollonia şi Dyrrhachium:14 • Noi am
reuşit, credem, să identificăm cîteva piese care provin din două ateliere:
nr. 177 din tezaurul de la Bobaia, împreună cu nr. 129 din tezaurul din
Dolj. pe de-o parte şi nr. 181 şi 183 din tezaurul de la Bobaia împreună
cu nr. 131 din tezaurul din Dolj 35 • Prezenţa lor în două tezaure atît de
îndepărtate unul de altul sugerează că ele au fost executate în afara
teritoriului dacic.
Nu este exclus însă ca o parte din imitaţiile de drachme de Apollonia şi Dyrrhuchimn care circulă în Dacia să fi fost executate aici, în
deosebi în zona intracarpatică a Daciei36 • Ipoteza în sine a fost emisă încă
de Ceka 37 , dar mai mult ca posibilitate teoretică.
Există însă în tezaurul de la Bobaia două piese, nr. 115-116, care
ne pun în faţa unei tulburătoare întrebări tocmai datorită recentei descoperiri de extremă importanţă din cetatea dacică de la Grădiştea Muncelului. După cum s-a mai spus, aversul celor două piese este executat
cu aceeaşi stanţă, deci ele provin din acelaşi atelier. După cît ştim, nu
există nici în tezaure, nici în descoperiri izolate piese identice cu acestea. Noi le-am aşez::it, cu rezerve, în rîndul celor originale, dar, deşi bine
executate. elemente şi detalii de stil38 , în deosebi la avers, le deosebesc
de p!esele care pot fi considerate sigur originale. Prezenţa ambelor piese
în tezaurul de la Bobaia ridică întrebarea dacă ele nu sînt produsul unui
atelier local 39 d:n zona cetăţilor dace din Munţii Orăştiei.
Recenta descoperire la Grădiştea Muncelului a unui atelier monetar de epocă dacicii, din care provin pînă acum 40 două stanţe pt'ntru
denari republicani şi una pentru un denar imperial de la începutul secolului I e.n., justifică din pJin această .întrebare: este un flapt cunoscut
şi aocepta-t că daicii au imitat tetradrachmele lui Filip II, cele ale Macedoniei I (după care au emis şi piese de tipul drachmei), denarii republicani şi, după cum araEi una din stanţele despre care aminteam, începuseră !"ă imite şi denari imperiali. Ei imită deci emisiunile care circulă intens în Dacia. Ne apare perfect logică întrebarea de ce n-ar fi
imibt şi drachmele de Dyrrhachium, care reprezentau o parte impresionant,i a numerarului de argint aflat în circulaţie în Dacia la finele
Ceka, p. 53.
La care s-ar putea adăuga şi piesa M, 176.
JG Ne gîndim îndeosebi la numărul mare de imitaţii după piese ale lui Zo-pyros din tezaurul de la Dieci II şi Bobaia, dar şi la alte imitaţii.
37 Ceka, p. 53.
38 ln legătură cu noţiunea de stil vezi interesantele observaţii ale lui H. Mattingly în Numismatic Chronicle, 9, 1949, p. 57-74 şi 12, 1952, p. 67-71.
39 După cum s-a mai spus piese lucrate cu aceeaşi stanţă mai există în tezaurul de Ja Bobaia (nr. 181 şi 183), dar ele îşi au echivalent şi în tezaurul din
Dolj.
Această difuziune exclude în chip automat provenienţa lor dintr-un atelier din zona de descoperire a tezaurului de la Bobaia.
40 Cercetările sînt încă în curs.
34
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secolului II şi începutul secolului I e.n.: imitarea pieselor dyrrhachiene
s-ar situa astfel pe linia unei vechi şi bine stabilite tradiţii monetare
dace.
Evident, în lipsa unor stanţe după monete de Dyrrhachium şi Apollonia sau a unui grupaj mai mare de piese asemănătoare celor , două
discutate mai sus în tezaure sau descoperiri izolate din zona cetăţilor
dace din Munţii Orăştiei, cele spt.1se mai sus rămîn deocamdaU1 în stadiul de ipoteză de lucru. Dar nu trebuie uitat faptul că multe a<;pecte
ale numismaticii noastre antice au fost iniţial ipoteze de lucru, înainte
de a deveni fapte evidente, dovedite şi acceptate.
Monetele republicane din tezaur, cu excepţia pieselor nr. 200 şi 218,
nu pun probleme deosebite. Deşi ele se înşiruie între 194190 î.e.n. şi 79
î.e.n., ele au ajuns în Dacia şi au fost tezaurizate în jurul datei indicate
de cea mai recentă monetă republicană din tezaur. Este un fapt acceptat ec1 denarul republican pătrunde masiv în Dacia doar de pe la +BO
î.e.n.
Piesa nr. 2ij0 poate fi o imitaţie barbară; simbolul de pe aversul
piesei nr. 218 rămîne încă neprecizat 41 •
După cum s-a mai spus tezaurul cuprinde şi 25 de
tetradrachme
thasiene, originale şi imitaţii. Piesele nr. 227-230, 232, 234-238 au
sigla M barat; nr. 231 nu are siglă; nr. 233 are sigla M; toate imitaţiile
au sigla M barat. ln ce priveşte imaginea de pe avers, to3te cele 25 de
piese th..tsiene se încadrează în descoperirile curente de astfel de piese
din Dacia, deci nu aduc nimic nou în ce priveşte portretul lui Dionysos
de pe aceste piese. Remarc{1m că şi aici, ca şi la celelalte tezaure de sau
cu piese thasime din Dacia, lipsesc imitaţiile mai tîrzii cu legendă ilizibilă, total globulată şi cu barbarizare avansată a tipului de avers
şi
revers 4~.
Ce se poate spune în legătură cu cronologia tezaurului? Elementele
principale ale acestei cronologii se bazează pe grupul de piese dyrrhachiene şi pe cel de piese republicane.
ln ce priveşte primul grup se remarcă de la bun început două
fapte: numărul mare de magistraţi faţă de numărul pieselor şi lipsa
totală a emisiunilor purtînd pe avers numele Meniskos. Din acest punct
de vedere tezaurul de la Bobaia prezint:1 o remarcabilă analogie cu tezaurele de la Died I şi II, ro precizarea că în tezaurul de la Died II
există totuşi o piesă Meniskos I Arhippou 43 • Dat fiind numărul mare
de emisiuni cu cei doi (sau trei) magistraţi cu numele Meniskos în tezaurele de la Dieci I ,şi II, cu precizarea că în tezaurul de la Dieci II
explică decît printr-un hiatus cronologic în procesul de acumulare
al
tezaurului de la Bobaia, în sensul că la lotul iniţial reprezentat prin
piese de Dyrrhachium anterioare emisiunilor cu Meniskos I-II, s-au
adăugat la o dată mult mai tîrzie, lotul de piese republiccine şi cel de
<t El nu seamănă nici cu cel dat de GR, l, p. 289, nr. 2~19, ITT, pi. XXXVl/6;
Helioni, nr. 1205, îl comicleră simbol cu semnificalie incertă; el nu figurează nici la
:\. S. Fava, / simboli nelle monetle argentee repubblicane ,, la vita dl'i Uomani, Torino, 1969.
42 tn legătură cu tipologia acestor emisiuni barbarizate vezi R. Gi.ibl, Ostlceltischer Typ,:,natlas, Braunschweig, 1973, pi. 46, III, 1-5; pi. 47-51.
43 Al. Săşianu, op. cit., p. 116, nr. 187.
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piese thasiene. Dacă grupul de piese dyrrhachiene ar fi fost acumulat
la o dată cînd emisiunile cu Meniskos se aflau în circulaţie, ar fi fost
imposibil, credem noi, să nu fi ajuns în lot măcar un exemplar din
aceste emisiuni. Exemplul oferit în acest sens de tezaurul Dieci II este
concludent în această privinţă. Lotul iniţial de piese dyrrhachiene din
tezaurul de la Bobaia pare a reprezenta, alături de cele două tezaure
de la Dieci, una din cele mai vechi acumulări de piese dyrrhachiene din
Dacia. El este anterior tezaurelor de la Voivodeni, Basarabi, Pănade.
Viişt>ara, Cehei, Şimleu! Silvaniei şi din Dolj. ln această ordine de idei
se poate accepta faptul că emisiunile bine reprezentate în tezaur (Xenon-Damenos II, cu 15 piese, Xenon-Pyrba, cu 17 piese, Xenon-·
Phyllia, cu 9 piese) precedă cu puţin timp emisiunile cu Meniskos. Drah•
mele de l\pollonia au fost acumulate odată cu cele dyrrhachiene 44 •
Piesele republicane au fost acumulate mai tîrziu, în jurul datei
oferite de cel mai recent denar republican din tezaur, 79 î.e.n.
Tot în jurul acestei date a fost adăugat şi lotul de piese thasiene;
elemente cronologice oferite de tezaurul de la Bobaia şi de cel de la
Iclănzel~ 5 sugerează că imitaţiile de piese thasiene din prima serie, la
care se poate urmări emisiunea originală ce a servit ca model, datează
încă din cel de al doilea deceniu al secolului I î.e.n.
Cea mai recentă piesă republicană din tezaur dă o indicaţie in legătură cu data îngropării lui: după anul 79 î.e.n., poate în 78 sau 77
i.e.n. Cauzele îngropării pot fi eventual puse în legătură cu situaţia
creată de ascensiunea lui Burebista şi cu numeroasele expediţii militare
conduse de el. Tezaurul ar fi putut aparţine unui demnitar, care l-a
pus la adăpost înainte de a pleca într-o astfel de expediţie, din care
probabil nu s-a mai întors. Dealtfel în sensul unui status social superior al proprietarului pledează nu numai tezaurul în sine, care reprezintă aproximativ 1,5 kg de argint monetizat, şi faptul că el cuprinde
cea mai bună monetă de argint care a circulat în Dacia la acea dată 46 ,
ci şi recipientul în care a fost depus tezaurul: o cană italică de bronz,
deci un articol de import, de valoare ridicată şi, ca atare, greu accesibil
unui person:1j de condiţie modestă. În aceastc'i ordine de idei, tezaurul
de la Bobaia confirmă odată mai mult evoluţia unui proces de accentuată diferenţiere socială, care se intensifică de pe la mijlocul secolului
II î.e.n. şi care se manifestă din plin în secolul I î.e.n. în Dacia~~Cu acestea ne încheiem observaţiile asupra tezaurului monetar de la
Bobaia, care aduce o contribuţie interesantă la aspectele şi problemeie
circulaţiei monetare în Dacia preromană în secolele II-I î.e.n.
EUGEN CHIUI LA H ~i lotul dl'
Dieci II.
..-, E. Chirilă 4~ Din tezaur
rior şi, implicit, de
n E. Chirilli

draC"hme de ,\pollonia

prezintă
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remarcabile analogii cu

cp[

din

F. M. Grigorescu, în ActaMP, 6, 1982. p. J;;-lli.
lipsesc de exemplu manete de tip Hunedmu·a, din aliaj infemică valoare.
- Al. V. Matei, art. cit., p. 109-110, cu notele 62, 62a.
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THE COIN HOARD OF BOBAIA (2nd-l•t centruy B. C.)
(Abstract)
The paper deals with a silver coin hoard, found in 1962, near thf' Bobaia
village (Hunedoara county) in the region of the former Dacian capital of Gn'idi.)tea Muncelului. The hoard, kept in the Museum for History of the Cluj C:i•..mty,
consisls of 29 Apol!onia drachms, 156 Dyrrhachium drachms (139 genuine
and
17 imitations), 41 roman republican denarii and 25 Thasos tetradrachms (!2 genuine and 13 early imitations). The coins were stored in an imported Campanian
bronze vessel (see Plate I and f.n. 2). Amang the genuine Dyrrhachium dr:ichms
there are some unpublished ones: nr. 36, 46, 54-56, 60, 97, 148. The coins nr.
82-96, although not present in the catalogue of H. Ceka must be consider2-d as
genuine. Up to 35 copies are known (see f.n. 16-20). Nr. 115-116 may be imitations
issued lin a local mint in the area of the Dacian capital. There are no
other known copies in hoards or stray finds in Dacia. Some recenrtly discovered
coin dies for republican and imperial denarii from a workshop in the Dacian c.ipital may suggest that the Dacian issued, at an earlier date, imitations of Dyrrhachium drachms as well. As said there are 17 barbarous imitations (nr. 169-lB.i)
of Dyrrhachium drachms, issued probably on the Illyrian territory. The elements
for the chronology of the hoard are given by the Dyrrhachium and Roman Rt.-publican coins. They show that the hoard was built up in two stages: in the earliE.T
one the Apollonia and Dyrrhachium coins were stored. Together with the hoards
of Dieci I-II they represent the oldest hoardings of Dyrrhachium and Apollonia
issues in Dacia (see f.n. 28). The main feature of these hoards in the total lack
of lhe Dyrrhachian Meniskos issues. At a much latter date, about 80 B.C. the
group of Roman Republican denarii and Thasos tetradrachms was added.
The
hoard was burried after 79 B.C., probably in 78/77 B.C. Its owner may have bet:n
a local dignitary, a well off personage. The hoard as such (something like 1,5 kg
monetized silver), and the expensive imported bronze vessel, lhe coins were
stored in, teii about the higl:i. social status of the owner.
Kea to plates: Plate I: The bronze vessel in which the coins were storPrl
(lx); Plates II-X: Issues from the hoard of Bobaia; nr. 115-116 are enlarged
2 x. G
the weight in grammes; D
diameter in millimetres.
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AŞEZAREA

DAOICA DE LA COPACEI. (COM. HIRSENI,
JUD. BRAŞOV)

Aşezarea dacică de la Copăcel a fost identificată în luna mai 1980,
ocazia unei periegheze ample, efectuată în zona Hîrseni-Luţa din
Tara Făgăraşului, zonă care în cincinalul 1981-1985 a fost supusă unui
·vast program de îmbunătăţiri funciare. Ea reprezenta singurul teritoriu
din vestul judeţului Braşov în care nu era atestată vreo aşezare dacică t _
Este situată la sud-vest de satul Copăcel, pe malul stîng al pîrîului Copăceoasa, 'in aval de moara hidraulică a satului, în punctul „La Gheorgheşti". In prezent păşune, înainte de 1962 terenul era împărţit în loturi
individuale, din care cauză prezintă încă unele viroage. Neaifootarea sa
pentru agricultură se explică prin faptul că în sezoanele excesiv pluviale
..,pa bălteşte îndelung compromiţînd recoltele. Incepînd din anul 1980
,,u fost săpate mai multe canale care drenează atît suprafaţa aşezării,
'· ît şi mlaştinile ce o mărginesc la sud şi parţial la est. Toate canalele
deversează în Copăceoasa. La amenajarea canalului principal, pe albia
,echiului pîriiaş ce prelua apa de la moară, a fost necesară îndreptarea
unor coturi, scop în care a fost împins pămint din stratul arabil al marginii estice a uşezării. Aşa au rămas la suprafaţă fragmentele ceramice
prin care s-a pus în evidenţă locuirea dacilor în punctul „La Gheor~u

f~heşti".

I. DESCRIEREA SAPATURILOR

Cercetarea sistematică, avînd caracter de salvare, a început în luna
}ulie 1980. S-au practicat mai întîi cîteva sondaje, pentru a se cunoaşte
:;.ritinderea aşezării. S-a putut astfel preciza că suprafaţa locuitc'i. de dac:
la Copăcel are aproape 1,5 ha (160 X 85 m, fig. 1). Surprinzător este
1aptul că ea avansează pînă lingă malul pîrîului care, la ploi abundente
~au la topirea zăpezilor de pe munte, iese din matci'i inundînd cea mai
mare parte din aşezare. Explicaţia poate să ooru;tea în deplasarea albiei
pîrîului, în antichitate acesta curgînd cu cîteva zeci de metri mai spre
€<.;t, unde este încă observabil un vad sec. Un detaliu topografic similar există şi S1pre vest de aşezare, ceea ce ne face să credem că a!lbia
Copăceoasei pllltea fi şi pe aici, dacă nu cumva ea avea în anticMtate
1 La Rîuşor, în punctul ,.Pe Grid" (circa 8 km
coperit o aşezare întinsă, cu ceramică şi unelte de
1nsă în ce măsură se datează şi înaintea cuceririi
vestigiile din şi po,.terioare acesteia (periegheză FI.
De asemenea, la Mîndra a fost descoperită o aşezare
.Stină~ (periegheză FI. Costea, L. Munthiu, M. Mudure,

7 - Acla Musei Napocensis, voi. XXIV-XXV (l!1117-1988)

N-NE de Cop[1cel) s-n despiatră, aşezare

care nu ştim
romane, preponderente fiind
Costea şi L. Munthiu, 1985).
hallstattiană, în punctul „La
1988).
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două braţe

ce înconjurau staţiunea, situaţie similară celor de la Arpaşu
de Sus 2 , Comana de Jos3, Breaza4, tot în Ţara Făgăraşului.
S-au săpat zece secţiuni (fig. 2), nouă orientate aproximativ est-vest
şi una (S VII) perpendiculară pe celelalte.
Stratigrafia, în toate secţiunile, este foarte simplă: sub stratul vegetal (1), gros de 25-30 cm, negru, afînat, urmînd singurul nivel de depunere, cel dacic (2), care nu depăşeşte decît în cazul gropilor adîncimca
de 1 m Urmează pămîntul steril din punct de vedere arheologic, galben, impermeabil, amestecat cu pietre de prund.
In primul an au fost săpate secţiunile I-IV, în 1982 secţiunile VVI, în anul 1984 secţiunile VII-IX, iar în anul 1985 secţiunea X.
Secţiunea I (80 X 2 m). Numerotarea carourilor, ca şi în cazul celorlalte secţiuni, s-a început dinspre NE, dinspre CQpăceoasa. În prim:i
10 m (notaţi cu minus deoarece ei reprezintă o prelungire ulterioari'l)
nu s-au găsit decît sporadic fragmente ceramice de la vase modelate cu
mîna sau la roată. De aici şi pînă în m 70, în stratul de cultură (în cc:
arabil aflîndu-se constant fragmente de vase şi bolovani rulaţi) s-au
repetat aglomerări de pietre mari care, fiind destul de compacte şi avîncl
cam aceeaşi suprafaţă, am presupus că pot proveni de la locuinţe şi
le-am notat ca atare (L l-L 4). Prima începe în m 13 şi continuă pînă
în m 17; a doua din m 30 pînă în m 39; a treia din m 4 7 pînă aproape
de m 57, iar ultima în metri 60. ln m 21-22, aproape perpendicular:,
pe secţiune, se află temelia unui „zid" din bolovani de rîu, nelegaţi Ci
mortar. Pe această fundaţie, dar şi între şi peste pietrele mari din celelalte locuinţe (L 1, L 3, L 4) se afla foarte puţin cărbune de lemn. Pentru a vedea dacă acest „zid" continuă şi, eventual, se constituie într-un
plan de construcţie, au fost săpate două mici casete (2 X 0,50 m), lateral de S I, presupunerea confirmîndu-se. Lăţimea lui maximă este de
57 cm, înălţimea de 20-25 cm (de fapt înălţimea singurului rînd I de
pietre) şi este aşezat pe pămîntul negru. ln m 26 se află un cuptor de
piatn1, modest; între m 36 şi 42 - trei gropi superficiale ce nu pot fi
ele stîlp; în m 4 7 - o vatră ovală (90 X 70 cm), iar în m 57-58 resturile unei alte vetre mai mici (D ~ 50 cm). în m 35-36, 49-52, 63- 70
sînt alte cinci gropi superficiale, fără un contur precis, din care, în antichitate, s-au extras pămînt şi pietriş, gropi în care ulterior s-au înmagazinat multe vestigii interesante.
Materialele descoperite pe toată lungimea secţiunii sînt exclusiv
dacice, preponderentă fiind ceramica modelată cu mina, dar nclipshd
cea lucrată la roată (Pl. 1, 2). Dintre obiectele speciale se cuvin menţio
nate: un vîrf de săgeată cu trei muchii, o foarfecă aproape întreagă, o
monedă Dyrrhachium, un vas întregibil modelat la roată, îngropat
în
pămîntul steril pînă la umăr, buza rămînînd probabil la nivelul podelei

L 4.
Secţiunea
chisă în luna

II (60 X 2 m). La numai 35 cm sud de S I, ea a fost desseptembrie a aceluiaşi an. Scopul trasării ei aici a fost de

2 M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti,
1976 (cu toată bibliografia mai veche).
3 I. Glodariu, FI. Cnd~a, I. Ciupea, COMANA DE JOS. Aşezările de rpocă
dacică şi prefeudală, Cluj-Napoca, 1980.
' Th. Năgler, în StCom, 14, 1969, p. 89 şi urm.
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n verifica dacă obiectivele din S I continuă în această parte, în felul
,!n•sta fiind posibile şi măsurători. Cu ajutorul ei s-a putut constata că
u:iele aglomerări, respectiv locuinţe, se termină ori au cea mai mare
parte din perimetru în S II, deşi nici acum ele nu sînt dezvelite complet. De asemenea, ,,zidul" din S I continuă, păstrindu-şi dimensiunile.
Exact pe axa longitudinală a secţiunii, din acest „zid" se desprinde ua
a~tul similar, formînd cu primul un unghi de 90°, lung de 2,30 m (se pare
că el a fost mai lung, -aşa cum rezultă din cantitatea mare de bolovani
nispîndiţi pe încă 3 m din lungimea şanţului). La 2 m vest de „zid" se
găseşte o vatră ovală, la marginea podelei din pietre mici de rîu (ceea
ce înseamnă că era plasată la limita construcţiei, afară), cu 10 m deasupra nivelului păstrat al patului de pietre ce susţinea în vechime o
podea de lemn. Vatra era delimitată de o bordură de pietre mari, tot de
rîu. Suprafaţa de ardere a fost amenajată din lut făţuit, aşezat pe un
suport de pietre mici, vitrificat pînă la adîncimea de 17 cm, ceea ce
denotă o folosire relativ îndelungată. In m 31-32, 37-38 şi 58-59 se
află de asemenea gropi din care în vechime a fost extras pămînt. Prima
dintre ele are numai 0,36 m adîncime şi conţine: o oală-borcan spartă
dar întregibilă (Pl. 4/1), un vîrf de săgeată foliform întreg şi altul fragmentar, o fibulă de fier şi acul de la un exemplar mai mic, tot din fier,
un cuţit, toate surprinzător de bine conservate. Iniţial am fost înclinaţi
să credem că este vorba de un mormînt în groapă, acest lucru dovedindu-se însă ulterior exclus datorită lipsei oricăror urme de incinerare.
Din celelalte gropi, puţin mai profunde, provine numai ceramică fragmentară, de ambele categorii. In rn 44-45 un cuptor din pietre de
riu, cu vatra din lut bătătorit, pe care 11u s-a apucat a se aprinde focul,
ceea ce poate să însemne şi că a fost făcută în ultima fITT:ă de locuire,
dar şi să aibă altă explicaţie, pe care, lipsind orice piesă de inventar.
nu o intuim.
...,·
Secţiunea III (32 X 2 m), se af,lă la 10,50 m sud de S II, decalată
cu 17 m spre vest de capătul S I. 1n primii 5 m - fragmente ceranuce
ele ambele categorii; în m 5 un şir de bolovani riizleţi, dar pe linia ,.zidului" din S I şi S II. 1n m 10-11 - două aglomerări de piatră de rîu.
Dm m 13 pînă la capătul vestic al· secţiunii se află un pod de pietre
rulate, printre, dar mai ales sub care s-a găsit multă ceramică, într-un
strat de pămînt ce conţine mult chirpic înroşit şi pigmenţi de cărbune
ele lemn. Sub pămîntul negru se aşterne un alt strat de bolovani, de
acc'astă dat,i aşezaţi direct pe pămîntul steril. Este clar că ne aflăm în
faţa unei prăbuşiri, acoperişul şi pereţii căzuţi prinzînd sub ei obiectele
aflate în acel moment în încăpere (Pl. 3/2). Chirpicul înroşit este concentrat în special între metrii 13 şi 17 şi are urme de leasă de nuiele groase
<:e 3-8 cm. Se pare că acesta nu provine de la pereţii locuinţei cu podea de piatră, ci de la o altă construcţie aflată în apropiere. Pe baza celor descoperite în acest sector, îndeosebi în partea sudică a secţiunii (inclusiv o lupă silicoasă, vitrificată, similară celor de la Şercaia5 ), momentan presupunem că este vorba de un cuptor de redus minereul de fier,
rr:ai cu seamă că în perimetrul S III există numeroase bucăţi de zgură
~
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(Pl. 3, b, c, d). Asocierea dintre acestea şi lupa silicoasă se repetă în S II.
In m 23, unde se termină podeaua de piatră, a fost descoperită tetradrahma macedoneană (Pl. 3/3).
Secţiunea III A. (25 X 2 m). Este de fapt o continuare a S III din
anul 1980, la 1 m N de aceasta (numerotarea carourilor s-a făcut din
acest motiv în continuare). Din solul vegetal au provenit fragmente ceramice şi pietre de rîu, rulate. Nivelul de depunere al vestigiilor nu
coboară sub 0,65 m, este deranjat de plug şi conţine multă ceramic;"1
fragmentară. Tipologic este prezent aproape tot repertoriul dacic ştiut.
Subliniem prezenţa vaselor de provizii de culoare roşie, unele cu buzct
în trepte şi capacele cu şi fă,ră guler, grupate în principal între m
21-25. 'Din m 27 provine un cuţit de fier, curbat, iar din m 35 din nou
zgură de fier.
In m 21-25, 26-27 şi 32-35 - aglomerări de pietre
de rîu, mari, unele direct pe pămîntul viu, altele în amestec cu pămînl
negru, mai la suprafaţă. Coroborate cu secţiunile învecinate, ele au permis conturarea locuinţelor 7, 8 şi 9 (Fig. 2).
Secţiunea IV (20 X 2 m) este paralelă cu S III şi la 23 m S de S II.
S-a început chiar din malul canalului principal, unde cupa excavatorului a decopertat o locuinţă ce merge spre vest pînă în m 3, dar care
avea cea mai mare parte din suprafaţă dincolo de actualul mal al canalului (L 18). S-au recuperat cîteva fragmente de vase şi părţi din două
oale-borcan. În restul secţiunii s-a aflat numai ceramică fragmentară de
ambele categorii.
Secţiunea V (50 X 2 m) este situată cu 5 m la N de cea precedentr1.
Solul arabil este sărac în materiale, spre deosebire de stratul de depunere arheologică, care coboară pînă la 0,80 m. Ceramica (Pl. 5), răspîn
dită peste tot în partea superioară este grupată în
profunzime întrem 16-19, 20-25 şi 37-39. S-au descoperit din nou (în m 5, 13 şi 25)
fragmente de chiupuri roşii cu buza în trepte, în afara olăriei obişnuite.
ln m 3 şi în caseta din m 20-25 s-au descoperit două fibule de fier
fragmentare şi un cuţit, iar între m 28-31 multă zgură de fier (Pl. 5. a).
In m 23, sub un arc de piatră mare de rîu ce părea a fi un segment de
zid, într-o groapă săpată în lutul galben, se afla o lespede de conglomerat, de formă tn,pezoidală, lungă de 57 cm şi cu baza mare de 33 cm.
Este învelită într-o crustă pămîntoasă, vitrificată, ce poartă amprente de
pietre, mai apăsate pe partea inferioară care este uşor arcuiUi, spre deosebire de cea superioară care este perfect aplatizată mecanic, artificial.
Nici poziţia ei în complex, dar mai ales faptul că a fost îngropată şi
acoperită (practic ascunsă), nu ne permit să afirmăm că ea a avut
un
rol funcţional în încăperea în care se afla (Pl. 4/2).
Coroborarea planurilor secţiunilor a permis întregirea perimetrelor
unor locuinţe: L 7, L 9 în m 37-39, L 10 în m 16-19, L 11 în m 20-25.
L 12 în m 25-28, L 13 în m 1-3. Dată fiind situaţia din m 28-31, undl.'
se aflau şi bulgări de pămînt în.roşit de foc, care este sigur că provin
de la pereţi de casă, şi cantitatea mare de zgură de fier, această încă
pere a fost considerată un al doilea posibil atelier în care funcţiona un
cuptor de redus minereul de fier ( A 2 ).
Secţiune~ VI (30 X 2 m). Paralelă cu S I şi numai la 1 m N de
aceasta, ea s-a deschis pentru a se verifica dacă „zidul" amintit se îndreaptă spre nord, ceea ce s-a confirmat în m 8. Este însă mai puţin
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şi începe mai de la suprafaţă (0,23 ni.), aceasta din cauza unei
de teren uşor înclinată. Predomină ceramica modelată cu mina,
dar nu lipseşte cea lucrată la roată, multe fragmente provenind de la
vase de provizii de culoare neagră, cafenie sau roşie, unele cu resturi de
materie organică în interior. Din m 10 provine un cuţit de fier, curb,
iar din m 23-26 un vîrf de săgeată foliform. Fragmente de rîşniţă din
tuf vulcanic s-au descoperit între m 5-13. Concentrarea materialelor
era între m 5-10; 15-21; 23-26, unde se af1[1 şi multă piatră de rîu.
Incercarea de întregire a planului nu a probat extinderea şi în aceast,-l
secţiune a locuinţei apărută în S I. In schimb, între m 15-21 şi 23-26
este clar că avem de-a face cu complexe de locuire, respectiv L I 4 şi
L 15.
Secţiunea VII (25 X 2 m), singura perpendicularii pe direcţia celor
descrise pînă acum, se afla la 3,50 m vest de capătul S III din anul 1980.
Numerotarea s-a făcut dinspre nord. Monumentele se situează între
m 1-4, 5-6 (o groapă cu diametrul de 1,10 m dar superficială, adîncită
doar cu 20 cm în pămîntul nativ); m 7,40-11. Părţile de podele de
piatră descoperite aparţin L 8 şi L 15. Un şir de bolovani, în m 7, pare
s,i formeze latura nordică a unei locuinţe rectangulare.
Şi aici predomină ceramica modelată cu mîna (Pl. 6). Dintre celefolte obiecte amintim o piesă din fier neterminată, un „zar" de lut ars
şi din nou un chiup cu buza în trepte (Fig. 9). Peste tot în secţiune, dar
cu precădere în zonele locuinţelor se înregistrează cărbune de lemn şi
zgură de fier (Pl. 6/a, b).
Secţiunea VIII (25 X 2 m), paralelă cu S III, a fost trasată la 4 m
sud de aceasta, decalată de capătul acesteia cu 1 m spre centrul aşezării.
Stratul de depunere nu depăşeşte grosimea de 55 cm. Intre m 5,40 şi
5, 70 pe peretele sudic şi între m 5,30 şi 5,70 pe cel opus s-a întîlnit încă
o dată „zidul" reperat în prima campanie. Nici aici el nu este mai compact şi mai bine păstrat, sugerat fiind doar de un şir de pietre de rîu
aşezate direct pe pămînt. În m 16 se află o groapă puţin adîncită (0,20 m),
în care s-a găsit multă ceramică fragmentară, inclusiv bucăţi din chiupul cu buza în trepte pomenit mai sus. încercarea de reconstituire a
acestuia duce spre un profil mult rotunjit, gîtul arcuit şi fundul inelar.
Toată ceramica este asociată cu chirpic înroşit şi cărbune de lemn. Pe
peretele de chiup se observă o ştampilă în formă de rozetă imprimată
înainte de ardere (Pl. 1/3; Pl. 7/a). In m 7 se află o „baghetă" de lut
ars, iar în rn 15 din nou un „zar" din acelaşi material. Profuziunea materialelor dintre m 5,50 şi 16 (Pl. 7, 8) se poate explica doar prin existenţa în acest sector a cel puţin două complexe de locuit, respectiv părţi
din L 11 şi L 12.
Secţiunea IX (25 X 2 m) este paralelă cu S II, de care o desparte
un martor de 0,50 m. Capătul ei estic este decalat cu 4 m spre centrul
aşezării. ,,Zidul" este surprins în m 2. In restul şanţului s-au descoperit
vestigii similare celor din m 5,50-16 al secţiunii precedente.
Secţiunea X (16 X 2 m). Despărţită de S III printr-un martor gros.
de 25 cm, este ultima din cele trasate la Copăcel. In afara materialelorobişnuite (ceramică de ambele categorii, podină şi chirpic înroşit) aici
s-au mai descoperit: o bucată dintr-o lupă de fier, nedesprinsă încă de
zgura din cuptor şi două bucăţi de lut ars, înroşit şi făţuit, a căror-
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unire poate să sugereze gura conică a unui orificiu în care se introducea
1ubul de suflare a aerului.
In cursul săpăturilor, în funcţie de necesităţi, au fost practicate şi
patru casete: caseta 1 (3,50 X 0,50 m), în peretele nordic al S I, cu scopul
de a surprinde cit mai mult din suprafaţa L 1; caseta 2 (2,50 X 1,25 m),
::e uneşte S II cu S IX, pentru a se dezveli complet cuptorul de piatră
menţionat; caseta 3 (2,50 X 1,50 m), în S V şi caseta 4, la capătul S X,
practic o continuare spre vest a precedentei, ambele cu rostul de a se
degaja cit mai mult din suprafaţa atelierului 2 (A 2).
II. LOCUINŢE: ŞI ANEXE ALE ACESTORA
Deşi cercetările de la Copăcel nu au ridicat probleme deosebite, terenul fiind aproape plat iar stratigrafia simplă, reconstituirea complexelor nu a fost întotdeauna lesnicioasă. Greutatea îşi are în mare mii.sură
explicaţia în răvăşirea repetată şi îndelungată a pămîntului în perio:ida
în care „La Gheorgheşti" se practica agricultura. Deteriorărilor cauzate
de plug li se adaugă lipsa gropilor pentru stîlpi, înlocuiţi aproape peste
:ot cu fundaţiile de piatră locală.
Con$ţructiv, locuinţele de la Copăcel erau durate, fără excepţie,
pe o temelie de piatră de rîu. Termenul nu se referă doar la conturul
construcţiilor, ci şi la suport, atît cel al padinelor, cît şi acela al pereţilor. Pe această bază se înălţau apoi pereţii de lemn şi acoperişul.
Foarte puţinele excepţii în care s-au găsit bucăţi de chirpic ars demonstrează că elevaţia era cvasi-totală din lemn. Acoperişul, în afara
scheletului lemnos, era asigurat de şindrilă sau stuf, peste cel din urmă
aşezîndu-se pietre. Dezvelirea în prima campanie a unei locuinţe ( L 1)
cc avea peste podeaua de pietre un strat de pămînt ce conţinea vestigii
in situ, iar peste acestea pietre de rîu mai mari, oferă explicaţia pur.erii lor peste şindrilă sau stuf (firesc ni se pare numai pe;;te cel din
urmă). Şi stuful, dar mai ales lemnul se găseau atunci din belşug în

zonă 6 •

De la acest sistem „arhitectural" nu se abate nici construcţia de dimensiuni apreciabile, din păcate imposibil de reconstituit integral, a cărei
fundaţie este des-amintitul „zid".
Forme-dimensiuni. Şi forma, şi dimensiunile complexelor de locuit
întîmpină dificultăţi de reconstituire. Pe de o parte acestea constau în
absenţa cvasitotală a grophlor de pari (excepţie parţială L 2), iar pe de
alta în tehnica şi materialele utilizate. Locul inundabil şi în mare parte
mlăştinos nu a permis în nici unul din cazuri adîncirea locuinţelor ci,
dimpotrivă, i-a obligat pe constructori la înălţarea lor deasupm solului.
Soluţia a fost găsită prin aşezarea direct pe pămînt a patului de piatră
ce trebuia să susţină elevaţia, piatră care, cu rare excepţii, se află acum
în poziţie secundară. Dovada cea mai elocventă o oferă construcţia cu
„zid" din partea de est a aşezării, din care nu s-a med păstrat decît
primul rînd de pietre de pe sol (însă nici nu ştim dacă au fost mai multe,
respectiv fundaţia mai înaltă), celelalte fiind purtate de plug ori căzute
' E. Pop, în Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeulni Botanic de la U11,iV1>rsitatea din Cluj, 25, 1945, p. 1-92; idem, în Natura, 6, 1954, p. 43.
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din vechime mai departe sau mai aproape de perete. La fel s-au
petrecut lucrurile şi cu temelia locuinţelor, excepţii, şi acestea parţiale,
putînd fi considerate L 1, L 5 (=A 1), L 6, L 7, L 12. Intervenea adesea
şi repararea sau clădirea unei case noi pe locul alteia mai vechi, planurile fiind firesc să se suprapună măcar în parte (L 1 cu L 5, L 6, 7 şi
L 9, 10 cu A 2 etc.). La celelalte (L 4, L 13) nu s-au păstrat decît mici
suprafeţe din podeaua de pietre sau din bolovanii căzuţi de pe acoperiş.
Este, deci, firesc ca în aprecierea formelor şi a suprafeţelor lor să intervină un coeficient de probabilitate pe care nu-l considerăm mic.
Bazîndu-ne pe ceea ce s-a mai păstrat din fundaţii am putut stabili
că L lA, L 2, L 3, L 6, L 8, L 9, L 10, L 14 şi L 18 aveau planuri rectangulare. Celelalte locuinţe (l:, 1, L 4, L 5 = A 1, L 7, L 11, L 13, L 15)
aveau planul circular sau apropiat de această formă, excepţie putînd să
fie L 11 care acum este aproape ovală. Multă incertitudine există şi în
privinţa L 17, nu doar în ceea ce priveşte planul, ci chiar în prezenţa ei,
reperarea făcîndu-se numai prin cele cîteva pietre rămase în secţiunile I
şi VI. Un semn de întrebare se pune şi în ceea ce priveşte L 14, piatra
de temelie de aici părfod să fi fost înlăturată cu ocazia construirii L 2.
Greu de delimitat, dacă nu cumva este vorba de reparaţii şi refaceri,
sînt şi perimetrele L 1O şi L 1Oa în care a fost găsită lespedea de CGnglomerat.
Zăbovim încă puţin asupra locuinţelor pe care le-am numit circulare pentru a ne exprima convingerea că ele nu puteau avea această
formă în modul cel mai riguros impus de termen. Am afirmat mai
înainte că lipseşte aproape total chirpicul, casele fiind construite din
lemn, amănunt ce ni se pare deosebit de important, măcar din două
unghiuri de vede,re: în primul rînd că nimeni nu putea locui pe timp
de iarnă într-o casă cu pereţii necăptuşiţi cu lut, prin care să treacă
vîntul, iar în al doilea rînd pentru că însăşi construirea unei asemenea
locuinţe este o problemă. intr-adevăr, dacă meşterii daci ar fi respectat
strict planul circular (folosind doar lemnul pentru elevaţie), ei ar fi trebuit să înfigă în pămînt par lingă par, ceea ce nu se constată, gropile
pentru aceştia lipsind. Sînt de presupus deci alte două posibilităţi constructive. Prima vizează din nou planul complexelor, care este de presupus că a fost poligonal, aşa cum s-a procedat şi la alte construcţii
dacice7 • A doua posibilitate vizează locuirea şi pe timp de iarnă, care
ar ptltea fi scoasă din discuţie, ceea ce ar duce implicit la concluzia
caracterului sezonier al aşezării dacice de la Copăcel. Şi în acest caz
însă s-ar putea vorbi numai de construcţii rectangulare sau poligonale.
Suprafeţele, măsurate pe depunerea actuală a pietrelor, deci nu
cel~ reale, oscilează între 24,75 mp (L lA) şi aproape 68 mp (L 10) la
locuinţele rectangulare şi între 37 mp (L 5 =- A 1) şi 40 mp (L 7) la cele
circulare sau ovale, spaţiu din care însă trebuie să se scadă mulţi metri
pătraţi.

Nu putem şti ce suprafaţă a avut construcţia cu „zid" de piatrC1,
dar din elementele de care dispunem (L = 24,50 m, l = 6,50 m, aceasta
7

Cel mai recent şi mai convingător exemplu: sanctuarul dacic de la
inedite I. Glodariu, FI. Costea).
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Cuptoarele şi vetrele, descoperite sînt relativ puţine, cauza putînd
fie în primul rind răvăşirea de plug, aceasta mai ales în cazul cuptoarelor cu pietrar. Un cuptor modest se află în S I, m 26 (numărind
de la capătul porţiunii notată cu minus), la limita vestică a L 1, spre
deosebire de cele două din S li (cuptorul 1 în caseta 2 şi cuptorul 2 în
m 44-45 ai aceleiaşi secţiuni, ambele cu pietrar şi situate în afara locuinţelor. Primul are un diametru (după prăbuşirea calotei) de 1,75 m,
celălalt de 1 m. Vatra cuptorului 1, trapezo:dală, are profunzimea de
44 cm, baza mare (în interior) de 35 cm şi cea mică (la gură) de 24 cm.
La prăbuşire, pietrele din boltă au surprins cărbune de lemn şi ce:;iuşC1.
ln celălalt cuptor nu s-a apucat a se aprinde focul, el putînd să fie construit cu puţin înaintea abandonării aşezării (deşi acesta nu este _un
rr.otiv obligatoriu, la el putîndu-se renunţa şi din alte motive}
O vatră ovală (V 1), cu semiaxele de 90 şi, respectiv, 70 cm se afla
;ii m 47 iar alta, mai modestă (V 2) în m 57-58 din S I, ca şi în S II,
rr 19-20, cu diametrul de 75 cm, înălţată cu 10 cm deasupra podelei
(V 3 ). Toate trei au partea superioară din lut făţuit. La primele două
~icesta este aşezat direet pe sol, la cea de a trei-a pe un pat de pietre.
O altă vatră (V 4), foarte deteriorată, se afla în S VIII, m 19-20, pe ea
surprinzîndu-se încă mult cărbune. Puţin deosebită de celelalte este o
,•atră din S V, m 2-3, în sensul că lutul bătătorit a fost amestecat cu
pietre ce răzbat pînă la suprafaţa de ardere, acest amestec fiind lu rindul
lui aplicat pe un strat de piatră de rîu (V 5). Vetrele 1 şi 4 sînt plasate
în afara locuinţelor, celelalte în interiori•. Cuptoarele sînt numai afarC1.
Alte construcţii în afară de cele prezentate pînă acum nu s-au găsit.
Destinaţia unora dintre acestea poate fi însă comentată. Este vorba,
;;-i primul rînd, de L 5 şi de A 2. In ambele s-au găsit suficiente dovezi
c.ă în incintele lor funcţionau cuptoare de redus minereul de fier, poate
similare celor de la Şercaia 10 sau din alte zone ale Dacieil 1 • Constructiv,
încăperile în care funcţionau acestea nu se deosebesc practic cu nimic
să

~ I. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-roman,• la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 52
urm. cu fig. li-18 (ulterior autorul a opinat şi pentru datarea acestuia în epocu
romană: Arhitectura dacilor, p. 145, nota 32); FI. Costeu, Cercetările din fortifica" ia dacică şi din cetatea feudală de la Rişnov, în Cumidava, XIV (sub tipar);
\'. Sîrbu, F. Atanasiu, Cercetările' din aşezarea ţ,eto-dacă de la Grădiştea, judeţul
Brăila. campania 1979-1981, în Istros, Brăila, HJ83, p. lGG vorbesc de ,,Yetre-cuptor
din pietre", fără a detalia, ceea ce nu împiedicf1 analogia.
& FI. Costea, Cultura materială a dacilor din Bazinul Oltului transilvan, în
Latene şi în timpul stdpînirii roman,! (teză de doctoral), p. 4'.l şi urm.; I. Glodariu,
FI. Costea, I. Ciupea, op. cit., p. 3H; Fl. Costea, loc. cit.
1~ ,I. G!odariu, FI. Costea, op. cit., p. 18 şi fig. 4 (de5en). fig. î-R (foto);
I Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizafia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 17,
23 şi fig. 5a, 5b.
11 M. Turcu, în Omagiu lui Con.~tantin Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 38!! şi mm.;
Y. Wollmann, Valoarea cercetărilor metalografice pentru studierea urior descop1'riri arheologice, în Apulum, IX, 1971, p. 283 şi urm.; I. Glodariu, E. Iaroslavschi,
O]). cit., p. 21-23.
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de complexele de locuit. Din nefericire nu se beneficiază de situaţia de
la Şercaia unde cuptorul este reconsti'tuibil 12 •
O prezenţă insolită în arhitectura de la Copăcel este des-amintita
construcţie cu „zid" d~ piatră (Fig. 2). Nu doar dimensiunile, ci în special grija pentru a">igurarea unei fundaţii speciale o detaşează de celelalte monumente. Dată fiind orientarea, aproape similară cu a construcţiilor centrale din sanctuarele complexe „concentrice", iniţial am fost
tentaţi să credem că avem de-a face cu o componentă a unui asemenea sanctuar. In afară de această orientare (NV-SE) mai putea fi luată
în -discuţie sărăcia materialelor, în toată suprafaţa delimitată de „zid" descoperindu-se doar un vas întregibil (în S II), o fibulă şi un vîrf de să
geată (S V), aceasta vorbind de obiectele mai deosebite, pentru că în rest
şi aici se găseşte ceramică fragmentară dar în cantităţi mult mai mici
decît în afara perimetrului construcţiei. Dat fiind faptul că tocmai în
această parte a aşezării recent s-a procedat la îndreptarea terenului, cu
care ocazie cea mai mare parte a pămîntului arabil a fost transportatc-1,
efectiv nu se poate afirma că se întîlneşte situaţia constatată în general
în sanctuarele dacice. Pe de altă parte, presupunerea că ar putea fi vorba
de o construcţie cultică este superfluă în condiţiile în care nu există dovezi ale existenţei celorlalte „cercuri" în care trebuia să se înscrie cea
acu:m în discuţie.
Afirmaţia abia făcută lasă pentru construcţia dacică de la Copăcel
şi posibiHtatea interpretării ei drept „palat". Analogiile din alte zone
ale Daciei 13 ar putea fi aduse în discuţie ca argumente. Dificultatea
constă însă în atribuirea ei pe seama unui conducător local ori a unei
aristocraţii, care nki una nu-şi argumentează în vreun fel prezenţa
la Copăcel, ca să nu mai vorbim de inconsistenţa unei asemenea atribuiri în cazul în care acceptăm caracterul sezonier al locuirii. Oricum,
ea distonează mult cu modestia celorlalte monumente de arhitectură clin
aşezare.

După cum s-a observat din descrierea săpăturii, gropile de provizii
menajere lipsesc. Explicaţia poate fi cea avansată pentru aşezarea de
la Cuciulata 14 sau din alte părţi, care şi aici ni se pare simplă: inutilitatea lor într-un sol aproape permanent îmbibat cu apă, înlocuite fiind
de magazii supraterane sau, mai simplu şi mai practic, de chiupurile ce
se puteau păstra în locuinţe.

şi

I. Glodariu, FI. Costea, loc. cit.
M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Tran-~i!vaniei, Bucureşti, 1966, p. 28-29; C. Mătasă, I. Zamosteanu, M. Zamosteanu,
în l\1ateriale, VII, p. 340; N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1968,
p. 18; R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 27 şi urm.; D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 62 şi urm. Pentru „casele" de la Burid:wa
liÎ Popeşti vezi propunerile de reconstituire făcute de V. Antonescu în Introdur,•re
in arhitectura dacilor, Bucureşti, 1984, fig. 10-12, precum şi discuţia asupra ll'lr
la I. Glodariu, Arhitectura dacilor, Cluj-Napoca, 1983, p. 25-26.
" Gh. Bichir, în StCom, 14, 1969, p. 123 şi urm.
12
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II1. MATER!_4.LUL ARHEOLOGIC
Deşi în mare măsură bulversat şi deteriorat, -el este mai bogat decît
în alte aşezări din Ţara Făgăraşului1 5 şi constă din ceramică, unelte din
fier, piatră şi lut, accesorii de îmbrăcăminte, arme, bucăţi de lupe şi de
zgură de fier etc.
Ceramica, lucrată la roată sau modelată cu mîna, a fost în antichitate de o calitate excelentă. Cum loessul nu a permis însă drenarea rapidă a apelor pluviale, aceasta a suferit o degradare lentă, ireversibilă,
în special cea de uz comun, ceea ce nu permite decît în rare cazuri întregirea vaselor. Olăria modelată cu mîna este reprezentată în primul
rînd de oale-borcan, apoi de ceşti, vase de provizii şi, mai rar, de capace
şi de fructiere. Există vase negre, unele cu slip, dar şi, preponderente,
vase brune şi roşii, cu ardere aproape oxidantă. Primele au forme diverse, mai puţine cele cu profil arcuit şi mai numeroase cele zvelte
Buza este uneori dreaptă, alteori mai mult sau mai puţin înclinată spre
exterior. Fundul este constant retezat drept. Ornamentaţia, incizată ori
în relief, este de cele mai mu}te ori combinată. Butonii, la vasele mai
vechi, negricioase, sînt prismatici, alungiţi, pentru ca în faza mai recentă
să fie fără excepţie cilindrici, decoraţi cu alveole sau cu incizii în cruce
De pe mulţi decorul lipseşte. Pe multe vase butonii cezurează brîul
alveolat sau şnur, pentru ca în alte cazuri să însoţească elemente de
decor incizate. Surprinde absenţa decoraţiei de pe ceşti, toate troneonice.
Ceramica lucrată la roată reprezintă circa 300/o din olărie. Fructierele, aproape toate cenuşii, au în genere buza orizontală şi uneori lată
de 6-7 cm. Unele exemplare, puţine la număr, au buza înclinată spre
interior. Nu se poate vorbi de o constantă în înălţimea picioarelor, nici
la cele gri-cenuşii, nici la cele (mai puţine) roşii, arse oxidant. Surprinde
lipsa decorului lustruit, deşi explicaţia poate să o dea şi în acest ca:a:
deteriOi'area produsă de umiditatea excesivă în care s-au păstrat vasele.
Dintre celelalte categorii de materiale subliniem încă o dată prezenţa în toată suprafaţa aşezării a chiupurilor cu buza în trepte. Nu surprinde raritatea chiupurilor cenuşii, predilecţia pentru cele roşii fiind
de fapt tot o problemă de calitate, impusă de aceeaşi umiditate. Decorul
lor, numai pe umăr, constă din incizii circulare grupate în cite două
benzi ce încadrează linii vălurite. Toate au fundul inelar.
In aşezare s-au găsit şi alte specii ceramice (căni, străchini), însă
nesemnificative cantitativ şi neîntregibile.
Alte materale. In afara fragmentelor de rîşniţe din tuf vulcanic.
răspîndite în toată aşezarea şi a ascuţitorilor din gresie, din locuinţe,
din ateliere şi din stratul de depunere au mai provenit: o foarfecă, cuţite
întregi sau fragmentare, patru vîrfuri de săgeţi, o spiră de sîrmă din cupru (Pl. 9), două „zaruri" şi un bastonaş de lut ars, lespedea de conglomerat din S V şi o gresie cu urme de folosire ca filieră sat-1. pentru
ascuţirea ori finisarea obiectelor de metal filiform~ (Pl. 2/b). Peste tot
in aşezare, dac cu concentrări mai mari în zona atelierelor A 1 şi A 2
15

I. Glodariu, FI. Costea, op. cit., p. 26-22.

AŞEZAREA

DACICA DE LA COPACEL

107

este zgura de fier. In ,aceleaşi puncte se aflau şi !Pietre de ca'loar, oare
sigur nu provin din cariere locale. La cele de mai sus se adaugă tetradrahma Dyrrhachium şi drahmele Xenon (două exemplare, toate în colecţia muzeului făgărăşan).
IV. INCADRAREA CRONOLOGICA A MATERIALELOR ŞI A AŞEZARIJ

Spre deosebire de aşezarea de la Şercaia, unde datarea nu s-a putut
face decit pe baza ceramicii 16 , locuirea de la Copăcel este mai uşor de
delimitat în timp. Monedele macedonene, fibulele cu corpul puternic
arcuit, fibulele cu resort scurt sau lung ori cele numite „linguriţă" sînt
argumente suficiente. Ceramica, beneficiară în acest caz a unei datări.
mai strînse, înregistrează tipuri de vase ce se pot eşalona de la finele
veacului al Ii-lea î.e.n. pînă în preajma cuceririi romane, răstimp în
care încadrăm şi aşezarea dacică de la Copăcel.
V. CARACTERUL A$EZARII

De la început spunem că revenim asupra părerii exprima:te în urma
campaniei din anul 1980, cînd vedeam în dacii de la Copăcel o comunitaite predominant pă!Sitorească 17 • Cele cil'ca 20 de construcţii, de locuit
s,au cu caracter special (la care se adaugă cea cu fundaţie de piatră)
aduc suficiente argumente pentru a se susţine ,că localnicii nu puteau
fi <lecit în mică măsură preocupaţi de agricultură sau de păstorit, <leş:
condiţii de practicare şi a acestora există din belşug. Aşezarea de b
Oopăcel se deosebeşte în parte de cele obişnuite, cunoscute pe întreg
pămîntul dacic, nu atît prin modul de construire a locuinţelor şi prin
lipsa totală a gropilor de provizii ori de menaj, ci, mai ales, prin îndeletnicirile locuitorilor. După cum a rezultat din cele prezentate pînă acum,
cel puţin în încăperile A 1 şi A 2 au funcţionat cuptoare de redus minereul de fier. Interesant este că acestea sînt şi singurele care au avut
pereţii lipiţi cu lut, deosebindu-se prin importanţa care li s-a dat de
case. Tot în perimetrul lor, dar şi împrejur, s-a descoperit cea mai mare
nantitate de zgură de fier şi chiar o parte din o lupă neprelucrată.
Probabil că şi la Copăcel reducerea minereului de fier se făcea în
cuptoare monoşarjă, ca la Şercaia, în apropiere 18 . De asemenea nu este
exclus ca fierul să fi fost prelucrat pe loc, cum poate fi interpretat numărul mare de obiecte din acest me'bal (Pl. 9), deşi unelte de făurărie
nu s-au descoperit.
O întrebare, care credem că se poate pune măcar ca ipoteză, este
clacă metalurgia fierului era singura în care erau specializaţi localnicii
daci. Semnul de întrebare l-a ridicat lespedea amintită, singulară şi,
într-un fel fără sens într-o aşezare în care piatra se găseşte din abundenţă. Pentru a găsi o explicaţie plauzibilă acestei prezenţe insolite am
'.;upus piesa unui examen petrografic şi analizelor cantitative şi calitative, analize care s-au desfăşurat în paralel dar fără ca specialiştii să
p. 23.
FI. Costea, în ActaMP, V,
Suprn, nota 10.

rn Ibidem,
17

19

Zalău,

1981, p. 172.
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aibă cunoştinţă

de iicest 'lucru.

Prezentăm

pe· scurt rezultatele analize-

lor.
1. Analiza petrografică. Piatra, în greutate de cîteva zeci de kg,
provine din falia cea mai nordică a Munţilor Făgăraşului, situată la
7-7,5 km sud de Copăcel. Este o formaţiune miocenă (helvetian-tortonian), bine cimentată cu numeroase fragmente de roci (cuarţite, şisturi
cloritoase de culGare verde, şisturi amfibolice de culoare verde închis
spre negru, gnaise granitice cu ortoză roşietică etc.) şi prezintă fenomene de alterare chimică (în special limonitizare, mai accentuată la suprafaţă). Compoziţia chimi~-minerală a rocilor incluse este în mare
următoarea: cuarţi te (cuarţ= SiO 2); şisturi cloritoase (clorite= silicaţi
de magneziu şi fier= penin, clinoclor etc.); şisturi amfibolice (amfiboli= silicaţi complecşi de Ca, Na, Mg, Fe, Al, ex. hornblenda, actinatul etc.); gnaisul granitic şi ortoza (= feldspatul de potasiu= A1Si 3 O 3 )
+ mica albă (= KA1 2 (A1Si3O 10) (FeOH) 2 şi uneori mica neagră
(A1Si3O 1o) (FeOH) 2 (K(MgFeh 19 •
2. Analiza cantitativă de laborator. 1n paralel cu analiza petrografică un bulgăre prevalat din bloc a fost supus analizei de laborator la
lntreprinderea „Tractorul" din Braşov, rezultatul acesteia fiind urmjtorul: SiO 2 = 37,300/o; CaO = 21,460/o; Al 2O 3 = 9,660/o; Fe 2O3 = 5,640/o;
MgO = 2,850/o; TiO 2 = 0,92¾; Mn = 0,82 %, toate la umiditatea de 0,678.
Subliniem că analiza nu este încheiată, unele elemente, cum este cuprul
oare a fost sesizat în cantitate mare şi printre primele, nu a fost mă
surat.
In acelaşi ~aborator a fost supusă expertizei şi o bucată de zgură
în greutate de 750 g, aflată în vecinăt:citea lespezii. Rezultatul: sulf=0,013;
SiO 2 = 51,68; hidroxid de calciu= 3,46; MgO = 2,66; Fe~O~ = 27,55;
Alp 3 = 8,65; C = 0,19 (toate în procente, măsurătorile făcîndu-se la
umiditate de 1,6620).
3. Analiza spectrografică. Aşa cum s-a mai spus, lespedea are un
înveliş din compuşi rezultaţi din ardere (limoniţi), acoperit la rîndul
lui de o crustă de argilă, groasă de 1-4 cm, pigmentată şi ea cu compuşi
de alterare. Fiind clar că toate depunerile au luat naştere în urma unui
proces termic intens, ele au fost supuse, împreună, unei analize (repetată, rezultatele fiind identice) la Universitatea din Braşov. Cantitativ,
descrescînd, ordinea elementelor depistate este: fier, plumb, cupru,
nichel 2 1 •
Ponderea însemnată a plumbului permite unele supoziţii ce vizează
în primul rînd posibilitatea de a explica prezenţa lui în aşezare, precum
şi utilizarea. In relaţie directă cu aceste ::i_3pecte este însăşi prezenţa
conglomeratului. Este, credem, exclus ca piatra să fi fost transportată
destui kilometri pentru a fi integrată unei construcţii atîta vreme cît
acestea erau posibile şi mai lesnicioase cu materialele existente chiar

din

19 Determinare făcută de conf. univ. dr. Ioan Soneriu
Braşov, căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale.
20

din

de la Unin2rsitatea

Analize efectuate de dr. ing. D. Dumitru de la !ntreprinclerca „Tractorul"

Braşov, căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale.
21 Ambele analize (prima în anul 1984, rezultatele

fiind prezentate la simpozionul Sargetia, 1985), au fost efectuate de dr. Cecilia Costea de la Universitatea
din Braşov, căreia îi mulţumim călduros şi pe această cale.
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pe loc. De fapt ea nici nu făcea parte d;ntr-un edificiu, fiind ascunsă
într-un moment de pericol, pentru a fi refolosită la o sperată reîntoarcere, care însă nu s-a mai produs. O dovadă că înainte de a fi ascunsă
a fost utilizată într-un mod anume o poate aduce partea superioară a
!Jlocului, aproape perfect aplatizată artificial. Deducem că nu atît blocul
ca întreg le era dacilor de trebuinţă (de.1i cu el se putea destul de ~ine,
de exemplu, astupa gura unui cuptor, de unde probabil şi crusta amintită), ci sfărîmat, mărunţit. Se ştie că clementul aflat în cantitatea cea
rniai mare (Si0 2 = cuarţitul) a fost dintotdeauna şi este şi în prezent
utilizat în industria sticlăriei, a glazurilor şi a smalţurilor, specia Gey'.-'erit (abundentă aici) numai la sticlă. La rîndul ei, hornblenda se foloseşte ca adaos la scăderea temperaturilor pentru scoaterea fierului din
:-:1inereu. Ortoza, dintre gnaisuri, este şi ea întrebuinţată în industria
'.~ticlăriei, a porţelanurilor şi a emailurilor.
După cum s-a văzut din datele analizei efectuate la Intreprinderea
„Trac.arul", între componenţii depistaţi era şi calcopirita (CuFeS 2), adusă
sigur din Bazinul Ciucului 22 , cea care la noi în ţară are concentraţia de
34,5°/o Cu. Prezenţa ei aici este la fel de interesantă ca şi aceea a materiei prime din care se extrăgea plumbul.
Convingerea celor trei specialişti de la laboratoarele amintite este
că la Copăcel se practica sigur metalurgia fierului şi a bronzului. Păre
rea aceloraşi şi a noastră este că nici conglomeratul, nici plumbul (în
primul rînd) nu-şi aveau rostul în aşezare dacă aducătorii lor nu se
ocupau şi cu „fabricarea" sticlei. Rămîne cercetărilor viitoare lămurirea
acestei susţineri, caz în care ele nu ar face decît să înmulţească şi să
întărească dovezile deja existente 23 , ceea ce ar contura şi mai bine caracterul aşezării dacice de la Copăcel.
FLOREA COSTEA

L'HABIT ATION DACE DE COP ACEL, DEP.

BRAŞOV

(Resume)
L'auteur presente Ies resultats des recherches archeologiques effectuees dans
l'habitat dace de Copăcel, durant 1980-1985. On a pratique IO sections, qui ont
1;ermis l'identification de 20 maisons et 2 ate!iers. Les maisons et Ies ateliers ont
0te construits sur une fondation en pierre locale, sur Iaquelle on a eleve des murs
z:n bois. Le toit etait en sisseaux ou en roseaux. La plupart des habitations etaient
n:ctangulaires.
Dans Ies maisons et Ies ateliers on a trouve: de la ceramique, des outils
en pierre, metal, terre-cuite, des fleches, des accessoires vestimentaires, des monnait,, macedoneenne:,. Tout autour de l'habitation, mais surtout dans Ies ateliers,
l'n <!. trouvt: beaucoup de scorie, des decombres de fours a reduire le fer, du fil
Cc'n cuivre. De meme a-t-on trouve un grand bloc de conglomerat !equel, etant
,oumis a une analyse spectro-chromatique, a demontre que Ies Daces de Copăcel
prnc.:quaient la m[U11lurgie du fer. du bronze et
probablement - ils conn,fr,,aient le processus de la fabrication de la verre.
I! est bien probable que cette habi tation date de la fin du IIc siecle a\·.n.e.
et c:~:·e!le clure ju· qu':\ la conquete romaine.
22 Pentru orii;-in.-:::-. şi utilizarea unora din elementele şi minereurile componeme ale acestora a s~ vedea in special Manualul chimistului, II, Bucureşti. 1956.
23 E. Iaroslavschi, Au prelucrat dacii sticla?, în Studii dacice, Cluj-Napoca,
1981, p. 166-173.
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Fig. 1. Plan <1e situation (a= l'habitation dacique) .
Fiţ . 2 . Planul săpăturilor şt amplasarea complexelor.
Fig. 2. L e plan des fouilles et l'emplacement des complexes.
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ABSIDA

CENTRALĂ

A MARELUI SANCTUAR ROTUND
DE LA SARMIZEGETUSA REGIA:
CONSIDERAŢII ASTRONOMICO-MATEMATICE

A. Unele

consideraţii

cu caracter general. Problema unor posibile
astronomie la geto-daci se înfăţişează cercetătorului cu
date iniţiale; în afara cîtorva referiri ale unor autori antici ca Herodot, Strabon, Porphyrios sau Iordanes şi de sanctuarele terasei de la Sarmizegetusa Regia, nu dispunem practic de nimic altceva
referitor la acest subiect; despre acestea din urmă, pînă de curînd, b[1nuiam doar că sînt în legătură şi cu astronomia*.
Majoritatea încercărilor de „descifrare" - în sens astronomic - a
componentelor terasei sacre din fosta capitală a statului dac au avut
ca fond, în principal, metode de tip aritmetic, marcaje de timp (zinoapte, lună sinodică, an tropic) pe blocuri, stîlpi de piatră, etc., în intenţia de a se obţine calendare, mai mult sau mai puţin exacte, solare.
lunare, sau luni-solare 1• Matematic vorbind, condiţia necesară pentru un
eventual calendar reprezentat astfel este desigur coincidenţa ciclurilor
temporale cu grupările de stîlpi, tamburi, etc., dar, dat fiind complexitatea problemei calendarelor, această coincidenţă nu reprezintă şi condiţia suficientă~; sînt indispensabile şi alte date despre spiritualitatea
lor - pe care spre regretul nostru nu le avem - date care să ne permită să selectăm din mulţimea variantelor posibile oferite, acel ciclu calendar care le-a aparţinut3. Pe orice colecţie finită de obiecte (blocucunoştinţe de
foarte puţine

• !mi re\"ine plăcuta îndatorire de a mulţumi şi pe această cale dr. Ioan GJ:,dariu şi cunf. Ieronim Mihăilă pentru numeroasele observaţii stimulatoare şi utile,
clt şi pc>ntru verificările efectuate cu ocazia citirii manuscrisului.
1 Prin calendar înţelegem orice shtem de măsurare a unor intervale lun11i
de timp, prin împărţire11 in ani, luni. zile, sistem bazat pe fenomene naturale pe1 iodice mişcarea soarelui şi a lunii. lntrucît anul şolar, de exemplu, nu conţine
un număr întreg de zile, sîntem siliţi să recurgem la intercalarea unor zile suplimentare care să compenseze, după o perioadă de timp, acumularea fracţiunilor
de an solar pe care le neglijasem la stabilirea „anului calendaristic" (deci un
„aparat de corecţii" -- n.n.). Aceasta explicii în parte complexitatea problemei
calendarelor şi încurcăturile produse în decursul secolelor în diferitele tări pentru
calcularea marilor intervale de timp. (G. Stănilă, Sisteme calendaristice, 1980,
p. 9).
2 Un scurt exemplu nădăjduim că va fi mai elocvent decît definiţia riguros
matematică a ceea ce se înţelege prin ,,condiţie necesară şi suficientă". Condiţi11
necesară pentru promovarea unui examen este prezentarea la acesta; evident că
acest fapt nu este suficient - mai trebuie încă o condiţie: să cunoaşt<2m materia
respecti \"ă.
3 „Existenţa acestor două mari unităţi de timp anul solar şi anul lunar
- combinaţia lor: - anul luni-solar şi încercările anticilor de a le pune de acord
intil"e ele cit şi cu unele sărbători religioase, au dus la apariţia a peste 200 de
calendare, unele dintre ele avînd o vechime de aproximativ 6000 de ani" (G. Stă
nilă, op. cit., p. 8).
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rile dii\ sanctuare, copacii dintr-un parc, fE!'l"estrele de pe faţada unei
clădiri, etc.) se pot imagina orice şi oricîte cicluri temporale dorim, inclusiv oricîte aparate de corecţii, mai simple sau mai complicate; ori,
numai cu atît nu vom convinge pe nimeni. Este demn de subliniat faptul că atît Constantin Daicoviciu4 cit şi Hadrian Daicoviciu5 avertizează
la timpul potrivit că ., ... nu vedem de ce toate sanctuarele trebuie puse
în legătură cu calendarele" şi că deci acolo mai putea fi vorba pe lîng[t
calendare şi de încă alte semnificaţii. Această carenţă metodologică a cercetării, absenţa condiţiei suficiente, a dus în mod firesc la întrebarea
,,care dintre calendarele propuse este cel real" şi a avut drept consecinF: C'reşterea neîncrederii specialiştilor din domeniul arheologiei şi istoriei faţă de asitfel de încercări, respectiv consolidarea părerii că „se
poate demonstra orice cu matematica". Ca urmare, fiec::ire nouă ipotez:i
în domeniul astronomiei dacilor - evident nu n tuturor dacilor ci a
unor grupuri de cunoscători din vîrfurile societăţii geto-dace - este serioc:; grevată de neîncrederea acumulată în acest mod. Absenţa unor rezultate convingătoare din partea 2ceistor tipuri de cercetări ne-a deter minat să restrîngem mult plaja poc:;ibiliLi.ţilor analiz:::tă şi să încercăm
un cu totul alt mod de ,abordare a problemei.
B. Consideraţii cu caracter metodologic. 1) Este cunoscut faptul că
un mare număr de descoperiri îşi datorează existenţa aplicării unor reguli metodologice clare şi bine determinate; nu mai puţin cunoscut este
şi faptul că, alte ori, metodologii consacrate au împiedicat cercetarea
şi au c1eterminat chiar stagnarea ei. Considerînd că nu există un sistem
de reguli cărora să li se supună orice act al cunoaşterii şi orice cercetare
ştiinţifică, rezultă că ,o anume metodologie va avea succes numai într-un
domeniu limitat şi că, în consecinţă, orice reguli metodologice trebuiescadaptate împrejurărilor şi deci mereu reinventate. In cele ce urmează,
în încercarea de a găsi unele soluţii ale problemei în discuţie, ne vom
propune o nouă metodologie pe care o dorim mai adecvată scopului
enunţat.

Căutarea unor cunoştinţe sau metode astronomice la geto-daci trebuie să fie călii.uzit:1 - după opinia noastră - de cîteva evaluări: cea
mai importantă este aceea a nivelului probabil al acestor cunoştinţe;
o alta ar fi aceea a tipului ipoteticei lor astronomii. Nu putem căuta
rceva fără să avem o idee clară a ceea ce vrem să găsim; altfel spus,
pentru a avea o speranţă rezonabilă de a reuşi, cercetarea noastră trebuie să fie orientată de o idee precisă a ceea ce căutăm. Obiectivul urmărit cînd facem asemenea evaluări nu este emiterea de aserţiuni despre
astronomia strămoşilor noştri dacii, ci doar de a ajunge la o ipoteză de
lucru c::ire să ne poată orienta cercetarea.
Supoziţia de bază a acestui nou mod de încercare este aceea că,
raportat la nivelul de dezvoltare ,al astronomiei antichităţii de acum
aproape 2000 de ani, cunoştinţele lor în acest domeniu erau aproximativ
de nivel mediu şi că deci au folosit, mai mult sau mai puţin, cunoştin ţ,ele, metodele şi instrumentele astronomice ale epocii istorice în care au
fost construite şi utili~te sanctuarele. Această evaluare poate fi total

• C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, 1951, p. 66.
Hadrian Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, 1972, p. 263.
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dar probabilitatea că ea să fie aşa este foarte mica, iar probabilitatea ca rezultatul să fie corect este mare. Considerăm că este tot ceea
ce putem pretinde faţă de precaritatea, aparentă, a datelor de intrare
ale problemei. In ceea ce priveşte cea de a doua problemă majoră care
credem că trebuie sa orienteze cercetarea noastră şi anume cea a tipului
ipoteticei lor astronomii, este cunoscut faptul că, de exemplu, din acest
punct de veder~, două dintre marile astronomii ale antichităţii, cea a
babilonienilor şi cea a grecilor, erau deosebite: în timp ce prima era o
.astrononie de tip aritmetic, cea de a doua era de tip geometric. Ori, în
cazul acesteia din urmă nu credem că mai este nevoie să argumentăm
că o influenţă asupra cunoştinţelor astronomice ale dacilor a fost nu numai posibilă ci a şi existat realmente 6 • O altă consecinţă metodologică
::i acestui punct de vedere a fost faptul că ne-am propus să cercetăm
-dimensiunile geometrice ale sanctuarelor, precum şi rapoartele dintre
.acestea, ca o funcţie de variaţia umbrei meridiane a unui gnomon - cel
mai simplu instrument al antichităţii - aspecte practic neabord:1te pînă
in prezent'. In plus, utilizarea raportului a două mărimi ne asigură independenţa faţă de unităţile de măsură pe care le folosim noi azi cit şi faţă
de cele pe care s-ar fi putut să le fi utilizat ei atunci (eventuale unităţi
greceşti, romane sau posibil proprii). Din punct de vedere practic, a_e<!st{t
nouă modalitate de abordare a problemei are ca punct de pornire cercet<lrile prof. dr. Gh. Chiş şi prof. P. Mureşan , ale gen. ing. Vasile Dragomir şi col. dr. ing. Marian Rotaru1\ precum şi cele proprii ale autorului10, cercetări care au determinat aici o serie de direcţii solstiţiale~,
-echinocţiale precum şi direcţia nord-sud (meridiana locului), totul marcat în teren fără echivoc prin blocuri de piatră, centre ale sanctuarelor,
,:alea sacră, etc., direcţii care dovedesc că sanctuarele au fost orientale
„1tît în spaţiu cît şi localizate în timp de către constructorii lor. Totodat'i
vom prezenta şi unele ipoteze legate de elementele pe care le vom
numi în continuare „de tip aritmetic" (stîlpi, tamburi, etc.) precum şi de
modul de organizare al unora dintre acestea în teren (cercuri, dreptun@_iuri, precum şi grupările lor), în vederea unei eventuale sinteze - în
:sens astronomic - a celor două aspecte atit de pregnante în incinta
~;anctuarelor: aspectul „geometric" şi aspectul „aritmetic".
2) Precauţiuni şi restricţii. Evident trebuie<;c luate unele precauţii
·soluţiile pe care ni le propunem de tipul celor posibile şi eventual,,
('hiar probabile - în baza metodologiei enunţate, soluţii care trebuie să
8

Este desigur o altă problemă dacă în perioadele• cînd a exercitat a,en12ne:i
as.tronomia grecilor suferise sau nu, la rîndu 1 l'i, influen(a altor asl.ronomii. Istoria ştiinţei situează prima lucrare in lim!Ja greac,\, care folosf'a împt"1rtirea babiloniană a cercului în 3GO'. aproximativ in _iurul anului :!DO i.c.n. - Hin~1cle „Despre ascensiune". Este cunoscut faptul c{1 Iliparc a utilizat şi el împărţirea
-<·ercului în 360". (E. Kolman, Istoria matematicii în crntichilate, 1963, p. 149 ~i 189).
' FI. Stănescu, Soarele de andezit. Determi,wrl'a solsii: iilor .~i ceh inu,·/ i;lo:-;
-oblicitatea eclipticii. Comunicare la AOS din R.SR HlB:i.
8 Gh. Chiş, P. Mureşan, Elemente[<' astronom;c,' ole ,nictuarului daci·· de /:,
:-;armizegetusa Regia (Roumanie). Comunicare prezt·ntatr1 l:1 ,tl XV-iea Congres i~wrnaţional df' ştiinţe istorice.
9 V. Dragomir, M. Rotaru, Mărturii wodczir<'. Hlfl'.i. 1i. •~.
1 FI. Stănescu, Direcţii şi orientări 1·11 ,·c1r·1c/<'r wi ro,wmic la Sarmizege:i:.,a
R, '1ia. Comunicare prezentată la AOS clin RSH, 1981.
6
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se încadreze în cun~ţinţele epocii şi să utilizeze instrumente simple de
tipul riglei (sforii) sau compasului, vor trebui în plus:
·
- să nu utilizeze pe cît posibil calcule numerice, deci să obţinem
în principp.l soluţii de tip grafic, cel puţin pînă în momentul în care
realitatea fizică materializată în piatră, în incinta sanctuarelor - elementul fundamental al cercetării noastre
va anula această restricţi-e.
- să nu folosească decît. argumente ce se bazează în exclusivitate
pe observaţii cu caracter astronomic.
- din punctul de vedere al cunoştinţelor noastre de astăzi, soluţiile
să aibă la bază consecinţele matematice ale unei ipoteze de lucru.
In acest cadru metodologic şi cu aceste precauţiuni vom încerca, în
tentativa de a ne apropia de îndepărtata gîndire a strămoşilor noştri
dacii, să ocolim principalul obstacol care ne stă în cale: absenţa unor
documente scrise de epocă, explicite, referitor la acest subiect.
C. Soarele de andezit. Primele rezultate obţinute cu acest nou tip
de abordare a problemei au fost cele ce au demonstrat - în cazul ipotezelor noastre, desigur - că altarul cunoscut sub numele de Soarele de
andezit a avut în epocă şi o altă destinaţie, şi anume aceea de cadran
solar 11 • Acesta folosea proiecţia stereografică în sensul lui Hiparc 12 pentru a marca pe disc valoarea pe care o avea oblicitatea eclipticii, acum
aproape 2000 de ani (E = 23°40'), constatare ce localizează în timp construcţia altarului cadran solar în aceeaşi epocă în care au fost trasate
în sanctuare şi direcţiile solstiţiale amintite: epoca regatului lui Burebista şi Decebal 13 .
O posibilitate de confirmare a celor constatate pînă acum am avea-o
atunci cînd, pornind pe cu totul altă cale, şi utilizînd caracteristicile de
tip general şi local ale sferei cereşti înscrise pe disc vom obţine aceleaşi
rezultate pe suprafaţa altarului - cadran solaru. In acest sens, ca o
consecinţă a utilizării proiecţiei stereografice pe Soarele de andezit vom
considera - prin ipoteză - că suprafaţa acestuia reprezintă „timpanul"
11 FI. Stănescu, Consideraţii privitoare la posibile semnificaţii astronomice ale
altamlui de la Sarmizegetusa Regia, ActaMN, XXII, 1985-86, p. 109.
12 încercările vechilor greci de a proiecta sfera pe un plan au avut ca rezultat
·" ~i proiecţia ~tereografică, atribuită lui Hiparc (sec. 2 î.e.n.): cînd punctul M (fig. 4 a}
descrie pe sferă conturul unei constelaţii de exemplu, M', proiecţia lui pe planul
ecuatorului (considerînd pe V ca „punct de vedere"). descrie o figură de c1ceeaşi
formă, păstrînd unghiurile. Punctele M şi M' sînt inverse, existinci rel:t\ia:
VM · VM' = VN · VO = constant.
ta I. Glodariu, E. Iaroslavschi, A. Rusu, Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii
Orăştiei, 1988, p. 228-243.
14 Aceste caracteristici ale sferei cereşti sînt următoarele (fig. 3a): a) G<merale: 1) Direcţia nord-sud „axa lumii" (meridiana locului) materializată de cen:rul
discului, .,raza de piatră" şi două blocuri din axa sanctuarului dreptunghiular ,.distru~": 2) Oblicitatea eclipticii în epocă (E = 23"40') printr-o proiecţie stereografică în
sensul lui Hiparc: tg E/2 = Rec (Raza cercului central)/Rd (Raza discului). b) Lo::al,~
(pentru un gnomon cu hg = Rec+ Rd) 1) Diferenţa umbrelor gnomonului la cele
2 ~olstiţii e~te marcată în teren prin capetele „razei de piatră". 2) Lungimea cerc-ului cu piese „T" de marmură este egală cu de două ori lungimea „razei ele
piatră" deci cu lungimea pe care o parcurge vîrful umbrei gnomonului într-un an
tropic. (FL Stănescu, op. cit., p. 110-118).

MARELE SANCTUAR ROTIJND DE LA SARMIZEGETIJSA

123

fig. 3b unui astrolab în sensul lui Hiparc-1 5• In consecinţă ar trebui să
regăsim pe disc arcele diurne la cele două solstiţii. Pentru sfera cerească considerată, vom obţine, pentru unghiurile de 126° şi 234° care
închid cele dom'i arce extreme, valorile de 9,28 m şi respectiv 17,23 m
(corecţie cos E), valori care transformate în cercuri, ne dau pentru prima,
o rază de 1,47 m iar pentru a doua o rază de 2,74 m. Cu aproximaţie
de 1 respectiv 2 cm ambele valori se află înscrise pe discul de andezit
(1,47 ~ 2Rcc ==- Dec iar 2,74 ~ Rd - Rec= 2,76 m) ceea ce confirmă ipoteza făcută. De altfel, analema lui Vitruviu permite calculul foarte simplu al formulei semiarcului diurn .;: H-==-.;: ecd, cos H == cb/ce = tgq:;tgf,
formulă cunoscută de Ptolemeu. Constatarea privind prezenţa arcelor
diurne extreme pe disc, considerat ca „timpanul" unui astrolab, nu este
contradictorie cu prezenţa tot pe disc a proiecţiei stereografice a oblicităţii eclipticii pe care o putem regă·si, datorită latitudinii locului la care
a funcţionat cadranul, din aceleaşi raree diurne: Rc'c/Rc'c + (Rd'-Rc'c) = (1,47 : 2) / [(1,47 : 2) + 2,74] = 0,211 ~ 0,209 = tgE/2. In această
fază a cercetărilor nu putem şti dacă constructorii monumentului nu au
avut în vedere şi acest aspect al problemeirn.
D. Absida centrală. După analiza Soarelui de andezit, monument arheologic orientat în spaţiu (prin direcţia nord-sud) şi localizat în timp
{prin epoca în care f avea 23 40'), vom căuta să cercetăm o altă grupare
dt> elemente din incinta sanctuarelor, care să dispună de o orientare
f.iră echivoc în teren, deci şi în spaţiu şi căreia să-i determinăm o eventuală localizare în timp. Aceasta pare să fie absida centrală a celui mai
mare sanctuar din complex.
•
1) Descrierea ansamblului. Este cunoscută existenţa construcţiilor
de tip absidal în arhitectura dacilor, cele din sanctuare avînd, fără excepţie, axa longitudin~lă orientată pe direcţia NV. Ioan Glodariu consideră că: ,,Planul deosebit al construcţiilor absidale, relativa raritate a
lor precum şi asemănarea dintre încăperea cu absida sau aspectul general al lor şi acela al marelui sanctuar rotund de la Grădiştea Muncelului, a determinat atribuirea unei destinaţii religioase pentru toate
acelea care aveau şi sau numai încăperi absidale. Unele au, în adev~r,
dlstinaţie religioasă. Cel mai elocvent exemplu este sanctuarul amintit
acum" 17 • Nu reluăm aici seria argumentelor conform cărora în antichi1ate, de rele mai multe ori, actirvităţile cultuale s-au îmbinat cu cele
3

În principiu un astfel de aparat se compune -jin două proiecţii stereografice
sistemul lui Hiparc, pe planul ecuatorului a celor două sfore: sfera terestră
~i sfera cerească. Proiecţia primei sfere figurează caracteristici locale: orizontul,
arcele diurne ale soarelui la latitudinea locului pentru care a fost construit instrumentul (circulare şi concentrice) ~i curbe radiale (or:1rc); proiecţia sferei cereşti
figurează ecliptica împărţită în arce inegale şi pe care se marchează cu ajutorul
unii ac cu gămălie strălucitoart) poziţia soarelui "1 un moment dat. Cele două
µroiecţii astfel obţinute (.,timpanul·• şi „păianjenul") sînt suprapuse în jurul unui
ax comun care reprezintă axa lumii. (Vitruviu, De Architectura, IX, VII; Ştiinţa
cmtică şi medievală sub conducerea lui R. Taton 19î0, p. 365).
16 1n plus, înălţimile soarelui faţă de orizont la cele două solstiţii, de iarn:l
hi
20"40' şi de vară hv = 68', se regăsesc şi ele pe d is2 deoarece în sfera cerească
cu raza egală cu 4,22 m (Rec+ Rd), unui unghi la centru de 20°40' îi corespunde
t,n arc de 1,52 m, iar unui unghi la centru de GU un arc de 5,01 m. Diferenţa
~cE·stor arce este 5,01 -1,52
3,49 m difer!"n\;l e,:;a![t cu r ,t..:a discului de andez;~_
17 Ioan Glodariu, Arhitectura daci/nr, 19'l'l, p. 2n.
1:.
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,,ştiinţifice" ş1 m special cu cele astronomice; ele sînt bine cunoscute.
Componenta centrală a marelui sanctuar rotund (fig. l) - absida - pe
care încercăm să Q analizăm din acest punct de vedere, este descrisă
astfel de Hadrian Daicoviciu,~: ,,Sanctuarul mai avea în centrul său, un
şir de 34 de stîlpi de lemn, de data aceasta nu circulari, ci în formă de
potcoavă orientată cu vîrful spre nord-vest. Nici acest rînd nu este continuu. Spre călcîiul potcoavei, faţă-n faţă şi în acelaşi ax cu intrările
nr. 1 şi 4 ale cercului de stîlpi, se află două praguri de blocuri de calcar.
formînd douc'i intrări în această ultimă îngrăditură•'. Mai adăugăm c(i
cele două praguri împart absida în dom'i grupe de stîlpi: 21 şi respectiv
13, şi că în fiecare stîlp erau înfipte 9-13 piroane de fier cu capul
gros, terminat printr-un inel.
2) Orientarea în spaţiu a ansamblului. O serie de cercetători,
ing. A. Popa 19 , K. Horedt şi G. Horedt, în 196620 , Hadrian Daicoviciu
în 19722 1, grupul MAN condus de gen. V. Dragomir şi col. M. Rotaru
în 1983 22 (grup ce .realizează aici primele măsurători exacte -33° pentru axa mică şi 123° pentru axa mare - faţă de direcţia nord), sint
unanimi în a considera că devierea spre sud a axei longitudinale a absidei centrale marchează răsăritul soarelui la solstiţiul de iarnă al epociF:J,
de unde şi originea unui calendar solar (fig. 2b). Cercetările noc1stre 1984 - care confirmă opţiunile cercetătorilor citaţi, au urmat o cale
diferită utilizînd pentru determinarea practică a acestei orientări numai
date astronomice oferite de sanctuarele din complex, date c1parţinînd
deci anticilor constructori, metodologie adoptată deoarece punctul de pe
orizontul matematic al locului în care răsărea soarele în epocă în ziua
solstiţiului de iarnă, nu este vizibil pi'in observare direct,1 de pe tera,a
s:mctuarelor, din cauza dealurilor înconjurătoare, şi deci, nu putea fi
determinat de ei prin vizare direct,1 (fig. 2c). Spaţiul nu ne permi'e
s,1 intrăm în detalii privind modul de determinar.e a axei longitudin·lle
a absidei centrale precum şi poziţia ei în cadrul Marelui sanctuar rotund24. Soluţia propusă, care utilizeaz(1 pentru direcţia de referinţă nord1s

Hadrian Daicoviciu, op. cit„ p. 239-240.
Popa, în Tribuna, an X. nr. 52 (517), din 29 decembrie 1966.
K. Horedt şi G. Horedt, în Tribuna, an X, nr. 52 (517), clin 29 decembrie

1~ .-\.
2o

l9GG.

Hadrian Daicoviciu, op. cit., p. ?52-263.
V. Dragomir,' M. Rotaru, op. cit., p. 56.
n Pentru un observator terestru răsăritul soarelui nu are loc mereu în
nr-,.!a~i punct cip la orizont. fn punctul cardinal est soarele ri"isare numai în momPntul echinocţ.iului de primiivar,'i sau de toamnă. Pe măsură ce vara se deruJpazii, astrul nhare mai spre nord. inr în ziua solstiţiului de vară (care este ziu:t
cc-a mai lungă din an) direcţia punctului de rf1siirit formează cu direc\ia estulu;
geografic un unghi maxim .. \Doi, din nou. pînă toamna, răsiiritul revine în poziţia
l'S-l şi cu cit ,e apropie iarna. soarele rr1sare tot mai spre sud. La sohtiţiul ci'.'
iarnă (cinci m·em ziua cea mai scurtă din an) se înregistrPază din nou un unghi
maxim. Ac-est unghi îl face a,a abo;idei cu direcţia est. Fenomenul '",te datorat
mişcării pe ediptică a soarelui care schimbă zilnic punctele de răsărit şi apus
nle astrului.
24 Cititorul po:\te verifica în fig. 1 - cu un simplu raportor (acceptînd
deci o mic,'i aproximaţif') orienta•·ea axc•i !ongitudinale a absidei centrale luînd
c-a direct ie nord „raza de piatră" - ~iru1 de blocuri ce porneşte de lingă Soarele
dP .indezit si care şir marcheaz;i meridiana locului. Unghiul măsurat între axa
ab•idPi şi direcţia non:!, în stînga acesteia din urmă, are ~55° (cosA =
-s.in /}Icos <P = 0,5759 A= 54°50'). Subliniem că axa longitudinală a a'bsidei na
~1
22
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sud, orient:irea _şirului de blocuri solidar cu discul altarului cadran-solar
(.,raza de piatră"), iar pentru oblicitatea eclipticii şi latitudine, valorile
furnizate de disc, nu face decît să redea mişcarea soarelui (fig. 2a) aşa
cum apare ea unui observ,ttor situat în planul orizontal al locului, azimutul direcţiei în discuţie rezultîncl direct pe discul de andezit (fig. 2e).
Similar se pot determina şi celelalte puncte, pentru solstiţii şi echinocţii
cît şi pentru orice zi a anului. Privind problema motivaţiei acestei orient,iri solstiţiale care nu este singura în complexul de la Sarmizegetusa
Regia şi nici la alte sanctuare din ţară (Pusti osu ~ 53°), în condiţiile în
care astfel de orientări sînt, in astronomiile anticilor premergătoare determinării direcţiilor NS şi EV, credem c,1 doar considerente culturalspirituale sau legate de originea unui calendar, au menţinut şi direcţiile
solstiţiale alături de cele mai „moderne" cum sînt cele de tipul nordsud. Este posibil ca la unele din celelalte sanctuare din ţară (Racoş,
Meleia), orientarea să fie spre locul în care soarele devenea vizibil b
orizontul fizic al locului (punctul R'si în fig. 2c) nu la cel matematic,
ceea ce ar sublinia o dată în plus locul important care îl ocupa în
lumea lor spirituală solstiţiul de iarn,1.
3) Localizarea în timp a ansamblului (,,împărţirea absidei"). Cunoscuta grupare a elementelor absidei centrale: 1 prag (2 lespezi) - 21 stîlpi.
1 prag (2 lespezi) - 13 stîlpi, a suscitat la rîndul ei numeroase ipoteze
între care: A. Popa 2 5, K. Horedt şi G. Horedt26 în 1966 consideră că e
vorba de două anotimpuri climatice, o „vară" mai lungă ( ~220 zile) şi
o „iarnă" mai scurtă ( ~ 140 zile) în cadrul unui an de 360 zile; I. Rodeanu27 în 1980 consideră că arhitectura absidei reflectă un altar al soarelui simbolizînd tot un an de 360 de zile precum şi cercul celor 36 de
decani 28 • Alţi cercetători: S. Bobancu, C. Samoilă şi E. Poenaru 211 în 1980
precum şi C. Bejgu30 în 1984, cît şi V. Dragomir şi M. Rotaru:i 1 consideră
că elementele absidei inclusiv modul de grupare al acestora - facparte şi din „aparatul de corecţii" al unor anume tipuri de calendare
dacice, solare sau luni-solare. Deoarece situaţia existentă în teren ne
impune - excluzînd pragurile - raportul 21/13, vom începe analiza
noastră cu acest r~_port apelînd tot la cunoştinţele şi metodologiile existente în epocă, în particular la umbrele aruncate de un gnomon ce funcţiona atunci pe terasa sanctuarelor; deoarece vom cerceta rapoartele acestor umbre (fig. 4b), rezultă că gnomonul putea să aibă orice înălţime,
inclusiv a celui utilizat pe di~ -4,22 m 32 • Împărţind lungimea totală a
trece prin mijlocul pragurilor de NV şi SE ale cercului cu stîlpi de lemn al Marelui sanctuar rotund. Referitor la cea!altă axă a absidei considerăm că prezen\a
a.ici a unei elipse respectiv a axei mici a acesteia în dreptul pragw-ilor este contrazisă de măsw-ătorile din teren (fig. 2d).
2j A. Popa, op. cit.
;,; K. Horedt şi G. Horedt, op. cit.
27 Ioan Rodean, Graiul pi<'trelor de la Sarmizcgetusa, 1980, p. 45.
c>S 1n astronomia egipteană ecliptica era împărţită în 36 de segmente de arc,
a cite 10° fiecare, numite decani (G. Stănilă, Sisteme calendarMice, 1980, p. 27).
2ll S. Bobancu, C. Samoilă, E. Poenaru, Calendarul de la Sa·rmizegetusa Regia,
1980,

P\ 57-66.

C. BejJ(u, Elemente de cunoaştere ştiinţifică la geto-daci, în Anuarul ~Iuzcului de istorie şi arheologie Prahova, 1984, p. 244.
Jt V. Dragomir, M. Rotaru, op. cit., p. 47 şi 55.
32 FI. Stănescu, op. cit., p. 115.
30
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umbrei la solstiţiul de iarnă (BSi - 11,24 m), la lungimea umbrei între
punctul echinocţial Ec şi acelaşi punct al solstiţiului de iarnă Si (Ec
Sî - 6,92 m) şi apoi pe aceasta din urmă 1a lungimea umbrei la echinocţiu (BEc-4,32 m),
obţinem
două valori
aproximativ egale:
BSi/EcSi - 11,24/6,92-= 1,628; EcSi/BEc-=- 6,92/4,32 = 1,602 în timp ce
21✓13 = 1,615. Altfel spus, punctul echinocţial Ec împarte cu aproximaţie lungimea totală a umbrei gnomonului în medie şi extremă raţie 33
(u/b-=- b/c), evident o consecinţă a latitudinii geografice a sanctuarelor relaţie valabilă, cum am amintit, pentru orice gnomon, de orice înăl
ţime. Rezultă că raportul 21/13 fiind egal cu 1,615 este la rîndul lui (cu
o mică aproximaţie), egal cu rapoartele umbrelor gnomonului. Este posibil deci, ca dacii să fi avut în vedere şi astfel de relaţii, atunci cînd
au împărţit asimetric absida, - o reprezentare originală a latitudinii
locului - asimetrie practic identică cu cea a umbrei gnomonului. Pe
de altă parte se ştie că, rapoarte de tipul 21/13 = 1,615 (sau 34/21 = 1,619,
€te.), sînt practic egale cu „numărul de aur", <I>= 1,618H. Subliniem
însă că, în afara raportului umbrelor gnomonului semnalat, precullli şi
a raportului generat de împărţirea asimetrică a absidei centrale, nu avem
încă alte elemente care să susţină că dacii au cunoscut „tăietura de
.aur". Calculele pentru o epocă anterioară cu cîteva secole celei considerate, ne obligă însă să constatăm că, traseele astronomice de la Sarmizegetusa Regia cuprind şi ele acest număr; la latitudinea sanctuarelor
~i pentru o epocă în care oblicitatea eclipticii avea valoarea de 23°51',
pentru umbrele aruncate pentru orice gnomon, punctul echinocţial împi1rţea în mod exact lungimea umbrei maxime
în tăietura de aur
(lig. 4b). Raportul este: tg(cp + r)/[tg(cp +r) - tgcp] = {tg(cp + r) - tgcp)/tgcp, adică 2,67811,655 = l,655/1,023 = 1,618 = (!) ~ 21/13. Cu o
rmcă aproximaţie raportul s-a păstrat şi în sec. 1 e.n., cînd E a devenit
0gală cu 23°42'. Pe lîngă toate acestea, se mai poate argumenui. că, în
..:ona pragurilor absidei se grupează şi alte caracteristici astronomice ale
Epocii. Astfel. atribuind valoarea de 10° fiecăruia din cele 36 de elemente
..,le ,absidei (şi deci fiecăreia din cele două lespezi ce compun un prag
Cl·hivalent cu un stilp, cite 5°), se pot imagina şi urm(1toarele „împărţiri"
ale absidei adunînd stîlpii şi echivalenţii lor în lespezi şi grade de o parte
şi de cealaltă a liniei de separaţie: 23/13 respectiv 230~/130° (sub pragu-

=

a în medie şi exb şi CB = c) se află
h raportul a/b = b/c. în antichitate acest raport era cunoscut sub numele de
"uiietura de aur".
~• Nu se ştie cine a stabilit prima formulare a numărului de aur. El a jucat
un rol preponderent în traseele arhitecturale egiptene {marea piramidă), greceşti
(templele Acropolei), gotice şi chiar în epoca modernă (celebrul arhitect francez
Le Corbusier). Se regăseşte şi in proporţiile corpului uman, în botani6t, în zoologiP etc., ca simbol al armoniei şi echilibrului. (Matyla Ghyka, Essai sur le
r)1thme, 1938; Le nombre d'or, 1931). Aceeaşi determinare o putem face şi pentru
înălţimea gnomonului utilizat, în poziţia punctului echinocţial, de data aceasta în
, ;idrul diferenţei umbrelor. Toate acestea sint - in prezent - simple constatări.
Practic. asemenea locuri ale armoniei şi echilibrului „sfere)or cereşti" reflectate
în umbra gnomonului, se găsesc într-o infinit:1te pe suprafaţa p(1mîntului: ~îr:t toale
eele situate pe paralelul a\'înd latitudinea Sarmizegetusei Regi:1 Numai dacă vom
,€găsi numărul IP şi In alte construcţii ale lor, vom putea continua cercetarea în
acest sens şi deci, vom putea presupune că ei îl cunoşteau.
' 11

ln geometrie. un punct C împarte un segment AB

t1 emi'i. raţie dacă segmentele determinate de C -pe AB {AC

=
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rile absidei), 22/14 respectiv 220°/140° (axa cunoscută a pragurilor)-1 ·; şi
21/15 respectiv 210°/150° (deasupra pragurilor absidei). Pentru primul
raport - 230°/130° - calculele ne arată că el este aproximativ egal cu
raportul arcelor diurne ale soarelui în ziua cea mai lungă (232° - solstiţiul de vară) şi în ziua cea mai scurtă (128° solstiţiul de iarnă) a
anului - în epocă, la latitudinea sanctuarelor. adică cu 232°/128°, deci
o modalitate antică de a reprezenta latitudinea 1 n. Aceste arce extreme se
pot obţine foarte simplu ducînd o perpendiculară în punctul echinocţial
Ec într-un cerc cu diametrul egal cu lungimea „razei de piatră" a Soarelui de andezit respectiv cu diferenţa umbrelor gnomonului la cele două
solstiţii (fig. 3d). Cel de-al doilea raport, 220°/140° - putea fi generat
ele distanţa zenitală maximă a soarelui în ziua solstiţiului de iarntt în
epocă, cînd aceasta era egală cu 69°20'. Acest unghi împarte semicercul
Zenit - Nadir în două arce inegale3i, a căror unghiuri la centru sînt,
unul egal cu 69°20' şi celălalt cu diferenţa pînă la 180°, aproximativ cu
110°40' (fig. 3 c). Admiţînd o mică aproximaţie, respectiv valorile de
110° şi 70° pentru cele două unghiuri, rezultă pentru tot cercul mare al
sferei cereşti dublul acestor valori, adică 220° şi 14Q0 , respectiv raportul
determinat de axa mică a absidei. Faptul că, pe de o parte caracteristicile locului în care au fost construite sanctuarele (latitudinea !f), iar pe
de altă parte, caracteristicile astronomice ale epocii în care au fost_ utilizate acestea (umbrele gnomonului, oblicitatea eclipticii r, Zi - distanţa zenitală maximă a soarelui la solstiţiul de iarn,1), a fost posibil
să fie marcate grupat în zona de discontinuitate a elementelor componente ale absidei (pragurile), este desigur o întîmplare, datorată tocmai
caracteristicilor enunţate; la altă latitudine ele nu s-ar fL concentrat
în jurul aceluiaşi punct. Din această cauză nu putem şti care din elementele astronomico-geografice determinate prin cele p«tru tipuri de
rapoarte le-au avut ei în vedere. Chiar dacă autorii au do•:it să marcheze doar pe unul singur dintre ele, cunoscîndu-1 doar pe acesta, celelalte trei er,:m şi ele de găsit în imediata lui vecinătate, toate patru
fiind foarte apropiate ca expresie valorică. Desigur cercetări ulterioare
vor elucida şi această nedeterminare.
4) Unele concluzii preliminare. Considerăm că, şi din punct de
vedere concepţional, absida este un element mai vechi în viaţa cultual-spirituală a strămoşilor noştri, decît Soarele de andezit ş1 m consecinţă mai puţin exactă funcţional, dar poate mai reprezentativă din
punct de vedere simbolic decît amintitul altar-cadran solar. Ea nu a
33 Fl.
Stănescu, Statutul astronomic al sanctuarelor dacice. Comunicare
la
simpozionul ştiinţific „Sarmis '85" Deva - Sarmizegetusa, 1985.
36 Un Pxemplu tipic al acestei tradiţii il constituie modul special de a specifica latitudinea, care constă în a da valoarea raportului în1re durata zilei celei
mai lungi şi durata zilei celei mai scurte în locul considerat: de exemplu, la latitudinea Alexandriei, valoarea acestui raport este de 7/5, deoarece la solstiţiu!
de vară, Soarele rămine 14 ore deasupra orizontului, iar la solstiţiul de iarnă,
10 ore. Pentru a calcula durata acestor zile este suficient să se sumeze timpii pe
care-i cheltuiesc ca să se ridice deasupra orizontului cele G constelaţii zodiacale
care urmează după punctele de pe ecliptică în care se află soarele la cele două
solstiţii. Ştiinţa antică şi medievală (sub conducerea lui R. Taton 1970, p. 370).
37 FI. Stănescu, op. cit., p. 7.
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!fost desigur, un „momeat" dedicat „înclinaţiei oeruluî" 38 sau începutului de an, în sensul st,rict al expresiei, sau numai un simplu loc de
cult, ci, foarte probabil, mai mult decît toate acestea împreună şi deci
şi un „instrument" de lucru al epocii cu care, sau în care, se putea urmări în mod simbolic deci nu atît de riguros - nu numai mersul
soarelui ci şi al unor constelaţii sau al unor planete; e posibil ca aces1~a să se fi petreout şi în timpul ceremoniilor culltuale ce credem că
cJVeau lo:: aicP''· După Soarele de andezit, absida centrală a J\Iarelui sancrnar rotund este al doilea element (monument) din zona sanctuarelor
care pare să fi avut şi utilizări în sens <.1stronomic; argumentul principal este faptul că prin caracteristicile ei, orientarea şi gruparea elemen;elor permite localizarea aceleiaşi epoci ca cea pe care o indică Soarele

de andezit.
E. Elemente de astronomie

mitică populară românea~că. Este cu:-ioscut faptul că, cercetfu-ile de arheo-a<;t:·onomie au ca scop, pe lingi:i
determinarea unor cunoştinţe, metode, etc., de astronomie ce pot fi regăsite în vestigiile unor construcţii ,:ntice, ale căror stn1cturi sau componente sînt legate de fenomenele a<;tro:-iomice din epoci:i în locul con, iderat, şi deducerea din aceste cunoştinţe a obiceiurilor, ritualurilor
~i credinţelor popoarelor care le-au construit. Din cele expuse pînă
,tcum rezultă, este foarte probabil. că p<c>ntru strnrnoşii no~tri dacii, r.olstiţiile au reprezentat momente de o remarcabilă importanţă. Credem
că această
importanţă
e posibil să ~e fi menţinut de-a lungul
secolelor. deoarece cele două momente astronomice se reg1.isesc
f,i ,F; i în plin secol XX
la ţărcld1ul romfrn, în legendele şi credinţele lui
din moşi-strnmoşi despre p,imînt, cer şi
stele. Tn Transilvania, zona F,~gă~·asului de pildă, reprezentările şi observaţiile referitoare la mişcarea soarelui includ două răsărituri, unul
<le varC:i şi unul de iarnă, precum şi două apusuri, în aceleaşi anotimpiri-10 (fig. 2f). Cele opt puncte cardinale determinate astfel, nordul,
38 în ace,;t m'.xl definf.'a VitruYiu latitudi,wa locului (\'itru\·iu, De .-lrchitec,.ra, TX. VTTJ
39 Deplasările aştrilor s-ar fi putut marca pe stilpii absidei, aparenţi in inte1·iorul încăperii şi/sau în exteriorul ace~teia, cu ajutorul acelor piroane terminate
printr-un inel, şi care, ar fi fost a~tfel purtători ,,i uno-r ofrande ,au stmne magici•.
,imbolizind poziţia pe cer (ecliptică) a un(l:·,1 din aştrii menţionaţi. (S. Bobancu,
C Samnil[i, f.. PoP'laru, Calendarul de la Snrmi,er1c'.11,a in Magazin i~\oric, G (1~3)
~i 7 (124) l!l77; Dinu Antonescu, Introducere în Arhitectura dacilor, 1984, p. 78;
C. Beigu. op. cit., p. 245; I. Rodeanu. op. cit .. 11 H7).
• 0 :\cum aproape o jum:1tate ele veac. Ton T. Ionic[1 întreprinde un studiu pri, inel l(•g<'ndele şi credinţele ţăranului romfm din moşi strămo~i. asupr,1 ecrului,
;;1elelor. Pfimîntului, Soarelui, Lunii, etc .. în Tramilvani,1, in Ţ,1ra Oltului (Făgă
rnş) ~atul Drăguş. Vorbind despre coordon'ttele spaţiale, ca expresie a menla'iiăţii intr('gului grup social. el relatează: .,Cele patru direcţiuni (NS ~i E\', n.n.),
·care se întretaie, perpendicular, bn1zdează planul orizontal in forma um-i imen'>e
-cruci, al cărui centru e satul însuşi. Ele duc spre patru regiuni distinc-t,~ ale lumii:
Răsăritul. Sfintitul, Miază-noapte şi Amiază. Subliniez că nu avc'm aici.
pentru
mentalitatea sătenilor patru simple puncte de reper, ci uutru rPgiuni materiale,
care în credinţele celor vechi deţin principii ale vieţii. Cită vreme Miaz{i-nonn~e
si Amiază sînt concentrate pe cite o singură direcţie a spatiului, avem dou.i Ră
~ărituri: Răsăritul de vară (spre Răsărit-Miazănoapte) şi Răsăritul de iarnă (spre
Răsărit-Miazăzi), apoi două Sfinţituri: Sfinţitul de vară şi Sfinţitul de iarnă" (Ion
I. Ionică, Reprezentarea cerului. Drăguş un sat din 'Ţara Oltului (Făgăraş), 1944,
p. 65-66). Am adăuga, la cele de mai sus, că cele 6 pWlcte cardinale lmpreună
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estul, sudul şi vestul precum şi două răsărituri şi două apusuri solstiţiale se găsesc în totalitate marcate în incinta sanctuarelor prin direcţiile lor.
Este cunoscută frumoasa imagine relatată de Grorge Coşbuc, J>riv ind „fuga" soarelui intre cele două solstiţii, în viziunea ţăranului ro:r..ân41. Momentul solstiţiului de vară, moment cînd soarele pa.re că se
odihneşte pe cer şi are cea mai mare strălucire, este marcat, la 24 iu::-:ie, <lt• o mare sărbătoare agricolă numitii Drăgaica, (în Ardeal Sinzie7'.ele) însoţită de tîrguri şi procesiuni 42 • Mari sărbători au loc şi în preaj::.:a solstiţiului dl' iarnă, prea cunoscute pentru a mai insista asupra lor.
--;:om încerca să întregim acest tablou cu o expunere sumară a unaru
din configuraţiile stelare vizibile în nopţile celor două solstiţii, în ipoteza c[1 era posibilă, la ei, o asociere a acestora, cu poziţiile extreme ale
soarelui la momentele în discuţie. Ţlnînd cont de modificările aduse în
~imp de fenomenul de precesie (fenomen descoperit de Hiparc, care
constă în deplasarea în lungul eclipticii a punctelor echinocţiale, în
ultimii 2000 de ani, punctul vernal a .retrogradat cu aproximativ 28° -),
următoarele stele mai importante se găseau în preajma zenitului terasei sanctuarelor, cu puţin timp înainte sau imediat dupi'i miezul nopţii:
Castor şi Palux din constelaţia Gemenii la solstiţiul de iarnă; Vega din
constelaţia Lira şi Deneb din constelaţia Lebăda la solstiţiul de vară 4 : 1 .
De altfel, cercetările (I. Ottescu 44 , T. Pamfile 4\ I. A. Candrea, Gh.
Adamescu, I. Ionică 46 , R. Vukănescu~•) au arătat c[1 un număr impar01 râsu.ritul şi apusul echinocţial formează în total 8 astfel de puncte. Faptul c.;.
.cf'le două zils: ale solstiţiilor sînt cu totul diferite în exi~tenţa de zi cu zi, este>
vregnant şi la ţăranul român de azi, prin diviziunile lor. Ziua de iarnă are pu~ine: dimineaţă, prlnz, amiază, seară; cea de vară, ln afară de acestea mai
.âre: zorul răsăritul., prinzul mare (,,cind soarele e de 3 suliţe pe cer"), vecernie.
,;intitut s~arelui, întunecă, au intunecat, etc. (Ion I. Ionică, op. cit., p. 65).
· ~, George Coşb:.ic, Elementele literaturii populare, 1986, p. 9i; Tudor Pamfile,
,<,Jirbătorile de toamnă la romuni, 1914, p. 158.
4~ Aceeaşi denumire Drăgaica o poartă protagonista centrală a r?lului
-- o fată tînără - . o floare cu puteri vindecătoare cit şi jocul propriu-zis. In ea,
I:imitrie Cantemir vedea pe Cere~ (recolta). Peste acea,Lă veche s:irbătoare ;"-a
.~:prapus o alta, din calendarul creşlin. (Dumitru Pop, Ubiceiuri agrar~ in tradiţia
JJ,pulară romunească, 1989, p. 171).
,
~ Nu putem şti dacă modul ele grupare a ace.,tor sle'.e mai importante ,cunstelaţiile erau aceleaşi şi la daci. dar e~te de <,ubliniat faptul că toatl' ace~le
,r-r,nfiguraţii se regăsesc la ţăranul rnmân ele azi, în credinţ,·le ~i legc:ndde lui des'"re cer şi !>tele. Constelaţia Gemenii este redu~ă la Castor şi Polux, care se numesc Fraţi sau tot Gemeni, fiind botezaţi pe alocuri Uomul ~i Remul (sau Homil).
Folux se cheamă şi Comoara sau Comoara lui Iov. Con~tela\ia Li!'a ,e numeşte
Ciobanul cu oile, steaua Vega fiind ciobanul, iar cele patru ,te!l·, oile. Ciobanul
se mai cheamă şi Lttceafdrul cel mare de miezul nopţii. /,11ceafărul cel frumos sau
h'egina stelelor. Con„tela\ia Lebăda e numită in general Crucea (Argeş), sau Cru,,.,a miezului nopţii (Dorohoi). Alţii nume~c această con~telaţie ~i Fata mare cu
.cr,biliţa (Prahova, Tulcea), Fatn fiind închipuită cu capul (Steaua
Deneb)
spre
S:eaua Polară. 1n fine alţii ,·ăd în aceastii con~telaţi une numai Cobiliţa ciobanului
.c/,ci răsare şi apune udaUi cu Ciobanul (Vega). (I. Ote-;cu, Credinţele ţăranului român despre cer -~i stl'ie, în .\natele Academiei Române, tom XXIX - Memoriile
SEccţiunii Litc-rare 1908. p. 436-437, 4-12; Tudor Pamfile, Cerul şi podoabele lut
(:!Upă credinţele poporului romuri, 1913, p. 165).
41 I. Otescu, op. cit., 1908, p. 408.
•~ T. Pamfile, op. cit., 1915, p. 171.
46 I. Ionică, op. eit., 1944, p. 70.
47 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, 1985. p. 406.
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tant din constelaţiile ţăranului român de astăzi - constelaţii ele tip
pastoral şi agricol - reprezintă nu numai aceiaşi grupare (configuraţie
stelară) ca în astronomia greco-romană, dar unele dintre aceste grupări
identice de stele, au, după etnoastronomia mitică română, şi aceleaşi
denumiri ca la aceştia. Nu mai puţin cunoscut şi utilizat în popor este
şi roiul stelar al Pleiadelor din constelaţia Taurului 48 • Evident precesia
echinocţiilor a schimbat cu ceva aspectul cerului, faţă de epoca în discuţie, dar această schimbaife s-a petrecut lent, o zi şi ceva pe secol.
Identitatea sărbătorilor, a credinţelor şi a reprezentărilor ţăranului român din Transilvania cu ale celui din Muntenia sau din Moldova este
extrem de concludentă, demonstrînd o dată în plus unitatea laturii
spirituale a culturii acestuia; aproape nimic nu le deosebeşte.
F. O problemă de geometrie~!!_ Tema acestui paragraf este o problemă de geometrie; el nu îşi propune să prezinte neapărat nişte soluţii, ci să formuleze corect unele probleme încercînd să deschidă o analiză a acestora. Dacă vom reuşi acest lucru, vom considera că ne-am
atins scopul. Este vorba de alte componente ale Marelui sanctuar rotund50. Măsurătorile arată că lungimile celor 30 de arce ce compun
cercul „B" sînt şi as:tăzi practic egale (între 2,96 m şi 3,05 m, deci în
medie 3,01 m) şi putem considera că în epoca construirii sanctuarului,
ăntenţional cel puţin, aşa au şi fost. De altfel şi marcajul acestor
sectoare, cu 6 stîlpi în fiecare din ele, sugerează intenţia de a împărţi cercul în 30 de părţi egale. Această împărţire a fost luată ca atare de orice
. tip de cercetare şi, pe• cit cunoaştem pînă în prezent, nimeni nu s-a întrebat cum s-a efectuat ea în epocă de către daci, din punct de vedere
practic, respectiv ce cunoştinţe de geometrie au stat la baza ei (tip de
cunoştinţe
care erau strîns legate de cele de astronomie, în întreaga
antichitate), şi cu ce instrumente (sau „calcule") a fost realizată. Fiind
vorba de o problemă de geometrie, utilizarea compasului (şi evident
a riglei sau sforii) se impune oarecum de la sine; în plus, compasul era
un instrument bine cunoscut de daci 51 şi deci ar fi putut fi vorba de o
soluţie de tip grafic 5 z. Odată făcută această opţiune, noi, cei de astăzi,
48 Din Pleiade, roi stelar ce a dominat astronomiile antichită\ii aproape foră
excepţie, poporul nostru a făcut o constelaţie deosebită. Numită Clo.~ca cu pili.
Găina, sau Găinuşa ea este constelaţia pastorală şi agricola de căpetenie a ţ"~ra
nulUi rom.ân (I. Otescu, op. cit., p. 425; I. Ionică, op. cit., p. 24; FI. Stăne;cu.

op. cit., p. 117).
rn Sintf>tizînd rezultatele unor serii de cercetări efectuate în an1:1l 1979. :n
incinta terasei sacre, Acad. prof. dr. N. Teodorescu şi prof. dr. Gh. Chiş c-msideră că: ., .. ,.precizia acestor construcţii (cu erori de cîteva zeci de minute de arc
cel mult) sint un indiciu de cunoaştere a elementelor de geometrie (prin ccmstrucţii) şi de astronomie (mersul aparent anual al Soarelui şi marcarea ince;Juturilor anotimpurilor şi a anului solar) de către străbunii no~tri. (,\cad. K. TeoRerescu, prof. dr. Gh. Chiş, Cerul o taină descifrată, 1982, p. 54).
50 Este cunoscut faptul că Marele sanctuar rotund este delimitat de două
cercuri din blocuri de piatră, nC'distanţate intre ele, cel exterior, ,.A", format din
104 blocW"i de andezit, iar celălalt „B", format din 210 stîlpi, din care, 30 mai
scurţi,
împart acest al doilea cerc în tot atîtea sectoare, conţinind fiecar(' ci·.e G
stilpi mai înalţi.
51 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fientlui la daci, 1979, p. 87.
52 La construcţia analemei (planului) unui
cadran solar, Vitruviu fo:'.,,t'~!
compasul şi împărţirea circomferinţei cercului în 15 pcirţi egale, fără îmă s{t
arate cum se determina atunci a 15-a parte din circomferin~a cercului. El c:m-
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1-:1ntem obligaţi Se!. cercetăm în prealabil dacă din punct de vedere ma1,.-matic este posibilă împărţirea unui cerc în 30 de părţi egale cu rigla
şi compasul. respectiv dacă era posibilă atunci constn.lirea unui poligon
regulat cu 30 de laturi înscris în cerc numai cu aceste instrumente.
Consideraţii matematice modeme ne arată că numărul 30 respectă criteriile teoremei lui Gaus~ 53 şi deci o astfel de construcţie grafică este
posibilă în condiţiile enunţate. Ţinem să subliniem că situaţia din teren est€ foarte elocventă: în faţa noastră se află arce de cerc împărţite
b părţi egale şi nu coarde, elemente ale cercului cu care se lucra în
untichitate. Din acest motiv nu excludem nici existenţa unor soluţii
superioare celor enumerate, soluţii ce pot fi impuse de cercetări ulterioare54, clupă cum nu putem neglija nici binecunoscuta ingeniozitate a
anticilor, lăsînd problema deschisă.
~1

ruia, de fapt, ceea ce

astăzi

numim latura pentedecagonului (poligonul regulat cu

1:o laturi), ('are închide a 15-a parte din circomferinţa unui cerc şi căruia îi cores-

punde la centru un unghi de 360°: 15 = 24°, egal aproximativ cu oblicitatea eclipticii din ,-remea sa. in cazul nostru, la Sarmizegetusa Regia, este vorba deci de
împărţirea circomferinţei unui cerc într-un număr dublu de părţi: 15X2=30. O
posibilă soluţie şi ne referim în primul rînd la Vitruviu ar fi următoarea:
arcul determinat de latura pentedecagonului regulat inscri.~ (L 15), este egal cu
,_1jferenţa
arcelor determinale de latura hexagonuiui (L 6) - egală cu rnza cer•cu!ui - şi ele latura decagonului (L 10). Intr-adevăr l/15 = 1 /G - 1 10 (fig. 4 c).
Pt,n~ru aceas1a din urmă, Ptolemeu (sec. II e.n.) a dat o frumoasă construcţie, utii izată şi astăzi (fig. 4 d). ln plus, raportul dintre raza cercului (deci L 6) şi latura
ciecagonului (L 10) este egal cu CD (1,618), pe care l-am mai întîlnit. Cu elementele absidei, 21 şi 13 stîlpi, latura decagonului L 10 se calculează foarle simplu:
L 6/L 10 = (JJ = 21/13, de unde L 10 = 13 Raze/21. De la latura pentedecagonului (L 15), printr-o împărţire a arcului respectiv în jumătate, rezultă latura poligonului regulat cu 30 de laturi (L 30), adică împărţirea căutată (fig. 4 e). O altă
solutie mai directă ar fi fost aceea de a se face diferenta arcelor determinate
<le latura pentagonului (L 5) - utilizat încă de la Pitagora (aprox. 550 î.e.n.) :;i de latura hexagonului (L 6), adică raza cercului. Intr-adevăr 1/30 = 1/5 - 1/G
(fig. 4 c). Evident c11, cea mai simplă soluţie ar fi fost ac-eea în care, dactt ave:1u
un sistem de împărţire a cercului într-un număr de părţi de tipul gradului (utiljzat de babilonieni cit şi de noi, astăzi) să împartă ace~t număr de pilrţi la 30
~bţinînd unghiul la centru corespunzător (12° pentru noi). Este adevărat că astfel
oe soluţii, deşi extrem de simple şi bazate pe elemente cunoscute în epoc(t, m::iL\·e pentru care le-am şi evidenţiat, pot să pară relativ pretenţioase. Dar e!e n(I
:,u nici cel puţin meritul de a epuiza problema; o dată obţinută, cea de a 30-a
p;1rte a l\lngimii cercului Marelui sanctuar rotund, a fost la rîndul c•i împ[1rţită
in alte 7 p[1rţi egale cu ajutorul a 6 stîlpi.
oJ Geometrul Gauss a demonstrat că putem înscrie, cu rigla şi rnmpasul, 01·jce
poligon regulat cu N laturi, dacă numărul N, descompus în factori primi, nu
,cuprinde decît: 1. factori primi de forma 2n + 1, toţi distincţi; 2. factorul 2 la o
putere oarecare„ Astfel, se pot înscrie triunghiul (2+ 1 =3), pătratul (2 2 =4), pentagonul (2~ + 1 = 5), ... , poligonul cu 17 laturi (2 4 + 1 = 17), ... , poligonul cu 30 de laturi (2°+1) (2 1 +1) (2 2 +1)=2•3·5=30, ... , poligonul cu 170 de laturi (=2•5•17), etc.
Nu se poate înscrie însă, de exemplu, poligonul cu 9 laturi (nonagonul), deoarece
factorii primi din care este compus (9=3X3) deşi sînt de forma 2n+l, respectiv
(2 1 +1) (21 +1), nu sînt distincţi, ci egali între ei. (Jacques Hadamard. J,ecţii de r,eomf'trie elementară,, 1960, p. 127; Matyla Ghyka, Estetica şi teoria artei, 1981,
p. 12R).
54
Dorim să-l prevenim pe cititor că nu intenţionăm să susţinem, în cele ce
":.!rmează, că dacii l-au cunoscut pe ;r, ci doar să prezentăm unele com;ideraţii
legate de acest număr, consideraţii credem valabile pentru orice popor din anti~-h;tate. Pu,{1 sub forma de mai sus, întrebarea (.,au cunoscut dacii numărul it?")
es: e nu numai greşită ci şi profund dăunătoare prin confuzia ce o generează deoarece de regulă prin acest lt se înţelege :it-ul nostru azi (sau valoarea apro-
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Relaţii de interdependenţă între unele clin wncluare.
1) ::-aptul
ail.te sanctuare din complex sau părţi ale acestora, ar putea să.
la rîndul lor, unele semnificaţii ori utilităţi a<;tronomice - acesau altele decît cele de pînă acum - presupun(.' în mod n<'cesar
unele legături interne între unele din componentele teraselor ,.sacre·'
de la Sarmizegetus;1 RPgia în aceeaşi idee în care, de exemplu mişc,1rea lunii este legată de mişcarea pămîntului sau a soarelui. Există, după
opinia noastră, cîteva posibilităţi de a , determina aceste relaţii de
legătură funcţionaW între sanctuarele complexului5:i. Prima dintre ele ;ir
fi aceea de a regăsi în dimensiunile altor sanctuare, dimensiuni existente]a Soarele de andezit - considerat cadran solar - sau mărimi care s-c1u
dedus din dimensiunile acestuia, prin metode cunoscute în epocă. O alta,
ar fi cea conform căreia, din dimensiunile proprii ale unora din sanctu;:ire, sau din rapoartele dintre acestea, deci fără a utiliza nici una din
dimensiunile Soarelui de andezit, să obţinem unele c-aracteristici de tip
astronomic identice cu cele înscrise pe altarul - cadran solar (aşa cum
a fost cazul direcţiilor solstiţiale şi al oblicităţii eclipticii marcată pe
disc, care toate au indicat aceeaşi epocă). Vom vedea că ne vom întîlni
cu ambele situaţii. Toate acestea ar putea avea ca urmare un fapt extrem
de important: s-ar confirma în acest mod nu numai unele caracteristici
astronomice, ci în special un element de bazt1 al ipotezelor de faţă, anume
dimensiunile geometrice utilizate în calcule pentru sanctuarele în discuţie. Evident aceste dimensiuni presupun un mic grad de aproximaţie

G.

că şi
aibă,
leaşi,

cu care lucrăm de obicei noi acum, adic,1 ;,: = 3,1416), valoare apărută
mult dup{1 Pi, prin sl'C'. \I II C'.n. ia indieni. Corect credPm ci, ar fi să ne intreb,1m, dae,·1 C'i au euno~C'Ul faptul că raportul dintre lungime.-a oricărui cerc şi diametrul său este un număr C'onstant ~i clacă da, ce Yaioare i-au atribuit. Ace~t
punct de yedere e~te ~usţ inut de istoria acestui număr din care foarte pe scurt
amintim că: în mileniul II i.e.n. în cîmpia Mesopotamiei era utilizat un ;c = 3
pentru ca mai apoi în aceeaşi zonă să se ajungă la 7C = 3,125; în mileniul I Le.n.
vechii hinduşi utilizau un ;,: = 3,004: egiptenii foloseau papirusul Rhind rr 3,16;
ulterior, la Yechii greci, Arhimede (cătrr 250 i.e.n.) stabileşte o \"aloarc cuprinsă
ximntivă

JO

I

între 3 i- 1 .,~i :J -i (deci intre 3.1408 ~i
-, 3,1428). Abia în sec. XIX s-a aflat (L. F. Lindemann 1882), că nu sl' pot obţine decit valori aproxim,1tive ale lui re şi niciodati1 valoarea (•xaet{1. Din această succintă prezentare n:zulti1 că nimeni nu a
ştiut, timp de cîteva milenii. aşa cum ştim noi astăzi, c{1 numărul 7C nu poote fi
construit exact şi, în consecinţi1, nimic nu i-a împiedicat sii creadă, alunei, în
epocă, că ii pot construi grafic la valoarea pe care i-o atribuiau. Istoria ştiin
ţelor pi1strează un număr foarte mare de me!l:ocle de a con<,trui un rr a c{1rui valoare
(astăzi ştim că .-1proximativă) ,atisfăcea deseori pe deplin necesităţile practice ale
,,pocii. F,-;te desigur o mare gn~eală să atribuim celor Yechi unele clin cunoştinţele
noastre de azi (inclusiv n-uri foarte exacte), dar o greşeal{1 tot atît de mare credem că este să uităm că fic•care epocă a avut cunoştin\el,• sale, pe C'are le-a utilizat, com,iderindu-le ca cele mai bune de- pinii atunei (lucru valabil, se pare. şi
astăzi), cunoştinţe C'are deseori dat fiind şi precaritatea mijloac{'lor epocii ne-au umplut de admiraţie. Cki. îl ciUlm pc .T. P. Aclam: ., ... numai prin inteligenţă, prin forţă, prin indniznealii şi strddanie, au reuşit m1menii mileniilor trecute, spre marea lor glorie, să ~fideze atit timpul, cit şi imaginaţia noastră". <-'- P.
Aclam, Arheologia între adevăr .~i impostură, 1978, p. 260)'.
;,:, Chiar dacă nu toate rapoartele dintn, dimen~iunile unora din sanctuarear avea ~nsuri astronomice, existenţa lor ar arăta posibilitatea ca acestea să fi
fost deduse unei~ din altele, ceea ce ar presupune că au t-xistat unele modalităţi
de „calcul".
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(chiar şi faţc'i de intenţiile iniţiale ale constructorilor); ele se vor situa,
cu diferenţe de cîţiva centimetri, în jurul anumitor valori.
2) Relaţii de legătură funcţii de elementele Soarelui de andezit.
a) Vom încerca în prealabil să deducem diametrul Marelui sanctuar
rotund pornind de la elementele funcţionale ale gnomonului utilizat pe
discul altarului - cadran solar şi a cărui încllţime (hg) a fost marcatt1
pe acesta (hg = Rd + Rec= 4,22 m). În figura 3e calcuh-tm se~mentul
ASi cu metodologia noastră de astăzi: AS 2 i = h~g + BS 2 i de unde
ASi = 12,00 m. Dacă înmulţim această valoare cu raportul hg/~d existent pe disc, obţinem: ASi (hg/Rcl) = 12,0 X 1,209 = 14,51G m adică o valoare foarte apropiată de rezultatele măsur{1torilor lui H. D:1icoviciu, ca.re
determinase pentru raza Marelui sanctuar rotund (notat,-1 RMs), 29,4 : 2 ==== 14,7 m, .,fărci ca - ne avertizează savantul român - uceastă dimensiune să fie riguros exactă"';r._ Fără să comentăm acum diferenţa dintre
cele două date, teren 14,7 m şi calcul 14,5 m, vom trece la următoarea
relaţie.

b) Am

arătat că 5 i,

pe discul Soarelui de andezit, cercul central restereografic,i a unui menaeus, pentru sfera cerească
„redusă" reprezentat{1 pe disc. Presupunînd, prin prisma calculului de la
punctul a), că diametrul Marelui sanctuar rotund reprezintă diametrul
unei anumite sfere cereşti „reduse", să calculăm ce diametru ar avea proiecţia stereografică a menaeusului acestei sfere. Utilizînd aceeaşi formulă,
ca la Soarele de andezit, deci RMs X tgF/2 obţinem:
- pentru valoarea din teren:
14,7 X 0,2Q91 = 3,07 m.
- pentru valoarea din calcul: 14,5 X 0,2091 = 3,035;; 3,04 m.
Ori, această ultimă dimensiune este practic egală cu raza ,,cercului cu
Te-uri" trasată pe discul de andezit5 8• Rezultă că „cercul cu Te-uri" poate
fi considerat ca proiecţia stereografică a menaeus-ului Marelui sanctuar rotund, Rct/RMs = tgF/2, deci o a doua relaţie de legătură între
clementele Soarelui de andezit şi cele ale Marelui sanctuar rotund.
c), Următoarea relaţie de legătură, care este mai degrabă una de
asemănare, o vom trata prin prisma cunoştinţelor noastre de astăzi şi se
referă nu la modul (discutat la paragraful F) ci la motivele pentru care
considerăm că Marele sanctuar rotund a fost împărţit în 30 de părţi egale.
Fie un cerc de rază unitară (R = 1) a cărui circomferinţă o împărţim în
30 de părţi egale, 2rc/30 = 0,2094. Am avea deci nevoie de un segment de
această mărime, care transformat apoi în arc ne-ar împărţi cercul în
30 de părţi egale. El este lesne de obţinut deoarece tgf/2 este egaU1 cu
prezintă

proiecţia

H. Daicoviciu, op. cit., p. 236.
FI. Stănescu, op. cit., p. 111.
513 Privind marcajele cu piese „T" pe discul de andezit, dintre care unele cel
puţin unul prezintă pe fa\a laterală un semn grafic (fig. 4) semnalăm asemă
narea dintre ace~ta şi unele din semnele utilizate de vechii greci în numeraţia
alfabeticii la operaţiunea de adunare. ,.Cei mai frecvent termenii şi suma lor se·
scriau pur şi simplu într-un rînd. La fel se scriau şi celelalte operaţii. Uneori,
de altiel, în faţa sumei se punea un semn special (fig. 4) - prescurtarea cuvîntului yignestai - în sensul de „se obţine" - (E. Kolman, Istoria matematicii în
antichitate. 1963, p. 79). Desigur, este posibil ca asemănarea (.,simetria în oglindă")
a celor două semne să fie intîmplătoare; este însă cunoscut faptul că litere greceşti, ce aveau semnificaţia de cifre au mai fost găsite pe blocurile de piatră c~
alcătuiau
zidul dintre terasa a X-a şi a XI-a, de Ia SarmizegetUsa Regia. (A.
Rodor, Blocurile cu litere grece~ti din cetăţile dacice, în Crisia, 1972, p. 34).
56
57
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0,2091, fapt ce rezultă din raportul Rcc/Rd = 0,2091, cit şi din raportul
(punctul b) Rct/RMs = 0,2094. Deci putem scrie:
2n/30 = Rcc/Rd = Rct/RMs = tgE/2 = 0,209. De aici rezultă că:
30Rcc = 2rcRd = Le disc (30 X 0,73 = 21,9 m de unde Rd = 3,485 m)
::30 Rct = 2rcRMs = Le Ms (30 X 3,04 = 91,2 m de uncţe RMs = 14,515 m}
Din aceste ultime două relaţii rezultă că ambele sanctuare sînt împărţite
.in acela'?i număr de părţi, adică în 30; Marele sanctuar rotund - în mod
e:xplicit - de către raza „cercului cu Te-uri"' (Rct), iar Soarele de andezit - un cadran solar - în mod implicit de către raza cercului central
(Rec), trasat şi el pe disc. Ar mai rezulta de aici cii, d·1că altarul cadransolar utiliza împărţirea la 30, este probabil că aceeaşi împărţire, prezentă
Li Marele sanctuar rotund, folosea unor aceleaşi scopuri, toate acestea
constituind - credem - două modalităţi originale de rezolvare practică
a unor probleme de astronomie, prin proiecţia stereografică a oblicităţii
eclipticii în epocă (respectiv prin tgf/2); c:esigur trebuie să mai existe
şi alte explicaţii privind motivele pentru Cclre ei au ales această împăr
ţire. Observaţiilor de la paragraful D3, conform cărora absida centrală
;1r putea să reprezinte o sferă cerească împărţită prin cele două praguri - în cele două arce diurne - minime şi maxime a'le anului, li se
poate aduce un argument în plus, observînd că perimetrul absidei Pabs,
măsurat în teren, este practic egal cu circomferinţa sferei cereşti în discuţie:

Pabs = 26,80 rn iar 2rrhg = 2rr(Rd +Rec)= 26,515 m. Desigur, nu putem
acorda o importanţă prea mare dimensiunii obţinute pentru perimetrul
~bsidei, actualul aspect al acesteia fiind rezultatul unei operaţiuni de
restaurare. Totuşi, valoa-ile foarte apropiate care se obţin, 26,80 m şi
26,52 m, ne-au determinat să semnalăm şi această posibilă relaţie între
~;oarele de andezit şi Absida centrală. e) O altă relaţie de legătură ne
permite să calculăm raza Marelui sanctuar rotund (RMs) din lungimile
cercurilor trasate pe Soarele de andezit, respectiv „cercul cu Te-uri~ şi
.:ercul centr:al: 2rcRct- 2rrRcc= 19,1 m - 4,586 m = 14,51 m = RMs.
3) Relaţii de legătură independente de elementele Soarelui de andezit.
Vom nota cu Rms raza Micului sanctuar rotund (fig. 1), care măsoar[1 în
teren între 6,38 şi 6,40 rn. Raportul dintre acea<;tă rază şi raza Marelui
sanctuar rotund ne permite să determiniim clin nou unghiul pe care îl
făcea ecliptica cu ecuatorul ceresc (oblicitatea acesteia), tot în aceeaşi
epocă istorică. Rms/RMS = 6,38 m/14,51 m = 0,439 = tg E = tg 23°41'
Cu dimensiunile IJ.ui H. Daicoviciu obţinem practic aceeaşi valoare:
6,4/14,7 m = 0,435. Aceasta este o relaţie între două componente impor~.ante ale complexului, care nu utilizează nici o dimensiune a Soarelui
de andezit, dar ne orientează în timp, prin t,gE, în acelaşi moment cu cel
pe care îl marchează cadranul solar prin tgFl2w. De altfel şi raportul
5l! Prezenţa repetată a funcţiei trigonometrice pe care astăzi o numim .. tangenta unghiului" în aceste calcule, nu trebuie ~ă stîrneasc:'t semne de întrebare,
ci dimpotrivă; la origine, această funcţie (cateta opw;ă unghiului supra cateta ală
i ~:rată) a fost denumită „umbra gnomonului" şi deci utilizarea ei, fără ca desigur
~a fie denumită ca astăzi, nu credem că poate fi pu.să la îndoială.
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dintre numărul sectoarelor Micului sanctuar rotund şi numărul sectoarelor Marelui sanctuar rotund se situează în 1urul aceleiaşi vaiori:
13/30 = 0,433; Acelaşi raport există şi pe Soarele de andezit: Rct/2Rd =
= 0,435. Considerăm că aceste relaţii sau altele de tip independent, ar
fi putut să constituie, în absenţa Soarelui de andezit (distrus complet
sau nedescoperit încă) un alt punct de pornire pentru cercetări cu caracter astronomic în complexul de la Sarmizegetusa Regia 1~1•
H. Relaţii aritmetico-geometrice. Marile civilizaţii ale antichităţii au
cunoscut şi utilizat între diferite tipuri de unităţi de măsură sau module constructive şi unele de lungime, aşa cum a fost, de exemplu, cotul
sumero-babilonian (0,4953 m) sau cotul greco-roman (,,cubitus" 0,443G m), respectiv jumătatea diametrului bazei inferioare a coloanei
la templele greco-romane. Încercările de a determina la daci astfel de
tipuri de unităţi, fie că a fost vorba de unele de origine nord-mediteraneană, fie de unele de origine central sau vest-europeană (fathon sau
toise) nu au dus la rezultatele aşteptate şi în consecinţă vom căuta, în
cele ce urmează, posibila existenţă la ei a unor unităţi module proprii.
Din punct de vedere matematic vom încerca să determinăm un element de lungime care să joace rolul unui divizor comun pentru un ansamblu format dintr-un număr cît mai mare de trasee (lungimi) din incinta sanctuarelor (laturi, cercuri, etc.). Deoarece o astfel de unitate divizor comun nu este deloc greu de găsit, existînd cîte una pentru fiecare
grupare de lungimi posibilă (din antichitate sau de astăzi) fără a se obţine astfel unitatea de lungime a sistemului de măsurare, vom selecta
componentele grupării de lungimi pe baza următoarelor criterii: a) existenţa unor marcaje cu stîlpi; b) existenţa unei semnificaţii pentru lungimea aleasă, cel puţin în sensul ipotezelor prezentate aici; c) deoar;~ce
ne aflăm în cazul împărţirii fără rest, D : I= C, unde lungimea marcată (D) se împarte cu ipoteticul modul-unitate de măsură (I) şi rezultă
un „cît" notat C, care este în mod necesar un număr întreg, vom încerca
să determinăm prezenţa acestui „cît" în teren. In continuare, vom introduce în calcule elemente ale unui alt sanctuar, de data aceasta unul
dreptunghiular şi anume pe cel considerat distrus (fig. 1 dreapta s-us)
şi prin a cărui axă longitudinală trece prelungirea „razei de piatri:'i'a discului, deci meridiana marcată a locului (direcţia NS). Din ace'>t
sanctuar s-a păstrat intactă latura de vest, pe care se găsesc un num[1r
de 32 de stîlpi rrtici de piatră. Această latură măsoară 13,98 m deci este
practic egală cu de două ori diametrul Soarelui de andezit. Revin deci
pentru un stîlp 13,98 m/32 = 0,436 m. Cu această mărime, echivalentul in
stîlpi rrtici al razei discului de andezit este 8, deoarece 3,49 m/0,436 m = 8,
iar al razei „cercului cu Te-uri" este egal cu 7, deoarece 3,04 mJ0,436 m == 6,97 ~ 7. Pentru a vedea dacă această mărime -are un caracter mai
general vom încerca să o regăsim şi la alte sanctuare. Pentru Marele
sanctuar rotund vom avea, calculîndu-i direct circumferinţa (deci şi raza}
60 Toate raaţiile acestui capitol utilizează pentru raza Marelui sanctuar r-:itund 14,51 m; în teren H. Daicoviciu măsurase 14,7 m. Diferenţa de 20 cm int,·e
calcule şi teren este posibil să aibă una din următoarele explicaţii: 1) ln timp aproape 2000 de ani - sanctuarul s-a deformat prin alunecarea terasei şi şi-a
mărit raza cu 20 cm, 2) Soarele de andezit „funcţiona" cu f = 23"40' !n timp cecercurile exterioare ale Marelui sanctuar rotund e posibil să fi ..funcţionat·· cu
E = 24~.
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utilizind numărul de stîlpi din teren ai acestuia şi echivalentul în metri
ai unui stilp ce provine de la Soarele de andezit şi de la Micul sanctuar
dreptunghiular distrus, următoarele valori: 210stp.x0,436 mlstp.=91,56 m.
Rezultă deci o rază de 14,57 m, faţă de raza utilizată în calcule egală
-·u 14,51 m (respectiv o circumferinţă de 91,20 m) şi faţă de raza din
1eren egală cu 14,7 m (respectiv o circumferinţ;":i de 92,3 m) valori practic
egale între ele. Pentru Micul sanctuar rotund vom proceda în acelaşi
mod: 114 stp. X 0,436/stp. = 49,704 m. Obţinem în acest caz mai mult
decît cei 40,08 m cit măsoară în teren circumferinţa acestui sanctuar.
Cu toate acestea, cei 49,704 m nu reprezintă o cifră întîmplătoare de'.iarece raportul 40,08 m/49,704 m = 0,807 nu este altceva decît jumătate
din raportul în cure punctul echinocţial Ec împarte umbra solstiţială de
iarnă a gnomonului raport e~al cu 1,618 adic:1 cu <t>, sau egal cu rapor:ul elementelor absidei centrale 21/31. Pentru a obţine raza din teren
vom avea: 49,7 m X 1,618/2 = 40,08 m, de uncie raza din teren 6.40 m.
Rezultă din toate acestea că dimensiunea de 0,436 m reprezintă un anume
,ip de unitate, am zice geometrică în primul rînd, comunr1 pentru patru
,;,mctuare: Soarele de andezit, Micul sanctuar dreptunghiu1'1r distrus,
1
\farele şi Micul sanctuar rotund, şi că deci „sensul" sau „valoarea" pe
,c,:·e anticii constructori au atribuit-o unui stîlp mic este aceeaşi pentru
toate acestea patru; altfr-1 spus, stîlpii laţi au şi rol de separare a circumferinţei în sectoare, dar intrc'i. în calcule cu aceeaşi „valoare"' ca cei
înguşti. Cu toate că nu vom putea să spunem dacă acest divizor comun
este o unitate de lungime sau un modul constructiv, sau şi una şi alb,
subliniem că există un singur astfel de divizor comun pentru care citul
împărţirii să fie materializat în teren prin numărul stilpilor marginali
ai sanctuarelor şi că. probabil, el semnifica un lucru important pentru
anticii constructori.
Ne-am propus (cap. B) să încercăm pe parcursul lucrării o sinteză
in sens astronomic a celor două aspecte existente în complex - cel
i;eometric şi cel aritmetic. Acest fapt ar fi posibil - în stadiul în care
ne aflăm cu cercetarea noastră - dacă „unitatea"' - deocamdată de tip
geometric - determinată în paragraful precedent. ar fi utilizabilc'i. şi
pentru „calcule"' de tip astronomic, caz în care ar avea şi acest din urmă
caracter. Vom analiza, în acest sens, umbrele aruncate de gnomonul utilizat pe disc în diferite momcnte mai importante ale anului tropic. Con-statăm că majoritatea dimensiunilor geometrice cu care am lucrat pînj
:acum se pot transforma în numere întregi cu ajutorul ,.uniUţii" de
-0,436 m (un stîlp mic). A<;tfel (fig. 4f) umbra la solstiţiul de varii Sv
cl!,prinde 4 astfel de unităţi, cea echinocţială 10, iar cea la solstiţiul d,~
iarnă 26; excepţie face doar înălţimea gnomonului hg care este un num;-ir

fracţionar 9 {. Toate calculele se pot efectua, cu o foartC' micii aproximaţie

cu aceste numere întregi (care

reprezintă

de fapt corespondentul în
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stîlpi înguşti - element de tip aritmetic - al unor dimensiuni geometrice). In paranteză valorile exacte pentru comparaţie:
Latitudinea locului: tg<p -10/9 2
7

-==-

1,029 (l,0235) 61

Distanţa zenLtailă maximă: tg Zmax = 26/9 ~ = 2,676 (2,664)
7

Distanţa zenitală minimă: tgZmin = 4/9 ~ = 0,411 (0,401)
7

Variaţia

umbrei intre cele două solstiţii, respectiv lungimea „razei d~
piatră": .1U = 22, echivalent cu 9,59 m (9,55 m)
Variaţia distanţei zenitale: MgZ = tg Zmax - tg Zmin = 22/9~ = 2,26ţ
7

(2,26:.n
Sv Ec = 10 - 4 = 6, echivalent cu 2,62 m (2,63 m)
Distant.a Ec Si = 26 - 10 = 16, echivalent cu 6,97 m (6,92 m)
Raportul Ec Si/BEc = 16/10 = 1,6 (<l> = 1,618)
Raportul BSi/EcSi = 26/16 = 1,625 (<l> = 1,618)
Rezultă că această unitate modul, de 0,436 m are două proprietăţi remarcabile: 1) Citul „C" al împărţirii la această unitate a lungimii circumferinţelor şi laturilor marcate ale sanctuarelor amintite, este materializat
în teren printr-un număr de stîlpi egal cu cîtul „C". 2) Ea transform{1
elementele de lungirr.e ale umbrelor gnomonului precum şi dimensiunile
Soarelui de andezit în numere întregi, permiţînd efectuarea de calcule
astronomice cu aceste numere întregi, sau cu fracţii cu numitorul egal
cu 7, care este numărul elementelor unuia din cele 30 de sectoare marginale ale Marelui sanctuar rotund. In plus, această unitate este aproximativ egală cu cotul antic (0,436 2:: 0,443). Desigur pot exista şi alte
astfel de „unităţi" - geometrico-astronomice sau numai de un singur
tip - adecva.te metodei de urmărire a altor aşt.ri şi ne referim aici 'în
primul rînd la mişcarea Lunii. Este posibil deci ca anumite elemente
arhitecturale ,ale uneia din templele incintei să fi slujit urmăririi astrului căruia îi era dedicat sanctuarul respectiv. (Din punct de vedere astronomic62, această valoare - 0,436 - este practic egală atît cu tangenta
oblicităţii eclipticii în epocă, cît şi cu cosinusul unghiului ce închide
semiarcul diurn al soare'lui în ziua solstiţiului de iarnă, tg E = 0,438 iar
cos H = cos 63°20' = 0,448 - relaţie exactă pentru <p = 45°00' - coinciDistanţa

•

G1

Vitruviu reda latitudinea locului tot sub forma unui raport: ,,!n timpul

e::hinocţiului, cînd soarele se mişcă în Berbec şi Cumpănă, dacă gnomonul <~ împărţit în g părţi, sub înclinarea pe care o are cerul la Roma, sub efectul razelor
soarelui el face o umbră egală cu opt părţi. ln acelaşi timp, la Atena, umbra este
mare cît trei din patru părţi ale gnomonului; la Rodos, 5 din 7; la Tarent, 9 din
11; la Alexandria, 3 din 5. Şi în celelalte locuri, umbrele echinocţiale ale gnomoanelor ~e află a fi lăsate de natură cu altă măsură". (Vitruviu, op. cit., IX, VII).
62 „Unităţile" de 0,436 m (care măsoară în metrul nostru de astăzi) se pot
transforma într-un număr fără dimensiuni dacă le obţinem împărţind de nou.ii

ori diametrul discului (în metri) la lungimea totală a porţiunii marcate a mn1ctianei locului (de la extremitatea de sud a discului pină la blocul de nord din
Micul sanctuar dreptanghiular „distrus" slnt exact 32 m). Deci 13,96 m/32 m =
= 0,436.
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denţă cifrică datorată latitudinii unde, şi epocii în care, au fost comtruite
sanctuare li>).
Unele scurte concluzii. Este adevărat că fiecare din aceste constatări
luată izolat, ar putea fi o simplă coincidenţă şi ne referim aici şi la
restul constatărilor de pînă acum; prezenţa fortuită a ansamblurilor lor
ar constitui însă un mănunchi de coincidenţe extrem de improbabil.
Probabil că, acest divizor comun al umbrelor caracteristice ale gnomonului a fost folosit drept unitate la trasarea unor părţi ale sanctuarelor
(perimetre sau circumferinţe), ceea ce conferă elementelor acestora un
eventual sens astronomic, desigur un mod de gîndire practică pentru
urmărirea aştrilor, care nouă celor de azi, ar putea să ne pară oarecum
curios. Desigur, cîştigul nostru nu ar fi mai mic nici dacă ne-am mărgini
la a constata ~ă nu avem de a face decît cu simple relaţii geometrice (deci
cunoştinţe de geometrie); este greu însă să neg(1m legătura strînsă a acestor relaţii geometrice (folosite la trasarea unora din sanctuare), cu variaţia umbrei meridiane a unui gnomon ce funcţiona în epocă. Ni se
pare extrem de greu de admis di. un acelaşi unghi - caracteristică astronomică fundamentală aparţinînd aceleiaşi epoci istorice, să apan'i. do;1r
printr-o extraordinară coincidenţă în J)<ltru sanctuare diferite, sub aC€€aşi
formă tangenta, ,,umbra gnomonului". Credem că o aflăm aici ca rezultat al unor acţiuni deliberate ale constructorilor sanctuarelor care
au urmărit s,'i. realizeze o transpunere inteligibilă, de durată şi în acelaşi
timp utilizabilă din punct de vedere practic, a descoperirilor şi observaţiilor astronomice pe care le-au efectuat, utilizînd în acest scop art<-1
monumentală. Desigur, nu excludem posibilit11tea ca donr unele din relaţiile stabilite să facă parte din ceea ce am putea numi „sistemul funcţional" al complexului, iar altele să reprezinte un drun;i închis. Lîngă o
relaţie pe care ei o puteau utiliza, noi vedem astăzi şi altele şi este
normal să fie aşa; selectarea acestora o pot face, fie cercetări ulterioare,
fie noi descoperiri în zonă. In acest sens ne exprimăm convingerea că
ipotezele prezentate aici sînt pasibile de îmbunătăţiri, de unele modificări şi chiar de unele renunţări.
Din cele expuse am putea conchide că astronomia dacilor - în
măsura în care putem vorbi de aşa ceva, sau mai exact atît cit o cunoaştem pînă acum era de tip geometrico-aritmetic; pe unele trasee
geometrice ca direcţii, lungimi, cercuri, etc., rezultate din considerente
de tip ~anomic sînt suprapuse elemente de tip aritmetic ca stîlpi.
blocuri, tamburi, etc., deci o modalitate de reprezentare a marilor cadre
astro-temporale originală, originalitate în care am crezut încă de la Constantin Daicoviciu 63 •
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C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, 1951, p. 66.
Autorul îşi exprimă regretul că uneori rigurozitatea expunerii a cedat în
faţa dorinţei de a fi cit mai bine înţeles de un eventual cititor mai puţin familiarizat cu domeniile .'lbordate; în plus unele mici diferenţe - de ordinul centimetrilor - apărute pe parcurs nu credem că sînt de natură să pună sub semnul
lntrebării unele din ipotezele avansate.
83
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DIE MITTLERE APSIS DES GROSSEN RUNDEN HEILIGTUMS IN
SARMIZEGETUSA REGIA; ASTRONOMISCH-MATHEMATISCHE
BETRACHTUNGEN
(Zusammenfassung)
A. Methodologischc Betrachtungen. Die Grundidee unserer Betrachtungen
uber die Entwicklung der Astronomie im Altertum, vor fast 2000 Jahren ist die,
da13 die Daker auf diesem Gebiet mehr oder weniger Durchschnittskenntnisse besallen. Daher verwendeten sie bei ihren Heiligtilmern die astronomischen Melhouen, die in der betreffenden geschichtlichen Etappe (Gnomon, Sonnenkreis u.s.w.1
ublich waren.
B. Die mittlere Apsis
I. Die Orientierung dieser: Einleitend wird eine kurze Geschichte der Forschungen gemacht, die die Ausrichtung zum Aufgang der Wintersonnenwende cler
grollen Apsis in jener Zeit bewiesen. Unsere Forschungen bewiesen diese Au-.ri('.htung und verwerteten neue Erkenntnisse von anderen Heiligtumern aus der Anlage,
wie: fur die Nord-Siidrichtung die gleiche Ausrichtung der Steinquader mit dem
Altar der Andesitsonne, deren Steinquader (die Verlăngerung) den Mittagskreis (ic'"
Orles angibt. Fi.ir die Neigung der Ekliptik jener Zeit den Wert von 23°40' der auf dPr
Andesitsonne mittels einer stereographischen Projektion im hypparchschen Sinne
(tg r/2 = Radius des kleinen Kreises/RadiUs des Diskus) errechnet wurde. Un
Asimut der Richtung der Sonnenwende wurc!e direkt auf dem Diskus der /\ndesitsonne (Abb. 2e) ermittelt. Der Aufgang- und Untergang der .'\ndesitsoruw
sind auch im heutigen Brauchtum anzutreffen.

2. Die asymetrische Einteilung der mittleren Apsis. Das Verhăltnis zwischen
den zwei Zonen der mittleren Apsis des Tempels, 21 bzw. 13 Pfosten, i~t gleicl1
dem Verhăltnis in dem der Punkt die Tag- und Nachtgleiche den Schatten der
Wintersonnenwende jedwelchen Gnomons (Abb. 4b) teilt, das in Sarmizegetusa
aufgestellt wurde und der „goldenen Zahl" (<D = 1,618), eine moglicbe und originelle Representierung des Mittagskreises de~ Ortes. Es wurde auch noch bewi,;!sen,
daB wenn man jedem der Elemente der Apsis 10° zurechnet, in der Zone der
betreffenden Stufcn sich mehrere astronomischen Kennzeichen der
Epoche (Z
max, r), wie auch der Breitegrad der Terasse der Tempel verzeichnt't wird. Dil.>sc
letztere wird in einer originellen Al't der Antiquităt ermittelit und zwar durch das
Verhăltnis zwischen dem lăngsten und kiirzesten Tag desselben Ortes.
C. Eine geometrische Aufgabe. Dieser Abschnitt bezieht sich auf geonwtrische Methoden, die den Erbauern der Heiligtilmer erlaubten, cien Umfang des
grol3en runden Tempels (den Umfang eines Kreises) in gleiche 30 Teile untertcilten. Ohne eine endgilltige I..iisung zu dieser Frage zu geben, wird auf einige mclgliche Losungen der Epoche eingegangen, vor aliem auf graphische, die auf die
Verwendung des Zirkels basieren, hinweisen.

D. Die Interdependenz zwischen einigen Heiligtiimern.
1. Die Tat.sache, daf3 die Andesitsonne auch ein Sonnenquadrat darstellt unei die
mittlere Apsis des grof3en runden Tempels ebenfalls astronomische Funktionen
hat, werfen die Frage auf, ob es noch innerhalb der Heiligtnmer weitere mit ahnlichen astronomischen Funktionen gibt. Eine Antwort auf diese Frage kann nur
rlie Interdependenz einiger Komponenten mehrerer Tempel geben. Diese Interdependenzen sind zweier Arten. 2. Gemeinsame Beziehungen und Elemente der
-\ndesitsonne als Sonnenquadrat. Die astronomischen Elemente des Altars "ind
auch an anderen Tempeln zu erkennen, weil: a). Der Durchmesser des groBen
runden Tempels wird auch sehr einfach durch die Elemente eine Gnomon-; auf
dem Di<;kus em1ittelt. b). Der Kreis mit den „T" - Stiicken wird als stereographische Projektion de,; Meneas einer Himmelsspăre mit dem gleichen Durchmesser des groDen ruHden Tempels (der mittlere Kreis auf dem Diskus stellt das-
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~elbe wie în einer Hîmmelssphăre mit dem gleîchen Durchmesser des Diskus dar)
angesehen. c). Der Radius des Kreises mit den „T" - Sti.icken unterteilt den
Umfang des grol3en runden Tempcls in 30 gleiche Teîle, în derselben Art, wie der
Radius des mîttleren Kreises, den Umfang des Dîskus in 30 gleîche Teile einteilt.
3. Selbstăndige Beziehungen zu den Elementen der Andeiitsonne. Der Autor beweist clie Bezîehungen zwîschen dem Radius des kleînen runden und des gro13en
Tempels, was eînem ermoglicht, durch die Tangens dîeses den Wert des Wînkels,
der Eklîptik mit dem Aquator des Hîmmels în derjenîgen Zeit bildete, zu ermitteln ( = 23°40').

E. Arithmetische Beziehimgen
1}.Der Verfasser weist auf eîne „Eînheît" von geometrîsch-astronomischen Typus,
gleich mit 0,436 m, hin, dîe gemeînsam fur mehrerc Tempel ist: die c\nclesîtsonne,
cler kleine unei cler grafie runde Tempel, wie auch der kleine rechteckîge, cler als
zerstiirt gilt. 2). Dîese „Einheit" ist gleich mit elen Dîmmensionen eînes Pfostens
ader Quaclers ermoglicht eine Verwandlung der geometrischei1 Elemente des Gnomons, cler auf dem Dîskus verwendet wurde in ganze Ziffern (das Aquîvalent fur
die Anwhl der Pfosten oder Quacler), die jl'clwelche astronomische Rechnungen.
die sich auf die Funktion des Gnomons bcziehen, ermoglichen. So entsteht eine
Synthese, in arithmetischem .Sinne innerhalb cler Heiligtilmer: des geometrischen
und arithmetîschen Aspektes.
Sch/uj3folgerungen. Der Verfasser ~tellt die Hypothese auf, daB die astronomischen Kenntnisse cler Daker, wie viel von ihnen bekannt ist, auf einem geometrîsch-arithmetischen Prinzip fuflt: auf verschîedene geometrîsche Trassen, RichtW1gen, Kreîse dîe sîch aus astronomischen BedOrfnissen ergaben, dîe auf Steînquader, -siiulen ader -platten aufgezeichnet wurden.
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F ig. 3. a) S c hiţă reprezentînd principalele re laţii de legătură între elementele trasate pe discul
a ltarului - cadran solar „raza de piatră" (.,săgeat a") ş i confignraţia planelor fundamentale
locale ş i cereşti a le epocii. b ) Timpanul unui astro lab funcţionînd după sistemul stereografic
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disc: RlLs= .ASi/lc unde k; este „constanta aparatu.lui" egală cu Rd/hG = Rd/Rd+ R ec.
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Fig. 4 . a) Proiecţia ste reografic ă M', pe p lanul E c - Ec . a punctului ·111 d e pe sferă , (în sens ul!'
lui Ripare). b ) Punctul echinocţial Ec i mp ări ca umbra gnomonului la sol stiţiul d e iarn ă la.
Sarmizegetus a Regi a, BSi, într-un raport practi c egal cu „ num ăru l de aur" ('!' = 1,618}
precum şi cu raportul compon entelor a bsirl ei centr al e (2 1/ 13 = 1,615). c) D et er minarea lat urii
pentedecagonului (L 15) cu aj utorul laturii hexagonului (L 6 ) şi a decagonului regulat (L tOt
precum şi a laturii poligonului rt' gul at cu 30 de laturi (L 30) cu ajutorul laturii pentagonu lui
(L 5) şi a hexagonului regulat (L 6 ). d) Metoda lui Pto!fmeu (sec. II e.n.) pentru constrnirea laturii pentagonului (L 5) şi a d ecagonului r egulat (L 10 ). e) D eterm in area latur ii po·
ligon ului regulat cu 30 de laturi (L 30.) cu ajutoruţ laturii pentede_c agonului (L 15). f) Schiţ ă.
reprezentînd valorile în numere întregi pentru elementele geometrice ale gnomonului utilizat
pe disc, consecinţă a transformărilor efectuate cu „unitatea" egală cu 0,436 m corespuniînd unui
stîlp mic. g) Semn grafic pe bara superioară a unei piese „T" de marmoră. h ) Semnul grecesc:
.,giinestai" - ,,so obţine".
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Citindu-l pe Gudmund Schiltte, ,,the Ptolemaic maps of Northern
Europe and Asia have, to a great extent, become completely useless, as
long as the chaos remains unexplored" 1 •
Am început acest studiu considerînd că de fapt suma de informaţii
transmise pentru Dacia zace practic fără a putea fi folosită, şi, fără îndoială, nu din cauza neştiinţei lui Ptolemeu, ci din pricină că nu a fost
asiduu cercetat. (Fig. 1.)
Dintru început trebuie remarcată premisa 2 de la care pleacă Ptolemeu şi anume că va folosi cele mai recente date, îmbogăţite remarcabil
prin efortul de cunoaştere al contemporanilor săi, din tradiţia aulică preluînd numai ceea ce este de încredere.
Rezultatul, haotic din punctul nostru de vedere, la care a ajuns Ptolemeu este, deci, efectul a două cauze: stadiul atins de cartografia romană în momentul în care el o va folosi pentru a-şi experimenta teoria privind alcătuirea unei hărţi baziate pe coordonatele fiecărui punct şi limitele metodelor de stabilire a coordonatelor astronomice.
Incepînd cu harta alcătuită de Agrippa, cartografia romană se întemeia pe scopul practic de a fi folosită de administraţia imperială şi
se limita în fapt la înşiruirea unor puncte cu distanţa dintre ele3 şi indicarea principalelor forme de relief.
Ptolemeu va avea la dispoziţie aceste „hărţi" regionale şi pe baza lor
va alcătui un atlas general al lumii cunoscute. Lucrarea sa de un caracter net ştiinţific n-a fost validată prin recunoaşterea contemporanilor siii,
metoda lui nefiind preluată şi dezvoltat) în continuare. S-a preferat forma obişnuită şi practicei a itiner2riilor, probabil tocmai din cauza erorilor numeroase din harm obţinută de Ptolemen.
G. Schiltte a putut conchide c;'i la baza atlasului lui Ptolemeu au
stat hărţi ale drumurilor din imperiu'.
P. Schmitt reface ipotetic modu:l de lucru al lui Ptolemeu: acesta
„etablit sa carte du Mon:de en trac;ant preaLablemen,t toute la trame des
meridians et des paralleles, a l'&chelle par lui adoptee. 11 fit ensuite un
cb.oix des cLtes pour lesqueilles il disposait de coordonees qu'il estimait
oorrectement determinees. 11 placa ces cites sur la trame, afin de constituer une base geodesique. Mais se fiant aux calcules - faux - de
Posidonios. il trouva tron vaste le Manele represente par la carte de
Marin de 'l'yr . .. Le relief, ... n'est pas une figure, mais un symbole car1

Gudmund Schi.itte, Plolmny's Maps of Northarn l-:1trope, Copenhaga, 1917

p. 14.
2
3
4

Ptolemeu, lndreptarul Geografic. Prefaţa, V.
Anna!ina P Mario Levi. ltineraria Picta, Roma, 1967, p. 24-25.
G. Schiitte, op. cit., p. 33.

tO - Acta Musei Napocaasls, voi. XXIV-XXV (1981-1988)
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tographique qui lui a sert de creer le cadre qui determincra la division
de sa carte d'ensemble ... La repartition des villes ct des fragment3
d'itineraires s'est necessairement faite en fonction de l'espace utilisable.
C'est ce qui nous explique les orientations pc1rîois erronnees et l'absenee
apparente d'une echelle constante, toutes ses cartes regionales etant dessinees selon Ies besoins de la graphie et de la place disponible. Chacune
est autonome par rapporCa sa voisine, c'est-a dire qu'il n·est nullement
tenu compte des articulations entre les eompartiments"·i.
Concluzia lui P. Schmitt este că această cartografie nu permite nici
calculul distanţelor şi nid transpunerea valorilor geografice.
Printr-un studiu atent se poate ajunge la stabilirea hărţilor regionale. Identificarea localităţilor pe teren se va putea face numai determinînd itinerariile în cadrul fiecărei hărţi regionale. Interesul pentru
studiul lui P. Schmitt este foarte mare, deoarece deschide o posibilitate
de a valorifica în mai mare măsură datele cuprinse în lndreptarul Geografic 01 lui Ptolemeu privind Dacia.
Geografia lui Ptolemeu a stat la baza studiului lui C. Goos asupra
Daciei 0 • Concluzia sa că Ptolerneu amalgamează date din izvoare cronologic diferite şi antichizează, redind situaţii mult anterioare cuceririi
romane, a fost preluată în cercetările româneşti şi străinei, credem noi,
fiiră prea mult spirit critic. Concluzia lui Goos se referea exclusiv la lista
de populaţii clin Dacia, dar ea a fost ulterior extins,) şi asupra eelorlalte
date din Geografia ptolemaică.
Gr. Tocilescu s-a aplecat cu competenţa-i obişnuită asupra datelor
transmise de Ptolemeu, sintetizîndu-le în primul capitol al monumentalei sale Dacia înainte ele romani, Bucureşti, 1880. Şi el consideră că
Ptolemeu a redactat capitolul privind Dacia pe baza unui izvor anterior cuceririi romanes şi se pronunţă pentru utilizarea coordonatelor oraşelor doar orientativ. Localizarea acestor oraşe urmează să se facă numai prin cercetări de teren. Concluziile acestea au fost influenţate tocmai de consideraţiile lui C. Goos şi încercarea acestuia de localizare a
celor din a:'ransilvania.
O contribuţie însemnată la geografia Daciei a adus G. Schlitte în
studiul său deja citat asupra Europei nordice. Observaţiile lui Schlitte
i-au permis să presupună că pentru Dacia a fost folosită o hartă fizică
5 P. Schmitt, Recherches des regles de construction de la cartographie de Ptolemee, ln Colloque international sur la Cartographie archeologique et historique.
Tours, 19î2, editată de R. Chevallier, µ. 30; G. Schi.itte, op. cit., p. 9.
6 Studien zur Geographie und Geschichte des Trajcmischen Dacien, Separutabdruck aus den Schăssburger Gymnasialprogramm von Jahre 1873/1874, p. 13-18.
7 Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani, Bucureşti, 1880, p. 427-438, 455-464;
V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1982, p. 274; Al. Vulpe, în StCI, VI, 1964, p. 236;
A. M6csy, Gesellschaft und Romanisation in der rămischen Provinz Moe.~ia Superior, Budapest, 1970, p. 9, n. 4.
s Gr. Tocilescu fşi argumentează punctul său de vedere considerînd că:
- populaţiile din Dacia, în afară de anarti, costoboci, caucoensi, buridavensi şi
poate potuJatensi - necunoscute din alte izvoare au dispărut după cucerire sau
poate ~hiar mai înainte; - apar dublete corupte ale numelor de populaţii dacice
ln alte regiuni îndepărtate; - expunerea listei de oraşe separat şi nu în cadrtd
teritoriilor administrativ-tribale ca în cazul celorlalte provincii, cu excepţia insulelor, ar semnifica reflectarea situaţiei anterioare cuceririi.
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a Daciei înainte de cucerire; pe această hartă fizică au fost incluse drumurile - prototipurile A d şi A e - în schema propusă de învăţatul
olandez fiind parţial duplicate. Aşa cwn este şi firesc, Schtitte nu putea admite părerea că datele privind Dacia, redactate la mijlocul secolului II, au rămas la stadiul informaţional asupra Daciei libere, sau din
timpul războaielor de cucerire. Ar fi fost o excepţie în întreaga sa lu-crare. De altminteri, logic, nu se poate admite că tocmai asupra uneia
din cele mai noi provincii ale Imperiului, care firesc a beneficiat de o
cartare sistematică după cucerire, Ptolemeu să fi recurs la izvoare învechite, relative la un regat cu trăsături diferite de cele greco-romane,
în ceea ce priveşte organizarea teritorial-administrativă şi procesul de
urbanizare.
Schiitte observă că nici datele din prototipurile A d şi A e nu se
potrivesc descrierii geografiei fizice A c9 • Combinaţia incorectă a prototipurilor A d şi A e este regăsită de Schtitte şi pe Tabula Peutingeriana
şi la Anonimul Ravennat, unde crede că recunoaşte o seamă de dublete.
V. Pârvan va critica metoda lui Schi.itte de eliminare a unor nume
ce au rădăcină comună sau doar asemănătoare. ln Getica 10 el se va ocupa
in amănunţime de interpretarea datelor din Geografia lui Ptolemeu, localizîndu-le în funcţie de descoperirile arheologice din vremea sa. Din
păcate Pârvan, corectînd absolutizanta excludere a dubleteilor sau tripletelor făcută de Schi.itte, neagă şi observaţia acestuia că Ptolemeu referă asupra provinciei Dacia, revenind la concepţia lui C. Goos. ,,Magister dixit" şi datorită lui s-a generalizat această concepţie şi nu au mai
fost dezbătute motivele pentru care ar trebui să nu acceptăm această
insolită abatere a lui Ptolemeu de la principiul propus şi respectat
în
întreaga lucrare.
De fapt istoriografia rom[mească posterioară lui Pârvan nu a mai
analizat integral şi sistematic sub prisma noilor rezultate istorice, arheologice şi epigrafice datele transmise de izvoarele antice privind geografia Daciei. Au apărut referiri tangenţiale, cu preluarea opiniilor lui
Tocilescu şi Pârvan şi s-au făcut. in funcţie de concluziile lor generale,
încercări de localizare ~ unor oraşe dacice•1 •
Revizuind opiniile privind Daci~ în Geografb lui Ptolemeu, se impune abordarea a două probleme esenţiale, strîns legate una de alta şi
anume data post quem la care a fost redactat în forma iniţială capitolul
privind Dacia şi, în funcţie de răspun.sul la această întrebare, dacă ec;te
vorba de enumerarea popul'aţiilor şi oraşelor regatului dac, sau ale provinciei Dacia.
In urma cercetărilor arheologice şi descoperirilor epigrafice ştim că
provincia Dacia nu a fost egală cu regatul dac din epc,ca sa de exp:msiune maximă şi nici cu suma teritoriilor locuite de daci. Din prima
clipă este evident că descrierea Daciei Ptolemeu III, 8, 1 - cuprinde
G. Schutte, op. cit., p. 77.
V. Pârvan (Getica, p. 247-249) critică rezultatele la care ajunge SchOtte,
coordontnd ştirile mult mai numeroase din Ptolemeu cu Tabula Peutingeriana, conform cărora erau dublete sau triplete corupte toate denumirile ce nu apăreau în
itinerarul pictat.
11 Vezi bibliografia la fiecare voce în Tabula Imperii Romani, L-34 şi L-15,
Amsterdam, 1968 şi respectiv Bucureşti, 1969.
9

10
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tot spaţiul locuit de populaţiile dacice în sec. I e.n., după aşezare;1 iazygilor în cîmpia pannonică; este stadiul cel mai vechi de informaţii despre Dacia, luate după o hartă fizică - prototipul A c în sistemul lui
G. Schiltte 12 • Trebuie să observăm sărăcia datelor continute în această
hartă, care pomeneşte doar în treacăt cîteva rîuri a că~or v[trsare marchează traseul Dunării. Carpaţii sunt reprezentaţi de Ptolemeu cu
c
orientare vest-est, pînă la cotitura rîului Tyras. Acest aspect îl au Carpaţii
şi în hărţile ma•uscrise la Geografia lui Ptokmeu; pentru geograful alexandrin şi pentru cel care a ulc(1tuit prima lrnrt.;i dup(t coordonatele geografice, arcul carpatic - form(1 de relief atît de caracteristică şi bine cunoscută a Daciei r3 nu trebuia definit în mod special. Această
situaţie, dincolo de a sugera posibilitatea existenţei unei cleform[iri generale a conţinutului h[irţii pe direcţia est, ne permite s{1 presupunem
că în fapt toate localităţile înşirate de Ptolemeu în Dacia se înscriu doar
in arcul carpatic şi nu la răsărit de Carpaţii Orientali.
Ptolemeu ne aduce cîteva repere cronologice neluate suficient în
considerare. Cînd înşiră oraşele Moesiei Inferior, legio V Macedonica
este aşezaUt la Troesmis, unde ştim c[t stă numai din timpul lui Traian
(103/105) şi pînă la 167 /168.
Un indiciu cronologic poate fi obţinut dacă reţinem că în vecinăta
tea provinciei Moesia Inferior sunt localizate trei oraşe cu nume tipic
dac: Zargidava, Tamasiclava şi Piroboridava 14 ; ele nu sunt înşirate între
oraşele provinciei. Pir'->boridava şi Buriclava au făcut parte clin Moesia
Inferior în toată epoca traiană 1 \ cînd Muntenia şi sudul Moldovei ocupate de armata Moesiei Inferioare au fost alipite provinciei. Acest fapt.
coordon:tt cu apariţia bur-idcmenses între populaţiile Daciei, ne dă temeiul să afirmăm că în geografia lui Ptolemeu sunt înscrise datele referitoare la nordul Dunării într-o epoc(i posterioară lui Traian, căci Hadrian16 crează Dacia Inferior în care va fi inclusă Buridava şi va părăsi
Î\-Tuntenia şi sudul Moldovei, aşa încît Piroboridava nu va mai constitui
teritoriu provincial.
Toate aceste indicii cronologice sunt întări te de faptul că în lista
oraşelor dacice alături de numele tipic dace apar şi cele romane: Ulpianum, Salinae, Praetoria Augusta, Aquae, Zeugma, Pinum, Pirum. Dintre numele tipic dace, ştim din izvoare epigrafice şi literare c,'i. nu con12

G. Sc-hi.'ltte, op. cit., p. Ti; vezi

şi

M. Macrea, A/SC, IV, 1941-19-13, p. 250,

n. 5.
13

Corona montibus dngi/ur Dacia - Iordanes, Getica, 7-1.
" Ptolemeu, III, 10, 8.
la Pridianum-ul cohortei I Hispanorum -- O. Fink, JRS, XLVII. 195fl, p. 102116; R. Syme. JRS, XIXL, 1959, p. 26-32; J. F. Gilliam, în Hommage ci .:l. Grenier,
Bruxelles, l91i2. II, p. 7-17-756.
16 G. SchiHte, loc. cit .. p. 51, comideră ~i el că geografia lui Ptolemeu a fost
alcătuită la începutul domniei lui Hadrian. c{1ci '-Unt introduse localil,iţi de pe
valul lui Hadri;m din Rritannia şi e,tf, ~tabi !it sistemul de drumuri din provincia
Dacia. Al. Vulpe, op. cil., p. 236, afirmă că Ptolemeu referă asupra Daciei dinainte
ele cucerirea romană pentra că este pomenitf1 Sarmizegetu~a Regia şi nu Ulpia
Traiana: studiul său are însă ca rezultat concluzia opusă - vezi p. 241 - capitolul despre Dacia şi Moesia este redactat pe baza hărţii lui Agrippa, adusă Ia zi
sub Domitian sau Traian şi din nou în timpul lui Marinus şi Ptolemeu, la mijlocul sec. II e.n.
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tinuat să existe în epoca romană aşezările: Porolissum, Napoca, Potaissa.
Apulum, Germisara, Cumidava, Ramidava, Tibiscum, Dierna, Drobeta.
Constatarea lui G. Schlitte „the situation of Ptolemaic towns coresponds so exactly to the roads of the Tabula Peutingeriana'•n indică sursa
principală pentru Marinus şi Ptolemeu itinerariile romaneLS, cele care
au constituit model pentru Tabula de la Viena dar şi unele pe care nu
le cunoaştem, dar se găsesc cel puţin parţial la Geograful Ravennat.
Rămîne pe harta ptolemaică Sarmizcgetusa Regia capitala regatului dac, dar este foarte clar că există deja cea de a doua Sarmizegetusa
- Colonia Ulpia Traiana Dacica 19 , căci numai în acest caz era necesară
definirea ca -ro ~occrD,eu:,v a celei dacice. Menţinerea într-o hartă a Daciei
de la mijlocul sec. II e.n. a Sarmizegetusei regale nu poate fi surrrinzătoare; monumentele epigrafice descoperite pînC:-1 acum indică faptul că
pe locul ruinelor capitalei lui Decebal s-a înălţat cel puţin un altar, dacă
nu un templu, unde se practicau periodic sacrificii 211 •
Este mult discutată absenţa din lista oraşelor din Dacia tocmai a
acestei Ulpia Traiana, absenţă pusă în general pe seama faptului că Ptolemeu se referă doar la epoca cuceririi Daciei 21 • Dacă Ptolemeu ar fi raportat doar situaţia din timpul războaielor dacice ar fi fost suficient
numele Sarmizegetusa, Cetei faima capitalei regatului dac depC:-1şise hot:-irele Daciei. In lista orctşelor din Dacia există însă un Ulpianum, dar
coordonatele lui Ptolemeu îl indică mult în afara provinciei şi atunci s-a
considerat că poate fi un castelLum cu acest nume 22 . Este foarte evident
că indiferent ce natură a avut aşezarea cu nume imperial, ea trebuie să
fi fost pe teritoriul provinciei şi nu în afara ei, deci. aşa ca la majoritatea localităţilor din Geografi.a ptolem;1ică, coordonatele nu au decît o
valoare orientativă.
Poate fi concepută posibilitatea ca Ptolemeu să fi eliminat înşiruirea
a două Sarmizegetuse. căci după coordonate ele trebuiau să fie foarte
apropiate şi, s-a observat deja că deşi este înscrisă Sarmizegetusa Regia
coordonatele se potrivesc Ulpiei Traianc 21 .
In temeiul celor spuse mai sus vom respinge părerea că Ptolemeu a
rămas la informaţia privind războaiele dacice, oferită de comentariile
17

C. Schutte, op. cit., p. 42.

1s Chinr în cazul în care Pârvan ar avea dreptnte că Ptolemeu a prPfernt mf1r-

turii!e celor care au cunoscut nemijlocit Dacia - Traian si mrclir'lll ,{1u Crilon
(L1pt putin do\'eclit. cel puţin de descrierea grografir-ii a ţării. cnre ar fi trebuit
s·, fi fo,t incompnrabil mai bogată în date şi mai exacUi la aceştia) nu poate fi
luatei în considerare ideea sa ci'i DaC'in nu nven şosele regulate cu mutatione.~ sau
stotionc,- (Geti,·a. p. ?3-l), ciic-: :i:--e,ta a fost primu! p.t•, în c:-idrni în:1intiirii în regat ul cl:'c (BaTbus, Grn111mnti,·i ,·eteres, ex recen~ionr Carol i Lachm•mni, \·,,1. I,
p. 92: Miliarul dr ];1 :\dc-n. CTL III 1G'.2î din anul JOB), tocmai p<'nt!'U a ;i,:,,.rn·a
rnpida circula· i11 ~i leg,, i U:'il cu n•stul imperiului.
1n H. Wolfr . . lr-tn1\L\, XllI. l\JîG, p. 99-110, pe haze epigraficc ,u•;tine
c:\
inr{1 din \Teme,: c•J"f'C.!:•ii ~-de. c:1pitala pro\·incic•i a an1t supranumele rle S:1rmizcgetusa şi nu i-a Li,t nlribuit abia de c{1tre Hadrian c,1 semn al reconc·i'ierii. :11 dep1inPi p,1cifidiri a populaţiei dacice.
0
~
r,T. Macrpa, Viaţa 111 Daria romanii, l!ltiB, p. 55 (CIL III 1415, 1416).
21 Al. Vulpe, op. cit., p. 236.
2"2 N. Gostar, Analele Uniuersităţii Iaşi, XV, 1969, p. lîl-1î3.
23 C. Goos, op. cit., p. 14-15, dar pentru el nici nu există o altă Sarmizegetusa <lecit cea mmană; R. Florescu, note Ia Getica, Ed. 1982, p. 550, n. 239.
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lui Traian sau Getica lui Criton; şi în Dacia el s-a bazat pe itinerariile
provinciei. Odată stabi!J.ită această rea:Iitate, trebuie relevat că Ptolemeu
ar fi trebuit să indice o categorie de ora5e pentru provincia Dacia şi o
alta pentru Dacia liberă. Or, !ist.li lui Ptolemeu nu face nici o diferenţiere între aceste sfere, deşi pentru Moesia Inferior, am văzut, surprindesituaţia istorică obiectivă din epoca lui Hadrian.
Vom încerca să dovedim că ·toate „oraşele mai importante din Dar..:;a'"se referă doar la provincia Dacia.
Transpunerea cartografică a coordonatelor localităţilor din D:t _'ta
indică pentru acelea a c„iror localizare este sigură mari erori. Cea nni
flagrantă eroare este înregistrată pentru Tibiscum, care este menţionc1t
de două ori şi de ambele dăţi incorect.
Am văzut că Ptolemeu deţine date geografice de natură fizică privind Dacia preromană. Din capitolele următoare este limpede că el ignora faptul că Traian a încorporat în Imperiu doar o parte a Dadei
libere şi a distribuit în tot spaţiul geografic localităţile cunoscute d.n
itinerariile privind provincia Dacia. Că este aşa o dovedeşte fără putinţă
de tăgadă faptul că Moldova, care din descrierea iniţială ar fi trebuit să
fie ocupată de populaţiile şi orruşele din Dacia, are poputaţii şi oraşe diferite şi se bucură de un statut diferit fiind în „dependenţa" Moesiei
Inferior (III, 10, 7). Din această interpretare a spaţiului decurge o deformare atît de arbitrară, de puţin uniformă 23 a.
Comparînd transpunerea grafică ,a coordonatelor lui Ptolemeu cu
itinerariul cel mai complet transmis pînă la noi - Tabula Peutingeriana24, vom observa existenţa aproape completă a unor trasee de drumuri. Itinerariile sunt TedaJte fără reporturi între ele şi se desluşesc
spaţii rămase libere între grupurile de localităţi din cadrul fiecăruia.
Deoarece Ptolemeu a calculat coordonatele fiecărui punct în funcţie de
distanţa faţă de cel anterior, poziţia faţă de acesta este determin1abil[t,
chiar şi atunci cînd orientarea în spaţiu nu este cea corectă (A. L. F.
Rivet, în Studien zu den Milită.rgrenzen Roms, II, 1977, p. 46).
G. SchUtte a propus de asemenea o serie de drumuri pe baza cărora
şi-ar fi alcătuit harta Ptolemeu (op. cit., p. 91-fl9), dar din păcate exclude ca dublete localităţi atestate şi de Tabula Peutingeriana, şi de
Geograful Ravennat.
Cu avantajul de a cunoaşte mai aprofundat desfăşurarea în sp:.tţiu
a urmelor romane şi a traseelor drumurilor imperiale din Dacia, în
funcţie de localizările sigure de pînă acum (Fig. 2) putem defini pe harb
lui Ptolemeu următoarele drumuri (Fig. 1):
- Drobeta - [Sa.nnizegetusa Ulpia Traiana] - Sarmizegetusa R0gia. Drumul, cunoscut prin cercetări recente25 , s-a dovedit a fi fost una
din căile principale de acces spre centrul puterii dace, şi este legătura
cea mai directă între Moesia Superior, peste podul de la Drobeta, -:·u
23 a C. Goos, op. cit., p. 15-17 sistematizează observaţiile sale şi corecturile
ce trebuie aduse lui Ptolemeu în cazurile sigur localizate.
24 K. Miller, ltineraria Romana, Stuttgart, 1916; E. Weber, Tabula Peuti,qeriana. Graz, 1976.
25 I. Glodariu, ln memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 151-164;
I. Ferenczi, Apulum, XVI, 1978, p. 120 sqq.
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capitala provinciei Dacia. Acmonia şi poate centrul potulatenses (Potula
- Geogr. Ravennat, IV, 14, p. 53-54) ni se pare că sunt nume ale
aşezărilor de pe parcursul acestui drum 2ri.
• - Taliatae - Dierna - Tibiscum nr. 1. Drumul prin Poarta Orient:ilă este transcris fără staţiunile intermediare pomenite atît de Tabula
de la Viena, cît şi d~ Geograful Ravennat; faptul, credem, ar putea fi
rezultatul absenţei unor aşezări însemnate în această zonă, pînă la Antoninus Pius bîntuită de latrones (D. Tudor, Oraşe, tîrguri, sate, 1968, p. 33),
iar construirea fortificaţiilor pe acest drum după venirea cohortei VIII
Raetorum a fost pusă în legătură tocmai cu această necesitate de a stă
viii acţiunile unor latrones (vezi piirerea noastră în Evolution ... 1981,
p. 42-43).
- Viminacium - Zeugma - Arcidava - Aizizis - (Tibiscum).
Dintre localităţile de pe acest drum (TP şi GR) lipseşte Berzobis, or, în
cazul că ar fi fost folosit ca sursă comentariul lui Traian, ar fi trebuit
să fie inclus (Priscian, VI, 13, p. 205); importanţa aşezării după plecarea
legiunii !III Flavia Felix decade şi probabil nu figurează o vreme pe itir.crarii.
- Tibiscum nr. 2 - [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]-Hidata (Aquae)
- Germisara - Apulum - Marcodava - SalinaQ - Potaissa - Napoca - Porolissum. Pentru Marin din Tyr sau Ptolemeu, Tibiscum nr. 2
este o altă localitate, nu cea care se leagă prin Dierna de Dunăre
şi are coordonatele calculate în funcţie de Aquae şi Germisara. Faptul
că Ptolemeu redă itinerariul Tibiscum Apulum, reducînd staţiunil~
intermediare obligatorii prin Porţile de Fier ale Transilvaniei - Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, se poate descifra din faptul că distanţa dintre
Tibiscum şi Aquae este foarte mică, iar cea dintre Aquae şi Germisara
este mult mai mare în raport cu cea rea!lă (citeşitrei localităţile sun,t sigur
Localizate - TIR, L-34 s.v.). Pentru un lector neavizat al itinerariilor
dacice, în necunoştinţa existenţei a două puncte diferite cu numele Sarmizegetusa, combinarea acestor drumuri pe o hartă generală s-a tradus
prin eliminarea ,,dublei" capitale a provinciei şi prin orientarea incorectă
a staţiunilor în spaţiu.
Din dispunerea localităţilor în spaţiu putem deduce şi un c1l cincilea
drum, cunoscut din Tabula pictată de la Viena:
- Drobeta - Amutrium - Olt, dar cu staţiuni diferite de cele
ce aveau importanţă pentru redactorul din sec. III-IV e.n., ceea ce
suntem de părere că ar evidenţia schimbări în structura rutieră a provinciei, între epoca lui Hadrian şi sfîrşitul stăpînirii romane, schimbări
datorate dezvoltării în primul rînd economice a provinciei.
In sensul dezvoltării succesive a reţelei rutiere a Daciei putem observa absenţa staţiunilor de pe drumul de pe Olt - nici o localitate de
pe acest drum nu apare pe lista oraşelor, în afară de Buridava a cărei
este pomenită de Geograful Ravennat (IV, 7, p. 49-50) imediat
dar în capitolul IV, 14, p. 53-54 se precizează că avea o leacest paragraf trebuie că este corupt, căci localităţile între
Drobeta-Tibiscum sunt de fapt pe traseul Dierna-Tibiscum şi atunci este de
presupus că s-au amalgamat, în necunoştinţă de cauză, itinerariile Dierna-Tibiscum şi Drobeta-Acmonia-Sarmizegetusa.
26
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oa centru al buridavenses - formaţiune adminume dP.rivă tocmai de la numele davei principale. Această absenţă ar fi cel puţin stranie dacă nu admitem că trecerea spre Transilvania prin defileul Oltului n-a fost posibilă decît după
construirea drumului imperial2'7. Micile castella din defileul Oltului îşi
încep existenţa, după datele epigrafice, la sfîrşitul epocii lui Hadrian
şi începutul domniei lui Antoninus Pius 2 \ deci, absenţa drumului este
nu numai de aşteptat, dar impusă de faptul că Ptolemeu reflectă, după
cum am văzut, situaţia din primul deceniu de domnie al lui Hadrian.
Ptolemeu este sing,urllil izvor care aduce date despre sud-estul
Daciei, el fiind cel care localizează aici Cumidava şi Ramidava, localităţi dacice atestate de izvoarele epigrafice 29 • Reducînd deformarea hărţii
spre est pentru a include toate oraşele din Indreptarul Geografic doar
în spaţiul provinciei, constatăm că ,,haosul" este înlăturat şi devine inteligibil în nmcţie de identificările sigure oe ne stau la dispoziţie. Cumidava este sigur identificată cu Rîşnovul şi putem avansa ipoteza că a
fost luată de pe un iJtinerar prin pasul Brian, ştiut fiind că drumul celega Dun,1rea cu Transilvania pe aici a avut o intensă utilizare 30 : Novae
- Tias.um - Netindava - Zusidava - Ramidava - Cumidava.
Cum arheologic ştim că estul provinciei Dacia Inferior n-a fost locuit
la est de Olt decît în cîteva puncte, ce făceau legătura între Olt şi drumul transalutan, este logic să identificăm localităţile citate de Ptolemeu
cu stationes pe drumul transalutan şi eventual şi pe drumurile de legăAură cu vestul provinciei. Această ipoteză poate fi susţinută de faptul că
Novae 31 are coordonatele foarte apropiate de Tiasum şi este localizat mult
mai la est, dovadă a transpunerii mecanice a datelor unui itinerar în
care nu erau precizate decît distanţele.
După cum reiese din transpunerea coordonatelor lui Ptolemeu pe
hartă, în cadrul fiecărui itinerar localităţile sînt relativ corect dispuse.
In conexiune logică cu această constatare trebuie să presupunem că
celelalte lccalităţi indicate de Ptolemeu alcătuiesc itinerare cu totul necunoscute nouă prin oele ce ni s-au păstrat. Localizarea relativ,l a celorlalte
oraşe dacice ne sugerează ca posibile următoarele itinerarii:
a) cel de pe Mureş: Ziridava - Singidava32 - Apulum
b) un drum în nord-vestul şi nordul provinciei, drum de rocadă, în
vecinătatea graniţei, drum strategic în primul rînd: Racconium Dacidava - Porolissum - Arcobadara - Triphulum - Patridava - Carsidava - Petrodavia - Utidava şi
trebuie

nistrativ-tribală

27

admisă

al

cărei

C. Goos, op. cit., p. 41---42.
Arutela - CIL III, 12601 a-b; 13793, 13794; Copăceni - CIL III 13795 =
ILS 8909: 13796 = ILS 9180.
29
M. Macrea, AISC, IV, 1944, p. 234; idem, în Serta Kazaroviana, Sofia 1950
p. 60 sqq; Gr. Florescu, SCIV, II, 2, 1951, p. 125 sqq.
'
·
30
Drumul este: Rîşnov - Pasul Bran - Drumul Carului - Rucăr - Voineşti -:-- Jidava Purcăreni Albota - Săpata de Jos - Izbăşeşti - Urluieni
- Gh1oaca - Gresia - Băneasa - Putineiu - Flămânda. Ioana Bogdan Cătăni
ciu, Evolution of the System of the Defence Works in Roman Dacia, Oxford, 1981.
p. 8; B. Mitrea. EDR, X, 1945, p. 148.
31
Novae 52° 44°40'; Tiasum 52° 45°30".
32
N. Gostar, SCIV, IX, 2, 1958, p. 413-417.
28
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c) un drum prin estul provinciei, eventual chiar drumul pe care s-a
constituit limesul provinciei: Polonda - Angustia - Sangidava.
Drumurile romane puse în evidenţă prin cercetările de teren moderne sînt în linii mari 33 cele ce se pot deduce că au fost descrise în itinerariile de bază pentru geografia lui Ptolemeu.
A vînd identificări sigure pentru o serie din oraşele dacice pomenite
de Ptolemeu, am recurs la compararea poziţiei relative a celor nelocali_:zate cu harta descoperiri-lor arheologice din Dacia. Intrucit la Sinpaul,
rn estul Daciei s-a descoperit inscripţia N.M.S. 34 reprezentînd unul din
:mmerii din provincie cantonaţi într-o aşezare al cărui nume începe cu S,
nu este exclus .ca aici să fie de pus localitatea din textul ptolemaio.
În cazul în care Pinum şi Sornum fac parte din itinerariul DrobetaOlt, cum reiese din dispunerea lor relativă, am putea reîntregi mai corect
•,i sigla ~ de pe stampila descoperită la Răe&ri:i.~ pe care N. Gostar a citit-o
.Saldae, localizînd în zona centralei. a Olteniei populaţia Saldenses. Redu'·md deformările generale spre est ale hărţii lui Ptolemeu, Sornum este
:.1şor de identificat cu aşezarea civilă de la Răcari.
Descoperind în harta Daciei, pentru partea de vest, reminiscenţe ale
i linerariilor transmise nouă datorită Ta bulei pir..:tate, am atribuit toate
:1raşele din est enumerate de geograful alexandrin unor drumuri existente
; n provincie şi numai în provincie. Nu facem decît să extindem şi pentru
<:·stul Daciei folosirea aceleiaşi. metode de lucru aplicat/1 de Ptolemeu în
vestul ei şi în cazul celorlalte provinciP 6 • 1n sprijinul ipotezei noastre
·'._:i contraargument la alternativa tradiţională şi quasiunanimt1 că lista cuprindl' oraşele regatului dac în întregime este faptul că cele extracarpa:-ice, ele pe Siret, nu sunt introduce în această listă, ci în grupul celor din
vecinătatea Moesiei.
Inscripţia de la Gîrliciu confirmă exactitatea informaţiei lui Ptolerneu privind existenţa unei aşezări cu nume daco-celtic în estul Daciei.
ln măsura în care Ptolemeu descrie situaţia posterioar:1 retragerii hadriene din Muntenia şi sudul Moldovei, nu putem accepta identificarea
propusă de Gr. Florescu (SCIV, II,'2, 1951, p. 132) cu Drajna de Sus, dici
in acest caz Ramidava nu se mai putea înscrie între localităţile provin{ iei, ci s-ar fi alăturat grupului din „ţara" vecină Moesiei Inferior. Fap~ul că nu este specificată Dacia în inscripţia soldatului natus vico Rami,dava nu contrazice informaţia lui Ptolemeu că aşezarea e în Dacia; inscripţia datată la mijlocul sec. II e.n. ne permite si:-1 fix,-1m intrare;i sub
.a,me a soldatului în epoca lui Traian - începutul celei a lui Hadrian,
clnd recrutarea locală nu se încetăţenise; deci. Ramidava, vicus în provincia Dacia, urmează a fi descoperit în estul Provinciei.
JJ Nu au fost întreprin~e cerceti"1ri speciale ~i am[inunţite a-;upra nici unui
,!:-urn roman în ansamblu.
,, AnnEp. 19-l4, nr. 46; C. Daicoviciu, Dacici, Vl-\"11, 19-tl, p. 320; G_ B.iko,
'.'CIV A, 28, 2, 1977, localizează .Singidava la Sînpaul, iar I. Ferenczi, Acta,\L\', XV[,
E•79, p. 41G. nr. i, crede c~i e la Miercurea-Ciuc-.ligodin.
3
:; N. Gostar, SCIV, II, 3--4, HJ54, p. 60i sq4; D. Tu:lor, Oraşe, l 'Tţfnri. sate
ta Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 320. Sigma cl1• pe ~,;•rnpila de la Răcari ;1r
-' ndica pronunţia unui Ş şi acceptînd ipoteza noa..,11·;"1 ar de. "ni Şornum.
38
G. Schiitte, op. cit., p. 6, 33, 151; P. Schmitt, op. ci:., p. 30-31.
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Este de remarcat faptul ca m Muntenia centrală nu au existat drumuri ale c[1ror staţiuni să fi alcătuit obiectul unor itinerarii probabile 37 •
Chiar dacă sunt suficiente argumente în favoarea demonstraţiei noastre că Ptolemeu se referă doar la oraşele provinciei Dacia, ea ar rămîne
şubredă atîta timp cît ar fi o excepţie, dacă nu numai cadrul fizic, dar şi
tabloul etnic s-ar referi la Dacia preromană.
Populaţiile din Dacia sunt grupate în trei serii de cîte cinci; rămîne
întrebarea dacă gruparea aceasta acoperă situaţia reală sau s-a preferat
pur şi simplu ordonarea lor matematică.
Prima grupă, cea de vest, este de la nord la sud: anarti, preclavensi,
biefii, albocensii, saldensii.
Anarti, cunoscuţi şi din ~lte izvoare, sunt o populaţie cu nume
celtic, probabil celţi a5imilaţi de populaţia dacă. V. Pârvan 38 localizează
tribul în zona Sătm0r. Această propunere este contrazisă parţial de
existenţa unor indicii epigrafice că în nord-vestul provinciei Dacia, deci
în zona Crişurilor, a existat un vicus Anartorum3u. Eventual tribul are
extremitatea sudică a teritoriului pe Crişuri.
Limita sudică a teritoriului triburilor din grupa întîia este zona de
est a Banatului, căci numele saldenses este pus în legătură cu localitatea
Saldae de pe Sava, la sud de Dunăre, în apropiere de Sirmium. Num,~ de
populaţii derivate din localităţi par a fi predavenses (probabil corect piedavenses) şi albocenses, sufixul -enses fiind caracteristic unor astfel de
derivări toponimice. Predavenses sunt locuitorii din teritoriul unei unităţi
tribale care are în centru o dava, numele aşa cum ne este transmis ne
indică o corupere din cauza necunoaşterii foneticii şi limbii da~. Tomaschek40 a explicat pe baza datelor din Codex Vaticanus 191 iden\itatea Predavenses cu Piedavenses şi atunci numele lor ar deriva de la o
Piedava, care are rădăcină comună cu piegetae şi piephigi şi ar însemna
că sunt dacii din afară 41 . In lipsa oricăror alte indicii putem presupune
că erau localizaţi la graniţă.
Cea de a doua grupă de cinci populaţii începe cu o altă denumire
celtică, teurisci, vecinii de la est ai anartilor. Ambele populaţii sunt resturi ale migraţiei celtice de la începutul Latene-ului.
Pentru o localizare a „triburilor" cu nume celtice ne este de un real
folos repartizarea geografică a monedelor emise în prima fază a monetăriei dacice 4 z. Este o axiomă raptul că emisiunile monetare aparţin unor
formaţiuni politice de caracter tribal şi concentrarea lor pe un anu"Tlit
spaţiu geografic indică, în linii generale, teritoriul lor. Grupul de :nonede celto-dace (tipul Crişeni-Berchieş şi Tonciu, la sud de cursul mijlociu al Someşului) localizează în zona în care Ptolemeu, în interpretarea
noastră, fixeaz[1 populaţiile de caracter celtic anarti şi teurisci. Salclenses
din descrierea lui Ptolemeu ar putea transmite amintirea tribului celtic
care şi-a manifestat prezenţa politică hătind monede de tip Banat, Criciova şi Ramna, stabilit în Banatul de sud-est şi Oltenia de vest. Pre37

Bibliografia în articolul nostru din ActaMN, XXI, 1984, p. 125-143.

38

G<'tira, p. 2-lî-248.

3 '1

JLS P.96:i: CIL III 8060; H. Wolff, ActaMN, XIII, 1976, p. 111, n. 40.
p. 253.
Ibidem, dupii Urbinas 82.
C. Prt•da, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, fig. 24, p. 411.
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unei en.olave celtke, care nu s-a impus ca o forţă politică în sudestul Transilvaniei, este probabilă, dată fiind răspîndirea aici a monedelor de tip ce!Uc.
Următoarele trei populaţii (ratacenses sau racatenses, buridavenses,
potulatenses) sunt din nou definite duţă localitatea în care îşi aveau centrul administrativ.
Pentru buridaven,:es autenticitatea inforrr.,aţiei şi corectitudinea inte~ pretării originii este dovedită de izvoare: în papirul Hunt la Buridava
eFa detaşată o vexillatio a coh. I Hispanorum Veterana în răgazul dintre
cele două războaie dacice, iar Tabula Peutingeriana localizează Buridava
pe drumul de la Romula la Apulum.
Rămîne să presupunem că au existat în Dacia două localităţi cu numele Rataca (sau Racata) şi Potula. Potula de altfel este o aşeza,r-e înscrisă în Dacia de Anonimul Ravennat 43 •
Cea de a treia grupă de populaţii este cea care începe la nord cu
costobo"ci, popor dacic bine cunoscut în istoria epocii, atestat în izvoare
cpigrafice şi literare în legătură, mai cu seamă, cu războaiele din timpul
lui Marcus Aurelius, cînd participă la conflagraţia generală atacînd Moesia Inferior şi provinciile sud-dun;·1renc ajungînd pînă în Grecia·11 •
Pen:tru di în lista populaţiilor din Dacia sînit înscrise nume ce derivă
de la cite un oraş, de ce.le m<1i multe ori cite o dava, este foarte plauzibil ca ele să fie un semn al organizării administrativ-teritoriale a provinciei. C. Daicoviciu 4'; afirma c;'i numele terminate în -enses par mai
degrabă a fi „diviziuni administrative (civitates) rurale ale Daciei rom,me, decit nume autentice de trituri dacice". Că este aşa o dovedeşte!
.in primul rînd faptul că nici una din populaţiile dacice din exteriorul
provinciei nu are nume derivat în -enses de la o localitate 46 , mai cu
~,eamii de la o dava.
R. Florescu se pronunţă de asemenea pentru înţelegerea. textului pto1Pmaic ca definind provincia Daci-c:1~7; ethnicoanele transmise de Ptolemeu
în convingerea lui R. Florescu constituie în bună parte „circumscripţii
:rurale ale proviniciei subordonate autorităţii militare"~~4a

Geograful Ravennat, IV, 1-1 (Fontes Historiae Daco-Rom.ar.ac, II,

El70, p. 53-54).

Bucun.>şti,

H CIL III 14214, 2 = ILS 8501; StCI, VI, 196-1, p_ E!2-199: Pausania~. Descrierea Greciei, X, 34, 5.
• 5 JstRom, I, 1960, p. 266. nuridavenses este un exemp!u fericit in care „popu1.iţia" nu este numiUi buri, ci populaţia din subordinea davei burilfJr.
46 Ptolemeu, III, 5, 8 piengitii; III, 8. 11 tiragetii; III, 10, i carpii.
n Getica, p. 544, n. 17G şi p. 547 no. 203. Diferenţa întrt> întinderea pro\·inciei
Dncia şi limitele Daciei la Ptolemeu „este decalajul obişnuit între frontiera apă
rată şi fortificată şi »graniµi nevăzută« a imperiului••.
48 Trebuiesc discutate tocmai aceste noţiuni .,circumscripi_ii
rurale provincinle" sub autoritate militară, care după toate aparentele, în drentul roman ~e
€Xcludeau. A. Schulten, Hermes, 29, 1894, p. 481: F. Vittinghoff, in Atti del conveqno
sul tema: I diritti locali, Roma, 1974, p. 110; J. Harmatl..a, Acta Classica Univ. Scient.
Debrecen, X-XI, l974-i5, p. 103-104: J. WachPr. The Town~ of Roman Britain,
Londra, 1974, p. 23-24 - excepţie fiînd dom· perio:1da dintre cucerire ~i comtituirea provinciei. ln teritoriu clienlel:ir nu există ~utoritat(' militară asupra teritoriului, care era administrat autonom de către populati:ci r,1,e încheia"e un foecla.-;
~au deditio cu Imperiul (1\L Lemosse, J,e re<7i11H' d,,, r<' 1<u io;:; internationales <fn'l,
le _Haut Empire Romain. Paris, 1968, S9, 1~2: Th. Momm~,·n, Droit public romoin,
VI, 2, Paris, 1889, p. 317, 320.21, 483).
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Se pare însă că la baza acestor interpretări stă convingerea că exista
o identitate de ·organizare a· teritoriului provincial şi al „statelor" clientelare din afara limesului, căci R. Florescu distribuie cthnicoanele enumerate de Ptolemeu în tot teritoriul Daciei libere, fără să urmMească logicideea că Ptolemeu se referă doar la provincia Dacia.
Există o contrazicere flagrantă între premisa propusă şi aplicarea ei,
cf1ci în provincia Dacia sînt localizaţi doar ratacenses în estul provinciei,
buridavenses în pasul Oltului şi la nord de Carpaţi pînă în zona Sibiului
şi potulatenses în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei pînă la linia
transalutană; toate celelalte populaţii ocupă Muntenia, Moldova şi vestul
Munţilor Apuseni. Ni se pure că în acest mod de a privi lucrurile se
ilustrează concepţia fols,'i, clar puternic reprezentată în istoriografie că
Dacia a constituit întotdeauna „caz-excepţie". Este cel puţin inexplicabil
de ce trebuia Ptolemeu să refere la capitolul despre [pr~vincia] Dacia
]a ,,statele clientelare" de la graniţă, cînd este clar din întreaga lui operă
că nu amestecă deloc aceste sfere 49 .
Noi vom aşeza cele cincisprezece nume teritorial-administrative numai pe teritoriul provinciei Dncia pentru a vedea în ce măsură t,1bloul
poate reprezenta situaţia istorică.
Faptul că anarti şi teurisci, populaţii de origine celtică, sînt localizaţi în vestul şi nord-vestul provincieP 0 este susţinut de apariţia în apropiere de Resculum a unui vicus An[artorum}51 • În inscripţiile descoperite
tocmai în această zonă s-au înregistrat nume de origine celtic(1" 2, indicînd în condiţiile recrutării locale prezenţa populaţiei celtoide în provincie.
In localizarea pe care o propunem costobocii vor ocupa zona de NE
a provinciei (Orheiul Bistriţei) şi ar reprezenta o parte inclusă în provincie din neamul mai larg al costobocilor, care trăia extracarpatic în
Moldova de nord·; 3 • Sîntem susţinuţi în această localizare de faptul că:
Ptolemeu (III, 5, 9) indicîndu-i pe aceştia din urmă îi defineşte „costoboci transmontanoi"; pentru el sau pentru sursa lui era bine ştiut că.
există costoboci atît în interiorul, cit şi în exteriorul arcului carpatic, în
interiorul şi în afara provinciei.
'" .\m citat anterior situaţia din afara Moesiei Inferioare•; R Flore~cu, op. f'i/.. .,
p. 544, nr. 17G menţionează ca argument că Ptolemeu descrie provincia DaC'la, p~
c:irpi ~i britolagi în „dependenţ:1" Moesiei Inferioare (sic).
~,o VccinMatca anartilor cu apui ii reiese din inscripţia TI .S 8965 a lui :!\1. Viniciu~ din epoca lui AugustUs (R Syme, Vestigia, 17, 1972, p. 591).
·' 1 CIL IIT A0G0. lc•Mura a fost rwopu~ă de A. von Domaszewski, clar \·. Pâr-van o contestă (G,•tica, p. 274), pentru că el aşează tribul anartilor în nordul provincii•i dacice.
02 Imcripţiilc de la Potai~~a. Unguraş, Sinmihai, Ilişua etc., citate de I. I..
Russu, /\ISC, IV. 1941-43, p. 228-231.
:,3 Cultura
Lipiţa a fost atribuită costobocilor, desigur, transmontani; ea seîntinde în bazinul superior şi mijlociu al Nistrului. Cultura materială a costobocilor
din prm·incie t rnb11ie cf1 nu are trăsături pregnante. Pentru problema costobocilor.
N. Gostar, Bulf'tinul Universitiiţii Babeş-Bolyai, Cluj, 1956, p. 183-199; I. I. Ru~,u.
Dacia, NS, III, 1959, p. 341-35!.
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Predavenses sînt de c,iutat în zona Apusenilor, ratacenses în zona
dealurilor Tîrnavelor, iar caucoenses în zona Harghita'H. Biessi sunt de
ec"mtat în valea Mureşului inferior; buridavenses s-au întins de o parte
şi de alta a Carpaţilor, pe valea Oltului (localizarea aceasta trebuie privit,-1 ca sigurii, dat fiind că aici concordă datele literare, epigrafice şi arheologice); cotenses ocupă probabil Oltul superior şi Pîrîul Negru; albocenses pot fi localizaţi în zona Timişului şi afluenţilor săi, iar mai la
sud, pînă la Dun,-ire, teritoriul revine saldensilor; Potula este o localitate
fixată de Geograful Ravennat la vest de Arcidava şi nu departe de Acmonia (Canonia socotim că este o metateză pentru Acmonia), deci undeva în nord-vestul Olteniei; în acea'ită zonă sunt indicaţi potula.tenses
de către Ptolemeu; mai la ni.sărit, în zona Slatinei, trebuiesc localizaţi
sensii. Ceiagesi şi piefigii îşi împart zona de cîmpie a Olteniei.
In general Ptolemeu a indicat oraşele pentru fiecare unitate teritorial-administrativă a provinciilor descrise; în Dacia, după cum am văzut,
nu a procedat aşa, deşi cele cinci grupe de cite trei populaţii corespund
împ,-irţirii oraşelor în cinci grupe, în funcţie de paralelă.
1n prima grupă sunt aşezate Rucconium, după toate probabilităţile
nume ccltiC';5 , Docidava56 , Porolissum, Arcobadara, Triphulum, Patridava şi Carsidava. Porolissum este sigur localizat la Moigrad prin descoperiri epigrafice, deşi după coordonatele lui Ptolemeu ar trebui să fie
în nordul Maramureşului, în afara provinciei. Corectînd corespunzător
Eroarea la paralela celorlalte oraşe, şi ele vor ocupa locul în interiorul
provinciei şi vom observa că prin etimologie corespund, cel puţin parţial,
localizării celor două triburi celtoide şi celui dacic din grupa nordică de
.,populaţii".

Cotenses,
celtică~ 8 intră

tivă

este în
Există,

populaţie de origine celticâ57 Ramidava cu etimologie
în aria acestui teritoriu administrativ şi ca localizare rela-

vecinătatea Rîşnovului.
desigur, diferenţe în întinderea fiecărui

district administrativ
trebuie avut în vedere că la începutul domniei lui Hadrian cel puţin
Ulpia Traiana, Napoca şi Drobeta, ca oraşe de drept roman. aveau un
teritoriu propriu. Atribuind un spaţiu pentru teritoriul municipii A.elii
şi

Gr. Tocile~cu, op. cit., p. 432, nr. 17 îi localizează în zona de munte a OltPpc baza ins;cripţiei lui C. Iul. Mansuetus, miles leg. I Minervi<le, în care se
vorbeşte de flnmcn Alutum secu.~ montis Cauca.~i. Postulînd localizarea cnncoenxe.~
în zona izvoarelor Mureşului, putem considera că muntele Caucasus e~te Gurghiul
sau Harghita. Tot în această zonă din estul Transilvaniei s-ar putea localiza şi
Caucaland - descris de Ammianus Marccllinus XXXI, 4, 12 - ,.într-un loc din
Caucaland greu de pătruns din pricina pădurilor şi munţilor înalţi" (Fontes Historiae dneo-romanae., II. Bucureşti, 1971, p. 137, trad. H. Mihăescu). RPm.1rci1m fap'.ul
toriae Daco-Romanae, II, Bucureşti, 1971, p. 137, trad. H. Mihăescu). Remarcăm
faptul că Atanaric putea ajunge în această zonă prin pasul Oituz, w-mînd drumul
cel mai scw-t între Dunăre şi estul Transilvaniei. V. Pârvan !ctealiza (Getir.a, p. 248)
icaucaland în zona de munte clin Neamţ şi Bacău, dar din textul lui Ammianm
MarcelJinu<; reiese că, faţă de Imperiu, Caucalandcsis loc1ts e dincolo ele munţi.
'"' Getica, p. 255.
56
Ibidem, p. 255 - ,,Credem că de fapt e vorba de o DacidaYa, cu a pronunţat o. într-un ţinut de Jimbă amestecată (suntem după Ptolem~u încă tot în
1eritoriu anartio)~.
5'7 Ibidem, p. 253, 261, 281.
511 Or. Florescu, SCIV, II, 2, 1951, p. 129.
54
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Napocensis-59 în grupa centrală de districte, ne putem explica de ce buridavenses trebuiesc fixaţi mai la sud decît ar indica latitudinea grupei
de oraşe cu numărul de ordine trei în funcţie de paralelă. De asemenea
biefii (biesi) şi albocensi trebuie să fie vecine cu teritoriul coloniae Ulpiae
Sarmizegetusae 60 • Iar între saldenses şi ceiagesi este de avut în vedere
teritoriul municipiului DrobetalU.
Am vedea în unităţile teritorial-administrative din lista lui Ptolemeu
civitates, în care era împărţit teritoriul provinciei; aici trebuie să reamintim că majoritatea cercetătorilor, în absenţa unor menţiuni epigrafice
€xplicite ale unor civitates, contestă organizarea Daciei în forma obiş
nuită pentru Europa vestică. Singura menţiune clară a unui territoriu1:i
Sucidavense 62 în secolul III nu concordă cu lista presupuselor civitates
:ransmisă de Ptolemeu. Suntem de părere că în epoca ulterioară lui
liadrian, prin înmulţirea oraşelor de drept roman, al căror număr ajunge
l;.i cel puţin doisprezece, teritoriul provinciei se va fragmenta în unităţi
administrative mai mici decît în epoca Traian-Hadrian.
ln literatura română de specialitate s-a încercat localizarea populaţiilor dacice transmise de Ptolemeu cu ajutorul emisiunilor monetare
dacice - faza a doua 63 . Considerăm metoda deosebit de elocventă pentru circumscrierea unor uniuni de triburi dacice, care-şi băteau monedă
proprie, dar aceste uniuni de triburi nu mai trebuie să coincidă, nici ca
număr, nici ca întindere cu teritoriile administrative romane din geografia lui Ptolemeu.
Aceste consideraţii sunt menite să pună în evidenţă pentru prima
dată o analiză a datelor geografiei ptolemaice ca descriere a provinciei
Dacia. Ni se pare mult mai simplu, şi prin încercarea noastră putem
observa că este şi mai corect ca rezultat, să considerăm că Ptolemeu a
redat provincia Dacia, dar ,.:1 „could nat discover the wrong intcrpretation
of phisic~l outline<;" 64 • Este plauzibil ca Ptolemeu sC! fi ~vut la dispoziţie o hartii fizică a Daciei, aşa cum presupune Schi.itte, pentru că este
c:vident că nu există o corelaţie directă şi corectj între relief şi dispunerea oraşelor şi populaţiei în acest relief65 . In această hartă fizică a introdus o serie de drumuri din itinerariile de dată rece:1tt'1 (in raport cu
;;,,i

00

G,
,;-_i

B

3

CIL III 6254: 1446:i
CIL III 1443.

=

ILS ,150; 850

=

ILS 4082: ILS îPl cu: .•

municipium Hadrianum Drobetae ex Dacia, AnnJ-:p. !DOS, 110.
AnnEp., 1914, 122.
C. Prl'da, op. cit., harta 24 şi 25. Cartarea monedelor geto-dace emise in ses...

II-I î.e.n. sui·prinde patru arii majore de dezvoltare a unor triburi geto-dace care

,.e manifest,\ în centre şi pe teritorii care cu excepţia O]lenici. nu ,1u făcut obiectul unor emisiuni celto-dace, indiciu al per,istenţei unor forme de independenţă
pditică în zonele ocupate de celţi. Cele patru arii majore ele L'mi,iuni monetari>
!Xl fi cele patru regate care au constituit baza regatului lui Bu,e!:Jista şi ce!e în
(,'.re s-a şi dezmembrat. Triburile din Muntenia centrală si cel din nord-estul Mun,
teniei şi sudul Moldovei sunt cele învinse de Aelius Catus şi Plautius Aelianus.
~atul dac al lui Decebal are ca nucleu celelalte douii uniuni de triburi, cel din
·~ransilvania sudică şi centrală şi cel din Ollenia. Triburile celtoic.le clin sudul So~Pşului şi Banatul de sud Yor graYita în jurul acestui stat: întinderea provincit>i
D.lcia core~punde quasi exact .~urnei teritoriilor acestor unilf1ţi tribale pu,e în
e·. idenţă prin monetăria dacică.
1>1 G. Schiltte, op. cit., p. 14.
IP Ibidem, p. 7î.
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momentul redactării); evident, chiar dacă în jurul provinciei erau diferite regate clientelare 6 'i, itinerariile romane nu cuprindeau drumurile prin
aceste teritorii. Este firesc să credem că pe Ptolemeu să-l fi tentat să
deplaseze localităţile din itinerarii, fără coordonate exacte, în acest spaţiu
ce îi rămînea gol, tocmai pentru că ignora relaţiile de geografie politică
diurnă din zomi.
JOANA BOGDAN CALL\'ICIU

PTOLEMEE ET LA PROVINCE DACU.
(Resume)
La Geographie de Ptolemee. telle qu'elle nous a ete transmise, reste inutilisable pour la Dacie, parce qu"elle est comprise en fonction d'un postulat remontant a un siccle - c'est-i1-dire que Ptolemee fournit un pele-mele de dates concernant la Dacie libre et immcdiatement apres la conquete.
Nou„ ne disposons pas d'une etude de synthese sur la geographie historique
de la Dacie qui tienne compte des acquis recents de. l'archeologie et de l'epigraphie. Nous avom juge utile de reprendre le probleme de la description ptolema"ique
de la Dacie, en la restituant dans son contexte.
Toute remise en question implique Ia discution prealable de la date apri'">
laquelle a ete redige le chapitre regardant la Dacie et, en fonction du resultat.
s'il avait decrit la Daaie royale ou la province romaine.
Le texte meme de Ptolemee contient des references chronologiques non soulignees jusqu"i1 present: le9io V Macedonica est campee i1 Troesmis seulement entre
les guerres daciques de Trajan (103/104) et Marc Aurele (167/168); puisque Ies deux
cites daces, Piroboridava et Buridava, intra provinciam Moesiae Inferioris pendant
l'epoque de Trajan, dans l'expose de Ptolemee n'ont plus la meme sort, la premiere etant. dans le pays voisin de Mesie, la seconde (dont il ne rappelle que Ies
habitants de son territoire) en Dacie, ii co11vient de conclure que Ptolemee utilise
une source concernant ces regions apres la reforme administrative de Hadrien.
Avec l'avantage que nous fournit une etape plus poussee des recherches arch('{)]ogiques et epigraphiques, la parallele entre la carte de Ptolemee et l'itirn"r;iire de Peutinger nou„ permet de supposer le trace de Yoies romaines (Fig. l)
inclu.ses avec Jeurs stationes dano; la Geographie.
Pour un lecteur non averti des itineraires daces, qui ignore la realite meme
des deux points differents nommes Sarmizegetusa, la disposition arbitraire dans
l'espace des stationes d'etape de ces routes est bien explicable.
L'absence de toute trace des stations bien connues ele la route par le defile
de l'Alutus constitue un clement supplementaire de clatation, si l'on ndmct que
la roule imperiale avait ete construite /1 la fin du regne d'Hadrien.
En admettant que Ptolemee a utilise pour son experiment scienlifique des
itinfraires de date toute recente et que la Tabula Peutingeriana ne contient que
dffi route'I de !'ouest ele la Dacie, nous avons decele dans le groupement des villes
des stations pow- Ies voies connues dans la partie est de la province,
Non seulement Ies vi!les, mais aussi Ies „populations" de la Dacie ptolemaique
peuvent et doivent etre comiderees comme subdivisions administratives de la province. Les noms celtiques (anarti, teurisci et saldenses) sont le souYenir des trihus
celtes, lesquelles se sont manifestees politiquement sur des territoires m;irques
par Ies monnaies emises aux ne-Ie siecles a.n.e. (C. Preda, Monedele geto-darilor.
68 J. Klose, Klientel Randstaaten am Rhein und an der Donau, Breslau, 1934,
passim; pentru Muntenia Ioana Bogdan Cătăniciu, ActaMN, XX, 1983, p. 67 sqq.
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1971, carte 24). Pour la plupart des noms le suffixe tout i1 foit romain

-enses pour definir Ies habitants d'une dava ou autre „polis" dace (Buridava, pjendava, Potule, Cauca etc.) il faut attribuer une origine plutot romaine que tribale
dm:c. C'est cette idee gui nous a incite a considerer que Ies Costoboces ont occupe
un grund territoire sur Ies deux versants des Carpates et que Rome a cree dans
la province une civifas des Costoboces bien definie par rapport aux Costoboces
rene~ libres - transmontanoi.
Nous esperons faire partager notre conviction que le „chaos" de la Dacie de
Ptolemee devient plus intelligible quand on regarde le-; dates c:>mprises se rappor1:111t seulement â_J_~ovince Dacie, mais, i1 cause de l'ignoranee cxcusable ehf'Z
un geographe de cabinet, elles unt l•te distribuees dam, tout l'espace habite auparai;ant par Ies tribus daces.

l

C

A

R_

M

I\

Ţ

u

r.

I~

,rz ____ _o____ p

~"""""-·" ', • .._~-·' "'-"'"" "~, •
1-1C:,,., ., u r,,
Co r p e I c '
~1-lu•I ~
· · · · ·· · •• . . . , ; • • • • • • T,ph e1 ILP" .. .

I•

Tr,ssum

"n-u ,:con,um

„

i
• Co ndo n um

/

n o r

I\

•

c:

P .- 0

a v ~ ns

Q ~

•
Po1 -t, sc c,m ',

• I

/ '

u

\

•
Ar.u ~, 1cum \

. ~ -~

• Z uroba ra
•

-.,

f euyrh~

r.

1
...._~

")

s

:Jr u b d , s

o'

,_ • ' ' J/4' , . , , . . . , . _ , . ,-.,--·.-

p

~

Q

CJ

\ :
:

_,,,

· 'Pţ, ,sca

,;

,

•

•

:

a ,ar -a
c . . ,. ;_:,. o

'
, 1·1~! •Y.l ,,~. Ve!/ a ,-- ~

- 1'

"

.-

-·

,>.-·

~ -'
,Jr.

'
.[
·\,. ,rf.• · . re•

f"

- .

'

--•

_•

· _

-

F ig . 1.

:,uc ,dovo
~ .Ca//a/ ,s

\

. ,-

~

.

- la
#
,... e,

Vl

.:>

,-

. -~

z

-- ~,A·,ch,clus .
-~ ,.4po /lon ,a

-

_D.,,· U!

,...;;-r:-'··

,v,,:o,?o l ,~

,

~

"
r -: - -

•

~

e,e
u
co 1011

n ·c11 a

o

fl Z fJ

D..

8
•

•

Or c ~t, s
•

•
(

~,-.1'

1

·:

,zra.. .

.._\<T

/,n,dezus,f,

·t

>~-,,,L, l us

\
0

:._,-,s-f i: -,· ·
. ,,h,"cpu

To nz us _
/t rz us

.,

·Pero~t
cum
~

Op,s(·na

a c H:2c-.. ,,m,

Prrct:;, •, . ,;Jf71

/ .

; .J - -

,

I.J

um ·
_ umstor
LXI ~ \'
,on,sopol,s

,- ,,m arr.71 ,um
. oau~Ca •o

" : r , b o:1orv,"}. __ ,
~

•%

~x ,ppoţ_,s To m ,

e l, 'lda:·a

"t~U,' f '>

•' M·, ,ar ,n (,o

x
::)

/

4

••

:J,r.:um

✓---,---;1
\ ~' '-'
\\
\ ,

~

Pr,s7 ,2o• • •Tccrr.or ,_ca ~
Apo,or,o;
~
;1 : •
·
\
_. Odessus

Surnu m

·

\\

~

. . '

:

T,a s urn'/ - · · · · · -•.

_Q e ~c'JS

R ,,

-·!.Jlpîc-.--:_.,;~ ., •

.......... - - - ....... 1.a

J

r ,

A R

Iff/!J{5

.,..'\.

•

:

C ot o n s o s

t

-~ ~..e
•

i

--V--·-,Dor .', i::u..-:.i

•

N i c onium:

___ _ .. ,

PE

~ ~

I

(-.J, ....

•

•

,

.

__ •

Oplln.: s s~

Zu;;, dav,'.J

~ C

(· 1/ t•r, c :
.
C1:l\j
, ~1 e i , ,

.:. ge,a
'-._. .
<-

c

.

•-.,.?or::, -.1::,0 ryra s

C-n:-=-=:

•

'
C ~•r-n, :e ra

•

,

~,
711n. r..c um <:"' . ,

<"

~

P o tu l e ' .; n <,r ; __ IZ-:--Sor. s o y •

~:

'
E

--...

,•' ( ~

Ram. d J l'O :
• •

,' __. . 1-1rc, ;,no_,·1~n.,_,!:,.•.:Î· · ~,,,n..:.·,1

-

,.) , e-,,

S

.,,a .-or.a
~

·. .

-1
C'J

~..-...-

ZAR H 1'Z f: Gt Tit
tJ•, .~ _
,.•(e:1 1...,
...r o,,,
•
'i,,Acmc.. 1 ·. ~

, Tr,c orn ,um

.,

• · _'

d a ., ,._, n ,;

;N'n,na~iu/r,
,

·, o

Pc.' r ;· c:o v -:i

N

' ·;;
To i, at,~ •
, ., Q:-- "
~...,<'
....
I

-

1?. u r

t

\

----,_, -~ţ----•
,
·.•s,n9, d.i.ir.um '
, ,. ,.
.,

Q

'-..

j

'

:

7,D ,~i.~mAI bo tc•/ ,,s

•

~~au run vm

'\

- -

p

•.

•

'

• ·

.k...-, ,, 5

5 ,rm, um

,

h

•
-. 1dovo
R,ÎY,um
Ar!î

Carnacu m

,.

i..

I
•r ,ng,.c_o_
v a ··

10

c'.i rs,dâvcr·

.•

<.

C,.uru.cava ·

Ho rc o ,1_,!va ·
UM

, '· l

".

..

~

D --- -- --------- ./1

•

• -• ·

_.,.

0

nu•

\

\• •~~' •d a va
. ·... .

Ar ,,Jt. o:.:i~e

~~

r'

,.,
•

Pess ~u m ; '

_

~- -

f/.et r o;Ju vG •· •
<t •
.
1;
t
u r , .
,
"' ,.
(., c, s t ? ho c • • - . . . . •
· 11t!rmonaol,s
l'
,
••
:., an 9„J<1·,a
-U l.cuva
- B R •. T o L
G_,
v,cus
f.. a _,.,o.a
_
~_.-amas ,dava C)
~Polav,o, a
,t,~·•g'!.J~l, a
;'
r---...'..Ha r p , s
VJ
', ~a t, na.._
" r Y RA
.,,
_
_
C
· o c ·,.- o.:-.Po l ondo,-..:c.
..:)
o~ f-: 11 0 1 _.9 c e- " r, _':.~ ; -" ; 01 ,- · _.{~~~-sta ' ·__" . ..,. ••-~.yf,,r obor ido va

,
Utp, _nl!m

•••

',u,-,,

?o r o

-- . _. __ __ ___ ____ --- • --~ - . ......
Dc<, Ji.i.·o

,.1=

Cic- p, C::Jva V, b anta vu r, unr - .
e
•
•
,... ...,
E ra
c tu m
• • , • •• •
•....,_
- •

~Co rr,;u1u,'"lua·

•

D IO ,a

A,

...:

._,,

D~.•,

e

-~-

_,_;.-

.

, a 'C ocion

.,...r.r'
.', /Jp:~e..... c D
'
• .
./
""' '
_,-.r"
-)·
/-- .
rus ,par.i
:·
. _,,
: ·;- --. -- - - --· - -~
"
,,.-.;•.o
':, i' o n t ,. s!"" , , .r;r,,;:_y. ,s
P! o l ,no ,oc,,s
.. ~ --· · ·
-~ --.-----........ ,...,,_._ .,, _......, _ __ :..,....:•- ~ -- - -- - - - - - - -

~I

162

IOANA BOGDAN

CĂTĂ NI C!U

PROSOPOGRAPHIA COLONIAE DACICAE SARMIZEGETUSAE (I)

1. [? A]elius D .....

Le personnage est connu de IDR III 2, 3413, aujourd'hui perdue,
mais dont la photo avait ete publiee par A. Buday 1• Selon l'auteur cite,
k nom du personnage serait {A]eiius D ..... En jugeant d'apres la photo,
la lettre qui suivait a L pourrait tout aussi bien etre une seconde L.
Cest ce qui determina I. I. Russu a lire [Ge]mellus 2 • Il faut pourtant
a cordcr plus de credit a A. Buday, le seul qui ait vu l'inscription. Dans
CE cas D devrait etre ,le debut du cognomen [P]almyr. de la 3e ligne indiq,1erait, se'1on A. Buday 3 , C. DaicovicLu4 et I. I. Russu5 , !'origine de l'oifir:er. N. Gostar y vit, avec plus de raison, l'enigmatique troupe N. P. O.
<.le CIL III 1471 = IDR III 2, 366 et de AE 1956, 217 = :JDR III 2, 416,
toujours de Sarmizegetusa. La lecture qu'il proposa est [praep. n.? P]almyr. Orien .. .6, sans toutefois exclure [dom.? P] almyr. Orien[s? .. .]7.
J\i. Gostar vit sa premiere hypothese confirmec par un fragment d'une insc-ription funeraire de Sarmizegetusa, ou il decouvrit un militaire du
meme numerus: [.. .n(umeri)] Palm[yr(enorum) Ori]ent .. .8 • Les sigles
N. P. O. signifiaient pour C. Daicoviciu n(umerus) P(almyrenorum) O(ptaticmensium)9 et sa lecture fut acceptee dans tous Ies ouvrages d'histoire
militaire 10 • 11 n'y a personne qui ait trouve etrange que l'inscription IDR
llI 2, 248, la seule qui attestait jusqu'il n'y a pas fongtemps la troupe, ait
cte decouverte a une si grande distance de Optatiana (Zutor) 11 • Il est
maintenant a la suite de la demonstration de N. Gostar, tres probable
que {A]eliu~ D ..... ait oorrunande '1a meme troupe, gui portait le nom
de n(umerus) Palm(yrenorum) Orient . ..
Pour ce qui est du nom de la localite, N. Gostar pensa a quelque
chose comme castellum Orientale ou castra Orientalia, en ln plac_;ant
dans l'est de la Dacie 12 • Ceci n'est pas a nous convaincre, car le nom
aurait pu etre donne par quelqu'un qui se trouvait a l'ouest de la Dacie
meme, ou en raison de l'existence d'une communaute d'Orientaux. Le fait
A. Buday, Dolg IV 1913, p. 257.
I. I. Russu, AciaM N V I 1969, p. 171 = IDR III 2, 348.
~ A. Buday, loc. cit.
• C. Daicoviciu, Dacia I 1924, p. 251, n. 1.
~ I. I. Russu, loc. cit.
9 N. Gostar, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. l. Cuza", Iaşi, Istorie XX:
Sed. III 2, 1974, p. 69; idem, Sargetia XIV 1979, p. 663-664.
7 Analele Uniu. laşi XX 1974, p. 69.
8
N. Gostar, Sargetia XIV 1979, p. 664.
~ C. Daicoviciu, AISC I 2, 1928-1932, p. 52, n. 3.
:o Voir toute la bibliographie a N. Gostar, Analele Univ. Iaşi XX 19i4, p. 67.
11 TIR 34, p. 86.
e N. Gostar, op. cit., p. 69; voir aussi Sargetia XIV 1979, p. 664.
1
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gue les seules inscriptions gui attestent la troupe proviennent de Sarmizegetusa nous suggere gue son garnison se trouvait pres de la capitale.
a Voislova ou dans un camp encore inconnu 11 .
La troupe dont on fc\Ît mention a la 4c ligne est plutât la coh. I Aug.
T[hracum] 14 gue la coh. I Aug. I[turaeorum]1·'. Le commandement de la
coh. I Aug. T[hracum], gui swtionnait dans la Pannonie Inferieure 1\ representait pour [A]elius D ..... la premiere militia equestris. Le numerus Palmyrenorum Orient. etait l'eguivalent d'une ala, comme, d'ailleurs,
le numerus Palmyrenorum Porolissensium 17 • La charge de [A]elius D ....
serait donc celle de [praef(ectus) n(umeri) P]almyr(enorum) Orien[t(alium)] et rcp.resenterait la troisieme militia equestris. Puisque le
champ de l'inscription semble avoir ete assez large, il y avait apparemment assez de place pour une deuxieme militia, qui consistait dans le
:ribunat angusticlave dans une legion ou dans le tribunat d'une cohors
milliaria. La carriere eguestre de [?A]elius D ..... est donc comme suit:
praef(ectus) coh. I Aug. T[hracum]
[tribunus . ............ ]
[praef(ectus) n(umeri) P]almyr(enorum) Orien[?t(alium)J

[?A]elius D ..... pourrait etre originaire de Sarmizegetusa. Les eventuelles charges municipales auraient pu etre mentionnees dans la partie
perdue de l'inscription. La prima militia fut exercee non pas tres loi_n,
en Pannonie Inferieure, tandis que la militia tertia fut exercee dans la
proximite de Sarmizegetusa. Puisgue les numeri Palmyrenorum ne sont
pas attestes avant 160 18, la carriere de [A]elius D ..... devrait [,tre datee
dans la seconde moitie du II• siecle ou dans le IIIe siecle.

2. Aelii J\facrinii
Les deux inscriptions funeraires attestant la familie, IDR III 2, 368
et CIL III 1488 -~ IDR III 2, 372, sont aujourd'hui perdues.
IDR III 2, 368: D(is) M(anibus) I Aeli(?o) Macrin(io) I Getti (?) de(curioni) col(oniae) I Ael(ius) Macrinius I Epidianus I [qui e/t Epidius I [?heres posuit/.
CIL III 1488 = IDR III 2, 372: D(is) M(anibus) I Ael(iae) Andenae I
Ael(ius) Macrinus I Epidianus qui et I Epidius Aufg(ustalis)] I col(oniae)
et Macrinia / Marcia fil(iae) posuerunt.
13

I. Piso, D. Benea, Zl'E LVI 19fl4, p. 294, n. 207.
N. Gostar, Sargetia XIV 1974, p. 664.
15 I. I. Russu, loc. cit.; S. Sanie, ActaMN X 1973, p. 155; H. Devijver, Pro.rnpographia militiarum e<Juestrium quac fuerunt ab Augusto ad Galli<'num I Ll'cuven
1976, p. 59, A 30.
16 K. Kraft, Zur Rekrutieru119 der Alen und Kohorten an Uhein und Dm1<11,,
Bern 1951, p. 190.
17 C'est de celte maniere qu'il faut comprendre ,o.,. i;;dwv :i;aOµ,,;; lfo:i.µ•,~'l",-;;,,
Jlopoi.·,aa'lvwv (= ala equitum numeri Palmyrenorum Porolissensium) de IG XII/II 11..,, et non pa~ comme l'avait fait I. I. Ru,;su, selon leque] le terme prouvend la
transformation du numerus dans une ala (A//,1 CLUJ XVII 1974, p. 39-41).
18
C. C. Petolescu, SCIV A XXVI 1975, p. 426-427.
14
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La premiere inscription avait ete transcrite par Şt. Moldovanu 19 , la
seconde par Mezerzius. Toutes les deux renferment des passages discutables. 11 est, par exemple, evident que le nom de l'un des personnages
doit etre lu Ael. Macrinius Epidianus, tel que l'avait conserve Şt. Moldovanu, et non pas Ael. Macrinus Epidianus, comme ont prefere Th. Mommsen et I. I. Russu dans CIL et dans IDR. La preuve en est que l'epouse
de Ael. Macrinius Epidianus s'appelle certainement Macrinia Marcia. On
a a faire a deux nomina: Macrinius, derive du cognomen Macrinus et,
donc, originaire d'une province celtique occidentale 211 , et Aclius, un nomen imperial apparemment ajoute. Le meme personnage porte le cognomen Epidianus et le signum Epidius ((JUÎ et Epiclius). 11 semble que le
cognome.1 soit derive du signum 21 . Tous Ies deux sont de bons noms
italiques 22 , bien qu'on Ies rencontre assez frequemment dans le sud-est
de la Dalmatie 23 . Ael(ia) Andena, la fille de Aelius Macrinius Epidianus,
ne porte que le nomen imperial et un cognomen, semble-t-il, celtique 2 ~.
Aelius Macrinius Epidianus et son epouse Macrinia Marcia portent le
meme nomen Macrinius, ce qui serait difficile a expliquer s'ils n'etaient
pas tous les deux des affranchis du meme patron. Le nom de l'esclave
pouvait etre Epidius. Comme affranchi, il se donna un cognomen termine
en -ianus, derive de Epidius, mais il ne cessa pas d'etre connu par son
ancien nom. Ce qu'on vient de dire sur la condition libertine de Aelius
Macrinius Epidianu<; confirme la restitution aux lignes 5-6 de l'inscription CIL III 1488 = IDR III 2, 372 de la qualite de Au[g(ustalis)] coloniae, qu'on ne conferait a Sarmizegetusa qu'a des affranchis. L'inscription
funeraire IDR III 2, 368 a ete dediee par Aelius Macrinius Epidianus
a Aelius Macrin[ius] GETTI, de/c.7 col., pour le cognomen duquel je ne
peux trouver, non plus, une solution satisfaisante. Puisque la fin du texte
manque, Ies rapports entre les deux ne nous sont pas clairs. Aelius
Macrinius Epidianus pourrait etre l'affranchi de Aelius Macrinius GETTI,
a qui U avait erige un monument funeraire par clause testa.mentaire. 11
pourrait etre tout aussi bien le pere de Aelius Macrinius GETTI. Ce serait un bel exemple de promotion d'un fils d'un Augusta! dans l'ordre
des decurions 2·;_
Pour le patron, que ce soit Aelius Macrinius GETTI ou un autre,
il semhle venir de la region rhenane ou de Noricum, appele peut-etre
en Dacie par des interets commerciaux. Le nomen Macrinius indique non
seulement une pareille origine, mais aussi, peut-etre, un ancien statut
19 Şt.
20

21

Moldovanu, FMIL 38, 1853, p. 283.
Voir surtout G. Alfoldy, Latomus XXV l, 1968, p. 44 sqq.
I. Kajanto, Supernomina. A Study in I,atin t:pigraphy, Helsinki 1966, p. 38,.

n. 1.
22

W. Schulze, Zur Geschichte lat<>inisc:her Eiqennamen, Berlin 1931, p. 437,

464.
2:! R. Katicic, Ziva Antika XII 1962, p. 103; G. Alfoldy, Die Personennamen in
der riimischen Proi,inz Dalmatia, Heidelberg 1969, p. 83, 194, 346, 351.
24 A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz III Leipzig 1913, p. 615. I. I. Russu
(Illirii, Bucureşti 1969, p. 164) range llndena parmi Ies noms illyriens, ce qui
est moin._ probable ii cause de );1 connexion avec le nomen Macrinius.
25 On rencontre la meme promotion a Suessa (CIL X 4760) et dans la Mesie
Superieure (A. M6csy, Gesellschaft und Romanisation in der rămischen provinz
Moesia Superior, Budapest 1970, p. 108, 156).
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de cite latine 26 • S'il en est ainsi, le nomen Aelius pourrait s'expliquer par
l'octroi de la cite romaine en Dacie ou deja dans la province d'origine
sous Hadrien ou sous Antonin le Pieux. La persistance du nomen initial
et, aussi, l'utilisation du nom celtique Andena semblent suggerer qu'il
n'y avait pas si longtemps depuis que Ies Macrinii etaient arrives en Dacie· et que leurs monuments a Sarmizegetusa ne depassent pas de beaucoup la premiere moitie du ne siecle27 •
3. Aelii Septimii

On connaît Ies Aelii Septimii a Sarmizegetusa de CIL III H 71 = IDR
Ill 2, 366: P(ublius) Ael(ius) Sept(imius) Audeo qui et Ma:i:ilmus vet(eranus) ex (centurione) n(umeri) P(almyrenorom) O(rient?aliumfG, vixit
c-.nn(is) LX I Ael(ius) Sept(imius) Romanus mil(es) leg(ionis) XIII G(eminae), I [a]diut(or) offic(ii) cornicul(ariorum) et Septimia I Septimina, quae
et Revocata, fil(ia) et I Cornelia Antonia uxor heredes I ponendum curaverunt cura agent(e) I Septimio Asclepiade Aug(ustali) col(oniae) I liberto
e:us.
P. Aelius Septimius Audeo, portant le signum Maximus, a ete vet(eranus) ex (centurione) n(umeri) F(almyrenorum) O(rient?alium). La cite
romaine fut octroyee a sa famille sous Hadrien~"II. Le nomen Septimius

fut assume sous Septime Severe30 . Il est utilise aupres de l'ancien nomen
dans le nom de P. Aelius Septimius Audeo et dans celui de son fils,
Aclius Septimius Romanus. Il reste le seul nomen de la fille de Audeo,
Septimia Septimina, et de son affranchi, Septimim Asclepiades. Le cognomen meme de la fille est derive du nomen Septimius. Le signum RePocata, gui signifie „ramenee", ,,celle qu'on a fait revenir", s'explique
;,eut-etre par la guerison a la suite d'une grave mafadie.
Dans les communautes semites on ne renons-ait pas facilement aux
anciens noms. P. Aelius Septimius Audeo, bien qu'il ait ete connu des
le service militaire par le sobriquet Maximus, n'abandonne pas son nom
palmyrenien Audeo 31 • Cependant, sa famil1e est en train d'etre roma::i.isee et une cause principale pourrait en etre le mariage avec Cornelia
Antonia, dont on ne connaît pas J'origine ethnique, mais ·gui ne semble
pas etre une palmyrenienne. Le cognomen Romanus porte par le fils
indique une notable reorientation culturelle dans un milieu romain.
En tant qu'ancien centurion d'une troupe auxiliaire, P. Aelius s~pcimius Audeo entra a Sarmizegetusa dans la couche superieure du point
de vue econOIITlique et social. D'autre part, il jouissait dela muneribus
G. Alfoldy, loc. cit.
Pour la diffusion du signc ,·. I. Kajanto, op. cit., p. 7-8.
IDR III 2, 366: O(ptatiancn.,ium:'). Pour la lecture O(rient?aliumJ voir plus
haut, p.
.
29 Voir I. Fiso, D. Benea, ZPE LVI 1984, p. 294-293.
10 A Palmyra meme le nomen initi,11 change assez souvent en Aurelius et en"uite en Septimius (D. SchlumbPrger, Bull. Et. Orient. IX 1942-1943, p. 5:l sqq
(.ipud Fr. Vittinghoff, ANRW II, 6, 1977, p. 38).
31 H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamcn in griechischen foschriften
1 nd
Papyri des Vorderen Orients, Leipzig 1930, p. 28-29; ..-oir aussi S. Sanie,
.· ctaMN X 1973, p. 155.
2°

27

29
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A la difference de P. Aelius Theirnes33 , qui
se trouvait dans la rneme situation, Audeo n'eut pas l'arnbition de devenir decurion ou d'exercer des rnagistratures. La preuve sur Ies possibilites materielles et sur l'influence de la farnille nous est pourtant
donnee par le fait que l'affranchi, Septimius Asclepiades, devint Augusta! de la colonie 34 •
Aelius Septimius Rornanus, le fils de P. Aelius Septimius Audeo, est
destine a carriere militaire, non pas dans une formation auxiliaire,
mais bien dans la legio XIII Gemina de Apulum, ou il revetit, peut-etre
des 1le debut, la charge de [a]diutor offic(ii) cornicul(arionim). 11 appartenairt donc, en t-ant que principalis, au service d'intendance de la legion35 •
1-1ublicis fungendi vacatio 32 •

4. P. Aelius Theimes

11 est essentiel şi P. Aelius Theimes de !DR III 2, 369 (= CIL III
12587r(i est identique ou non a celui de CIL III 1472 = IDR III 2, 370,
aujourd'hui disparue. Voici Ies textes des deux inscriptions:
IDR III 2, 369 (= CIL III 12587): D(is) M(anibus) I P(ublius) Ael(ius)
Theim[es I v]et(eranus) ex (centurione) c[oh(ortis) I] Vindel(icorum) et I
llvir[al(is)] col(oniae) D[ac(icae)] I Sar[miz(egetusae)], vixit I ann(is)
LXXXVII[ll] I et P(ublius) Ael(ius) Beric[io] I vixit ann(is) XV ... I et
P(ublius) Ael(ius) Zabdibol, I vix(it) ann(is) XI et A[el]ia Pham[enis] .. . I
... . AI ....
CIL HI 1472 = IDR III 2, 370: D(is) M(anibus) I P(ublio) Ael(io)
P(ubli) fil(io) [P]a[p(iria)] Theimeti veft(erano)] I et Jivirali col(oniae)
Sarm.(izegetusae), [vix(it) an(nis)] I LXXXVIII/ et Aeliae . ..... I vix(it)
an(nis) LXXI et P(ublio) [Aelio] ... / leg(ionis) XX Victric(is) ..... /
P(ublius) Ael(ius) Senec(io) gener .... .

J'avais suppose a tort qu'il y ait eu deux P. Aelii Theirnetes, tous
Ies deux duumvirales et veterans, d0nt l'un aurait decede a l'âge de
88 ans 37 , l'autre â l'âge de 89 ans 38 • Bien que Dr. Fodor ait transmis
l'inscription CIL III 1472 = IDR III 2, 370 avec beaucoup de fautes, il
est evident qu'elle differe de IDR III 2, 369 (= CIL III 12587) et je ne
pouvais pas m'imaginer qu'on ait erige â une rnerne personne deux monuments funeraires, ou Ies listes des membres de 11a famille ne coi:ncident
pas 39 . C'est â peine rnaintenant que j'espere avoir abouti â une explica3 ~ W. Langbammer, Die rechtliche und soziale Stellung dcr Magistratus municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, p. 37 sqq.
33
Voir plus bas, p.
.
34
Le cognomen Asclepiades ne peut etre etranger a Ia pratique de Ia medecine. Un personnage qui lui ressemble fi beaucoup d'egards est Septim. Ascl. Hermes libertus numinis Aesculapi, habens ornamenta dec. col. Apul. et Aug. col. eiusdem (CIL III 1079 - Apulum).
:,.:; 1\. v. Domaszewski, Die Rangordnung des romischen Heeres2, Ki:iln-Graz
1967, p. 29, 37, 48.
36
= I. Piso, StCl XVIII 1979, p. 139.
37
Op. cit., p. 138-140.
38
Voir aussi A. v. Domaszewski, ad CIL III 12587 et I. I. Russu, ActaMN
VI 1969, p. 179. Qu'ils sont une et Ia meme personne ont affirme G. Teglas, AE.W
XIII 1890, p. 193-194, nr. 11 et A. Betz, OmD, p. 34, n. 2.
39
Voir pourtant A. Betz, OmD, p. 33-36.
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tion satisfaisante. Tout d'abord on a erige a P. Aelius Theimes un monument funeraire sur une base en calcaire (IDR iIII 2, 369 -= CIL HI
12587). A ce moment ebaient decedes P. Aelius Theimes a l'âge de 89 ans
':'t ses petits-fils, P. Aelius Berido, P. Aelius Zabdibol et Aelia Pham[?e:1is]40. La mort de son epouse, Aelia .... , âgee de 71 ans et, probablement, celle de son fils P. Aelius .... , militaire dans la legio XX Valeria
Victrix de la Britannie (CIL III 1472 = IDR III 2, 370), seront survenues
.1n peu plus tard. C'est alors que P. AeliusSenecio, le gendre de P. Aelius
Theimes, ou une autre personne, dont on a peut-etre fait mention dans la
_oartie perdue de l'inscription, auront change la base IDR III 2, 369 (== CIL
III 12587) avec CIL III 1472-==- IDR III 2, 370. Le.;; dates concernapt
P. Aelius Theimes restent en essence Ies memes, mais cette fois-ci son
_,om est suivi par ceux de son epouse et de son fiL5, ce qui est tout a fait
:1ormal.
P. Aelius Theimes avait ete centurion dans la cohors I Vindelicornm
'.Ic Tibiscum. II provient de la communaute palmyrenienne formee au. our de !'unite des Palmyreni sagittarii 41 • On ne sait pas qucls rapports
•'.Conomiques et de parente ait garde Theimes a Ti.biscum. .A Sarmize(etusa il est lie non seulement par sa carriere. Sur son terrain de Dealul
~)elineştilor de Sarmizegetusa (solo et impendio suo) il erigea un temple
, ux divinites palmyreniennes Malagbel, Bebellahamon, Benefal et Mana. :1t 12 et il fut enterre toujours ă Sarmizegetusa. C'e-,t tres probablement
'.e meme P. Aelius Theimes qui dedia une statue ă Hygia 41 . Puisque
: ·acte a un caractere personnel, la mention de la qualite de duumviralis
:-i'etait plus necessaire. Son fils, P. Ael(ius) ...... , est officier dans la
?egio XX Valeria Victrix ă Isca dans la Britmnie. Ses petits fils, Aelii
Bericio, Zabdibol et Pham[?enis], dont Ies deux premiers decedes â l'âge
,le 15 et de 11 ans, portent encore des cognomina palmyreniens, ce qui
est caracteristigue pour :l'obstination dont cette comrnunaute semite
t:Ssaye de preserver son individualite.
P. Aelius Theimes pouvait normalement devenir centurion de la
, ahors I Vindelicorum pendant que cette-ci stationnait a Tibiscum. Or, il
-emble bien que cette troupe soit venue a Tibiscum apres Ies guerres
,iarcomannes a la place de la cohors I Sagittariorum 0 . La carriere muniipale de P. Aelius Theimes serait, donc, ă dater au Ille siecle.
5. Aurelius Jngenuus

Un Aurelius Ingenuus nous est connu de CIL VI 2425 = Dessau
:042 = Dobe', 607: Aur(elius) Jngenu(u)s mil(es) coh(ortis) I I pr(aetoriae)
(centuria) Casti vix(it) an(nis) XXV, miL(itavit) I an(nis) VI, nat(us) provinc(ia) Dacia I leg(ione) XIII Gem(ina). Aur(etius) Petronilanus frat(er)
ly(ene) m(erenti) f(ecit).
40 Voir pour Ie cognomen Fr. Preisigke, Namen!mch, Heidelberg 192~. p. 454;
A. Wuthnow, op. cit., p. 175.
41 I. Piso, D. Benea, op. cit., p. 294, n. 20G.
42 S. Sanie, SCIV XIX 1968, p. 575 sqq.
4
:i CIL III 7896 = IDR III 2. 152.
44
D. Benea, Tibiscus V 1979, p. 142; StCom, Caransebeş, IV, 1982, p. 176-178_
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Selon l'interpretation de C. C. Petolescu, Aurelius Ingenuus aurait
ete recrute dans la legio XIII Gemina de Apulum et ensuite transfere a
Rome dans la garde pretorienne 45 • Il serait identique â un Aurelius Ingenuus de l'inscription CIL III 1479 = IDR III 2, 432 de Sarmizegetusa:
D(is) M(anibus) I Maria Secundina vix(it) an(nos) LIII I Aurelia Saturlnina vix(it) ann(is) I XVIII. I Aurel(ius) Ingenuus I mil(es) leg(ionis)
XIII G(eminae) Antoninianae I matri et so/rori posuit.

Jc n'oserais pas identifier le militaire de lra garde pretorienne avec
celui de Sarmizegetusa ni meme si j'etais sur que le premier a servi
-dans la legion d'Apulum, car la succession Aurelius Ingenuus est particulierement frequente et, surtout, parce qu'un citoyen d'une colonie ou
d'un municipium indique tres exactement sa domus, ce qui n'est pas notre
cas. D'ailleurs, l'assertion que Aurelius Ingenuus de la cohors I practoria
aurait servi auparavant dans la legio XIII Gemina n'est pas appuyee par
le texte de l"inscription. Il echappa â C. C. Petolescu que Th. Mommsen 46 •
E. Ritterling~ 7, G. Fomi 48 et Fr. VittinghofI 49 ont clairement explique que
par la leq(ione) XIII Gem(ina), situee apres nat(us) provinc(ia) Dacia,
il faut compr€ndre Ies canabae legionis XIII Geminae, qui se trouvaient
a Apulum aupres du ca.mp de la legion50 . Le recrutemcnt de cet Aurelius Ingcnuus dans la legio XIII Gemina reste tout au plus une possi bilite 51 , tandis que la tentative de C. C. Petolescu de dater a l'aide de
l'inscription de Sarmizegetus,a la carriere militaire de Aurelius Ingenuus,
soldat de la cohors I praetoria et meme de Aur(elius) Germ(a)n[us] .....
nat(ione) D[a]cus, soldat de la meme troupe5 2 , sous le regne de Caracalla
et de formuler des condusions sur les conflits avec les peuplades germaniques53 manquent totalement de fondement.
6.... l(ius) Iulianus
En 1977 j'avais republie le fragment d'inscription CIL III 13787, en
offrant la lecture suivante54 : ••• [col(oniae) Sar]m(izegetusae), pa[tr(ono) I
col]l(egii) fabr(um) I ... l(ius) Iuli[anus] I ... [c]ol(oniae) e[?iusdem] ....

J'avais suppose qu'il s'y agît d'une inscription honoraire ou votive
et que dans le dernier cas elle doit avoir ete dediee pour le salut d'un
dignitaire, dont le nom nous fait defout. Il n'est pourtant pas â exclure
le caractere funeraire de l'inscription .... l(ius) Iuli[anus] aurait, lui aussi,
ete dignitaire de Sarmizegetusa. Je supposais â la 4e ligne la lecture
{c/ol(oniae) e[?iusdem], sans toutefois rejeter une solution differente,
comme e[q(uo) p(ublico)]55 •
C. C. Petolescu, Thraco-Dacica VIII 1-2, 1987, p. 200-202.
Th. Mommsen, CIL VI ad 2425.
47 E. Ritterling, RE XII 2 (1925) 1716-1717.
4 ~ G. Forni, ANRW II 1 (1974), p. 390, n. 140.
49 Fr. Vittinghoff, Chiron I 1971, p. 308, n. 47.
so Fr. Vittinghoff, Studien zur europăischen Vor- und Friihgeschichte, Neumi.inster 19G8, p. 140-141.
5 1 Voir G. Forni, loc. cit.
52 C. C. Petolescu, loc. cit.
45

4s

!>a
54

!>5

Ibidem.

I. Pisa, Apulum XV 1977, p. 648, nr. 3
l. Pisa, loc. cit.

= IDR

III 2, 114.
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Tout recemment C. C. Petolescu proposa la restitution suivante de
l'inscription56 : ...... / [col(oniae) Sar]m(izegetusae), pa[tr(ono) / colJl(egii)
jab [r(um), M(arcus)
publ(ico)].

I Proci]l(ius) Iuli[anus, I dec(urio) c]ol(oniae, e[q(uo)

:8videmment, fidentification de notre personnage ă M. Procilius Regulus est possible, comme a tout autre personnagfi connu ou pas encore
connu de Sarmizegetus.a et on trouvera toujours des raisons d'ordre
graphique pour appuyer une certaine these. La question est s'il existent
pour la restitution envisagee d'arguments assez forts. La famille des Procilii est, par hasard, assez bien connue. On connaît, par exemple, la carriere municipale de M. PrE>cilius Niceta:;,, le pere de M. Procilius Iulianus58, et, aussi, la qualite de dec(urio) col(oniae) et de eq(uo) p(ublico)
du frere de celui-ci, M. Procilins Regulus·'"· On pourrait supposer que la
premiere personne dont on fait mention dans le fragment d'inscription
discute soit Ie pere ou bien le frere de M. Prociiius Iulianus. Or, la qualite de patromts collegii fabrum n'est attestee dans aucune des deux
carrieres. De ce que nous connaissons de la famille des Procilii on ne
peut dane tirer aucun argument pour ce que vient d'etre avance par
C. C. Petolescu; d'autre part, la restitution e[(f(uo) publ(ico)] reste une
simple _supposition. Ensuite. et surtout lorsqu'on manque d'une preuve
tiree des carrieres ou des rapports ele famille, 01,1, risque beaucoup en
faisant des restitutions oi:1 sont impliques des cognomina aussi frequents
que lulianus et, surtout, des restes de nomina comme ... l(ius), ou l'on
pourrait supposer plut6t un Aelius ou un Aurelius. Il vaut dane mieux
d'accepter quelquefois l'ignorance oi:1 nous nous trouvons sur l'identite
d'un certain personnage.
rGAN PISO

se C. C. Petolescu, SCIV A XXXVIII 2, 1987, p. 180, nr. 1.
57 CIL III 6270 = Dessau 7836 = R. Noll, Griechische und lateinische Insch,rifte11
der Wiener Antikensammlung, Wien 1962, p. 125 - IDR III 2, 2; CIL III 1509 =
= IDR
III 2, 3.
56 AE 1927, 54 - IDR III 2, 118.
1111 AE 1927, 55 = IDR III 2, 119.

CONTRIBOŢII

LA PROBLEMA CUNOAŞT,ERII
SISTEMULUI DE APARARE ROMAN
DE PE CURSUL SOMEŞULUI*

Ultimele cercetări efectuate de noi pe teren în cursul anilor 19651966, 1984---1985 par să confirme părerea mai veche că de la Veţel
(1\1icia) spre nord fruntariile Daciei romane urmau, în linii mari, culmea
principală a masivului cristalin Biharea. Fără a le putea preciza deocamdată mai exact, ele erau marcate, probabil, de muntele Găina (1 486 m),
Cucurbăt::i Mare (1 849 m) şi Vlădeasa (l 83G m). In orice caz, graniţa
provinciei ocolea pe la vest regiunea auriferă de la Baia de Criş - Brad
- Abrud - Baia de Arieş - Zlatna, coborînd apoi la o distanţă de numai 3-4 km vest de castrul roman de la Bologa ( Resculum?) situat în
valea Crişului Repede 1 • Mai departe frontiera urma, în linii mari, - şi
acest lucru este aproape cert - culmea prelungă, ondulată a Munţilor
Meseşului, pînă la Porolissum.
Ideea plasării liniei de apărare pe coaJTIJa Munţilor Meseşului se
poate lega, după părerea noastră, fără îndoială, de numele împăratului
Tr:1.ian 2, împăratul cuceritor care, cunoscînd îndeaproape topografia teritoriului în discuţie 3 şi avînd o bogată experienţă în acest sens - cîşti• ln cursul investigaţiilor noa~tre repetate, efectuate în vederea
depist..îri i
celor mai diferite elemente de fortificaţie din care este compus sistemul de api'1rare roman de-a lungul rîului Someş, au luat parte: Geza Ferenczi, pe atunci directorul Muzeului din Odorheiu Secuiesc, D. Alicu, Eug. Iaroslavschi, L. Kama.romi.
L. Kun (studenţi) şi Traian Mureşan (elev). Ţinem să pomenim şi pe această cale
ajutorul multilateral ce ni l-a acordat, în repetate rînduri, cărăuşul nostru răpo
sat Aurel Baias, care nu ne-a părăsit nici în zonele cele mai greu de cutreierat, periculoase nu odată pentru orice fel de transport...
1 Cf., bunăoară: R. Paribeni, L'ordtnamento della conquista di Traiano, în
Dacia, II, 1925, p. 7; idem, OPTIMVS PRINCEPS. Saggio sulla storia e sui tl!mpi
dell'Imperatore Troiano, voi. I, Messina, 1926, p. 317-318 ,, ... A ponente doveva
pure essere protetta la provincia, vista che ii paese degli Iazyges separandola del!a
l'annonia Inferiore, interrompeva l'unitâ de! territorio Romano... ". C. Daicoviciu,
în .11.ISC, IV, 1941-1943, p. 319: R. P. Longden, The Wars of Trajan, în The Cambridge Ancient History, voi. XI, Cambridge, 1936, p. 233; M. Macrea, in IstRom,
vol. I, p. 351; I. Fere:1czi, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 158; idem, in
StComSatu
Mare, II, 1969, p. 95, 96, 105 cu nota 12; idem, in ActaMN, X, 1973, p. 564-567; XI,
19î4, p. 35-38; idem, în Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 130-131; idem, în Ziridava,
XI, 19i9, p. 125-140; S. Dumitraşcu, în ActaMN, VI, 1969, p. '183-491.
2 Vezi: K. Torma, A Limes Dacicus fels6 resze, în EJ'TK, voi. IX, nr.
n,
Hudapest, 1880, p. 113; I. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala es az ugynevezett
,.tliik-" eziistkincsek kerdese, [Cluj], 1944, p. 101-102; C. Daicoviciu, s.v. Porolissum,
în RE, Supplbd. XXII, 1 (1953), col. 267; idem, în IstRom, voi. I, p. 315-316; I. Ferenczi,
în ActaMN, V, 1968, p. 78. Deşi nu dezvoltă mai pe larg, dupl cit se pare, la aceeaşi
,concluzie a ajuns şi V. Christescu (cf. Istoria mtlitard a Daciei romane, Bucureşti,
1937, p. 35).
3 Cf., bunăoară: K. Torma, loc. cit.; Fr. Altheim, Die Soldatenkaiser, Frankfurt
am Main, 1939, p. 95-96; A. Radn6ti, in ArchErt, ser. III, V-VI, 1944-1945,
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gată încă

din vremea cînd era guvernatorul provinciei Germania - , a
folosit cît mai raţional posibilităţile geografice în vederea organizării apă
rării provinciei de la Dunărea de Jos. Bazele sistemului defensiv din
nordul Daciei, ca, de altfel, al întregii provincii, au fost puse de Optimus
Princeps. Trebuie subliniat acest lucru, deoarece - după cum este ştiut
- unii cercetători (de ex. A. Buday4 ) au susţinut ocuparea treptată, de
lungă durată, a· viitoarei provincii de către romani. Foarte probabil, tot
împăratul învingător a fost acela care, dindu-şi seama de avantajele excepţionale oferite de coama unică, larg vălurită a Munţilor Meseşului, a
plasat într-un mod foarte ingenios şi castrele de la Porolissum cu anexele lor numeroa,;e şi de cele mai diferite tipuri în faţa „porţii Meseşu
lui"", pentru a asigura şi a închide un drum important, folosit în cursul
mileniilor cu mult înainte de cucerirea romanăli.
p 146-14î, 163-16-1; C. Daicoviciu, în RE, voi. XXIT, 1 (1953), col. 265-270; G. Forni,
s.v., Limes, în E. de Ruggiero, Dizionario Epigrafico di Antichita Nomane, Spoleto,
1958 (e:....--tr.). p. 32; M. Macrea, în IstRom, voi. I, p. 377; idem, în Materiale, VII,
1959, µ. 371; VIII, 1962, p. 521 etc. in privinţa aclivităţii lui M. Ulpius Traianu,;
pe limites Gernwnicie Superioris. yezi, între altele: E. Ritterling, s.v. Le9io. în
UE, XII, 1-2 (1924), col. 1280; R. Paribeni, op. cit., voi. I, p. 105-108; R. P. Longden,
op. cit., p. 224; R. Han-;lik, s.v. M. Ulpius Troianu-~, în HE, S1tpplbd. X (1965), col. 1038,
Eug. Cizek, Epoca lui Traian, Bucureşti, 1980, p. 255-257, 265 cu întreaga bibliografie citată.
' Cf. în DolgCluj, III. 1912, p. 74-98; VII, 1916, p. 9 şi urm.; în Cultura, I,
1924, p. 149 şi urm.; în DolgSzeged, III, 1927, p. 127 şi urm.: în Klebelsberg Kuno
J-:mlekkănyv, Budape<;t, 1925, p. 127-137 etc.
impotriva acestei ipoteze de lucru
absurde a ripostat cu argumentele necesare C. Daicoviciu, în AISC, II, 1933-1935,
p. 240-251; în TrcmsA11t". p. 1!9-90; în Dacica. p. 240-24î. Vezi şi R. ParibPni, în
Dacia, II, 1925, p. 7; idem, op. cit., p. 317-318 ., ... Le fortificazioni piu settentrionali Iungo ii fiume Some~ [ .. -l e ii vallo ,turrito ricono~ciuto da! Torma come
limes dacicus settentrionale trn Kis Sebes IKissebes = Poienil presso ii Criş l-. -1
e Tiho [Tihău] sullo Someş [ ... ], pos,ono probabilmen\e es~er dovute a un alteriore
stad io de Ila occupazione romana ... "
" in legătură cu aceast[1 problemă, cf. K. Hofmann, în Făldtani Kăzlăny, XI,
1879, p. 232-254; K. Torma. în RTTJ..;., IX, II, 18BO, p. î8, î9; M. Petri, Szilcigy
nirmegye monographicija, ,·ol. I, Budapest, 1901, p. 223-228; Şt. I. Mateescu, în
_,\IGU, XI, 1925-1926, p. 3î5; V. Mihăilescu, în BSGR, LIII, 1934, p. 363, 369; idem,
în Volum omagial Gr. Antipa. Bucureşti, 1938, p. 362, în special nota 2; I. Ferenczi,
în f;rdMiiz, XLVI, 1941, p. 210-211 cu ·nota 3: idem, în J-:rdelyi Tudomcinyos Fiizctck, nr. 129, [Cluj], 1941, (în continuare: ErdTudFiiz), p. 25-2G cu nota 3: idem,
în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 146; idem, în ActaMN. V, 1968, p. 7î-79, 84, 87, 92;
C_ Daicoviciu, în RE, XXII, 1 (1953), col. 265-270: Al. Savu, Podi.~ul Someşan. Studiu
geomorfologic, Cluj, 1963. T<=zii de doctorat pă-;trală în biblioteca Facultăţii de biologie, geografie şi geologie a universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, secţia
de geografie; P. Coteţ, C. Martiniuc, cap. Geonwrfo/09ia, în Monografia geografică a R. P. Române, I. Gcourafia fizicii, [Bucureşti], 1960, p_ 225; Oct. Clichici, în
Studia, series Geologia-Geographia, IOli8, fose. I, p. 54-55; Harta geologică a
R. S. România, scara 1 : 200.000, fasc. L - 34 - XII, 10. Cluj, redactori coordonatori: Gr. Răileanu, Emilia Saulea: redactori: Emilia Saulea, I. Dumitrescu,
Gh. Bombiţă, FI. Marinl•~cu. M. Borcoş, Iosefina Stancu; notă explicativă: I. Dumitrescu, Bucureşti, 19{i8, p. 18; M. Husu, Cetatea Moigrad şi Porţile Meseşului, în
voi. Sub semnul lui Ciio - Oma9iu Acad. prof. Şt: Pasezi, Cluj, 1974, p. 265-279;
1\l. V. Matei, în Acta/111', III. 197n. p. 490.
·
G I. Ferenczi, în ErdMuz, XLVI, 1941, 2, p. 210-211 cu nota 3: idem, în ErdTud
Fiiz, p. 25-26 cu nota 3. Menţionăm că Eug. Chirilă şi Al. V. Matei folosesc în
legătură cu această veche arteri1 comercială termenul pregnant de „drum al sării".
Vezi în ActaMP, VII, 1983, p. 116 şi X, 1986, p. 108 şi 113. Opinia lui A. Radn6ti
(cf. în ArchErt, ser. III, JIT, 1944~1945, p. 147 cu nota 71) este inacceptaNlă!
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Dupii ocuparea marii Depresiuni a Transilvaniei, împăratul Traian a
procedat la organizarea multilateral[1 a noii provincii. Una dintre cele
mai importante măsuri a fost trasarea liniei de graniţă, avîndu-se în vedere, înainte de toate, interesele militare, strategice. în legătură cu
aceasta, trebuie spus că strădania de a economisi cit mai multă forţă
de mundi şi materiale de construcţie a jucat, fără îndoială, un rol însemnat'. Pentru fixarea liniei de frontieră sau, cu alt~ cuvinte, a liniei
exterioare de apărare, exista, în nord-vestul Daciei, posibilitatea excelentă a folosirii coamei unice a Munţilor Meseşului. Alegerea s-a oprit
(aproape sigur) asupra ei, deoarece formează W1 obstacol natural, cu
diferenţe de nivel în general de 300-350 m şi este destul de greu atacabilă, în special dinspre Depresiunea Silvaniei 8 • După părerea noastră
şi jumătate.i de est a aşa-zisului „jug (muntos) intracarpatic"!!, ,,jug" care
[ace legătura între Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali, a fost inclusă
într-o oarecare măsură în cadrul sistemului de apărare din nord-vestul
provinciei, formînd un fel de „scut" înaintat, natural al acestuia. Jumă
tatea de est a „jugului intracarpatic" este formată din subdistrictul geografic al munţilor pitici, cristalini, insulari din estul unei porţiuni a Someşului (unit): Dealul Mare Preluca, alcătuit din culmi largi şi măguri
(munţi-horst), cu marginile abrupte, cu văi adînci şi strîmte, cu înălţimi
ce variaz[1 între 600-800 m (Dealul Mare 637 m, Vîrful Florii din masivul mic Preluca 811 m).
„Brîul" exterior al munţilor pitici este dublat de sectorul de nord
al Culmii Prisnelului. parte:i. cea mai înaltă a aşa-zisei Platforme a Chioarului :1', situat{1 nemijlocit la nord-vest de valea Someşului (unit). întrucit avem la înclemînii studiul amănunţit al lui A. Medve asupra acest::i
culmi 11 , se cuvine a o prezenta puţin mai larg; - naturnl numai din punec Dac{1 privim i n ansa mb I u frontierele Imperiului Roman, peste tot se manifest{1 o tenclinţ{l evidentă, o năzuinţă firească a conducerii militare supreme,
dar şi a comandamentelor provinciilor, de a căuta o soluţie cit mai bine chibzuită,
cit mai judicioasă, e co no m ic o asă (ca să spunem aşa) pentru plasarea bazelor
militare de operaţii în perspPctivă sau a liniilor de apărare, în perioada de expan!'.iune a Imperiului, pină la Traian. Acest lucru pare a fi o regulă, poate nescrisă,
dar - după cit se poate constata - generală, aplicată şi grosso modo şi în detalii
la toate sectoarele mai mult sau mai puţin importante ale frontierelor. Chiar şi în
cazu] unor frontiere convenţionale se ca1ttă ca liniile de apărare să fie cît mai
scurte (de ex. în Britannia, valul lui Hadrian, într-o zonă îngust;"\ a insulei între
Sah-ay Firlh şi e.,tuarul rîului Tyne, re'->pectiv intre „Wallsend" situat spre răsărit
de oraşul Newcastle-upon-Tyne; valul lui Antoninus Pius la al doilea istm, şi mai
îngust, al insulei brilanice, prin mijlocul Scoţiei, între Firth of Clyde şi Firth of
Forth, acest ultim golf-estuar intrînd în uscat pe o adîncime de 90 km (!), ceea
ce a însemnat, indiscutabil, o economie foarte apreciabilă de fonduri băneşti şi de
braţe de muncă. Pentru toată problematica, vezi, de altfel, L. Homo, I,'Empire
Romain, Paris, 1925, p. IB0-217. Cf. şi I. Ferenczi, în ActaMN, V, 1968, p. 84 cu
nota 32.
8 I. Ferenczi, în Dacia, XI, 1967, p. 145, fig. 1, p. 146-148, fig. 3-4.
H Vezi: Şt. Mateescu. op. cit., p. 381 şi urm.; V. Mihăilescu, în BSGR, LIII,
1934, p. 363, 369; idem, în Volum omagial Gr. Antipa, Bucureşt.i, 1938, p. 363, în
special nota 2 unde autorul scrie despre ,, ... seria de pinteni şi insule cristaline
(Meseş, Dealul Mare, Prisaca Preluca) prinse între depozitele eocenp şi oligocene şi legind - ca un ju2 intracarpatic - Bihorul şi Rodna, . .''
10 V. Mihăilescu, în PSGR. LIII, 1934; T. Morariu, V. Sorocovschi, :Jucleţ,L[
Sr1/aj, în ser. ,..Judeţele Patriei'", Bucureşti, 1972.
" Aur. Mecl\·e, în Actal\1 P, IX, 1985, p. 639, 640.
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tul nostru de vedere - mai cu seamă că unele elemente ale sistemului d ,
.ip:1rarc :·oman de pe Someş, neverificate însă prin săpături, par să fi Î% ··
amplasate chiar pe spinarea ei.
li~ ansamblu Culmea Prisnelului are aspedul unei suprafeţe structurul1· l·oborind de la 663 m în vf. Prîsnel la 438 m în vf. foarte caruc~eristic.: ,.Piscuiu Ronei" (D. Racoţi). Spre vest-nord-vest culmea se termină printr-o cuesrt.ă dantelată, pe ,alocuri foarte abruptă şi înclină relativ domol spre est-sud-est, spre sectorul Răstoci - Surduc al văii -i-:imeşului. 1n zona nordică se individualizează trei suprafeţe structura:e.
inegale ca suprafaţă, despărţite de înşeuările Năpradea - Cozla şi V :tlişoara, şi anume Piatra Coziei, Mestichinel şi Prisnel.
Pe aceste trei suprafeţe structurale s-a dezvoltat un relief car~ticcare se evidenţiază printr-o mare gamă de forme. Exocarstul de aici e::;tc
reprezentat prin lapiezuri, doline, pereţi v e r tic a 1 i de st în c· 2!.
precum şi alte forme caracteristice, îngreunînd foarte mult orice încerc:·,ire
a inamicului de a ataca linia turnurilor venind dinspre Cîmpia Someşu lui ce se află mai la nord faţă de Culmea Prisnelului. Pe aceste supra[Pţc·
structurale dolinele sint cele mai frecvente forme exocarstice, cu diametrul între 4-100 m, cu ;idîncimi de la 2 la 25 m şi suprafeţe între12-7.000 m~. In zona platoului dintre Cozla şi Vălişoara, numit de
localnici Mcstichinel, ele formează un veritabil „cîmp de doline" 12 . Din
punct de vedere morfologic majoritatea dolinelor este de tip conic, in
forma unor pîlnii. Multe doline au însă fundul plat, semănînd cu o farfurie. Pe fundul unor astfel de doline s-a depus un strat de argilă, alcă
tuindu-se apoi prin acumulare lacuri carstice, cum sînt „Tăul de la Gura
Liordişului" şi „Tăul Albii" 13 . ln cîteva cazuri dolinele sînt înlănţuite, sugerînd forma de „vale" longitudinală, cum sînt cele din jurul „Tf1u~ui
Albii".
Formele cxocarstice pozitive, obstacolele naturale cele mai puternic ..-.
sînt reprezentate mai ales prin pereţi abrupţi, suprapuşi deseori unor
falii şi fracturi tectonice, fi i n d frunţi i nex p u g na bi 1 e de cue st e 14 • Prin coroziune, dezagregare şi procese gravitaţionale din abrupturi se desprind mereu blocuri mai mici sau mai mari c a r e a 1 c ă t ui e s c 1 a b a z a a c e s to r a g ro ho t i ş u r i, cd mai extins situîndu-sie
sub „Piatra Coziei" (579 m). Prin restrîngerea continuă a suprafeţelor
Ibidem, fig. 3.
Ibidem, planşa I, 2. Trebuie menţionat aici că evoluţia tectonică a Culmii
Prisnelului a fost strins legală de fenomenele geologice (mai ales tectonice) pt'lrec-ute în partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei, la contactul cu rama cristalină de care s-a desprins prin fracturi majore în timpul mişcărilor orogenetice
din aşa-zisa fază lararaică. I Prin faza laramică se înţelege prima fază de cutare
(formare de munţi) de la sfirşitul mezozoicului - începutul neozoicului, de acum
aproximativ 70 milioane de ani.]
u Ibidem, pi. II, 1. În completare trebuie 5ă menţionăm că în zona cu pricina diferenţele de nivel ating valori mari: intre 250-400 m, energia reliefului evident - fiind relativ foarte mare. Doar cu titlu informativ pomenim două date
comparative: la lnceputul brusc al liniei de cueste orientate sud-vest - nord-est,
la Jibou, albia Someşu1ui are o altitudine absolută de numai 186 m, iar virful ascuţit (Piscuiu Ronei, D. Racoţi) ce se înalţă deasupra acestui loc are 438 m alti1udine absolută: la Năp.radea albia riului este la aproximativ 178 m, pe cind „Piatra
CozJ,.;,i" se ridică la !nălţimea absolută de 579 rn!
12
13
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structurale, c,1 efect al eroziunii şi coroziunii apar martori ele eroziune,
cum sint Prîsnelul (663 m), Tămîiţa (655 m) şi Ţipleul (542 m).
In continuarea Culmii Prisnelului se întinde dinspre vest spre est
Podişul (carstic) Purcăreţ Boiul Mare, iar şi mai spre răsărit districtul
Muscelelor Brezei format din înălţimi de 700-1.000 m (Măgura Vimii
776 m, vf. Breaza 975 m), cu locuri minunate pentru ascunzişuri. In faţa
acestora se întinde Depresiunea (Ţara) Lăpuşului, fiind situată la nord
de acestea.
Jn partea de vest-sud-vest a Muscelelor Brezei, în subdistrictul podişului Purcăreţ Boiu Mare, şi acest lucru iarăşi este important din
punctul nostru de vedere, pe calcarele paleogene sînt dezvoltate forme
de relief exocarstic: doline şi chiar chei, cele clin urmă (de la Purcăreţ
- Boiu Mare - Jugăstreni - Glod - Baba) fiind foarte uşor de apă
rat (chiar şi de pe platou). Calcarele ocupă zona de tranziţie dintre districtul de muscele şi piemontul structural al Someşului (unit). O parte
a înălţimilor, formate din calcare paleogene [de ex. ,,Toaca Glodului"
(620 m), ,,Dealul Bîrsăului" (436 m)], prin diferenţa lor de nivel relativ
mare, deci prin energia reliefului, şi prin poziţia lor favorabilă au fost
încadrate în sistemul de apărare roman de pe cursul Someşului (unit).
Intr-o lucrare întocmită în 1967, apărută însă numai în anul 1969 15, am
sustinut că acest lucru este uşor de crezut. Emisesem această ipoteză
de iu~ru, deşi în momentul predării lucrării la tipar cunoştinţele despre
linia Someşului între Dej şi Jibou, mai precis despre porţiunea cuprinsă
între castrele de la Tihău şi Căşei, erau extrem de lacunare 16 . Am opinat că ~istă totuşi anumite indicii pe baza cărora se va putea marca
o linie a turnurilor de apărare şi de semnalizare, analoage\ celei de pe
Meseş.

Valea Someşului, pe o distanţă de circa 75 km, între Dej şi Jibou
îşi schimbă direcţia brusc de cinci ori. Trebuie să subliniem că nu este
vorba doar de meandrele pe care le prezintă cursul rîului, ci d e s c h i mb are a d i re c ţi e i vă i i î n to t a 1 i ta te a e i. Acest duct întrerupt
al văii Someşului a făcut-o nepotrivită pentru a trasa aici, pe această vale
şerpuit0are, prima linie a apărării şi deci graniţa ca atare. Tocmai din
ln StCom Satu Mare, II, 1969, p. 92, 97.
Cf. M. Macrea, în IstRom. voi. I, p. 351; idem, Viaţa în Dacia romană,
Bucureşti, 1969, p. 102 (autorul, fără să trimită la sursa de unde şi-a obţinut datele
noi, intre timp şi-a revizuit părerea); T.I.R., L - 34, planşa publicată in volum;
V. Wollmann, Gh. Bot, în vol. In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974,
p. 430, fig. 1. Referitor la problema apărării v{1ii Someşului, cf., bunăoară: K. Torma. op. cit., p. 33, 88; P. Kiraly, Dacia Provincia Augusti, vol. I, Nagybecskerek,
1893, p. 414: A. Buday, în DolgSzeged, III, 1927, p. 126-127, 137-138; Em. Panaitescu, în BSH, XV, 1929 (extr.), p. 82 (scrie despre o linie de fortificaţii pe Someş): ,, ... C'est la partie du limes fluvial, constitue par la riviere fortifiee de Someş
sur une distance de 60 km ... "; C. Daicoviciu, TransAnt 1 , p. 106; A. Radn6ti, ln
Archf;rt, ser. III, III, 1944-1945, p. 139-140, 154-155; I. Ferenczi, in EmlKel.
p. 291-292. De fapt, K. Torma a fost acel om de ştiinţă care in cursul anilor
1881-1882 a depistat primele elemente de veghe şi de semnalizare de pe acest
sector al limes-ului provinciei Dacia. Vezi: I. Ferenczi, in StCom Satu Mare, II,
1969, p. 101, nr. 4-8, p. 106, notele 30-34. In privinţa continuării spre răsărit a
limes-ului Daciei Porolissensis, cf. I. Ferenczi, în File de istorie - Bi.~triţa. I, 1971,
p, 81--82; II, 1972, p. 37--46; IV, 1976, p. 107-132; idem, în Sargetia, X, 19i3,
p. 79-101; idem, in Dacia, N .S., XXII, 1978, p. 259 şi urm. etc.
15
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această oa.uză

ni s-a părut de la bun început inacceptabilă afirmaţia referitoare la traseul frontierei romane în această extremitate nordică a provinciei Dacia, formulată ultima dată de M. Macrea. După opinia autorului, de iJ:a Porolissum ,, ... hotaruJ coteşte spre NE, atingînd la Tihă,u
cursul Someşului, pe care îl urmează apoi, în susul apei, spre est, pînă
la castrul de la Ilişua .. .",1.
Întortocheata vale a Someşului 18 - spuneam în lucrarea citată nu oferă posibilitatea cuprinderii şi a controlului relativ uşor şi eficace,
pe distanţa de circa G5 km. (Trebuie menţionat că est.e vorba de o distanţă dublă faţă de cea obişnuită între două castre vecine de graniţă.
La aceasta se mai adaugă şi îngustimea văii faţă de volumul de api.i.
Intre Căşei şi Tihău Someşul are un debit mediu anual de a~roximativ
76 m 3 isec. 19 !) Existenţa pe unele porţiuni (de ex. la Căpîlnea,
la Glod, apoi între Ileanda şi Letca) a unor sectoare de cvasidefileu a îngreunat şi mai mult organizarea sistemului de apărare roman în acest sector al fruntariilor de nord ale provinciei.
Trebuie să ne gîndim apoi la faptul că orice coamă principală sau
chiar secundară împădurită a Piemontului sculptural al micului masiv
eruptiv al Ciceului (în sens mai larg al cuvîntului2•1), ce în aparenţă se
ramifică din Culmea zimţată a Brezei (cu alte denumiri: Munţii Ilişuei
sau ai Lăpuşului) spre sud-vest sau sud, oferea duşmanului posibilitatea
înaintării dinspre Depresiunea Baia Mare, respectiv dinspre Ţara Lipuşului. Aceştia, ajungînd la marginea coamelor-platforme situate deasupra
vau aveau, fără îndoială, o poziţie strategică, ba chiar tactică mult supc-rioară faţă de slabele forţe militare romane, dispersate pe distanţă de
65 km21 .
După cum reiese din cele arătate, din punct de vedere ·strategic ş;
tactic porţiunea talvegului văii Someşului între Căşei şi Tihău era total
necorespunzătoare pentru organizarea în lunca văii, a primei linii a
!n IstRom, vol. I, p. 351.
ln legătură cu caracte.ul geomorfologic al Y{tii Someşului (unit), dar mai
ales cu procesul de formare a văii, trimitem 1'1 dizertaţia de doctorat a prof. uni\·.
AL Savu (op. cit.). ln dizertaţia sa Al. Savu arată că în etapele precuaternare au
avut loc importante •chimbări în reţeaua hidrografică din Podişul Someşan. Iniţial
aceasta era consecventă şi orientată pe direcţia nord-sud. în bazinul inferior 11 I
Someşului a existat însă o subsidenţă activă care a determinat înaintarea regr,'sivă a Someşului spre e;t. S-au produs o serie de captări, care au făcut ca reţeaw,
hidrografică majorii să c;:ipcte un raracter subsccvent ~i sii r2greseze µin:i ln jurui
11

1s

Căşeilor.
19 Cf. C. Diaconu, Sor. Dumitrescu, Val. Dumitrescu, l'. Gişteanu, Dum. Lăz'.\
rescu, I. Panait, .J. Ujvari, cap. Hidrografia, în Monografia geografică a l~. P. Române. I. Geografie fizică, p. 455-457, 1:abelul 42-'1:i.
20 T.
Cristureanu, Dealurile Ciceului_ Obsen:a~ii r,comorfologicP, Cluj, l!JGG;
luc-rnre de diplomă păstrată în biblioteca Facultăţii de biologie, geografie şi geologie
.1 Universităţii· .,Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, secţia de geografie. Asupra ace,tPi lucrări, prof. univ. V. Gârbacea ne-a atras atenţia, lucru pentru care ii aducem mulţumiri şi pe această cale.
·
21 Nu trebuie scăpat din vedere că intre :masivul pitic al Prelucăi şi Culmen
Brezei, cu alte cuvinte între Depresiunea (Ţata) Lăpuşului şi valea Someşului ~
de•.chide o „poartă" destul' de lată în dreptul localităţilor Răzoare - Peti-ritea -

Jugăstreni.
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apărării 2 !!.

Ea a fost, în schimb, prielnică pentru traseul drumului principal militar (construit, de obicei, la o distanţă mai mică sau mai mare
în spatele primei linii de apărare) de-a lungul rîului. [Notăm aici însă
că, pentru scurtarea drumului, respectiv pentru a tăia cotul mare al văii
Someşului dintre localităţile actuale Rus Ileanda - Cliţ, şi în timpuri
mai apropiate toţi acei care veneau cu vitele de la tîrgurile din Jibou nu
se duceau P2 la Cormen'iş - Rogna 23 - Buzaşi către Fodora - Vad Dej, ci se urcau pe şeile scunde dintre localităţile Surduc - Fîntînele
(Iapa) - Rus. Este foarte adevărat, deocamdată nu se cunoaşte nimic în
acest sens, dar nu se poate cu totul exclude ipoteza ca şi romanii să fi
folosit aceste scurtături de drum.]
Dată fiind această situaţie, se pune întrebarea: unde a fost fixată
totuşi pri~a linie de apărare sau, cu alte cuvinte, unde a fost, în linii
muri, graniţa Imperiului pe porţiunea dintre Căşei şi Tihău?

*
ln v:ira anului 1968 ni s-a deschis posibilitatea de-a începe cercetci.ri
sistematice de topografie arheologică în vederea clarificării acestei probleme, ridicată pentru prima oară de către K. Torma24 . Cercetătorul maghiar nu a depistat decît doar cîteva puncte dispersate în hotarul localităţilor Gîlgău, Corrneniş (Cudmeniş), Perii Vadului (Curtuiuşel), Meste:1căn şi Lozna Mare, dar din nefericire - nici măcar aceste rezultate
răzleţe nu au fost valorificate (ba ele nici nu au fost cunoscute) de toţi
<:ei care s-au ocupat de problema apărării nordului provinciei romane,
22 Aceas:ă trasare ar fi fost în contrast cu o regulă, bine cunoscută, a armatei
romane, păstrată la Hyginus Gromaticus [De munitione castroru.m, 56, 57 (ed. Gemoll, Leipzig, 1879, şi von Domaszew~ki, Leipzig, 1887)] care se referă la amplasarea castrelor de castrametatori. Vezi şi Edm. Saglio, s.v. Castra, în DA, I, 2, Pari~.
1887, p. 94::i-959; Ma~quelez, s.v. Castr1im metator, în DA, I, 2, Paris, 1887, p. 962965 (în special p. 963); A. von Domaszewski, art. Castra, în RE, III, 2 (1899), col.
1764-1766. Sîntem de părere că, mutatis mutandis, acelaşi principiu a fost aplicat, in
linii mari, nu numai în privinţa plasării diferitelor elemente ale liniei de apărare.
dar şi in ansamblul ci.
~" Fiind vorba de hotarul localităţii Rogna (corn. Letca), neapărat trebuie să
nwntionăm că in literatura de specialitate s-a strecurat o greşeală '.,Upărătoare care
a fost preluată de mai multe generaţii de arheologi clasic-i. S-a afirmat în mod
cu totul eronat că pe tei·itoriul acc,tui sat au fost constatate ,, ... urme de exploat::i,ea sării în epoca romană ... " (Auf dem Gebiet dieses Ortes sollen sich Spuren
romischen Salzbaus finden.) Cf. C. Gooss. Chronik der archiiologische Funden Siehenburge,is, Hermann~tadt (extr. din AVSL, XIII, 1876), p. 103; V. Russu, in BSGR,
X, 1889, p. 361; V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929,
p. 50: T.I R., L - 34, p. 97. Existenţa unor saline pe acest loc este însă exclusă de
la bun început, din cauza unor condiţii naturale, geologice. (Cf. E. Balogh, SzolnokDoboka termeszeti ertekei es szepsegei, in Szolnok-Doboka magyarsciga, [Dej-Cluj].
1944, p. 4: Harta geologică a Jt. S. României, scara 1 : 200.000, fasc. şi foaia L - 34 XII, 10. Clu-;, p. 16-28, 36, pliant carou] 3 a. Eroarea se datoreşte. fără îndoiai ii
a lui C. Gooss care, interpretind greşit informaţiile lui A. Ipolyi referitoar2 la minel<' de aur. arqint, cupru şi plumb medievale de la Rodna (în text Rogno: cf. io
.4rcl~Koz/, II, 1861, p. 256, nr. 199) a dat naştere acestei confuzii.
·
N Cf. K. Torma, în .4 Magyar Tudomcinyos Akademia Evkonyvei_ (în continuare: MT Af:), XVI, 2. Pest, 1862, p. 20; idem, în f:TTK, IX, II, p. 88; I. Ferenczi,
în StCom Satu Mare, II, 1969, p. 101, 106.
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urmele fiind amintite în treacăt, răsfirat şi incoerent în monografia fostului comitat Solnoc-Dăbîca 2 ;;.
I. Marţian, ocupîndu-se şi el de această problem,i, afirmă, făni pomenirea izvorului de unde şi-a luat informaţia 2 6 , următoarele: ,, ... De-J.
dreapta Someşului linia fortificată a Meseşului se continuă începînd de
la cotitura cea mare de la satul Jibău de-a lungul coamei dealurilor în
direcţia nord-est i;;i se termină în rîul Lăpu.ş [... ) Existenţa valului construit din pămînt în aceeaşi formă şi dimensiuni ca şi cel de pe Meseş
este constatată. Resturi de fortificaţii pe linia lui nu sunt în afară de cele
ale Cetăţii de Piatră [= Cetatea Chioarului], în cari se termină şi cari
sunt situate în culmea numită Semi pe ţermurele stîng al rîului Lăpuş.
în apropierea satului Buteasa ... "
Acestea au fost premisele de la care a început investigaţia noastrâ.
Elementele sistemului de apărare roman, constatate de noi între
eonfluenţa Almaşului cu Someşul şi cotul mare al ultimului rîu, de la
Rogna, în marea lor majoritate sînt situc1te pe malul stîng al Someşului,
şi anume pe ultimele ramificaţii nordice, împădurite, ale aşa-zisului Podiş
Someşan, sculptat, acolo unde aceste ultime înălţimi au făcut posibilă
amplasarea turnurilor de veghe şi de semnalizare, într-o linie mai mult
sau mai puţin „dreaptă".
Aşa cum am menţionat mai pe larg la locul potrivit, pe distanţa Răs
toci - Rona malul drept al rîului este alcătuit, în linii mari, de un imens
plan de straturi, înclinat spre sud-est, cu o suprafaţă relativ netedă, care
spre nord se termin{1 cu nişte abrupturi stîncoase, ,,crenelate", în sens
vertical şi orizontal, un adev[irat aliniament de cueste impozante, foarte
bine exprim:1te în relief. Pomenim, spre ex.: înălţimile dintre localităţile
actuale Turbuţa - Rona (Piscuiu Ronei sau D. Racoţi, 438 m), dealurile
calcaroase-stîncoa<;e cu o diferer.iţă de nivel de peste 250 m, cu pereţi de
stînci înalte deasupra Ciocmanilor, Piroşei (508 m), înălţimea „La Cără
midă" deasupra Şoimuşenilor, ,,Piatra Cozlii" (579 m), ,,Dealul Cozla"
(531 m), ,,Ţîpleul" (S42 m), ,,Prisnelu" (663 m), ,,Tămîiţa" (655 m), ,,Ştiu
bei" (572 m), ,,Dealul Hălăului" (de la Mesteacăn, 6H) m) cu cîteva puncte
suspecte de a păstra ruinele unor posturi de veghe şi de semnalizare
avansate, presupuse. Această împrejurare a asigurat, desigur, un control
relativ eficace santinelelor turnurilor aşezate pe malul stîng al Someşului.

ln susul apei, de la Rogna spre Căşei, unde şi pe malul drept al rîului principal apar înălţimi tot mai considerabile, care se ridică nemijlocit
deasupra unei porţiuni întortocheate şi cu caracter de cvasi-defileu a
văii, linia de apărare trece însă pe malul celălalt al Someşului. In continuare ea urcă pe înălţimile cu vizibilitate largă, din dreapta rîului şi
este alcătuită dintr-o succesiune de puncte tot cu grijă alese .şi pe cit
posibil în linie (ce-i drept, curbă). Intre Bîrsăul Mare şi Gîlgău, din cauza
cotului văii Someşului, traseul primei linii de apărare se apropie iarăşi
de rîu. De la Gîlgău spre sud-est se constată o nouă îndepărtare a liniei
25 J. Kadar, Szolnok-Doboka vârmegye monographiaja, vol. III, [Dej], 1900,
p. 512, voi. IV, [Dej], 1901, p. 474; voi. V, [Dej], 1902, p. 81, 559.
21 Urme din războaiele rom.ar&ilor cu dacii, în Publicaţiile Comisiunii Monumentefor Istorice, secţiunea pentru Transilvania, nr. I, Cluj, 1921, p. 11.

~TSIT\IUL nE /'.PARARE ROMAN DE PE SOMES

lî9

de turnuri faţă de valea strîmtă a rîului, pentru a se termina pe vîrful
dominant, ou o largă privelişte în toate direcţiile, al „Ţiglei" de 1a. Făl
cuşa (sau cel al „Muncelului~, 708 m, de la Cîţcău, respectiv Sălişca, loc;iliLlţi care cad deja pe teritoriul actualului judeţ Cluj).
*
Deşi

sîntem încă departe de situaţia care ne-ar permite să tragem
concluzii definitive în legătură cu acest sector al limes-ului provinciei
Dacia, totuşi se cer încă de pe acum cîteva precizări, precum şi ridicarea
unor probleme majore care se vor pune în faţa cercetărilor viitoare.
1) Subsectorul dintre Tihău şi Ileanda al sistemului de apărare pare
a fi dublat, mai ales dacă se va dovedi cu timpul, prin săpături sistematice de mai mare amploare, caracterul roman şi militar al monumentelor,
deocamdată mai mult presupuse, de lingă Ciocmani, apoi de pe „Dealul
Cozla" (531 m), dealul „La Cărămidă" de la Şoimuşeni 27 a şi al celor din
împrejurimile satului Mesteacăn (bunăoară cele de pe înălţimile „Ştiu
bei" şi ,,Dealul Secăturii") ...
A doua linie a acestui subsector o formează turnurile sigure de pe
„Dealul Tărăboilor" (situate deasupra satului Var27 b), deasupra castrului
de la Tihău 28 , cele de la Surduc, Cliţ 29 , Preluca, Lozna Mare 30, Cormeniş
'.:fa CL J. Kadi1r, op. cit., voi. VI, [Dej], 1902, p. 90 ,, ... A Cărămidă hegyen sok
tegla ts vastag cserep-maradvany luLhat6, szăntaskor az eke gyakran fordit ki ilyeneket. Errol azt tartjak hogy egykor itt văr vagy valami masfele erod es lakott hely
volt .. " (Pe platoul dealului Cărămidă se pot aduna multe cărămizi şi fragmente
ceramice groase. Cu ocazia arăturilor plugul scoate la iveală deseori astfel de
urme. Se spune că aici cindva a fost o cetate sau o astfel de fortificaţie, un loc sC1lăşluit). De altfel, în toamna anului 1958 elevii din Şoimuşeni au adus Ia mica colec,ie şcolară din Ineu două monede romane imperiale tîrzii, împreună cu ţigle
şl cărămizi aflate în hotarul satului. Vezi: N. Vlassa, în SCIV. XV, 1, 1964, p. 118.
[O monedă este a lui Diocletian (284-305), alta a lui Theodos1us I (379-395)]. B. Mitrea, în SCIV, XII, 1, 1961, p. 152, nr. 48; D. Pretase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p_ 169; I. Ferenczi, in
StCom Satu Mare, II, 1969, p. 102, nr. 9, 106-107, notele :35-36; Al. V. Matei, in
ActaMP, III, 1979, p. 483-486, nr. 10.
27 b I. Ferenczi, în ErdMitz, XLVI, 1!111, p. 210; Al. V. Matei şi E. Lak6 pomenesc sub s.v. Tihdu, cf. în ActaMP, ~II. 19i9, p. 133, nr. 46, deşi el - de fapt
- se află deasupra satului Var (oraşul Jibou).
28 J. F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums,
mit besonderer Riicksicht auj Siebenbiirgen, Kronstadt, 1851, p. 233-234: J. 1\1.
Ac-kner, Die rămische-n -4Zterthumer und deutschen Burgen in Siebenbii.rgen, în JCC,
I. 1856, p. 54; K. Torma, în MT AE, XI, 2, Pest, 1864, p. 20; idem, în ETTK, vol. IX,
II, p. 88, 119, 128; P. Kiraly, op. cit., p. 414, 416; I. Marţian, Repertoriu arheologic
pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 39, nr. 686; V. Christescu, op. cit., p. 119, 131, 186;
W. Wagner, Die Dislokation der romi~chen Auxiliarformationen in den Provinzen
J'flnnonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938, p. 128;
J. Szilagyi, în Kozl, III, 1, 1943, p. 97; idem, în DissPann, ser. II, nr. 21, Budapest,
1946, p. 14, 65; I. Ferenczi, în EmlKel, p. 279-292; M. Macrea, D. Pretase, M. Rusu,
în Materiale, VII, 1959, p. 38-1-386; V. Wollmann, Gh. Bot, op. cit., p. 429--439;
Al. V. Matei, E. Lak6, în ActaMP, III, 1979, p. 133, nr. 46 b.
29 Menţionăm aici că cercetarea vîrfului conic, ascun5, îndrăzneţ, de deal,
numit „Cetăţeaua", situat la sud de sat, în stînga „Văii Cliţului" atît de pitoreşti,
nu ne-a dat nici un rezultat. Vîrful (aplatizat?) cu un diametru de aproximativ
35 m nu are nici elemente de întărituri, nici urme cu caracter arheologic, cu toate
că prin înşeuarea foarte îngustă, mai joasă cu cca 15 m, ar fi fost foarte uşor de
apărat. Poate a fost un loc de refugiu al populaţiei satului actual în vremuri de
restrişte. (Cf. I. Ferenczi, in ActaMN, XIII, 1976, p. 48--49, nr. 9.)
Cf. J. Kadar, op. cit., vol. V, p. 81. ,.. . . Cetăţea, erdos koszikla melynek
tetejen 1882-ben Torma Karoly [... ] r6mai ărtorony nyomait frdezte fel. ."
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(de e~. ,,Faţa prisăcii în spate", ,,Rîpa Malului"), Negrcni (,,Podircu") şi
Rogna (ultimul turn fiind cel de pe ,.La Bontauă").
2) ln subsectorul Ileanda - Fălcuşa (,,Ţigla" sau „Muncel") nu se
cunoaşte în momentul de faţă decît o singurei linie de turnuri (in
caz
că omitem anumite puncte suspecte situate în aripa sting,·1 ci!
Culmei
Breaza, în împrejurimile Măgurii Vimii, 776 m). Cercet,irile noastre
efectuate în acest subsector, pe malul sting al Someşului Li punctele:
,,Cetăţeaua" de la Vad (jud. Cluj). ,,Comoara", ,,Cetăţele" şi .,Grădini",
în vecincitatea satului Dollrocina (corn. Gîlgău, jud. SMaj), ,,Vf. Cetăţii'~
(489 m), ,,Chelemenescu" sau ,,Călmănescu", ,,Faţa cea Brudereascii"
lingă Fodoira (corn. Gîlgău), ,,Cetăţele" (600 m), apoi conul singuratic,
curios, al „Ţucluiului Şimişnei" (612 m) şi, în sfîrşit, ,,Citera", respectiv
,.Cetatea Pintii" de la Rus şi Buzaşi (jud. Sălaj, ca s,i nu socotim multe
alte puncte) s-au dovedit a fi zadarnice:it_
3) Se constată viidita intenţie a castrametatorilor romani de a scurta
disitanţele, dar totodahi şi de a ocoli sectoarele de cvusi-defileu,
greu
controlabile. [,, .. .Cauendum etiam, ne mons sit vicinus aut collis altior,
qui ab adversariis captus possit off icere . . .(( (Fl. Vegetius Renat.us, Epitome rei militaris, II, 22).]. Linia turnurilor nu urmăreşte deci, în mod
fidel, toate schimb{irile mai mult sau mai puţin bruşte ale direcţiei văii
Someşului, ci formec1z{1 un semicerc imperfect ale cărui capete se „sprijină" în (nord-)vest pe castrul de la Tihău, în (sud-)est pe cel de la Căşei.
4) Trebuie să avem în vedere şi următoarele situaţii: în primul rînd
exist{1 o distanţă de aproximativ 65 km între cele dow·i castre; în al doile-a rînd c,i linia turnurilor (pe distanţa Tih[tu - Rogna fiind vorba eventual de „linia interioară"?) traversează Someşul (unit) între Rogna şi
Bizuşa: 1 ~. respectiv Ileanda la aproape jumătate distanţa dintre Căşei şi
Tihău (în favoarea ultimului castru cu vreo 5 km!); în al treilea rînd că,
pe cînd castrul de la Tihău, apărat de Colwrs I Cannanefatium 1 '1, este
plasait pe malul stîng al rîului, casitrul de la CăŞ€i, dimpotrivă, este plasat pe malul drept al Someşului; în al patrulea rînd, ţinînd cont că pentru puternica garnizoană compus[i din mai multe unităţi de pedestraşi şi
călăreţi (?) care staţiona timp îndelungat în castrul de la Samwm (C{işei),
din vecinMatea actualului oraş Dej, şi unume Colwrs I Rritannica
(= Britannorum) milliaria civium Romanorum equitata 1 \ apoi PalmyCf. I. Ferenczi, în ActaMN, XIII, 1976, p. 46-48, nr. 2-8.
1 \cea~tă afirmaţie pare s,\ fie întărită de exi~tenţa ve~tigiilor romane obsen;ate în vatra satului Podişu.
33 Vezi: I. I. Russu, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 361; idem, în SCIV, XXIII, 1,
1972, p. 70; I. Ferenczi, în Em/Kel. p. 21lB; C. Daicoviciu, D. Protase, în ActaMN,
I, 1964, p. 170: V. Wollmann - Gh. Bot, op. cit., p. 434-435; V. Wollmann, în Germania, LII, 1974, p. 150 şi urm.; N. Gudea, în ActaMI', I, 1977, p. 110, nr. 27, 119;
G. Forni, în Dizionario Epigrafico di Antichit<i Romane, Roma, 1982, fose. 40-41,
col. 1285-1286.
:" A. Buday, R6mai feliratlan, [Cluj], 1914, p. 276; C. Daicoviciu, în Dacia,
VII-VIII. 1937-1940, p. 307-308; W. Wagner, op. cit., p. 104-105 cu notele 184185; K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten am Rhein und Donau,
Bem, Hl51, p. 171; V. Christescu, Istoria militară.· .• , p. 136 şi urm.; I. I. Russu, în
Materiale, II, 1956, p. 708-710; idem, în SCIV, XXIII, 1, 1972, p. 68-69 [scrie
dPspre C(ohors) I B(ritannica) "' civium Romanorum l; J. Szilagyi, în DissPann,
ser. II, nr. 21, p. 14-15 [citeşte greşit stampilele de la Căşei cu CIB = C(ohorsJ
B(rittonumJ în loc de C(ohors) I U(ritannicaJ sau B(ritannontm); G. J'orni, Contri31
32
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renii sagittarii (?) încă de la începutul secolului al Ii-lea e.n. şi, poate,
Ala Elec(torum)35, supravegherea unui sector de apărare cu cîţiva km
mai lung (mai ales că prima unitate - poate numai începînd cu perioada
războaielor marcornanke avea şi o subunitate de călăreţi) nu însemna, desigur, un_ efortt deosebit. Se poate presupune, cu o oarecare
probabilitate, că limita sectoarelor de apărare ale celor două castre trebuie ciiutată tocmai în această zonă a Rognăi - Bizuşei, presupunere care
pare să fie confirrnată prin urmele romane mai abundente aflate în
vatra localit{1ţii Podişu (fostă Ciurnani, corn. Ileanda) unde, pe teritoriul
intravilanului podarului Al. Pocol şi în gnidinile din împrejurimi (pe o
terminaţie de terasă întinsă, ferită de inundaţii), ies la iveală în număr
mare diferite obiecte romane.
5) Nu se poate exclude totalmente posibilitatea, cel puţin din principiu, că în apropierea zonei de contact a acestor două subsectoare de
apJrare, pe întinsele terase fluviatile care se lărgesc pe malul stîng (cel
„interior, concav") al Sorneşuh.1i între Podişu (Ciurnani) şi Corrneniş
(Cudrneniş) sau, eventual, dincolo, pe malul opus al rîului principal, pe
teritoriul comunei Ileanda, să fi existat o fortificaţie de „talie" mijlocie
(castellum, burgus mai mare?). Pe baza cunoştinţelor noastre actuale ne
gîndirn înainte de toate la Podişu, pentru motivele pomenite mai sus.
(Aici vor fi necesare în viitorul apropiat săpături de verificare urgentate
de activitatea necruţătoare umană.)
6) Desimea turnurilor creşte, oarecum, în partea de sud-est a subsectorului Ileanda - Căşei, mai precis între Gîlg{rn şi Fălcuşa, pe această
porţiune ele fiind plasate pe distanţe relativ mici care nu dep{işesc, de
multe ori, 500-600 rn. Pe o distanţă şi mai mică, şi anume între turnul
de pe culmea „Casa Popii" de la Gîlgău şi vîrful de deal „Cir,-1rnidc'i" de
la Căpîlnea (corn. Gilgău), turnurile, în mod foarte ciudat, nu urrn,iresc
coama principală cu o vizibilitate largC:-1, ci sînt oarecum retrase spre
valea (aici} strîrnt,i a Someşului, pe culmi mai joase, secundare, despăr
ţite prin vM adînci. Ţinînd scama de acest fapt curios, am putea emite
cu titlul de ipotez{1 de lucru că ele aveau mai mult un rol ele semnalizare decît de control militar a°'upra v{iii F{tlcw3ei. În aWi ordine de idei,
densitatea celorlalte posturi (ele veghe şi de semnalizare) din ucest subsector pare să ne trădeze creşterea pericolului aşteptat, pe aceastii mică
porţiune de linie, dinspre pasul scund al Culmei Brezei de la Coroeni,
înalt numai de 505 m, adicti dinspre Ţara Lăpuşului, acesta fiind „încad:riat" dinspre vest de „M{1gura Vimii" (776, 785 m, într-un sens mai larg
al cuvîntului), iar dinspre est de „Gruiul Rotund" (737 rn), prin „Valea
Poienii" şi, în continuarea ei, în susul apei, prin „Valea F{1lcuşei".
Exista, de asemenea, o posibilitate relativ uşoară de atac dinspre Depresiunea (Ţara) Lăpuşului, atît prin deschizătura largă a „Văii Poienii" de
b!llo alin storio ele/la Dacin Uomc1na, în Athenae1tm (PaY'ia), n.s., XXXVI, fasc.
1-4, HJ:iB, p. 32-3:J (exlra~); idem. în Dizionario J-:pigrafico di 1l11lichitc'1 Uonwne,
col. 1286; C. Daicoviciu - D. Frotase, în JRS, LI, 1961. p. 65, 66; iidem, în ActaMN,
I, 1964, p. 168-169; N. Gudea, în ActaMP, I, 19i7, p. lll, nr. 28, 120.
3 :, Vezi: I. I. Russu, în ActMuz (din fosta regiune Cluj), II, 1956, p. 128-131
(admite că este Yorba de schimbarea numelui unei unităţi de trupă în curs de un
secol); G. Forni, în Dizionario Rpigrafico di Antichitci Romane, col. 1286.
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la Gîlgău, cit, mai spre sud, şi dinspre pasul relativ scund dintre Fălcu.p
(corn. Gîlgău, jud. Sălaj) şi Cîţcău (jud. Cluj).
7) ln privinţa unor posibilităţi de semnalizare cu totul deosebite,
foarte avantajoase, trebuie notat faptul că pe dealurile cele mai înalte!,
cu o poziţie eminentă, accesibilă din mai multe direcţii, cum ar fi „Mr1gura Dejului" (607 m), ,,Ripa Şimişnei" (612 m), ,,Nadişul" (644 m), ,,Cetăţele" (deasupra Şimişnei, 600 m), ,,Ţucluiul Şimişnei" etc. aflate între
porţiunile văii Someşului dintre Căşei Ileanda, Ileanda - Tihău, pe
de o parte, şi bazinele hidrografice îngemănate Almaş - Agrij, pe el.:
altă parte , din unul şi acelaşi punct se pot vedea atît înălţimile cac;tr-·lor de la Porolissum (este vorba de „Pomăt" şi „Citera") cît şi ,::pgla el::
la Fălcuşa" (.,Muncelul Sălişcăi", 708 m) situată „deasupra" castrului de
la Căşei. 1n principiu deci, s-ar fi putut transmite în timp util semnale
vizuale de pe piscul „Bisericuţa", aparţinînd „Pomătului" (502 m) de L!
Moigrad şi pînă la Căşei, prin intercalarea a numai cel mult două s~!'.'.
trei puncte (,,releuri" în limbajul actual). Evident, ar fi fost un avant ,j
extraordinar pentru coordonarea operaţiunilor militare şi pentru schir.1buri de 'informaţii pe toată lungimea unui mare sector de apărare a c[1rui
lungime atinge aproape 120 km! Se pune întrebarea: conducerea supremO:i.
militară şi-a dat seama oare de această posibilitate strategică excepţio
nală? Cu ocazia investigaţiilor din anul 1971 nu am vizitat decît trei
vîrfuri dintre toate cele care ar putea să fie luate în consideraţie, şi anume „Cetăţele", ,,Ţucluiul Şimişnei" şi „Măgura Dejului". Trebuie să rc.'cunoaştem însă că pe toate acestea nu am reuşit să descoperim vestigi1!(:c
vizibile ale unor astfel de turnuri de semnalizare (de „telecomunicaţie'").
Şi în această privinţă numai cercetările viitoare, exhaustive, pe teren,
aplicînd eventual recunoaşteri aeriene, combinate cu săpături arheologice (măcar cu caracter informativ), ne vor putea da un răspuns mulţ•!
mitor...
8) Constatarea că marea majoritate a turnurilor (în a7ara c1torv 1
excepţii, cum ar fi turnul de la Surduc ,,Valea Hrăii", cel de la „Podinucu deasupra tunărului (= tunelului)", Cormeniş - ,,Ripa Malului~.
,.Poiana la Arbore", Negreni - ,,Podireu", Rogna - ,,La Bontauă" etc.
este plasată pe înălţimi considerabile ca altitudine relativă, îşi găseşte
explicaţia înainte de toate în faptul că în anumite anotimpuri, în cursul
nopţilor cu cer senin, în valea Someşului se formează o ceaţă groasă (de
citeva zeci sau chiar peste o sută de m) care pătrunde şi în văile afluenţilor săi şi persistă de multe ori nu numai dimineaţa, ci şi pînă tîrziu
în cursul primei jumătăţi a zilei! Această ceaţă, natural, ,,orbea" tot:.i'nente santinelele de serviciu, dînd ocazie inamicului să treacă pe a;cuns linia posturilor de veghe sau să le atace pe neaşteptate. Aşa se t·':plică după părerea noastră faptul că în nemijlocita vecinătute a
castrelor de la Căşei şi Tihău, deasupra lor, existau unul sau mai mul te
turnuri de semnalizare. Aceste dealuri, alese în mod special, foarte circumspect, înălţîndu-se deasupra „mării de ceaţă" de dimineaţă, puteau
recepţiona toate informaţiile, respectiv ordinele primite pe cale vizuale-,
de la cele mai apropiate posturi de semnalizare de pe înă,lţimi care r j mîneau deasupra „mării de ceaţă", le „traduceau" şi le transmiteau apoi
în formă de semne sonore pînă la castrele din vecinătate!
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9) Tot în cadrul problemei comunicaţiilor trebuie să pomenim, mă
car în treacăt, o altă observaţie importantă, şi anume că peste tot se
poate constata o intenţie vădită în privinţa plasării şi aranjării posturilor de veghe şi de semnalizare. Pe cit era posibil, au căutat ca fiecare
turn aparte să aibă legătură vizuală şi sonoră cu mai multe elemente
similare atît din dreapta, cît şi din stînga lui, pe de o parte pentru a
asigura exactitatea, precizia informaţiilor, pe de altă parte pentru a
garanta continuitatea în spaţiu a semnalizării, mai explicit ca informaţiile transmise să ajungă la locul de destinaţie chiar şi atunci cînd
în
acest sistem atît de uluito:r s-ar fi produs nişte breşe, lacune mai mici
sau mai mari, nedorite, din cauza unor incendii „spontane" sau a unor
atacuri inamice. Această străduinţă se adevereşte mai elocvent, cel puţin în aparenţă, înainte de toate în partea de sud-vest a subsectorului
lleanda - Fălcuşa, exprimînd interesele poate vitale ce legau comandamentul garnizoanei romane de la Căşei de această porţiune a ap,-tr[1rii.
10) Judecind pe baza faptului că în anumite puncte, şi anume la
,.Curmăturiţa" de lîngă Lozna Mare, la „Păşunea Prelucanilor deasupra""
de lingă satul Preluca, la „Ripa Malului" de lîngă Cormeniş, la punctul
„Coama Pietrar" de pe dealul „Toaca Glodului", la „Cetate" deasupra
localităţii Bîrsău Mare, pe „Muchia Poienii Lupului" etc. sint două ruine
de turnuri (una lingă cealaltă sau în imediata apropiere), ca şi în alte
sectoare ale apărării romane din Dacia intracarpatică, cit şi pe baza observaţiei că mai toate castrele din provincie, secţionate, au două faze de
construcţie, eventual şi în legătură cu acest sector al sistemului de apă
rare roman se pot presupune măcar două faze principale de întărire, de
completare. Această ipoteză, la prima vedere poate şubredă, pare să fie
confirmată de observaţiile stratigrafice făcute în legătură cu secţioRa
rea ruinei turnului de la Căpîlnea - ,,Hotroapă", cit şi a celui vecin de
pe „Casa Urieşilor" (corn. Gîlgău, jud. Sălaj). ln ambele cazuri, al doilea turn (în sens cronologic) din aceste locuri a fost clădit pe ruine.le
aplatizate ale primului turn distrus. !n conexiune cu aceste chestiuni
de cronologie trebuie să mai oprim la o descoperire, în aparenţă, de mică
însemnătate. Poate nu se datoreşte numai întîmplării faptul că atît în
turnul de la Căpîlnea - ,,Hotroapă", cit şi în cel vecin de pe / ,,Casa
Urieşilor", au ieşit la iveală cîte o monedă de la L.
Septimius Geta
(209-212 e.n.; denarul de argint de la primul turn a fost aflat pe vatra
de călcare aparţinătoare construcţiei din faza a doua!). Să fie această
densitate mai mare a turnurilor dintre Gîlgău - ,,Casa Popii" şi „Ţigla"
de la Făkuşa o urmare a unor măsuri mi11tare de completare, de reîntărire a poziţiilor luate cu ocazia vizitei personale a împăratului Caracalla în anul 213 în provincia noastră 16 ? Este o întrebare la care vom
Dup[1 cum se ştie, pînă acum nu s-a format o părere unanim acceptată în
acestei vizite. ln legătură cu cele mai diferite opinii, cf.: P. Robden, ln RE, II (1898), col. 2447; E. Ritterling, în ArchErt, XXVII, 1907, p. 80 _şi urm.;
W. Reusch, Der historischer Wert der Caracallavita in den Scriptores Historiae
Augustae, Leipzig, 1931 (Klio, Beiheft No. 24), p. 34; A. Alfoldi, în Budapest
tortenete. Budapest a ramai korban, vol. I, Budapest, 1942, p. 299; J. Fitz, Il $09"6
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putea răspunde cu mai mare siguranţă abia după efectuarea unor să
pături şi cercetări mai intense, făcute cu toată acribia şi acurateţa necesară.

Ipoteza nu este însă cu totul absurdă, mai ales dacă luăm în considerare că oricît de ma,re ar fi fost solicitudinea pentru trupele de la
Porolissum şi orioît de importante ar fi fost măsurile luate pentru întărirea graniţei provinciei în sectorul mare meseşan, ele nu s-au limitat
numai la zona Porolissum, ci - evident - s-au extins şi asupra altor
porţiuni ale fruntariilor de nord-vest şi de nord ale Daciei, după cum
rezultă din mai multe mărturii epigrafice cunoscute mai demult sau din
inscripţii ieşite la iveală în anii şi deceniile din urmă. O asemenea ipoteză pare acum foarte plauzibilă de ex. pentru castrul de la Bologa, unde,
cu ocazia săpăturilor din anul 1936, s-a constatat că poarta de est (de
altfel singura dezvelită atunci 37 ) avusese turnuri cu ieşind semicircular
în afara planului vertical al zidului de incintă, element arhitectonic gă
sit în Dacia Porolissensis (dar şi în întreaga Dade!) numai la. castrele
de la Buciumi3 8 , C~i39 şi Moigrad - ,,Pomăt" 40 , adică tot în nordul
acestei provincii, Ia forturile de piatră şi datînd se pare, măcar parţial.
tot din timpul domniei împăratului Caracalla (198-217).
După cum se ştie, împăratul Caracalla şi-a îndreptat atenţia
mai
ales spre graniţele de nord-vest, nord şi nord-est ale Daciei Porolissengiorno di Caracalla in Pannonia nel 214, în publ. Accademia d'Ungheria in Roma.
Quaderni di documenti, Anno II, nr. 2, p. 5-21; idem, în ActaArch, XIV, 1-2, 1962.
p. 181 si urm.; idem, \Vhen was Caracalla in Pannonia and Dacia? în Alba Regia,
VI-VII, 1965-1966, p. 202-205; M. Macrea, în SCIV, VIII, 3, 1957, p. 240-241;
idem. în IstHnm. voi. I, p. 454; J. Dobias, în Historica, III, 1961, p. 36; IV, 1962,
p. 50; idem, Dejiny Ceskoslovenskeho itzemi pred vystoupenem Slovanii, Praha.
196-l. Tol,i aceşti autori opinează pentru anul 214. ln favoarea anului 213 s-au pronunţat: Fr. Altheim, op. cit., p. 80; A. Degrassi, Scritti vari, I, Roma, p. 556; C. Daicoviciu, TrCTnsAnte, p. 168; idem, în RE, XXII, 1 (1953), col. 269; idem, în StC!, VII,
1965, p. 23!1-24-1; idem, în Dacica, p. 371-374; L. Bark6czi, în ArchErt, ser. III.
V-VI, 1944-1945, p. 181; I. I. Russu, în SC/V, X, 3, 1959, p. 313-315. Vezi şi
A. Bodor, în vol. In memoriam Constantini Daicoviciu, p. 39-50 (nu are o poziţie

fermft: duot1 părerea lui :► - .• aste [... ] posibil să fi avut loc chiar două vizite la
... ").
a- M. Mncrea, în ACMIT, IV, 1932-1936, p. 215-216, 231-232. Vezi şi E. Chiri!ă, N. Gudea, în Materiale, X, 1973, p. 115-123; N. Gudea, în Apulum, X, 1972,
p. 127-128, 132, 148; N. Gudea, în Crisia, III, 1973, p. 104-137; D. Alicu, în
ActCT/\1N. X. 1!17:1. p. 112-113, nr. 21 şi planşa III.
3 , B. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi.
Contribuţie la cercetarea limes-ului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. 17-19, fig. 12,
16-20, p. 122: vezi şi: M. Macrea, El Chirii!\, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop,
in ActaMN, VI, 196!:J, p. 151, 156, fig. 1, 157, fig. 4-5; D. Alicu, în ActaMN, X,
l!J73, ni. III. nr;. 1-:l.
:i.1 Em. Pnnaitescu, în ACMIT, II, 1929; idem, în BSH. XV, 1929, p. 79-80;
idem, C'CT<tra Daciae, în Atti del II Congresso Nazionale dei Studi Romani, voi. I,
Roma. Hl31. p. 373 şi urm.
40 E. T6th, POROUSSUM. Da·.~ Castellum in
Moigrad. AusgrCTbungen von
A. Radn6ti. 1943, în Reqeszeti Fii.zetek. Ser. II. No. 19. Budapest, Hl7R. p. 71 $i
plansa 6: M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, în Materiale, VII, 1961, P. 375; F:. Chirilă,
N. Gude'l, Al. V. Matei, V. L11căcel, în ActaMP. IV, 1980, p. RG-R7. 103, fig. 2;
fig. 7-fl: N. Gudea, E. Chirilă, Al. V. Matei, I. Bajusz, în ActaMP, VII, 1983,
p. 142. fig. 2, p. 146, fig. 6. Cf. şi D. Alicu. in ActaMN, X, 1973, p. 109-110. nr. 10
(.. Cit.era"), 1 D-11,ţ, nr. 2.4 (.,Porr]ăt"), 120-121, pi. I, nr. 12 (,.Ci tera"). Este de
notat că porţile. castrului amplasat pe dealul „Citera" (502 m), spre deosebire de
cele aparţinătoare castrului de pe „Pomăt", sînt încadrate de turnuri rectangulare.
Dunăre
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sis, ceea ce concordă intru totul cu .ştirile scriitorilor antici privitoare
la reglementarea raporturilor cu dacii liberi, cu vandalii şi cu alte popoare „barbare", care locuiau ceva mai departe 41 •
11) ln sfîrşit, am avea şi cîteva observaţii preliminare de ordin tehnico-arheologic.
a) Nu am dori Sc'i. generalizăm prea de vreme unele ipoteze ispititoare.
Totuşi credem necesar să subliniem încă de pe acum faptul că în mai
toate ruinele de turnuri în formă de calotă sferică am dat de bucăţi de
lipitură arsă (chirpic). ·Pe baza acestor observaţii repetate am îndrăzni
să avansăm ideea c.â vestigiile de acest tip sînt, probabil, rămăşiţele unor
posturi de observaţie cu construcţie de lemn chiar şi la parter, împrejurare favorizată în unele locuri şi de lipsa pietrei potrivite. Un astfel de
caz am constatat cu ocazia unui sondaj Ia una dintre cele două ruine de
turnuri de la Negreni - .,Podireu"' (corn. Ileanda), situat la numai 10 m
distanţă de ruinele turnului al cărui parter a fost co~1truit în maniera
-opus incertum. Opinia noastră pare a fi întărită şi de anumite observaţii
similare făcute de ex. de cercetători germani pe limes Gernwniae Supe1·ioris42.
b) După cum am constatat în repetate rinduri, fragmentele de ţiglă
de acoperiş şi olane lipsesc cu des[ivîrşire din toate locurile (punctele)
cercetate, ce-i drept, numai la suprafaţă (abia în citeva puncte am făcut
-săpături cu care.eter informativ) pe linia turnurilor, ceea ce denot[1
cu
mare probabilitate că posturile de veqhe şi de semnalizare au fost ac-opcrite fie cu şindrilă, fie cu scînduri (blane) ...
c) ln caz că facem un grafic pe verticală, reprezentînd altitudinea
relativă a turnurilor faţ,i de lunca văii Someşului amplasate în sectorul
Tihău Căşei, putem constata că în amonte ele încep să se urce treptat, socotind de la localitatea actuală Surduc şi pînă la Lozna-est, de unde
'tşi pierd treptat din înălţime pînă la turnul din partea de hotar Negreni
- .,Podireu", respectiv pînă la turnul din partea de hotar ,,La Bontauă"
de la Cormeniş (să nu mai vorbim de locul presupusului burgu~
~ie la PodiŞll.l}, aceste ultime trei elemente găsindu-se în talvegul va11
Someşului, respectiv pe prima teras;"\ a rîului, ferite de chiar şi cele mai
mari inundaţii. De la Podişu (localitate situată faţă în faţă cu comt 1 na
I !eanda) spre esit-sud--€st lin'ia turnurilor iarăşi începl' sj urce treptat
şi, trecînd prin înălţimea numită „Toaca Glodului" (620 m), s1.irind pe
dealul „Cetăţea" ce se ridică deasupra satului Bîr<;ău Mare (corn. Gîlgău),
traversînd deschizătura lată (gura) ,,Văii Poienii" şi urmînd culmea lnF,
situată între Gîlgău Căpîlnea Fălcuşa, culmineaz:"1 în „Ţigla" Făl
r·:.işei (= ,,Muncelul" Sălişcăi, 708 m).

*
In concluzie putem spune că pe o fîsie, uneori r1ai îngusU,, <1lteori
mai lată, care în linii mari cuprinde cursul Someşului (unit), între valea
S'.llătrucului (care izvorăşte de la Măgoaja şi se varsă în rîul
principal
41 ln
această privinţă, vezi: Oracula Sybillina, XII. 180-181; Cas~ius Din,
lthomaike historia, LXXII, 3. După părere-d lui C. Daicovi,·in (în I.,tRom, voi. I,
p. 266) ,.dacii mari" (megciloi DcikoiJ locuiau în părţile ck nord-vest ale vPtrci
<lacicP. Vezi şi notele 37-38 (p. 107) în StC'om Sntu Mar<', II, E'69.
·42 Cf. A. Buday, în DolgClld, I, 1,. 1910, p. 50-62.
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]a Căşei, în apropierea castrului roman din localitate) şi valea Agrijului
care se varsă în Someş la Jibou, a existat un sistem de apărare roman
compus din 29 de turnuri verificate şi 12 nesigure, precum şi un burgus
sigur şi doi burgi nesiguri, presupuşi, în subsectorul Ileanda - vărsarea
Agrijului alcătuind, eventual, o linie dublată (?), dezvoltată în adîncirne, în multe privinţe analog cu cel constatat pe coama ondulată a ~,Iunţilor Meseşului (în sens mai larg al noţiunii, ajungînd pînă la „Măgura
Bologii"). Porţiuni de vallum nu am observat nicăierea. Cercetarea lui
este însă mult îngreunată din cauza unor condiţii geomorfologice specifice. Pe cînd creasta Munţilor Meseşului, am putea spune, aproape îţi
arată ductul primei linii de apărare, fîşia de parcurs, în cazul sistemu]ui de pe Someş (unit) chestiunea cercetării în sine este mult mai dificilă, neexistind nici o creastă, nici alte jaloane călăuzitoare. Faptul că
pe acest sector al limes-ului Daciei, cel puţin momentan, ne sînt cunoscute doar două castre, şi anume la cele două extremităţi ale lui, ne sugereazii ideea că pe aceasUi linie defensivă pericolul era puţin mai scă
zut faţă de realitciţile istorico-militare „obişnuite" de pe sectorul meseşan, mai ales în jurul „porţii Meseşului" şi în subsectorul castrului de
la Buciumi. Pe sectorul necunoscut pînă acum, prezentat (parţial) pentru
prima dată în cadrul lucrării de faţă, cele două porţiuni mai periclitate
par să fi fost: 1) cea dintre turnurile de pe „Dealul Bîrsăului" şi „Ţigla"
de la Fălcuşa, adică pe o porţiune lungă de aproximativ 12 km, atacurile fiind aşteptate, probabil, dinspre pasul scund de la Coroeni al Culmei Brezei, şi 2) cea dintre Cliţ şi Ileanda, lungă de cca 18 km. Rămîne
~i pe mai departe deschisă problema închiderii din punct de vedere militar a „Văii Ilenzii" şi a „Văii Bizuşei". (Prima izvorăşte din aripa de
vest a Culmii Brezei (din „Măgura Vimii", 776 rn). Văile acestea asigură posibilitatea unei treceri relativ uşoare din Depresiunea (Ţara) Lă
puşului în valea Someşului, pe la Răzoare, Peteritea, Vima Mică, Vima
Mare, sau pe la Vima Mică - Sec[1tura - Bizuşa. Cercetările viitoare,
desigur, vor completa cunoştinţele noastre, deocamdată lacunare în privinţa acestei (şi a altor) probleme atît de atrăgătoare şi importante. In
orice caz, zona calcarelor paleogene (este vorba de platoul de la Boiu
Mare), cu formele ei carstice, cu doline şi chei (de la Baiu Mare - Jug,istreni - Glod - Baba), a uşurat mult sarcinile apărătorilor, îngreunînd, în schimb, orice încercare de atac venit dinspre Depresiunea (Ţara)
l.[1puşului.

Cu ocazia cercetărilor executate în 1968, 1969 şi 1971 am putut constata numai un singur tip de fortificaţie: turnuri. Burguri sigure sdu,
mai ales, porţiuni de vallum, în pofida afirmaţiei lui I. Marţian, pe ac-est
]ung sector al fruntariilor Daciei romane nu am avut ocazie să depistă:n.
Cu toate acestea în faţa noastră începe să se contureze o linie destul de
complexC:-1 de turnuri c;ire, prin plasarea lor adecvată şi prin desimea :or
destul de mare, conform necesităţilor reale de odinioară, au jucat un rol
efectiv nu numai în transmiterea la timp a diferitelor semnale la cele
două castre de la cele două extremităţi ale acestui sector de limes, ci,
fără îndoial(1, şi prin efectul lor tactic şi moral.
Dup[t cele constatate cu ocazia investigaţiilor noastre pe teren, chiar
dacă nu a existat un şanţ şi val continuu în fîşia cercetată, construirea
cărora, în condiţiile geomorfologice date, ar fi necesitat eforturj extra-

SlSTEMl!L DE

APĂRARE

ROMAN DE PC SOMES

187

ordinar de mari fizice şi economice, este de netăgăduit că ş1 m acest
sector se afla o linie defensivă bine organizată, constînd din turnuri de
veghe şi semnalizare, eventual din mai mulţi burgi, sprijinită pe artera
militară care şerpuia în valea întortocheată a Someşului, sau, eventual,
t>hiar avea anumite scurtături, tăind unele curburi prea mari ale văii.
Reţeaua completă de comunicaţii, compusă din artere principale,
drumuri cît se poate de drepte (care însă nid pe departe nu sînt aşa de
r;--1inuţios cercetate cit s-ar cuveni), rocade, adică drumuri paralele cu
„frontul", a permis comandamentului roman din nordul provinciei Dacia
Porolissensis să întărească într-un timp relativ scurt anumite puncte sau
porţiuni ameninţate sau, în ca.zrur'i mai grave, să astupe eventualele breşe
:ftcute de duşman în reţeaua defensivă.
Sectol'lll în discuţie al liniei de apărare legate oarecum de valea
Someşului (unit) este un dispozitiv simplu în ansamblul lui, mai simplu
decît marele sector de pe Munţii Meseşului. In privinţa amplasării diferJtelor elemente constitutive, şi în cazul acestuia se poate observa îns;_'i,
în chip evident, o minuţiozitate uimitoare: nimic, aproape nici o formaţiune de teren nu este lăsată hazardului. Rigiditatea de principiu, apli'~ată pe o lungime de peste GO km, într-o zonă geografică cu aspect variat, corespunde unei flexibiliVi.ţi uluitoare de executare şi unui spirit
remarcabil de adaptare Ia condiţiile naturale şi în acest sector lung al
~1părării, trădînd capacitat.ea extraol"dinară a castrametatorilor romani.
Acest complex defensiv, conceput foarte ingenios, adaptat - repetăm în mod amănunţit la condiţiile geografice, perfect coerent chibzuit şi sistematic, adică o linie de graniţă întărit,':i. (poate şi în adînC'ime?),
constituia o parte integrantă a acelui limes Daciae, existenţa căruia, cu
totul pe nedrept, a fost contestată de unii cercetători de seamă mai vechi,
dar şi mai noi 43 •
ISTVAN FERENCZl

f3EITRAGE ZUl\I PROBLEM DF.S R0:'v1ISCHEi'r WEHRSYSTEl\1S ,\l\I

SOMEŞ-T\L

(1/.u<sammenfassung)
Nach der Be•;etzung de.s groJJen Siebenbi.irgischen Beckens ging Kaiser Traianus zur vielseitigen Organisierung der neuen Provinz. Eine dPr wichligslen
Mailnahmen war clas Ziehen einer Grenzlinie, bei der vor aliem miliUirische, stra1.egische Interessen beachtet worden sind. Es mufi in diesem Zusammenhang gesngt
werden, dal3 das Streben, je mehr Arbeitskraft unei -staff zu sparen, zweifelso'me
eiRe bedeutende Rolle gespielt halte. Furs Festsetzpn der Grenzlinie, oder, anders
nusgedrilckt, einer ăufiersten Wehrlinie, bestand im Nordwesten Daziens die ausgezeichnete Mi:iglichkeit des Benutzem der einzigartigen Bergk~imme des Meseş43 Vezi, de ex.: M. Zahariade, cap. Evoluţia politico-militarei a Daci<'i, în \'Ol.
l~toria militară a poporului român, I, Bucureşti, 1984, p. 18i. Necunoscînd rezultatele cele mai noi, iată ce părere are acest autor: ,.... întreg teritoriul pro\·in('iei
a fost impinzit cu fortificaţii, practic 1n Dacia ncl'.l'iqind u·• limes clasic[?? acct·n·
luarea n.n.] de felul ceior din Rritannia, G~rmani,i <.,:1:1 . \fr;c'a ... ". in opoziţi,· ,·:1
"ceastă „con„tatare", cf. I. Ferenczi, în Dacia. N.S .. X I. l <11,;;, p. 161-162, cu n '•
tele 53-55; în ActaMN, V, 1968. p. \l:i-9i; în 1lpul!:m. IX, l9il, p. :Q9-623 C':.c.
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Gebirges. Der Meinung de,; Autors nach wurde auch die iistliche Hălfte des sogenannten „innenkarpatischen (Gebirgs-) Joch~" einigerma13en in das Wehrsystem
aus dem Norden cler Pro,·inz einb<•zogen, ,.das .loch" stellte die Verbindung Z\\"ischen clem Biharia-Masiv (im ,,·eitesten Sinn des Wortes) unei elen 0stkarpaten
ner, und bildete eine Art ,·orgesetzlt.'s „nati.irliches SchiJd·· des Sy.stems. Die iistliche
Hălfle des „innerkarpatischen .Jochs" ist aus clem geographischen lJnterdistrikt einiger lrristallin<'n Zwergberge gebildet, Inseln aus de1'n 0sten eines .·\bschni'lles
des (vereinig,en) Someş-FluBes: Dealul Mare - Preluca, aus breiten Hohen und
Horsten gebildet, mit steilen Răndern, tiefen unei engt•n Tălern, mit Gipfeln, dercn
Hiihl' zwischen 600-800 m niriiert (Dealul Mare u37 m, Vîrful Florii aus clem
kleinen Preluca-nlock 811 m).
Der ăulkre „Gl"irlel" cler Zwergberge ist ,·on cler Prîsnel-Hiihe vercloppelt, dcm
huchsten Abschnitt cler sogenannlen Chioarului-Plattform. Die posiliH'n pxokarsli~chen Formen, die stărksten Hindernisse, sine! besonders clurch steile Felsenwiincle
vertrelen, und sine! unbezwingbare Cuestgestirne.
Als eine Fortsetzung cler Prîsnel-Hohen erslreckt sich gegPn WP~len ruch
0sten das karsti,;che Hochlancl Purcăreţ - Boiul Mare, und noch ,,·eiter g(•gen
0~len cler Distrikt cler (nieclrigen) Breaza- (lli~uăi-) Berge, cler aus GipfC'ln \"On
einer Hiihe zwischen 700-1 OOO m besteht (Măgura Vimii îi6 m, cler T3reaza-Giufo[
975 m). Vor diesen gl'gen Norclen breitet sich das Lăpuş-Becken aus.
·
Im westlich-si.id-westlichen Teii cler BrPaza-Berge, im Unterdistrikt des Purcăreţ Boiu Mare „Hochlandes" - und diese Tatsache hat nochmah von unserem
Standpunkt aus eine Bedeutung - auf paleogenischen Kalken, sine! t-xokarstische
Reliefformen entwickelt: Dolinen, und sogar auch Engpiisse, dit' Jelzten (die aus
Purc{1reţ, Boiu Mare, Jug[1slreni, Glod, Baba) sind sehr IPicht, sogar \'on dPr Pl.1ttform aus zu ,·erteidigen. Ein Teii cler Hohen (zum Beispiel „Toaca Glodului",
620 m, ,,Dealul Bîrsnului", 436 m) war wegen des relativ grol3en Niveauunlerschiecles, also wegen der Heliefsenergie und wegen cler gi.instigen Lage unmiltelbar in
clas romische Wehrsystem am (vereinigten) Someş-Flul3lauf eingegliedf'rl.
Das Someş-Tal ăndert auf einer Strecke von etwa 75 km, zwi'.'oclwn den
Stădten Dej und Jibou, unerwartet filnfmal elen Lauf. Es mul3 betont werclen, dal3
es nicht nur um die Flul3windungen geht, die der Flul3lauf darstellt, sondern um
die Richtungsănderung des Tales in seiner Gesamtheit. Dieser unterbrochene Lauf
des Someş-Tales machte es ungeeignet dazu, um hier, im sich schlăngelnden Tal
die erste Wehrlinie und, also, die Grenze an unei feir sich zu ziehPn. F,ben d,eswegen schien clem Autor bereits von Anfang an die Behauptung i.iber dem Vertauf
der romischt•n Grenzlinie in dieser nordlichen Extremităt der Pro\'inz Dazien,
unangebracht, eine Behauplung, die das letzte Mal von M. Macrea aufgestellt
wurde. Nach cler Meinung des Professors aus Cluj-Napoca ,. ... wendet sich die
Grenze" von Porolissum ausgehend „nach dem NO unei erreicht bei Tih{1u d2n
Someş-Lauf, dem er dann flul3aufwărts gegen des Osten fo!gt, bis zum Castrum
von Ilişua ... "
Das Someş-Tal bietet mit seinem vielen Windungen keine relativ leichte und
wirksame Umfas,;ungs- und Kontrollmoglichkeit auf der ungefăhr 65 km langen
Strecke. (Man mul3 hinzufilgen, dal3 es um eine doppelte Wehrlinie geht, im
Vergleich mit cler gewohnlichen, zwischen zwei benachbarten auxilien-Castri1.)
Dazu mul3 man noch die Verengung des Tales im Vergleich mit cler Wa-;sermenge
hinzufugen. Die Existenz einiger quasi-Schluchtsektoren erschwerte auf einig-m
Abschnitten (zum Beispiel bei Căpîlnea, Glod, dann zwischen Ileanda unei Lelea)
noch mehr das 0rganisieren des romischen Wehrsystems auf diesem Gebiet, an
der niirdlichen Grenze der Provinz.
Wie es sich anhand der oben dargestellten Tatsachen herausste!H, war clie
Strecke des Talweges im Someş-Tal, zwischen Căşei und Tihău în der F!ussau aus
stratPgischen und taklischen Gesichtspunkten fur das 0rganisieren cler ersten
Wehrlinie gănzlich unentsprechend. Sie war aber fi.ir die Linie des Hauptkriegsweges dem Flull entlang gi.instig.
·
Im Sommer des Jahres 1968 ergab sich dem Verfasser die Moglichkeit, syslematische Untersuchungen zwecks der Klărung der ersten Wehrlinie zu begin~ri.
anders ausgedriickt, den Grenzen des Imperium.s, im GroBen und Ganzen, auf cler
Strecke zwischen Căşei und Tihău nachzuforschen ein Problem welches das erste
Mal von K. Torma gestellt worden ist. Diese Forschungen wurden im Herbst der
Jahren 1970 und 1971 fortgesetzt.

190

ISTVAN FERENCZI

Die vom Autor zwischen dem ZlL'>ammenfluB des Baches Almaş mit der
und der groBen Windung der letzteren bei Rogna festgestellten Be~tandtt>ile des romischen Wehrsystems befinden sich grosstenteils auf dem linken Ufer
der Someş, Wld zwar an den letzten niordlichen bewaldeten Aus.lăufem der sogenannten unebenen (skulptierten) Someş-Plattform, dort, wo diese letrten Hohen
das Aufstellen der Bewachnungs- und Signalisierungstilrme in einer mehr oder weniger „geraden" Linie ermoglichte.
Dem FluB aufwârts, zwischen Rogna und Căşei, wo auch am rechten HauptfluBufer immer mehr nennenswerte Hohen erscheinen, die sich unmittelbar iiber
<'ine Strecke mit vielen Windungen und quasidefileeartigen Charakter des Tales
erheben, s,teigt die Wehrlinie Ober das rechte Ufer der Someş. Weiterhin steigt
sie auf Hohen mit guter Aussicht an der rechten Seite des FluBe~. unei ist au,;
einer Folge von sorgfăltig ausgesuchten Punkten gebildet, die moglichst cler For!cl
e:ner Linie nachstreben (sie bilden allerdings eine Kurve). Zwischen elen Ortscha~ ',cn Bîrsău Mare und Gîlgău năhert sich wegen der Windung des Som2ş-Tale·,
di~ St.recke von neuem der ersten Wehrlinie, dem FluB. Von Gilgău nach Sildosten
LiBt sich eine neue Entfernung der Turmlinie vom engen FluOlauf festzustellen, um
dann auf dem Hauptgipfel zu enden, mit einer weiten Sicht in alle Richtungen von
,,Ţîgla" aus Fălcuşa (oder der von „Muncel" aus Ciţcău, 708 m).
Obwohl sich der Verfasser noch lange nicht in der Lage befindet, die ihm
crmoglichen wOrde, endgilltige SchluBfolgerungen im Zusammenhang mit die'>em
Limessektor der Provinz Dazien zu ziehen. sind bereits jetzt einige Prâzisierungen,
~o wie das Aufwerfen einiger wichtigen Probleme notwendig, die den zukilnftigen
Forschungen gegenilber gestellt werden.
I. Der Untersektor des Wehrsystems zwischen Tihău und Ileanda scheint
verdoppelt gewesen zu sein.
2. Im Untersektor Ileanda Fălcuşa (.,Ţigla" oder „Muncel") kennt man
,,ugenblicklich bloB eine Turmlinie (falls man von einigen verdâchtigten Punkten
im linken Fli.igel der Breaza-Gebirge, in der Gegend von l\Iăgura Vimii, 776 m
~1bsicht).
3. E-, laBt sich die offenkundige Absicht der Castrametatoren feststellen, die
Abstiinde zu verkiirzen, jedoch auch die schwerkontrollorienbaren Quasidefileesektoren des Someş-Tales umzugehen.
4. Man muB folgende Tatsachen berilcksichtigen: a) zwi-,chen d'.'n Castra von
Căşei und Tihău gibt es einen Abstand von ungefăhr 65 km: b) die Tunnlinie (auf
<ler Strecke Tihău - Rogna geht es eventuell um die „Innenlinie"?) uberquert den
.':iomeş-Talweg :.:wischen Rogna und Bizuşa, bzw. Ileanda (b-=i fost cler Hâlfte der
Entfernung zwischen Căşei und Tihău); c) das Castrum au.s Tihf1u, welches von
<:er Cohors I Cannanefatium vcrteidigt worden ist, befindet sich am linken Ufer
<les Flulles, das Castrum aus Căşei hingegen, welchl\S von einc!r starken Garnison
-.erteidigt worden ist, die aus Cohors I Britannica ( ~~ Britannornm) milliaria civium
Homanori1m equitata, Palmyrenii sagittarii ("'), und auch A!CI i-:l<'c-tontm bestand,
wurde auf das rechte Ufer der Someş erbaut.
5. Es darf die Moglichkeit nicht ausgcschlossen werden, dall in der Năhe
1:e::- beiden Wehruntersektoren, dcn breiten Fluf3terra.•,sen entlang, zwi'>chen Podi'iu
t.nd Cormeniş, oder dri.iben am entgegensetzten Ufer des Hauptflulles, nuf dem
Gebiet der Gemeinde Ileanda, eine Festung mittlerer GriBe (castellum, ein groBerer
bu.rgus?) stand, eine Vermutung, die durch zahlreiche romische Funde bestătigt
,.u sein scheint, welche auf dem Gebiet des Dorfes Podişu auf einer breiten, von
L'berschwemmungen geschiltzen Terrasse entdeckt wurden.
6. Die Dichte der Turme wăchst auf der sUdostlichen Seite des Hintersektors
Jleanda - Căşei, auf dieser StrPcke befinden sie sich in verhtiltn ismâssig geringem Abstand. Auf einer noch kleinerem Distanz verfolgen sie, ~e!bamerwei">e nicht
den Hauptkamm mit seiner weiten Aussicht.
7. Im Bezug auf einigen vollig eigenartigen Semnalisierungsmoglichkeiten, aus
einem breiten geographisch-strategischen Rahmen gesehen, muB die Tat-;.1che festgPStellt werden, daB auf den hochsten Hilgeln mit einer ausgezeichneten IA1ge,
die aus mehreren Richtungen zu erreichen sind unei die sich auf den .Strecken
de"> Someş-Tals zwischen Căşei - Ileanda, Ileanda - Tihău, einer<;eits, unei den
hydrographisch. ineinanderlaufenden Alma.'i-Agrij-Becken, andererseits befinden,
aus demselben Punkt, auch bei Wetter mit mittelmaBiger Sicht, sowohl die Hohen
der Castra von Porolissum, wie auch „Ţigla" bei FălclL':,a, da"> sich Ober dem CasSomeş
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trum von Căşei befindet (!) gesehen werden konnen. Also, man hătte grundsătzlich
-in ciner nOtzJichen Zeitspanne Sehzeichen von der hochsten Spitze des Castrums
(aus dem sUdostlichen Turm) aus Porolissum unei bis nach Căşei, durch Miteinbeziehen von hochstens zwei oder clrei Zwischenpunkten (,.Releen" im aktuellen
SprachgC'brauch) abgeben konnen. Offenkunclig wăre das ein ausserorclentlicher
Vorteil fUr die Koordinierung der militărischen Unternehmen und fi.ir den Informationsaustausch lăngs eines langen Wehrsektors gewesen, dessen Lănge fast l 20 km
ausmacht.
8. Die grol3e Mehrheit der TUrme befindet sich auf verhăltnismăssig beachtlichen Hohen. Diese Behauptung lă13t sich - cler Meinung der Verfasser nach durch die Tatsache erklăren, dal3 sich in bestimmten Jahreszeiten, wiihrend elen
Niichten mit nieclrigen Temperaturen im Someş-Tal ein dichter NebP! bildet (von
einigen zehn oder sogar i.iber hundert m), der sicht oft nicht nur am Morgen
hiilt, !,Ondern bis spăt, wiihrend cler ersten Hălfte des Tages. Dieser Nebel „blăn
dete·' die clienstleistenden Schildwachen und gab dem Feind die Mi.iglichkeit sich
durch die Linie cler Wachen zu schleichen, Zeichen abzugeben oder diese uner'\vartetersweise anzugreifen. So li:il3t sich - cler Meinung des Autors nach - die
Tatsache erklăren, dal3 in der unmittelbaren Năhe cler Castra von C{tşei und
Tihău, liber densPlben, ein oder mehrere Ti.irme existierten. Von diesen, mit besonderer Umsicht ausgewăhlten Hi.igeln, die liber das „Morgenhebelmeer" ragten
konnte jedwelche Information eingeholt werden, bzw. die auf Sichtwege von den
năchsten Signalisierungsposten erhaltenen Befehle konnten von Hohen, die oberhalb des „Nebelmeeres" blieben, eingeholt werden; sie wurden dann libersetzt
und in Form von Schallzeichen bis zu den benachbarten Castra auf den niedrigen
Terrassen oder in der FluBau der Someş weitergeleitet.
9. Uberali lă13t sich eine offenkundige Absicht bezUglich der Verteilung und
Anordnung der Wachposten feststellen. Man beachtet, dal3, nach Moglichkeit, jeder
einzelne Turm Sicht- und Schallverbindungen mit mehreren ăhnlichen Elementen
von beiden Seiten habe, um, einerseits, die Genauigkeit der Informationen zu
sichern, anclererseits, um răumlich die Kontinuităt der Zeichenabgabe zu garantieren.
10. Aufgrund der Tatsache, dall an vielen Punkten zwei Turmruinen vorzufinden sind (nebeneinander oder in unmittelbarer Năhe), kann man mindestens
zwei wichtige Befestigungs-Ergănzungsphasen vermuten. Diese Vermutung scheint
von den stratigraphischen Beobachtungen bestătigt zu werden, in Verbindwng mit
der Aufteilung von zwei Turmruinen aus dem Subsektor Ileanda - Fălcuşa. Der
zweite Turm war in beiden Făllen auf den geebneten Ruinen des ersten zerstorten
Turms erbaut. Im Zu-;ammenhang mit dieser chronologischen Tatsache mul3 man
an eine Entdeckung von ausscheinend geringer Bedeutung ankniipfen. Es ist vielleicht kein blo13er Zufall, dal3 in den beiden Turmen je eine Mtinze von L. Septimius Geta an cler Tag kam (der Silberdenar aus dem einen Turm wurde .iuf dem
Boden gefunden!) Wie bekannt, schenkte Kaiser Caracalla den nord-westlichen,
nordlichen unei nord-ostlichen Grenzen von Dazia Porolissensis eine besondere
Aufmerksamkeit, eine Tatsache, die mit den Dberlieferungen der antiken Autoren
i.iber• die Regelung der Beziehungen mit den freien Dakern, den Vandalen und anderen weiter senhalten „barbarischen" Volkern libereinstimmt.
Der hier dargeslellte, sehr einfallsreich gebaute Verteidigungskomplex, der in
allen Einzelheiten den geographischen Bedingungen angepal3t, vollkommen kohă
rent, gut ausgedacht und systematisch war, also eine (vielleicht auch in cler
Tiefe?) verstărkte Grenzlinie bildete, war ein Bestandteil des Limes Daciae, des~en
Existenz von einigen ălteren und auch von neuen Forschern vcillig ungerechterweise bezweifelt wurde.

CONTRIBUŢII

LA ISTORIA ORAŞULUI NAPOCA PE BAZA
MONUMENTELOR SALE SCULPTURALE ÎN PIATRA (II)•

I. STATlJI

lNF/\'.fIŞiND ZEITAŢI

DIN PANTEONUL GRECO-ROMAN

I. Statuia lui Jupiter
'i.:: literatura de specialitate locul de descoperire este dat Transilv2:-iia. Sta~ui:1 totuşi a fost descoperită la Cluj-Napoca. E. Jakab (Kolu;:sva, tort vnC!tc, I, Buda, 1870, p. 228) afirmă că în curtea parohială

a :Sisericii gre:::o-catolice din strada Cărbunelui Dinlăuntru (Belso Szen: 1; :·a), în toamna anului 1846, la o adîncime ,de 10 picioare, a fost desco1)e:·ită figura unui bărb:i.t şezînd pe un scaun, figură cioplită rudimentar
0::', 1.T:-esie. Statuia est2 amintită de J. F. Neigebaur (Dacien, p. 228,
r.r. 28), constatînd că „figura are şi barbă", de unde putem conchide că
J2 descoperire capul acesteia nu-i lipsea. In inventarul Muzeului de isrc;~ :e din Cluj-Napoca, sub IlT'. I 1715, este trecut{1 o statuie a lui Iupiter
z{.,ită Li Cluj-Napoca, în actuala stradă Horea, nr. 24. Deoarece în aceas.:f1 stradă se afla casa lui Pakei, un mare colecţionar al antichităţilor ron~:::-ie, putem presupune că este vorba de aceeaşi piesă.
Bibliografie: D. Isac, Contribuţii la iconografia religioasă a Daciei
''J,iU1ne. Inppiter Verospi, ActaMN, XI, 1974, p. 78, nr. 17, pl. III, fig. 3.
St:.ituia este înaltă de 0,80 m, lată de 0,42-0,46 m, grosimea 0,36:1,38 m._ Este confecţionată din gresie., Starea de conservare slabă, lipsesc
-~,.p;..;l

Ş! braţele.

Statuia reprezinîii. pe zeul suprem, Jupiter '(fig. 1), în formă aproape
{;t.'CI'-"'.::;;ric,-1. fiind lucrată în ungMuri drepte. Zeul stă pe un tron cu spă
,a,ul i:-lalt şi drept, dezbrăcat pînă la talie şi de aici_ acoperit cu o drapc·ie, ecire este realizată cu cîteva linii incizate. Pe umărul drept se vede
<J parte din
veşrrunt. L,r.'L)ele picioarelor sînt doar schiţate, ca şi vulturul
di,. colţul drept a~ monumentului, Are o execuţie rigidă, fără îndemin«re artistică.
s~ pă:;t'"ează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. !.
1715.
2. Capul

zeiţei

Libera

A fost descoperit în anul 1959, fiind încastrat in zidul Bisericii
fra!"lciscanilor din Piaţa Muzeului.
Bibliografie: A. Bodor, Adalekok a helyi elem fennmaradascinak kerdesehe~. Studia, 1960, Ser. IV, fasc. 1, Historia, p. 19-58, fig. 1; idem,
.,

• :'arka intîia a

lucrării

a

apărut

in

p. ::;')-i99.

13 -

A,,t, Mu.ei Napoc-eosis, voi. JOUV~XXV (1987-1988)

Acta/\11\",

XXII-XXIII,

l9fl5-l986,
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Fig .

I.

Statuia lui

lr:piter.

Der Lib er- und Liber a- KuLt , Dacia, N.S., VII, 1963, p. 211-239 ; C. Pop,
Monumente sculpturale romane din Nclpoca, ActaMN, V, 1968, p. 479-

484.
Dimensiuni : î n .;"tlţi rnea to ta l ă 0,30 m, î năl ţime a feţe i 0,18 m, lăţi me a
0,22 m. Confecţion at din pi at ră de calcar de la Gura BaciuluL
Statuia este foarte deteriorată , probabil, în urma unor lovituri de
tîrnăcop. Din faţă a ră mas numai ochiul stîng, colţul stîng al ochiului
drept şi partea superio ară n n asului ; nasul, gura şi barba lipsesc. La întîlnirea frunţii cu părul trece o ba nd ă torsionată din vrejuri de viţă de
vie. Ochiul are o execuţie artistică, gîtul este lung şi propo rţ ionat, fiind
înconjurat de o proeminenţă în formă de pangli că , adică de tivvl v eş maxim ă
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m în tului.

Faţa

f , nze ide

viţă
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este reprezentată puţin din profil. O cunună formată din
de vie ornamentează capul. Pe partea stingă se văd
cîţiva ciorchini de struguri aşezaţi pe frunze. De sub ciorchini atîrnă I o
frunză care acoperă urechile. Partea din spate a capului, de asemenea,
es e decorată de vrejuri, cu o execuţie artistică remarcabilă.
C. Pop, în lucrarea citată mai sus, este de părere că piesa reprezintă
pe Li ber Piater.
Piesa este păs trată în Muzeul Catedralei Sf. Mih a il din Pi a ţ a Libertăţii, inventar nr. 1.
. Fragment de grup statuar r eprezentînd pe Liber şi însoţitorii săi

A fo st descoperit în spatele clădirii cen tr ale a Poştei.
Bibliogr afie: A. Bodor, Adalekold' . ., p. 29-32, fig. 5; C. Pop Z. Milea, M onu mente scul pturale din Dacia romană în legătură cu cultul l ui Liber Pater, ActaMN, II, 1965, p. 202, nr. 4, fig. 4.
Dim ensiuni: înălţimea 0,1 3 m, l ă ţimea soclului 0,18 m, grosimea
soclului 0,55 m. Este confecţionat din marmură .
Deşi starea de conservare a grupului statu ar este foarte slabă, totu şi se poate constata că el reprezin tă pe zeul Liber şi pe î nsoţitorii săi
(fig. 2). Zeul, d in care se vă d numai picioarele, ş ade pe un trunchi de
copac iar veşmîntul lui, probabi1, o nebridă , atîrnă pe coapsa stingă .
J os, în s tînga lui, se află o panteră întinsă pe pîntece, capul e i fiind
distrus . In dreapta zeului se vede un acolit în picioare, ce poartă o m antie adusă peste oap şi peste umăr, acoperi nd şi partea stingă ·a pieptului.

F ig. 2. Grup statuar cu Liber Pater

şi acoliţi.
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Capul şi gambele acolitului sînt distruse. Cu mina stingă prinde veşmîn
tul, ce formează un fald şi în care se află un măr. Braţul sting este acoperit de veşmînt, iar pc cel drept îl ţine jos, avînd în mînă un obiect,
probabil, un ciorchine de strugure. Fragmentul este foarte îngrijit sculptat.
Grupul statuar se află în Muzeul de istorie din Cluj-N:1p:-ica, inventar nr. I 7489/a.
4. Zeul Prinpus

La începutul secolului trecut arheologul amator Lugosi Fodor A~ dr,is desenează statuia despre care afirmă c,1. a văzut-o la Cluj in cas ;
unui negustor (Krcmer din strada Turzii, actuala stradă a Universitc"iţii).
E. Jakab (op. cit., p. 228) susţine că ea a fost descoperit[1 în curtea parohială a Bisericii greco-catolice din strada Cărbunelui, fiind încă întrem~ 1.
in mina dreaptă a ţinut un vultur, în cea stîngr1 un obiect ele forma unei
securi. J. F. Neigebaur (op. cit., p. 228, nr. 27) descrie statuia, dar nu
vorbeşte de locul de descoperire. Mai tîrziu a ajuns în strada Farka"
(Kogălnice,mu de astlizi), unde a fost redescoperită cu ocazia construirii
clădirii de la nr. 8.
Bibliografie: A. Buday, Sz6rvanyos r6maikori emlekek Ercielybiil.
Dolg, VII, 1, 1916, p. 67-68, fig. 14; C. Pop, Precizări în legătură cu
cîteva piese sculpturale antice din J\1uzeul de Istorie Cluj, Actal\fN, IV,
1967, p. 491, nr. 3, fig. 3, 4, 5.
Dimensiuni: în~lţimea de la genunchi pînă la gît 1,16 m. lăţimea
0,68 m; dimensiuni originare: înălţimea 1,92 m, lăţimea 1,09 m. Înălţimea
capului (expus separat) 0,39 m. Este confecţionatli din piatrii de c,1lcar.
Pe cap, acoperit cu părul tratat în bucle, se află urmele unui v::1s.
Ochii sînt bine reprezentaţi, se văd sprîncenele şi pleoapele. Nasul este
deteriorat, mustaţa şi barba sînt ondulate. Corpul este îmbrăcat într-o
mantie bogată, prinsă pe umărul drept cu o fibulă. Mîinile, deteriorate,
ţin un paner cu fructe, iar pe braţe cade, în falduri, mantaua. De la talie
în jos personajul este gol, fiind înfăţişat organul genital. dezgolit. Piciorul drept este deteriorat, de la genunchi în jos, iar stîngul ele la genunchi
în sus. In dreapta se vede un mănunchi de fulgere care are un centru
cilindric, la capete nişte ondulaţii sus şi jos şi nişte linii incizate. De o
parte şi de alta sînt reprezentate cîte două săgeţi, simbolurile fulgerului
(în total patl"ll, două cu vîrful în sus, două cu vîrfiul în jos; fig. 3).
Se pare că Priapus este înfăţişat în ipostaza lui Priapus Pontheug,
purtînd atributele lui Jupiter: jerba de fulgere şi vulturul (care ast,hi nu
se mai văd) şi cele ale lui Priapus: organul genital dezgolit şi fructele
din poala zeului.
Se păs-trează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventc:cr nr_
II 1772.

5. Statuie

fragmentară

reprezentînd pe Hercul~s

Statuia a fost descoperit:1 în Piaţa Libertăţii în
Corvin, pe locul actualelor peluze de flori.

faţa

statuii lui Matei
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Fig . 3. Priap Pantheu s.

:Bibliografie: C. Pop, Monumente sculpturale .. ., ActaMN, V, 1968,
p. 485, nr. 8, fig. 10.

Dimensiuni: înălţimea 0,25 m, lăţimea 0,25 m, grosimea 0,12 m.
Statuia este confecţionată din piatră de calcar. Starea de conservare este
slabă, lipsesc capul şi picioarele.
Eroul Hercules se sprijină, sub braţul stîng, de măci uca no duroasă ,
acoperită lateral de blana leului. Braţul drept îl ţine în poziţie de odihnă
şi este dus la spate, iar în pumn ţine un obiect rotund ·de forma unui
măr . Are o execuţie foarte bună cu gust artistic şi cu cunoaşterea potrivită a corpului uman (fig. 4).
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr.
V 30702.
6. Capul Dianei

Descoperit, în toamna anului 1961, în strada General- Drăgălina, între
blocurile 4 şi 6.
Bibliografie: M. Bă rbul escu, Două reprezentări inedite ale Dianei,
Studia, 1971 , Ser . IV, fasc. 1, HistorTa, p. 17-21, fig. 3.
Dimensiuni : 0,37 X 0,5 X 0,10 m, în ă lţimea originară ..0,50-0,52 m .
Piesa, din marmură albă, reprezintă o femeie. Corpul , -gîtul, antebraţul şi cotul stîng, cea maii mare parte din braţul drept, pre~um şi
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Fig. 4. Statuie

înfă ţişînd

p e H ·rcules.

gambele sînt sparte din ,a ntichitate. In braţul stîng, în partea superitrunchiului şi în lungul unui obiect cilindric (piciorul făcliei?
din stînga corpului, se observă orificii rotunde, cu diametrul
0,0 9 m şi de o lungime de circa 0,35 m. A cestea au servit fie la făur i rea
sta tuetei din..mai multe bucăţi, . fi 2 la reparaţi i ulter i_oare.
.
Corpul este bine proporţiona t , sînii sînt pu ţin reliefaţi, picioarele
stăteau încrucişate, mîna drea p tă pe şold , . iar cea stîngă, cu a n tebraţu l
ridicat, ţinea, o sulijlţă sau o făcl ie înaltă. Diana este . îmbrăcată într-un
chiton scurt pînă ,la genunchi, acoperH de un himation, pină la şoldur i ,
lega,t sub sîni. · Peste acestea cade 1n spate o mantie c.u ceva m ai lungă
decît chitenul, cu capetele aduse peste umeri ş i prinse deasupra braţului
oară a
suliţă?)
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fibulă rotundă. Toată îmbrăcămintea are falduri.
jină uşor cu partea stingă de un fel de buturugă înaltă,
făclia. Piesa, un import, reprezintă pe Diana într-un tip

cu o

Corpul se spricare susţinea şi
mai rar întîlnit.

ln Dacia este singura reprezentare de acest tip.
Se

păstrează

în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca,

fără

nr. inventar.

II. STATUI 1NFAŢIŞ!ND ZEITĂŢI SEMNALATE !N LITERATURA
DE SPECIALITATE, DAR CU LOCUL DE P ASTRARE NECUNOSCUT

7. Zeul Pan

In Piaţa Libertăţii, nu departe de Catedrala Sf. Mihail, s-a descoperit o statuie a lui Pan, confecţionată din marmură.
Bibliografie: E. Jakab, op. cit., p. 128-129.
Dimensiunile după Jakab: lungimea 1,50 de picioare, lăţimea 1 picior.
Statuia (sau relieful?) înfăţişează zeitatea cu frunte înaltă, avînd
coarne de ţap pe cap, dintre care unul s-<a. distrus cu ocazia scoaterii
piesei din pămînt. Are un corp_ solid, piept lat şi cărnos, corpul fiind
acoperit cu păr de la coapse în jos. Picioarele se termină în copite de
capră. In mina dreaptă ţine un bici şi se reazămă de un trunchi de copac. 1n mina stîng_ă prinde un pedum; lîngă cap, spre dreapta, are un
nai.

8. Statuie reprezentîncl pe zeul Pan
A fost descoperită în fosta grădintt a lui Haller (între Spitalul clinic
de copii de pe strada Moţilor şi strada Coşbuc).
Bibliografie: E. Jakab, op. cit., p. 129; C. Pop, Din nou despre reprezentările dionysiace _{n Dacia, ActaMN, X, 1973, p. 595, nr. 2.
Dimensiunile după Jakab: înulţimea 1,5 picioare, lăţimea 1 picior.
Pan are o înfăţişare virilă, cu coarne şi picioare păroase, terminate
în copite de ţap. Zeul se reazimc'\ pe un copac, în mîna stîngă ţine un
pedum, iar în dreapta un cosor (bici). 1n dreapta capului se vede un
~yrinx. Execuţia sculpturii este rudimentară.
9. Fragment statuar al lui Silvanus pater

In registrul Muzeului de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. I
1714, este semnalat un fragment statuar al lui Silvanus pater, care a fost
descoperit în strada Farkas (Kogălniceanu), nr. 8. Nu putem da dimensiunile şi descrierea statuii din cauza lipsei altor informaţii.
III. ST.'1.Tl:J FUNERARE

ŞI

PORTRETE

10. Fragment statuar
Descoperit la intersecţia străzilor Gheorgheni şi Amurgului, în zona
cimitirului roman.
Bibliografie: C. Pop, Monumente sculpturale ... , ActaMN, V, 1968,
p. 482, nr. 4, fig. 6.
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Dimensiuni: înălţimea 0,60 m, lăţimea maximii 0,40 m, lăţimea la
umeri 0,19 m, grosimea 0,16 m. Confecţionat din piatră de calcar gălbui.
Starea de păstrare fiind slabă, deteriorată, nu are cap şi în parte
1ipsesc şi picioarele. La descoperire a fost rupt în trei bucăţi, acum este
;cstaurat.
Statuia reprezintă un bărbat tînăr, nud care ţinc In mina stîngă nişte
:,ucte (trei mere), degetele sînt bine crmturate. Piciorul drept se păs
,rcază pînă la genunchi, iar cel stîng pînă la laba piciorului. ln jurul
; :1cheieturii mîinii se observă restul unui veşmînt. Centrul de greutate
; l trupului este plas1:lt pe piciorul stîng. Piciorul drept este puţin îndoit
, , adus în faţă. Execuţ.ia piesei este rudimentară.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoc;t, inventar nr.
1N. 40.
11. Cap de statuie

funerară

Monumentul a fost descoper1t p2 locul Institutu'.ui pedagogic din
C]11j-Napooa (fosta Casă a învăţătorului), deci în apropierea cimitirului
r:1man.

Bibliografie: A. Buday, R6maikori kăemlekein:-:bo!, Dol;]., VII, 2,
1916, p. 89-90, lfig. 14 a/b.
Dimensiuni: înălţimec1 0,26 m. Confecţionat din gresie brun;:i_
Cap de femeie - portret c:u partea anterioarJ înfăşur._it:l de o manta.
Părul este despărţit la mijloc în două, căzînd în lmc]c şi acoperind complet urechile. Fruntea este înaltă, descoperit,'i, ochii, mai mult rotunzi,
sînt deschişi. Gura este aproape complet închisi:-t. Nasul e:,te drept.
Este vorba de o statuie funerară, aparţinînd a~a-numitului tip Euridice; soţia ~ui Orpheus. Euridice, după ~ s-a întors din mormînt, a d€vcnit o figură :i:rccvent înfăţişată pe monumente funerare; reprezentarea este redată în spiritul epocii, adică cu accentuarea unor trăsături personale ale defunctei.
A. Buday este de părere că figura a fost aşezată într-o niş[1. Piesa
prezintă urme de arsură.
Se păs-trează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. I.
2154.
12. Statuie

feminină acefală

A fost descoperită în <;trada General Neculoea (astăzi Emile Zala)
nr. 4, cu ocazia construirii clădirii Telefoan2lor.
Bibliografie: C. Pop, 1'.!onumente sculpturale ... , Acla.i1N, V, 1968,
p. 484, fig. 7.
Dimensiuni: înălţimea 1.17-1,:20 m, lăţimea 0,45-0,46 m. Soclul:
înalt de 0,10 m, lat de 0,35 m, lur-,g de 0,40 m. Este confecţionată dh1.
piatră de calcar, de culoare gălbuie. St.area de plistrare este slabii, piesa
prezintă urme accentuate de eroziu,1e. La descoperire a fost fracturată
în doui:"i, în prezent este restaurată.
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feminină

acefală.

Monumentul reprezintă o femeie îmbrăcată într-o palla lungă (fig.
5), care acoperă întregul trup de la gît pînă la pămînt, fiind trata tă cu
falduri bogate, executate cu mult gust artistic. Peste umeri poartă o
c"b,Lamidă ce îi acoperă bustul, fiind apoi petrecută în faţă peste mijloc,
marginile ei atîrnînd peste mîn,a stîngă a personajului. Pe sub bust este
legată cu o panglică. Se văd vîrfurile picioarelor care ies de sub h ai nă.
Execuţia artistică a piesei poate fi considerată foarte bun ă , reflectind
pregătirea înaltă a meşterilor din Napoca.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr.
IN. 1354 ajb.

A. BODOR
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13. Cap feminin

A fost descoperit pe strada Emile Zola , în zona Bisericii franciscanilor.
Bibliografie: C. Pop, Monumentele sculpturale romane din Transilvania, Apulum, IX, 1971, p. 565, nr. 18, fig. 8/ 1.
Dimensiuni: înălţimea 0,168 m, lăţimea 0,12 m, înălţimea feţei
0,116 m .
·
·
Piesa reprez'i ntă capul unei femei tinere (fig. 6) şi aparţinea unei
statui, astăzi dispărută . Fruntea este înaltă, obrazul oval, cărnos , ochii
uşor alungiţi cu pleoapele, pupilele şi sprîncenele bine marcate. B ă rbia
este mică şi ging aşă. A suferit deteriorări la n as, gură şi în partea stî ng ă

Fig . 6. Cap statuar feminin (str. Emile Zoia ).
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a obrazului. In urechile descoperite poartă cercei lungi. Părul este pieptăna;t înUr-o mulţime de bucle orizontale, paralele îtjt.re ele, care apoi
sînt prinse la ceafă într-un coc oval, de sub care părul cade liber suc
focmă de coadă. De-a lungul creştetului capului se află o diademă arcuită, compusă din pandantive patrulatere. Pandantivele (dintre care s-au
păstrat doar trei) se termină într-o bijuterie triunghiulară.
C. Pop, pe baza coafurii, datează piesa pe la începutul secolului ai
treilea e.n., din perioada dinastiei Severilor, deoarece ea reprezintă, cu
mici deosebiri, frizura numită „coiffure nattee a chignon" purtată de
femeile de la curt.ea împăraţilor.
Execuţia piesei este deosebit de îngrijită şi de o artă superioară.
Monumentul se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. I 7487
14. Cap dublu

Locul de descoperire este dat ca fiind necunoscut~ dar E. Jakab
(op. cit., p. 128-129) relatează că „nu departe de biserica din piaţă (Catedrala Sf. Mihail, Piaţa Libertăţii) s-au găsit două capete de piatr:-,
rupte".
Bibliografie: inedit.
Dimensiuni: înălţimea 0,20 m, lungimea 0,20 m, grosimea 0,16 m.
Confecţionat din piatră de calcar. Starea de păstrare este relativ bună
Monumentul reprezintă două capete sculptate dintr-un singur bloc
de piatră (fig. 7). Cel din stînga reprezintă un cap de femeie (fig. 7a),
acoperit cu un văl, părul fiind pieptănat spre spate, cu cărare la mijloc.
Se văd sprîncenele; ochii şi nasul sînt deterioraţi. Partea din dreapta
reprezintă un cap de bărbat, (fig. 7 b), cu ochii bine conturaţi şi cu părul
pieptănat în faţă; are o mustaţă stufoasă şi barbă.
Piesa este în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. V.
31807.
IV. STATUI SEMNALATE 1N LITERATURA DE SPECIALITATE,
DAR CU LOCUL DE PASTRARE NECUNOSCUT
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. 15. Capete cu coifuri
E. Jakab (op. cit., p. 122) aminteşte că „în apropierea bisericii diia
mare (Piaţa Libertăţii), au fost găsite cinci capete colosale cu
coifuri". Cf. J. F. Neigebaur, op. cit., p. 22, nr. 32.
piaţa

Hi. Cap antropomorf
E. J akab afirmă că „lîngă biserica din piaţă (Piaţa Libertăţii) s-a
descoperit un cap de marmură". Cf. J. F. Neigebaur, op. cit., p. 228,
nr. 31.

17.
28,

Statuetă

în registrul Muzeului de istorie din Cluj-Napoca, sub inventar nr. I.
o statuetă, confecţionată din gresie.

figurează

A. BODOR
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Fig. 7. Cap d ublu -

h erm ă.

18. Cap de statuie
In regist rul Muzeului de istorie din Cluj-Napoca, ub inventar nr. I.
656, este amintit un cap de statuie.

19. Trunchi de statuie

659,

Jn registrul Muzeului de istorie din Cluj-Napoca, sub inventar nr. I.
figurează un trunchi de statuie.
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Fig. 7 a. Cap d ublu (figura
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fe minin ă).

20 . Altar cu Silenus

Altar din pi atră de calcar, descoperit, în anul 1842, cu ocazia săpării
unei fundaţii la fosta casă T auffer din cartierul Ovar, al oraşului ClujNapoca .
Bibliog rafie: E. Jaka-b, op. cit., p. 122; C. Pop, Din nou despre repre.zentăril e d'io nysiace din Dacia, ActaMN, X, 1973, p. 595.
.
Alta rul reprezintă un per:sonaj masculin, bărbos, şezînd şi ţinind în
mî na stîngă o cupă. In mijlocul scenei se găseşte un copil, probabil, înfăţişînd pe Dionysos cu un ciorchine de strugure, iar alături o feme ie
cu U.:! văl pe cap. C. Pop crede că e ste v orba de o b a0antă, care p 1rticip.'l
la un thyasos.

K.
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Fig . 7 b. Cap dubl u (figura

V. RELI EFUR I

21. Relief

înfă ţişînd

BODOR

masculină ) .

! NF AŢ IŞ ! ND Z E IT AŢI

GRECO- ROMANE

pe zeul Silvanus

Relief lacunar, g ăsi t în curtea fostu lui Liceu Marianum (as tăzi Facultatea de fil ologie din strada Horea 31).
· B i:bliografie: A Budiay, Sz6rvcinyos r6m.aikori emlekek Erdelyb6l~
Dolg, VII, 1, 1916, p. 71-72, fig. 16.
Dimensiuni: înălţimea actu ală 0,30 m, lăţimea 0,26 m, grosimea
0,65 m. Confecţionat din gresie. Din partea inferioară lipsesc cîţiva centimetri.
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F ig . 8. R elief cu ze ul Silvanus.

Relieful reprezintă pe zeul Silvanus (fig. 8), stînd între porni, îmîn mod obişnuit, avînd pe umărul drept o piele de animal, capul
2oomorf fiind aruncat peste br a ţul stîng. Orna mentul de pe cap pare să
fie o căciulă frigi a n ă , dar în realitate sînt flori de brazi, în forme de
ci ucuri. Atributele ze ului sînt : cosorul în mina dreaptă, băţul de păstor
(pe dum) din mina s tingă, ţinîndu-1 aşa cum soldaţii obişnui au să prindă
lancea nefolosită. Spre dreapta este înfăţişat un cîine, ,animal asociat
firesc al p ăstorilor. Relieful reprezintă zeul protector al pă durilor, Silvanus silvestris, cu unele trăsături ale divinităţii Halice, influenţa t mai
puţin de m odul de reprezentare artistică e:lenisti'Oă.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. II.
brăcat

9949„
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VI. RELIEFURI

FUNERARE

22. Perete de aedicula

In literatura specială mai recentă locul de descoperire al piesei este
dat ,,spatele căminului studenţesc" (fosta Casă a învăţătorului din Piaţa
Ştefan cel Mare). In bibliografia veche locul este mai exact stabilit. Astfel, J. F. Neigebaur afirmă că a fost găsit spre est de cazarma din Clu~.
iar E. Jakab spune că a fost aflat la Kăvespad, adică cartierul Pietrossct.
deci, mai la răsărit de locul indicat în literatura de specialitate.
Bibliografie: J. F. Neigebaur, op. cit., p. 227, nr. 22; E. Jakab, op
cit., p. 126; R. Milnsterberg-J. Oehler, Antike Denkmăler in Siebe.'>
burgen, JăAI, V, 1902, Bbl., p. 96-97, fig. 20; Gr. Florescu, I monument:
funerari della „Dacia Superior", EDR, IV, 1930, p. 82, fig. 5; S. Ferri,
Arte romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 324-325, fig. 421; A Bod.or.
Un nou monument funerar de la

Gilău înfăţişînd

banchetul

funebrn

OmD, 1960, p. 45-46, fig. 5; H. Daicoviciu, RomRum, 1960, G 135, p
254-256, pl. 96; Oct. Floca-'.V. Wolski, Aedicula funerară în Dacia romană, BMI, XLII, nr. 3, 1973, p. 20, fig. 75, 75 a; L. Bianchi, RiU:!vi funerari in Bancheto delia Dacia, Apulum, XIII, 1975, p. 154-161, fig. :i:
A Bodor, Contribuţii la istoria oraşului Napoca şi a monumentelor saic
sculpturale în piatră (I), ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 191,
fig. l.
Dimensiuini: înă~ţimea 1,29 m, lăţimea 0,58 m, grosimea 0,13 m, înăl
ţimea nişei 0,97 m, lăţimea nişei 0,45 rn. Confecţiom•t din pbtră de calcar. Starea de păstrare foarte bună.
Monumentul reprezintă peretele lateral drept al unei aedicula, avînd
în stinga o bordură lată de O, 13 m. Nişa dreptunghiulară începe de la
0,29 m de la baza peretelui. La.tura din faţă (cantul), într-un chen:1r
profilat, este ornamentată cu vrej stilizat. In fundalul albiat (nişă) este
sculptată o pereche tinără stînd în picioare. Femeia, în drealPta, are faţa
lată, părul este cu cărare la mijloc, strîns la ceâfci. Ea poartă un colobium, tăiat drept la gît, legat sub bust cu o cingătoare. Sub acest veş
mînt poartă o tunică, care ajunge pînă la pămînt. In mina stingă ţh~
o patera, iar în dreapta o cupă. Pe braţ îi atîrnă un şervet. Degetele de
la mîini şi picioare, ca şi faldurile hainei, sînt arfr,tic redate. In stînga,
stă bărbatul prezentat puţin din profil, desculţ, cu barbă scurtă şi IT!u.staţă, cu părul redat în şuviţe groase, ce cad pe frunte şi pe cea[ă. Este
îmbrăcat în tunică scurtă pînii la genunchi. Talia este prinsă cu o cing,1toare. In mina dre,ptă ţine de toartă o cană, iar cu stînga un c2păt al
şervetului, aruncat pe umăr. Intre cele două personaje se află un panarium înalt, cu capac boltit. După cum se poate constata din urmele r~:\.mase, piesa a fost pictati'i. cu miniu (fig. 9).
Monumentul se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. V. 31616.
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,. tîuă r ă

pereche".

23 , Perete de aedicula

Descoperit în strada Muncitorilor, nr. 22.
Bibliografie : Em. P anaitescu, Monumen te inedite din Largiana,
ACMIT, III, p. 103-107, pl. III; A. Bodor, op. cit. , p. 44, fig. 4; Oct.
Flooa-W. Wolski, op. cit., p. 22, nr. 61, fig. 76; A. Bodor, ActaMN ,
XXII-XXIII, 1985-1986, p. 194, fi.g . 2.
Dimens iuni: înălţimea 0,72 m, lăţimea 0,53 m, grnsimea 0,13 m. Confecţionat din piatră de calcar. Starea de conservare este proastă, lipseşte
partea inferioară a monumentului.
Piesa reprezin'tă un perete lateral stîng de ediculă. Este înconjura tă
de o bordură - la dreapta de 0,11 m, la stînga de 0,2 m , iar în sus de
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Fig . ta. P er ete d e

ed i culă

(str. :\1uncitori lor ).

0,5 m. ~ată. fotr-un sp a ţiu albiat este reprezentată familia ddunată , la
stî1nga, bărbatul , tî năr, imberb, cu păru l cîrlionţat, pieptănat în faţă,
fruntea îngustă, ochii, nasul şi gura puţin şterse; este îmbrăcat într-o
tunilcă şi ou o m!arutie prins ă pe u:m ă<ru l drept -c u ,o fibulă. In mina stingă,
îndoită din cot, ţine un obiect (pîine î mpletit ă s•a u floare) . Mîna dre ap t ă
o ţin e cu palma întinsă la nivelul pieptului. Tuni ca este prinsă în t alie
cu o cingătoare lată . In dreapta, se găseşte o fe meie, probabil, soţi a cu
părul lung şi cu cărare la mijloc, fruntea îngustă, ochii şterşi, nasul deteriorat şi buze cărno ase . Este înveşmînta t ă într-o tunică , deasupra cu o
palla, ce cade în falduri bogate. În mina stîngă, îndoită de la cot şi adusă
în faţă, ţine un porumbel, cu dreapta întinde păsării un măr (fig. 10).
Piesa s€ ,a!filă în Muzeul de istorie din Cluj-Napooa, inventar nr. I.N. 13.
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24. Perete de aedicula

Descoperit în curtea unei case dil'I. strada Mănăştur.
Bibliografie: C. Daicoviciu, Monumente inedite din Dacia, AISC, I,
2, 1933, p. 60; Oct. Floca-W. Wolski, op. cit., p. 22, nr. 62, fig. 77.
Dimens'iilmi: înălţimea 0,90 m, l'ăţimea 0,46 m, grosimea 0,9 m. Înăl
ţimea registrului superior 0,51 m, înălţimea actuală a registrului inferior 0,34 m. Piesa este confeeţionată din piatră de calcar cenuşiu. Starea
de păstrare slabă, corodată, lipseşte o porţiune din partea anterioar,"i.
Monumentul constituie peretele lateral drept al unei aedicula. Bordura profilată din partea stîngă are o lăţime de 0,13 m, grosimea chenarului în partea superioară este de 0,8 m, iar în partea laterală de 0,4 m.
Bordura dintre cele două registre este lată de 0,6 m. In registrul superior, albiat, se află o femeie redată pînă la mijloc. Este îmbrăcată într-o
tunică cu pliuri verticale pe piept. Deasupra are o palla. Mîna stingă
es.te acoperită complet de mantie, iar cu dreapta ţine un pliu al hainei.
In registrul inferior, foarte erodat, se vede un personaj, în semiprofil,
situat spre dreapta. In mina dreaptă ţine un obiect neidentificabil.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr.
IN. 33.
25. Perete de aedicula
A fost descoperit la capătul străzii Petofi, în curtea casei de vis-11vis cu Liceul Ady-Şincai.
Bibliografie: A Bodor, op. cit., p. 47, fig. 6; Oct. Floca-W. Wolski,
op. cit., p. 22, nr. 63, fig. 78.
Dimensiuni: îni'\lţ.imea 0,79 m, lăţimea 0,52 m, grosimea 0,17 m.
Starea de p;,.strare slabă, fiind C:oar un fragment (partea inferioară), din
monument. Lucrare în relief, confecţionată din piatră de calcar.
Piesa reprezintă partea inferioară a unui perete lateral stîng. In
dreapta, se vede o bordur{1 lată ele 0,16 m, lucrată cu lovituri mari de
daltă. In spaţiul albiat se g,·1.';eşte imaginea unei femei în picioare din c8.re
s-a păstrat numai partea inferioară a corpului, cu picior-ul stîng redat
în semiprofil, iar dreptul din faţă. Poartă tunică lungă pînă la glezne, cu
falduri bogate şi adînci. ln porţiunea dreaptă de sus se vede un fragment
dintr-un obiect, probabil, un vas.
Se pfistrează la l\Iuzeul ele istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. I
4502.
26. Perete de aedicula

A foStt descoperit la capătul străzii Petiifi, în curtea casei din faţa
Liceului Ady-Şincai.
Bibliografie: A Bodor, o-p. cit., p. 14, fig. 5; Oct. Floca-W. Wolski,
op. cit., p. 22, nr. 64, fig. 79.
Dimensiuni: înălţimea 0,79 m, lăţimea 0,52 m, grosimea 0,1. 7 m. Confecţionat din piatră. de calcar. Se păstrează numai part~a inferioară
a
lespedei.
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Monumentul constituie peretele lateral stîng al unei aedicula. In
dreapta, are o bordură, lată de 0,17 m, uşor profilat(1, cu orificiul de
fixare deasupra. Lîngă bordură se vede spătarul unei 1-.:athedra, pe care
stă o femeie privind în faţă. Părul, împărţit cu cărare la mijloc, forme;1ză
două ondule pe frunte, fiind strîns ,la spate; în urechi poartă cercei-pandantivi globulari. Faţa este erodată. Este îmbr(1cată într-o tunic(1.
Piesa se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar
nr. I. 4503.
27. a-b. Pereţi de aediculae
Două piese încastrate în zidul fostului conac de la Lune.mi şi transportate, în 1966, la Muzeul ele istorie din Turda. S-a presupu<; di ele au
fost aduse la Luncani de la Turda. E. Jakab însă (op. cit., p. 139) le
aminteşte printre piesele descoperite la Cluj şi apoi duse în grădina grofului J. Kemeny din Luncani. Prin urmare, monumentele au o origine
napocensă, din păcate, locul de descoperire exact al lor n-a fost cunoscut nici de E. Jakaib.
Bibliografie: E. Jakab, op. cit., p. 139; L. David-Ţeposu, RomRum,
p. 253, G 130; I. Mitrofan-L. Ţeposu, O ediculă funerară de la Potaissa,
ActaMN, VII, 1970, p. 531-536, fig. 1-2; M. Jude, Aedic11la de la Luncnni, Apulum, IX, 1971, p. 547-552, fig. 1-2; M. Jucle-C. Pop, Monumente sculpturale romane în Muzeul ele istorie Turda, Cluj, 1972, p. 1112, pl. VII. 1-2; Oct. Floca-W. Wolski, op. cit., p. 14, nr. 34, fig. 45-46;
A. Bodor. Contrilmţ ii la istoria oraşului Napoca şi a monumentelor sale
sculpturale în piatră (I), ActaMN, XXII-XXIIt 1985-1986, p. 194-196,
fi5I.

4.

Dimensiuni: peretele posterior: înc'1lţ.imea 1,38 m, lăţimea O,GO m,
grosimea 0,13 m; perete!P lateral drept: înălţimea 1,38 m, lăţimea 0,46 m,
grosimea 0,13 m. Confecţionate din pi:itră de calcar. Starea de conservare bună.
Pe peretele posterior este reprezentatD. scena banchetului funerar
1n stînga, pe katheclra, cu spătar înalt, stc'1 o femeie privind în faţă. Pe
un pat (kline), artistic sculptat, stau trei person,1je, clouc'1 femei şi un
bărbat (dreapta). In faţa lor se g,heşte o masă înciircată cu alimente.
Capetele personajelor sînt executate în altorelief, iar restul reprezentă
rilor în relief plat. Bc'ir!Jatul are bar!Ja stufoas(1, mustaţr1 şi părul tuns
scurt. Este îmbrăcat într-o tunică, iar dca<;upra o mantie. Tunica este
tăiată drept la gît, formind falduri pe piept. ln mîna stîngh ţine o cupă
tronconică. Femeile sînt tratate în aceeaşi manieră, cu părul împărţit
cu cărare la mijloc şi strîns pe ceafă. Pe cap au o bonetă, în urechi poartă
cercei-pandantivi globulari. Sînt îmbrc'1cate în tunici lungi, iar deasupra
poartă palla. Mîinile stîngi nu se viicl, fiind acoperite de faldurile mantiilor. In cele drepte ţin cite un obiect simbolic: un măr şi cite un porumbel (femeile de lîngă bărbat). Scen,1 este cuprinsă într-un spaţiu u~or
adîncit, marcat în partea superioan'"i de un chenar, iar lateral de cîte o
bordură îngustă (fig. 11).
b. Peretele lateral (neamintit în partea primo. a ar,ticolului, vezi
A Bodor, ActaMN, XXII-X'XIII, 1985-1986) are în stînga o margine
de 0,15 m nelucrată. Suprafaţa peretelui este împărţită în două registre.
In registrul superior se află bustul unei femei îmbrăcată la fel ca femeile
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F ig . 11 . Perete posteri or de

edi cul ă

(Lnncani ).

F ·ig. 12.

Perete later a l d e ediculă
(T,un cani ).

de pe peretele posterior. In mîna dre aptă ţine un măr. I n registrul inferior se vede un camillus, cu barbă şi mustaţă, î mbrăcat în tuni că scurtă ,
încinsă mai jos de mijloc. In mîna dreaptă ţine un ulcior, iar cu stînga
prinde un capăt al şervetului ce-i atîrnă de pe umăr (fig. 12).
Piesele se păstrează în Muzeul de istori e din Turda, inventar nr. 2581
(peretel•e posteri or), 2582 (peretele laternl).
28. Perete de aedicula
Locul de provenienţă este necunoscut. Se presupune că a fost a dus
<le la P.otaissa la Muzeul de is,toTre din Cluj - Napoca . E. J.akab (op. cit.,
p . 122) însă relateaz ă că a fost găsit în anul 184 7 „lingă bj~erica din
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piaţă" (Catedrala Sf. Mihail), cu ocazia săpării unui zid de piatră: Prin
urma:re locul de descoperire este Cluj-Napoca.
.
Bibliografie: Gr. Florescu, op. cit., p. 87, fiig. 14; A. Bodor, op. cit.,
p. 44, fig. 2; I. Mitrofan-L. Ţeposu, op. cit., 533-534; Oct. FlocaW. Wolski, op. cit., p. 16, nr. 35, fig . 47; A. Bodor, Acta MN, XXII-XXIII,.
1985-1986, p . 194, fig. 3.
Dime nsiuni: înălţimea 0,53 m, grosimea 0,12 m, grosimea 0,12 m ..
Confecţionat din piatră de calcar. Starea de conservare bună.
Intr-un fundal albiat este reprezentată scena banchetului funebru .
Pe o kline cu spetează arcuită, stă un bărbat cu b arbă şi mus taţă; p ărul
b:1.iat scurt, este adus pe frunte; poartă o tunică şi o mantie ce atî rnă depe umărul stîng în falduri bog:ate. Cu mina stîn gă ţine o ,crupă, mîna,
dre aptă nu se vede. Pe o kathedra, din care se observă numai speteaza„
stă o femeie cu părul împă;rţit cu c3rare la mijloc şi strîns la spate.
In urechi are cercei-pandaritivi globulari. Capul este acoperit de un văl
ce cade pe umeri. Are faţă l a tă, rotundă, buze cărnoase, gîtul scurt ş i
ţeapă n. Este îmbrăcată într-o tunică şi palla deasupra. Mîinile nu se văd .
Intre cele două personaje se află aşezat, pe kline, un băiat cu părul
scurt, buclat, cu faţa ovală, înveşmîntat în tunică şi mantie, prinsă peu mărul drept cu o fibulă rotunidă, formînd la gft un guler. In mîna
d re a ptă ţine un ciorchine de strugure. Cealaltă mînă nu este vizibilă
(fig. 13).
Se află în Muzeul de istorie d'in Cluj-Napoca, fără nr. iniven1t ar.

Fig . 13. Perete de

ediculă

(presupus

in iţiat

a fi de la P otaissa).
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29. Perete de aeclicula

Piesa a fost descoperită în strada Kogălniceanu. nr. 12, în anul 1974,
cu ocazia construirii noii clădiri a Bibliotecii Academiei. Iniţial, monumentul era peretele stîng al unei aeclicula, apoi folosit pentru capac de
~ctrcofag.
·
Bibliografie: I. Hica-Cîmpeanu. Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Nopoca, ActaMN, XIV, 1977, p. 230-231, fig. 6, 3 a.
Dimensiuni: lungimea 1,20 m, lăţimea 0,G2 m, grosimea 0,13 m.
Confecţionat din piatră de calcar poroasă. Starea de conservare este potrivită.

Piesa a fost decorată pe faţa interioară cu dout1 basoreliefuri, îmîn două registre. In registrul superior, mărginit de un chenar
ae 0,02 m, în partea stîngă, şi de 0,23 m în partea dreapt{1, este reprezentată o femeie, dar monumentul fiind rupt se vede numai partea inferioară a corpului. Ea este îmbrăcată cu o palla plisată, de sub care
coboară, în falduri, o tunică lungă pînă la glezne. În stînga ei se vede
piciorul arcuit al unei mensa tripes. În registrul inferior este reprezentat
un bărbat cu capul spre stînga, ochii, gura, nasul fiind ştt'rse, iar păru!
este scurt. Pe creştet are cuşmă frigiană. Mîna dreaptă, îndoită de la
cot în sus, o foloseşte pentru a-şi sprijini capul. 1n mîna stingă are un
b::iston. Este îmbrăcat în tunică scurtă, cu mîneci lungi, strînse pe şold,
de sub care se vede cămaşa, în falduri. Relieful reprezintă pe zeul Attis,
în poziţia sa specifică.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar
nr. 24130 b.
..,ărţindu-se

30. Monument funerar (perete de aedicula)

Monumentul a fost găsit la Cluj-Napoca, dar locul de descoperire
nu este indicat.
Bibliografie: A. Buday, R6maikoTi k6emlekeinkb6l, Dolg, VII, 2, 1916,
_p. 87-89, fig. 13.
Dimensiuni: înălţimea 1,88 m (nişa 1.57 m). l{iţimea 0,79 m, grosimea 0,30 m. Este confecţionat din gresie. Monumentul a fost rupt în două.
O latură, pe care se află pilastrul, a fost deteriorată şi este probabil ca
din partea inferioară a monumentului să lipsească cîţiva centimetri.
Intr-o nişă este înfăţişată o figură de bc'1rbat stînd pe un suport.
Este îmbrăcat cu_ un singur văl, prins pe umăr cu o fibulă în formă de
buton. Este vorba de un soldat, fapt dovedit şi de sabia scurtă, ţinută
1n partea de jos cu mîna stîngă, iar în cea de sus cu mîna dreaptă. Sabia
prinde şi vălul aruncat peste spate. Pe cap are un păr bogat aranjat în
formă de perucă. Peste nişa, încheiată în formă de boltă, în cele două
colţuri, se află .ornamente florale de acant. _Pe partea dreaptă nişa este
încadrată de un pilastru lat. decorat cu frunze de stejar, legat apoi cu
benzi late. Pe partea cealaltă a nişei bordura este formată doar de o
margine îngustă. Vălul nu acoperă organele genitale ale personajului şi
datorită acestui fapt unii cercetători cred că este vorba de un monument
creştin. Reprezentări similare au fost descoperite în Germania Inferior
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Superior (vezi, Hans Lehner, Das Provinzialmuscum in Bonn, Heft n,
1905, pi. III, l, pl. V, 1-4).
Cîţiva istorici, printre ei şi V. Vătăşianu, sînt de părere că sînt
două monumente di.ferite, astfel că partea superioară ar fi mai tîrzie,
din evul mc-cliu creştin. Dar 'tocmai coafura celui reprezentat, ornamentele clin col\u;-ile de sus ale scenei şi de pe pilastrul lateral pledează pentru originea antică a monumentului.
s~ păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, f,1ră nr. inventar.
şi

31. Stelă funerară fragmentară

re~•c-operi tă pe strad2 Pavlov.
Bib 1iograiie: A. Schober, R6mai sirl;;ovclc Dci.cfab6l, Dolg, II, 1911,
nr. 2, p. 282, fir{. 9; Gr. Flore„cu, op. cit., p. 9!J, fig. 3J; H. L"':aicoviciu,
RămRum, p. 264, G 174.
Di:r,cr,siuni: înălţimea 0,77 rn, 1.0.ţimea 0,71 m, cu diametrul med:1lionului 0,22 m. Confecţionată din piatră de calcar. Starea ele pc"tstrarc~
este bunii, deşi, iniţial, a fost o stelă funerară din oare s-au rupt cele
două capete şi s-a păstrat doar medalionul, aşezat într-un bloc de piatră
patrulater.
In blocul de piatră a fost gravată o nişă rotundă, înconjurată de o
coroanf't de frunze, legată în patru locuri diagonale cu cîte o taenia.
Cele ratru unghiuri astfel formate sînt umplute cu palmete stilizate. In
nişă se află o pereche cu copilul. Bărbatul, aşezat în partea dreaptă, este
îmbrăcat în turlcă, deasupra ei poartă o mantie prinsă într-un nod pe
umărul l~rept. Soţia are o tunică şi o palla, tratate cu falduri bogate. De
sub mc1ntie îşi întinde mîna dreaptă. Intre ei se află copilul, îmbrăcat
în tunică şi mantie.
Coroana de frunze este o variantă a dlstincţiilor militare (donum
militare), care a fost des acordată soldaţilor din provinciile dunărene.
Cu timpul însă şi-a pierdut sensul ei original şi a devenit un motiv
ornamental pe monumentele funerare.
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inv~mtar nr. 11.563.
32. Fragment de

stelă funerară

A fost descoperit pe bulevardul Lenin, nr. 6, cu ocazia săpării unei
de imobil.
Bibliografie: N. Vlassa, Cercetări arheologice în regiunea Mureş Autonomă Maghiară şi Cluj, ActaMN, II, 1965, p. 36, nota 63; C. Pop, Monumente sculpturale romane din Napoca, ActaMN, 1968, p. 484-485,
fig. 9.
Dimensiuni: înălţimea 0,84 m, lăţimea 0,92 m, grosimea 0,16 T"l .
Confecţionat din piatră de calcar. Se păstrează doar parte.a superioară,
fundaţii

ornamentată.

,,..;ci

1n registrul superior, înconjurat de un chenar, lat de 0,30 m, la
mijloc se află o cunună de lauri. circulară, ţinută în ambele părţi de
cite un genius funerar în zbor, plasaţi simetric, în stînga şi în dreapta,
cu faţa spre privitor, înveşmîntaţi în haine lungi şi strînse peste mijloc.
Coroana are o rozetă centrală, prinsă de o taenia, trecută în jurul orna-
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fnncrnră

(b-clu l L eni n ).

mentului vegetal de şase ori. În celelalte mîin i geniile ţin în s:.1s , spre
s p ate, cîte o coroană mai mică. Jos, în' faţa lor, se află culcaţi cîte un leu
fu n erar cu limba scoas ă . Cel din dreapta este deteriorat ş1 rn parte acop edt de haina geniului.
In registrul inferior, într-o n işă, înconjurată de o coro an ă de frunze
<l e lauri şi de un chenar rotund, formînd un medalion, se află un grup
familia l. In p artea stîngă a medalionului este înfăţiş at un bărbat îm brăcat într-un sagum, faţa este ştearsă, poartă barb ă , iar părul îl are
pieptăna t în faţă . In dreapta, se află o fe meie cu faţa complet distrusă ,
cu tunica şi paLla. Intre ei se vede capul unui copil, cu păru l lung, pieptănat în faţă. In triunghiul format de chenarul exterior al piesei şi de cel
a l registrului superior, precu m şi al medalionului, se află încadrat cîte
u n delfin cu coada în sus (fig. 14).
Se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inven tar
n r . IN. 7697.
'33.

Stelă funerară fragme ntară

Un fragment din partea superioară a unei stele funerare este cun oscut din Cluj-Napoca, dar locul exact al descoperirii nu este identificat.
"Bibliografie: Gr. Florescu, op. cit., p. 102, nr. 44, fig . 38.
Dimensil\..lni : -lungimea 0,17 m , lăţim ea 0,61 m, grosimea 0,40 m .
Confecţionată din piatră de calcar. Starea de conservare a fragmentu lui
e ;te

bu n ă.

S-a pă stra t numa i par tea superi oară a stelei. Un medalion este încon jurat de o co roan ă , care pătrunde în ci rnpul ins c ripţiei. Deasnprn c -
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roanei se ridică un fronton triunghiular. În colţurile formate de coro ană
şi fronton sînt reprezentate două păs ări, probabil, doi păuni. în mijlocul
triunghiului se află un cap sumar tratat sau o meduz ă stilizată, iar pe
ambele laturi sînt înfăţişaţi d oi şerpi uri.aşi. Pe cele două •Laturi ale
frontonului sînt două acrotere , dintre care s-a păstrat doar una.
Frag mentul se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, fără
nr. inventar.
34. Leu f u nera:r
Descoperit la intersecţia străzilor Gheorgheni şi Amurgului, î mpreun ă
cu un altar funerar (păstrat în Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, inventar nr. IN. 39) şi un fragmen t statuar prezentat în lucrare la nr. 10.
Bibliografie: C. Pop, M onumente sculpturale romane din N apoca,
A ct aMN, V, 1968, p. 482, nr. 3, fig. 5; H. Daicoviciu, RomRum, p. 258,
G 153.
Dimensiuni : î nălţimea 1,15 m, lăţim ea 1,47 m, grosimea 0,22 m . Con fecţionat din piatră de calcar gălbuie. Monu mentul a fost rupt în d ouă ,
în prezent este r estaurat.
Pe un postament oblic, în alt de 0,10 m, se afl ă animalul culcat pe
pîntece ş i sit u at spr e dreapta, avînd gura larg des chisă ; sub laba dr eaptă
anterio a ră se g ăseş te capul unui bovideu, îndreptat în sus , simbolizînd
jertfa adusă zeului morţii. Li mba leului pă strează urme de miniu. E xecuţi a sculpturală a piesei tră dează îndeminarea me şterului (fig. 15).
Se păstreaz ă în Muzeul de istorie din Cluj - Napoca, inven tar
nr. IN. 1300.

F ig . 15 . L eu fu nerar.
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35. Postament funerar
· Piesa a fost descoperi.1lă în curtea fostei Fabrici de sîrmă din strada
Petofi, nr. ·30, în anul 1927, ca parte a ,unui sa:roofag de piatră. Sarea-.
fagul se compunea din două monumente romane: un cippus transformat
in cutie de sarcofag şi completat la un capăt cu un acoperiş de aedicula.
~i două baze sau postamente, i · losite drept capac de sarcofag (dintre
.acestea unul, cel neornamentat, s-a pierdut).
Bibliografie: C. Daicoviciu, Cronica arheologică şi epigrafică a Transilvaniei (1919-1929), ACMIT, Hl29, p. 311; C. Daicoviciu, Există monumente creştine în Dacia Traiană din sec. II-III?, AISC, II, 1933-1935,
p. 198-200, fig. 3, p. 204-206, I. Hica-Cîmpeanu, Cu privire la unele
morminte romane tîrzii de la Napoca, ActaMN, XIV, 1977, p. 226, nr. 3,
fig. 4,1,1/a-l/c.
Dimensiuni: lungimea 0,90 m, lăţimea 0,86 m, grosimea 0,25 m. Confecţionat din piatră calcaroasă. Starea de conservare bună.
Postamentul este ornamentat pe trei laturi înguste cu basoreliefuri.
Latura centrală este decorată cu doi hipocampi, aşezaţi faţă în faţă. La~ura din faţă înfăţişează un kantharos, din care se desprind vrejuri de
Yiţă de vie; sub acestea sînt reprezentaţi doi păuni faţă în faţă, dintre
,~are cel din dreapta este mult deteriorat (i s-a păstrat numai p:1rteu
.. :1.terioară a corpului). Latura stîngi'1 este decorată cu o sc2nă de vinaware: doi ogari hăituiesc un iepure. Este o compoziţie asimetric,-1 şi se
n:marc:'i prin redarea corespunzătoare a mişcării.
Monumentul se păstrează în Muzeul de istoric din Cluj-Nap::ica, inventar nr. IN. 3.

3o. Capac de sarcofag
Desroperit in strada Petăfi, la nr. 42. Dup,1. op1ma cercetutoarei
I. Hic:i-Cîmpeanu, capacul aparţine unui sarcofag, descoperit lei o dis:,:nţă de 10 m. Este probabil că piesa constituia iniţial partea unui mo:-:,m1ent funerar, eventual a unei aedicula şi a fost folosită ulterior drept
cupac de sarcofag.
Bibliografie: N. D. Covaciu, Descoperiri arheolo9ice in Cluj, ,A.Ci\1JT,
1~;26-1928, p. 218-223; I. Hica-Cîmpeanu, op. cit., Actai\1N, XIV, 1D77,
p. 228-230, fig. 5/1-1/a.
·
Dimensiuni: lungimea 0,$!3 m, lăţimea 0,41 m. grosimea (medie)
0,16 m. Confecţionat din piatrii. de calcar. Starea de conservare bună.
Monumentul, ornamentat cu un l:·asorelieL infăţişeazi·1 o· scenc·1 ele
v1nătoare. În stînga, se reliefeaz{t un cîine bine conturat. Picioarele d;n
spatL' sînt întinse, se văd clar labele, corpul, coada în sus, curbati'i. Capul
c~t~ îndreptat înainte, în gura deschisă se observi'1 dinţii foarte puternici.
Limba este scoasă. Labele din faţă sînt ridicate parcă. ar face un salt.
Are la gît zgard,i Mai sus, în mişcare de la dreapta la stinga, este îr.J;_iţişat, într-o prezentare similar{1, un alt cîine, iar in mijloc cu o miş
u..re tot de la dreapta la stînga animalul urmi'irit, o vulpe (un iepure?·.
l:rechile îi sînt lungi, ochiul bine conturat, botul sr.·ur'.. rotunjit (fig. rn,1
. Se 'păstrează în Muzeul de istorie din C iuj-Napoca, inveniar
nr. IN.1 47.
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Fig. 16. Capac de sarcofag .

VII. RELIEFURI FUNERARE SEMNALATE 1N LITERATURA
DE SPECIALITATE, D AR CU LOCUL DE PASTRARE NECUNOSCUT

37. Relief funerar

E. Jakab (op. cit., p. 125) afirmă că la Coleg iul iezuiţilor (strada
30 Decembrie, a ctualul Muzeu Etnografic al Transilvaniei), în 1845-1840,
cu ocazia unor săpc'ituri, s-a găsit un relief de marmură, în registrul su perior reprezentînd o pasăre asemănătoare unui vultur, iar în partea
drea p tă o femeie cu coafură bogată ~i ondulatJ. Cf. J . F. Neigebaur ,
op. cit., p . 217, n r . 2 021.
38. Relief reprezentînd o

figură

de femeie

In jurul anului 1860, în -c artierul numit Pietroa sa (Kovespad) a fost
gă s it

un relief reprezentînd o femeie, care avea jn mîna dreaptă u n
simpulum (polonic), iar în stînga o cupă . Monumentul a fos t încasd:ira
în zidul casei lui ;Fakei , din strada Horea (E. J"k'a b, op. citi., p. 127;
cf. J . F. Neigebaur, op. cit., p. 227, nr. 23).
39. Relief reprezentînd trei personaje
ieşit la iveală un relief înfăţi
trei person aje, unul, culcat pe un scaun (kline), cu spete~zcl ţine în

in cartierul Pietroasa (Kovespad) a
şînd
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mina stîng[1 o cupă, cel din mijloc prinde în ambele mîini cite un obiect
rotund, pe degetul mic avînd un inel, al treilea, fiind şters, este aproape
ilizibil (E . .Jakab, op. cit., p. 127; cf. J. F. Neigebaur, op. cit., p. 227,
nr. 24).
40. Relief

înfăţişînd

un personaj

In Pietroasa (Kovespad) a fost descoperit un relief reprezentînd o
persoan,1 în haină lungă, stînd înaintea unui .,castron" cu trei picioare
(probabil, este vorba de o masă - mensa tripes - cu trei picioare). Piesa
a fost încastrată în zidul casei lui Pakei (E. Jakab, op. cit., p. 227;
cf. J. F. Ncigebaur, op. cit., p. 227, nr. 25).
A. BODOR

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE LA CITt: NAPOCA SUR L:\ BASS
DE SES MONUMENTS SCULPTUR,\UX EN PIERRE (II)
(Resume)
La premiL•re partie de l'article est paru dans ActaMN, XXII-XXIII, 19351986, p. 185-199.

Dans la presente epreuve, l'auteur decrit et interprete des monuments sculpturaux romains decouverts i1 Napoca.
Elles se separent dans la fa<;on suivante: 1. statues representant Ies dieux du
pantheon greco-romain (9 exemplaires): 2. statues funeraires, statues et portraits
(15 monuments): 3. reliefs representant des dieux greco-romains (un exemplaire);
4. reliefs funeraires (20 monuments).

SEMNIFICAŢIA SOCIO-DEMOGRAFICA ŞI POLITICA
A AMFITEATRULUI DE bA ULPIA TRMANA SARMIZEGETUSA

Amfiteatrele erau construcţii publice cu care erau dotate aproape
toate oraşele romane. Ca locuri de reuniune, ele erau edificii sociale prin
excelenţă. În iacest studiu vom analim amfiteatrul de La Sarmizegetusa
·prin prisma semnificaţiilor socio-demografice şi politice pe care le poate
oferi. Pentru aceasta va trebui să urmărim principiile de repartizare a
locurilor şi cine erau ocupanţii acestora. Indicaţii preţioase pentru aceste
probleme ne oferă atît structura arhitectonică a monumentului, cît şi insc:ripţiile care desemnau cine beneficia de privilegiul de a avea un loc
rezervat în amfiteatru.
1n amfiteatre spaţiul aflat în spatele zidului de incintă al arenei se
numea podium. El era izolat de restul tribunei printr-o praecinctio. Alte
praecinctiones împărţeau cavea în maeniana. Ziduri radiare, perpendiculare pe praecinctiones şi susţinînd scările de acces (scalae), împărţeau
complexul spectatorilor în cunei. Accesul spectatorilor b locuri se făcea
fie pe scări exterioare, fie incorporate în construcţie, ultimele deschizîndu-se prin vomitoria în dreptul uneia sau alteia dintre praecinctiones 1•
Amfiteatrul de la Sarmizegetusa, singurul complet dezvelit în Dacia,
se încadrează din punct de vedere tipologic în aşa-numitul tip II, care nu
uiilizează elementele naturale pentru a susţine tribunele, ci acestea se
sprijină pe o structur[1 de zidărie compusă din centuri circulare şi ziduri
radiare şi arc scările încorporate în construcţie (fig. 1)2. Nici unde însă
cele două tipuri n-au putut fi delimitate absolut. La Sarmizegetus;a se
intîlnesc unele elemente ale tipului I ce utiliza r:1mbleuri naturale sau
artificiale de p,Imînt. Astfel, în spatele zidului de incintă al arenei spaţiul delimitat de cealalt[1 parte de a doua centură circulară e-;te umplut
cu pămînt tasat. Noi considerăm că destinaţi-a acestui spaţiu era de a fi
padium. C. Daicoviciu era de p,1.rere că ar fi vorba de un coridor necesar accesului la tribune 1 . Părerea noastră este că tocmai pentru a susţine
greutatea băncilor de piatră şi a spectatorilor a fost aşezată umplutura
de pămînt, cită vreme la alte amfiteatre în acest loc se afla un coridor
subteran de serviciu folosit de gladiatori. La capetele axei scurte a -arenei
podium-ul era întrerupt de podia magistratus. Deasupra celor două încăperi patrulatere ce se văd astăzi în această poziţie (fig. 1) erau dispuse
două loji de onoare. Plasarea lor în acest loc este nu numai logică, dar
1 Asupra terminologiei latine a diferitelor părţi componente ale amfiteatrului, vezi E. Dyggve, Recherches a Salone, II, Copenhaga, 1933, p. 43.
2 Idem, op. cit., p. 39-41, fig. 7, 9; L. Klima, H. Vetters, RUJ, XX, 1953,
p. 11; ,\. Frova, Uarte di Uoma e del mondo romano, Torino, 1961, p. 597 consideră amfiteatrul de la Sarmizegetusa ca făcînd parte din tipul I, evident fără
a
cunoaşte suficient de bine monumentul.
3 C. Daicoviciu, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 400-401.
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este şi dovedită de numeroase analogii. De exemplu, la Lugdunum4, Salona5, în amfiteatrele militare de la Carnuntum 6 şi Deva (Chester)·, lojile
sînt dispuse tot la capetele axei scurte. Pe numeroase monumente figurative asemenea loji sînt redate cu acoperiş sprijinit pe coloane de piatră\ La Deva_(Chester), de altfel cea mai apropiată analogie pentru amfiteatrul de la Sarmizegetusa, s-a considerat pe b..,za unor indicii arheologice că lojile aveau acoperiş de ţiglă sprijinit pe coloane 9 • La Sarmizegdusa, în încă.perea f (fig. l) şi în faţa ei s-au descoperit o coloană întreagă şi fragmente din altele, bucăţi de arhitrave !)i cornişe precum şi
numeroase fragmente de ţigle şi cărămizi' 0 • Avînd în vedere şi climatul
regiunii, cele două loji de onoare puteau fi protejate c~e un acoperiş de
ţiglă sprijinit pe coloane de piatră sau de lemn.
In spatele podium-ului, între cele două ziduri circul:ire intermediare,
era maenianum primum. Spaţiile delimitate de zidurile rac;iare sînt umplu~e cu pămînt tasat. Maenianum primum este împ5rţit în 22 de cunei
(Iîg. 1). Dintre aceştia, patru aflaţi de o parte şi cc alb a porţilor principale sînt mai mari, iar alţi patru, situaţi pe latura de nord în apropierea lojii centrale, sînt mai mici <lecit restul, dind impresb unei transformări ulterioare.
Cea de-a treia porţiune delimitată de ziduri circulare este maenianum
secundum (summum). Deşi nu era împărţit în cunei, nre aceeaşi structură
cu maenianum primum, fiind compus din 21 de celule patrulatere cuprinse între ziduri. Acestea nu sînt umplute cu pJ.mînt, unele fiind la
subsol chiar camere în care se intra din lateral 11 .
Pentru a putea înţelege corect principiile de repartizare a spectatori10r în tribune este foarte important de stabilit numărul intr[trilor şi sectoarele pe care le deserveau. Într-un amfiteatru intrările trebuie să fi
fost destul de numeroase în raport cu capacitatea acestuia, suficient de
largi, pentru a nsigura intrarea şi evacuarea rapidă şi comodă a spectatorilor. La Sarmizegetusu amfiteatrul avea 12 intrări încorporate (fig. 1).
'finînd cont de dimensiunile tribunelor, ele erau suficiente. Amfiteatrul
militar de la Carnuntum avea tot 12 intrări încorporate, deşi capacitatea
su era de 8600 de spectatori, mult mai mare ca la Sarmizegetusa 1 ~. Acela~i număr de intrări exista şi în amfiteatrul de la Deva (Chester) 13 , deservind tot 8000 de spectatori 14 • Ambele edificii citate, deşi cu o capacitate mult superioară celui de la Sarmizegetusa (vezi mai jos), au ace.. A. Audin, în Latomus, XXVIII, 1, 1969, p. 25.
'.5 E. Dyggve, op. cit., p. 112-113, fig. 54 a, 62.
6 L. Klima, H. Vetters, op. cit., Beilage I, fig. 25, 28.
1 F. H. Thompson, în Actes du IX-e Congres lnternational d'Etudes sur les
Frontieres Romaines, Mamaia, 1972, Bucureşti-Koln-Viena, 19î4, p. 358, fig. 1.
8 S. Reinach, Repertoire de reliefs Grecs et Romaines, III, Paris, 1909, p. 270,
pe o terracotta din Campania. Bussemaker, E. Saglio, în Dll, I, 2, s. v. circus,
fig. 1518, 1532.
9 F. H. Thompson, Zoe. cit.
ia G. Szinte, în HTRTE, VIII, 1893-1896, 189î, p. 35-37; C. Daicoviciu, op.
Clf., p. 401.
11 C.. Daicoviciu, op. cit., p. 402.
12 J. Kolendo, în Archeologia, XXX, 1979-1981, p. 48.
u F. H. Thompson, op. cit., fig. 1.
u G. Forni, în 1lpu/1tm, XIII, l!Jî5, p. lî5.
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de intrări ca şi acesta, ceea ce ne duce la (:Oncluzia că la Sarmizegetusa accesul la tribune fusese soluţionat optim. Patru dintre intrări
(fig. 1/II, V, VIII, XI) despart cîte un cuneus dublu din maenianum primum. Ele erau evident destinate celor care ocupau locuri acolo, în cunei
ce le flancau. Străbătînd aceste intrări, spectatorii ieşeau prin vomitoria
pe acea praecinctio susţinută de zidul din spatele podium-ului, pe unde se
~ircula. Pe zidurile radiare existau, probabil, trepte de piatră care conc:uc-e<.1u spre rîndurile aflate mai sus în unul sau altul dintre cunei. Alte
ratru intrări (fig. 1/1, VI, VII, XII), deosebite ca aspect şi dimensiuni,
servc2u accesului în maenianum summum şi poate în cunei mari de marsine din maenianum primum. Aceste intrări, mai puţin comode, sînt însă
mai dificil de reconstituit ca aspect. In fine, alte patru intrări (fig. 1/III,
IV, IX, X) erau situate de o parte şi de alta a celor două loji de onoare.
Ele erau utilizate de către cei care trebuiau să ajungă în loji şi pe 'JX)âium. Ajungeau şi ele la aceeaşi praecinctio mai sus amintită, de unde
se cobora, pJ]>babil, prin cîteva trepte pe podium. In acest fel, specta:;1rii erau separaţi încc1. de la intrare, diversele grupuri şi categorii soCJ, le neamestecîndu-se nici măcar în acest moment. Pe de altă parte, sis~cmul era şi foarte practic. Trebuie să fi existat modalităţi de a indica
încă în faţa intrării sectorul în care conducea aceasta. După configuraţia
pragurilor exterioare, accesul din afara monumentului se făcea prin
i:1termediul unor porţi duble de lemn ce se deschideau, probabil, spre
culoarul interior al intrărilor 15 •
Cele mai sigure indicaţii privind dispunerea locurilor în amfiteatru
şi statutul ocupanţilor acestora ni le oferă însă inscripţiile găsite pe spă
tarele unor bănci de piatră sau pe gradene simple 16 . Valoarea întregului
lot de inscripţii păstrate este mult scăzută însă datorită faptului că nici
una nu a fost descoperită in situ. De aceea vom fi obligaţi să recurgem
1a numeroase analogii, luate fie din legislaţia de la Roma s2u din alto
colonii, fie la inscripţii găsite în alte amfiteatre la locul lor iniţial, pentru a stabili unde erau aşezate la Sarmizegetusa locurile cu inscripţii.
Din cele 24 de inscripţii considerate a fi legate de desemnarea locurilor
i:-1 um:iteatrul de la Sarmizegetusa, la care noi mai adăugăm una, 15 ;iu
fr•s~ s'gm· scrise pe spătarele unor bănci de piatră (bisellia), din care
;c,stuzi se mai păstrează 8 exemplare în Muzeele din Sarmizegetusa şi
Leva (A.ne.ra, nr. 1-15). Din total, două erau de marmură (una dispurută.), iar 13 din piatră de calcar (6 dispărute sau neidentificate). In ceea
<e priveşte dimemiunile ce au putut fi stabilite, majoritatea fiind fragmentare, băncile au înălţimea totală cuprinsă între 0,56 şi 0,75 m, înălţi
r.ea locului de şezut între 0,28 şi 0,45 m, adîncimea băncii (inclusiv spă
i:,,rul) între 0,33 şi 0,56 m, grosimea spătarului între 0,07 şi 0,10 m, înăl
ţimea literelor între 0,10 şi 0,17 m. 1n ceea ce priveşte lungimea, doar
patru bănci par s,1. se fi păstrat aproape întregi. Intre ele, singura de
marmură are Li2 m lungime (Anexa, nr. 11). Celelalte trei au u lungime
între 1,40 şi 1,64 m (nr. 5, 12, 13). In fine, alte două fragmente lungi de
1,30, respectiv 1,46 m, par să fie părţi însemnate din piesele iniţiale
(nr. 9, 14), iar o alta menţionată în texte din secolul trecut ar fi avut
1~
16

G. Szinte. Joc. cit.
!DR, III /2, 28-52, p. 61-62.
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1,70 m lungime (nr. 1). Pe baza dimensiunilor pot fi desprinse o serie
de concluzii. Din lungime, lăţime şi înălţime, rezult[1 c:1 erau mai multe
tipuri de bisellia, destinate unor grupuri mai mari sau mai m1c1.
ATînd în vedere că două exemplare (nr. 5, 12) au doar în partea stîng,-1,
respectiv dreaptă rezemătoare pentru braţ şi nu sînt sparte la cealaltc'i
extremitate, înseamnă că se continuau cu tronsoane de dimensiuni apropiate. E greu de spus în toate cazurile cite asemenea tronsoane urm,1u.
Pentru banoa nr. 5, datorită dispunerii inscripţiei, considerăm c[1 la lungimea sa de 1,50 m se lipea altă bucată de aceeaşi lungime, banca avîtid
deci în total circa 3 m. O altă constatare ce poate fi făcută este ec-1 în
două cazuri sigur (nr. 9,13) şi posibil în altele, băncile au îmi.lţimea tota1t1
si a locului de şezut cu circa 0,20 m mai mică decît restul. În schimb,
aceleaşi exemplare au o adîncime mai mare decît celelalte, iar înălţ:
mea literelor este mai mică. Acest lucru pare să demonstreze că uncie
bănci au fost lucrate într-o manieră diferită. De aceea, ele ar putea proveni fie din ateliere diferite, fie din perioade diferite. În fine, lii.sînd de-o
parte fragmentele ce conţin o singură literă şi nu au nici o semnificaţie,
mai există trei fragmente de inscripţii care puteau să aparţirn1. unor
bisellia, dar tot atît de bine şi unor plăci cu inscripţie (nr. 16, 17, 18).
O alta (nr. 19), datorită grosimii de 0,20 m ce depăşeşte cu mult
celelalte spătare sigure, trebuie eliminată din categoria bisellia, fiind un
fragment dintr-o gradenă simplă sau dintr-o placă de piatră.
In ceea ce priveşte dispunerea şi caracterul inscripţiilor, trebuie ar:1tat că în două cazuri există litere atît pe spătar cît şi pe partea anterioară a locului de şezut (nr. 6, 14). Prin analogie cu alte bănci, literele
de pe spătar trebuie considerate ca desemnînd antroponime. Cele de pe
locul de şezut sînt mai greu de explicat. Inscripţiile pe bisellia pot fi
încadrate în două categorii. 1n nouă dintre ele putem identifica antroponime, niciodată urmate de vreo funcţie, dar majoritatea sînt fragmentare.
Numele proprietarilor sînt prescurtate fie printr-o singură literă, fie prin
două, fie prin grupuri de litere. In alte trei inscripţii (nr. 2, 5, 8) pot fi
v,'izute funcţii, explicit sau doar bănuite.
Pentru cele mai multe dintre inscripţii nu avem elemente de datare.
Nu este ~adar cert dacă acestea au existat de la începutul funcţionării
amfiteatrului sau sînt făcute mai tîrziu. Pentru amfiteatrul de la Aquincum s-a emis părerea că inscripţiile ce desemnează locuri sînt din vremea lui Severus Alexander, cele mai timpurii fiind, probabil, şterse şi înJocui te17. O singură inscripţie din amfiteatrul Sarmizegetusei poate fi atribuită perioadei Severilor (nr. 3) 18 , restul neputînd fi datate. Evident c,'i
o serie Gl.e inscripţii din secolul II şi-au putut pierde cu vremea semnificaţia şi schimba proprietarii, fiind şterse şi înlocuite. Pe de altă parte
însă, se ştie că locurile puteau fi moştenite şi deci păstrate în familie 1!1•
17 R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Roman Empire, Cambridge
(Massachusets), 1963, p. 102.
18 IDR, IIl/2, 31, pe considerentul nomen-ului Aur(eliu~).
19 L. Friedlaender, în J. Marquardt, Le culte chez Ies Romains,
II, Paris,
1890, p. 2lii9, nota 4, care citează texte din Valeriu.,; Maximus şi Cicero. De exe:11plu, un cetAţean primise dreptul de a deţine pentru copiii şi urmaşii
lui un
spaţiu lat de 5 picioare.

I- MFJTEATRUL DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETIJSA

227

1n acest caz inscripţii puse timpuriu puteau rămîne multă vreme neschimLate.
Cea mai mare parte a băncilor de piatră erau aşezate pe podium.
Pentru a vedea cui revenea dreptul de a le ocupa va trebui să examinăm
pe scurt dispoziţiile unor legi promulgate de diferiţi împăraţi:.>0. La Roma
ocuparea locurilor în teatre şi amfiteatre era încă demult strict legată
de poziţia socială a fiecărui cetăţean sau grup. 1n ceea ce priveşte teatre]e ni s-au păstrat prevederile unor legi:.> 1 • Deşi acestea nu se referă
explicit şi la amfiteatre, trebuie să avem în vedere faptul că amfiteatrul,
ca tip de monument specific roman, a apărut relativ tîrziu:.>~. Pe de altă
parte, el a rezultat din aşezarea faţă în faţă a două teatre~:i_ Foarte probabil c{1 legile mai vechi ce se refereau la teatre, încă mult mai numeroase în vremea lui Augustus, au fost ulterior extinse şi asupra amfit.eatrelor, ce nu erau altceva decît nişte teatre duble. Se ştie că senatorii
~i cavalerii dobîndiseră încă de timpuriu privilegiul de a ocupa primele
14 gradene în teatre. ln anul 67 î. e. n. lex Roscia theatralis le confirmă
acest drept, fiind apoi reîntărit de Augustus prin lex Julia theatralis,
pentru ca Domiţian să întăreascu şi să aplice mai riguros vechile dispoziţii iar alţi împuraţi să le completeze cu noi precizărF 4 • Este evident că
in teatrele şi amfiteatrele proyinciale nici numărul cavalerilor şi uneori
nici dimensiunile edificiilor nu făceau posibilc:i o repartizare absolut iden!ică cu cea de la Roma. Oricum, principiul legal rămînea însc:i valabil.
Inscripţiile găsite în diferite provincii confirmă acest lucru:?:,_ Pe băncile
de la Sarmizegetusa nici o inscripţie nu specifică calitatea de cavaler şi
nici un nume nu poate fi identificat cu al vreunui cavaler cunoscut din
alte epigrafe. Cavalerii sînt însă bine reprezentaţi în inscripţii la Sarmizegetusa, fiind atestaţi 2l2 6 • Dintre ei se recrutau membrii aparatului
superior administrativ şi sacerdotal al coloniei. Toţi cavalerii aveau cu
siguranţă locuri rezervate pe bisellia situate pe podium.
Este binecunoscut faptul că toate colegiile de magistraţi şi de sacerdoţi municipali aveau rezervate locuri speciale în Qmfiteatru:ri. Cei
mai importanţi magistraţi ai Sarmizegetusei, duumviri, aveau evident
lc-cu.ri rezervate în una din cele două loji de onoare. Chiar într-un amfiteatru militar ca cel de la Carnuntum una din lojile situate în aceeaşi
poziţie ca şi la Sarmizegetusa era destinată llllviri-for municipiului CarE. Cuq, în DA, III, 2, s. v. lex, p. 1151, 1162.
O. Navarre, în DA, V, 1, s. v. theatrum, p. 204-205.
J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeuz Imperiului, Bucureşti,
1979, p. 285. Primul amfiteatru de piatră, deci stabil, apare la Roma abia .-a
29 î.e.n.
23 Idem, op. cit., p. 284. Astfel a procedat pentru prima oară in anul 53 sau
52 i.e.n. C. Scribonius Curio, avînd ideea originală de a construi două teatre de
lemn legate prin vîrfurile curbelor lor şi montate pe pivot, care invîrtindu-se se
intîlneau faţă în faţă formind un o,·al. Cu ocazia munus-ului din 4li î.e.n. Caesar
adoptă sistemul.
24
L. Friedlaender, op. cit., p. 310-313.
25
De pildă in amfiteatrul de la Syracusa se păstrează nume scrise pe gra<kne, urmate de specificaţia eques Romanus, cf. CIL, X, 2, 7130/1.
:!6 Informaţie dr. I. Piso, căruia ii mulţumim şi pe această cale.
27
Arnobius spune: sedent in spectaculis publicis sacerdotum omnium magistrntuumque collegia, cf. L. Friedlaender, op. cit., p. 312, nota 1.
20

21
22

228

CORIOLAN OPHEA!'sU

aşa cum ne dovedeşte inscripţia găsită in situ în una din ele 28 •
de ei putea sta uneori şi cel care prezida jocurile. De obicei, pe
monumentele figurate sînt redate trei sau patru personaje în lojile de
onoare 20 • Cealaltă lojă similară era probabil rezervată înalţilor funcţio
nari imperiali din administraţia provincială, fie că rezidau la Sarmizegetusa ca procuratorul financiar al Daciei Apulensis, fie că erau doar în
trecere ca însuşi guvernatorul celor trei Dacii şi însoţitorii săi. O bancă
de marmură avea înscrise literele AVG (nr. 2). Putea fi locul unui procurator Allg(usti), dar şi al altui înalt funcţionar impcriaP 0 •
Locuri pe podium avea întreg ordo decurionum 31 • Şi la Sarmizegetusa el trebuie să fi fost alcătuit ca şi în alte colonii din 100 de decurioni.
Pe o bancă s-a păstrat inscripţia dec c (nr. 9). Intregirea dec(urio -nes)
c{ol(oniae)l este foarte tentantă 32 • Dar se putea ca cele 100 de locuri si'i
fi avut o singură indicaţie scrisă, mai ales că sînt şi mul te bănci f;;ir,"i
inscripţie. O inscripţie găsită în colonia Ulpia Ratiaria din Moesia Superior atestă un decurio al colegiului fabrilor ce era primus biselliarius,
beneficiind deci în mod excepţional (altfel poziţia sa socială nedîndu-i
acest drept) de bisellium propriu la spectacole 33 • Intr-o ase:nenea situaţie, ce nu poate fi exclusă nici în cazul nostru, banca nu stătea pe podium printre magistraţi, ci era aşezată în mijlocul grupului social căruia
îi aparţinea beneficiarul acestui favor. Alături de membrii lui ordo decurionum trebuie să fi fost aşezate şi familiile acestora. Soţiile decurionilor nu puteau sta în maenianum summum alături de plebe, servitori
sau chiar sclavi, deşi femeile erau de obicei plasate în acest compartiment al amfiteatrelor. Regula se aplica, probabil, doar femeilor din categorii sociale mai modeste. Nici fiii decurionilor nu puteau sla în altă
parte decît alături de părinţii lor 34 • Ca urmare fiecărui decurion trebuie
să-i fi fost rezervat de obicei pe podium un spaţiu suficient pentru el
~i familia sa. Acest lucru pare a se deduce şi din lungimea mai mare
a unor bănci. In cadrul lui ordo decurionum existau cîteva funcţii sacerdotale importante, atestate la Sarmizegetusa. O funcţie religioasă foarte
importantă, ce încunu~a de obicei cariera municipală, era cea de flamen3i. La Sarmizegetusa sînt atestaţi mai mulţi flamines, unii membri ai
ordinului ecvestru. Funcţia de flamen dădea dreptul deţinătorului de a
avea un loc pe podium 30 • O bancă de calcar văzută mai demult la Peş
teana (nr. 8) avea inscripţia flamen, care trebuie să fi fost urmată şi de
cuvîntul coloniae. Şi calitatea de pontifex coloniae era îndeplinită la Sarmizegetusa tot de cavaleri. Deşi nici o inscripţie nu-i aminteşte în amfiteatru, ştim că pontifii şi augurii aveau dreptul să stea la jocuri pe

nuntum,
Alături

L. Klima, H. Vetters, op. cit., p. 48.
Bussemaker. E. Saglio, op. cit., fig. 1518, 1532.
IDR, 111/2, 29.
31 W. Liebenam, Stădteverwaltung im romischcn Kaiserreiche, Leipz,g, 1900.
p. 237, nota 4.
32 I. Piso, în AIIA, XI, 1978, p. 284, nr. 7.
33 DE, I, s. v. biselliarius, p. 1007.
H O. Navarre, op. cit., p. 204; L. Friedlaender, op. cit., p. 3:18. nol.i 4, c'.lrL"
arată că în Colosseum s-au găsit inscripţii ce desemnau locuri pentru praetextnti.
as R. Etienne, Le culte imperial dans la Peni1isule Iberique d Auguste a DhcUtien, Paris, 1974, p. 198, 223-230.
36 Idem, op. cit., p. 230-231, nota I.
28
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podium37 • Colegiul augurilor era compus în oraşele provinciale, in general, din trei membri3 8 • Pe o bancă se poate citi cuvîntul coloniae (nr. 5).
Deşi lipseşte funcţia, banca este întreagă şi are 1,50 m lungime. La o margine are rezemătoare pentru braţ, la cealaltă nu. Este evident un tronson
ce se completa cu o bucată similară, azi dispărută, pe care era scrisă o
funcţie. Avînd aşadar circa trei metri lungime, pare mai degrabă destinată unui colegiu nu prea numeros, decît unei singure persoane. Ar putea fi vorba despre colegiul augurilor, caz în cere cuvîntul lipsă era
augures. Nu este însă exclus să fi fost rezervată pentru flamen sau
pontifex şi eventual familiile lor, sau pentru vreo altă demnitate munkipală de seamă.
Pe unele bănci sînt înscrise doar iniţiale distanţate ce reprezint.": evident prescurtări ale numelui proprietarului 39 . O astfel de bancă (nr. 12)
cu literele M şi O, după care urma, probabil, un alt tronson pe care
i:rebuie să fi fost a treia iniţială şi poate funcţia, a fost atribuit[! lui Marcus Opellius Adiutor, quaestor, edil şi prefect al colegiului fabrilor 40 • Pînă
nu demult s-a presupus că el ar fi trăit în vremea lui Trai-an 41 • N-ar fi
insă exclus ca el să-şi fi desfăşurat activitatea într-o perioadă mai tîrzie 42 •
O altă bancă, de marmură, (nr. 11), aproape întreagă şi lungă de 0,50 m,
avea doar literele L şi T 41 • A fost găsită în arenă, pe latura sudică lîngă
poarta de est, căzută, foarte probabil, de pe podium. Cele două iniţiale
trebuie să fi făcut parte din numele proprietarului. O bancă de calcar
(nr. 10) păstrată doar într-un desen din secolul trecut, avea o singură
literă la mijlocul spăta.rului, I sau L şi trebuie pusă tot în legătură cu un
nume. Pe alte bănci de calcar (nr. 6, 14) figurau de asemenea iniţiale
ca S, C (I?) sau C pe spătar, dar aveau şi pe faţa anterioară a locului
de şezut litere ca R V (?) sau C (?) O. Au fost considerate şi acestea
legate tot de numele proprietarilor 44 • Pe unele bănci antroponimele pot
fi identificate cu siguranţă pentru că nu avem doar litterae singulares.
Aşa este cea cu inscripţia Valer (nr. 7) sau cea cu inscripţia Avr Muc
(nr. 3), ori I (?) CL(E ?) (nr. 13), ce pot fi mai uşor întregite: Valer(ius,
-ianus), Avr(elius) Muc(ianus?) 45 • Nici un antroponim nu poate fi însă
:n Idem, op. cit., p. 238, nota 3, unde reproduce un pasaj din lex coloniae
Genetivae: eisque pontificibus auguribusque ludos gladiatoresque inter deeuriones
jus potestasque esto.
:111 J. Marquardt, op. cit., p. 126.
39 L. Friedlaender, op. cit., p. 260 arată că in amfiteatrele de la Pola şi Syracusa locurile desemnate prin iniţiale scrise pe gradene simple, nu pe bănci, erau
despărţite prin linii incizate. Nu putea fi vorba deci de locuri cumpărate, ci de
locuri rezervate unor persoane care îşi prescurtaseră numele pe gradenă.
40 I. Piso, op. cit., p. 283, c; pentru cariera sa, vezi şi R. Ardevan, in ActaMN,
.
XXI, 1984, p. 98.
41 I. Piso, în StCl, XVI, 1974, p. 236.
42 Informaţie amabilă, dr. I. Piso.
43 IDR, III/2, 40, fig. 28. Se afirmă eronat că banca s-a păstrat in tribuna de
sud. Ea a fost aşezată acolo doar în urma lucrărilor de consolidare şi restaurare a
monumentului. Astăzi se află în arenă.
44 /DR, 111/2, 51, fig. 38, 34, fig. 23.
45
O inscripţie ce menţionează un Mucianus (IDR, III/2, 316), dedicată, foarte
probabil, lui Nemesis a fost descoperită in săpăturile la amfiteatru din secolul
trecut şi considerată ca provenind de fapt din templul lui Nemesis. N-ar fi exclus
să fie vorba de acelaşi personaj cu deţinătorul locului din amfiteatru, dacă întregirea numelui acestuia este corectă.
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identificat sigur cu vreun reprezentant al aristocraţiei municipale cunoscut din alte inscripţii, nici măcar Marcus Opellius Adiutor, identificarea
b11ncii sale fiind doar ipotetică. De aceea nu era obligatoriu ca toate aceste
l){mci să fi stat pe podium, ele putînd aparţine şi unom ce nu făceau
parte din ordo decurionum.
O inscripţie păstrată pe mai multe fragmente ale unui spătar de
marmură (nr. 16) a fost întregită Zocus 40 • Literele fiind însă distanţate şi
placa fragmentară, ar putea fi vorba şi despre prescurtarea unui nume.
Ca atare, nu avem nici o posibilitate de a şti unde anume era plasată.
ln concluzie, trebuie să subliniem că pe podium erau aşezate bisellia,
'.!reptul de a le ocupa revenind doar aristocraţiei municipale, deţinătoarea
funcţiilor politice şi sacerdotale cele mai importante ale coloniei.
In maenianum primum, în cei 22 de cunei, trebuie să fi avut locuri
colective rezervate ,alte colegii religioase şi meşteşugăreşti din pagi aflaţi
pe teritoriul Sarmizegetusei. Inscripţiile găsite în amfiteatru nu ne spun
!1imic despre locuitorii din pagi. Majoritatea locurilor trebuie să fi fost
pe gradene simple de piatră care nu s-au mai păstrat, dar puteau exista
<;j bisellia, după cum vom arăta mai jos. Pentru a susţine greutatea locurilor şi a spectatorilor a fost necesară umplerea cu pămînt a spaţiilor
dintre ziduri. Iniţial, la începuturile coloniei, cei trei pagi atestaţi în
~eritoriul său, Aquae, Micia, Tibiscum, trebuie să fi deţinut un număr de
locuri în amfiteatrul coloniei. O asemenea situaţie a fost dovedită în am~iteatrul civil de la Carnuntum, unde s-a găsit o ins,cripţie plasată dea~ upra unei intri.'i.ri cu textul: loca pagi Aeleni 4 •. Ea conducea într-un sec~ or rezervat în întregime locuitorilor din acest pagus al municipiului
Carnuntum. Sectorul em situat într-o poziţie destul de bună în maeniar:.um primum. De aceea, considerăm că şi la Sarmizegetusa unii dintr~
c.-unei situaţi în maenianum primum trebuie să fi fost iniţial rezervaţi
pentru locuitorii ce rezidau în cei trei pagi ai coloniei.
Un grup social bine reprezentat în inscripţiile de la Sarmizegetusa
este ordo augustalium 48 • Se cunoaşte din inscripţii găsite în alte aMfi:eatre că augustalii deţineau locuri în amfiteatru 49 • Cea mai edificatoare
inscripţie pentru poziţia în care se plasau aceştia într-un amfiteatru provincial provine tot din amfiteatrul civil de la Carnuntum. Este vorba de
o placă cu inscripţia loca Augustalium municipii A(elii) K(arnuntiY, 0 • Şi
r-:1 era aşezată tot deasupra unei intrări ce conducea în sectorul rezervat
;-,ugustalilor. Acesta era <;ituat în maenianum secundum, într-o poziţie
mai puţin favorabilă decit cea a celor din pagus Aelenus. Nefiind macistraţi, augustalii stăteau de obicei în amfiteatru pe gradene simple de
r,iatră. Unii puteau însă primi în mod excepţional de la ordo clecurionum
o serie de onoruri, între care se număra şi honor l>iselli 51 , dreptul de a
,s I. Pisa, în AIIA, XI, 1978, p. 283-284, nr. 4, care admite insi'1 ~i alte poside lectură.
17 F, Miltner, în RLO, XVII, 1933, col. 36-37, Abb. 13.
'8 Pentru poziţia şi rolul social a lui ordo augu.~talium, vezi R.
FtiPnne,
op. cit., p. 264-281 şi R. Duthoy, în Epigraphica, XXXVI, 1-2, 1974, p. 13-1-154
'9 R. Duthoy, op. cit., p. 152: CIL XIII 1667 (Lugdunum).
5 F. Miltner, op. cit., loc. cit., Abb. 12 şi 2 (planul).
51 Neumann, ln RE, III. 1, 1897, s. v. bisellium, col. 502; DE, loc. cit,; R Dutboy, op. cit., p. 147, nota 129.
bilităţi
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asista la jocuri pe bancă de piatră proprie, aidoma magistraţilor. Am vă
zut însă că ei aveau o poziţie bine stabilită în amfiteatru. De aceea, cei
care se bucurau de honor biseHi nu înseamnă că îşi aveau banca pe podium printre magistraţi, ci în sectorul desemnat grupului social din
care făceau parte. Dată fiind structura arhitectonică diferită a amfiteatrului de la Sarmizegetusa faţă de cel civil de la Carnuntum, locurile
augustalilor trebuie să fi fost plasate tot în maenianum primum, nwenianum secundum fiind egal cu summum, destinat altor categorii sociale
mai modeste. Nu putem şti cît era de întins sectorul augustalilor şi unde
se afla cu exactitate. Un fragment de inscripţie găsită pe un spătar de
cc1lcar (nr. 17) avînd literele AVG urmate de dow'i haste fragmentare a
fost interpretată ca desemnînd unul din rindurile de bănci destinate
augustalilor-5 2 • Dar aşa cum am văzut doar unii dintre augustali puteau
să stea pe bănci de piatră, în acest caz trebuind să-i fie specificat în
primul rînd numele. N-ar fi exclus ca unele dintre antroponimele atestate
pe bănci să fi aparţinut unor asemenea persoane. Dacă inscripţia mai
sus amintită se referă într-adevăr la augustali, ar putea să fie parte dintr-o placă ce indica faptul că augustalii ocupau un cuneus al cărui număr era reprezentat de hastele fragmentare5 3 • Dar honor biselli puteau
primi şi alţii, nu doar augustalii. Sînt atestaţi ca beneficiind de această
onoare decurioni ai colegiului fabrilor 54 sau liberţi imperiali55 • De aceea,
inscripţia mai înainte pomenită putea fi scrisă şi pe spătarul unei bănci
ce aparţinea poate unui Aug(usti) li(bertus). Chiar într-o asemenea eventualitate, poziţia băncii nu se schimbă prea mult, ea rămînînd aşez:ită
în maenianum primum, foarte probabil chiar între augustali 56 .
ln amfiteatru se bucurau de locuri rezervate şi colegiile meşteşugă
reşti57. La Sarmizegetusa un colegiu meşteşugăresc numeros, de altfel
unicul sigur atestat, era cel al fabrilor5 8• Pe un fragment, posibil de spă
tar, (nr. 18) au rămas literele abr, întregite [f]abr(i, -um), iar pe o alt,1
bucată presupusă a fi din aceeaşi piesă, bucla de sus a unui B, P sau Rrn.
Ar putea fi vorba despre unul sau mai multe locuri rezervate fabrilor.
Prin importanţa sa, acest colegiu trebuie să fi beneficiat de un număr
mare de locuri în maenianum primum. Nu ştim însă cum se indica în amfiteatru acest lucru. Un decurio al colegiului fabrilor putea sta chiar pe
biselliumc; 0 • Majoritatea grupului însă, ca şi în cazul augustalilor, trebuie să fi stat pe gradene simple. Fragmentul de inscripţie ce pare să-i
:,2
53
54

:r. Piso, op. cit., p. 284, nr. 6.
Cunei erau de obicei notaţi cu cifre, cf. L. Friedlaender, op. cit., p. 313.
CIL, III, suppl. I, 8086 (Ratiaria), CIL, X, 141 (Potentia).

:., CIL, XI, 3805 (Veii).
56 De multe ori onoarea de a fi admis Intre augustali se conferea împreună
cu honor biselli, cf. DE, loc. cit.
57 L. Friedlaender, op. cit., p. 259, nota 2. La Lugdunum erau 64 de locuri
rezervate colegiilor meşteşugăreşti. La fel, la Arelate aveau locuri rezervate navicularii sau diffusores olearii (CIL, XII, 714), iar la Nemausus nautae (CIL, XII,
3316-3318). A. Grenier, Manuel d archeologie gallo-romaine, II, Paris, 1958, p. 774,
nota I, citează pentru teatrul din Orange pe nautae, utric1ilarii, dendrophori, fabri.
:,a Despre collegium fabrum la Sarmizegetusa, vezi R. Ardevan, în ActaMN,
xv, 1978, p. 167-172.
59 I. Piso, Zoe. cit., rir. 9.
GO Vezi nota 54.
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ateste pe fabri ar putea proveni foarte bine şi dintr-o inscripţie ce specifica calitatea de patronus sau praefectus collegium fabrum a posesontlui
unei bănci. In acest caz însă am avea de-a face cu un cavaler, ce stătea
cu siguranţă pe podium.
O altă inscripţie (nr. 19) al cărei loc iniţial trebuie plasat tot în
maenianum primum este compusă din două fragmente. Pe unul scrie
de suo fecit, iar pe celălalt este un V. A vînd 0,20 m grosime, mult superioară celorlalte spătare de bănci, este mai degrabă un fragment dintr-o
placă fixată pe vreun balteus sau dintr-o gradenă, decît un spătar de
bancă. Inscripţia dovedeşte că unele locuri erau făcute ca munus de către
denmitari 61 • Litera V ar putea să fie parte din cifra ce arăta numărul de
locuri făcute de cineva pe cheltuială proprie62 , dar şi o literă din alt
euvînt al inscripţiei. Oricum, subliniem faptul că se referă la locuri pe
gradene simple şi nu la bisellia, întărind ~stfel presupunerea că existau
numeroase locuri pe astfel de plăci de piatr5.
ln fine, o ultimă inscripţie ce merită mai pe larg discutată (nr. 20)
se afl{1 pe pragul uncia dintre carceres. Este o placă de calcar de
1,35 X 0,55 m, grosimea fiind de circa 0,20 m, aşezată ca prn1 <:;, pe care
-;crie LOC MENSO. Fără a-i da lectura, C. Daicoviclu considera că in;,::ripţia de pe prag desemna intrarea din arenă spre tribune a unui person,11 tehnic legat de reprezentaţii, mensores63 • lnseamnă că se gîndise la
'ectura loc(us) menso(rum). Recent, inscripţia a fos.t reinterpretată. Auto1ii64, deşi nu exclud total ipoteza lui C. Daicoviciu, consţderînd-o posibili:'i,
prefei·ă o altă interpretare. Conform acesteia, ar fi vorba despre un
mensor frumentarius în slujba annonei Sarmizegetusei, care îşi exercita
:rolul undeva în apropierea depozitelor alimentare, iar o inscripţie aşezat.\
pe zidul unei asemenea clădiri desemna locul (s. n.) unde acesta îşi exer::ita atribuţiile, pentru ca cei interesaţi să ştie acest lucru! Aceeaşi ipo;ez.."1 explică ajungerea plăcii în amfiteatru prin mutarea la un moment
dat a locului de dhtribuire a grînelor în amfiteatru şi odată cu el ş1 a
:nscripţiei!! Conform acestei păreri lectura inscripţiei este loc(us) men_,:o(ris). Nici una dintre cele două ipoteze nu ni se par convingjtoare.
:<';ind vorba despre o inscripţie destinată a fi văzută, este dar că ea nu
.iutea fi aşezată pe un prag pe care se călca, cum presupunea C. Daicoviciu şi cur:, acceptă în parte şi noii ei comentatori. Poziţia actuală de
prag al une~ :ntrări n-;1 putut-o primi decît ulterior, cînd cu ocazia unei
:""eparaţii inscripţia a fo<;r refolosită ca material de construcţie. La fel de
:1ormal ni se pare şi faptul ca inscripţia sJ se fi aflat tot în amfiteatru
si înainte de a deveni prag. Aceasta dcor:rec~ pe băncile de piatră, pe
gradene sau pe alte inscripţii din amfiteatre cuvîntul lo.:us sau loca c,pare
frecvent în faţa numelor, funcţiilor sau ocupaţiilor celor cc1re r;cup;1u
locul. Noi considerăm c,1 iniţial inscripţia în discuţie desemna locurile
mensorilor în tribunele amfiteatrului şi deci trebuie întregită loc(a) me~1

I. Piso, Zoe. cit., nr. 5.
ez Un astfel de exemplu în circul din Lyon, cf. A. Grenier, op. cit., p. 903,
nota 2 şi CIL, XIII, 1919, 1805.
83 C. Daicoviciu, op. cit., p. 400. fig. 32.
IM A. Paki, comunicare la se~iunea ştiintifică „Ştiinţa morlF>rnii
si i~t0ri:1".
Cluj-Napoca, 28 febr. 1987; D. Alicu, A. Paki, în .ActaM1\·, XXII-XXIII. HJHS1!186, p. 474--476.
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so(rum)65 • Mensorii erau de multe ori personaje destul de importante,
făcînd uneori parte dintre seviri augustales, despre care se ştie că aveau
locuri rezervate în amfiteatre 66 • La Sarmizegetusa aceştia nu sînt însă
atestaţi. Oricum, mensorii nefiind magistraţi, pot fi plasaţi în amfiteatrul
de la Sarmizegetusa undeva în maenianum primum. Placa nu pare să fi
fost un spătar de bancă, ci mai degrabă o bucată dintr-o gradenă simplă
de piatră. La Sarmizegetusa mensorii trebuie să fi jucat un rol important, mai ales la începuturile coloniei, cînd se cadastra teritoriul rural şi
~e construia intens, poziţie ce le putea asigura şi locuri în amfiteatru.
Apoi, cu o anumită ocazie greu de plasat în timp, cînd amfiteatrul a suferit o reparaţie, placa de calcar a fost refolosită, inscripţia de pe ea pierzîndu-şi importanţa. Este mai greu de explicat de ce la un moment dat
mensorii şi-au pierdut locurile în amfiteatru. Ar fi posibil oa inscripţia s[i
ateste mensori ai oraşului, dar ar putea fi vorba şi despre mensores militari, cum ar fi cei ai legiunii a !III-a Flavia Felix, de exemplu, care
ştim că a participat la ridicarea unor construcţii din oraş în primii an:
ai existenţei acestuia. Cărămizi cu stampila legiunii au fost găsite şi in
ruinele amfiteatrului67 •
Alte locuri din maenianum primum puteau fi probabil ocupate şi prin
plata unei taxe.
In maenianum summum locurile spectatorilor erau pe bănci de
lemn° 9• S-a presupus că acestea erau aşezate pe nişte postamente dt>
marmură cu faţa anterioară sculptată în formă de labă de leu 69 • Un număr destul de mare de asemenea piese au fost descoperite în săpături,
tmele păstrîndu-se încă în Muzeele din Sarmizegetusa şi Deva. Deşi în[i\ ţimea şi adîncimea lor corespund dimensiunilor unor gradene, iar motivul labei de leu este specific jilţurilor de piatră, plasarea unor tăblii de
lemn pe picioare de marmură sculptate pare nepotrivită şi este puţin
probabilă. Adăugăm constatarea că doar faţa anterioară este lucrată.
Lectura a;.iarţine lui I. Piso.
R. Duthoy, op. cit., p. 142 sq.
P. Kirâly, Dacia Provincia Augusti, II, Nagybecskerek, 1894, p. 127-12/J;
C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 230, 247. Deşi nu există dovezi că ar fi vorba de
men,;ori militari, totuşi, trebuie amintit faptul că ridicarea unui amfiteatru, ince-pind cu trasarea planului său, necesita cunoştinţe de topometrie şi inginerie pretenţioase. In acest domeniu specialiştii militari erau de neînlocuit (G. Hallier, La
geometrie des amphitheâtres militaires sur le limes du Rhin et du Danube, comunicare la Limeskongress, Bad Deutsch Altenburg, 1986, pusă la dispoziţia noastră
cu deosebită amabilitate de dr. M. Bărbulescu). ln cazu} amfiteatrelor acest lucru
poate fi verificat comparind regularifatea şi exactitatea planurilor celor militare,
faţă de cele civile, de multe ori trasate cu stlngăcie (problemă discutată de E.
Dyggve, op. cit., p. 39-41). Cel mai bun exemplu este amfiteatrul civil de la
Carnuntum (F. Miltnar, op. cit., Abb. 2). Planul amfiteatrului de la Sarmizegetusa
este destul de corect executat, simetria conturului său amintind de geometria amfiteatrelor militare. De altfel, şi cele mai apropiate analogii pentru planul său slnt
cele ale unor amfiteatre militare ca cel da la Deva (Chester) şi Carnuntum (vezi
notele 6, 13). Trebuie adăugat faptul că şi la Lambaesis, de exemplu, amfiteatrul
a fost construit de legiunea III Augusta, dar inscripţiile de pe gradene dovede,;c
că er~ un amfiteatru civil ridicat pentru oraş şi pentru teritoriul său (J. Kolendo,
op. czt., p. 54). Militarii puteau deţine loc\l,I'i în amfiteatrele civile, ca la Aquincum, de exemplu (J. Kolendo, op. cit., p. 47, 52).
611 L. Friedlaender, op. cit., p. 312; expresia maeniano summo in ligneis apare
la Tacitus.
111 G. Szinte, loc. cit.
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restul laturilor fiind nefinisate, precum şi existenţa pe faţa orizontală
superioară a unor orificii dreptunghiulare mari precum şi a unor şanţuri
-ce merg pînă în marginea pieselor, asemănătoare celor necesare turnării
plumbului fluid. Existenţa băncilor de lemn n-a făcut necesară umplerea
c1:1 pămînt a compartimentelor deasupra cărora erau aşezate. Aici nu
existau bisellia şi locuri rezervate prin inscripţii. Cei din maenianum
summum nu mai aveau alţi spectatori cu care să-şi poată compara şi
aprecia poziţia. Cei care ajungeau aici, în ultimele rînduri, se puteau
considera privilegiaţi doar faţă de cei care rămăseseră afară. Deşi nu
există inscripţii care să provină din acest ultim compartiment al amfiteatrelor, legislaţia Romei şi izvoarele literare atestă că aici era locul
plebei (pullati), a unor apparitores, a personalului şi servitorilor magistraţilor, a femeilor70 • Este evident că se stătea mai puţin comod ca în
rest.
ln urma analizei repartizării în amfiteatru a diferitelor persoane şi
grupuri atestate de inscripţii sau alte surse se desprinde concluzia că
locurile amfiteatrului nu se ocupau deci fa întîmplare, iar obţinerea unui
loc bun la spectacol nu era în funcţie de cumpărarea unui „bilet" mai
scump. In societatea romană locul ocupat de individ -sau de grup la
jocuri nu era o problemă tehnică, de vizionare, ci mai ales una de prestigiu sociaF 1 . Poziţia fiecăruia arăta ce loc ocupa în societate. Un loc mai
puţin prestigios în amfiteatru era foarte greu de a fi îmbunătăţit, tot
astfel cum în societate diferite grupuri erau separate de bariere greu
de trecut. Ingenui erau separaţi de sclavi prin naştere. Această deosebire
era aplicată, cel puţin de iure, şi în amfiteatru•~- Nici augustalii, liberţi
în majoritate, nu-şi puteau dep[1şi condiţia juridică, deşi unii erau bogaţi
şi activi pe plai'!. social. Ei puteau doar să-i imite pe magistraţi, stînd
pe bisellium, dar acesta nu era aşezat pe podium. Aristocraţia municipală
era un grup închis în care se putea greu pătrunde. În amfiteatru podium-ul îi era destinat în exclusivitate. Dac,·1 spectatorii nu se puteau
amesteca în amfiteatru, ei nu se amestecau nici măcar la intrare sau ieşire. Imaginea amfiteatrului reflect[1 structura societăţii romane provinciale, exprimînd concret o situaţie socio-juridică rigidă. Este adevărat
că uneori aceasta contrastează cu starea economică şi cu alte elemente
ce dovedesc o oarecare mobilitate socială.
O problemă ele importanţ[1 socio-demografică este stabilirea capacităţii amfiteatrului de la Sarmizegetusa. lncă primii arheologi care au
să,pat jumătatea sa nordică au încercat să estimeze numărul de spectatori
pe care-i putea găzdui edificiul. P. Kinaly a ajuns la concluzia73 că existau nouă rînduri de locuri. Apoi, măsurînd lungimea lor pentru jumă
tatea nordică şi atribuind 0,45 m pentru fiecare loc, calculează că încă
peau 2000 de oameni în jumătate din amfiteatru, deci în total 4090. Nein70 Venimus ad sedes ubi pulla sordida veste inter femineas spectabat
turba
cathedras, spune Calpurnius, apud L. Friedlaender, op. cit., p. 338, notele 2, 3.
7 1 J. Kolendo, op. cit., p. 52.
72
Iniţial în teatre şi amfiteatre sclavii şi străinii erau excluşi. In vremea
Imperiului, sclavii erau însă admişi cel puţin de facto. Horatius şi alţi autori constată că sclavii asistau la spectacole pentru a însoţi autorităţile, cf. L. Friedlaender,
op. cit., p. 258, nota 4.
13 P. Kirâly, op. cit., p. 125-126.
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dicind modalitatea de calcul a lungimii rîndurilor, ne face să credem că
a măsurat pe teren de nouă ori pe traiectul presupus al acestora. O apreciere oarecum diferită aparţine surprinzător lui G. Szinte, care săpa<;e
împreună cu P. Kiraly. Acesta ne spune74 , fără a da vreo explicaţie, că
existau opt rînduri cu o capacitate de 1888 de locuri, evident în jumă
tatea nordică săpată. Aceasta înseamnă că, după G. Szinte, existau in
total 3776 de locuri. Intr-o planşă el prezintă o secţiune prin latura nordică a tribunelor. In desenul său băncile din primul rînd sînt lipite de
zidul din spate, circulaţia desfăşurîndu-se deci prin faţa lor, situaţie puţin probabilă, deoarece baUeus-ul de pe zidul arenei ar fi redus buna
vizionare. Din secţiune rezultă că autorul considera că în maenianum
primum erau patru rînduri de bănci, iar · în maenianum summum trei. Am arătat deja că locurile nu constau în totalitate din
bănci de piatră. In reconstituirea lui Szinte scările ajung pe zidul podium-ului, cîtă vreme noi considerăm că urcau pînă la o praecinctio din
spatele acesţuia. De asemenea, în spate, între ultimul rînd de bănci şi
coama zidului exterior al amfiteatrului, autorul citat considera că erau
aşezaţi mali ce susţineau un velarium75 • Noi sîntem de părere că pentru a susţine o ac:;tfel de ipoteză nu există suficiente date, fiind mai degrabă de acord că pe o anumită porţiune amfiteatrul era protejat de un
acoperiş de ţiglă, sprijinit pe o structură de lemn76 .
La rîndul său, C. Daicoviciu, după ce dezvelise integral amfiteatrul,
afirma că acesta ar fi avut circa 5000 de locuri7 7 • Intrucît nu n.e ofen"i
modalitatea de calcul, ne face să credem că era doar o apreciere „dupc'i
ochi". ln fine, în 1975, G. Forni, utilizînd o metodă de calcul bazată pe
formule matematice folosite în general pentru a afla capacitatea teatrelor, ajunge la concluzia că amfiteatrul de la Sarmizegetusa avea 5200 de
locuri1'3 •
In opinia noastră, cea mai sigură modalitate de a afla capacitt1tea
aproximativă a amfiteatrului este totuşi calculul empiric bazat pe măsu
rători asupra monumentului. Cel mai important lucru cu care trebuie
îaceput într-o astfel de încercare este stabilirea numărului de rînduri
pe care le aveau tribunele. Pentru a-l obţine, am reprezentat grafic o
secţiune prin corpul tribunei (fig. 2), folosind atît dimensiunile oferite
de vechile rapoarte, cît şi cele pe care le oferă astăzi monumentul restaurat. In calculul înălţimii şi adîncimii gradenelor ne-am bazat atit pe
recomandările lui Vitruvius, cît şi pe dimensiunile unor bănci păstrate.
Vorbind despre tl!atre, Vitruvius indică 0,37-0,40 .m pentru înălţimea
gradenelor şi 0,59-0,74 m pentru adîncimea lor, dimensiuni necesare
pentru o bună vizibilitate şi acustică 79 • Dimensiunile băncilor de piatră
se înscriu intre cifrele date de Vitruvius. Ţinînd seama de toate acestea,
am ajuns la concluzia că amfiteatrul de la Sarmizegetusa avea nouă rînduri de locuri. Dintre acestea, unul era situat pe podium, cinci în maeG. Szinte, op. cit., p. 37 şi planşa nenu111erotată.
r., I. Piso, op. cit., p. 285-286 susţine ideea existenţei unui velarium la SarmiZ('getu~a. folosind alte argumente.
·
"" Aşa cum aprecia şi C. Daicoviciu, op. cit., p. 402-403.
77
Idem, op. cit., p. 395.
~ G. Forni, op. cit., p. 153.
79
Vitruvius, Despre arhitectură, V, 10-11, ed. Bucureşti, 1964, p. 217,
-i
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nianum primum şi trei în ma.enianum summum. In general se acceptă că
unui loc era de 0,45 m 80 • Pentru podium-ul de la Sarm.izegetusa
dimensiune ni se pare prea redusă. Aici locurile trebuie să fi fost
mai comode, de cel puţin 0,50-0,55 m. Circumferinţa podium-ului es~
de 178, 75 m 81 • Scăzînd lăţimea întreruperilor sale din dreptul porţilor
şi alte spaţii moarte, punîndu-i la socoteală şi pe cei din lojile de onoare,
pe podium îneăpeau circa 30() de persoane. Am calculat de asemenea circumferinţa ultimului rînd din ma.enianum summum, care este de 247 m.
Ca urmare, în ultimul rînd încăpeau cel mult 550 de oameni. Pe baza
acestor deuă date am calculat lungimea medie a celor şapte rinduri ră
mase, fiind de 212 m. La fel, numărul mediu de spectatori era de 470
în fiecare din cele şapte rînduri. Aceasta înseamnă că trei sau patru
rînduri aveau între 300 şi 470 de locuri, iar restul de trei sau patru aveau
între 470 şi 550 de locuri fiecare. Operînd cu numărul mediu de 470 obţinem 3290 de locuri în aceste şapte rînduri. Adii.ugîncl celelalte două
rînduri stabilite absolut cu cîte 300, respectiv 550 de locuri, ajungem
la cifra de 414fl de locuri pentru amfiteatrul de la Sarmizegetusa. Trebuie să ţinem cont însă şi de faptul că un num/1r de locuri erau pierdute
datorită existenţei celor 12 vomitoria, a numeroaselor scalae, a lojilor de
onoare şi porţilor. De obicei se consideră că circa 10-120/o din locuri
erau pierdute din aceste motive 82 • Aplicînd o reducţie minimă de 100/o
celor 4140 de locuri, rămîn 3726. Calculul fiind însă bazat pe cifre medii,
apreciem că amfiteatrul de la Sarmizegetusa avea circa 3700 de locuri.
S-ar putea ca uneori maenianum summum să fi fost mai aglomerat şi numărul spectatorilor să fi ajuns spre 4000.
Considerîgg„ pe bam unei serii de presupuneri logice, că între capacitatea edificiilor de spectacol şi numărul locuitorilor oraşului pe care-l
de,erveau în momentul ridicării lor poate fi stabilită o legătură, G. Forni
arăta că se poate calcula populaţia oraşelor antice cunoscînd capacitatea
amfiteatrelor acestora. Acordînd amfiteatrului de la Sarmizegetusa capacitate de 52fl0 de locuri, el ajunge la concluzia că Ulpia Traiana avea la
întemeiere 13000 de locuitori lilberi, fără a putea socoti sclavii care erau
excluşi din amfiteatru 83 • Metoda de calcul are o bază logică, întrucît trebuia să se fi ţinut cont de numărul de locuitori ai unui oraş atunci cînd
îşi construia un amfiteatru. Dacă am utiliza şi noi metoda învăţatului
italian, înmulţind cele 3700 de locuri cu coeficientul de 2,5, am ajunge
la ci~ra de 9250 de locuitori liberi ai Ulpiei în momentul ridicării amfiteatrului. Absolutizînd însă această metodă de calcul a populaţiei oraşu
lui, flră a ţine cont de alte criterii esenţiale, este o încercare riscantă
lăţimea
această

'III G. Forni, op. cit., p. 150 consideră lăţimea obişnuită a unui loc de 45 cm,
iar înălţimea gradenelor de 74 cm. E. Dyggve, op. cit., p. 131 apreciază lăţimea
locurilor intre 32 şi 55 cm. El arată că la Pola lăţimea locurilor este de 1 pes
şi 1/12 pe care o consideră inutilizabilă practic. Pentru Salona afirmă că locurile
erau de 50 cm, adică ele 1 pes şi 1/2 pentru adulţii din maenianum secunctum, cîtă
vreme locurile din 11iaenianum primum erau de 2 pedes.
st Atît cinumferinţa podium-lUi cit şi cea a zidului exterior al amfiteatrului
au fost calculate pe computer de către Flaviu Bălibanu, fizician la ITIM - ClujNapoca. căruia ii mulţumim şi pe această cale.
~~ E. Dyggve, op. cit., p. 132.
118 G. Forni, op. cit., loc. cit. tn legătură cu excluderea sclavilor din amfiteatru, vezi nota 72.
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ce duce inevitabil la erori. ln primul rînd, în amfiteatru pi,trundeau de
fapt, foarte probabil, şi sclavii. Nu putem stabili nici repartizarea pe
sexe a spectatorilor, dar este sigur că şi un număr de femei asistau la
jocuri. În fine, un calcul al populaţiei oraşului trebuie să ţină cpnt de
tipul acestuia, de dimensiunile sale şi spaţiul de locuit, de întinderea
teritoriului s{tu rural şi mărimea loturilor de pămînt. În cazul altor oraşe
s-a foiosit ca metodă de calcul a populaţiei debitul de apă al apeductului
oraşului~ 4 • In stadiul actual al cercetărilor, multe dintre aceste probleme
ne sînt încă necunoscute sau sînt insuficient cercetate. De aceea, considerăm 61 un calcul al populaţiei oraşului bazat doar pe cunoaşterea cap;•cităţ~i amfiteatrului nu este edificator85 . El poate constitui doar un
ir.diciu '.Jgic. Cunoaşterea capacităţii amfiteatrului de la Sarmizegetusa
are totuşi o semnificaţie demografică. 1n cazul altor amfiteatre s-a înccrca;t '-"·mărirea evoluţiei demografice a oraşelor prin creşterea capacităţii e,:!ificiilor de spectacol. Astfel, mărirea capacităţii tribunelor unui
amfite..1tru, sau construirea unui al doilea în acelaşi centru urban, demonsLrează printre altele şi evoluţia demografică 86 . În centrele militare,
unde a existat iniţial un amfiteatru militar, s-<a adăugat mai tîrziu şi unul
c;vil. odată c-u creşterea şi transformarea în oraşe a aşezărilor din aprcpierea castrelor. Exi<;tă însă şi oraşe care n-au fost centre militare, dar
şi-au construit două amfiteatre. Aşa sînt: Utica, Puteoli, Divodurum
(l\Ietz), Augusta Raurica, Lugdunum87 • Mai ales în aceste cazuri este
evider.t că ~!pariţia celui de-al doilea edificiu se datora în primul rînd
creşt~rii populaţiei. La Snrmizegetusa amfiteatrul n-a suferit transfermări
esenţiale de la începutul şi pînă la sfîrşitul existenţei sale. Nu a fost
constntit nici un al doilea amfiteatru. Pentru a putea trage o concluzie
<'orectă din această situaţie este foarte important să stabilim data con~truir:i amfikatrului. Din păcate, nu s-a păstrat inscripţia de fundare.
Singui ;1 indic-aţie cronologică. precisă ne este oferită de o ţiglă cu stampilă, datată în 158 e. n. 8 R, folosită, probabil, cu ocazia unei reparaţii. Avem
însă o serie de indicii care ne conduc spre concluzia că el a fost de timpuriu ridicat. fiind printre primele edificii ale coloniei. In coloniile de
veterani, cum era şi Ulpia Traiana, cetăţenii solicitau un amfiteatru la
scurtă vreme după ce se întemeia oraşul. Aşa s-au petrecut lucrurile la
Pompei şi la Pola, de exemplu, unde amfiteatrele se ridică imediat după
întemeiere 89 . ln colonia Ulpia Traiana (Xanten) amfiteatrul datează imediat după 100 e. n., cînd apare şi oraşu,l90 • Amfiteatrul militar de la Deva
H< Pentru Histria, de exemplu, V. Canarache, în SCIV, II, 1951, p. 71 ajunge
pe acea,tă bază la concluzia că în secolul II e.n. oraşul avea 10.000 de locuitori.
Al. Suceveanu, Viaţa economică în Dobrogea romană. Secolele 1-111 e.n., Bucure~ti, 1977, p. 41 şi 47 apreciază că populaţia Histriei ln secolele II-III e.n. era de
10.000-15.000 de locuitori şi cea a întregului teritoriu al oraşului de 15.000-25.000
de oameni.
"" A. Grenier, op. cit., p. 562 consideră că nu se poate calcula populaţia
oraşelor antice clupă numărul locurilor din amfiteatre. J. Kolendo, op. cit., p. 52,
.:io1 a i,, 1 <-:~te ele aceeaşi părere,. arătind erorile la care se poate ajunge acceptînd
calc:11,,: făcut de G. Forni pentru Camuntum şi Aquincum, de exemplu.
aG J. Kolendo, op. cit., p. 40.
111 Idem, op. cit., p. 41.
88 P. Kirâly, ap. cit., p. 127-128; C. Daicoviciu, op. cit., p. 403.
llll H. Kiihler, in EAA, I, s. v. anfiteatro, p. 377.
911 A. G!"er.._er, op. cit., p. 579.
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(Chester), cea mai apropiată analogie ca şi plan pentru cel de la Sarmizegetusa, a fost şi el ridicat la scurtă vreme după 100 e. n. 91 • O inscripţi,~
arată el amfiteatrul de la Porolissum a fost reconstruit în 157 e.n., deoarece se prăbuşise sau se degradase datorită vechimii92 . Săpăturile recente93 au confirmat faptul că la Porolissum a existat iniţial un amfiteatru de lemn şi piatră. înlocuit apoi, evident în 157 e.n., cu unul în
întregime din piatră. Pentru ca o construcţie cum era primul ,amfiteatru
de la Porolissum, ridicat foarte probabil de militari, să se degradeze ir.
aşa măsură incit să fie demolat şi reconstruit trebuia să fi trecut
un
număr considerabil de ani. De aceea primul amfiteatru de la Porolissurn.
ce avea doar zidul arenei de piatră, trebuie să fi fost ridicat înci'1 in
vremea lui Traian sau la începutul domniei lui Hadrian. Dacă soldaţii
din castrul de la Porolissum şi modesta aşezare din apropiere beneficiau
încă de timpuriu de un amfiteatru, este greu de crezut că Ulpia Trakma.
singura colonia din provincie, să fi fost mai prejos. Locuitorii ei, vcte rani, trebuie să fi fost primii care au avut amfiteatru în Dacia. La Sarmizegetusa nu au apărut urme ,ale existenţei unui amfiteatru de lemn.
peste care să se fi ridicat apoi o construcţie nouă de piatră. Foarte pro babil că el a fost construit încă de la început în întregime din piatră,
înainte sau în acelaşi timp cu cel de lemn de la Porolissum. Analiza monedelor descoperite în amfiteatrul de la Sarmizegetusa a dus de asemenea la concluzia că el a fost inaugurat spre sfîrşitul domniei lui Traian94. Reamintindu-ne şi ţiglele cu stampila legiunii a IIII-a Flavia Felix
descoperite în săpăturile la amfiteatru, unitate care a părăsit Dacia cel
mai tîrziu la 118 e.n. 95 , trebuie să conchidem că avem suficiente indic-ii
care să ne facă să plasăm începutul ridicării amfiteatmlui la cîţiva ani
după întemeierea coloniei şi oricum nu după sfîrşitul domniei lui Tra,..
ian96 • M. Macrea ,aprecia că la întemeiere trebuie să fi fost 5000-fi0cJO
de colonişti 97 • Dar este cunoscut faptul că multe colonii, chiar în vrenwa
Republicii, au fost întemeiate de circa 2000 de oameni 9 ~. Această cifră ni
se pare mai aproape de realitate şi pentru populaţia iniţi,ală a Ulpiei Traiana. Faptul că numărul de locuri cu care a fost dotat amfiteatml incă
de la construirea sa în vremea lui Troian continua să fie suficient şi in
secolul III e.n. nu înseamnă că oraşul nu s-a dezvoltat şi c,1 populaţia sa
nu a crescut. Creşterea oraşului dincolo de zidurile iniţiale a fost demonstrată arheologic-99 . Explicaţia f,aptului că amfiteatrul continua să fie suficient de încăpător constă în posibilitatea ca de la un moment. dat lo91
92
93

F. H. Thompson, op. cit., p. 35i.
CIL, III, 836.
I. Bajusz, în .1da1\lf>, VII, 1983, p. 137-138; idem, în ArtaMP, X, Hl!ll5,

p. 136.
94

I. Winkler, în Saryetia, XI-XII, 19i4-l!Ji5, p. 130.
Pentru anul 118 e.n. se pronuntă D. Prota~e, în .11ctal\,/N, IV, 1967, p. 68-fi9.
Mai nou s-a propus anul 114 e.n„ cf. D. Benea, Din istoria militară a ,Wo,·siei
Superior şi a Daciei, Cluj-Napoca, 1983, p. 157-158.
9
ij Aceeaşi opinie exprima şi C. Daico\·iciu, op. cit., p. 396.
97
M. Macraa, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 347.
93 Informaţie dr. I. Piso.
99 Pe baza [ntinsei suprafeţe cu urme de locuire, C. Daicoviciu, op. cit., p. 36::!,
aprecia populaţia Sarmizegetusei la 15.000-20.000 de oameni, Mai de .curind H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizeg.etusa, Bucun:-şti,
1984, p. 23 estimau populaţia oraşului la 25.000-30.000 de locuitori.
!15
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cuitorii ce rezidau în pnui din teritoriul Sarmizegetusei s(1 nu mai . fie
nevoiţi să vină la Sarmizegetusa la jocuri. Cei
de la Micia şi-au
construit la un moment dat propriul lor amfiteatru 100 , iar la Tibiscum.
~are devine cîndva în secolul III municipium, apăruse, foarte probabil,
m aceast(1 vreme un amfiteatru. In această situaţie locuitorii orasulm
Ulpia Traiana, deşi mai numeroşi, continuau să aibă' locuri suficiente în
amfiteatrul lor. Pe lîngă această explicaţie, trebuie să avem în vedere şi
faptul că Surmizegetusa. prin poziţia sa, nu a beneficiat de o dezvoltare
economică similară cu cea a Apulumului, condiţie foarte importantă pentru creşterea populaţiei. Sarmizegetusa a rămas în primul rînd centrul
cultural-religios şi adllilinistrativ al Daciei, o metropolă spirituală. Din
această perspectivă trebuie subliniat faptul că amfiteatrul de la Sarmizegetusa juca şi un important rol politico-religios. Jocurile erau întotdeauna celebrate în zile de sărbători religioase. Edificiul construit pentru jocuri era deci un complement al sanctuarului' 01 • Multe jocuri erau
organizate în legăturii cu cultul imperial, fie cu ocazia zilei de naştere a
împăratului, fie pro salute principis 1112 • La Sarmizegetusa îşi avea anual
locul de întîlnire conciliul celor trei Dacii, prezidat de sacerdos arae
Augusti (coronatus trium DaciarumJ 10:1• Unul dintre principalele rosturi
ale acestei adunări era de a manifesta, în numele provinciilor, loialitatea faţă de împărat1° 4 • S-a considerat că locul de adunare al conciliului
celor trei Dacii era curtea aşa-zisului palat al Augustalilor 105 • Noua ir>terpretare dată acestui complex 100 face puţin pi..obabilă o astfel de posibilitate. De altfel, peste tot în Imperiu, mai ,cunoscute fiind cazurile
Galliilor şi Hispaniilor. conciliile provinciale îşi ţineau adunările în amfiteatre sau teatreI0 7 • 1n apropier~a acestora, într-o concepţie unitară
asupra legăturii amfiteatru-templu, se ridicau sanctuarele dedicate Romei
şi lui Augustus 10 ~. La Sarmizegetusa un asemenea templu nu a fost identificat arheologic. La 80 m spre est de amfiteatru însă a fost descoperită
întîmplător o inscripţie pusă de un sacerdos arae Augusti 109 • S-a emis
ipoteza că în această zonă, situată în incinta sacră, s-ar fi aflat templul
Romei şi a lui Augustus 110 • Zona descoperirii este situată pe direcţia
axei lungi a amfiteatrului, poarta sa principală de est deschizîndu-se spre
zona presupusului templu. Datorit,'i faptului că în fruntea cultului se
100 C. Floca, V. Vasiliev, în Sargetia, V, 1968, p. 121-152. Autorii apreciază
cCt amfiteatrul de la l\'Iicia a fost ridicat încă în vremea lui Hadrian. Această
dalare, nesusţinută de do\·ezi, ni se pare prea timpurie. Capacitatea amfiteatrului
e~te socotită la peste 1.000 ele locuri. G. Forni, op. cit., p. 154 acceptă această cifră.
Folosind datele oferite de cei doi autori şi aplicînd aceeaşi modalitate de calcul
mediu ca şi pentru Sarmizegetusa, noi apreciem că amfiteatru! de Ia Micia avea
circa 1.200 de Jocuri.
1o1 A. Gren.ier, op. cit., p. 562.
1o2 L. Friedlaender, op. cit., p. 273-274, 336.
IM C. Daicoviciu, în Dacica, Cluj, f. a., p. 386-402.
10~ Idem, op. cit., p. 395.
105 Ibidem.
ior. I. Piso, Al. Diaconescu, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 161-183.
10
• R. Etienne, în Bulletin de l'Association pro Aventico, 29, 1985, p. 5-26.
108 Ibidem.
109 IDR, III/2, 217. Pentru Africa cei mai importanţi editores m11nera erau
sact>rdotes provinciae Africae. Cf. D. L. Bomgardner, în AJ A, 93, 1, 1989, p. 86,
r.Gta 1-l.
no Ipoteza aparţine lui I. Piso.
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afla un 8acerdos arae Augusti şi nu un flamen, n-ar fi exclus să avem
de-a face de fapt cu o ara şi nu cu un templu propriu-zis 111 . Viitoarele
săpături vor lămuri această problemă. Oricum, datorită legăturii
careexista între amfiteatru şi sanctuarul Romei şi a lui Augustus, şanso
ca localizarea presupusă să fie corectă creşte.
Aşadar, la Sarmizegetusa conciliul celor trei Dacii, după sacrificiile
din templul imperial, se îndreptc1 spre amfiteatru unde îşi dezbătea problemele. Iată deci că pe lingă rolul important pe care-l juca în calitak
de amfiteatru municipal, găzduind anual şi întîlnirea conciliului provincial, amfiteatrul de la Sarmizegetusa a devenit de la un moment dat şi
amfiteatrul celor trei Dacii. Prin aceasta, importanţa sa depăşeşte li nu tele Sarmizegetusei, extinzîndu-se asupra întregului teritoriu dacic p,ovincial.

ANEXA
INSCRIPŢIILE CARE DESEMNEAZA LOCURI

1N AMFITEATRUL

DE LA SARMIZEGETUSA

A. Bisellia

1 -

Bancă de calcar cristalin, lungime 1,70 m, înălţimea scaunului 0,45 m, lăţi
mea scaunului 0,33 m, !nălţimea spătarului 0.30 m, înălţimea literek•r 0.17
şi 0,15 m. Văzută de Neigebaur prin 1840-1850 la Bretea Rom:1nă i, i pe la
1880 la Măguri, Ungă Lugoj de C. Torma. Azi dispărută. IDR, IfI/2, ,B.

ADALAP
HFN
2 -

Bancă

de

marmură fragmentară.

Azi

dispăruu1.

IDR, III/2, 29.

AVG
3 -

Bancă

de

piatră calcaroasă, fragmentară.

Azi

di,părută.

IDR, III/2,

AVR MVC
4 -

Bancă

de

piatră,

Azi

dispărută.

IDR, III/2, 32.

AVIM
5 -

Bancă

piatră calcaroa,;ă,
!nălţimea literelor

de

O,Sli m,

lungime 1,50 m, înăltime totală 0.70 m, ;i• 1:1wi1rn·
0,11 m. Muzeul .Sarmizegetusa, !DR, III/:!, 33_
COLONIAE

6 -

Bancă

0,58 m,

piatră calcaroasă, lungime 0,80
înălţimea literelor 0,17 m. Muzeul

de

m, înălţime totală O,îS m, acl;ncime
Deva. IDR, Jil/2, 3-1.

C
C

O

Despre diferenţa flamen - .mcerdos, vezi R. Etienne, Le culte imperial
la Peninsule Iberique d Auguste li Diocletien, Paris, 1974, p. 190-191.

111

dans

(?)
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7 -

Bancă de piatră văzută la Peşteana în 1873 de C. Gooss. Azi dispărută (deşi
în IDR, IIl/2 se afirmă că a fost identificată în 1977, lipsa fotografiei şi ne~iguranţa
comentariului asupra existenţei unei bănci sau două ridică îndoie,i asuµra existenţei lor. De aceea am luat drept corectă informaţia lui C.
Gooss, care vorbeşte de două bănci.). IDR, 111/2, 35.

8 -

Bancă

de piatră văzută la
nr. 7). IDR, 111/2, 35.

g -

Banci'1 ele piatră calcaroasă, lungime 1,30 m, înălţime totală 0,56 m,
n,e.1 literelor O,ltJ m. Muzeul Sarmizegetusa. IDR, 111/2, 36.

VALER
Peşteana

in 1873 de C. Gooss. Azi

Bancă

de

(cf.

FLAMEN

DEC
10 -

dispărută

pi:itră calcaroasă.

Azi

înălţi

C

dispărută.

IDR, 111/2, 39~

I ,
11 -

Banc,\ de marmur{1, lungime 1,52 m, !nălţimea scaunului 0,42 m,
spătarului 0,30 m. Muzeul Sarmizegetusa. IDR, 111/2, 40 (lung.
eronat: 0,50 m).

17 -

Band de piatră
adincime 0,51 m,

13 -

lungime 1,72 m. înălţime totală 0,60 m, din care
spă,arul o,,..; m, adincime 0,40 m, înălţimea '.;terelor 0,12 m. Muzeul Sarmizegetusa. !DR, 111/2, 43 (lung. indicată eronat: 1,64 m).

L
calcaroasă
înălţimea

înălţimea
indicată

T

dură,

lungime 1,40 m, înălţime totală 0,70 m.
literelor 0,14 m. Muzeul Deva IDR, 111/2, 41.

M O
Banc{1 de

piatră calcaroasă,

I (?)
14 -

Oanc.'i de>
spătarnl

piatră calcaroasă,

CL (E ?)
înălţime totală

lungime 1,46 m,

0,71 m, din care

O,JJ m, adîncime 0,43 m. Muzeul Sarmizegetusa. IDR, IIl/2, 51.
S C (? sau I?)
R V(?)

15 -

Bancă de piatră calcaroasă fragmentară, lungime 0,85 m, !:nălţimea scaunului
0,15 m, adîncime O,'.iO m, în&Jţimea literelor 0,10 m. Muzeul Sarmizegelu~a.
/DR, IIl/2, 52.

T

n.
16 -

(F'!) II

O

Posibil
a - 18
b - 21
c - 70
Muzeul

spătar

de bancă de marmură compus din trei fragmente:
X 18 X 9 cm, !nălţimea literelor 13 cm
X 24 X 6 cm, înălţimea literelor 13 cm
X 12 X 9 cm, înălţimea literelor 12 şi 14 cm
Sarmizegetusa. IDR, lII/2, 45.
/ V

S

Posibil spătar de bancă de calcar, 35 x 104 X 17 cm, înălţimea litere1or
16 cm. Muzeul Sarmizegetusa. !DR, lil/2, 30.

AVG
18 -

C?)

Posibile bisellia

L / O (C ?)
17 -

(G?

(L ?)

1

Posibil spătar de bancă de piatră calcaroasă compus dio două fragmente:
a - 26 X 33 X 14 cm, !nălţimea literelor 12,5

=m
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b - 16 X 21 X 14 cm
Muzeul Sarmizegetusa. IDR, III/2, 37.
ABR / B
C.
19 -

Plăci

R?)

Două fragmente de calcar:
a - 30 X 135 X 20 cm, înălţimea literelor 14-15 cm
b - 32 X 42 X 20 cm, înălţimea literei 15 cm
Muzeul Sarmizegetesa. IDR, III/2, 50.

SVO
20 -

(P?,

sau posibile gradene simple

FECIT / V

Placă de calcar folosită ca prag, 1,35
ca prag al uneia dintre carceres.

LOC

x

0,55 X 0,20 m.

Zidită

în amfiteatra

MENSO

Piesa IDR, III/2, 38 este nesigw-ă, iar 42, 44, 46, 47, 48, 49 au în generai ('ite
o singură literă şi nu e sigur din ce fel de inscripţii provin. Oricum, sînt nesemnificative din punctul nostru de vedere.
Notă. Acest studiu a fost predat la tipar înaintea celui publicat în colaborare
cu D. Alicu în Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă,
1, 1989. Cel de~al doilea, elaborat pe baza celui de faţă, a fost realizat avînd în
vedere apariţia prezentului studiu mai întîi. şi nu invers, cum s-au petrecut în
cele din urmă lucrurile.
COR/OLAN OPREANU

THE SOCIO-DEMOGRAPHICAL ANO POLITICAL MEANING
OF THE AMPHITHEATRE AT ULPIA TRAIAN.'\ SARMIZEC..ETUSA
(Abstract)
The author discusses the socio-demographical and politica! meaning of the
amphiU1eatre at Sarmizegetusa, based on the architectural structure of the monument and on the analysis of the inscriptions designated places.
Typologically point of view, the amphith~'atre at Sarmizegetusa belongs to the
so-call ed "second type", whicb. doesn't use natural elements for supporting the
stands and the stairs were incorporated tbe building. Its structure consists
of a podium, two honour boxes at the enclings of the short axis of the arena,
maenianum primum including 22 cunei and maenianum summum composed of 21
quadrilateral cubicles (fig. 1). To reach the stands the people had to use 12 entrances, which were enough at all related to the capacity of the stands. Four of
them direct the people to the podium and to the two honour boxe~
(fig. 1/III, IV, IX, X), others four to the maenianum primum (fig. 1/II, V, VIII, XI)
and the last four were designated to serve the maenianum snmmum (fig. 1/I, VI,
VII. XII). The entrances. opened on a praecinctio placed on the second circular
wall, behind the podium.
The inscriptions attesting reservnted plnces in the amphithentre (Anexa, 1-20)
belong to severa! groups. 15 of them were written on the back of the stone
benches (biselliaJ. There were severa! types of bisellia, some of them made of
more pieces (5, 12). Analysing the dimensions, some of them seem to be produced
in different workshops, or in different periods. Three fragments could be bisellia
or stone plaques (16, 17, 18). Two of the inscriptions belonged, probably, to ordinary stone seats (19, 20). Some of the letters in the inscriptions indicate names,
while others could be relnted to some positions in town. Only nr. 3 can be dated
in the third century A. D., because of the name Aur(elius). The main part of the
benches were placed on tlae podium. The author uses many analogies from Rome
rules and from otller ampllitbeatres to state who were the persons seating on the
benches. The first group who had the right to be the occupiers of the benches
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situated on thc podium were the knights, 21 of them being attested at Sarmizegetusa. The duumviri were placed in one of the two boxes, while the other one was
reservated for the high clerks of the Imperial administration of the province (2).
On the podium were seated the ordo decurionum and families. The same position
was destinated for flamines (8), pontifex coloniae and augures (5). No known name~
could be identified in the amphitheatre (maybe nr. 12 was the bisellium of Marcus Opellius Adiutor). Some of them could belong to other persons out of ordo
decurionum.
In maenianum primum there were placed others religious and craftsmen collegia
and people living in the pagi in the territorium of the town. The main part of the
seats were ordinary stone ones, but there were even bisellia. Some of the cunei
must have been destinated for the three attested pagi: Aquae, Micia, Tibiscum.
The same position was established for ordo Augustalium, but those of the Angustales who received honor biselli had their own bench. That doesn't mean that
they were able to seat on the podium, but in the middle of their social group, just
immitating the rnagistrates. The collegium fabrum, very numerous at Sarmizegetu~a. had «ome places in maenianum primum. Decuriones collegii Jabrum, for
example, could have their own biscllia, in the same conditions as Augustales. An
inscription attests the civil or military mensores (20).
In maenianum summum there were wooden chairs. This part was destinated
for women of modest
origin, for the Iow people, apparitores, servants, or even

slaves, probably.
Resuming this analyse, the author shows that in the amphitheatre the seats
were occupied in tight connection with the social status. The image of society is
well reflected in the amphitheatre.
The second part of the study deals with the capacity of the stands. Counting
\t-ie previous oppinions, the author makes his own average estimate. A section
through the stand (fig. 2) presents the nine rows of it. Using an average estimate,
it seems that there were about 3,700 seats in the amphitheatre, 300 of them being
on the podium. The author doesn't agree with G. Forni's oppinion about the number of free inhab;tant,:; d the town, estimated in connection with the number
of places in the amphitheatre. G. Forni estimated that there were 5.200 places and
using this figure he thought that there were 13,000 free inhabitants at the bei:!innings of the colonia. The author calls the attention of some problems which
must not be forgotten when one try to estimate the number of the people living
in the town. First, he shows that the slaves were probably able to enter in the
amphitheatre. lVIUst be also take into account the size of the town and the inhabited area, the surface of its territory and the size of the tenures. Many of these
are not very weII known at Sarmi:regetusia. The demographicaJ significance of the
capacity of the amphitheatre is stressed in the context of the situation of two amphitheatres in the same town, which is often met în the Western provinces, or in
Africa. Many timei; such a state demonstrates a demographical grown. At Sarmizegetusa there is no a second amphitheatre, it.s capacity continuing to be the same
even in a later periocl. Most indications lead to the conclusion that it was built in
stone from the beginning, prohably in the time of Trajan. If its capacity was still
i,nough in the third century, this doesn't mean that the town didn't grow. The archaeology confirmed the development of the town over its initial walls. The author
f'Xplains this situation thinking that the pagi as Micia of Tibiscum raised their
own amphitheatre at some time or other, so their inhabitants were not obliged
any more to come at Sarmizegetusa and their previous places were asigned only
wir the town.
Sarmizegetusa was the spiritual metropolis of Roman Dacia. By this point of
view, stressing the connection between the temple and the amphitheatre, the author'5 oppinion is that the concilium trium Daciarum gathered every year în the
amphitheatre and not in the so called aedes Augw,talinm. He supposes that not very
far, East of the amphitheatre, must be the ara dedicated to Rome and to Augustus.
Thou, the amphitheatre at Sarmizegetusa is serving not only the town but is also
the amphitheatre of the three provinces of Dacia.
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VIAŢA

RURALA IN SUD-VESTUL DACIEI IN SECOLELE II-IV (I)

Teritoriul delimitat între Dunăre, Mureş, Tisa şi munţii Carpaţt
un spaţiu unitar din punct de vedere al reliefului, fiind cunoscut, din secolul al XVIII-lea, sub numele de Banat.
Prelung~rea spre sud a Carpaţilor Apuseni ocupă partea aproape
centrală a teritoriului, relieful muntos fiind caracterizat aici prin înăl
ţimi joase, bogate însă în nenumărate minereuri. La poalele munţilor şi
ruri de dealuri, cu culmile rotunjite şi ascuţite, se prelungesc spre Mureş
într-un veritabil podiş. Cea mai joasă formă de relief o reprezintă cîmpia
Banatului, care înspre vest coboară mult pînă înspre zonele inundabile
ale rîurilor, iar în zonele de contact cu dealurile pătrunde pe alocuri
ca veritabile golfuri spre estul Banatului.
Banatul oferă imaginea unui amfiteatru larg deschis spre cîmpia
Pannoniei, care în ,,7ropierea Tisei era delimitat de o zonă mlăştinoasă
ce forma un obst;:i;i,ol natural greu de trecut, iar spre sud, de nisipurile
mişcătoare de l.f :Deliblata, din apropierea localităţii Vîrşeţ.
O bogată f'eţea hidrografică brăzdează întreg teritoriul permiţînd accesul pînă în cele mai îndepărtate puncte ale Banatului şi oferind în
acelaşi timp condiţii prielnice dezvoltării unor aşezări omeneşti, practicării agriculturii din cele mai vechi timpuri.
Cucerirea Banatului de către romani, în anul 102 şi includerea lui.
mai tîrziu, în provincia Dacia, în anul 106, a marcat începutul unor
transformări şi permutaţii socio-economice în toate domeniile de activitate.
reprezintă

*
1ntreg teritoriul cucerit al noii provincii a trecut în proprietatea Imperiului roman, constituind ager publicus de care dispunea împăratul.
în funcţie de necesităţi. Mărturii epigrafice asupra cadastrării terenurilor
în Dacia nu se cunosc, dar ele sînt asemănătoare cu cele ale altor provincii şi au avut loc, probabil, imediat după cucerirea romană.
Lactantius (secolul III) aminteşte faptul că dacii cuceriţi de Traian
au fost supuşi la plata unui cens-impozit, drept pedeapsă pentru înverşu
narea cu care luRtaseră, ceea ce presupune că avusese loc un recensi'1mînt general al bunurilor şi persoanelor din Dacia, imediat după cucerire1.
O parte a teritoriului constituia domeniul personal imperial şi era administrat ca atare. Î:r. această categorie erau incluse exploatările miniere
aurifere şi metalifere, salinele, păşunile. Proprietatea funciară a fost îm1 Lactantius, De mort. persec. 23,5: ., ... quia parentes eius cens11,i subiuga_ti
fuerant; quem Traianus Decius arsidue rebellantibus poena gratia victor imp0suiK,
cf.' FHDR, II, 1970, p. 6.

DOINA Bl!Nl!A -

248

ADRIAN DE.JAN

părţită
atestată

în funcţie de necesităţi. Astfel, cea mai importantă împărţire
epigrafie a fost cea din anul 108 e.n., cu ocazia înfiinţării Colo-niei Dacica, din veteranii unor legiuni. Cu această ocazie fiecare veteran
a primit în folosinţă cite 400 iugera = 1 km 2, iar pentru coloniştii de
rînd, cetfiţenii romani sau peregrini s-au acordat la fiecare cite 200 de
iugera~. Incepînd cu domnia lui Hadrian, veteranilor nu li se vor mai
acorda loturi de pămînt cu ocazia lăsării la vatră, ci sume de bani, care
permiteau însă cumpărarea unor asemenea loturi.
O mare parte din teritoriul agricol, pădurile şi păşunile Daciei a
fost distribuit, în detrimentul aşezărilor autohtone, pentru armată. Tru pele romane, legiuni sau auxilii, ..m primit în folosinţă terenuri necesar~
întreţinerii proprii. Asemenea terenuri se aflau în apropierea fiecărui
castru şi intrau sub jurisdicţia militară. Dimensiunile unor astfel de
terenuri nu pot fi precizate în genere din lipsă de mărturii epigrafice
Populaţia autohtonă ce locuia în aceste zone trebuia să participe la toate
lucrările impuse de construcţiile rou aprovizionarea trupelor.
O altă categorie de beneficiari ai proprietăţii funciare din Dacia o
reprezentau coloniştii peregrini, veteranii, care se stabileau în diferite
părţi ale provinciei, avînd dreptul de folosinţă asupra terenului cumpărat,
trebuind pentru aceasta să plătească fiscului imperial un tributum. Procesul de vînzare, împărţire a terenurilor agricole, a continuat în secolul II,
în miisura în care mai exista pămînt disponibil, formîndu-se astfel comunităţi de cetăţeni romani, îndeosebi în apropierea drumurilor imperiale
sau a castrelor, comunităţi care, în genere, reprezentau nucleele unor
viitoare pagi şi viei, din care unele se vor ridica la statutul de oraş,
municipium ori colonia. Astfel, apar teritoriile urbane ale oraşelor romane
din Dacia: Drobeta, Apulum, Romula, Napoca etc. 3
Ager stipendiarius constituia o parte a pămîntului, care rămînea în
folosinţa populaţiei autohtone şi care era inferior calitativ celorlalte
terenuri, mai puţin productiv. Populaţia dacică învinsă, aflată în stare
de inferioritate socială a trebuit să plătească impozite, să participe la lu-crările publice şi militare ale provinciei. Descoperirile arheologice sugerează ipoteza că în teritoriul capitalei Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
autohtonii au fost cu totul deposedaţi şi îndepărtaţi. Populaţia dacică a
trebuit să se deplaseze din regiunile mai fertile, care au fost împărţite
coloniştilor şi veterenilor, spre zone mai îndepărtate de centrele urbane,
mai puţin productive, care nu vizau interesul coloniştilor 4 • In asemenea
zone, cum au fost estul Daciei sau vestul Banatului a fost depistată arheologic, uneori, poate şi epigrafie, prezenţa autohtonilor .

•
In sud-vestul Daciei nu există mărturii epigrafice directe, care să
ateste prezenţa unor grupuri masive de colonişti. In schimb, pe Tabula
Peutingeriana, seg. VII, pe drumul imperial Dierna-Tibiscum este amir..M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 112.
Idem, op. cit., p. 115.
' ln Dacia, mărturii epigrafice privind deposedarea autohtonilor in favoarea.
coloniştilor nu se cunosc. ln schimb, în Moesia Inferior, Dobrogea este atestată
epigrafie delil'llitarea teritoriului ausdecensilor in anii 177/179, teritorii pe care dacii
trebuiau să le părăsească (CIL, III, 14437, 2).
2

3
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tită localitatea Ad Pannonios (identificată la Teregova). Toponimul Ad
Fannonios sugerează prezenţa aici, a wmi grup compact de colonişti panr: oni, etnic care a fost preluat ca denumire a localităţii respective.

Toponimele cunoscute în această parte a provinciei ca: Dierna, Tibiscum, Aizisis, Be1-sobis etc. dovedesc preluarea unor toponime traco·clăcice, autohtone, care fie traduse în limba latină, fie latinizate au devenit toponimele noilor centre militare romane. lnsăşi construirea unor
fortificaţii militare romane, la începutul secolului II, a fost impusă nu
numai de poziţia strategică a locului respectiv, ci şi de prezenţa în apropiere, a uneia sau mai multor aşezări dacice, care trebuiau supravegheate
şi constituiau în acelaşi timp mina de lucru necesară în vederea diferitelor lucrări edilitare.
Informaţii indirecte asupra prezenţei unor colonişti, proprietari funciari în sud-vestul Daciei ne oferă inscripţiile funerare descoperite în
Jifrrite localităţi. Intre acestea se remarcă, în mod deosebit, descoperirile de la Me7wdia (Praetorium), unde, în aşezarea civilă, care s-a înfiripat în preajma castrului sînt atestaţi epigrafie veterani (cum ar fi:
Aelius Comelius)5, civili peregrini (Aurelius Peditus şi Aurelia Donata) 6,
~ivili peregrini ca Ulpius Vitalis, Fabius Hatius cu soţia sa Valentina 7 •
Un loc aparte în rîndul acestor descoperiri îl ocupă inscripţia de pe sarcofagul pus pentru Aelia Lepida de c[1tre Aelius Abascantus 8 • Monumentul respectiv, pierdut astăzi, denotă o situaţie materială bună a familiei respectivului. Două inscripţii funerare atestă prezenţa unor c:.emnitari ai capitalei dacice, stabiliţi în această zonă. Prima păstrează fragmentar numele unui ... Paulus dec. col ..., iar a doua, al unui augusta!
21 Coloniei Sarmizegetusa (Decimus Baebatius Chrysantus). Inscripţiile
sugerează existenţa unor persoane care erau proprietari rurali în această
zonă, stabiliţi aici, unde au şi fost înmormîntaţi, chiar dacă în cel de al
doilea caz este vorba evident de un libert ajuns la o stare materiahî.
r,rosperă 9 • Mehadia, anticul Praetorium, prin apropierea sa de Dunăre,
de centrul urban de la Dierna, oa, de altfel, şi prin aşezarea sa pe drumul
irr,perial, ce face legătura cu capitala provinciei, a avut o poziţie privilegiată, favorizată de condiţii naturale prielnice, trezind interesul coloniştilor pentru a-şi întemeia gospodării în această zonă, chiar dacă arheologic, ele nu au fost încă descoperite. Cercetările arheologice, întreprinse
cu mulţi ani în urmă de prof. M. Macrea, au stabilit existenţa, între
rîul Belareca şi şoseaua naţională, a unei întinse aşezări rurale, care eronelogic se întinde din veacul al II-lea pînă în al !V-lea.
Descoperirea la Petnic a unei stele funerare anepigrafe, oare reprez;dă în medalion o familie formată din cinci persoane părinţii şi trei
{:q,ii - dovedesc existenţa în zon{1. a unor mici Jerme rurale de tip ro~an, încă neidentificate arheologic:o_ Descoperiri similare de monumente
funerare sînt atestate la Satu Bătrin (com. Armeni!;i) - dou[1 stele îune5

IDR, III, 1, 84.
IDR, III, 1, 85.
IDR, III, 1, 92.
i IDR, III, 1, 90.
• :Dr., III. 1. RO, 91.
::• {[)f-:, Iii, i, 10-l.
G
1
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rare fragmentare 11, Prigor - un fragment de stelă funerară 12 , Lipova un fragment de stelă funerară anepigrafă 13 , Sînnicolau Mare - stela funerară a veteranului Aur. Timon din legiunea a XIII-a Gemina 14 , poate
Foeni (?) - unveteran Aur. Faustus apare pe un epitaf pentru care
nu există certitudinea că ar proveni din această looalitate:,;_ Prezenţa acestor monumente funerare cu sau fără inscripţie sugerează prezenţa în localităţile respective a unor ferme rurale, gospodării, care au aparţinut
fie unor veterani, fie unor colonişti stabiliţi în acele locuri.
Pe malul Dunării, în aşezarea de la Pojejena inscripţiile funerare
descoperite - din păcate în mare parte fragmentare - amintesc o serie
de personaje civile, care locuiau în aşezarea din apropiere 16 . La fel, la
Moldova Veche o inscripţie aminteşte un sclav Piperas al lui Timostratus-dispensator (casier), Piperas fiind, probabil, înlocuitorul acestuia, ceea
ce face aluzie la existenţa în zonă a unor exploatări miniere aflate în
administraţie imperială 1 î.

Alături

de aceste mărturii epigrafice ce atestă existenţa unor co.J.oromani, veterani, ce trăiau în mediul rural, descoperirile arheologice
efectuate în ultimii ani au permis cercetarea cîtorva villae rusticae la:
Ramna (l), Gornea (1), Caransebeş (2), Iaz (1), Brebu (1), Dalboşeţ (1),
Criciova (1) 18 •
Dimensiunile acestor construcţii rurale, cu excepţia poate a celei de
la Dalboşeţ (85 X 80 m) - pe care specialiştii o contestă că ar fi fermă
rurală sînt, de obicei, modeste. Clădirile respective constituie, în principal, locuinţa proprietarului; doar într-un singur caz a fost surprinsă o
curte înconjurată cu un zid, avînd multe construcţii anexe (grajduri etc.)
(Caransebeş punctul ,,Cîmpul lui Cornean"). Fermele se compun din
două pînă la patru încăperi (excepţie fac descoperirile de la Brebu şi Dalboşeţ), unele avînd un sistem de încălzire cu hypocaust.
Inventarul arheologic descoperit în aceste ferme este, de obicei. :nodest, constînd, mai ales, din fragmente ceramice romane, prea puţine
obiecte din metal, care să ajute la reconstituirea vieţii dintr-o astfe'. de
fermă. In majoritatea cazurilor nu se constată urme de incendiere ori
distrugere a construcţiilor, ci o pc'irăsire a lor. Caracterul modest al fermelor descoperite pînă acum în sud-vestul Daciei întăreşte supoziţ•a că
în provincia nord-dunăreană nu au existat latifundii de mari proporţii
asemenea celor din Italia sau din vestul Imperiului. Deocamdată, în apropierea fermelor cercetate arheologic nu au fost descoperite inscripţii sau
alte monumente funerare care să permită identificarea acestor ferme rurale. De remarcat, că în cîteva cazuri, în unele din acestea s-au de<.coperit fragmente ceramice de factură dacică (Ramna, Gornea), de pildă, la
nişti

11

IDR, III, l, 116,117.
/DR, III, l, 105
13
L. Milrghitan, Banatul în lumina arheologiei, Timişoara, II, 1980, p. 66.
11 /DR, III, 1, 2i4.
15 IDR, III, 1, 273.
rn IDR, III, 1, 16-HJ.
17
IDU, III, I, 26, iar nr. 27 este o inscripţie funerară pusă Flaviei Ingenua
12

de

către soţul
1~

ei Iulius Flavianus.
Vezi .'\nexa nr. 11, 13, 25, 27, 48, 83.
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Ramna în apropierea unui cuptor de ars ceramică în care se găseau şi
fragmente de ceaşcă dacică 1 ().
Col1J\D1ella aminteşte că pentru lucrarea unei moşii de 200 iugera
- cit primea în mod obişnuit un colonist - erau necesare 2 perechi de
boi, 2 rrunători de vite şi 6 scl avi 20 . Deocamdată, în Dacia nu avem
stiri asupra muncii sclavilor în agricultură, probabil, mina de lucru era
asigurată din rîndul populaţiei libere angajată pe termen limitat.
1n cazul fermelor mai mari, acestea erou, se pare, administrate de
cîte un intendent, proprietarii locuind, de obicei, la oraş.
Inscripţiile Daciei amintesc mai mulţi sclavi ce deţineau funcţia de
actor (administrator) şi care ar putea fi puşi în legătură cu un astfel de
serviciu 21 . Un actor, Hermandio, din serviciul lui M. Turranius Dil ...
este cunoscut la Tibiscum22 , fiind arendaşul averii acestuia.
Fermele rurale se concentrează, după cum se observă, în preajma
unei localităţi mai importante, avînd în apropiere castre, dar şi aşez{iri
ale populaţiei autohtone2 3 , nu departe de căile principale de comunicaţie
şi nu în ultimă instanţă în locuri fertile şi propice agriculturii. Se remarcă, în primul rînd: Tibiscum (3-4 ferme, numărul fiind desigur
mult mai mare), Melwdia (prin numărul epigrafelor descoperite). Pojejena, Bersobis, Ramna şi, mai <.ipoi, localităţi mai retrase din znna marilor aşezări rurale, cum ar fi: Satu Bătrîn, Petnic, Prigor, Lipova etc.~ 4 •
Cronologic, fermele rurale descoperite pînă ;_icum, in sud-vestul Daclei, se încadreazi't în intervalul m;_ire cuprins intre secolele II-III c.n.,
deci, pe durata provinciei.
In cadn1l domeniilor imperiale intrau păşunile (pascua), care erau
cdministrate de conductores. În mod obişnuit p[1şunile erau asociate ,cu
salinele (saLinae) într-o singură administraţie. Asemenea conductores sint
utestaţi epigrafie în Dacia, ei desfftşurîndu-şi activitatea în diferitP locuri
prin arendaşi (actores). O inscripţie de la Tibiscum a fost închinahi. lui
Mithras25 pentru sănătatea lui P. Ael. Marius de către Hermanclio, actor·,
1

ia Inf. Octavian Răut, care a participat la săpăturile efectuate, în anu! 1' 161,
la Ramna.
~,; M. Macrt!a, Vinţa. . ., p. 295; I. Glodariu, în ANRW, Ir, 6, p. 11,,,_
~ 1 CIL_, III, 1181, 1182, 1573 a.
22 !DR. III, 1. 145.
23 Vezi discuţia la E. Thomas, Rămisch!' Villen i11 f'annonien, Budapestn, Ir,
p. 379.
2 ~ Cercetările nrheologice întreprinse cu deosebire în ultimii ani au abordat
_oroblemele cele mai de seamă nle i<;toriei antice din sud-vestul Dacit'i, cum ::r fi:
,·inemul de fortificaţie, aşezările rurale romane şi daco-romane în secolele I I - I [ [
~i. mai ales, după părăsirea provinciei în anu! 2îl. Din ,1ceastă cauz:\, informa\i:\
noastră a trebuit să se bazeze de• multe 01·i cioar pe cercetări de teren, studicn.>.1
sinematică
a unor centre economice, aşez{iri daco-romane e,le abia la început,
mr,terialele fiind în parte inedit0. La aceasta se adau.g[1 şi o serie de dl'SCOPL'riri
vu·hi rămase, din păcate, încă nepublicate. Anexa înlocmită de noi o considerf1m
de la început ca incompletă; ea reflectă stadiu] cercell'irilor şi cunoştinţelor din
acest moment. De asemenea, nu avem certitudinea de a fi surprins toate descope· irile cunoscute din Banatul iugo!',Jav (R.S.F.I.), avîn.d acce-; doar la literatura
rr:: l veche (Milleker, Berkeszi) şi periodicele cunoscute (Rad Vojvodansl.:ili Muzea 1.
D,ir credem că în Anexă au fost cuprinse cea mai mare 1':•rte a descoperirilor ct:nc«cute pînă acuma sau care ne-au fost oferite cu amabilitate de colegii: Ovidl•.1
Boz•J (Muz. Reşiţa), M. Moroz (Muzeul Lugoj), I. Răctu!f'•,c'U (Muz. Banatului,_
~ CIL, III, 1363; Sargetia, V, 1968. p. ~2: Acta.'11\', III, 1966, p. 158, nota :;:;
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amintit mai sus. Personajul este cunoscut şi din alte inscripţii de la
Micia şi Domneşti ca conductor pascui et salinarum, ceea ce face dovada
că şi această zonă era administrată prin acelaşi sistem. Hermandio, dedicantul inscripţiei, amintit, de altfel, şi mai sus în calitate de actor, probabil, se ocupa şi de organizarea exploatării păşunilor. Se crede, că aceşti
conductores arendau de la fiscul imperial dreptul de a păşuna pe aceste
domenii turmele proprii de vite, dar, probabil, că în schimbul unor sume
de bani; o parte a terenurilor erau lăsate localnicilor, sumele fiind plă
tite prin intermediul sclavilor-arendaşi2 6 •

.

Prezenţa populaţiei autohtone a fost sesizată arheologic în preajma
castrelor militare, a unor viei sau centre urbane, prin apariţic1 ceramicii
autohtone dacice lucrate cu mîna, ca dovadă în parte a folosirii mîinii
de lucru indigene la diferite lucrări militare sau civile, în atelierele meş
teşugăreşti. In castrele de la Tibiscum, Arcidava, Praetorimn, Pojejena etc., cu diferite prilejuri, au fost descoperite fragmente cera'11ice
de factură dacică. Tn vicus-ul ce s-a format în preajma castrului de la
'I'ibiscum, în diferite clădiri civile sau ateliere meşteşugăreşti (fierărie 27 ,
sticlă, de bijutier etc.)2' a apărut ceramică de factură autohtonă.
Prezen~a în preajma şi în interiorul centrelor militare romane a unor
forme ale culturii materiale dacice, constituie o dovadă peremptorie a
existenţei, în apropiere, a unor aşezări autohtone, a căror populaţie trebuia să îndeplinească diferite corvezi şi prestaţii, fiind în acelaşi timp
sub controlul şi supravegherea romană.
Cercetări arheologice recente c1u identificat sub templul lui Apollo,
descoperit la Iaz, la 3 km est de castrul de la Tibiscum, o necropolă
dacică tumulară, databilă în secolele III-II î.e.n., ceea ce denotti c:1
aşezarea dacică trebuie să se fi aflat undeva în apropiere 29 •
Cucerirea romană cu toate implicaţiile de natură politicfl, economic(1,
socială a adus şi mari permutaţii demografice prin însăşi aducerea unor
grupuri compacte de colonişti, sau de persoane izoL1te, prin vnerani etc.,
restrîngînd teritoriile obştilor săteşti dacice sau determinînc! chiar mutareJ. lor în locuri mai puţin fertile. Prin aceasta romanii au căutat s,'i
asigure supravegherea populaţiei dacice, supunerea ei totaF: :~in punct
de vedere economic; toate aceste măsuri iniţiate de Traian '.;'i atenuate
apoi, au adus modificări în structura c1şezărilor indigene în amplasarea lor~ 0 •

.

Aşezările daco-romane se concentrează pe cursurile unor :rîuri, spre
exemplu, Caraş, Bîrzava, Bega, Timiş, Aranca şi a afluenţilor lor; ele
erau aşezări deschise, pe malul unui curs de apă. In alegerea ,al:lplasării
aşezărilor daco-romane se observă grija deosebită pentru ca lcc-ul respec-

M. Macren, Viaţa. . . p. 298.
D. Benea, în MCA, Braşov, 1981, p. 309-310.
Ibidem.
--- -- -,,..-:
~'9 Cercet{1ri arheologice efectuate de Petru Rogozea, în anul 19ll3, incă inedite,
J" Vezi discuţia la I. Glodarîu, Aşezări dacice şi daco-romane îa
Slimnic,
Bucureşti, 1982, p. 82 sq.
28

'.!7
2~
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tiv s,'i fie ferit de inundaţii (în cazul cîmpiei de vest), pe promontorii mai
ridicate ce constituiau în caz de nevoie şi un mijloc de apărare. In zonele
de deal, aşezările se întind pe terasele înalte ale unor rîuri, avînd poziţii
ferite în calea vînturilor puternice, mai întotdeauna pe pantele însorite
ale unor forme de relief.
In ultimii ani cercetările arheologice au abordat prin săpături sistematice sau de salvare mai multe aşezări daco-romane, cum ar fi: Jab:ir,
Hodoni, Moldova Veche, Grădinari, Cioreni-Timişoara, Freidorf-Timişoara, Iecea Mică. Cercetările de teren, care se întreprind în vederea
identificării unor aşezări aflate pe locul unor viitoare construcţii industriale, vor constitui mijlocul prin care în scurt timp, harta aşezărilor
daco-romane din sud-vestul României se va completa cu centre al căror
număr încă nu-l putem bănui. 1n cursul anului 1986, cercetarea doar a
vetrei satului Satchinez a dus la identificarea a peste 49 de aşez:iri, databile din neolitic pînă în evul mediu dezvoltat. De aceea, sîntem conştienţi că anexa prezentată la lucrarea noastră (va fi publicată în numt1rul
viitor al Actei Musei Napocensis), constituie doar un început în completarea repertoriului arheologic daco-roman de pe raza celor trei judeţe:
Arad, Caraş-Severin, Timiş.
In cursul cercetărilor arheologice întreprinse pma acum au fost depistate aşezări rurale, cu locuinţe de suprafaţă sau bordeie şi S('mibordeie, avînd ca inventar, mai ales, ceramică cenuşie, lucrată la roarn sau
de culoare maronie-neagră, lucrată cu mîna de factură dacică. Asemenea
descoperiri sînt datate de majoritatea specialiştilor în secolele III-IV e.n.
Se constată însă, în inventarul multor aşez;;'tri prezenţa ceramicii
roşii, lucrate la roată, de factură provincială romană, cu forme tipice
de: urcioare, străchini, căni, databile în secolele II-III, la care se
adaugă este adevărat în cantitate mică - fragmente de terra sigillat(l,
ori imitaţii după această ceramică, alături de fragmente de amforă, dat~bile în secolele II-III. Prezenţa acestor categorii ceramice constituie un
indiciu important în datarea unor astfel de aşezări (în cazul că lipsesc
piesele de datare sigură, cum ar fi: monede, fibule, opaiţe etc.) încă din
timpul provincieP 1•
Cităm selectiv prezenţa ceramicii roşii de factură provincială romană în aşezările de la: Broşteni, Corneşti, Criciova (,,Cîmpul lui Mocrean"), Herneacova, Hodoni, Iecea Mică, Moldova Veche, Satchinez,
Grădinari, Cioreni şi Freidorf-Timişoara 12 .
Terra sigillata fragmentară a fost descoperită la Timişoara-Ciorerii,
Hodoni, Iecea Mică, Freidorf-Timişoara, Satchinez, Becicherecul Mic11 •
Fragmente de amforă romană au fost depistate în aşezările de la
Timişoaro-Cioreni, Iecea Mică, Satchinez, Biled, Freidorf-Timişoara 34 .
Descoperirile monetare izolate sau în tezaure, databile în timpul provinciei Dacia, deci, între anii 102-275, care au apărut în vestul Banatului (respectiv, la vest de linia de castre Lederata-Tibiscum) se con31

lncetnrea producţiei de terra sigillata la mijlocul secolului III şi, implicit,
ei din inventarul unor aşezări constituie o posibilitate de datare a aces-

dispariţia

tora.
32

VC'zi Anexa nr.: 52, 53, 56, 71, 88, 99.
Vezi Anexa nr.: 53, 56, 88, 99.
u Vezi Anexa nr. 6, 56, 88, 99.
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centrează de-a lungul aceloraşi cursuri de apă cum ar fi: Timiş, Caraş,
Aranca. Numărul localităţilor în care s-au efectuat asemenea descoperiri
pînă acum se ridică la 58 35 • Cele mai numeroase descoperiri se constată
]n prima jumătate a secolului II, epoca Traian-Antoninus Pius, pentru
ca spre sfirşitul s~lului II circulaţia monetară să se restringă, rămînînd
în continuare redusă 36 . In cîteva localităţi, ca, de pildă: Becicherecul Mic,
1:;înnicolau Mare, Deta, Timişoara, Bela Crkva, Itebey, Vîrşeţ (ultimele
trei în R.S.F.I.) se constată o circulaţie monetară neîntreruptă în cursul
secolelor II-III.
In perioada următoare, după părăsirea Daciei de către romani, a~e:.7,,'irile daco-romane se înfiripă sau continuă să existe în preajma ori pe
lc,cul fostelor aşezări din secolele II-III, de-a lungul aceloraşi cursuri
de apă, avînd aceeaşi structură de aşezări deschise, nefortificate. În zor,ele vestice ale Banatului, cum ar fi la: Iecea Mică, Ciorcni-Timişoara,
Freidorf-Timişoara alegerea locului pentru aşezare s-a făcut în strînsă
c·,>relare cu condiţiile naturale, pe promontorii înalte care permiteau construirea locuinţelor, ele fiind protejate de inundaţii, dar şi de eventualele
pericole externe.
Descoperirile recente de la Grădinari, din punctul „Şelişte", atestă
o aşezare întinsă din care pînă acum nu s-au cercetat decît două locuinţe şi dow1 cuptoare de ceramică. Ceramica apărută este atît cărămi
zie romani\ cit şi cenuşie, ambele lucrate la roată. Analiza materialului
ct•ramic apărut, şi care va mai apare în cursul cercetărilor viitoare, ar
putea deveni un element de referinţă în analim ceramicii din aşezările
,.J;1C'O-ro'llane, databile în se<:olele III-IV.
Lu Cioreni-Timişoara, gropile locuinţelor sînt, de obicei, săpate în
~:ratul de lut viu pînă la adîncimea de 1,10-1,40 m. Nivelul de cultură
daco-roman a fost în parte bulversat de lucrările de as.:m(ire ale unei
b<llţi. Bordeiele dezvelite constau, de obicei, dintr-o singură încăpere, cu
dimensiuni variabile, între 4,50 X 4 m şi 2,75 X 2,50 m, de formă aproape
patrulateră. La unele bordeie au fost surprinse urmele de pari ce susţineau pereţii din nuiele, pe care se aplica apoi un strat de lut, amestecat
~u pleavJ. De asemenea, în cazul a două bordeie (3 şi 4) s-a descoperit
<lfnprenta unui stîlp central ce susţinea acoperişul.
La semibordeiele 1 şi 2, în peretele vestic al acestora, s-a descoperit
~ îte o vatră săpată în mal, în schimb în bordeiele cercetate (3-5) nu s-au
it,entificat vetre în interiorul încăperilor. La bordeiul 5 s-au observat
:rei nivele de locuire, el fiind amplasat în apropierea unei fîntîni. In cele
cinci secţiuni trasate au fost depistate o groap[1 de provizii şi una menajeră aparţirund bordeiului 3.
In aşezarea de la Hodoni-,,Pustă", au fost dezvelite 11 locuinţe,
c;;:-e apar la o adîncime de circa 1,50 m de la nivelul actual de călcare.
A')ezarea de la Hodoni se caracterizează prin mai multe tipuri de locuinţii:
J locuinţă de suprafaţă, 2 semibordeie (3,50 X 3,50 m; 2,40 X 1,50 m) şi
35
D. Benea, Das Romerlager von Tibiscum und seine Uolle im l ·erteid.igungssystem von Siidwest-Dakien, în Studien ZLL den Militărgrenzen Roms li I, Aalen,
J [)63, p. 459.
36 Ibidem.
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8 bordeie. Aşezarea nu a fost epuizată, întinderea ei ajungînd pînă la
600 m în lungime.
Locuinţele sînt de formă patrulateră, avînd în unele cazuri două
1nc,1peri, despărţite de un perete de lut cruţat, lat de 0,20-0,25 m. Intr-un singur caz, la un bordei se constată o refacere şi o lărgire a lui.
De usemenea, în majoritatea cazurilor în interiorul locuinţelor se constată
urmele unor cuptoare menajere (B 1) sau a unor vetre simple de ioc
(B 3, 4, 6, 9p 7 •
1n apropierea locuinţelor au fost depistate 16 gropi de provizii, 7 gropi
menajere, vetre de foc şi cuptoare exterioare locuinţelor.
Cu occ1zia lucrărilor de irigaţii, întreprinse în dreptul cartierului Freidorf-Timişoara, în luna mai 1984, în şanţul df' canalizare, lat de 3 m.
au fost surprinse, la adîncimea de 0,90 m de la nivelul de călcare actual,
urme de locuinţi"1-bordeie, avînd la distanţa de 3-4 m gropi de provizii,
conţinînd un bogat material ceramic cenuşiu, datat în secolele III-IV,
dar şi ceramica lucrată cu mina de culoare brun-cafenie.
Sondajele efectuate la Greoni, Ilidia, Moldova Veche au permis
identificarea şi dezvelirea în aceste zone' a unor locuinţe de supra~aţă
sau bordeie cu un bogat material ceramic, unelte din fier etc. 18
La Moldova Veche, punctul „Vinograd", pe malul Dunării, au fost
descoperite două locuinţe: un semibordei la adîncimea de 0,80 m şi o
locuinţă de suprafaţă la adîncimea de 0,55 m, cu dimensiunile de 2,30 X
X 2,20 m. În ambele locuinţe s-au descoperit cîte o vatră realizată din
fragmente de cărămizi romane (diametrul de 0,50 m). In faţa locuinţei de
suprafaţă se păstrează o a doua vatră 39 •
Intre amenajările gospodăreşti, care au fost sesizate arheologic, ~-:rnpile de provizii sînt cele mai numeroase. Ele sînt amplasate în preajma
locuinţelor şi în spaţiul dintre acestea. La aşezarea de la Hodoni-,,Pustă"
au fost identificate 16 gropi de provizii: cilindrice cu pereţii nearşi 9 buc.; în formă de clopot, cu pereţii puternic arşi - 2; în formă de
butoi - 2; trapezoidale - 2; circulare în partea superioară şi m1.ilt
bombate în partea inferioară, cu pereţii puternic a~i - 140 •
Dimensiunile gropilor de provizii variază între 1,10-2,20 m, iar
adîncimea între 1,20--1,80 m. La unele gropi se observă de jur-îm,prejurul
gropii urme de pari (D = 5-7 cm), ce susţineau, probabil, un acoperiş
(Gr. 1, 2, 3, etc.). ln unele cazuri se văd urme de lemn de la amenafi.ri
interioare, cum este în cazul gropii 7, fără a se putea reconstitui ex3ct
această amenajare; la alte gropi, pe fundul acestora, se observ,1 urme·
de pari, ce susţineau un grătar din lemn (?) sau o leasă de nuiele (?). În
unele cazuri, după deteriorare, gropile deveneau depozite menajere.
Alte gropi de provizii au fost identificate în aşezările de la Cior2ni
şi Freidorf-Timişoara, Satchinez şi Moldova Veche (vezi anexa).
Gropile de provizii cercetate pînă acum constituie un element de continuitate observat şi ÎPl aşezările daco-gete. Sistemul lor de amenajare
37

Gh. Hichir, Geto-dacii din Muntenia fo epoca

romană, Bucureşti,

Hrn4, p.

35-3R.

Vezi Anexa nr. 51, 57, 71.
O. Bozu, Noi descoperiri de la Moldova-Veche, comunicare
sesiunea Muzeului din Caransebeş, - martie 1984.
40 A. Bejnn, în StlstB, IX, 1983, p. 13-21.
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e,a simplu şi eficace fie prin arderea lor prealabilă, fie prin realizarea
unor lese din nuiele sau grătare, care se lipeau apoi cu lut, lesele asigurînd
protejarea gropilor de infiltraţiile apei sau ale unor rozătoare. Gropile
erau utilizate pentru depozitarea cerealelor, dar, probabil, şi a altor
provizii.
Caracterul rural al aşezărilor este evidenţiat şi de prezenţa în oanti: ..,te mare a rîşniţelor de tip roman, fragmentare ori întregi, din tuf
;Jlcanic, ce atestă gospodării stabile în care avea loc prelucrarea produ;;elor agricole principale4 I.
Ocupaţiile locuitorilor c1şezărilor daco-romane ;iu fost cele obişnuite
: '7. mediul rural: agricultura, creşterea vitelor, pă:,toritul, la care se
... dac1gă o serie de îndeletniciri nelipsite: dulgheria, făurăria, olăria, ţe
'>Utul etc.
Descoperirea unor unelte din fier şi, îndeosebi, a unor brăzdare din
.:ier romane la: Vrsac (5 buc.), Kuvin (1 tuc.), ambele în R.S.F.I., Molclovc!-Veche, Pescari, Dierna, Tibiscum (3 buc.), Biiile Herculane 42 , denotă
utilizarea uneltelor romane ca principale instrumente de lucru. Alături
C:e &cestea se remarcă apariţia altor unelte ca: sape (Tibiscum, secolele
II-III), Cornea (secolul IV), Moldova Veche (secolul IV), săpăligi. seceri,
cosoare de vie, acestea din urmă mărturie a practicării viticulturii. Prezenţa puţin numeroasă a uneltelor agricole din fier în aşezările rurale
daco-romane, ar putea fi un indiciu că ,acestea eruu încii, îndeajuns de
scumpe şi, deci, nu puteau exista în orice gospodărie, ceea ce ar explica
]ipsa, în genere, a inventarului metalic mare din mai multe aşezări
rura 1:' c:le provinciei. O pondere însemnată a uneltelor reprezintă cele
c.unfc::ţionate din lemn.
Condiţii naturale propice au favorizat în sud-vestul Daciei cultivarea
cerc 11 elor şi, îndeosebi, a griului, meiului etc., pe care provincia l-a şi
cxpurli.,t în veacurile II-III e.n. La Tibiscum, într-o prăvălie anticii,
;n dcu~-1 recipiente din lemn au fost descoperite seminţe de orz (Horeum
z·ulyare) şi mazfire (Pisum sativumyi. În groapa de cenuşă din faţa unui
cuptor de ars oale (secolul III) de la Tibiscum au apărut sîmburi de
c!reşe sau vişine, ceea ce d2not:~ existenţa unor livezi de pomi fructiferi,
care alături de cultivarea viţei de vie constituil:' o preocupare şi pentru
~,ceastă ocupaţie. Prezenţa pe unele rr:onumente votive a unor motive
orn:1mentale cu struguri şi vrejuri de viţc1 de vie, s:1u a numeroaselor
invocaţii şi reprezentări ale lui Liber şi Libera constituie m[irturii indirecte ale acestor ocupaţii4~.
Ocupaţia complementară a~riculturii, determin:1tă în primul rînd de
zoni.l geografică, creşterea vitelor era favorizată în sud-vestul Daciei de
existenţa păşunilor. Reliefurile de pe Columna lui Traian sînt revelatoare
în redarea unor turme de animale: oi, capre, cai, boi. ln marea majoriVezi anexa.
C. Tătulea, în Oltenia, IV, 1982, p. 83 sq.
Determinări efectuate de Marin Circiumaru de la Institutul de arheologie
Bucureşti. Seminţe de plante din familia Balsaminacea (,.Slăbănog"), cultivate
ca
plante ornamentale, au fost descoperite într-un mormlnt de la Saravale, iar seminţe din planta numită „Gura leului" într-un medalion de bronz roman de la
Tibi-.cum, sînt singurele indicii sporadice ale cu1tivării unor flori.
,. IDR, III, 1, 141, Tibiscum şi o alta inedită.
H
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•,ate a aşezărilor rurale romane şi daco-romane se constată - judecînd
materialul osteologic descoperit şi cercetat - creşterea pentru hrană
a bovinelor, ovicaprinelor şi porcinelor. In inventarul locuinţelor de la
Moldova Veche predomină prima categorie; în schimb, în aşezarea de la
Cioreni-Ti mişoara, ovicaprinele,
O inscripţie descoperită la Marga (jud. Caraş-Severin) 45 , aminteşte
un colegiu al utricu1'arilor, pentru care Ael, Diogenes ridică un templu
inchinat zeiţei Nemesis, Atestarea utricutarii. (meşterii care confecţionau
burdufuri, utriculus = burduf, ,poate, pentru cimpoi [?]) constituie un in~iciu al prelucrării unor piei de animale.
Creşterea păsăritor de curte este documentată prin oasele descoperite
h inventarele cîtorva locuinţe cercetate, sau a unor coji de ouă (Bodoni, Freidorf-Timişoara).
O alt{1 îndeletnicire nelipsită în mediul rural era dutgheria. O serie
de unelte ca: clălţi (Tibiscum, Moldova Veche, Gornea, Dierna, Freidorf7imişoara), topoare, din fier, etc., dovedesc practicarea acestui meşteşug
5n anumite aşezări rurale. Prezenţa pădurilor în sud-vestul Daciei a avut
un rol important în folosirea lor ca material de construcţie şi apoi ca
lemn de foc. Probabil, în fiecare comunitate să fi existat meşteri care
!:ie ocupau cu acest meşteşug.
Apariţia masivă a zgurii metalifere şi a urmelor de cuptoare de redus
minereu în zona aşezărilor rurale de la: Şoşdea, Fizeş, Jabăr, Moldova
.Nouă, Bodoni, Folea, Sipet, Satchinez etc., denotă pretucrarea metalului
::;-i aceleaşi comunităţi rurale, mai ales, în veacurile III-IV e.n. Alături
de metalurgia fierului şi prelucrarea lemnului, olăritul ocupă un loc
important în comunităţile rurale. Identificarea unor centre ceramice în
c:propierea unor centre militare romane din secolele 11-111 şi continuarea
2ctivităţii acestoria în veacurile următoare la: Tibiscum, Dracsina lîngii
Timişoara, Grădinari, Arad-Ceala şi Vrsac (R.S.F.I.) denotă prosperitatea
acestei ocupaţii 46 • Numărul cuptoarelor era, desigur, mult mai mure, desrnperirea lor, pînă acum, făcîndu-se fortuit. În cazul ultimelor ateliere
se constatc1 folosirea materiei prime locale, avînd în compoziţie ca degresant pietricele sau mică. Acest fapt sugerează posibilitatea existenţei în
apropierea unor comunităţi rurale a unor mici ateliere de olărie ce le
~eserveau, fără ca producţia lor de tradiţie locală şi sub influenţa romană
să ating,i nivelul unor mari centre ceramice rurale cum ar fi cele de la
Cristeştii pe Mureş ori Micăsasa.
Ocupaţiile casnice torsul şi ţesutul sînt documentate prin numeroase
fusaiole descoperite în mai toate aşezările cercetate pînă acum. Pentru
a suplini lipsa unor fusaiole, uneori în aşezările rurale se descoperă simple frogmente ceramice, care erau perforate, fiind folosite în acelaşi
scop.
Cu tot caracterul rural al unor aşezări cercetate pînă în prezent la:
Bodoni, Cioreni-Timişoara, Moldova Veche, Grădinari etc., în care agricultura şi creşterea vitelor au un rol determinant, se constată prezenţa şi
~1 celorlalte meşteşuguri, care asigurau aproape integral producerea bunurilor necesare traiului.
după

45
•

0

lDR, II, 1, 272.
D. Benea, în Potaissa, III, 1982, p. 22-41.
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Prezenţa unor piese de import (unelte, accesorii vestimentare, podoabe) conduce spre concluzia că aceste aşezări au fost antrenate în relaţiile de schimb bazate pe monedă. Contactele permanente şi regulate în
timpul provinciei, prin tîrgurile locale şi negustorii itineranţi, au adus
produse meşteşugăreşti romane pînă în cele mai indepărtate centre rurale.
După părăsirea Daciei de către romani, în cursul veacurilor III-IV
e.n., circulaţia monetară intensă în spaţiul cuprins între Tisa. Dunăre
şi Mureşn, dovedeşte existenţa în continuare a unor relaţii de schimb
cu Imperiul roman. Descoperirile monetare, alături de numeroasele te.zaure databile în secolul IV, se concentreaz(t în două zone mari: 1. malul
Dunării avînd o întindere destul de largă înspre interior şi 2. cîmpia de
vest a Banatului, unde majoritatea descoperirilor se concentrează pe ace}eaşi cursuri de apă, ca şi în secolele precedente. Densitatea cea mai mare
a descoperirilor monetare este documentată în teritoriul cuprins între
Mureş şi Bega. Repertoriul întocmit, în anul 1974, de către E. Chiri1(1
şi colaboratorii săi, s-a îmbogăţit în ultimii ani cu o serie de descoperiri
noi, apărute atît pe teritoriul României, cît şi al R.S.F.I. 4s Pătrunderea
masivc'i de monedă romană în sud-vestul Daciei, în secolul IV, cu toate
restricţiile severe impuse la graniţe de Imperiu, sugerează apartenenţa
.-!cestei zone la lumea romană.
Prezentarea celor mai de seam(1 descoperiri cunoscute pînă acum,
referitoare la viaţa rurală din secolele II-IV în sud-vestul Daciei, conduce spre cîteva concluzii:
Cucerirea romană a determinat în sud-vestul provinciei (la fel ca
în tot restul Daciei romane) schimbări radicale, prilejuite de introducerea unui nou sistem de exploatare a terenurilor, de folosire a unei tehnici
mai avan,;ate, constînd, în primul rînd, din unelte de metal. Aceşti factori
vor determina, desigur, un spor al producţiei agrare.
Apariţia coloniştilor în grupuri compacte ori izolat, aşezarea unor
veterani, au influenţat creşterea demografică a populaţiei. Amplasarea
fermelor rurale, de tip vina rustica, în apropierea unor aşezări autohtone
,;iacice, în locuri propice agriculturii, în apropierea unor cursuri de apă
şi nu în ultimă instanţă în preajma drumurilor imperiale au constituit
condiţii favorabile prosperităţii gospodăriilor romane. Între aceste ferme
rurale (modeste ca dimensiuni) şi aşezările indigene din apropiere s-au
stabilit contacte şi relaţii economice şi sociale.
Aşezările daco-romane din secolele II-III e.n. (în mare parte necercetate pînă acum) şi-au continuat existenţa în sate, avînd ca tip obiş
nuit de locuinţă bordeiul şi semibordeiul. Descoperirile au sesizat asemenea aşezări în preajma castrelor militare romane, apoi în întreg spaţiul
Banatului, cu predilecţie de-a lungul unor cursuri de apă. În secolele
III-IV în mare parte aşezările continuă să fiinţeze pe vechile locuri, ori
în preajma acestora. In noile aşezări se observă orientarea locuitorilor
spre a-şi asigura toate cele necesare în gospodăria proprie; aşa, se explic,1 apariţia unor mici ateliere rurale ce deserveau o comunitate ~u mai
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N. Guclea, I. Stratan, Trei tezaure romane de secolul IV din Ba-

nat, Lugo_j, 1974, passim.

'' Ibidem.

\!AŢA RURALĂ

IN SUD-VESTUL DACIEI

multe (din jur), cu produse

meşteşugăreşti,

cum ar fi: atelierele de

olărie,

J <-mrărie, dulgherie etc.

Sud-vestul Daciei. ca, de altfel, întreaga provincie, a fost un teritoriu agricol prin excelenţă, la care se adaugă şi prelucl'area minereurilor
bogate din zonă, fără a avea dovada, deocamdat[1, c[1 în secolele III-IV
sînt aşezări distincte de mineri şi meşteşugari în prelucrarea metalelor.
Pc întreg teritoriul Banatului antic pînă acum sînt cunoscute în jur
de lOG localităţi în care au apărut urme de a~ezC1ri, databile în secolele
lII-IV. În vatra multor localităţi actuale se constat<\ existenţa a 2-:;
aşezări, ceea ce ridică numărul lor pînă la aproape 160. Deşi cercetările
sînt, deocamdată, relativ puţine, ele evidenţiaz[1 o viaţă rurală intensă
~i unitară prin toate formele ei de manifestare pe întreg teritoriul cuprins
fntre Mureş- Tisa-Dunăre.
Una din com:ponentele acestui carncter unitar al culturii materiale o
reprezintă aşezările, tipurile de locuinţă, gropile de provizii, ceramica de
tradiţie autohtonă dacică lucrată cu mina, alături de ceramica cenuşie
în cele două variante ale sale, fină şi mai zgrunţuroasă, cu certe influenţe romane în forme şi decor. ln organizarea aşezărilor rurale daco-romane se observă locuirea lor îndelungată prin sistemul de construire al
locuinţelor, şi, mai ales, prin organizarea gospodăriilor cu toate anexele
lor, atribute de seamă în identificarea unei populaţii stabile, ce se ocupa,
în principal, cu lucrarea pămîntului.
In timpul provinciei Dacia, contactele cu sarmaţii iazigi, ce locuiau
între Tisa şi Dunăre, au fost controlate de romani, care au supravegheat
aceste triburi turbulente, impunînd un control asupra lor fie prin forţa
expediţiilor, fie prin acordarea unor înlesniri comerciale. În momentele
de pe.ce, sarmaţii iazigi au constituit un debuşeu pentru produsele agrare
şi meşteşugăreşti daco-romane. Condiţiile impuse de M. Aurelius quazilor, privind interdicţia participării la tîrgurile organizate în provincie
pentru a feri aşezările locale de eventualitatea unui atac, trebuie s<"t fi fost
aplicate şi altor triburi barbare cum ar fi sarmaţii 4 ~.
Pe teritoriul Banatului în secolele II-III e.n. lipsesc mormintele sarmate. De fapt, în timpul provinciei lenta pătrundere a unor grupuri izolate nu este documentată arheologic. Descoperirile izolate de morminte
cunoscute, îndeosebi, în vestul Cîmpiei Banatului, apoi spre sud, zona
Vrsac, credem că nu sînt -anterioare sfîrşitului secolului III - începutul
secolului IV.
ln contact cu populaţia daco-romană, sarmaţii pierd într-o mi"1sură
considerabilă caracterul culturii lor materiale, şi, mai ales, ceremonialul
funerar, care este puternic influenţat de contactul cu cultura materială
romană, dacică şi celtică';o_ Aşa se explică prezenţa în mormintele sarmatice
a ceramicii dacice şi romane. Sarmaţii iazigi, care au pătruns la est de
Tisa, au convieţuit cu autohtonii şi s-au influenţat reciproc, după cum
dovedesc unele descoperiri arheologice.
ln secolul IV e.n. Banatul a fost teritoriul care a interesat Imperiul
roman în mod deosebit pentru exploatările sale miniere, ori pentru a
H
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Gh. Bichir, în Dacia, N.S. 21, 197i, p. 169, 197.
K. Horedt, Si<'benbiirgen im spiitromische Zeit, Bucureşti, 1983, passim.
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asigura drumul spre salinele TransilvanieP 1 • Circulaţia intensă în 1ntreg
de sud-vest al Daciei, aproape neîntîlnit pe nici un alt sector al
frontierei romane, dovedeşte că acest teritoriu a avut un statut aparte,
aflat sub controlul nominal al Imperiului. Acest statut trebuie să fi asigurat o existenţă „liniştită"' pentru comunităţile locale daco-romane. Desele campanii organizate împotriva sarmaţilor de către Galerius din Mocsia şi Pannonia (289/290, 292), şi, apoi, cele ale lui Constantius II (35(i358) au slăbit forţa acestor triburi, care începînd cu această perioadă vor
dispare ca forţă militară, cedînd locul goţilor şi, mai apoi, hunilor. Spre
mijlocul secolului IV se vor intensifica pătrunderile sarmaţilor la est de
Tisa, ei rămînînd masaţi în cîmpia bănăţeană, convieţuind cu populaţia
spaţiul

locală daco-romană.
Năvălirea hunilor

va produce anumite perturbaţii în viaţa aşezăriior
rurale locale, care vor trebui să se retragă în zone mai ferite, departe de
căile de acces, spre păduri şi dealuri, stabilind uneori cu barbarii contacte
de natură economică şi politică impuse de noile împrejurări istorice.
DOINA RENEA -

ADRIAN BEJAN

L"iNDLICHES SIEDLUNGSWESEN IM SDD-WESTEN DJ\KIENS IN DEN
II-IV-EN JHD. (I)
(Zusammenfassung)
Die Eingliederung Dakiens in das romische Kaiserreich fiihrte im Sild-Westen cler
Provinz zu radikalen Anclerungen in der Landwirtschaft: ein neues System der
Bodennutzung, eine fortschriftlichere landwirtschaftliche Technik und an erster
Stelle die Einfilhrung von Werkzeugen aus Metall.
Der Bevolkerung~zuwachs wurde von der Ansiedlung von Koloni~tf'n - in
Gruppen oder einzeln Wie auch von Veteranen, bestimmt: die vi!lae rusticae wurden
in der Nachbarschaft einheimischer dakischer Nieclerlassungen gegrilndet und mit
filr die Landwirlschaft gilnstigen Boden versehen. Dies und die Năhe von Wa'iserJăufen und Kaiserstrassen schafften die vorteilhaften Bedingungen filr ihre Entwicklung.
In den II-III Jhd. bestanden in den dako-romischen Dorfern noch die alten
Behau.~ungen: die Grubenhiltte und die Halb-Grubenhiltte. Diese Siedlungen bes1ehen auch in elen folgenfien zwei Jahrhunderten ohne nahmhaften Ortsănderungen.
Die Einwohner der neuen Siedlungen strebten eine totale Selbstversorgung an. So
wurden verschieclene Werkstătte gegrilndet: Schmieden, Zimmermann- uncl Topferwerkstătten.

Im antiken Banat sind uns bis jetzt 106 Orte bekannt wo Grabungsbefunde
Siedlungen aus den III-IV. Jhdten bezeugen. Einige gegenwărtige Niederlassungen
bergen manchmal Spuren von 2-3 antiken Siedlungen, was deren Gesamtzahl auf
160 erhebt. Trotz der geringen Anzahl der Grabungen kann man auf ein einheitliches und reges dorfliches Siedlungswesen zwischen Mureş, Tisa und Donau
schliessen. Ihr einheitlicher Charakter wird durch die Baunrt cler Behausungf"ll dcr
Vorratsgruben und der handgefertigten, im einheimischen dakischen Stil gearbei:eten Topferei bezeugt.
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MISCELLANEA HATZEGIANA
REINTERPRETARI PRIVITOARE LA ISTOR:A
ŢARII HAŢEGULUI lN EVUL MEDIU (II}*

(INFORMAŢII ŞI

5. Familia

nobiliară românească şi

biserica

dispărută

din

Cinciş.

Feudalii români din Cinciş au atras atenţia asupra lor din două motive speciale. In primul rînd pentru că au avut printre primii şansa de
a fi cunoscuţi şi popularizaţi. Apoi deoarece o seamă de genealogişti au
considerat că între ei şi familia Corvineştilor din Hunedoara au existat
relaţii de rudenie 1 . Apariţia foarte recentă a unui articol care reia problematica, împreună cu aceea a bisericii înălţate de către ei2, ne prilejuieşte intervenţia şi formularea unor interpretări în contingenţă.
Donaţia lui Iancu de Hunedoara pentru românii din Cinciş, respectiv
actul prin care se deschide istoria nobiliară a familiei stăpînitoare locale,
a fost cunoscută încă din veacul al XVIII-lea. De fapt s-au păstrat cele
două documente obişnuite ale procedurii de donaţie: scrisoarea deschisă,
pri:vilegfală, şi manda.tul către capitlul din Alba Iulia. In ambele se
menţionează îndeosebi rolul lui Dan, fiul lui Jaroslav, care l-a servit pe
guvernator în campanii militare împotriva turcilor şi a altora. Acele
războaie nu sînt nominalizate, aşa incit nu le putem decît bănui. Stăpî
nirea Cincişului, după more kenesiatus, se transforma atunci în una cu
titlu nobiliar. Se cuvine deja remarcat că presupusele rude cincişene nu
ar fi rămas în starea de cnezi pînă la peste cinci ani de la ridicarea în
înalte funcţii de stat a lui Iancu de Hunedoara. Dania nu are în sine nimic
neobişnuit. Vom regăsi cu uşurinţă acte întru totul asemănătoare. Astfel la 20 iulie 1445, din Hunedoara, Iancu i-a făcut nobili pe cnezii din
Rîul Alb 3, la 25 decembrie 1446,_ a făcut acelaşi lucru cu cnezii din Livadia4, iar în ziua în care cincişenii au fost răsplătiţi, cei din Unciuc au
primit un act identic5.
Va trebui să facem o corectură cu privire la data daniei lui Iancu.
Mai des, dar fără consecvenţă, a fost citat anul 1446. Anul acesta apare
sigur pe mandatul către capitlul din Alba Iulia 6 • Dar în luna mai 1446
• Prima parte a acertor Miscellanea a

apărut

în Sargetia,

20, 1987, p. 178-

198.

Pc>ntru secolul al XVIII-iea, vezi informaţiile şi opiniile lui Benko J. (extra11ele privitoare la Hunedoara), alese şi traduse din latină de Koncz J., in HTRTE,
Deva, 12, 1901, p. 102-105.
2
Nicolae Stoicescu, Date privind vechea parohie Cinciş-Hunedoara, în MB.
35, nr. 11-12, 1985, p. 797-808.
3
Arh. Naţ. Magh. Budapesta, Dl. 29.480.
4
Idem, DL 29.483.
5
Transumpt într-un act capitular. Bibi. Batthyaneum, Alba Iulia, cutia 8,
nr. 1033. Pentru data corectă vezi mai jos.
8 Arh. Naţ. Maghl. Dl. 29.481.
1
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lancu nu fusese încă ales guvernator al Ungariei. Astfel, trebuie luată
:n considerare data de 18 mai 144 7, care figurează pe actul privilegial,
mnservat în original şi remis celor din Cinciş. Pe acesta îl reproducem
;n anexă (nr. 1). ln intervalul 18-28 mai 1447, Iancu a fost într-adev{ir
;a Timişoara 7 • Chiar în aceeaşi zi s-au emis privilegii pentru românii ha;_egani din Unciuc8, Băieşti 9 şi hunedoreni, din Nădăştia 10 , iar pes:te cî.teva
zile pentru Cîndeştii din Rîu de Mori 11 şi cei din Fărcădin 12 . Deci, primul
privilegiu al familiei din Cinciş este emis tîrziu, într-o suită comună de
L1ltc acte recompensatoare şi fără cea mai mică aluzie la vreo relaţie de
ru.denie. Ar fi cu totul ieşit din comun ca lucrurile să se fi petrecut ast1el, în cazul unei legături de sînge.
Pe seama celor din Cinciş, Iancu de Hunedoara a emis încă un document în 26 august 1448, la Caransebeş. El ni s-a transmis numai în copii
de .Ja începutul secolului al XVII-lea 13 . Foarte de curînd, acest document a
:ost considerat, din nou, un fals 14 • Temeiul afirmaţiei provine din aceeu
eă la data de 26 august 1448, Iancu de Hunedoara emitea din Grădişte
(= Sarmizegetusa) nu mai puţin de trei documente care ni s-au transmis în forme originale 1·;_ Există însă suficiente documente cu dată pusă
greşit chiar de la emitere. Unul îl comentasem şi noi cu puţin înainte,
căci, dintr-o întîmplare, fusese vorba tot despre cincişeni. Greşeala celui
c'.e-al doilea act poate să provină şi de la diacul care a copiat originalul.
Iancu nu s-a mai găsit in nici un alt an la Caransebeş, în preajma săr
tătorii tăierii capului Sfîntului Ioan Botezătorul, în întregul interval de
timp în ~are a deţinut titlul de guvernator. Ştim insii că a fost prezent
,:wlo la 30 septembrie, acelaşi an 16 , ceea ce pledează pentru forma autentică a documentului, cu data corectat{1.
Să analizăm conţ;nutul şi cîteva dintre formulări. Iancu de Hunedoara scrie oficialităţilor din comitatul Hunedoarei că Voicu de Cinciş,
frater noster condivisionalis i s-a plîns de persecuţii împotriva lui şi a
familiei sale. Ca urmare, guvernatorul declara răspicat că respectivii pîrîtori erau scutiţi de servitiorum, collectis et clatis. Deci era vorba de o
reparaţie împotriva unui abuz care încălca drepturi prestabilite ori subintelese ale familiei lui Voicu. Asemenea scutiri erau luate în considerare
j,e seama cnezilor şi incontestate în situaţia celor înnobilaţi. Mai cunoaş
tem exemple, aşa încît trebuie să subliniem din nou caracterul ordinar al
acelui înscris. Cit priveşte expresia „fratele nostru copărtaş", nu ascunde
nici pe departe vreo relaţie de n1denie. Este recunoaşterea unei realităţi
, Engel Pal, Hunyadi Jânos kormanyz6 ilinerciriuma (1446-1452), în Szcizadok,
1 lll, nr. 5, 1984, p. 980.
B Vezi nota 5.
a Arh. Naţ. Magh., Dl. 29.î90.
10 E. Hurmuzaki, N. Densuşianu, Documente privitoare la istoria românilor,
Bucureşti, voi. I/2, 1890, p. 735.
11 Arh. Naţ. Magh., Dl. 30.4-13.
12 Transumpt dintr-un act de la 1482. B.C.U. Cluj-Napoca, colecţii speciale.
1a A lui Gabriel Bethlen, pentru Andrei Csolnokosi, din 29 apr. 1619, Cluj.
Vezi TT, 8, 1907, p. 93-94. Documentul s-a publicat integral în Hurmuzaki, Dncumente .. . , I/2, p. 751 şi Traian Popa, Iancu Corvin de Hunedoara. HunPcloara,
1928, p. 182.
14 Engel P., op. cit., p. 980.
1~ Arh. Naţ. Magh., Dl. 93.105, 93.117, 93.12:!.
16 Engel P., loc, cit.
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sociale, rezultat al apropierii şi interferărilor posibile ale stăpînirilor celor din Cinciş cu domeniul Hunedoarein. Apelativul fratres avusese -nu
numai semnificaţii sociale ori de rudenie, ci şi acelea, valabile şi astăzi,
de prietenie, cordialitate şi solicitudine. In anul 1451, Iancu se adresa lui
Ioan Cîndreş din Rîu de Mori, cu formula familiară fratri 11ostro 18 .
Mulţumită lui Gheorghe Şincai, avem la îndemînă şi un privilegiu
emis de regele Matia Corvinul la 11 mai 1464 1!1• Această pies;"t a trecut
nebăgată în seamă. Se încadrează perfect într-o serie de emisiuni la care
ne-am referit cu alt prilej2°, elaborată fiind după încoronarea solemnă a
fiului lui Iancu. Este confirmarea în stăpînirile din Cinciş, Ohaba şi Dă
bîca. Se mai cunoaşte încă un act de danie, dat pe seama familiei, de
către acelaşi rege, la 25 iunie 1466. In el sînt menţionaţi Ladislau şi Sandrin, apoi Dan şi Ioan de Cinciş, împreună cu fraţii lor devălmaşi (condivizionali), Nicolae Supra (?) de Linjina şi Dragotă, Mihail şi Dumitru
de Silvaş. Regele îi scuteşte în bloc de plata cincizecimii oilor 21 • Nici din
acec:;t act nu rezultă vreo relaţie de rudenie, iar privilegiul nu are nimic
ieşit din comun. Se cunosc scutiri asemănătoare, date încă de Iancu de
Hunedoara în 1447, pentru cei din Rîu Bărbat în 1451, pentru Rîu de
Mori, ultima confirmată de regele Matia, în anul 146422 .
Temeiuri documentare ale unei înrudiri cu familia Corvineştilor nu
există. Mai mult sau mai puţin clar, această concluzie a mai fost formulată. De aici pornind, ajungem la o încheiere ce trebuie considerată ca
definitivă, anume aceea potrivit căreia cincişenii au fost, pentru hunedoreşti. ca atîţia alţi români haţegani, doar slujbaşi şi colaboratori apropiaţi.
Reluarea, deja obositoare, a acestei probleme, care a păstrat numai valoare istoriografică, nu produce decît discuţii sterile.
Tipică pentru interpretarea incorectă a izvoarelor este şi reconstituirea genealogiei cincişenilor, cel puţin pînă în a doua jumătate a veacului
al XV-lea. Ioan Puşcariu se apropiase cel mai corect de soluţia reală 2 1,
ca mai apoi, genealogia să devină un joc al arbitrarului, în afara oricăror
reguli ale spiritului critic. După opinia noastră, ea ar trebui să arate în
felul următor:
Dan

I
I

I

Iaroslav

Serban
•
I

I

I

Dan

I

I

Ican

I

Petru

Voicu
I
I

Ladislau
17

I

Sandrin

Vezi Iosif Pataki, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI. StuBucureşti, 19i3, p. XII.
Ioan Mihâlyi, Diplome maramureşene din secolul al XIV-XV. Sighetul
Marmaţiei, 1900, p. 362.
1~ Hronica românilor, voi. II, Bucureşti, 1969, p. 62-63.
20 Vezi Miscellanea hatzegiana cn, tn Sargetia, 20, 1987, p. '180, 185.
21 Hurmuzaki, Documente •.. , 1/2, p. 1i0.
22 Ioan A. Pop, Datul oilor din Ţara Haţegului în veacul al XV-Zea şi la începutul veacului al XVI-Zea, în Sargetia, 16-17, 1982-1983, p. 291. Vezi şi D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XV I-lea, voi. I, Bucureşti, 1967, p. 72.
•
2- Date istorice privitoare la familiele nobile române voi I
Sibiu, 1892 p
143.
'
. '
' .
diu

şi

documente.
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Toate datele din secolul al XV-lea converg în a demonstra liniaritatea evoluţiei familiei nobiliare române din Cinciş, în perfect acord cu
multe alte familii din Ţara Haţegului. De la o situaţie de cnezi, au ajuns
treptat să-şi fixeze în scris posesiunile din Cinciş şi cele din vecinătăţile
lui sudice, către Silvaşuri, şi vest, pe cursul Cernei. Cele cîteva aşezări
(Cinciş, Dăbîca, Izvoarele = Lindjina şi neidentificata
ori dispăruta
Ohabă) le-au fost încorsetate de familii româneşti mai active şi mai puternice: Hunedoreştii, Ungurii din Nădăştia, More-Ficiorii din Ciula,
Muşineştii şi Arceştii din Răchitova şi Densuş. De la sfîrşitul secolului al
XV-lea şi începutul secolului următor, familia îşi găseşte o stare socialii
constantă. Ioan (1475) Ladislau (1480), Nicolae (1498 şi 150G) şi Mihail
(1506 şi 1511), sînt atestaţi ca oameni de mărturie 24 . Apoi, un Petru face,
in 1513, figură de reprezentant al nobilimii haţegane 25 , iar un Ioan deţinea la 1515 slujba destul de importantă de vicecastelan de Hunedoara 26 .
Genealogia de secol XVI, transmisă de către Traian Popa 2 i, o privim cu
rezerve deoarece ea nu face referiri la surse, iar deocamdată nu avem
Informaţii care să-l confirme ori să-l contrazică.
Cit priveşte vechiul edificiu religios al Cincişului, sacrificat cu totul
pe seama progresului industrial hunedorean 28 , el a rămas pînă astăzi
obiect de discuţie între istorici. Problemele numeroase, leg,ate de el, ar
fi luat cu siguranţă o altă direcţie daoă cercetarea din ultimele clipe
ele existenţă nu s-ar fi restituit cu titlu provizoriu, în anul 1963, pentru
;: riimîne aşa de peste douăzeci de ani, în ciuda promisiunilor de reve:i ire29. Decaparea ingenioasă şi costisitoare a frescelor s-a soldat doar cu
: i-ansportarea cîtorva în Muzeul de artă din Bucureşti şi înghesuirea şi
.Jitarea celorlalte într-un depozit nepotrivit al anexelor castelului de la
~Iunedoara.
Monumentul ca atare nu are nici o monografie specială. Referinţele
la el au fost întotdeauna parţiale 30 . Prima descriere amănunţită a răm,1s
însă manuscrisă. A fost făcută într-un raport pe care Constantin Daicoviciu l-a adresat Comisiunii monumentelor istorice, secţia pentru Transilvania31. Rezultă din acel raport că monumentul a fost vizitat în 16 sep:embrie 1929, măsurat, desenat şi descris. Daicoviciu a citit şi reprodus
inscripţiile din secolul al XVIII-lea, care altfel sînt menţionate (la singular!) de către I. D. Ştefănescu, cu trei ani mai tîrziu 32 . Cea dintîi inc:cripţie, nelocalizată, a fost citită ,,Zugrăvitu-s-a / aoest (!) sfîntă biseric,i
l 77[7?] ... ", iar cea de-a doua, aflată „deasupra lunetei prime de
2, Documentele citate sînt, în ordine: DI. 29.533, 29.536, Kemeny, J., Appendi.r
~iplomatarii, vol. VII, p. 282 (ms. Bibl. Acad. Cluj-Napoca), Dl. 30.969, Kemeny
.J .• op. cit., voi. VIII, p. 14 7.
, ,
2" I. Pataki, op. cit., p. 168.
2s Idem, p. XXXIX.
27 T. Popa, op. cit., anexa genealogică nr. 1.
28 Pentru problemele sale de salvare, vezi cîteva informaţii parţiale la
Ioan
Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural. Bucureşti, 1986, p. 176, 196.
29 Dinu Moraru, Date istorice în legătură cu monumentul din Cinciş, în Sesiunea ştiinţifică a DMI, ian. 1963. Bucureşti, 1963, p. 98-100.
30 Pentru trecerea lor in revistă, vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 804-R0i.
31 Muzeul de istorie al Transilvaniei. Arh. Comisiunii monumentelor istorice.
Secţia pentru Transilvania, 1929, C 3 2045 (1-2).
32 La; peinture religieuse en Valachie et Transylvanie. Paris, 1932, p. 25î-258.
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lingă altar, pe boltă", astfel: ,,Zugrăvitu-s-au / această sfintă
rică de smeritul Ionaş Simeon zugrav / .... 33 leat 1777 iunie (?)
Lectura lui I. D. Ştefănescu a fost mai simplă: ,,Le pieux pope

/ Bise... zile".
Symeon,
peintre". In luneta cea mai apropiată de această inscripţie, tot I. D. Şte
fănescu a înlăturat urmele unei scene reprezentîndu-1 pe Iisus cu Samariteanca, pentru a scoate la iveală o altă scenă, mai veche, pe care, pe
bună dreptate, a identificat-o cu Toma necredinciosul cercetînd rana lui
Iisus. întreaga scenă, reprodusă fotografic în lucrarea din anul 1932 a
istoricului de artă, avea şi un titlu oare o dezlega, respectiv acela de
IOANNIS XX. Aluzia la textul evangheliei apostolului Ioan era evidentă34. Numai din ignoranţă şi pentru a produce senzaţie s-a născut
inte:i;pretarea reprodusă de către Nicolae Stoicescu dintr-o gazetă culturală35. I. D. Ştefănescu considera scena databilă în secolul al XV-lea.
Pe cite ştim, opinia sa nu a fost niciodată contestată. După părerea
noastră, s-ar putea face şi alte precizări cronologice, avînd ca punct
de plecare inscripţia-legendă a scenei. Se observă că ea nu are caractere gotice i,i reproduce numele apostolului în forma Ioannis, nu Johan-11is, ceea ce ar pleda pentru o datare cel mai devreme în a doua jumă
tate a secolului al XV-lea. Dacă, într-adevăr, bolţile naosului au fost
făcute în sr>colul al XVI-lc:i iarăşi un lucru neprobat nici măcar prin
analogii ci,m~ - atunci nu este exclus c11 realiză1 ;Je să fi fost contemporane. Ne vom apropia şi mai mult r: e datările c )recte, reanalizînd
informaţiile ad.5.:.igate după cercetarcd de ln începutul deceniului al
şaptelea.
Informaţiile

publicate în 19ti3, într-un volum de circulaţie restrinsă,
au ajuns totuşi la cunoştinţa specialiştilor, dovada cea mai evidentă a
interesului stîrnit. Cu neplăcere constatăm că s-au născut însă erori care.
prin repetiţie, ameninţă să devină clişee istoriografice. Data celei mai
vechi inscripţii, publicată fără cifra zecilor, a fost reprodusă fără temei
1655 36 , 1645-1649 37 , ca să se fixeze la 164538 şi să se asimileze astfel3°.
Să reluăm deci discuţia, prin analiza datelor cunoscute.
Biserica din Cinciş a fost produsul constructiv al familiei nobiliare
locale. Altarul a fost considerat ca cea mai veche parte, databilă pe baza
unor analogii 40 . Alt element de datare arhitectonică a fost bolta gotici1
cu nervuri în stuc, ridicată probabil în secolul al XVI-lea. Construcţia
anterioară acelui veac nu este posibilă. Chiar dacă forma altarului ar
prezenta a:1alogii cu alte monumente de secol XV, surprinzătoare şi in('·:plicabilă ni se pare absenţa unei fresce contemporane acelui monument. înălţat fiind în secolul al XV-lea, monumentul nu putea rămîne
33 Urmează o rep,odu~ere aproximativă a
mănătoare, neinteligibile pentru ,:opist şi pentru

unui
noi.

şir

de litere chirilice ori ase-

I. D. Ştefănescu, op. czt., p. 258.
Op. cit., p.- 805, nota 34.
Vasile Drăguţ, Vechi monumente hunedorene. Bucureşti. 1968, p. 5!1.
37 Idem.
Pictura murală din Transilvania (sec. XIV-XV). Bucureşti, 1970,
p. 85, nota 131.
38 Idem, Dicţionar enciclopedic de artă medievalii ro111dneascif. Bucureşti, 1976,
p. !)4.
a9 Mariws P~rumb, Pictura romdnească din Transilvania, voi. I, Cluj-Napoca,
]!)81, p. 85.
40 Virgil Văt~ianu, Istoria artei feudale în ţifrile romdne, vol. I, Bucureşti,
1959, p. 566.
34

3,
38
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nepictat o sută de ani cel puţin, iar fresca anterioară nu avea temeiuri
să fie <!U totul scoasă sau să nu lase urme sem11alabile.
Ca un monument de familie ce se afla, biserica din Cinciş a suferit
serioase metamorfoze odată cu stăpînii. Cum Haţegul ne-a dovedit nu
o dată cît de fals ar fi să încercăm să-l înţelegem după litera canoanelor bisericeşti 41 , trebuie să revenim de fapt la optica istorică, pe care
ne-o pierdusem din considerente subiective. Deci, realitatea trebuie explicată şi nu dogma trebuie căutată în realitate. 1n situaţia Cincişului
este un adevăr izbitor prezenţa unor inscripţii latine şi maghiare.
Din anumite raţiuni, pe care le vom înţelege mai jos, ne oprim întîi
la inscripţia în limba maghiară. Datată în 7 aprilie~~ ori august 1649,
ea este cntegoric reformată. Textul are o provenienţă biblică certă 43 , fiind
considerat deosebit de potrivit pentru plasarea în apropierea intrărilor.
O inscripţie aproape identică, dar datată la 1621, a împodobit încă de la
începutul acestui secol intrarea principală a clădirii Magnei Curia din
DevaH, construcţie atribuită principelui Gabriel Bethlen. Cea de-a doua
inscripţie, nedatată şi menţionîndu-1 pe Mihail din Hunedoara, pictorul,
este mai veche. Intre Mihail şi fresca cea veche publicată de către
I. D. Ştefănescu s-ar putea face o legc'iturft. Nici despre aceasta, nici
despre cea următoare, nu s-a scris unde au fost regăsite. Inscripţia datată 16 5, în felul în care a fost citită şi restituită, pare nu numai incompletă, dar şi greşită. Lipsa unui decalc ori măcar a unei fotografii
limiteaz[1 şi şansa de rezistenţă a întregirii pe care o propunem:
ANNO 16[ ]5 DIE 16[ ... ]~5 VENEROSUs~r; DOMINUS [DOMINUS] 47
MICHA[I]L 48 CZOLNO - /
KOSI [DE] EADEM fCZOLNOKOS]W C[ONSERVANTE] DEO [ET]
IUVANTE fNUNC] DEDICATUM ERICP° CURA[VIT SUI] NOMINIS
[ET OPT]IMA 5 t CONSORTES 52 [ ••• ]53 FECIRVIZiii 4 [DEO] MAXIMO
DEDICANT 55 .
41 Vezi atitudinile religioase ale Cîndeştilor din Rîu de Mori, de la mijlocul
secolului al XV-iea, calificate iniţial drept heterodoxe (Uevlst, 37, nr. 6, 1984, p.
56il. apoi construcţia unei mănăstiri ortodoxe la sfîrşitul secolului al XVI-lea pe
pămînturile unor nobili de origine românească clară, dar cu nume aparent maghiarizate (AlLlCN, Ii, 19A5-19A6, p. 339-340).
• 2 Dinu Moraru considera abrevierea a{nno] 1649 die 7 a[ ... 1, ca
arătînd
această lună. fără sii argumenteze. Evident că poate fi vorba şi despre luna august.
<3 Psalmi 121, 8.
u Teglas Gabor, Hunyadvcirmegyei kalauz, Cluj, 1902, p. 38.
•~• Spaţiu afectat pentru lună.
46 Corect probabil gencrosus.
47 Posibilă şi prezenţa în lacună a unui titlu onorific ori administrativ.
4
s lntregire cerută de nume. Mai corect Michael.
49 Aici toponimul poate lipsi în favoarea altui cuvînt.
5
Corect erigi.
51 Corect optimae.
52 Corect consortis, singular, nu plural.
3
''
Numele soţiei lui Mihail Csolnokosi.
54
Greşeală evidentă în loc de Feiervizi ( = de Rîu Alb).
5
'' Mulţumim şi pe această cale preţioaselor sugestii ale ceteet. Eugen Chirilă,
sugestii care ne-au ajutat la reconstituirea inscripţiei.

°
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Intre inscripţia datată 16. 5 şi cea cu pictorul, sînt detectabile relaţii:
apar pe pictură tempera, folosesc împreună sigur cuvîntul iuvante
şi probabil şi pe conservante. Mihail Csolnokosi şi soţia sa din Rîu Alb
au fost cei care au finanţat pictarea, căci construcţia şi înălţarea monumentului, pe care şi-o revendică (erigi) este contrazisă de elementele mai
vechi. Pare destul de curios că în inscripţia votivă nu se menţioneaz{1
hramul bisericii, ci doar numele divinităţii. Dacă Mihail a finanţat pictura, înseamnă că era în mod cert catolic, nu reformat, iar datarea momentului execuţiei trebuie apropiată sensibil de anul 1600 (1605, 1615,
1625). Dacă cele două inscripţii latine au fost sincrone, înseamnă că au
fost la rîndul lor contemporane cu pictura. Au apărut probabil împreun{i
cu bolţile în stuc, la o foarte serioasă refacere a monumentului, la începutul secolului al XVII-lea.
Cum scrisesem mad sus, inscripţia din anul 1649, maghiară şi reformată, marca schimbarea petrecută probabil de foarte curînd în sinul
familiei nobiliare din Cinciş. Despre Mihail Csolnokosi şi soţia sa nu
cunoaştem practic nimic. Abia după anul 1660 avem dovezi pentru prezenţe documentare reformate în sat şi pentru aderarea familiei Csolnokosi la religia cea nouă 55 A. Necesităţile cultului reformat respingeau
iconografia, considerînd-o idolatrie, aşa încît monumentul reflectă fidel
evoluţia metamorfozei religioase din
prima jumătate a veacului al
XVII-lea. Pînă la o probă concludentă, imposibil de adus de la monumentul acum scufundat, dar posibilă încă din documentaţia arhivistică
inedită, ori din analogii haţegane, nu vedem, pentru secolul al XVII-lea,
nici un fel de implicaţii ortodoxe ale bisericii.
Lăcaşul din Cinciş ne lasă să percepem un proces istorico-religios
comun mai multor monumente din Haţeg. Familiile de ctitori au considerat monumentele drept proprietatea lor şi le-au impus rigorile suferite de propria lor credinţă religioasă. Este explicaţia cea mai plauzibilii
şi pentru absenţa frapantă a unor elemente artistice ortodoxe (fresce
ori icoane) din bisericile haţegane de secol XVI-XVII. Intervalul Ltie,
în modul cel mai concludent, evoluţia artei ortodoxe, începută în secolele XIII-XV, şi continuată în secolul al XVIII-lea. Deoarece ştim sigur
că populaţia satelor a rămas ortodoxă, indiferent de schimbările produse
în religia stăpînilor, ar trebui să căutăm soluţiile practice care au fost
în uz pentru continuitatea cultului ortodox. Deţinem informaţii asupra
modalităţilor din secolul al XVIII-lea. Atunci, ortodocşii sau greco-cato1icii şi reformaţii îşi împărţeau aceeaşi biserică supunîndu-se unui program convenit. Vom reaminti numai un eveniment petrecut la 13 februarie 1759, cu prilejul vizitaţiunii canonice a episcopului Petru Pavel
Aron la Galaţii Haţegului: .,nemeşii de aici, ca mai toţi din Ţara Haţe
gului s-au făcut calvini, dar neavînd biserică au usurpat dreptul de a folosi biserica în comun". La instigarea episcopului intolerant, se produce
conflictul. Scaunele nemeşilor sînt aruncate afară, aceia reacţionează atacîndu-1 fizic pe epi:.cop etc. 56 Nu ştim însă dacă acel procedeu se constituise cu un veac sau două înainte, ori fusese impus de administraţia
5
:,
A. Arhiva episcopiei reformate Cluj-Napoca, arhiva protopopiatului reformat Hunedoara-Zarand, protoco!Ul vizitaţiunilor canonice, 1/5, p. 343.
56 Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al
Haţegului, Lugoj, 1913,
p 208-209.
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habsburgică

interesati'1

să-i

sprijine pe greco-catolici în detrimentul re-

formaţilor.

La Cinciş lucrurile au evoluat probabil tot astfel pînă cînd echilibrul
impus de stăpîni a fost rupt în favoarea credinţei populaţiei majoritare.
Atunci a survenit repictarea popii Simion, a cărui nume şi cronologie ne
face să-l considerăm identic cu Simion din Piteşti, zugravul care a copleşit Haţegul cu lucrările sale.
6. Despre „răscoalele" din Haţeg în secolele XV-XVI.
Inainte de noiembrie 1435 a avut loc în Haţeg o răzvrătire a unui
grup de trei cnezi din Ruşor5i. Acţiunea în sine, urmată de evenimente
care s-au derulat dinspre Moldova, a fost interpretată ca o adevărată răs
coală conexă valului de nemulţumiri care a premers Bobîlna58 • Faptele
au fost reale, în schimb înclinăm să modificăm semnificaţia lor. Pe temeiul cunoaşterii documentare globale a evoluţiei sociale a societăţii româc.eşti din Haţegul secolului al XV-lea, ni se pare că a fost vorba nu
atît de o ridicare cu caracter ţărănesc, antifeudal, ci de una cu implicaţii.
politice. Substratul îi este greu de identificat. Cei trei răzvrătiţi fuseseră
nişte feudali români cu drept de cnezat şi cu o ohab,l (vilta libera) la
Şerel. Prezenţa unui preot ar putea indica şi mobiluri religioase. Dar
ceea ce au făcut exact acei răzvrătiţi, în Haţeg, este imposibil de spus
Probabil faptele ar fi rămas în deplin întuneric dacă rudele lor, rămase
în Ru.şor, nu s-ar fi prezentat în faţa voievodului pentru a primi confirmarea stăpînirii la care aveau dreptul şi conform cutumei româneşti.
Aşa se face că faptele fugarilor au fost arătate pentru a justifica confiscarea şi noua donaţie a posesiunilor. Cum acelaşi act din 20 noiembrie
nu stabileşte vreo sediţiune haţegană generală, în care faptele rîuşore
nilor să se fi integrat, nu vedem de ce ar trebui să o subînţelegem. A
fost un caz particular, s,lvîrşit de către un grup restrîns de familie,
întîmplător ieşit la lumin,"i între multe altele asem~nătoare, care au jalonat istoria administraţiei străine în ţara românească intracarpatic[i.
S-au scurs peste cincisprezece ani de cînd s-a publicat un articol
privitor la mişcările ţ.lrăneşti de pe domeniul Cîndeştilor din Rîu de
Mori5!l_ Atunci a trecut neobservat şi, pe cite cunoaştem, nici nu s-au
făcut referiri la el. Pe drept cuvînt, pentru că metodologia sa de elaborare, sub crusta unei aparenţe de ştiinţificitate, date îndeosebi de aparatul critic, suferă de grave carenţe. In principal este vorba despre o
supralicitare a unor informaţii document.are, puse cu totul nefericit într-un context general impropriu Ţării Haţegului. Reluarea de faţă are
mobiluri curative şi profilactice, dar prilejuieşte şi cîteva consideraţii
generale privitoare la evoluţia socială a societăţii haţegane din secolele XV-XVI.
Obiectul de studiu, domeniul Cîndeştilor, are beneficiul de a fi cel
mai întins, mai bine cunoscut şi mai în pas cu toate progresele sociale
DRH.D, voi. I, p. 318-320; llevArh, 61, tom. 46, nr. 1, 1984, p. 90-91.
Pascu, Bobîlna, ed. a 2-a. Bucureşti, 1963, p. 68-69. Din acel moment evenimentul a fost interpretat şi marcat ca răscoală în majoritatea tratatelor, cronologiilor şi atlaselor istorice româneşti.
•~ Iosif Jivan, Mişcările ţărăneşti de pe domeniul Rîu de Mori (7'ara Haţegu
lui) în secolele XV-XVI, in Sargetia, 8, 1971, p. 77-87.
51

5IJ Ştefan
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generale transilvane, de pe tot cuprinsul Haţegului. Prirr.ell• r~anifestări.,
considerate a fi „mişcări ţărăneşti", s.int datate intre anii 1459-1462.
Sc1 păşim pe urmele „cauzelor" identificate.
Se invocă întîi hotărîrile lui Unio trium nationum. Nicăieri în Transilvania acelea nu au provocat o reacţie ţărănească imediată. Imposibil
de spus ceva aici în raport cu Haţegul. Este însă f()arte limpede că multe
din reglementările sociale de după Bobîlna, pur şi simplu, nu aveau
obi€ct în acest petic de pămînt românesc, rămas în întreaga sa structură
.socială, numai cu elemente autohtone. El se guverna după legile sale sociale proprii. Stratificarea exista, însă clasa feudală abia reuşise să-şi
consolideze nobilitatea. Pînă la asimilarea unor practici de exploatare
ţ,'irănească care au premers, cauzat şi urmat Bobîlna, a fost o distanţă
apreciabilă.

O aWi „cauză" ar fi fost serviciile militare. Din nou este o problemă
greşit înţeleasă. Precum se ştie, Haţegul a fost întotdeauna confruntat
cu pericolul invaziilor turceşti. După două experienţe triste, din anh
1420 şi 1438, românii au înţeles perfect politica antiotomană a lui Iancu
de Hunedoara. Nici o singură defecţiune nu este de semnalat de la ralierea lor plenară la luptele şi războaiele vremurilor. Serviciul militar
a fost o obligaţie privită ca o necesitate pentru eliminarea unui factor
de insecuritate.
Despre economia monetară a Haţegului - şi ea apreciată „cauză" a
„răscoalei" de la mijlocul veacului al XV-lea nu cunoaştem practic
nimic. Cele cîteva piese monetare descoperite în săpături arheologice sau
altele tezaurizate în veacul următor rămîn singurele elemente cu care
putem opera. De aici, pînă la urmărirea detaliată a efectelor reformelor
ori practicilor monetare va mai trece destul timp.
Ajungem în final la „cauza" imediată a „răscoalei" anilor 14591462, adică concesiunea cincizecimii oilor (datul oilor) către Cîndeşti.
S-a înţeles, nici mai mult nici mai puţin, că acel act privilegial îi privea
pe ţărani, nu pe stăpîni. Or, ştim bine că reprezentanţii satelor strîngeau
animalele şi le remiteau autorităţilor regale şi voievodale, rezervîndu-şi
deja anumite drepturi, fie cote-părţi, fie exceptîndu-se de la dare. Cînd
autoritatea renunţa la ea, nu o făcea de dragul ori pentru a-i asupri pe
ţăranţ, ci pentru a face o favoare nobilului dovedit credincios şi cu
servicii. ln fond, darea rămînea neschimbată, dar primea o altă destinaţie. Deci, cu totul imposibil ca un asemenea fenomen să conducă la
o amplă nemulţumire socială.
Nu există nici un fel de izvor care să ateste răscoala. Ea este dedusă
indirect din acordarea dreptului paloşului, la 1462. Privilegiul acela al
Cîndeştilor nu a ajuns pînă la noi în formă integrală, ci doar ca un rezumat aproximativ 60 • Pare posibil ca acel drept de judecată supremă să
fi fost valabil doar pentru mQşiile din nordul regatului, pe care Cîndeştii
le deţineau de puţină vreme. In demonstraţia pe care o discutăm, motivaţia acordării sale a fost preluată, fără a se arăta acest lucru, din privilegiul dat de regele Matia tîrgului Agnita61 •
• V~l Szazadok, 1868, p. 38; HTRTE, 7, 1891-1892. p. 78.
S! I. Jivan, op. cit., p. 79, nota 10 confruntat cu D. Prodan,

Iobăgia . ...

p. 114.
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La mijlocul secolului al XVI-lea, dieta de l_a ~ii:ia semnala ~g~~ţi i
in comita tul Hunedoarar.2 • ~este un an msa, m toan:ina lui 1;J_;J~,
numcr11ase mişcări de trupe şi conflicte locale au avut loc mtre partida
habs\.;urgică si cea turc-eascfi. Documentul citat spre dovadă a unei noi
răsc:0:1:e pe domeniul Cîndeştilor (Kendeffy-eştilor, mai corect) 0 \ r[1mas
inedit si neverificabil pentru interesaţi, explică suficient de limpede
conjuncturile. Pentru c:1 are o mare valoare istorică, fiind citat, _din noL,
de curînd 1;~. l-am reprodus în întregime (anexa 2). Regele Ferdinand de
Habsburg îl r,-tsplătea pe Ioan KendefJy pentru serviciile aduse în luptele împotriva domnului ŢC:-irii Rom[ineşti, a turcilor veniţi din sud şi pe
Mureş, cu paşa de la Budn, în alungarea păgînilor şi recucerirea Lugojului şi Caransebeşului. Dania ::ceasta nu este singura din anul 1551.
concedată pentru servicii asemănătoare, altor credincioşi ai taberei habsburgicec;.;_ In timpul în care Kendeffy fusese plecat în slujbele arătau-,
un numiir însemnat de adversari.os et rebelles, cu equitum et peditum,
au nsediat cetatea Colţ, au prădat-o şi le-au dus în captivitate pe mam~1
sa Miliţa Bradach Kendeffy şi soţia, o altă Miliţă, din familia Cserepov;c-s1i0. Nici vorbri de ţ(1rani 1r;hculaţi, ci un grup de militari călări şi
pedeştri, care nu se răzbună după victorie, ci smulg o consistentă răs
cumpărare în bani.
Mai merită scoase în evidenţă şi cauzele invocate de Ferdinand
pentru confiscarea moşiilor lui Lazar Kun, cele care urmau să revină
lui Ioan Kendeffy, respectiv tîrgul Geoagiu, împreună cu curtea nobiliari'i, posesiunile Glod, Almaşul Mare, Nădiiştia, Balşa, Ardeu, Băcîia,
Homorod, Roşcani, Ţebea, Bozeş, Renghet, Mada, Nyrmezew, Techereu,
Reteag, Porcurea, Poiana, Voia (?), ca şi părţi din Cigmău şi Almaşul
Mic de Munte. Cu prilejul intrării în Transilvania a moldovenilor şi
muntenilor, Lazar Kun i-a aprovizionat, a tratat cu ei şi i-a ajubt.
Vom reveni acum pentru o succintă digresiune în structura socială
a Haţegului în intervalul secolul XV - mijlocul s2eolului al X:VI-le::t.
Primii iobagi din zonă apar menţionaţi nominal în documente foarte tîrziu: 1481, Dan şi Roman din Sălaşu, 1482, Nestor din Ohaba, 1496, Dumitru, ~imeon şi Oan;1 din Sîntiimărie Orlea, 1501, Nicolae Mogul şi
f:arbu din Rîu Bărbat, Fărcaş la Ostrovel, Ştefan Hungaro la Sîntămărie,
b04, un Petru la Ponor şi un Ioan la Silvaş, 1505, Ştefan şi Miele la Vad,
150(j, un loa~, fiul lui Stanciu la Pîclişa şi un Wakzanarbonaz la Densus,
1507, Glura, fiul lui Mihail din Subcetate, 1509, un Mihul la Pîcliş;,
1~11. Stanciul ~an, Barbul, fiul _lui Radu!, Radul şi Petru Călugăriţa din
Salaşu, Şerb dm Reea, Petru, fml lui Nexul dm Pîclişa etc. Stratificarea era cu siguranţă mai veche, căci despre ţărani (populi) ori chiar ioţărc'i.neşt i

12

H'J'UTR, 14, 1904, p. 63.
ln nici_ un caz Ke~d:t-~tilor (- Chendieştilor) (I. Jivan, op. cit.) care cons1.1lu1:!u o fam11le aparte, fora legături cu Ţara Haţegului.
_i•• Ioan_ Aurel Pop,_ Mărtu~ii doc~mentare privind nobilimea din Haţeg în
conflictul dintre Ioan Zapolya şi Ferdinand de Habsburg în 1IIACN 26
19A:-l
l 9A4, p. 340-342.
,
'
•
'
'
's; Vezi HTRTE, IO, 1899, p. 75.
Numele femeilor este preluat din genealogia Cîndeştilor. Vezi Miscellanea:
hatzcgzana, I, anexa 9.
'
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ba_gi (joba9iones) se scrie inc,·1 din secolul al XIV-lec1 1; 7 _ Cu toate c,·1 atc'9tările nominale sînt relativ tîrzii, iobăgia, la data cîncl se las,i dezvă.
luită, intrase între realit[1ţile comune. La sfîrşitul lui februarie , 1482,
nobila Dobra de Măţeşti (= Zăvoiu) a vrut să-şi răscumpere soţul iobag,
pe Nestor din Ohaba de Sub Piatră, de la stăpînul său Cîndreş din Să
laşu. Pentru că stăpînul nu a fost de acord cu preţul conform vechiului obicei al comitatului Hunedoara, pricina ,a ajuns la judecat[1 în faţa
forurilor superioare de judecatcins_
Incă un fenomen interesant: către sfîrşitul veacului al XV-iea, începutul celui următor, au reapărut în documente cnezii, ca intermedian
între săteni şi nobilime. Să fie o reacţie împotriva nobilimii de origint!
cnezială şi româneasc,i care se îndepărta mult prea accentuat de comunitatea rurală? Ar fi posibil. Sigur însc'i că stăpînii i-au tolerat şi s-au
folosit de prezenţa lor. Aproximativ în aceeaşi perioad[1 se aglomerează
şi atestările de slujitori (familiare.\'). Niciodată, în cursul secolului al
XV-lea şi în primele trei decenii ale secolului următor, nu apar îns[1 jelerii. Statistica oferită în Hl71, chipurile pentru numărul jelerilor din
Haţeg, porneşte de la o premiz(1 falsă: jelerii nu constituie în Haţeg
o pătură generalizată şi foarte numeroasă. Se continuă apoi, făn1 să
ţină seama de realitatea unor sate care nu aparţineau în întregime Kendeffy-eştilor, consider[1 tîrgul Sîntăm[iriei Orlea mai important, sub aspect demografic. decît Haţegul etc.
Contradicţiile sociale existau în mod cert. Spre exemplu, în 1481,
doi iobagi sM[1şeni fugeau în Ţara Românească dup[1 o acţiune individuală îndreptată nu împotriva st(1pînului lor, nobilul Danciu de Sălaşu,
ci împotriva lui Ladislau Arca de Densuşm 1 • Dar mai virulente şi cu urme
mai numeroase au fost eontradicţiile din sinul clasei feudale. Ocuparea
completă a pămîntului, forimiţarea moştenirilor, eliminarea fetelor din
partajul imobiliarului erau fenomene care produceau · procese, dar şi
atacuri armate asupra curţilor nobiliare rivale. Iniţiatorii erau nobilii şi
instrumente erau supuşii. Dar această categorie de fapte nu ne interesează
acum, aici. Meritc'i să subliniem doar comparaţia posibilă, din punct
de vedere social, pe care societatea haţegană o poate suporta cu cea
românească maramureşeană. Haţegul a fost categoric în urma Maramureşului. Concluzia este menit,'i să explice o succesiune de realităţi, să
elimine, în fond, imaginea unei stări tensionale care ar fi condus la
răscoale. In timp ce, foarte aproape, în anul 1514. cetele lui Gheorghe
Doja ocupau Lipova şi ameninţau Hunedoara, Haţegul nu dă nici cel
mai mic semn de raliere la marele război ţărănesc. În schimb, îndepăr
tatul Maramureş se frămîntă astfel încît provoacă elaborări de articole
speciale ale „dietei sîngeroase".
s; Ioan Aurel Pop, Realităţi medievale româneşti în Ţara Haţegului reflectate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV, în ActaMN,
19, 1982, p. 90-91.

6 ~ Arh.Stat.Tg.Mureş,
arh. fam. Nalatzi de Nălaţi. Arhiva neprelucrată şi
practic inaccesibilă. Conţinutul piesei îl cunoaştem. datorită prof. univ. Sigi~mund
Jak6, care avusese posibilitatea de a-l vedea în deceniile cinci-şase.
69 Adrian A. Rusu, Ioan A. Pop, Familia nobiliar.ă româneasc<i .\rea din Ţara
Haţegului, în ActaMN, 21, 1984, p. 215.
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Realităţile sociale din Haţegul perioadei secolelor XV-XVI au fos~
complexe şi particulare. Greşeala se produce îndată ce am încerca s.}
conducem cercetarea dinspre cadrul general triansilvan la cel local. Procedeul invers trebuie adoptat în mod obligatoriu, ca punct de demarare
a oricăror reconstituiri istorice. Abia necunoscutul, lăsat în afara izvoarelor directe, îl vom putea suplini cu analogii prudente.

7. Interpretarea

istorică

a succesiunii frescelor de la

Sîntămărie

Orlea.
Unul dintre foarte cunoscutele monumente istorice din Haţeg, biseastăzi reformată, de la Sîntămărie Orlea, s-a bucurat de o atenţie
constantă şi meritată. Virgil Vătăşie.nu o analizase în mod logic şi tr:igea concluzia imposibilităţii precedării frescelor ortodoxe de aitcle catolice70. Succesiunea straturilor de frescă a fost stabilită corect şi recbtC:
exhaustiv de puţină vreme 71 . In interiorul monumentului coexistau picturi cu inscripţii latine, alături de altele cu caracter chirilic. Aparent.
părea exclus ca o pictură ortodoxă să succeadă altora catolice. Biseric:1
catolică, bine organizată şi cu sprijinul constant al statului, era prea
atentă cu bunurile sale pentru a nu reacţiona. Ea s-a găsit întotdeauna
în ofensivă faţă de biserica ortodoxă, ie.r situaţiile contrare produceau
întotdeauna riposte. In Haţeg, posibilităţile ei, mai limitate, nu au rămas
totuşi neprotejate. Să amintim numai efectul violent, din 2 decembrie
1428, produs la aflarea oficierii botezului de către schismaticorum sacerdos, pentru catolici, în Banat şi Haţeg72 . Cu toate acestea, succesiunea
frescelor de la Sîntămărie dezvăluie o realitate pe cît de rară, pc atît cte
interesantă. Acum sîntem în posesia unei datări sigure :1 celui de-al doilea strat pictat, printr-o inscripţie cu duta 1311. Inscripţia latinC1, fresca
aferentă şi implicit biserica se pun astfel pe seama comunităţii religio3sea coloniştilor din aşezarea Sîntămăriei. La 15 mai 144 7, fan cu de H unedoara a dăruit tîrgul şi vama sa Cîndeştilor din Rîu de Mori 73 • Inainte
ele a se face vreo relaţie cu donaţia Cîndeştilor, ultime1c fresc" de hi
Sîntămărie, însoţite de legende slavone, fuseseră datate în prima jum:-,tate a secolului al XV-lea74 • Apoi asociaţia a venit ca o întregire normală, între fresca ortodoxă şi numiţii Cîndeşti din Rîu de Mori.
In momentul în care Sîntămărie Orlea se completa cu fre:.;,ce ortodoxe, conjunctura trebuia să fi fost proprie pentru un asemenea act.
Se impune a fi căutată explicaţia pentru care forurile catolice - cum
scrisesem mai sus, extrem de intolerante în privinţa ortodocşilor - nu
s-au manifestat în nici un fel. Singura justificare posibilă, pe care ,1m
găsit-o, vine din efectele Conciliului de la Florenţa (1439), for eclesiastic
ecumenic care a proclamat solemn unirea bisericilor creştine, efecte în
cadrul cărora, cel puţin pentru un interval relativ scurt, de la mijlocul
se-colului al XV-lea, atitudinile faţă ele ortodocşi au devenit prevenirica,

VătăşiaITU, op. cit., p. 402.
Anca Bratu, Biserica reformatd Sf. Fecioară din corn. Sintămdrie Orlea,
ln Pagini de veche artă româneascil, vol. V /1, Bucureşti, 1985, p. 202-212.
72 Adrian A. Rusu, Preoţi români ortodocşi din districtul Haţegului in secolul al XV-lea, in 1\-fitropolia Banatului, 32, nr. 10-12, 1982, p. 646.
73 Hurmuzaki, Documente• .. , I/2, p. 741-742.
7 ' Vezi Anca Bratu, op. cit., p. 200-201, notele 8, 10-11.
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toare, în speranţa mărturisită că aceia se vor integra în structurile religioase guvernate de stat. Tocmai în acel scurt interval de contenire a
prigonirii ortodocşilor, Cîndeştii se înstăpîneau pe localitate şi dobîndeau automat patronajul bisericii.
Curioasi'1 ni s-a părut prezenţa scenei cu donatoare din fresca ortodoxă. O reprezentare pur simbolică, stimulativă pentru enoriaişi, pareexclusă, c:lci biserica trecuse sub patronajul stăpînilor feudali care tOC'mai acoperiseră cheltuielile pentru reamenajări interioare şi pictura cea
nouă. Atunci donatoarele au fost ctitori? Imaginea nu este deloc obiş
nuită. de0arece, aproape ca o regulă, ctitorii sînt reprezentaţi cu toattt
familia. Cît priveşte poziţi0 tabloului votiv în cadrul programului iconografic al bisericilor româneşti din Hunedoara, ea nu respectă nici o regulă rigidă. Tribuna care existase în biserica Sîntămărlei ar fi putut
cuprinde, dacă judecăm lucrurile prin analogie cu Streisîngeorgiu, un
posibil tablou votiv. Atunci însă „scena cu donatoare" trebuia interpretată astfel. Dacă judecarea ei rămîne corectă, absenţa bărbaţilor este
stranie. Dintre cei mai notabili Cîndeşti de la mijlocul veacului al XV-lea,
fraţii Ladislau-Laţcu şi Ioan Cîndreş au făcut daruri generoase către
biserică. Numai la primul se cunoaşte că era vorba despre o închinareortodoxă tradiţională 75 . Să fie Sî:1tămăria ctitoria femeilor din acee~i
familie? Dacă admitem un răspuns afirmativ, sîntem în măsură să nu
îl considerăm singular. La 1496, două preotese, pe nume Teodom şi Maria, după d,te se palre originare tot din Haţeg, finanţaseră un pocal
pentru necesităţile cultului7 6 • Desigur, proporţiile sînt diferite, corespunzînd posibiliCd;llor ::ocble.
E5te de înlăturat şi o carenţă de interpretare secundară. Căci, dadi
frescele se atribu:e Cîndeştilor, iar cronologia lor pare fermă, atît pe
considerente de istoria artelor, cît şi pe baza evoluţiei ulterioare a familiei către catolicizare, atunci trebuie făcută o raportare a lor la calibate<1
şi, mai cu seamă, la cronologia decorului pictat de la Suseni-Rîu de Mori
(Colţ). Raportarea sprijină cu evidenţă o cronologie diferit:i. a realizări
lor artistice. Astfel, fresca de la Suseni îşi găseşte un sprijin suplimentar
pentru încadrarea în secolul al XIV-lea, nu al XV-lea. Interpretarea istorică nu ne îngăduie să atribuim comanda şi susţinerea materblă a
unor multiple lucrări artistice de mare amploare, unei singure generaţil
de ctitori dintr-un mediu social ca acela al Cîndeştilor din Rîu de Mori.
Despre evoluţia după mijlocul secolului al XV-lea a bisericii din
Sîntămărie Orlea mai sînt de scris cîteva lucruri. Grafitul din 1484, care
aminteşte trecerea unui cleric de l,a Alba77 , nu pare să producj dovada
întoarcerii bisericii la ritul catolic, căci chiar alături este un alt grafit
chirilic, nedatat, iar în naos, pe scena naşterii Mariei, a fost zgîriat, în
cifre chirilice, anul 1562 sau 1563 78 • La mijlocul secolului al XVI-lea,
după cite ştim pînă acum, Cîndeştii deveniseră deja catolici. Grafitele
7~

Adrian A. Rusu, Datarea ferecdturii evangheliarului lui Laţcu Cfode de la
in AIIAI, 22/2, 1985, p. 745.
Marius Porumb, Nicolae Sabău, Vechi inscripţii româneşti din judeţul
(sec. XV-XVIII), în Marisia, 8, 1978, p. 108 şi pl. LXV şi LXVI.
Anca Bratu, op. cit., p. 232.
Ibidem şi, respectiv, p. 219.

mănăstirea Neamţ,
;G
Mureş
77
78
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dovedesc însă, cel puţin în pre.ajma Sîntămăriei, comervarea unei traculturale slavo-rom{me. lncepînd din anul 1591, devin exclusive grafitele latine, pentru ca şi acelea să înceteze la 1642~'1• Ultima dată ar
trebui pusă în legătură cu văruirea tuturor frescelor, la exigenţele cultului reformat~ 0 • Comparînd acţiunea cu cea de la Ci11ciitt, pare plauzibilă
o îmbrăţişare a Reformei de către vîrfurile catolicizate ale nobilimii
locale, în deceniul cinci al veacull!l.i al XVIl-lea.

diţii
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1
1447 mai 18,

Timişoara

Nos, Johannes de Hwnyad, regni Hungariae gubernator, memorie commenda•mus per presentes quod nos consideratis et in memoriam nostri revocatis multimodis fidelitatibus et fidelium servitiorum gratuitis meritorum[que]' sinceris complacentis atque virtuosis gestis nobilium Daan, filii quondam Jarozlaw de Chonokos,
nec non Woyk ac Petri, Sorbe et Johannis, filii dicti Jarozlaw de eadem Chonoko,,
quibus ipsi sacre regni Hungarie corone et expost nobis in pleris tam regalium,
quam nostrorum exercituum, tam contra sevi~simos turcos, quam alius huius regni
notorios emulos pleravice moturum expeditionibus non parcendo persunis ac rebu~
eorum cum immoderata [su)oruml sanguinis eorum effusione studuerunt complacere. Intuitu quorum volentes ipsis nostram exhibere benevolentiam favorosam,
possessionem Chonokos predictam vocatam, in comitatu de Hwnyad prenotata, in
districtu de Haczag existentem habitam, in cuitLs dominio prefatus Daan, more
kenesiatus hucusque perstitisset, item totum et omne ius regni siquod in [ea)dem 1
possessione Chonokos qualitercumque [re)gia 1 haberet serenitas aut quibuscumque
modis et [rationibusF sacram eiusdem concerneret coronaro [... ]3 simulcum cuncti.,
eiusdem et ipsis utilitatibus et pert[inentiis terris vi]delicet• arabilibus, cultis et
incultis, [pra]tis 1, silvis, nemoribus, montibus, valibus, vineis [vinearum)quet, pro•
montoriis, molendinis atque molendinorum locis, generaliter quibuslibet uti!itatum
[inte)gritatibusl quovis nominis vocabulo vocitatis [... p ad eandem et ipsum ius
regium de iure spectantibus et pertinere debentibtLs sub ipsius veris metis et antiquis eidem Daan ac aliis prescriptis ipsorumque heredibus et posteritatibus universis, auctoritate nostre gubernationis nec non consensu et voluntate universorum
dominorum prelatorum et baronum ad id accedente, dedimus, donavimus et contulimus ymmo damus, donavimus et conferimus iure perpetuo et irevocabiliter possidendas, tenendas pariter et habendas salvo iure alieno harum nostrarum vigore
et testimonio literarum mediante.
Monica Breazu, Studiu epigrafie, în Pagini de veche artă . .. , p. 70.
O carenţă încă neînlăturată. a modalităţilor de restituire a frescelor istorice este aceea a neurmăririi lor complete şi după realizare. Dacă în volumul Pa.gini de veche artă. • • atenţia a coborît şi la grafice, chiar redate uneori contradictoriu, între analiza epigraiică generală şi studiile speciale ale monumentelor,
nu s-a redat decalcul tuturor desenelor şi nu s-au exprimat nici un fel de păreri
despre momentul scoaterii ochilor sfinţilor.
81 Vezi concluziile noastre din dreptul problemei nr. 5.
79.
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Datum in Themeswar, in festo ascensionis domini, anno ciusdem mi\lesimo
quadringentesimo XLm 0 septimo.
Arh. Naţ. Magh. Dl. 50.296.
Orig. hîrtie cu rupturi din cauza plicaturii, cu urme
de pecete prinsă sub text.
Ediţii: St. Katona, Historia critica regum Ungariae
stirpis mixtae. Tom. VI, ord. XIII. Pestini, MDCCXC,
p. 536-537, după ms. lui D. Cornides (cu lacune şi
variaţii de lectură).
1. Rupt din cauza plicaturiil, întregit după sens.
2. Rupt clin cauza plicaturii, întregire probabilă.
3. Rupt din cauza plicafurii.

2

1551 august 10, Viena

Ferdinandus etc., fidelibus nostris capitulo ecclesiae Albensis Transilvaniae etc.
Cum nos ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem maiestati nostrae pro parte fidelis nostri, egregii Ioannis Kendeffy de Malomviz, factam turn vero attentis et consideratis fidelitate, fidelibusque servitiis eiusdem Ioannis Kendeffy, quae ipse sacrae primum regni nostri Hungariae coronae et deinde
maiestati nostrae pro locorum et temporum varietate in diversis turn nostris privatis, turn etiam publicis regni nostri negot.ii fidei et diligentiae suae commissis
summa fide et constantia exhibuit et impendit. Idque cum aliarum turn vero autumno proxime exaC'to penE's fidelem nostrum reverendissimum in Christo patrem.,
fratrem Georgium, episcopum Waradiensem, thesaurarium et partium regni nostri
Transilvanarum locumtenentem nostrum, dum succitata per quosdam rebelles nostrorum in regno nostro Transilvaniae seditione ab una exercitus vaivodae Tranialpinensis Turcis admixtus, ab alio vero partibus passa Budensis magno equitatu
idem regnum nostrum Transilvaniae infes,tis armis ingressi fuissent, Transalpinis
ipsis occurrens prelio cum ipsis inito, non paucos ex eis uti de hac re a certis
fidelibus nostris edecti sumus etravit reliquo vero in fugam versos fugae praesidio
sibi ipsis salutem quaerere cegit. Quo feliciter confecto civitates deinde nostrarum
Lugos et Karansebes vocatos, ad flumen Themes sitas, quae antea rebellibus nostris
parebant, in fidem et obedientiam nostram adduxit. Considerantes etiam et comparentes vicem et aerumnas praefati Ioannis Kendeffy in quas idem per dictarum
adversarios et rebelles nostras sub id tempus quo in praedictis servitiis nostris
occuparetur inciderat, ut qui misso ad castrum suum Kolcz vocatum, equitum et pediturn magno numero ipso absenti illud expugnassent, omnesque res et bona ipsius
in eo habita diripuissent, dominarum deinde genitricem et uxorem cum !iberis
suis intercepissent et in miseram captivitatem induxissent in quibw; plus minu~
25.000 1 florenorum damni perpessus fuisse dicitur. His itaque causis et servitiis
prefati Ioannis Kendeffy atque etiam caeterorum fidelium nostrorum ut praemissum
est pro ipso maiestati nostrae facta intercessione inducti bona et iura possessionaria Lazari Kwn, oppidum videlicet Algyogh, cum curia nobilitari in eo habita,
ac totales possessiones Glod, Nagh Almas, Nadasthya, Balsa, Erdeufalva, Bakanya,.
Homorod, Rozkan, Chyb, Bozos, Rengeth, Moda, Nyrmezew, Thekerew, Rethekalmas, Woie, Pojana et Porcure vocatas, nec n0n portiones possessionariarum in po.sessionibus Chykmo et Kisalmas dictis, in comitatu Hunyadiensi existentis habitns,
quae ex eo quod idem Lazarus Kwn tempore irruptionis moldavorum in dictum
regnurn nostrum Transilvaniae praescripto autumno factae iisdem moldavis et
volachis contra iura et libertates dicti regni nostri Hungariae ac pntriae suae totiusque praefati regni nostri Transilvaniae ~trimentum victualia administrasse et
cum ipsis conversatus ac eis in perniciem patriae auxiliatus fuisse, per hacque secundurn decreta eiusdem regni nostri Hungariae in notam infidelitatis incurris se
dicitur ad sacram ipsis regni nostri Hungoriae coronam consequenterque oollationem nostram regiam iuxta antiq•am et 8pprobatam eiusdem regni nostri Hungariae
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consuetudinem, atque legem rite et legitime devoluta esse perhibentur ... 2 a simul
cum cunctis suis utilitatibus, pertinentiisque quibuslibet memorato Ioannis Kendeffy, ipsiusque haeredibUs universis pro summa 15.000 1 florenorum vigore aliarum literarum nostrorum superinde emanatarum inscripserirnu~. obligaverimus et
oppignaverimus velimusque eundem in dominium earundem per nostrum et vestrum
homines legitime facere introduci. Super quo fidelitati vestrae harum serie mandamus firmiter etc. 3 (uteundem Ioannes Kendeffy statuant) 4 •
Datum in civitate nostra Viennae Austriae, 10 1 mensis augusti, a. D. 155 l.
L.S.
appresi
Orig. la Buda, în Camera Aulică
Cf. copiei lui J. Kemeny, Diµlomatarii Transilvaniei.
Supplementum, voi. VII, p. lî-19 (ms. Bibi. Acad.
Cluj-Napoca).

caţi

1. Astfel în copie.
2. Lacună în copie, fără explicaţii.
3. Partea care urmează, necopiată, păstra numele oamenilor de
c;ipitlului din Alba Iulia.
4. Paranteza lui J. Kemeny, rezurnind restul conţinutului.

mărturie

indi-

MISCELLANEa\ HATZEGIANA
(INFORMATIONS ET REINTERPR:E:TATIONS CONCERNANT L'HISTOIRE
DU PAYS DE HAŢEG AU MOYEN-AGE) (II)
(Resume)
_
ă. La famille nobiliaire et l'eglise de Cinciş. En etudiant d'une maniere systemat~que_ Ies actes des privileges de la familie originaire du nord de Haţeg, ]'auteur ehmme toutes Ies relations supposees de parente avec Iancu de Hunedoara
voîvode de la Transylvanie et gouverneur de la Hongrie. On apporte des precision~
e~ des cor:rectior:is aux ele~ents _chronologiques et genealogiques. L'eglise de Cinciş,
d1sparue a la fm des annees cmquante de notre siecle, possede quelques caracteristiques qui la rendent particulierement interessante dans l'evolution des phenomenes religieux du district. Au commencernent bâtie par des feodaux ortodoxe5
roumains et puis devenue temple au temps de Ia Reforme, elle passe de nouveau
au XVIII•me siecle a la communaute villageoise des Roumains ortodoxes. On procede a une relecture des inscriptions et a un elargissement des in.formalions avec
des donnees inedites, trouvees dans Ies manu<;crits, d'entre Ies deux guerres.
6. Sur „les revoltes" de Haţeg au XV;me et an XVI•me siecle. On reanalyse
Ies sources docwnentaires, l'auleur prouve qu'entre le~ annees 1435, 1459-1462 et
1551 ii n'y a pas eu de revoltes paysannes dans la region. L'analyse des realites
sooiales dernontre Ies attestations relativement tardives des serfs (vers la fin
du XV•me siecle et le commencement du XVJ•me), !urs de l'apparition dans Ies
documents des serviteurs et knezes rourrmins soumis i1 des nobles roumains et
quand Ies contradictions entre Ies feodaux deviennent de plus en plus violentes.
Le caractere particulier des relations sociales du pays impose une certaine prudence quant aux rapports de celles-ci, tant i1 l'ensemble des relations propres i1 Ia
Transylvanie.
7. L'interpretation historique de la succession des fresques
de Sintămărie
Orlea L'eglise en ciiscussion a appartenu a l'une des deux cites des colons catholiques· de Hateg. A la moitie du XV•me. siecle, la _locali te ~t entree en possessioa.
de la familie des nobles roumains de Riu de Mori. La presence dans Ies fresques
des inscriptions en cyrillien â cot~ des inscriptions en iatin n'est explicable que
<ians Ie contexte politique et religieux cree par le Concile de Florence (1439).
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fo numeroase lucrări de sinteză sau special consacrate etnogenezei
feudalismului timpuriu, precum şi unora dintre multiplele
aspecte ale problematicii epocilor respective, este convingător subliniată
valoarea de argument istoric a datelor oferite de topo- şi antroponimie 1 .
Aceste date au înregistrat şi păstrat în conştiinţa colectivft ecourile multor evenimente sau procese istorice pentru care informaţia documentară
este sJracă sau inexistentă. Virtuţile de argumente istorice ale numelor
de locuri şi oameni îşi găsesc confirmarea şi în cazul Ţării Făgăraşului,
dovedindu-se, o datei în plus, adevărul fundamental al istoriei acestei
.,ţări". care, în formularea datorată acad. D. Prodan, ,, ... n-a încetat să
rămînă în temeliile sale, pînă la capăt, ceea ce a fost de la început,
o
ţară românească" 2 • Reale contribuţii la adîncirea cunoaşterii „începuturilor" acestei „ţări" ar putea fi aduse de cercetarea metodică a întregului material topo- şi antroponimic furnizat de sursele documentare şi a
aceluia înregistrat în teren, care să urmărească şi să evidenţieze toate
corelaţiile şi implicaţiile posibile, şi aceasta în condiţiile unei stricte coroborări cu rezultatele investigaţiilor istorice în general şi a celor arheologice în special. Prin publicarea celor două volume din „Urbariile Ţil.rii
Făgăraşului" 3 a fost considerabil îmbogăţită baza documentarft a unei
asemenea cercetări care poate beneficia şi de valoroasa informaţie conţinută în registrele cadastrale şi de aceea existent{i în teren. S-ar realiza astfel necesara punere în valoare a dovezilor istorice pe care le
reprezint,"i datele toponimiei minore sau, cel puţin, a sugestiilor oferite
de acestea. Publicarea în continuare a corpusului de documente din Ţara
Româneascc"t şi cercetările speciale vor aduce noi date care să evidenţieze, şi din această perspectivă, caracterul unitar al evoluţiei societăţii
româneşti de o parte şi de alta a Carpaţilor, iar în ceea ce priveşte circulaţia neîntreruptă peste munte, într-un sens şi în altul, să poată
fi
româneşti şi

1 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, reliefa importanta toponimiei şi antroponimiei pentru cercetarea istorică prin spaţiul acordat şi prin însăşi structurarea capitolului consacrat realităţilor etnice ale Transilvaniei feudalismului timpuriu. Asupra aceloraşi virtuţi, dar şi a limitelor vezi:
R. Popa, Consideraţii istorice pe marginea toponimiei vechi maramureşene, în
Revlst, 30, 19î7, 8, p. 1447-1464.
2- '0. Prodan, Boieri şi vecini în Ţara Făgăraşului in sec. XVI-XVII, in
AIIC, VI, 1963, p. 299.
1 Urbariile Ţării Făgăraşului, voi. I, 1601-1650, editate de acad. D. Prodan cu
Liviu Ursuţiu şi Maria Ursuţiu, Bucureşti, 1970 şi Urbariile Ţării Făgăraşului, val.
II, 1651-1680, editate de acad. D. Prodan, Bucureşti, 1976.
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regăsit,

cît mai nuanţat, şi acest fenomen în topo- şi antroponimie. O
importanţă cu totul aparte ar dobîndi, după ce fiecare dintre
ţinutu
rile-.,ţară" adică acelea cu cea mai pregnantă individualitate istorică,
şi-ar avea cercetată monografic toponimia şi antroponimia, studiul comparativ al acestora, ceea ce ar permite îmbogăţirea argumentaţiei lingvistice privitoare la formarea poporului şi a limbii române, a continuităţii şi unităţii evoluţiei sale, iar, pe de altă parte, ar fi relevate particularităţile zonale şi semnificaţiile lor ca reflex al
notelor specificedecurgind din condiţiile istorice generale.
FJră s„1 îşi poată propune să răspundă unor asemenea deziderate.
rîndurile de faţă nu fac altceva decît să noteze cîteva observaţii asupra,
~i pornind de la, a ce semnifică, sau pare a semnifica, o parte a datelor
topo- şi antroponimiei ţinutului, în speranţa că vor fi de un oarecarefolos unor viitoare cercetări privitoare la respectiva problematică, carebeneficiază deja de valoroase contribuţii 4 . Aceste observaţii ni se par a
nu fi lipsite de sugestii mai ales pentru necesara abordare, de dorit cît
mai complexă, a istoriei Ţării Făgăraşului, în mod deosebit pentru epocile aflate în afara conului de lumină al documentelor. Lipsa de infor-maţii scrise consistente ar putea fi, măcar în parte, suplinită prin cercetări arheologice de anvergură, ale căror rezultate să poată fi corobo-rate cu datele studiilor din perspectiva altor discipline precum: geogra fia, sociologia, etnografia şi folclorul, lingvistica, antropologia ş.a. S-ar
realiza astfel cuantumul de informaţie care să permită studierea istoriei
Ţării Făgăraşului „regresiv, de la primele ştiri scrise înapoi" 5 , adoptînclu-se metoda de abordare după care s-a condus R. Popa în cercetarea
istorică a altor două „ţări": a Maramureşului şi a Haţegului 6 •

•
Pentru început vom observa că dintre cele 62 de localităţi7, situat.eîntre rîul Olt şi Munţii Perşani şi ai Făgăraşului, la care ne vom referi
în mai mare măsură în cele ce urmează, un număr de 24 de sate apar,
după denominaţie, ca sate „pereche", desemnate astfel de locuţiunile
,,de Jos" - .,de Sus" (Comăna şi Veneţia, în partea d2 nord-est a depresiunii, Sîmbăta, Viştea, Ucea, Arpaş şi Porumbacu, în partea de vest),
de atributele „Mari•' - .,Mici" (Berivoi şi Voivodeni) şi „Veche" .,Nouă" (Şinca), precum şi cele derivate cu ajutorul sufixelor diminutiv:
-iţa, -oara (Şercaia Şercăiţa şi Cîrţa Cîrţişoara). Celelalte 38 de localităţi sînt:_ Cuciulata, Lupşa, Părău, Grid, Poiana Mărului, Perşani,
Ohaba, Vad, Mîndra, Toderiţa, Bucium, Mărgineni, Sebeş, Hîrseni, Copă
cel, Ileni, Riuşor, Hurez, Săsciori, Săvăstreni, Recea, Dejani, Făgăraş, Be4
W. Scheiner, Die Ortsnamen im mittlerer Teile des sildlichen Siebenbiirg_ens, Leipzig: ~?26; N. Dr~ganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei
şi a onomasticii, Bucureşti, 1933; Şt. Paşca, Nume de persoane şi de animale din
Ţara Oltului, Bucureşti, 1936.
: R. Popa, Ţ_ara Mara_mureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. J.l.
Idem, La inceputurtle evului mediu românesc. Tara Hategului Bucuresti
1988.
.
.
'
. '
7
Localităţile care în secolul al XVII-iea formau marele domeniu feudal al
Făgăraşului, deşi in continuare se vor face referiri şi la cele din extremităti · Hoghiz şi Avrig sau de dincolo de Olt.
·
· ·
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clean, Luţa, Iaşi, Ludişor, Netotu (azi - Gura Văii), Breaza, Pojorta, Lisa,
Dridif, Voila, Beşimbac (azi - Olteţ), Drăguş, Corbi, Sărata şi Scorei.
Din urmărirea situării geografice a satelor făgărăşene se evidenţiază individualizarea a trei subzone: două mărginaşe şi una centrală~.
Principalul criteriu al acestei subzonări îl reprezintă numărul aliniamentelor pe care se află situate aşezările. Faţă de cele două aliniamente:
„Jos" - ,,pe Olt" şi „Sus" - .,sub munte", caracteristice părţilor de
margine, unde întîlnim toate perechile de sate cu nume însoţit de locuţiunile amintite, în partea centrală situaţia se prezintă net deosebită. Aici
numărul aliniamentelor de-a lungul cărora sînt dispuse aşezc'irile ajunge
la patru sau chiar la cinci. Deosebirea nu poate fi nicidecum explicată
pornind numai de la situaţia geografică. Esţe adev{trat că în partea centrală depresiunea are cea mai mare extensiune, îns{t nu intr-o asemenea
măsură încît să nu mai fie respectatc'i o anumită proporţionalitate. Intre
determinările unei astfel de situaţii trebuiesc avute în vedere şi acelea
interne, proprii vieţii social-economice a obştilor făgărăşene, dar şi altele
datorate unor conjuncturi istorice mai largi, la care se vor face referiri
ceva mai departe. ln cercetările sale asupra structurii perimetrelor s{tteşti din zonă, H. H. Stahl9 constata şi o altă importantă deosebire între
aceleaşi părţi ale Ţării Făgăraşului şi anume o regularitate a hotarelor
în părţile de margine, net contrastantă cu aspectul învălmăşit al celor
din jurul Făgăraşului. 1n afara distincţiilor schiţate mai sus, pentru zonarea Ţării Făgăraşului în trei subunităţi mai pledează şi argumente
etnografice 10 şi ar mai putea fi adăugată, dacă nu este întîmplătoare, o
observaţie privitoare la frecvenţa unor antroponime, aşa cum apare con semnată în urbariile de la mijlocul secolului al XVII-lea 11 • Constat{irile
8 R. Popa, Permanenţă şi unitate istorică românească. Ţara Făgăraşu/1ti,
în
Magazin istoric, anul XX, nr. 2 (227), februarie 1986, p. 24, subdiviza ţinutul în
două părţi despărţite de valea Şincăi, iar H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Bucureşti, 1958, p. 190, deşi, după modul de dis-

punere a a5ezărilor pe două aliniamente şi regularitatea trasee:or intersăteşti,
distingea două zone - vestică şi esticii, cu delimitare pe valea Sîmbetei, regăse.1
totuşi caracteri~ticile esenţiale ale sectorului Sîmbăta Porumbacu şi în nordestul depresiunii, ceea ce ar echivala cu precizarea a trei subunităţi, manifest relevate şi în schematizarea hotarelor de la p. 192. 1\doptînd aceleaşi criterii ca şi
H. H. Stahl, G. Dragu, Consideraţii cu privire la toponimia aşezărilor din Ţara
Oltului (Făgăraşului), în Comunicări de geografie, VIII, 1969, p. 244, observa existenţa a două părţi extreme încadrînd o alta centrală cu delimitări pe văile Şincăi
şi Sîmbetei.
~ H. H. Stahl, op. cit., p. 190.
1 C. lrimie, Portul popular din Ţara Oltului. Zona Avrig, Bucureşti, 1957;
Idem, Portul popular din zona perşanilor. Ţara Oltulni, Bucureşti, 1958; Idem,
Portul popular din Ţarn Oltului. Zona Făgăraş, Bucureşti, 1965.
11 O stati~tică a numelor de botez din Ţara Făgăraşului anilor de către mijlocul secolului al XVII-iea oferă un foarte interesant tablou al frecvenţei acestora.
Au fost folosite urbariile din 1640,. pentru majoritatea satelor, 1648, pentru domeniul Porumbacului, şi 163,, pentru cele două Veneţii, Comăne, Cuciulata şi Lupşa.
Pentru Arpaşu! de Jos, datele parţiale din 1640 (p. 810-812) au fost completate
cu acelea din 1648 (p. 854). Sint parţiale şi datele pentru satele Simbăta de Sus,
Voivodt•nii Mari, Berivoii Mici şi Recea. Tot datorită altor stăpîniri feudale decît
ale cetăţii nu apar date pentru satele Iaşi şi Toderiţa. Atunci cînd nume de botez
sint întilnite şi cu funcţia de nume de familie (ex.: Ztan Kompsa, Kirszte Kompsa,
Kompsa Groza, Kompsa Mihali, p. 724 sau Kompsa Alde, Opre Juvon, Radu!
Sztancz, Mani Koman, Opre Raduli, Alde Koman, Koman Opra, p. 744-745) au
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privitoare la toponimie sprijină şi ele această subîmpărţire. Astfel, se
poate observa prezenţa tuturor numelor de sate însoţite de locuţiunile „de
Jos" - ,,de Sus" tocmai în păl'ţile unde aşezările sînt situate pe două
aliniamente, deşi acolo întîlnim şi perechi de sate purtînd nume diferit
sau derivat (Cuciulata - Lupşa, Părău - Grid, în nord-est, Beşimbac Drăguş, Cîrţa Cîrţişoara, în vest) sau sate ruflate „Jos" fără corespondent „sub munte" (Corbi, Scorei, Sărata, în vest). In zona centrală
se întîlnesc alte note distinctive: grupul de sate purtînd nume la plural
(Ileni, I-Iîrseni, Mărgineni, Săvăstreni, Dejani, Perşani, Săsciori, Iaşi, Voivodeni şi poate şi Berivoi(i), dacă se ţine seama de faptul că localnicii
numesc cele două sate Berivoii Mari şi Berivoii Mici) şi perechile de sate
cu nume însoţite de atributele „Mari" - ,,Mici" (Voivodeni, Berivoi) şi
,,Veche" - ,,Nouă" (Şinca).
Individualizarea a trei părţi ale Ţării Făgăraşului, cu certe note distinctive, este atestată şi de documentele istorice ~i de tradiţie. Urbariile
din secolul al XVII-iea ne prezintă marele domeniu feudal subîmi::'irţit în
alte trei mai mici: al Comănei, Făgăraşului şi Porumbacului, cu curţi
economice în localităţile respective 12 . Insăşi această divizare, făcută fără
îndoială din raţiuni economico-administrative, nu exclude posibilitatea
ca un oarecare rol să fi avut şi faptul că, la vremea respectivă, individualizarea acestor părţi era deja intrată în tradiţie. Că pare să fi fost
aşa, cel puţin pentru partea nord-estică, ne-o arată documentele de la
1211, cînd regalitatea maghiară a trecut-o sub autoritatea cavalerilor
fost înregistrate de fiecare dată. Tot aşa în situaţiile: Bukur Opra, Opra Buk:ur
(p, 7'88) sau Juvon Ivan, Juvon Jonika (p. 796-797), Radu! Juvon (p. 808), Barbat Bogdan, Barbat Roman, Koman Barbat (p. 808-809), Numolor Stan, Ioan,
Radu le-au fo,t atribuite atestările unor văduve: Ztanyaza, Joanyaza, Radoye (p.
600-601). Cu precizările că s-au strecurat erori de lectură sau de înregistrare (minimale) şi că nu interesează de fapt cifrele absolute decît pentru a ilustra proporţii, situaţia se prezintă ajstfel: Pentru întreaga Ţară a Făgăraşului cele mai
multe atestări revin numelor Oprea (581), Radu (435), Ion (344), Stan (292), StoicaStoi,a (255), Coman (n8), Manii/ (208), Alde/a/ (192), Bucur (187), . Comşa (168),
Stanciu (136), Neag/oi/ (80), Solomon (60). Defalcate pe zone ;;ăs1m următoarec1
ordine de frecvenţă a acestor num~:
_ zona Comănei (satele aparţinînd domeniului Comăna): Stan (94), Radu
(65), Oprea (44), Bucur (40), Man/i/ (38), Alde/a/ (32), Ion (30), Stoica-Stoia (27),
Coman (25), Solomon (24), Stanciu (23), Neag/oi/ (13), Comşa (10):
- zona centrală (pînă la Sîmbăta de Jos şi Sus, exclusiv): R'ldu (239), Oprea
(200), Ion (167), Stan (133), Stoica-Stoia (165), Coman (142), Alde/a/ (125), Manfi/ (105),
Bucur (105), Comşa (91), Stanciu (49), Neag/oi/ (41), Solomon (26);
- zona vestică (de la valea Sîmbetei la valea Porumbacului): Oprea (287).
Ion (147), Radu (131), Comşa (67), Stan (65), Man/i/ (65), Stanciu (64), Stoica-Stoia
(6J), Coman (61), Bucur (42), Alde/a/ (34), Neag/oi/ (26), Solomon (10).
Deşi cifrele de mai sus sint tributare unor erori, există siguranţa păstrării
,·alabilităţii ierarhiei în chiar proporţiile care rezidă din numărul atestărilor, astfel că se poate uşor constata ponderea avută în frecvenţa numelor a onomasticelor Stan, in partea nord-estică, şi Oprea, în cea vestică, precum şi relativa intiietate a aceluia de Radu faţă de Oprea, in centrul ţinutului.. Cel puţin preponderenţa numelui Oprea In vestul Ţării Făgăraşului, unde părţi ale satelor Cirţişoara
lii Porumbacul de Sus apar cu tocmai acest nu.me Insoţind pe cel al satului Oprea Cirţişoara şi Oprea Porumbacu -, pare a nu fi lipsită de orice semnificaţie.

12

Urbariile . .. , I, p. 12.
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-teutoni1 3 , sau 1372, cînd domnul Ţării Româneşti Vladislav - Vlaicu a
dăruit-o lui Ladislau de Dăbîca 14 • Acelaşi lucru îl atestă şi tradiţia, aşa
<;Um o aflăm consemnată în piatră la 1728, în inscripţia genealogică a influentului personaj al vremii, vicarul episcopal Ionaşcu Monea, originar
din partea locului, unde se menţiona că un Grigore, vistier al lui Negru
Vodă, ,,a fost dc1ruit cu patru văi" de legendarul voie\·od 15 . Moştenite
cipoi de urmaşii săi, văile menţionate sînt tocmai acelea pe care se află
cele patru perechi de sate ale părţii de nord-est a Ţării Făgăraşului.
Dacă poate fi reţinută ideea subzonării Ţării Făgăraşului, nu pot fi
făcute însă delimitări precise, deoarece părţile prefigurate în urma abordării din diferite perspective a problemei nu realizează o exactă suprapunere teritorială pentru fiecare subunitate în parte. Cu atit mai puţin
pot fi precizate condiţiile care au condus la o astfel de situaţie şi dacă
t·ste posibilă punerea ei în legătură cu existenţa fortificaţiilor feudal
l-impurii cercetate arheologic la Comăna de Sus 16 , Făgăraş 17 şi Breaza 13
·sau cu altele, presupuse doar pe baza toponimelor „Cetate - Cetăţea"
-cunoscute la Făgăraş 19 , Voivodenii Mici2°, Porumbacul de Sus şi Avrig 21
-sau a aceluia dintre Cîrţa şi Scorei22 , deşi este foarte probabil ca unele
dintre ele să desemneze prezenţa unor vestigii aparţinînd altor epoci,
.aşa cum este cazul celor de la Arpaşul de Sus ~i Feldioara~J_

*
Revenind la problematica satelor purtînd acelaşi nume, se poate
-0bserva cii proporţia apreciabilii a acestora (aproape 40°_io) reprezintii o
E:-xprimare directă a fenomenului de „înmulţire a satelor prin noi întemeieri şi prin roire"', după formularea propusă de acad. Şt. Pascu:: 4 _ Prin
raportarea strictă a toponimiei la contextul istoric devin posibile cîteva
13

Documente privind istoria României, C Transilvania, veacul XI, XII

şi

XIII (1075-1250), p. 150-151.
11 D.1.R., B 7'ara Uomânească, reacuz XIII, XIV şi XV (1247-1500), p_ 23-25;
J\'L Holban, Din cro,iica rela~iilor româno-ungare în secolele XIII-XIV, Bucureşti, 1981, p. 202-204; P. Iambor, Nobilii de Dăbîca şi relaţiile cu Ţara Uo:nâncască în veacul al XIV-iea, în ActaMN, XVI, 1979, p. 215-224.
15 P. Chihaia, De la 1\'egru Vodă la Neagoe Basarab. Interferenţe literar-ar;tistice in cultura românească a evului de mijloc, Bucure~ti, 19î5, p. 144. Piesa se
altă la Muzeul Tării Făgăraşului, inv. Lp. 118.
16 V. Eskenasy, O nouă fortificaţie românească din Ţara Făgăraşului. Cetatea Comanci /secolele XIII-XIV), în Monumente istorice şi de artă, 1, 1981. o.
3J--44.
17 Săpăturile arheologice efect1wte de DMIA în anul 1'172, sub voce Cetatea
Fâgăraş 1ar1teologi Maria Voica Pit.~caşu şi Nicolae l'uşca;at), în BMI, an XLII.
m. 1, 1973, p. 74.
lH Th. Năgler, Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraş), în StCom,
H,
1969, p. 89-117.
19 N. Aron, Monografia bisericilor, şcoalclor şi reuniunilor române din F1:9ă
raş, Făgăraş, 1913, p. 179-180.
20 Informaţii: Stelea Sorin, Roşu Ioan şi Talabă ,\ndrei.
21 Harta turistică „Negoiul", editată de Institutul Cartografic „Unirea'" I3raşr,v, f.a.
~ D.I.R., B (1247-1500), p. 276-2î7.
23
M. Macrea, I. G!odariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus. Bucure~ti.
1976, p. 7: N. Gudea, I. Pop, Castrul roman de za Feldio(lrn, în Cumidava, 8, 19711[175, p. 40.
2 • Şt. Pascu, op. cit., voi. II, p. 56.
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consideraţii

care, cel puţin, pun probleme cercetărilor viitoare, dacă nu
elucideazcl vreunul din aspectele nesoluţionate pînă în prezent. Incerccirile de a aduce oarecari precizări în privinţa epocii şi condiţiilor apariţiei
determinativelor în toponimia făgărăşană sînt, cu o excepţie, dificile
şi obligă la consideraţii asupra contextului general istoric, inclusiv a
datelor furnizate de cercetări aparţinînd domeniilor altor discipline. Excepţia amintită se referă la situaţia satelor Şinca Veche Şinca Nou[1,
în care distanţa în timp dintre primele atestări documentare (1476 Şinca~ 5 şi 1768 Şinca Nouă 26 ) şi faptul că primei aşezări abia în secolul al XVIII-lea i se alătură atributul „Veche" reprezintă dovezile Cei
aici întîlnim cea mai recentă creaţie toponimică.
Datele primelor atestări documentare ale aşezărilor ţinutului se grupează pe trei nivele cronologice corespunzînd unor realităţi istorice net
deosebite între ele. Insăşi eşalonarea în timp a respectivelor date reprezintc'i o preţioasă mărturie pentru istoria ţinutului. Astfel, primul nivel,
acela al documentelor datate în secolul al Xiii-lea, aparţine contextului
în care cancelaria maghiară a emis acte de donaţie în favoarea cavalerilor teutoni, a m[măstirii cisterciene de la Cîrţa şi a lui Ugrinus 27 , şi este
grăitor pentru data şi mijloacele la şi prin care regalitatea şi-a extins
autoritatea în zonă. Al doilea nivel (secolele XIV-XVI) corespunde perioadei în care documentele se referă la o Ţar{i a Făgăraşului efectiv
stăpînită de domnii munteni. In sfîrşit, documentele datînd din veacurile
XV-XVII amintesc sate, oameni şi întîmplări legate de aspecte de ordin
social-economic şi politico-militar în condiţiile în care ţinutul a devenit
un mare domeniu feudal aflat pe rînd în stăpinirea directă a regalităţii
i;,i apoi a celor mai înalte autorităţi transilvănene din vremea voievodatului şi principatului. Toate aceste documente dezvăluie o sumă de elemente care demonstrează că Ţara Făgăraşului se prezintă în structurile
ei cele mai intime ca o ţară românească, cu o organizare proprie rezistentă noilor rînduieli feudale suprapuse 28 . Cartarea primelor atestări documentare ale aşez[irilor făgărăşene oferă o imagine concludentă pentru
situaţia Ţării Făgăraşului în raporturile ei cu regalitatea. De la primele
donaţii din secolul al Xiii-lea, însemnînd tot atîtea îngrădiri şi ameninţări directe la adresa autonomiei ţinutului, se va ajunge la înglobarea
efectivă în cadrele Ţării Româneşti, în secolele XIV-XV, restabilindu-se şi revigorindu-se caracterul unitar al dezvoltării societ[1ţii româneşti de la nordul şi de la sudul Munţilor Făgăraşului. S-a calculat că
numiirul aşezărilor atestate documentar pîrni la 1350 reprezintă o proporţie de 13,10/o, faţă de acelea amintite ulterior 20 • Proporţia indică, pe
de o parte, data tîrzie la care Ţara Făgăraşului a intrat în sfera intereselor regalităţii, iar pe de altă parte gradul redus al cuprinderii sale în
procesul de feudalizare propriu noii stăpîniri. Se va putea observa, pe
purcursul dezvoltării discuţiei de faţă, că topo- şi antroponimia au înreristrat şi ele impactul asupra organizării interne a acestei „ţări" al p[1~:, D.1.U., R (1247-1500), p. 157-158.
6
W . .Scheinc>r, op. cit„ p. 133.

~

D.I.N., C veac. XI, XII şi XIII, I, p. 150-151, p. 199-200, II, p. 369.
D. Prodan, Boieri si vecini . .. , p. 299-300.
:~• Şt. Puseu, op. cit., II, p. 32.
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trunderii unor nuclee de populaţie turanică, a stabilirii avanposturilor
maghiare şi a colonizărilor săseşti.
Documentele emise în secolul al XIII-lea amintesc numai aşezări sit'J.ate pe linia Oltului: 1223 - Cîrţa, 1235 - Şercaia, ,,Debran'-, Veneţia
~i HoghizJo, 1291 - Făgăraş şi Sîmbăta. Reţinem aici că doar în cazul
donaţiei făcute mănăstirii de la Cîrţa sînt precizate hotarele acelui „pă
mînt răpit de la români" şi dăruit călugărilor cistercieni. ln hrisoavele
domnilor munteni sînt amintite numele unor sate de „pe Olt", dar şi ale
altora aflate „sub munte" sau pe aliniamentele intermediare. Găsim în
aceste documente suficiente elemente care să ne permită constatarea
după care, la nivelul secolelor XIV-XV, traseele intersăteşti erau deja
precizate, delimitînd teritorii structurate pe principalele sale părţi componente: vatră de sat, pămînt arabil, păşuni, ape, păduri şi munţFl 1 • Acel
pămînt al românilor, dăruit mănăstirii de la Cîrţa, aflat între apa Arpa-;;'.1lui şi a Cîrţei, mergea de la Olt şi pînă la crestele mµnţilor şi cuprindea
deci, la nivelul începutului de secol al XIII-lea, componentele esenţiale
<1le hotarelor siiteşti aşa cum apar atestate de documentele ulterioare şi
cum aveau să rămînă pînă în vremea noastră. Tocmai în necesitatea cuprinderii în hotarul fieciirui sat a tuturor acestor elemente vedea
H. H. Stahl explicaţia regularit,'iţii traseelor intersăte~ti din p::irţile de
margine ale Ţării FăgăraşuluP~. Or, dacă pămîntul Cîr . ei ap{trca astfel
structurat, poate fi admis faptul c.:-1 şi hotarele vecine aveau o desf:1şu
rc;re asemăn{1toare, limitele pămîntului di'iruit fiind totodată limitele de
vecinătate. Acceptate ca exi<;tente aceste realităţi la începutul scrnlului
al Xiii-lea, înseamnă c:1 procesul de teritorializare a obştilor trebuie s,i
se fi desfăşurat într-o epoc.:-1 anterioan~1 şi, în acelaşi timp, se impune
presupunerea unei organiz[1ri social-economice şi politice în m,'isuni sr1
asigure menţinerea hotarelor săteşti potrivit normelor izvorite din vi:1ţa
comunităţilor respective. Nu mai puţin importantă apare sub!inierea a
-:-(,ea ce a putut însemna această „zonificare intern.:-1 a trupului de mo~ie", subliniere datorată lui H. H. Stahl, care arăta că „zonele acestea
alcătuiesc un ansamblu care este semnificativ pentru tehnica agricoli'1 folosită şi fiecare din ele are o precizare teritorială care nu vine din geo.grafie, ci din organizarea socialf1" 11 , situîndu-se deci pe poziţia sociologilor care au văzut în structurile teritoriale „proiecţiuni pe sol ale formelor sociale":1~. Din analiza distribuţiei teritoriilor săteşti, facută de
acelaşi autor, apare cu pregnanţ[1 caracterul mixt ,.agricol dar şi puternic
pastoral'- 3,; pentru viaţa comunităţilor din întreaga Ţar[1 a Făgiiraşului,
c:şa cum este demonstrat pentru veacurile urm,-1toare de bogatul material
documentar păstrat.
Documentul de danie din anul 1223 nu pomeneşte existenţa vreunui
sat pe pămîntul dăruit m[m[1stirii, însă nimic nu împiedică o asemenea
presupunere. Mai mult decît atît o astfel de aşezare, numit,-1 foarte proregalităţii

30

31

D.I.R., C, veac. XI, Xll şi XIII (1075-1250), p. 286-287.
D. Prodan, op. cit., p. lî0-lî2.

H. H.
Idem,
Idem,
a, Idem,
ai
33
34

Stahl, op. cir., p. 193.
op. cit., p. îi - 78.
op. cit., p. î9, nota l.
op. cit., p. 193.

284

IOAN CIUPEA

babil Cîrţa, ca şi rîul amintit documentar, putea exista „Jos"36 de vreme
ce corespondentul de „Sus", Cîrţişoara - avînd prima atestare scrisă
datată în 1473 37 poartă un nume derivat care poate însemna o întemeiere ulterioară. Satele vecine din vest, Scorei şi Sărata, sînt situate
.,Jos" fără ca în zona submontană a hotarelor să existe „perechile" lor,
aşa cum, mai tîrziu, se prezintă tabloul general al părţilor de margine
făgărăşene. Şi inscripţia genealogică a lui Ionaşcu Monea, unde ni se
vorbeşte de cele patru văi „cu păduri şi cîmpuri": Cuciulata, [Comă na],
Veneţia şi Părău, moştenite de urmaşii vistierului lui Negru Vod;1, aminteşte numai nume de sate de pe aliniamentul dinspre Olt. Aceasta să
fi fost situaţia şi în cazul Cîrţei? Întrucît originea incertă a toponimului
Cîrţa (slavo-română sau germană 38 ) nu îngăduie alte supoziţii. profitabiEi.
pare a fi discuţia asupra unei analogii care ar putea oferi un indiciu
cronologic. Este vorba de perechea de toponime Şercaia - Şercăiţa al
căror etimon mag)1iar~ 9 nu poate fi admis în părţile Făgăraşului. mai
devreme de secolul al XII-lea, de către înseşi realităţile istorice ale extinderii autorităţii regatului maghiar în părţile de sud ale Transilvaniei.
Atestată documentar la 1235, Şercaia făcea parte din teritoriul conferit
cavalerilor teutoni care mergea de la Hălmeag pînă la izvoarele Bîrsei.
Se pare că şi teritoriul de mai tîrziu al satului Şercăiţa făcea parte din
această donaţie 40 • între condiţiile care au făcut posibilă situaţia ca un
nume de origine maghiară să ajungă să fie purtat, prin derivare, de un
sat românesc, apare plauzibilă şi o eventuală strămutare a obştii româneşti din Şercaia în vremea colonizării săseşti acolo. O asemenea desfuşurare a evenimentelor poate fi presupusă şi în cazul Cîrţei. În stadiul
actual al cunoştinţelor, nu poate fi total exclusă posibilitatea ca satele
purtînd nume derivate să fi fost existente la data cînd s-a impus 1n zonă
toponimul de origine, iar preluarea acestuia, în formă diminutivală, să
se fi realizat din cu totul alte cauze, deşi mai probabilă pare anterio:-itatea
satelor de „Jos". In sprijinul acestei ipoteze vin atît filiaţia toponimică,
în cazul satelor cu nume derivate, cit şi eventualitatea ca desfăşurarea
teritorială, de la Olt pînă la munte, a hotarelor aşezărilor vecine Cîrţei,
Sărata şi Scorei 4 1, să fi reprezentat tipul arhaic al structurii peri::netre36

H. H. Stahl, în op. dt., loc. cit., şi G. Dragu, op. cit., p.

Cîrţişoara

roire din satul

244 considerau

matcă Cîrţa.

D.l.R., B (1247-1500), p. 148-150.
Th. Năgler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1981, p. 230. In
afara bibliografiei de la p. 307, nota 8, explicaţii pentru originea toponimului
Cirt.a la N. Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj. 1928, nota 1, p. 14-15; Idem,
Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti,
1!133, p. 551-552; Şt. Paşca, op. cit., p. 200-201; I. Iordan, Toponimia românească,
Bucureşti, 1963, p. 451; N. A. Constantinescu, Dicfionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 243; I. Pătruţ, Onomastica românească,
Bucureşti,
1980, p. 93.
37
3

~

Cîteva dintre explicaţii: Cîrţa < germ. Kerz (luminare, făclie); C. < germ. Kurtz
(~curt) C. < cuv. ~ă~esc imitat după slav. Krn cati (a scirţii): C. din n. pers. Cîrstea; C. din n. pers. Cîrţu, Cîrţa; cirţă = cirpă ş.a.
3
" Şercaia, Şercăiţa din top.
magh. Sarkany (balaur), I. Iordan, op. cit., p.
245-246.

Th. Niigler, op. cit., Planşa XVIII.
ln privinţa acestor cfouă sate H. H. Stahl, în op. cit., p. 193, aprecia c[t
,.pot fi sau două trupuri de moşie distincte, originare, sau două sate gemene.
împărţite pe verticală, prin procedeul crăpării".
•0
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]or săteşti, cel puţin pentru părţile de margine ale Ţării Făgăra.şului.
O adîncire a cercetărilor pornind de la constatările lui H. H. Stahl ar
putea probabil releva dacă, pe o tramă preexistentă a hotarelor, nw s-a
putut ajunge, datorită unor determinări interne sau externe vieţii obşti
lor româneşti de la sud de Olt, la complicarea traseelor intersăteşti, aşa
cum atît de manifest se înfăţişează situaţia părţii centrale a ţinutului.
Oricum, vechimea propriu-zisă a satelor respective, care ar putea fi stabilită prin sc'ipături arheologice, nu reprezintă acelaşi lucru cu vechimea
numelor discutate aici. Două . observaţii privitoare la derivarea toponi. melor cu ajutorul sufixelor diminutiv par a se impune pentru Ţara Fă
găraşului:

- epoca apariţiei lor, pentru care avem ca termen post quem secolul al XII-lea, celălalt termen, secolele XV-XVI, fiind oferit de primele
atestări documentare ale satelor cu nume derivate (Cîrţişoara 14 73,
Şercăiţa 1584 42);
- circumstanţele sînt foarte probabil aceleaşi aparţinînd contextului
creat de donaţiile regalităţii maghiare şi de colonizările săseşti.
In problema toponimelor cu determinativele „de Jos" - ,,de Sus",
~i nu numai a acestora, ci în general a satelor situate astfel, între considerentele cu mai mare valoare probatorie pot fi apreciate acelea privitoare la evoluţia cadrului natural şi, în strînsă corelaţie, ceea ce se cunoaşte pînă ucum despre habitatul din epocile vechi. în privinţa ambelor
probleme se impun ea evidenţe faptul că lunca largă a Oltului a oferit
dintotdeauna cele mai fertile terenuri pentru agricultură, cu toate relativ
desele inundaţii, iar pădurile de foioase, cu importanţa lor cunoscut[1
pentru creşterea animalelor şi pentru lemn, înaintau odinioară spre nord
în proporţii apreciabile. Suprafeţele altădată acoperite de păduri, aflate
pe interfluviile marcate de afluenţii din stînga ai Oltului, sînt tocmai
acelea pe care astăzi predomină solurile specifice respectivei forme de
vegetaţie 43 • Informaţia bogată cuprinsă în urbariile satelor făgărăşene
din secolele XVII-XVIII, unde sînt înscrise multe păduri de fag şi. de
stejar, ale satelor, dar şi altele oprite pe seama domnilor de pămînt sau
a cetăţii, permite observaţii interesante privitoare la evoluţia acestui atît
de important element al cadrului natural. lnscrierea pădurilor în urbarii
s-a făcut datorit,'i marii însemni'1tăţi a lor pentru economia domeniului
feudal: lemn pentru construcţii şi pentru foc, pentru creşterea animalelor, îndeosebi a porcilor, de pe urma cărora era percepută goştina, atît de
la supuşii cetăţii, cit şi de la cei de dincolo de Olt44 • Au fost înscrise
multe mori de scinduri ale cetăţii sau boiereşti (Şinca - 2, Sebeş - 2,
Şercăiţa 1, Breaza, Recea, Lisa, Porumbacul de Sus), cele două sticlă
rii (Camăna de Sus, Porumbacul de Sus), cu un mare consum de lemne.
dar şi faptul că sătenii din Corbi. aveau de făcut, în cadrul obligaţiilor
de lucru, cărbuni pentru cetate, iar cei din Şinca şi Ohaba, şindril{\ 4 ~.
42 C. Suciu, Dicţionar i.~toric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, 1!l6î,
voi. II, p. lîO.
43 V. Mihăile~cu, Dealurile şi cîmpiile României. Studiu de geografie a reliefului, Bucureşti, 1966, p. 33.
4' D. Prodan, în Urbariile ... , vol. I, p. 44----45 şi 51-52 •
., Idem, op. cit., p. 60 şi 47.
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Pentru amploarea exploatării pădurii sînt edificatoare şi răspunsurile
date de iobagii din 33 de sate făgărăşene la ancheta din anul 1726, in
care revenea cu obstinaţie marea greutate reprezentată pentru aceştia
de obligaţia de a duce lemne de construcţii şi de foc la cetate, la curţile
nobililor şi chiar în afara domeniului~ 6 • La toate acestea mai trebuie
adăugate necesităţile proprii ale boierilor şi ale iobagilor şi ceea ce duc-eau la piaţă. Stăpînii domeniului erau interesaţi direct în buna gospodărire a acestei avuţii. lnsăşi întemeierea satului Poiana Mărului, în
timpul lui Ştefan Bathori, este consemnată ca fiind datorată îngrijorării
pricinuite de marea pustiire a pădurilor şi a munţilor 47 . inscrierea la
1637, pentru toate satele, de gloabe ridicate ca valoare, 12 florini pentru
t{1ierea fără ştire de stejar cu ghindă din branişti sau de salcie, dovedeşte încercările de a stăvili defrişările 48 . Intr-un urbariu din 1759 sint
inserate informaţii despre condiţiile în care, pe valea Şincăi, unde se
,tminteau cu numele 16 păduri, se făceau despăduriri pentru obţinerea
de teren pentru agricultură. Se precizează taxele percepute pentru tăie
rile autorizate, dar şi pedepsele băneşti în cazul defrişărilor abuzive, reglementări în vigoare încă din vremea principilor, care, în ultimii 30 de
,mi, nu mai erau respectate mai ales de boierii care „f~c pagube foarte
mari despădurind şi atribuindu-şi locuri însemnate"~!>_ ln acest context
filo-geografic s-a petrecut, probabil, întemeierea satului Şinca Nouă 50 . In
conscripţia din anul 1820, sătenii din Berivoii Mari arătau: ,,Avem in
p{idure fînaţe cu gard închise, care demult părinţii noştri le-au făcut din
Jezuituri, care părinţii şi moşii noştri le-au Iezuit ca livezile, şi noi ~
Le biruim. Lezuituri nouă în hotarul nostru nu se află şi de ar fi dupa
,,ceasta despre plata Iezuitului întrebare nu poftim nimic pentru munca
}ezuitului, că nu noi, fără părinţii noştri le-au lezuit";; 1 . Alte multe informaţii vorbesc şi ele despre pămînturile defrişate. Astfel, la 1604, în
hotarul Făgăraşului sînt amintite 3 sorţi de arătură despădurite (irtas),
i;_ir în 1636 mai mulţi sorţi de finaţe (Urbariile Ţării Făg{1raşului, vol. I.
p. 114 şi 385-393). Tot acolo sînt menţionate, în 1672-1673, unele pă
mînturi arabile dintre care despre unul se specifica faptul că era demult
defrişat (Urb., voi. II, p. 241-247). În hotarele satelor Porumbacul de
Jos şi de Sus sînt amintite mai multe locuri arabile şi de finaţe despă46

Şt. Meteş, Situaţia economică

a românilor din

Ţara Făgăraşului,

Cluj, 1935,

JJ. 277-364.

Urbariile ... , I, p. 205.
D. Prodan, Boieri şi vecini ... , p. 285.
'9 Şt. Meteş, op. cit., p. LXXX-LXXXI. l.In document din 16 mai 1848 informează despre o plîngere împotriva boierilor din Mindra care au început
să
c.Jefrişeze şi să pustiiască în mncl nemilos p."'1durea excelenta de ceri de pe hot:.rul ace<;tei localităţi, denumită Dumbrava sau Măgura, în Docnmente privind
r,·1·0!1qia de la 1848 în ţările române, C Transilvania, voi. IV, H-25 mai 1848,
Eucureşti, 1988, p. 103-104.
JU Tradiţia locului pune momentul întemeierii satului Şinca Nouă pe seama
împrejurărilor create de frămîntările de după unirea religioasă cu Biserica Romei,
.sc1ceaşi tradiţie cunoscind şi un element de interes pentru discuţic1 de faţă, anume
J'orecla de „cărbunari" purtată de locuitorii de aici ( = făceau cărbune de lemn),
.St. Paşca, op. cit., p. 48 şi 199. De<;pre schimbi1rile petrecute în vegeta ,ia Jocurilor
, ezi N. Popescu, Depresiunea Şinca Nouă, în Terra, 2, 1974, p. 46-48.
51 Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a romanilor din Ardeal şi Ungaria,
,ul. I, 1508-1820, Bucureşti, 1921, p. 257.
47
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durite, în dout1 cazuri fiind făcute precizări privind beneficiarii defrişă
rilor (Urb., vol. I, p. 586, 862, 866, vol. II, p. 293, 983, 984, 990). Un loc
arabil despădurit este amintit şi la Camăna de Sus, în 1648 (Urb., vol. I,
p. 952). Există suficiente temeiuri să poată fi făcută aprecierea potrivit
căreia informaţiile documentare menţionate mai su<; se referă, în cea mai
mare parte a lor, la pămînturi defrişate nu cu foarte multă vreme înaintea datelor atestttrilor. De dată mai veche pot fi înst1 considerate despăduririle păstrate în amintirea unor toponime şi antroponime, întrucî\.
acestea erau fixate deja în conştiinţa colectivt1 la data atest;;irii lor documentare. O enumerare a topo- şi antroponimelor a căror semnificatie
este legată de existenţa pădurilor şi a defrişărilor devine grtlitoare prin
ea însăşi, dar este totodatc'i în măsură să ofere sugestii pentru unele interpretări foarte puţin sau deloc susţinute de informaţia documentară. Apelul~ datele lingvistice poate întări argumentaţia unor opinii în leg{itun-,
cu probleme în care s-au emis pc1reri diferite. Astfel se vor inmult.i
datele în sprijinul ideii după care ţinutul era odinioară acoperit masiv
cu păduri şi, i~Hcit, s-ar putea contribui la discuţia privitoare la localizarea aici a acelei „silva Blacorum et Bisenorum", amintit{1 la 1224,-, 2 , cu
atît mai mult cu cît şi celălalt termen al sintagmei, indicînd prezenţa
turanicilor'; 3 , există de asemenea în topo- şi antroponimia Ţiirii Făgăraşu
lui repere indubitabile care vor fi amintite ceva mai departe. In acelaşi
timp, contextul datelor lingvistice discutate aici ar putea susţine una dintre
explicaţiile originii toponimului Făgăraş 5 4, iar pentru „Debran "·; 5 , atestat
la 1235, identificarea sa cu satul amintit documentar mai tîrziu, Păr,-lll.
Intre cele mai timpuriu atestate toponime cu înţeles în legătură cu vegetaţia silvestră pot fi amintite acele Nogebik şi Eguerpatak de la 1223.;r,_
(amintind de fagi şi de arini), eventual „Debran", Braniştea (Urăşei) de
la sfirşitul secolului XIV 5 i, Copăcel (1473) 5 \ Breaza (1554)·; 9 , Bucium
(1556) 60 , Pojorta (1601)G 1 şi poate şi Lisa (1527) 62 sau Corbi (1589) 6:i. Nu
~

O a~emenea

di~cuţie

la G. Ferenczi -

I. Ferenczi,

Mugeni, în AMN, XIV, 1977, nota 90, p. 297-298.
lio.'I Ibidem.
34 G. Giuglea, în Dacoromania, IV, p. 1554, Făgăraş

<

Săpături

arheolo9ire la

turanicul fagar (frasin).

~ Ar putea fi luată în considerare pentru identificarea lui „Debran" cu Pt1:nă~ explicaţia dată de I. Iordan, op. cit., p. 48, pentru Debruţa
slav. dlbrf,

debr&, ,.vale (într-o

pădure)".

<

D.I.R., veacul XI, XII şi XIII, C Transilvania, I (1075-1250), p. 200.
D.I.R., B (1247-1500), p. 67-68; I. Iordan, op. cit., p. 86 (pădure oprită).
51 D.1.R., B (1247-1500), p. 149.
58 C. Suciu, op. cit., I, p. 104; I. Iordan, op. cit., p. 80 (mesteacăn).
00 Idem, op. cit., I, p. 108; M. Homorodean, Vechea vatră a Sarmizegetusei îrt
lumina toponimiei, Cluj-Napoca, 1980, p. 92 (butuc rămas la rădăcină după tăierc'a
58

:-t7

copacului, cioată)_
11 C. Suciu, op. cit., II, p. 54; I. Iordan, op. cit., p. 24 (arderea pădurii).
• Idem, np. cit., I, p. 359; I. Iordan, op. cit., p. 119 (loc pleşuv); locul putea
deveni astfel în w-ma defrişării.
13 Idem, op. cit., I, p. 165; Presupunînd că făcutul cărbunilor din lemn, obligaţia celor din Corbi faţă de cetatea Făgăraşului, amintită la 1632 (Urbariile ... ,
I, p. 22D), avea o oarecare tradiţie aici, nu este improbabil ca originea numelui
satului să fie datordtă acest('i îndeletniciri. Porecla de „cioare" (Şt. Paşca, op. cit.,
p. 47 şi 205) dată ~ătenilor din Corbi ar putea avea aceeaşi explicaţie. Adăugind
celor de mai sus şi porecla ţăranilor din Şinca Nouă, vezi nota 50, precum şi topo-
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pot fi inserate acestei enumerări toponime precum: ,,Unghiul cu frasini" 64 ,
Preseaca (dacă are la origine slavul „presesti" = a tăia pădurea), Runcul6.'i
~i Dumbrava66 , care, deşi existau foarte probabil în secolul al XV-l~a.
:formal aparţin unei perioade ulterioare 67 • Din urbariile secolului al
XVII-lea reţinem următoarele toponime: Poiana Mare şi Lunca (Beclean,
1637, arabile; Urb. I, p. 483), Crîngul Cînepii şi Lunca (Comăna de Jos,
1637, arabile; Urb. I, p. 452), Cărbunari (Porumbacul de Jos, 1642, arabil;
Urb. I, p. 816), Mărăcini, Lunca şi Poiana Măilătoaiei (Camăna de Jos,
1648, arabile şi fînaţ - al treilea; Urb. I, p. 948), Dumbrăviţa (Veneţia
de Jos, 1637, pădure; Urb. I, p. 466), Dumbrăviţa şi Lunca (Porumbacul
Je Sus, 1648, arabil şi fînaţ; Urb. I, p. 866), Poiana Verzei şi Pajişte (Cirjşoara, 1648, arabile; Urb. I, p. 871), Dumbrava, Capul Poienei şi Lunca
, Scorei, 1648, fînaţe şi arabil; Urb. I, p. 874), Lazul Popii (Sărata, 1648, ·
arabil; Urb. I, p. 878), Poiana din Jos (Mîndra, 1671, arabil; Urb. II,
p. 241), ,,Karbunusa" (Scorei, 1674, arabil; Urb. II, p. 634), In Lazu (Săs
c:iori, 1679, arabil; Urb. II, p. 462), Sarişte (Jarişte?) şi Bere 68 (Hurez, 1685,
,.rabile; Urb. II, p. 472), Lunca (Mîndra, 1682, arabil; Urb. II, p. 473),
Fîntîna Crîngului, Lunca, Pajiştea Mare, Livada Boierească (Sărata, 1674,
primul arabil, celelalte fînaţe; Urb. II, p. 632), Krijina (Crivina? 68 a) (Porumbacul de Jos, 1680, arabil; Urb. II, p. 983). Alte cîteva apar consemr,ate ulterior: Presaca Izvor (Dejani, 1721-1722, munţi; Şt. Meteş, Situar.imele: Cărbunare(a) de la Porumbacu de Sus, Avrig, Sărata (M. Homorodean,
cit., p. 114) aflăm ~i în legătură cu această ocupaţie, cu tradiţie, o bogată retectare lingvistică a practicării ei.
1' 1 D.I.R., B (124î-1500), p. 2î6-277.
o, Idem, p. 2îî-279.
ro6 Idem, p. 109-110.
"' Editorii documentelor privind întărirea egumenului Stanciu, împreună cu
fratele său Călin, în stăpînirea satului Scorei şi a lui Stanciu Mailat în a treia
parte a hotarului Dejanilor au exprimat îndoieli în legătură cu autenticitatea prir:rn]ui, vezi nota 64, şi demonstrat falsul în cazul celui de al doilea, vezi nota 65.
l:nul dintre elementele avute în vedere a fost tocmai prezenţa a numeroase toponime în amănunţita descriere a hotărniciilor. lnşirarea acestor toponime, care nu
.._,au înscrise în versiunea originală a documentelor, a fost făcută ulterior cu
, copul de a a~igura suficiente şi necesare precizări în delimitările moşiilor. Că aşa
;: u stat lucrurile o dovedeşte existenţa în cazul donaţiei pentru Stanciu de Dej ani,
;1tît a originalului (D.1.R. B (124î-1500), p. 126-127, cit şi a versiunii tîrzii (Idem,
r. 277-279), ceea ce permite evaluarea intervenţiilor ulterioare. De interes pentru
(: iplomatică, situaţia îşi are originea în complexul context al vieţii boierimii făgă
răşene, în încercările ei de păstrare a condiţiei moştenite „chiar falsificînd Ia
nevoie" (D. Prodan, Boieri şi vecini ... , p, 171). Contrafacerea hrisovului datat: 1453,
octombrie 4, Tîrgovi/?te, s-a petrecut probabil în secolul al XVTII-lea, cu rostul
de a pune la adăpostul unui document o m~ie ameninţată sau de a revendica o
,:ăpînire uzurpată. Prevederile vagi ale originalului nu mai erau operante în condiţiile luptei acerbe a unor boieri (sau sate) pentru păstrarea '-<IU redobîndirea
c:nei moşii. Credem că acelaşi statut de document „actualizat" po:1te fi acordat şi
ac:telor privitoare la Stanciu egumenul şi la Stanciu Moenescul [D.l.R. B (12471500), p. 109-110]. Totodată se poate aprecia că nu s-ar justific~ eliminarea lor
(!;n cimpul cercetării istorice, cu atît mai mult cu cit memoria colectivă a comur.ităţilor respective şi instanţa reprezentată de scaunul de juclecat:i al boierilor
1ilgărăşeni nu a.r fi acceptat o intruziune, care să fi fost deci lipsită de orice
ttomei.
68 I. Iordan, op. cit., p. 54-55 şi nota 1, p. 55 (berc variantă a lui bare, bărc.
,,luncă umedă, plină de bălţi, lacuri, livezi, păduriei şi improprie culturii").
68 " Idem, p. 507-508 (pădurice, desiş de mărăcini mari sau de arbori).
e, p.
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... p. 57), Teiş (Toderiţa), 1721-1722, fînaţ; Meteş, op. cit.,
p. 194), Locul sec (Berivoii Mari, 1820; Meteş, Viaţa agrară ... , p. 383) ~.a.
Mult mai numeroase decît atestările de mai sus sînt însă toponimele,
indicînd păduri pe locuri astăzi cultivate sau însăşi acţiunea de defrişare, culese din surse recente: registre cadastrale, hărţi, informatori 6u
Este evident că şi celor mai multe dintre aceste toponime li se poate atribui o vechime cel puţin egală datelor atestărilor amintite. Consemnăm
aici cîteva dintre cele mai semnificative: Dumbravă Dumbrăvit[1
Crîng - Cringuri, Arini - Ariniş (cvasi-Qenerale), Branişte (Ucea d~
Sus, Drăguş, Sîmbăta de Sus, Şercăiţa), Bunget (Dră~u~, Voila, Olteţ, Măr
gineni), Făget (Voivodenii Mici), Măliniş (cătun - Sebeş), R[1dăcini (Voivodenii Mari), Teiş (Hîrseni, .Mărgineni, Viştea de Jos, Scorei, Toderiţa,
Voila, Ludişor)7°, Jarişte (Drăguş), Pîrlituri (Mărgineni), Seciu (Grid, Sebeş), Secăturile (Sîmbăta de Jos), Seaca (Drăguş), Vîrful Sec (89~ m, în
hotarul Arpaşului de Sus), Runc (Grid, Someş), Ratini (Berivoi; cu înţeles
de pădure defrişată, dar necurăţată), Redea (Ludişor; dacă poate fi apropiat de Rediu 7 =) şi foarte multe Lazuri (Berivoi, Copăcel, Grid, Sebeş,
Voivodeni, Mărgineni, Ludişor, Sîmbăta de Sus, Arpaşu! de Sus, Cîrţi
~oara, Scorei, Drăguş etc.). Se impune precizarea că frecvent sînt întîlnite
mai multe asemenea toponime în hotarul aceluiaşi saf• 2 • Acestor toponime
li se pot adăuga nume de persoane precum: Codrea (Mîndra, Drăguş, Lisa,
Arpaşul de Sus, 1632; Urb. I, p. 220, 236, 238-9, 277), Cornea (1leni,
Viştea de Jos, Săvăstreni, Veneţia de Jos, 1632, Dejani, Corbi, 1637; Urb. I,
p. 217, 227, 245, 275, 540, 567 73 ), Goron (Dridif, 1632; Urb. I, p. 221-2),
Ghindă (Porumbacul de Jos, 1632; Urb. I, p. 284), Bunget (Poiana Măru
lui, 1632; Urb. I, p. 204)74, ş.a.
· Toponimia zonei a înregistrat aşadar din belşug ecourile de loc
uşoare ale eforturilor obştilor româneşti pentru a extinde terenurile necesare agriculturii şi creşterii animalelor, o cercetare exhaustivă fiind de
6() Au fost consultate registrele cadastrale din primul deceniu al secolului XX
ale satelor Mărgineni, Sebeş, Copăcel, Hîrseni, Voila, Ludişor, Simbăta de Jos,
Dridif, Voivodenii Mari şi Mici, Viştea de Jos, Drăguş, hărţi, de caracter ~i timp
de apariţie diferite. S-au primit informaţii de la Stelea Sorin, Talabă Andrei şi
Roşu Ioan (Voivodeni), Nichifor Nicolae şi Sandru Gheorghe (Viştea de Jos),
.Stănei Gheorghe şi Cornea Elena (Sîmbăta de Sus), Alexandru Socot (Berivoii Mari
!ii Mici), Victor Mînea, Florentin Olteanu şi Cornel Teulea (Hîrseni), Vasile Modorcea (Grid), Ilie Pirău şi Toma Cornea (Ileni).
70 In pnvinţa toponimelor Teiş (la Voivodenii Mari: Tăiş), frecvente şi în
satele de la nord de Olt (informaţie Liviu Moldovan, Felmer), pe care I. Iordan,
op. cit., p. 102 Ie considera derivate de la Tei, amintim şi explicaţia dată de Nicolae Nichifor din Viştea de Jos care cunoaşte că înţelesul termenului este legat
de „tăierea unei p[1duri", ,.loc de pe care s-a tăiat pădurea".
71 I. Iordan, op. cit., p. 87 (dumbravă).
72 Exemplu Mărgineni: La Arini, Tufele Şitoii, Poiana Mare, Lazul lui Tă
rnnş, Lăzuleţe, Crîngu, Pirlilurile, Lazul în Pietrosu, Lazul Părău! Rugii,
Intre
ccinguri, Arinii \'fidieni, Crîngul Grămoiului, Crîngul în spărtură, Răchita, La
rne„teceni, Peste Teiş, Intre Teişuri, Calea Bercului, Teişul din calea Vădiciului,
La Bungl't. La Mărăcine, Li\·ezile, Cornul Iazului, Livada lui Mardan, Teişul Ludului. lntr-un sat de pe Olt, Voila: Dumbrava, Bunget, Teişul.
7a I._ Iordan, op. cit., p. 65, nota 5 (.,cornea'· localitate cu un codru mic;
„corni" - regiune cu mai multe boschete de codri mici despărţite de poeni), La
Cuciulata, 1648, (l.Jrb. I, p. 957) - ,.Kornii.il" (?) Nicziulnak (fînaţ), iar la Comăna
de Jos, 1648, (Urb. I, p. 949) - ,.Korneczy" (pădure de fag).
H Şt. Paşca, op. cit., p. 192 (pădure deasă).
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natură să aducă noi date care să contribuie la îmbogăţirea şi nuanţarea
cunoaşterii trecutului ţinutului. O asemenea cercetare a toponimiei fiecărui sat ar conduce, în primul rînd, la sporirea considerabilă a listei de
date aparţinînd categoriei discutate aici, dar şi la alte observaţii decît
cele citeva care urmează, aducîndu-se corecţiile de rigoare.
După repartiţia lor, se constată că toponimele referitoare la pădure
şi la defrişarea ei sînt mai numeroase în satele aflate pe aliniamentele

dinspre munte, situaţie ce indică frontul pe care s-a desfăşurat ultima
a ofensivei asupra terenurilor împădurite. Existenţa în hotarul
unor sate a toponimului Laz, însoţit de antroponime (Arpaşu! de S'..1s:
Lazul lui Luca; Grid: Lazul lui Ion, al Tomii Iancului, al Modorcioaiei,
al Samoilesei, al Rădeştilor; Sebeş: Lazul lui Grancea, al lui Sîrbu, al
lui Pandrea, al Dascălului; Sîmbăta de Sus: Lazul lui Stanciu, al lui St~inci, al lui Gheorghe, al lui Urs; Mărgineni: Lazul lui Tămaş ş.a.), indicînd deci apartenenţa, dar şi iniţiativele individuale sau de grup restrins.
poate fi socotită ca fiind de dată mai recentă, în timp ce a altora precum:
Bucium, Pojorta, Secăturile, Seaca, Jarişte, Cărbunari, Teiş ş.a. sugerează, pe de o parte, despăduriri de mari proporţii, iar pe de altă parte,
o mai mare vechime. Acestei ultime categorii i-ar aparţine şi toponimele atestate documentar încă din secolul al XVII-lea, a căror semnificaţie nu corespundea folosinţei specifice de urbarii, şi anume aceea de
pc'i.mînturi arabile sau fînaţe (Crîng, Dumbravă, Bunget etc.). O Dumbri1viţa la Porumbacul de Sus (1648) era arător, în timp ce Dumbrava de la
Scorei (1648) era fînaţ., iar Dumbri:1viţa de la Veneţia de Jos (1637) era
etapă

pădure.

De o semnificaţie deosebită par a fi numele de locuri „Poiana", purtate de terenuri arabile (Beclean, 1637; Mîndra, 1671; Cîrţişoara, 1648)
în care pot fi văzute atestate lingvistice ale unei faze vechi de locuire
a zonei. Este foarte probabil vorba de folosirea mai întîi pentru agricultură a poienelor care au fost apoi continuu extinse încă din primele
secole ale mileniului al doilea. Această situaţie a fost generală, atît în
spaţhll carpato-dunărean 7 5, cit şi în alte părţi ale Europei, pentru care
s-a apreciat că extinderea terenurilor arabile, una dintre cele mai mari
cuceriri ale societăţii vremii respective, s-a realizat printr-o „lărgire progresivă a poienei" 76 • Inscris în acest context apare un fapt al cărui interes
se dovedeşte a nu fi doar pur lingvistic: verbul „a poiena", cu înţeles
legat de defrişarea pădurii, întilnit în graiul ţăranilor din Poiana Măru
lui77. Locuri arabile erau şi unele dintre acelea care purtau numele de
Luncă (Beclean, 1637; Comăna de Jos, 1637; Scorei, 1648; Sărata, 1674;
Mîndra, 1684), iar alte cîteva erau fînaţe, pe cînd Livada Î!1 general este
întilnită ca însemnînd fînaţe. Şi în satele de la nord de Olt, de „pe Arrleal", cum zic făgărăşenii. multe locuri de arătură poartă numele de
Făget sau Teiş 78 . In afară de atestatele toponimice, urme ale vechilor pă
tluri de stejar au mai fost surprinse, în ultimii ani, cu prilejul lucrărilor
.,. H. H. Stahl, op. cit., p. 269-2Rl; G. Moraru, Tehnici tradiţionale de obp!l terenurilor agricole în România, ln Anuani1 In.ţtitutului de Cercetări l::tn11le§ice şi Diall!ctologice. Seria B, 3, Studii şi seminarii, Bucureşti, 1985, p. 14-li.
7
• .Jacques Le Goff, Civilizaţia occidentului m~dieval, Bucureşti, 1970, p. t 15_

wer~
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G. Morarii., op. cit., p. 24.
I111fe11r1naţ.u d~ la Liviu Moldinan, Yirl.il Babeţ, Mari~ Şerban.
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de desecări sau alte amenajări care au scos la lumină rădăcinişuri şi chiar
trunchiuri masive în zone înmlăştinite, cum au fost cele de la Făgăraş,
Dridif, Cincşor 79 • O altă observaţie intere~antă este aceea că din informaţia, parţială, de care dispunem, în repertoriul toponimelor semnificînd
defrişarea nu apare termenul de „curătură".
Din toate cele de mai sus şi din urmărirea repartiţiei pămînturilor
.arabile, păşunilor, finaţelor şi pădurilor care apar mai precis localizate
în urbarii, pot fi observate cîteva schimbări mai import.ante intre configuraţia hărţii fito-geografice reconstituite în contururile ei generale, la
nivelul secolului al XVII-lea, şi situaţia de astăzi. Astfel apare evidentă
dispariţia aproape în totalitate a pădurilor de stejar, d..ir şi de alte c<;cn'.2
(mesteceni, arini, frasini, fagi), cu excepţia masivului care adăposte~te
rezervaţia naturală „Poiana Narciselor" de la Vad, a Dumbravei dintre
Voila şi Drăguş şi a altor cîteva pilcuri. S-a produs o restrîngere considc:rabilă a brîului de păduri de la poalele munţilor, o apreciabilă extindere a terenurilor arabile pe valea Şincăi, precum şi o masivă liizuire a
numeroaselor tufărişuri amintite de aceleaşi urbarii. Informaţia documentară. este relevant,; pentru extinderea continuă a suprafeţelor cultivate în dauna celor împădurite în mod deosebit pentru ultimele treipa1ru secole - răstimp în care s-a generalizat sistemul de agricultur,·1
'in trei cîmpuriw şi totodată au crescut considerabil necesităţile economiei
domeniale şi ale boieri1or şi ţăranilor ţinutului. C[itre aceeaşi concluzie
trimit şi datele urbariilor care ilustrează intensificarea exploat;:irii pă
durilor, fenomen deter,minat de sporitele necesităţi de lemn pentru c,Jn„
strucţii, foc şi pentru vînzare.
Datele toponimiei şi antroponimiei - în primul rînd cele atest,1te
pînă în secolul al XVII-iea asigură, prin faptul cei ,!cestea erau deja
intrate în arhiva reprezentată de memoria colectivă la data atest[irii lor
documentare, susţinerea existenţei şi a unor faze mai vechi ale procesului de continuă extindere a suprafeţelor arabile. Exist[1 deci temeiurile
în virtutea cărora se pot vedea în datele lingvistice prezentate mai sus
argumente pentru reconstituirea cadrului natural, în speţă a elementului fito-geografic, în care a evoluat procesul de umanizare a ţinutului
Principala cale, şi cea mai concludentă, pentru cunoaşterea habitatului în Ţara Făgăraşului, în vremea dinaintea ştirilor documentare, a reprezentat-o, şi o va reprezenta în continuare, cea a cercetărilor arheolo1~ice desfăşurate la scara întregului ţinut. Dispunem astuzi de o imporLm tu contribuţie la adîncirea cunoaşterii acestei problem.:itici, datorată
lui Ioan Glodariu 81 , care a realizat, pentru prima dată la nivelul zonei
respective, necesara punere în relaţie a rezultatelor cercetărilor arheologice cu datele privitoare la cadrul natural. Este evident că era întru
totul justificaU1 rezerva sub care au fost puse unele dintre constatările
Observaţii personale şi informaţii de la Miron Mogoş.
Trecerea în decursul secolelor XVIII-XIX la sistemul dt> agriculiură în
trei cîmpuri, vezi H. H. Stahl, op. cit., 321-322, a însemnat şi efectuarea de operaţii de cw-ăţire a unor terenw-i în vederea a!';.igurării de suprafeţe coresp\Ul:iă
toare necesităţilor satelor.
81 I. Glodariu, Aspecte ale politicii demografice ronuine în zeina de s11,d a
Trannlvaniei, în ActaMN, XIV, 1977, p. 95-97.
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făcute 82 , rezervă impusă, şi valabilă în continuare, de stadiul cercetărilor,
dar şi de limitarea teritorială a acestora la partea nord-estică a Ţării
Făgăraşului. Tot atît de adevărat este şi faptul că această parte a zonei
în discuţie nu este, geografic vorbind, structural diferită de restul Ţării
Făgăraşului, aşa încît şi în privinţa habitatului pot fi presupuse trcisă
turi comune la nivelul întregului teritoriu. Noile descoperiri, precum şi
concluziile abordărilor din alte perspective nu fac decît să completeze
şi să nuanţeze imaginea conturată de autorul mai sus amintit, care nu
a tratat problema relaţiei habitat - mediu decît ca subsidiară studierii
politicii demografice romane în această parte a Transilvaniei. In cele ce
urmează ne propunem o reluare a problemei, urmărind-o îndeosebi pentru epocile cu un mai mare număr de descoperiri, deci mai bine cunoscute. Dincolo de unele note specifice datorate preferinţelor în diferite
epoci pentru ar.urne locuri, preferinţe determinate de caracteristici de
ordin social-economic sau politico-militare, se vor constata note comune,
pe mari intervale de timp, care trebuiesc puse pe seama factorului
mediu.
Pentru descoperirile arheologice aparţinînd epocii bronzului cunoscute pînă acum, urmele de locuire se află situate pe două aliniamente:
primul pe terasa puţin înaltă de pe malul stîng al Oltului (Hoghiz urme arheologice din epoca bronzului· descoperite în săpăturile din castrul roman 83 , Cuciulata - grajduri CAP 8 \ Comăna de Jos - Gruiul
Văcarului, Părău Pe vinişoare, Şercaia - Băluş, Beclean - La Canton şi Pe Şosea~ 5 ) şi un al doilea pe înălţimi submontane (Cuciulata Stogul lui Coţofan şi Pleşiţa Pietroasă 86 , Comăna de Sus - în săpăturile
de la cetatea feudală 87 ). Aşezările hallstattiene evidenţiate de periegheze
şi săpături urmează numai marginea aceleiaşi prime terase (Camăna de
Jos - Dealul Heleşteului şi Dealul Slătinii, Veneţia de Jos - Podul
Fîntînilor, Părău - La Fîntînă şi Calea Hălmeagului 88 , Şercaia - terasa
din dreapta văii Şincăi 89 . A fost făcută deja observaţia după care situarea acestor aşezări, contrastînd cu frecventa folosire în epocă a locurilor
1nalte, ar putea fi considerată ca un indiciu al extinderii zonelor împă
durite80. Nu poate fi exclusă posibilitatea descoperirii şi a altor aşez{iri
hallstattiene situate în afara liniei foarte clar marcate de punctele mai
sus amintite. Este dc> :1~<.:'menea posibil ca aşez,irile citate să fi fost în
legăt11,C:-1 cu una (sau mai 11,ulte) nşezări fortificate, a căror existenţă este
de presupus pe înălţimile dominante din dreapta Oltului sau, în zona
Comăna Cuciulata, pe dealurile submontc.:ne, cele mai apropic:te de
62

I. Glodariu, F. Costea, I. Ciupea, Comăna de Jos, A,~ezc1rile de epocd 1iuci..:cI
1980, p. 68.
hJ K. Horedt, Cercetări arheologtce din regiunea Hoghiz-Ungra şi Teius, în
Materiale, I, 1953, p. 793, 796-798.
0
' Aşezarea a fost descoperită în cursul perieghezelor condu~e de R. Popa în
aprilie 1974. Informaţie primită de la I. Bogdan Cătăniciu.
s., Vezi nota 82, p. 33, 60; F. Costea, I. Ciupea, i\'oi clesc(,periri arheoior11c<' în
Ţara Făgăraşului, în Cumidava, 1979-1980, p. 18.
86 Gh. Bichir, Aşezări dacice in Ţara Oltului, în StCom, 14, 1969, p. 123.
67 Vezi nota 16, p. 37.
68 Vezi nota 82, p. 61.
8ll Săpături ~i~ematice efectuate de M. Marcu.
oo Vezi nota 82, p. 61.
şi pr<'feudală,
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luncă din tot ţinutul 91 • Viitoarele posibile descoperiri ar putea continua şi
în aval linia pregnant înscrisă de-a lungul primei terase, cu atît mai mult
cu cît condiţiile fizico-geografice sînt identice cu cele din amonte de
Şercaia. Este foarte probabil faptul că în vegetaţia ţinutului nu s-au
produs schimbări importante pînă în epoca urm,itoare - Latene, în care
configuraţia hărţii locuirilor apare mai complex alcătuită.
In epoca dacică repartiţia aşezărilor cunoscute precizează, în afara
şirului de pe aceeaşi primă terasă a Oltului (Comăna de Jos Gruiul
Văcarului, Veneţia de Jos Podul Fîntînilor?, Şercaia - Băluş, Beclean - La Canton şi în zona Voilei), un al doilea aliniament, alcătuit
din aşezări deschise sau fortificaţii, situat pe înălţimi dominante submontane (Cuciulata - Stogul lui Coţofan şi Pleşiţa Pietroasă, Şinca
Veche, Breaza, Arpaşul de Sus) 92 , dacă nu şi un al treilea, intermediar,
aşa cum ar indica săpăturile de la Copăcel 93 . Inmulţirea descoperirilor de
epocă dacică va înscrie cu siguranţă şi alte puncte, între care cele de pe
linia Oltului vor putea aduce dovezi în plus pentru susţinerea ideii maximei frecvenţe a locuirii în toate tipurile a acestei fîşii de teritoriu. Instalarea înspre munte a unor aşezări exploatînd poienele naturale de pe
firul văilor afluenţilor Oltului ar putea indica existenţa unor condiţii
social-politice de relativă stabilitate, cu un spor demografic natural care
să ducă la o apreciabilă îndesire a lo·cuirilor. Dacă se are în vedere faptul
că în privinţa căilor de comunicaţie par a fi fost mai accesibile acelea
de-a lungul afluenţilor Oltului. spre deosebire de cele est-vest în zona
submontană, am avea schiţat şi sensul principal al roirii obştilor dacice.
Oricum, cartarea descoperirilor dacice constituie o dovadă peremptorie
pehtru a aprecia că Ţara Făgăraşului a cunoscut în această epocă un
avansat grad de locuire a teritoriului ei, rămînînd de domeniul viitorului
precizarea dacă nu a fost şi cel mai înalt de pînă atunci.
Departe de a fi avut o evoluţie lineară, evoluţia istorică a ţinutului
avea să înregistreze un moment de discontinuitate, determinat de cucerirea romană. I. Glodariu a demonstrat convingător că a avut Ioc o
depopulare a întregii zone depresionare atunci cînd romanii au trecut la
orga"nizarea liniei de castre de-a lungul liniei Oltului - Hoghiz, Cincşor,
Feldioara, Boiţa - , politică determinată de cauze de ordin militar şi economic94" Intre acestea din urmă, o oarecare pondere trebuie atribuită
şi existenţei vegetaţiei abundente şi faptului Cei, în general, resursele
naturale înseşi ale zonei nu au prezentat un prea mare interes pentru
cuceritori. Romanii au impus o _politică dictată de o mentalitate şi de
raţiuni proprii condiţiei lor de cuceritori, adecvată intereselor lor vizînd
asigurarea apărării, exploatării resurselor naturale şi administrării teritoriului luat în stăpînire. Incetarea stăpînirii romane a însemnat totodată pentru comunităţile locale şi înlăturarea opreliştii de locuire a zonei
de la sud de Olt. Dacă pentru întreaga epocă romană nu sînt cunoscute
91 O asemenea presupunere se poate avansa pornind de la intensitatea locuirii
hallstattiene, considerată indiciu al posibilei existenţe în zonă a unei uniuni tribale.
92 Vezi nota 82, p. 61-65.
93 F. Costea, Aşezarea dacică de la Copăeel, în ActaMP, V, Zalău, 1981, p. 169193.
94 I. Glodariu, Aspecte ale politicii demografice ... , p. 107.
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urme arheologice atestind locuirea teritoriului dintre Olt şi munţi (cu excepţia unei monede denar de la Elagabalus - 218-222 e.n. 95 - descoperită la Făgăraş, în afara oricărui context arheologic), după retragerea
stăpinirii romane apare clar documentată arheologic existenţa aşezărilor
omeneşti. In imediata apropiere a văii Oltului sînt cunoscute aşezi'iri
post-romane la Ungra96, Ticuş 97 , Hălmeag 93 , pe malul drept, şi la Hoghiz99, Camăna de Jos - In Şest, Şercaia - pe ambele părţi ale terasei
secţionate de valea Şincăi1° 0 , pe malul stîng. O altă aşezare, situată la
cîţiva km sud de Olt, a fost descoperită la Rîuşor 1 0 1 , iar la Şercaia, la
cca. un km _Jn amonte, pe malul drept al Şincăi, dintr-o ruptură de
teren, în care se observa clar profilul unui bordei, a fost recuperat profilul unui vas lucrat cu mîna 1r, 2 , care ar indica ori o extensiune mare a
aşezării cercetate la marginea nordică a terasei, ori o locuire mai tîrzie.
Şi în vestul depresiunii făgărăşene au fost descoperite, între Cîrţa şi Colun, materiale arheologice post-romane 103 . Sînt mai demult cunoscute
descoperiri monetare post-romane la Hoghiz şi Camăna de Sus 104 şi o alta
bizantină din secolul VIII, la Voila 105 . Alte monede' bizantine fără loc
de descoperire, dar provenind foarte probabil din zonă, se găsesc b
Muzeul Ţării Făgăraşului. O aşezare veche românească a fost cercetată
lu Camăna de Jos, în lunca Oltului pe Gruiul Văcarului, datată în secolele VIII-IX, iar pe terasa de alături - Dealul Heleşteului - au fost
sondate urmele a două locuinţe, fie coiJ.temporane celor de pe grui, fie
imediat posterioare 106 . Pe celălalt mal al Oltului, la Ungra, a fost cercetată o aşezare datată în secolele X-XI1° 7, despre care autorii raportului de săpături susţ.in că îşi găseşte elemente de raportare cu aceea de
la Camăna de Jos. Cercetări arheologice mai vechi şi mai noi au evidenţiat vestigii prefeudale şi feudal timpurii la Săcădate, pe malul nordic
al Oltului, şi la vest de Cîrţa, pe cel sudic 103 • Ne aflăm aşadar în faţa
lmor probe arheologice certe demonstrînd locuirea zonei în perioada etnogenezei româneşti şi începuturilor epocii feudale, interval în care UIŢ1a
nizarea Ţării Făgăraşului s-a extins de la linia Oltului pînc'i la aceea
imediat submontană. Această extensiune este clar marcată de descoperirile amintite mai sus, pentru partea dinspre Olt, şi de evidenţierea 2.rDeterminare R. Ardevan.
R. Popa, R. Ştefănescu, Şantieru/ arheologic Ungra, jud. Braşov, în Materiale, Tulcea, 1980, p. 497.
97 Sondaje M. Marcu.
98 Vezi nota 84.
99 Idem.
4~ Vezi nota 82, p. 22 şi 61. Aşezarea postromană de pe malul drept al văii
Ş!ncăi a fost cercetată de M. Marcu.
101 Descoperire F. Costea.
10 2 Fragmentul ceramic Ia Muzeu[ Ţării Făgăraşului, inv. nr. 260.
100 Vezi nota 84.
10t K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei,· sec. IV-XIII, Bucureşti,
1958, p. 31-32 şi 106.
1os Idem, op. cit., p. 107.
11"' Vezi nota 82, p. 95.
107 R. Popa, R. Ştefănescu, op. eit., p. f97---498.
• Vai nota M.
95
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a unei amenajări, în vederea apărării, datată în sec. IX-X, a
ruinelor vechii fortificaţii de piatră dacice de la Breaza 109 •
După această trecere în revistă a urmelor de aşezări cunoscute pînă
acum, începînd din epoca bronzului şi pînă în perioada feudal timpurie,
la care se impune a fi ad,iugată şi constatarea, deosebit de sugestivă, a
locuirii unuia şi aceluiaşi loc în vremuri diferite (Hoghiz, Comăna de Jos,
Şercaia), apare îmbogăţită argumentaţia care să susţină ideea preferinţei
comunităţilor omeneşti pentru lunca şi prima terasă ale Oltului. Starea
de lucruri este firească, întrucît aici se găseau, în cel mai înalt grad,
întrunite condiţiile de mediu favorabile vieţii oamenilor şi animalelor:
apă, pămînt fertil, păduri, sărături (atestate şi de toponimele Slatină,
S,irata), vînat, peşte etc. Desigur că asemenea condiţii mai puteau fi
găsite şi în poienele naturale aflate de-a lungul văilor rîurilor care vin
din munte, unde hărţile pedologice înregistrează, insular, şi pămînturi
mai fertile, şi că acestea au fost la rîndul lor exploatate de comunităţi,
în aşa-numitul sistem de agricultură al moinei scilbatice 110 . O important,\
consecinţc"i a acestui mod de folosire a pămîntului pentru cultură a fost
transferarea periodică a vetrelor aşez[trilor. Referindu-ne la valea Brezei
pe care, pentru epoca dacică, sînt cunoscute descoperiri situate pe aliniamentele extreme (din zona Voilei provine, dintr-o situaţie fortuită, o
rîşniţă dacică, iar sub munte, deasupra confluenţei văii Brezcioarei şi a
Pojortei, se afla aşezarea străjuită de fortificaţia de piatră) este de presupus că au existat şi alte locuiri intermediare (asemenea aceleia de la
Copăcel) avînd ca element de legătură spaţială tocmai rîul Breaza, teritoriul de cultură agricolă fiind limitat la poienele din imediata sa apropiere. Pentru o astfel de idee ar pleda şi predominanţa solurilor de pă
dure de pe cuprinsul interfluviilor, acele „poduri" atît de caracteristice
pentru relieful întregii depresiuni. Oricum, foarte probabila evidenţiere
şi a altor aşezări dacice între cele de lingă Olt şi cele submontane, dispuse deci pe mai multe şiruri, nu reprezintă acelaşi iucru cu situaţia
din epoca feudală, în care teritoriile săteşti aveau o mult mai mare extensiune, cu hotare precis delimitate. Perioada stăpînirii romane a însemnat un răstimp mai mult decît suficient pentru ca acolo unde, în epocile
anterioare, s-a procedat la lărgirea spaţiului liber de păduri în vederea
cultivării lui, să se petreacă o reîmpădurire naturală exceptînd poienele
ancestrale. Acestei perioade de interdicţie de locuire i s-a adăugat apoi
o alta, a timpului necesar repopulării depresiunii făgărăşene după relaxarea intervenită în viaţa comunităţilor daco-romane din zona de podiş
liin dreapta Oltului, după retragerea autorităţilor militare şi administrative romane. Este semnificativă şi reinstalarea de aşezări daco-romane,
la sudul Oltului, tocmai în puncte cu locuiri anterioare sau în altele
apropiate ca distanţă şi condiţii fizico-geografice. Interneierea de noi aşe
zări, în vremea de după cezura datorată politicii demografice romane,
· determinată de afluxul de populaţie din zona de la nord şi de sporul
natural, pare să se fi desfă-,urat în sensul de „Jos" în „Sus", pe văile
afluenţilor Oltului. In sprijinul ipotezei ar putea sta şi faptul că informaţiile de mai tîrziu, din secolele XVI-XVIII, desemnează ca principal
Cercetările
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drum folosit pe acela care lega localităţile de „Jos", drum în care debuşau cele ce veneau dinspre munte. Se obţine astfel o schemă a căilor
de comunicaţie, urmînd îndeaproape reţeaua hidrografică principală, caFe,
pînă la o studiere în amănunt a problemei 111 , poate fi considerată drept
tipul rutier arhaic ce avea să fie apoi complicat pe măsura întemeierii de
noi sate şi de sporire a complexităţii relaţiilor economico-sociale inters;'iteşti.

Sensul de dezvoltare în teritoriu a procesului de populare a zonei
de „Jos" în „Sus", pare a fi susţinut şi de informaţiile docwnentare privitoare la întemeierea a trei sate, aflate la cea mai mare distanţă de linia
Oltului: Poiana Mărului, Şinca Nouă şi Breaza. Despre Poiana Mărului
au fost amintite deja informaţiile referitoare la întemeierea sa. iar în privinţa începuturilor satului Şinca Nouă consemnăm şi tradiţia loca!c:"t
după care apariţia sa ar fi fost în legătură cu frămîntările puternice
care au marcat zona în urma unirii religioase cu biserica Romei. Mai
mult sau mai puţin direct, aceste informaţii sînt legate şi de existenţa
masivă a pădurilor şi a defrişării lor. In ceea ce priveşte satul Breaza,
situat pe cel mai sudic aliniament al localităţilor Ţării Făgăraşului, urbariile relatează îm9rejurarea în care, la 1630, în faţa instanţei pe care o
reprezenta scaunul de judecată al celor 12 boieri asesori şi al multor
martori, a fost judecată cauza generată de disputa îndelungată cu boierii
din Pojorta 112 . Sătenii din Breaza ştiau şi recunoşteau 61 satul lor era
aşezat pe boieritul celor din Pojorta, cu obligaţia de a presta slujbele
cerute de condiţia lor de vecini ai boierilor amintiţi. Cu peste un veac
mai tîrziu, în 1732, unul dintre martorii unui alt proces al aceleiaşi dispute, invocînd tradiţia păstrată în zonă, arăta şi el că brezenii fuseseră
aşezaţi odinioară în calitate de „colibaşi" pe hotarul celor din Pojorta 1n.
1n cele de mai sus se poate vedea păstrarea amintirii împrejurărilor întemeierii satului Breaza, într-o vreme cînd erau pe deplin cristalizate clasele sociale fundamentale ale Ţării Fă,găraşului - boierii şi vecinii - şi
aceasta sigur înainte de 1554, anul primei menţiuni documentare 114 .
Existenţa şi a altor situaţii care nu se încadrează sensului principal
al procesului întemeierii satelor făgărăşene, sugerat de unele elemente
ale discuţiei de pînă aici, o dovedeşte cazul satului Corbi. In urbariile
anului 1680 se întîlneşte,_ la capitolul obligaţiilor în daruri ale satului
Ucea de Sus, menţiunea: ,,Acesta fiind sat vechi, aici se dă de două ori
atît cît în Corbi" 115 • Menţiunea respectivă îşi are foarte probabil explicaţia în scutirile sau reducerile de sarcini feudale, practicate obişnuit în
epocă, în cazul satelor nou întemeiate. Şi in acest caz tradiţia locală cunoştea raportul cronologic dintre cele două sate. Aşadar un sat situat
foarte aproape de aliniamentul de „Jos" este mai nou decît unul de
O asemenea cercetare a problemei ar putea aduce lămuriri suplimentare
lui G. Dragu, op. cit., p. 240. Atestări ale „drumului ţării" la Dridif.
1637 (Urb. I, p. 557), Porumbacu ele Jos, 1674 (Urb. II, 621-622), Sărata, 1674
{Urb. II, p. 632), Berivoii Mari. 1820 (Şt. Meteş, Viaţa agrară ... , p. 256).
112 D. Prodan, Boieri şi vecini ... , p. 178-179.
113 Idem, op. cit., I, p. 104.
11 ~ C. Suciu, op. cit., I, p. 104.
115 Şt. Meteş, Contribuţii nouă la istoria românilor din Ţara Făgăraşului în
v_eacul al XVIII-Zea, în ARMSI, II, Tom XXIV, Mem. 19, 1942, p. 51.
111
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.,Sus". O studiere atentă a problemei ar aduce şi alte exemple, în special
în partea centrală a Ţării Făgăraşului. Analiza aprofundată a unor astfel
de diferenţieri cronologice, pornind de la complexitatea structurilor teritoriilor săteşti, ar putea stabili şi gradul de valoare al criteriului (ne)participării la stăpînirea pădurilor montane şi a munţilor 116 , de către satele
subzonei central-făgărăşene, acolo unde cazurile de roiri laterale par
mai numeroasem. Se impune atenţiei situaţia celor două perechi de sate
- Voivodeni şi Berivoi - cu nume însoţite de atributele Mari - Mici,
care ar putea fi apreciată drept indiciu al unei roiri laterale, desfăşurată
deci într-o altă direcţie decît aceea principală nord - sud. Un caz aparte
il reprezintă cîteva sate situate „Sus": Porumbacu, Cîrţişoara şi Recea,
care apar în multe documente ca fiind alcătuite din cîte două părţi distincte (Cazan şi Oprea-Porumbacu, Streza şi Oprea-Cîrţişoara, Vaida şi Telechi - Recea). In privinţa satului Recea este sigur că numai din secolul
al XVIII-lea părţile sale sînt menţionate toponimic cu nume preluate în
urma trecerii lor sub stăpînirea voievodului Ţării Româneşti Şerban Cantacuzino şi respectiv aceea a cunoscutei familii nobiliare transilvănene
Teleki. La Porumbacul de Sus şi Cîrţişoara atestările documentare sînt
de dată mai veche (încă din secolul al XVI-lea), iar antroponimele Oprea,
Streza şi Cazan pot fi regăsite frecvent în urbarii 118 , ceea ce de asemenea
poate însemna că este vorba de nume ale stăpînilor de moşii - părţi de
sate, de data aceasta foarte probabil boieri localnici, fără a exclude posibilitatea ca la origine să fi avut loc o roire laterală.
Toate cele de pînă acum par a indica, la modul general, o anterioritate a aşezărilor de „Jos" faţă de acelea de „Sus", ipoteză care şi-ar
găsi o confirmare globală numai de la cercetările arheologice sistematice
coroborate cu concluziile studierii problemei din perspectiva altor discipline, diferenţa în timp dintre datele primelor atestări documentare nefiind edificatoare. Şi în cazul Ţării Făgăraşului situaţia comportă explicaţii complexe. Nici în privinţa satelor cu nume derivate,
Cîrţişoara
şi Şercăiţa, unde este sigură filiaţia de ordin toponimic, prin aceasta înscriindu-se şi ele sensului nord - sud, şi nici în aceea a satelor cu nume
aparţinînd celorlalte categorii, datele atestărilor nu pot fi socotite concludente pentru vechimea propriu-zisă a aşezărilor. Oprindu-ne asupra
situaţiei aşezărilor şi a fortificaţiei româneşti de pe valea Comănei, cu
dovezi arheologice certe atestînd habitatul şi stadiul evoluţiei obştilor
româneşti, devine evident preţul care poate fi pus pe data primelor consemnări scrise. Investigaţii de teren sistematice vor aduce cu siguranţă la
lumină şi urme ale locuirii pe valea Comănei databile în răstimpul dintre aşezările de „P.e Olt" şi acela al ridicării cetăţuii de piatră de la
Comăna de Sus. Aceasta cu atît mai mult cu cît însăşi construcţia fortificaţiei presupune neapărat existenţa cel puţin a unei aşezări în aval.
In acest context s-a apreciat, justificat, că lipsa Comănei din rîndtff
aşezămintelor bisericeşti catolice, amintite la 1235 pe văile alăturate, se
datora faptului că aici se afla o comunitate ortodoxă puternică care a
11 8

H. H. Stahl, op. cit., p. 193-194.
m Gh. Dragu, op. cit., p. 244.
118
Urbariile . .. , I, II, passim; vezi ,;i nota 11.
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autonomia 118 • Şi tot astfel s-ar explica şi absenţa
ei dintre satele donate, la 1372, lui Ladislau de Dăbîca, aşa încît va mai
trece un veac pînă la prima atestare documentară a Comănei - 1469 121 .
De aici avea să se ridice, în împrejurări social-politice diferite de ale
vremii fortificaţiei din secolele XIII-XIV, familia puternicului personaj istorie al Transilvaniei primei jumătăţi a veacului al XVI-lea, Ştefan Mailat.
Avem aşadar un grăitor exemplu al unui consistent capitol de istorie
românească rămas multă vreme neconsemnat de documentele scrise. Din
această perspectivă există temeiuri pentru anularea, cel puţin în parte,
a aparenţei de alcătuire fantezistă a genealogiei săpate în piatră, la 1728,
pentru Ionaşcu Monea, inscripţie care vorbea de o stăpînire, deci şi de
o unitate, a părţii de nord-est a Ţării Făgc"1raşului, asupra a patru văi
dintre care una era aceea a Comc"mei. ln partea centrală a ţinutului, problematica istorică a unei alte vc"1i, a Brezei, dobîndeşte semnificaţii majore, întrucît, prin cetatea atribuită de tradiţie lui Radu Negru, se racordează direct unei chestiuni de mare interes pentru însi"1şi istoria na..,
ţională 121 • Dacă Breaza, satul cel mai apropiat de cetate, pare să fi fost,
în timp, ultimul dintre satele de pe această vale, întemeiat prin aşeza
rea unor „colibaşi'• amintită de tradiţia înregistrată la 1732, în schimb,
toponimul Voivodeni trimite la o epocă mai veche. Nu este lipsită de interes nici existenţa unui punct în hotarul Voivodenilor Mici numit „Cetate" şi nici a antroponimelor Negrea întîlnite la Pojorta 122 sau a părţii
de hotar „între negre", din satul vecin Ludişor şi a pîrîului Negrişul,
ce trece prin Dridif. Atestat documentar la 1437 123 , Voivodenii poartă
un nume cu rezonanţă (care ar putea fi amplificată de eventualele implicaţii, dacă aparţin acestei epoci, ale toponimului „Cetate") a direi legătură cu fortificaţia feudală de la Breaza cu greu poate fi pusă la
îndoială. Amenajarea ruinelor dacice, datată în secolul al X-lea, este,
pînă în prezent, indiciul cel mai sudic şi mai timpuriu al habitatului pe
această vale, fără a însemna că popularea întregii zone a atins nivelul
submontan. Dacc1 se va dovedi că moneda bizantină din secolul VIII, descoperită la Voila, deci în apropierea confluenţei rîului Breaza cu Oltul,
a fost în legătură cu eventuale urme de locuire, ar exista şi un alt
reper cronologic sigur pentru o etapă a habitatului anterioară atestărilor
documentare. Toponimele discutate aici îşi găsesc astfel şi ele cîteva date
de raportări cronologice. Observaţiile de mai sus privitoare la habitatul
pe văile Comănei şi Brezei credem că au relevat suficiente elemente
care să reclame o cercetare sistematică prioritară, în special din punct
de vedere arheologic. S-ar completa astfel harta descoperirilor şi s-ar
îmbogăţi şi adînci cunoaşterea evoluţiei istorice a obştilor româneşti într-o epocă premergătoare documentelor scrise.
IOAN CIUPEA

m Vezi nota 16, p. 43.
1 ~0 Idem, p. 44.
121 Th. Năgler, op. cit., p. 114-117; L. Chiţescu, O formaţiune românească la
nord şi la sud de Munţii Făgăraş în secolul al XIII-Zea, în Revista de Istorie,
tom 28, 1975, nr. 7, p. 1057-1067.
1~ Şt. Paşca, op. cit., p. 288.
123 D. I. R., B (1247-1500), p. 173-176.
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(Resume)
Le materiali toponymique et onomastique atteste par Ies documents aussi que
celui cueilli sur le terrain permet a faire de remarques d'ordre historique. Les
donnees offertes par la toponymie sont Ies premieres a soutenir !'idee des deboisements massives effectuees dans tout le Pays de Făgăraş au Moyen-Age, ce qui peut
etre considere comme argument pour y localiser le „silva Blacorum et Bissenorum"
mentionnee dans le document de l'an 1224. On fait, de meme, de considerations
concernant !'habitat dans cette zone en de diverses epoques historiques.

CUTREMURE DE PAMINT ŞI MENTALITĂŢI COLECTIVE
IN ZORII EPOCII MODERNE DIN ROMÂNIA
(1680-1830)
Noile demersuri istoriografice din ultima jumătate a secolului nostl'u
au redimensionat aria de investigaţie a istoricului, oferind anchetei istoriografice teritorii vaste, nebănuite pînă nu ·demult. Au devenit astfel
obiect al investigaţiei istoricului demografia, elimatologia, epidemiologia,
imaginarul, mentalităţile etc.
Relaţiile omului cu mediul natural o istorie cu bază geografică
.aşadar, cum o dorea Lucien Febvre şi cum a realizat-o Fernand Braudel t
- nu constituie deloc o temă marginală şi rămîn un mare capitol dt
istorie încă insuficient restituit.
In atenţia noastră stă doar o h1fimă parte din această vastă problematică a relaţiilor omului cu mediul natural, anume impactul calamitiiţilor naturale asupra societăţii umane, implicaţiile acestora asupra gîndirii şi sensibilităţii colective, într-o perioadă anume. Calamităţile naturale - epidemii, incendii, inundaţii, cutremure de pămînt - au constituit,
momente grave, de ruptură în evoluţia oricărei societăţi. Manifestarea
lor, mai mult sau mai puţin previzibilă, a pus indivizii şi comunităţile
umane într-o situaţie-limită, aparent fără ieşire, care generează mutaţii
multiple în planul psihologiei colective. Starea de surpriză şi derută generează o multitudine de sentimente, gînduri, comportamente confuze
şi spontane necenzurate şi necontrolate îndeajuns de convenţiile sociale
şi regulile bunului simţ comun, care în situaţii normale estompează sau
.ascund adevăratele dimensiuni ale personalităţii umane.
Studiul comunităţilor umane în asemenea momente dramatice ne
poate oferi instrumentele adecvate spre a pătrunde în mecanismul intim,
atît de complicat şi greu accesibil, al mentalităţilor. In paginile care urmeaz[1 ne vom ocupa de impactul cutremurelor de pămînt asupra vieţii
comunităţilor umane din societatea românească în pragul epocii moderne.
Alături de alte forţe stihinice care au tulburat viaţa oamenilor, a
comunităţilor umane în general, cutremurele de pămînt, mişcări telurice generate de forţe necunoscute din adîncuri, au contribuit într-o m[isură însemnată la menţinerea unei atmosfere de teamă şi insecuritate.
Mai mult decît epidemiile, a căror apariţie poate fi prevăzută cu cîteva
luni înainte, mai mult decît inundaţiile, de proporţiile cărora ne putem
în general da seama şi în aceste condiţii putem lua unele măsuri spre
1 Lucien Febvre, Lionel Batai!lon, La terre et l'evolution humaine. Jntroduction geographique ii l'histoire, Paris, 1922; Fernand Braudel, Mediterana şi lumea
mediteraneană în epoca lui FiliF al II-Zea, Bucureşti, Meridiane, 1985.
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a le atenua violenţa, cutremurele de pcimînt sînt, dintre toate calemit..1cele care îl surprind pe om în cel mai înalt grad 2 • Cutremurele el:
pămînt au fost şi rămîn- o calamitate mereu prezentă în istoria umani tăţii, daC'.ci ne gîndim la marile catastrofe care au zguduit lumea ant:c:i ..
epoca rnoc;Iernă sau chiar imediata noastră contemporaneitate:i.
Dacă omul zilelor noastre s-a eliberat de sub imperiul nefast ;:I
unora dintre aceste calamităţi (epidemii, epizootii etc.) uzînd de mijloacele oferite de progresele ştiinţei şi tehnicii, cutremurele de p[1mînt co'l tinu[1 so. rămînă o prezenţă activă şi ameninţătoare în viaţa comunit,.-,ţi lor
umane, prin imern,ele pagube materiale pe care le provoacă, prin v;c'imele omeneşti, dar mai ales prin panica şi psihoza colectivă ck p:·cpor, ii
care le însoţesc de fiecare dată. Aşa cum remarca Bernard Vincent, ,,istoricul nu trebuie să uite că, dacă ciuma e un mare p2rsonaj al trecl 1 tului, cutremurele de pămînt sînt de asemenea ale trecutului, dar :şi u.le
prezentului 14 4 •
Adevăratele cauze care provoacă aceste mişcări bruşte ale scoar.ci
terestre, pe verticală, pe orizontală sau torsionale, sînt fenomene de na-tură geofizică, dislocări subterane sau chiar erupţii vulcanice 3 . La scar,-1
planetară specialiştii au identificat zone geografice favorabile activili1ţilor seismice. Dintre acestea, zonele seismice de notorietate sint regiunile Golfului, Mediterana, Marea Caraibilor, lanţul clc foc al Pacificului etc.
România se încadrează în marea placă eurasiatică, caracterizată de
o seismicitate moderatei, cu evenimente seismice ieşite din comun ce se
manifestă la intervale de 30-50 de ani. Au fost identificate pe teritoriul
românesc următoarele zone epicentrale: Vrancea, Făgăraş, Oltenia, Banat.
Oradea, Maramureş, Moldova de Nord, Dobrogea. Se remarcă prin amplitudine, energia degajată şi aria de propagare seismele cu epicentrul în
zona Vrancei 6 •
Pentru epoca de care ne ocupăm, frecvenţa cu care s-au manifestat
aceste fenomene este relativ ridicată, sursele consemnînd un număr de
174 de cutremure. Dăm mai jos graficul cutremurelor resimţite pe teritoriul României între anii 1680-1830 7 •
ţile,

2 Bernard Vincent, Les tremblements de terre dans la Province d' Almmia
(XVe-XfXe siecles), în Annales, 3/1974, p. 568.
3 Printre cutremurele catastrofale care au zguduit lumea antică amintim seismul din 5 februarie 62 e.n., care a distrus aproape ln totalita1e oraşul Pompei şi
alte aşezări din sudul Italiei, vezi Robert :f::tienne, Viaţa cotidiană la Pompei,
Bucureşti, 1970, p. 25-35; Seneca, Scrieri,. Bucureşti, 1981, p. 257-263. Seisme deintensitate deosebită mai aproape de zilele noastre sint cele care au distrus Lisabona (1 noiembrie 1755), San Francisco (18 aprilie 1908), Messina şi Reggio (28 decembrie 1908), vezi Gh. Petrescu, Cutremurele de pămint, Bucureşti, 1959, p. 31-35.
Dintre marile cutremure manifestate pe teritoriul României trebuie amintite cel
din 9-10 noiembrie 1940 (idem, p. 36-37) şi de asemenea cel din 4 martie 1977,
vezi Cutremurul de pămint din România din 4 martie 1977, sub coord. acad. Ştefan
Bălan, Bucureşti, Ed. Academiei R. S. România, 1982 (cu o bogată bibliografie).
• Bernard Vincent_ op. cit., p. 386.
5 Gh. Petrescu, op. cit., p. 305-311.
6 Cutremurul de pămint din România ... , p. 20-27.
' Apud Aurelian Florinesco, Catalogue des tremblements de terre ressentis
sur le territoire de la R.P.R., Bucarest, 1958, p. 15-34.
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augu5t, 19 - orele 1~2, Moldova, Ţara Ro111ânească, TraRsih·ania
(Vrancea, Ţara Bîrsei, Secuime, sudul Moldovei),
1681 - septembrie, 16, Iaşi,
16B1 - septembrie, 18, Iaşi,
1681 - septembrie, 24, orele 3,30, Transilvania, Ţara Bîrsei,
1681 - decembrie, 26, Iaşi,
1683 - noiembrie, 24, orele 5-6, Braşov,
!689 - septembrie, 12, orele 22-23, Braşov,
1690
ianuarie, 7, orele 10-12, Braşov, Sighişoara,
1692
noiembrie, 9, orele O, Transilvania,
1693
octombrie, 2, Braşov,
1698
septembrie, 3, orele 22, Sibiu, Braşov,
1701 - iunie, 12, orele 1-2, Ţara Românească, Transilvania,
1703 - noiembrie, 19, Ţara Bîrsei, Braşov,
1 î05 - aprilie, 7, Ţara Bîrsei, Braşov.
1711 - octombrie, 11, orele 1-2, Secuime, Ţara Bîrsei, Braşov,
1715 - decembrie, 5, Braşov,
lîli - decembrie, 5, Braşov,
1719 - august, 12, orele 1, Braşov,
1723 - decembrie, 9, orele 6-7, Ţara Bîrsei, Braşov,
1724 - ianuarie, 29, orele 20, nord-vestul Transilvaniei,
1 725 - februarie, 13, Braşov,
1728 - septembrie, 23, orele li, Secuime,
1730 - aprilie, 6, Braşov,
1730 - octombrie, 13, orele O, Braşov,
1733 - ianuarie, 10, orele 9,45, Sibiu şi împrejurimi,
1734 - iunie, 10, Moldova, Focşani,
1738 - martie, 26, Transilvania,
1738 - iunie, 11, orele 9,30-12, Bucureşti, Iaşi, Focşani, Buzău, Secuime,
1738 - iulie, 30, Transilvania,
1739 - ianuarie, 3, orele 17-18, Braşov,
1739 - februarie, 4, Banat, Timişoara,
1740 - ('?), Muntenia,
1740
martie, 20, orele 3-4, Satu Mare, Carei,
1 i40
aprilie, 5, orele 20-21, Braşov,
17 42
martie, 2, Braşov,
1742
aprilie, 6, orele 2,45, Transilvania,
1744
ianuarie, 15, orele 8,30, Ţara Bîrsei, Secuime,
1746
decembrie, i, orele 2-3, Mediaş, Sibiu, Braşov,
1747
ianuarie, 15, Transi!Yania,
1747
mai, 2, orele 4, Transilvania,
1748 - martie, 30, Făgăraş,
1748
mai, 22, Sibiu şi împrejurimi,
1749
noiembrie, 28, orelt• 18, Ţara Bîrsei, Braşov,
1754
octombrie, 21, Oradea, Beiuş, Arad,
1755
ianuarie, 12, Sibiu,
1755
aprilie, 16, Braşov,
1755
noiembrie, 11, Braşov, Prejmer, Ţara Bîrsei,
17G3
iunie, 28, Banat,
1764
ianuari~__l, Cluj,
1765
septembrie, 10, Braşov,
1765 - septembrie, 13, Secuime,
1766 - august, 16, orele 6,30, Ţara Românească, Moldova, Transilvania,
1766 - august, 16, orele 22, Ţara Românească, Moldova, Transilvania,
1766 - septembrie, 3, Banat,
1766 - septembrie, 5-24, 9 cutremure,
1767
aprilie, 22, orele 3, Secuime,
1767
mai, 24, orele 11, Secuime,
1767
mai, 26, orele O, Secuime,
1768
ianuarie, 5, orele 5-6, Braşov,
1768
noiembrie, 18, Banat,
1778
ianuarie, 18, Transilvania (Sibiu, Braşov), Ţara Românească, Moldova (Vrancea),
1681 -

_,;
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1781
1781
1783
1784
1784
17114

-

lî84 171:i -

1786
171l6
178li
1786
1787
1787
1790

-

octombrie, 20/21, Secuime,
decembrie, 10, orele O, Satu Mare, Maramureş,
octombrie, 26, orele 3, Baia Mare,
ianuarie, 23, orele 10, Sighetu! Marmaţiei, Maramureş,
februarie, 1, Satu Mare,
martie, 12, Secuime,
martie, 21, Secuime,
iulie, 22, Cluj,
februarie, 15, orele 8, Cluj,
martie, 15, orele 23, Satu Mare,
noiembrie, 18, orele 19, Oradea,
decembrie, 3, orele 16, Transilvania,
ianuarie, 18, Sibiu, Făgăraş, Braşov,
martie, 27, Bucureşti,
aprilie, 6, orele 21,29, Banat, Transil\'ania, Braşo\·, Bucureşti, Rom:m,
Iaşi,

1790 - aprilie, 12, orele 2, Bucure7ti,
1791 - ianuarie, 3, orele 11, Baia Mare, Maramureş,
1793 - aprilie, 2, orele 22,30, Sibiu, Braşov, Haţeg, Caramebeş,
1793 - noiembrie, 27, orele 19, Sibiu, Cisnădie, Braşov, 'fara Românească,
1794 - februarie, (?), Bucurelşti,
17G~ - octombrie,-12, orele 7,30, Sibiu,
1794 - noiembrie, 4, orele 7,23, Sibiu,
1795 - martie, 3, Bihor,
1797 - martie, 9, Timişoara,
1797 - octombrie, 18, Timişoara,
1797 - octombrie, 19, 10 cutremure succesive, Banat, Arad,
1798 - martie, 14/25, Bucureşti, Braşov,
1798 - martie, 15/26, Bucureşti, Braşov,
1799 - februarie, 20, orele 7, Banat, Timişoara,
1800 - iulie, 6, Timişpara,
1801 - februarie, 22, orele 3,30, Banat,
1802 - octombrie, 12/26, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Sibiu, Făgăraş, Deva, Focşani, Secuime etc.,
1802 - octombrie, 15/27, Bucureşti,
1802 - 0 ctombrie, 16/28, Bucureşti,
1802 - noiembrie, 7, Ţara Românească, Transilvania,
1803 - aprilie, 2, orele 19,15, Braşov,
1804 - septembrie, 21/octombrie, 2, Iaşi,
1808 - octombrie, 26, Focşani,
1810 - ianuarie, 2, Arad,
1810 - iulie, 27, orele 7, Sibiu,
1810 - iulie, 26, orele 6, Sibiu,
1810 - iulie, 29, orele 12, Sibiu,
1810 - iulie, 3", orele 4, Sibiu,
1812 - martie, 5, orele 14,30, Bucureşti,
1812 - mai, 5, orele 14, Bucureşti,
1813 - ianuarie, 20/februarie, 1, Bucureşti,
1813 - ianuarie, 30, orele 8,30, Bucureşti,
1813 - februarie, 1, orele 0,30, Bucureşti,
1813 - februarie, 2, orele 2-4, Bucureşti,
1813 - martie, 20, orele 7, Bucureşti,
1813 - martie, 22, Bucureşti,
1814 - august, 31, Vaslui,
1817 - septembrie, JO/octombrie, 12, orele 9, B11cureşti,
1817 - octombrie, 12, orele 15, Bucureşti,
1818 - martie, 12, orele 15, Baia Mare,
1818 - aprilie, 10, orele 6, Timişoara,
1818 - iulie, 30, orele 10, laşi,
1818 - iulie, 30, orele 24, Iaşi,
1819 - iunie, 30, orele 6,30, Carei, Satu Ml_ire,
1819 - aprilie, 8, Banat, Timişoara,
1820 - aprilie., 23, Banat,
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1821 1821
1821
1821
1821
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1825
1825
i82G
1827
1827
1828
1829
1829
1829
1829

-

1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
.
1829
1829
1830
1830
1830

-
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februarie, 10, orele 2, Ţara Românească, Transilvania, Moldova, Basarabia,
iunie, (?), Moldova,
augu,t, (?), Moldova,
septembrie, 17/29, Moldova,
noiembrie, 17, orele 14, Moldova, Ţara Românească,
ianuarie, 5, orele 3, Baia M:1re, Sighetu! Marmaţiei,
februarie, 9, orele 18,30, Bucureşti, Iaşi,
mai, 7, orele 17,30, Bucureşti,
mai, 9, Bucureşti,
iunie, 11, orele 9, Bihor,
iulie, 29/august, 10, Bucureşti,
februarie 7, orele 14, Bucureşti,
februarie, 17, orele 20, Bucureşti,
auiust, 19, Basarabia, Tighina.,
octombrie, 2/14, orele 20,35, Bucureşti, Iaşi, Basarabia,
decembrie·, 26, orele 20,30, Bucureşti, Deva,
ianuarie, 16, Bihor, Banat,
aprilie, 11, orele 22, Bucureşti,
iunie, 30, Bihor,
iulie, 1, orele 3, Oradea, Bistriţa,
iulie, 2, Satu Mare, Bistriţa, Carei, Gherla, Dej, Braşov, Cluj, Secuime, Maramureş,
iulie, 4, orele 8,30, Satu Mare, Carei, Bistriţa, Gherla, Dej, Braşov,
iulie, 7, Satu Mare, Carei, Bistriţa, Gherla, Dej, Braşov,
iulie, 8, Braşov.
iulie, 17, Vălenii-de-Munte, Bucureşti,
iulie, 2î, Vălenii-de-Munte, Bucureşti,
iulie, 30, orele 17,15, Banat,
august, 3, orele O, Carei, Oradea,
august, 30, Satu Mare, Bihor, Banat,
septembrie, 23, Satu Mare, Bihor,
octombrie, 11, orele 20, Tulcea, Ismail, Chişinău,
noiembrie, 16, Sibiu,
noiembrie, 17, orele 13, Bucureşti,
noiembrie, 20, orele 4, Iaşi,
noiembrie, 20, orele 19-20, laşi,
noiembrie, 23, Bucureşti,
noiembrie 14/26, orele 3,40, Sibiu, Mediaş, Alba Iulia, Bucureşti, Cimpina,
noiembrie, 26, orele 19-20, Bucureşti, Iaşi,
deoembrie, (?), Sibiu,
aprilie, 25,lmai, 7, Bucureşti,
iulie, 1, orele 5, Sighetu! Marmaţiei, Baia Mare,
noiembrie 25, orele 4, Braşov.

Aşa cum se poate remarca, avem de-a face cu un număr de aproximativ 174 de cutremure într-un interval de 150 de ani. Frecvenţa lor
este foarte inegală. Dacă la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi începutul
celui următor se poate constata o relativă acalmie, în ultimele demă
decenii ale secolului al XVIII-lea şi în cele trei ale secolului al XIX-lea
avem de-a face cu o activitate seismică mai mult decît normală. Credem
că nu poate fi invocată o mai slabă consemnare documentară în prima
parte a intervalului, deoarece este ştiut că autorii de anale, memorii sau
însemnări marginale consemnau cu conştiinciozitate acest fel de fenomene, chiar dacă amplitudinea lor era mai redusă.
Lipsa unor observaţii ştiinţifice nu a făcut posibilă înregistrarea amplitudinii reale la care aceste fenomene s-au manifestat. In ciuda acestui
fapt, din însemnările celor care le-au fost contemporani şi au suportat
consecinţele, se pot deduce diversele grade valorice. Acestea se eşalo-
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de la „cutremur mai încetinel", respectiv SLAB (1, 2, 3 grade), ,,cutremur nu tocmai tare, ci de mijloc", respectiv MODERAT (4, 5 grade),
,,cutremur tare", respectiv PUTERNIC (6, 7 grade) şi „foarte tare",
„cumplit", ,,groaznic cutremur", respectiv FOARTE PUTERNIC (8, 9
grade) 8 • Din categoria acestora din urmă se remarcă cîteva, este adevă
rat mai puţine la număr, care s-au manifestat la proporţii de-a dreptul
apocaliptice. Este cazul cutremurelor din 11 iunie 1738, 6 aprilie 1790,
14/26 octombrie 1802, 14 noiembrie 1829 şi 25 aprilie 1830, care au fost
resimţite puternic în întreaga peninsulă balcanică sau chiar la scara întregii Europe 9 •
Urmările seismelor sînt numeroase şi se manifestă în multiple planuri: economic, demografic, psihologic, degajabile fiind atît în situaţiile
conjuncturale, cît, mai ales, într-o durată de timp lungă. Se remarcă mai
intîi pagubele materiale. Victime obişnuite ale cutremurelor erau, de
fiecare dată cînd acestea se produceau, clădirile înalte, turnuri, biserici,
ziduri de apărare ale oraşelor sau ale cetăţilor 10 • Se înregistrează deseori
şi victime omeneşti11, dar în comparaţie cu victimele provocate de alte
calamităţi (ciumă, războaie etc.) acestea sînt sensibil reduse.
Consecinţele cele mai profunde şi asupra cărora vom stărui mai
îndeaproape sînt însă cele manifestate în plan psihologic. Sentimentele şi
atitudinile care îi încearcă pe oameni în asemenea momente - indiferent
de spaţiu şi de timp - sînt diverse şi contradictorii, materializîndu-se
de cele mai multe ori în panică şi psihoză de proporţii neobişnuite. Cunoscutul scriitor chilian Pablo Neruda surprinde în memoriile sale sentimentul de spaim,i ce cuprinde pe semenii săi în timpul deselor cutremure care zguduie curent oraşele de pe coasta chiliană: ,,Este o spaimă
cosmică, o bruscă insecuritate într-un univers ce se năruie şi se destramă.
Şi în tot acest timp pămîntul tună înfundat cu un glas pînă atunci de
nimeni ştiutM 2 •
Dacă pentru oamenii secolului nostru superindustrializat cutremurele de pămînt continuă sii trezească spaimă şi un acut sentiment de insecurit;;ite, ne putem imagina care erau sentimentele care-i animau pe
semenii noştri de acum douC1 sute de ani, într-o societate în care dotarea
tehnică şi mijloacele de securitate colectivă erau departe de cele oferite
Vezi Neţa Iercoşan, Ana Iercoşan, Cutremure de pămînt în judeţul Satu Mare
la 1900, în Satu Mare. St1tdii şi comunicări, V-VI, 1981-1982, p. 556, nota 11.
9 Grigore Ştefănescu, Cutremurele de pămint în România in timp de 1391 de
nni de la anul 455 la 1874, în ARMSI, 1901-1902, tom. XXIV, p. 15-16; vezi şi
Titus Roşu, Inscripţii şi însemnări bihorene, în Mitropolia Ardealului, XX, 1975,
nr. G-8, p. 549.
b

pînă

„Au fost cutremur mare în Moldova căzînd multe zidiri, au căzut şi turla
s-au crăpat pămîntul la Eşi şi au ieşit apă şi nisip. Şi alte biserici şi curţi
s-au smintit", vezi Ilie Corfus, insemnări de demult, ed. Junimea, Iaşi, 1975, p. 293;
,. ... multe mănăstiri s-au SUl'pat şi ziduri şi mănăstirea Colţii, zidul mănăstirii
~f. Ioan din Focşani, au căzut multe odăi, turnurile bisericii, oolta, alte ziduri
s-au dărăpănat", idem, p. 249; .,. .. şi pe alte locuri multe biserici şi case s-au
sfărîmat şi Colţea în Bucureşti şi alte case mari şi mici ... şi din toate oraşele
cele di prinprejuriu din Ţara Românească şi Nemţească, cit acest rînd de oameni
n-au mai pomenit aşa cutremur înfricoşat.", idem, p. 250.
11 ' 1... atunci s-au ruinat şi biserica Mărgineni şi toate casele şi s-au ucis
şi doi oameni", idem, p. 250.
12 Pablo Neruda, Mărturisesc că am trăit, Bucureşti, 1982, p. 71-72.
10
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0

CUTI:EMURE

ŞI MENTALITĂŢI

COI.ECTIVl!

307

de secolul nostru. Din noianul de mărturii se desprinde un sentiment
colectiv de neputinţă, în faţa unor forţe supranaturale, copleşitoare la
nivelul individului, dar şi al colectivităţilor, condamnaţi şi unii şi alţii
de o inexorabilă fatalitate să nu poată întreprinde nici cea mai precară
măsură pentru conservarea propriei existenţe. Lipsa mijloacelor de protecţie, manifestarea instantanee, neaşteptată, efectul de surpriză măreşte
teama. Aceasta este trădată de cuvinte şi expresii care se repetă obsesiv
in insemnările timpului: ,,frică", ,.spaimă", ,,groază", ,,înfricoşat", ,,înspăimîntător", ,,groaznic" 13 • Omniprezent în timpul seismelor, sentimentul de spaim} şi insecuritate este amplificat la nivelul comunităţilor
ur.iane, uncie prin conta:;iune mentală pune stăpînire pînă şi pe caract0·-ele cele meii puternice. ,,Pămîntul se cutremura şi se ondula şi se
d~rimau clădirile cele de atîta vreme mari şi însemnate, din cauza putcmicei zguduiri s-au dărîmat în tot locul, şi a izbucnit asfalt rău mirositor de care cine nu s-a înfricoşat? şi ape de pucioasă din interiorul
p!:mîntului pe care se leagănă şi care-i sînt temelia?" 14 De reţinut că
asfaltul şi pucioasa aprinse aminteau de pedeapsa biblică a Sodomei şi
sugerează în imaginaţia colectivă o pedeapsă divină de proporţii. Cutremurele sugerează de altfel o catastrofă de dimensiuni cosmice, cu consecinţe imprevizibile: ,,De ar fi ţinut mai mult notează un alt martor
ocular - poate că se strica şi pămîntul cufundîndu-se, că la multe locuri
.-:-cm desfăcut." 15 , în timp ce altul notează: ,,acest cutremur [14 octombrie. 1802 - n.n.J era să ne piardă şi să ne aru'nce pe toţi în infern." 11;
In cadrul mulţimilor eterogene, frica degenerează în panică, dind
naştere unor momente de adevărată isterie colectivă: ,,Duminică dimineaţa la 10 ceasuri de noapte s-au cutremurat pămîntul foarte tare, şi
fiind preoţii la sfînta liturghie şi cîntînd dascălii fericirile, fiind şi mult
norod adunat în biserică, se spăimîntase foarte partea bărbătească, iar
partea f~meiască ţipînd şi răcnind cădea una peste alta, apucînd uşa mai
nainte." 17
In asemenea momente de panică, sentimentul solidarităţii se dilueaztt
pînă la dispariţie, considerentele de ordin afectiv şi moral sînt înlătu
rate, singurul lucru car2 primează şi în virtutea căruia indivizii acţio
nează fiind doar instinctul de conservare. Solidaritatea mulţimii se dezintegrează, ca în atîtea alte cazuri, iar fiecare încearcă să se salveze
singur, cu mijloacele pe care le are la dispoziţie. In alte cazuri spaima
acţionează în sens contrar, cu efect inhibitor, paralizant. ,,Cit de înfricoşat a fost [acel cutremur n.n.], n-am putere de cuvînt, ca să descriu
cum se cuvine spaima teribilă " - ne mărturiseşte cu spaimă un anonim 18. Sentimentul de spaimă atinge dimensiuni paroxistice şi datorit[i
13 „A fost un inspăimintător cutremur aici în Moldova care a ţinut 20 de
minute, spre marea uimire şi spaimă a oamenilor, cu toate că cei mai mulţi erau
la cîmp." Cronica Ghiculeştilor, ed. critică îngrijită de Nestor Camariano şi Ariadna
Camariano-Cioran., Bucureşti, 1965, p. 423.
14 Grigore Ştefănescu. oo. cit .. o. 20.
15 Tudor Pamfile, Pilmîntul
dupd Cf'edinţele poporului român, Bucureşti,
1924, p. 51.
16 Grigore Ştefănescu, loc. cit.
11 Tudor Pamfile, op. cit., p. 48.
19
Grigore Ştefănescu, loc. cit.
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unor apariţii stranii, înainte sau în acelaşi timp cu cutremurele - comete, eclipse etc. - , inexplicabile pentru oamenii vremii. Reale sau
imaginare, acestea sporeau îngrijorarea şi teama: ,,Ni s-au arătat o mare
spaimă, o lumină mare din cer, apoi cutremur, sfărîmînd multe case,
biserici, ziduri. " 1il
In acest univers imaginar, marcat de spaime, credinţe şi superstiţii,
condiţia socială privilegiată, sau o relativă prosperitate economică nu
constituiau o pavăză şi mai puţin un motiv de siguranţă şi securitate. O
însemnare despre cutremurul din 14 octombrie 1802 atestă cc:"'1 acest nefericit eveniment a impresionat profund toată suflarea Ţării Româneşti,
unde „toţi, mari şi mici, au fost cuprinşi de cutremur tare" [adică de
frică n.n.]2°. Alecu Văcărescu şi Dionisie Fotino vor consacra tragicului eveniment care a zguduit întreaga comunitate un mănunchi de versuri31, ce constituie una dintre cele mai semnificative mărturii asupra
stării de spirit de care este animată o colectivitate într-unul din cele mai
dramatice momente ale existenţei sale.
Manifestate ritmic, în durată lungă, spaimele şi psihozele provocate
de cutremure s-au repercutat adînc în psihologia colectivă, au marcat
profund mentalitatea vremii. Dacă reconstituirea gamei de sentimente
ce animă indivizi şi colectivităţi nu ne permite să operăm o distincţie
între diferitele nivele .mentale, deopotrivă impresionabile, inventarierea
răspunsurilor la întrebări ce privesc cauzele şi provenienţa acestor fenomene este în măsură să ne indice o anume etajare în cadrele generale
ale aceleiaşi mentalităţi tradiţionale. Este de prisos să precizăm că în
mentalitatea vremii, întîmplările ieşite din comun şi apariţiile miraculoase, ,,minunile", reprezentau prezenţe cotidiene, pe deplin credibile şi
rareori contestabile, iar intervenţiile forţelor supranaturale, malefice sau
benefice, erau prezente şi chiar deseori invocate. Nu trebue deci să ne
mire prea mult faptul cc:"'1 aceste calamităţi erau puse pe seama unor
puteri oculte, iraţionale sau pe seama unor fiinţe supranaturale. Astfel
explicaţiile date acestor fenomene se structurează pe mai multe nivele,
dar în pofida unei largi palete de explicaţii, oamenii secolului al XVIII-lea
19 Tudor Pamfile, op. cit., p. 57: ,.Sî-mbătă zece ceasuri din zi [5 noiembrie
1821 - n.n.J s-au cutremurat piimîntul tare în două rînduri cu urlet mare ... De
miercuri de la două a lui octombrie pînă duminică în şase s-au făcut ceaţă peste
tot pămîntul de nu s-nu văzut soarele nicidecum. Şi în ceaţa aceea au fost un
cutremur ce s-au zis mare." Grigore Ştefănescu, op. cit., p. 24; ,,Să !>e ştie ci1
s-au cutremurat pămîntul (14 octombrie 1802 - n.n.] de care cutremur multe mă
năstiri se dărîmară ... şi turnul cel vestit şi înalt Colţea se dărîmă. Pe acea vreme
se întîmplase şi fuga boierilor din Bucureşti şi de la Craiova la Braşov şi la Sibiu
de frica turcilor, a Pasmagiului ... " Ilie Corfus, lnsemnări .. ., p. 320.
20 Nicolae Iorga, St1tdii şi documente cu privire la istoria românilor, Bucureşti, 1901-1906, \'Ol. XIII, p. 233-234.
21 „Ce gîndim popoare? Ce cugetăm oare? Că sîntem în siguranţă pe pămîntul
pe care îl locuim? (... ) / Vai' nu ne amintim ce groază şi ce durere au fost în
zilele nonstre / cînd cu toţii am jelit la 14 ale lunii lui octombrie, cînd s-au zdruncinat, / Dumnezeule mare, cîncl s-au cutremurat pămintul şi chiar şi atmosfera, ,'
Cită moarte de oameni, vai! era să fie! cine oare dintre vieţuitori ar fi putut mai
mult să trăiască? / Cine nu era oare să-şi piardă şi mintea la o durere atît de
mare, la o dramă atît de înfricoşătoare? / Cînd de pretutindeni veneau zguduiri.
Yrtiete sălbatice [ .. ,l", vezi Grigore Ştefănescu, op. cit., p. 20, pentru versurile lui
Dionisie Fotino de aceeaşi factură şi care exprimă aceleaşi sentimente, vezi V. A.
Urechia, Istoria Românilor, Bucureşti, 11:193-1907, VIII, p. î13.
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nu ajung să degajeze adevăratele cauze care provoacă aceste calamităţi.
De asemenea nu se poate opera o distincţie clară între limitele acestor
nivele, deoarece în planul mentalităţilor situaţia ca atare este deseori
fluidă şi insuficient cristalizată şi din aceste motive mai greu, dacă nu
imposibil, de surprins.
La un nivel inferior al mentalităţilor se situează pături relativ numeroase, ataşate încă sistemului oral de comunicare, care atestă conservarea unui filon de credinţe arhaice, de provenienţă ancestrală, cu explicaţii neverosimile, iraţionale, iar în unele cazuri de-a dreptul fanteziste22. La un al doilea nivel se situează cei care-şi reţin explicaţiile din
arsenalul religios, cantonat în mentalitatea creştină, ce admite existenţa
unei fiinţe supranaturale, un Dumnezeu atotputernic, stăpîn peste destinele pămîntenilor, ce pedepseşte şi sancţionează prin mijloace diverse
conduita acestora. Cutremurele sînt considerate „o dumnezeiască minune"
şi sînt puse pe seama voinţei de răzbunare a unui Dumnezeu nemulţu
mit, fiind considerate în acelaşi timp semne ce vin să confirme o iminent[1
pedeapsă apocaliptică 23 •

O apropiere de sursele epocii trădează existenţa unor predispoziţii,
a unor modalităţi de explicare raţională. Acestea vin evident din partea
unor elite şi, datorită mediului din care vin, (în speţă cel ecleziastic)
aceste predispoziţii sînt cenzurate. Sînt relevante pentru această atitudine cuvintele pe care le oferă credincioşilor săi mitropolitul Antim într-una din predicile sale: ,,Pentru cutremur, spun filosofii elinilor, cum
să se fi făcut din amestecarea stihiilor, zicînd unii într-un chip, alţii 'într-altul, fieştecarele după puterea sa, scoţind însă de la mijloc pre Dumnezeu, carele iaste pricina cea dintii. Ci noi acuma, de această dată vom
lăsa la o parte cele ce au zis Anaxagora, Aristotel, Democrit şi Anaxament şi vom ~rede cel mai vîrtos pre dumnezeiescul filosof, pre David
carele zice: »cel ce caută pre pămint şi-l face să se cutremure şi întorcîndu,-şi faţa se va tulbura." Drept aceia socotim şi noi a fi pricina cea
dintiÎ a cutremurului Dumnezeu." 24
In timp ce aceste predispoziţii ce tind spre explicaţii raţionale sînt
timid schiţate la începutul secolului şi vor prinde anevoie în consistenţ[1
în durata lui, iar primul nivel se prezintă ca un fluid subteran, ale cărui
adevărate dimensiuni sînt greu de bănuit, cel de-al doilea nivel rămîne,
cel puţin teoretic, cel mai consistent şi faţă de care se manifestă cea
mai mare aderenţă în epoca de care ne ocupăm. Credem că este de prisos
să mai spunem că amîndouă traversează epoca modernă şi, în ciuda fapz-i „Pămîntul se cutremură pentru că şade pe patru peşti ştrajnici şi peştii
stau pe p.ttru trestii şi mai mari. Şi aşa cînd dau peştii din coadă, trestiile se
cutremură ~i dînsele şi cu dînsele se cutremură şi pămîntul nostru.'· Tudor Pamfile, Povestea lumii de demult. După credinţele poporului român, Bucureşti 1913;
vezi şi Gh. F. Ciall.'iianu, Superstiţiile poporului ramân in asemănare cu al~ altor
popoare vechi şi nouă, Bucureşti, 1914, p. 8-16; Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, 1915, p. 94, 255-256.
23
Vezi D. Furtună, Jnsemnări, în Miron Costin, III, 1915, nr. 11, p. 154; ,,S-au
cutremurat pămintul pentru păcatele noastre dindu-ne semne a ne pocăi, că iată
stă la uşă cel ce vine, nu zăboveşte." Tudor Pamfile, Pămîntul .. ., p. 53.
24
Antim Ivireanu, Predici, ed. critică, studiu introductiv de Gabriel Ştrempel,
Bucureşti, 1956, p. 2:43.
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tului că vor pierde din consistenţă, ele vor persista pînă în pragul secolului nostru.
Erau invocate astfel, drept cauze ale cutremurelor, elemente de ordin
subiectiv din arsenalul religios, moral sau comportamental. Evenimentele
cotidiene, fluctuaţiile politice sau convulsiile sociale atîmau greu în balanţă în e~timarea cauzelor. Astfel, semnalînd consecinţele unui cutremur
petrecut în timpul „zaverei" şi al ridicării lui Tudor la 1821, un martor
ocular notează: ,,S-au cutremurat pămîntul în zilele răzmeriţei lui Ipsilant şi ale lui Tudor. lnsă să zic de care [pricină - n.n.J, că pentru pă
catele noastre, şi multe mîndrii şi înşelătorii, şi celelalte toate şi mult,?
au trimis Dumnezeu fel de fel de semne pe pămînt şi pe cer: cutremure,
furtuni foarte mari, cu primejdie de moarte şi cu păs mare. Apoi şi sabie
de la turceasca împărăţie, strajnică şi groaznică." 25
Manifestarea repetată a acestor calamităţi, printre evenimentele politice şi sociale, invazii de pradă şi epidemii, a generat prin asociaţii ilogice şi accidentale credinţa că ele reprezintă semne, care prevestesc nenorociri de tot felul. Se evidenţiază astfel un clişeu mental (a cărui origine
trebuie plasată fără îndoială în vechile scrieri astrologice), dar care, reluat de o literatură apocrifă, s-a perpetuat pînă tîrziu în epoca modern,\
şi faţă de care medii numeroase din secolul al XVIII-lea au manifestat
o aderenţă deloc neglijabilă. Alături de alte fenomene naturale (tunete,
fulgere, comete etc.), cutremurele s-au constituit în criterii de pronosticare a viitorului. dind naştere unei bogate producţii în genul cărţilor de
prevestire 2 G. Evident,iind o mentalitate t·adiţională, aceste producţii eu
constituit o literatură predilectă în epoca de care n2 ocupăm:? 7 • Evenimentele prevestite de cutremure se circumscriu aceluiaşi univers al catastrofelor cu care comunităţile umane se confruntau cvasi-cotidian: invazii de pradă, epidemii, schimbări de domni, recolte proaste, foamete etc.: ,, ... Iar de va fi cutremur, între domni va fi schimbare. Şi foamete şi război. Şi în bărbaţii cei tineri va fi pieire. Iar fiind cutremur
noaptea va fi mare nevoie între oameni. Şi boierii rm se vor pleca domnului său şi vor fugi de la dînsul, cugetîndu-i mult rău şi vor începe
a se bate. Şi în voinici nu va fi tocmire. Şi un împărat dupre apus va
muri. Şi vor fi ploi multe .... Iar în ţara Eghipetului foamete. [...]
„Iar de va fi cutremur, mare greutate şi moarte va fi. [... ] Iar fiind
cutremur întm amiază-zi vor fi războaie multe. Şi ploi. Iar de va tuna
şi va fulgera şi va fi cutremur noaptea oamenii se vor smeri. Şi va fi
lăcuste multe şi robie mare. Şi unde se va cutremura pămînti1l intre
domni va fi moarte. Şi încă şi altei omeniri. [ ... ] Şi mult rău şi greutăţi va fi."28
Clişeul acesta este prezent de altfel în gîndirea comună, în mentalitatea colectivă, fiind evidenţiat de însemnări marginale, în cronici etc.
Autorul Cronicii Ghiculeştilor notează astfel după cutremurul de pămînt
~

D. Furtună, lnsemnări, în Miron Costin, IV, 1916, p. 135-136.
Vezi Nicolae Cartojan, Cărţile populare în literatura românească, Bucureşti,
ed. II, 1974, vol. I, p. 217-235.
27
Vezi I. Bianu, Bibliografia Romdnească Veche, Bucureşti, 1898-1904, II,
p. 374-375; III, p. 186.
28 Tudor Pamfile, Pămintal ..., p. 42~6.
26
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aceasta a fost o prevestire a ceia ce avea
vreo întirziere a începu.I ciuma." 29

ţară, căci fc1ră

Constantin Ipsilanti, care venea de la Constantinopol spre Bucureşti,
spre a-şi lua tronul Ţării Româneşti, surprins în biserica de la Radovanu
de puternicul cutremur din 14 octombrie 1802, ,,av rămas rău mîhnit de

acest semn groaznic." 30
lncercînd să se desprindă de o asemenea mentalitate fatalistă, unii
indivizi se străduiesc să ofere explicaţii logice, raţionale acestor fenomene, dar se opresc la jumătatea drumului, într-o atitudine ambiguă,
<>ontrariaţi parcei în curajul explicaţiei lor tocmai de realităţile dramatice
pe care le trăiau:

„Firesc lucru este cutremurul - scrie un anonim din primii ani ai
secolului al XIX-lea - dar nu ştiu de va fi spre fericirea noastră după
nenorocirile ce-or fi urmînd in multe părţi şi între părinţii patriei noastre
mai ales. Facă Dumnezeu a conteni bătăile ce de cîtiva ani urmează asupra nenorocitei ţări."31
·
In acelaşi timp, un contemporan al
ximativ în aceiaşi termeni:

său

din Moldova

apreciază

apro-

,,Măcar că fireşti lucruri sînt aceste cutremure, cînd se prilejuiesc
iar se poate zice că arătare •Şi semne rele sînt cutremurele viitoarelor
vremi, precum şi atuncea au arătat acel cutremur, multă vărsare <J,e sînge
.şi prada turcilor pre săraca Moldova şi pre alte părţi creştineşti." 32

Analiza impactului cutremurelor de pămînt asupra psihologiei colective în pragul epocii moderne impune cîteva concluzii.. Astfel, aceste
fenomene sînt percepute în două planuri distincte: în plan conjunctural
ele apar drept creaţii malefice ale unor forţe supranaturnle, care ameninţă direct existenţa comunităţilor umane, şi care provoacă panicJ şi
psihoză de proporţii, pe cînd într-un plan mai larg, în durată, ele nu fac
altceva decît să contribuie la menţinerea şi chiar la reactualizarea unor
vechi scheme mentale, contaminate de o gîndire arhaică, mistică şi religioasă. Sesizăm încercări timide de a schiţa înţelegerea şi explicarea raţională a acestor fenomene, în timp ce gîndirea umană rămîne în cvasitotalitatea ei ataşată acestei mentalităţi tradiţionale pluriseculare.
TOADER NIC011RA

TREMBLEMENTS DE TERRE ET MENTALITES COLLECTIVES A L'AUBE
DE L'EPOQUE MODERNE EN ROUMANIE (1680-1830)
(Resume)
L'analyse de la probiematique qui prend en consideration Ies reiations de
l'homme, des communautes humaine~ avec Ie milieu ambiant, !'impact des calamitcs - tremblements ele terre, epidemies, incendies, inondations -, Ies implications de cet impact sur la pensee et la sensibilite collective peuvent offrir a

Cronica Ghiculeştilor .•. , p. 423.
Ilie Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu, în Studii şi articole de
istorie, VIII, 1966, p. 320.
31 T. G. Kirileanu, Insemnări istorice de pe cărţi bisericeşti, în Convorbiri
Literare, 1933, p. 52.
32 Nicolae Iorga, Studii şi documente ... , XIII, o. 41.
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l'historien des modalites adequates pour la penetration dans le mecanisme intime
si complique et difficilement accessible des mentalites coUectives. Notre etude anaJyse le comportement des collectivites humaines dans des situations-limite creees
par Ies tremblements de terre entre 1680-1830, quand la societe roumaine connaît
de transformations de structure qui l'inscrivent decisivement sur la voie de la
rnodernite.
L'ctat de surprise et de derroute generale produit une large game de sentiments, pensees, comportements spontanees et quelquefois confuses, que Ies conventions sociales et Ies regles du bon sens cornmun ne parviennent pas a Ies controler et censurer entierement, qui dans des situations normales cachent Ies veritables dimensions de Ia personnalite humaine.
Considerees en courte duree, dans un plan oonjoncturel, ils provoquent des
panique; et psychoses collectives de grandes proportions. Pour Ies protagoniste„
de ces drames, ils apparaissent comme de creations des forcf's malefiques, sur·naturelles qui menacent directement l'existence-meme des communautes. Dans Ia
perspective plus Jarge de la duree secu1aire, Ies tremblements de terre ne font que
contribuer au maintien et meme a Ia reactualisation des ancîens schemas rnentaux
cf?nnotes par une pensee archaique, mythique et religieuse, ce qui met en evidence, pour l'epoque qui nous a preoccupee, l'attachement de la pensee et de la
sensibilite a une mentalite traditionnelle, multiscculaire.
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UN ISTORIC AL REFORMEI: ANDREI

ŞAGUNA

Printre alte calităţi eminente, de om politic înzestrat cu capacitatea
de a înţelege marile probleme ale contemporaneităţii, de îndrumător cultural neobosit, lui Şaguna i se cuvine recunoaşterea meritului de original
creator. Două în special sînt direcţiile pe care le-a ilustrat, istoriografia
~i dreptul, în sfera cărora a adus remarcabile contribuţii'. Ca istoric, a
redactat o istorie a bisericii universale, care impresionează şi astăzi prin
bogăţia informaţiei2, claritatea şi precizia expunerii. Examinînd din perspectivă istorică fapte de ordin religios şi ecleziastic, Şaguna a contribuit
prin raţionalismul său Ia desacralizarea fenomenelor tratate. Ca istoric
al dreptului, a publicat un excepţional compendiu de drept canonic1, preţuit în cercurile de specialitate, motiv pentru care a şi fost tradus în
limba germană şi limba rusă 4 • Adiacent acestui domeniu, a mai semnat
o seamă de contribuţii interesînd raporturile româno-săseşti".
Andrei Şaguna aparţine generaţiei romantice, grupului de intelectuali
ardeleni care, ducînd mai departe tradiţia iluministă, amplifică preocuparea pentru şcoală, într-un adevărat program prin care a izbutit o sistematică operă de instituţionalizare a educaţiei sub patronaj românesc.
Organizarea unei reţele şcolare elementare ortodoxe 6 şi elaborarea Statutului Organic sînt o dovadă că opera lui Şaguna de organizator şi legislator a venit în întimpinarea nevoilor societăţii româneşti. In anii postrevoluţionari, sistematic şi cu perseverenţa ce l-a caracterizat, a încercat
să transpună în fapte ideile profesate încă la sosirea lui în Transilvania. Potrivit propriile, declaraţii intenţiona ca „poporul român cu încetul îmbrăcînd năravuri mai bune, şi nu numai în relege [religie - n.n.],
1 Ioan Lupaş, Viaţa şi faptele mitropolitului Andrei Şaguna, în Mitropolitul
Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativă la se1·barca centenară a naşterii
lui, .Sibiu, 1909; Gh. Tulbure, Mitropolitul Şagiwa. Opera literară. Scrisori personale. Circulări şcolare. Diverse, Sibiu, 1938, p. 1-44; Keith Hitchins, Ortodoxy
and Nationality. Andrei .';iaguna and the Rumanians of Transylvania, 1846-1873,
Cambridge, Massachusetts and London, England, Harvard University Press, 1977.
2 Andrei baron de Şaguna, Istoria bisericii ortodoxe răsăritene universale de
la intemeierea ei, pînă în zilele noastre, compusă ~i acum intîia oară dată la lumină numai ca manuscript, Sibiu. 1860.
3 Idem, Compendiu de drept canonic al unei sîntei soborniceşti şi apostoleşti
-biserici, Sibiu, 1868.
• Gh. Tulbure, op. cit., p. 1---44.
:; Andrei Şaguna, Promemorie iiber das Historische Recht der Nationalem
Kirchen-Authonomie der Romanen morgenlănd. Kirche, Wien, 1849; Adaos la
Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericeşti naţionale a românilor de relighie răsăriteană, Sibiu, 1850.
5 Şerban Polverejan
Contribuţii statistice priviwl
~colile româneşti din
1
Transilvanta în a doua Jumătate
a secolului al X!X-lea. în Cumitlava, 1968, 2,
p. 161-207.
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cu timp să fie norocit a se număra
ale monarhiei austriece"•.
Din ansamblul operei sale literar-culturale şi ştiinţifice, istoriografia
a fost un domeniu asiduu cultivat şi reprezentativ pentru profilul int,electual al lui Şaguna. Din aceste preocupări ne oprim la un aspect circumscris, la Reformă, căruia i-a dedicat pagini de certă valoare. Să amintim însă că în consideraţiile sale nu au lipsit referinţe la influenţa Reformei în societatea românească, fapt ce îl apropie de credinciosul său
George Bariţiu.
Adîncind preocupările despre Reformă în prelungirea Şcolii ardelene,
Şaguna ca istoric romantic nu a mai văzut în acest fenomen doar aspectul
politic, consecinţele prozelitismului calvin.
La o distanţă de jumătate de secol, el nu va mai măsura Reforma
din perspectiva consecinţelor politice pentru români, ci o va transforma
într-o bine conturată temă de expunere sau de investigare destinată să
refacă firul istoriei ei în cadre naţionale sau universale. Astfel atenţia
iui s-a îndreptat tot mai mult spre aspectele doctrinare sau spre modalităţile de propagare, spre modul de receptare în spaţiul european sau
transilvănean. Elementul specific pentru romantismul istoriografic transilvănean este că prin Şaguna s-a continuat scrisul istoric al iluminişti
lor din secolul precedent, opera lui Micu şi Şincai. In general, romantismul a acordat atenţie evului mediu, stărilor de lucruri particulare\ fapt
mărturisit şi de ponderea pe care o are această perioadă din istoria naţională în lucrările istorice transilvănene 9 • Istoricii romantici români, angajaţi unor activităţi" politice militante, au căutat, adîncindu-se în trecut,
să găsească rezolvări pentru problemele prezentului9 • Căutau de fapt
cauzele care au dus la inegalitatea politică a românilor cu celelalte naţiuni beneficiare ale unui statut politic avantajos, privilegiat. Scriind istorie sub semnul ideii naţionale, ca şi iluminiştii care i-au precedat, romanticii ardeleni apelează, adiacent argumentelor oferite de dreptul natural, la dreptul istoric conferindu-i un loc prioritar. In acest sens prin
scrisul lor istoric şi concepţia naţională vor fi demni urmaşi ai Şcolii
ardelene.
Andrei Şaguna, cu toate că nu era originar din Transilvania, trăise
într-o ambianţă la fel de prielnică formării şi întăririi conştiinţei naţionale în comunitatea macedo-română din Pesta 10 . Venirea în Transilvania, după ce stabilise contacte cu mediul romantic central-european, marcat cl.e dispute naţionale, i-a oferit un teren larg activităţii pe teren
politic şi cultural-educativ. Programul propus şi încercarea de a repune
în drepturile ei biserica ortodoxă, grav prejudiciată de trecut, îl îndrumă
pe Şaguna spre istorie. ,,Pînă în martie 1848 toate confesiunile creştine
din Ardeal - scrie el într-un memoriu din 1850 - se bucurau de cea
mai deplină libertate, numai biserica orientală era eschisă [eliminată
- n.n.] de la aceasta" 11 . Cu acel prilej el a evocat consecinţele de ordin
ci
în

şi în ştiinţe şi învăţături înaintînd,
şirul celor mai de frunte popoare

Nicolae Popea, Arhiepiscopul Andrei Baron de Şaguna, Sibiu, 1879, p. 31.
Al. Zub, A scrie şi a face istoria ( Istoriografia română postpaşoptistă), Iaşi,
1981, passir.,.
" Pompiliu Teodor, Euoluţia gî11dirii istorice româneşti, Cluj, 1970, passim.
1o Idem, p. lR-22.
u Idem, p. 83.
0
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material ale politicii principilor reformaţi, confiscarea bunurilor biseripolitica de prozelitism reforma,t 12 • El a cerut în esenţă libertatea şi
egala îndreptăţire ecleziastică şi naţională, precum şi restaurarea şi autonomia vechii mitropolii, reglementarea locului bisericii în stat, ameliorarea condiţiei preoţilor şi învăţătorilor 13 .
Deţinînd o funcţie oficială, în acţiunile sale trebuia să ţină searria de
considerente de oportunitate politică, astfel că scrisul istoric i-a oferit
o posibilitate de a-şi face cunoscute opiniile şi de a furniza argumente
istorice revendicărilor sale. Or, înţelegerea activităţii sale pe tărîm ecleziastic depinde şi de cunoaşterea mai adîncită a scrierilor sale istorice
şi în special de dezvăluirea stării bisericii rom[milor din Transilvania în
timpul presiunilor prozelitismullli calvin. De aceea, cercetarea opiniilor
sale despre Reformă în istoria universală şi despre efectele ei în mijlocul
românilor este o sarcirn'i ce trebuie să fie împlinită. Desigur, subiectul
Şaguna şi Reforma poate să fie şi o contribuţie la istoria subiectului
în istoriografia română.
De formaţie ecleziastică, Şaguna a avut pregătirea necesară pentru
a trata subiectul, dovadă analizele sale aprofundate şi adeseori subtile
pe care le face Reformei într-o carte valoroasă sub aspectul informaţiei 14. El era conştient de importanţa Reformei în evoluţia bisericii
ortodoxe, fapt ce rezultă din comentariile făcute despre influenţa fenomenului calvinismului asupra Patriarhiei constantinopolitane în vremea
lui Chiril Lukaris 15 • In acelaşi timp cunoştea şi consecinţele de ordin
politic ale prozelitismului calvin în rîndul românilor din Transilvania.
Istoric obiectiv, el discuta Reforma cu o circumspecţie care o egalează pe cea manifestată în viaţa politică. El va găsi mereu apropieri
intre ortodoxie şi protestantism şi va urmări conţinutul legislaţiei dietale, diplomele principilor calvini în ceea ce priveşte biserica română.
Scriind o istorie universală el a ţinut să confere un spaţiu substanţial
bisericii proprii şi efectelor Reformei în viaţa românilor din Transilvania. Acestei lucrări i se asociază şi altele în care Şaguna a stăruit asupra
implicaţiilor Reformei în societatea românească, cum sînt: Adaos la Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericii naţionale a românilor de reUgie răsăriteană (Sibiu, 1850), Actele sobomlui bisericii ortodoxe
răsăritene din Ardeal, 1850-1860. Dacă lucrarea de istoria bisericii este
o carte în care prezintă fenomenele universale constatativ şi într-o tonalitate nepolemică, în celelalte contribuţii, inclusiv în menţionata istorie
universală, atunci cînd este vorba de efectele Reformei calvine între
romCini el adoptă un ton polemic, militant, critic. In ansamblu însă, ca
notii caracteristică, lucrările sale sînt erudite, dovedind o largă şi profundă cunoaştere a problemelor.
Şaguna face o amplă prezentare începuturilor religiilor reformate in
istoria europeană. Este primul istoric la noi care acordă un spaţiu substanţial ;):-oblemei, care cunoaşte date esenţiale din biografia capilor Reformei, L• rther, Zwingli şi Calvin. Istoricul se ocupă pe larg de biografia
eeşti,

11
1:i
11

1"

!bldc~":t.
Ibidem.

,

Andrei ~; -~una. Istoria bisericii.•. , p. 30-49.
Idem, p. J.il-10§.
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reformatorului german, povestindu-i peripeţiile în epoca conflictelor cu
papalitatea, conflicte care iniţial au izbucnit între Luther, ca reprezentant
al călugărilor augustini, şi dominicani în problema indulgenţelor 16 • In
această parte a lucrării, puzderia de amănunte ne dezvăluie erudiţia lui
~aguna, a teologului care se mişcă cu dezinvoltură în lumea subtilităţilor
doctrinare, în timp ce interpretarea realizată, prin filtrarea polemică a
evenimentelor, ne situează în faţa istoricului. Şaguna insistă asupra pregătirii solide, ştiinţifice a lui Luther, evidenţiindu-i, cu insistenţă, erudiţia. El menţionează că traducerea Bibliei în limba germană, direct din
ebraică şi greacă, a fost o operă de semnificaţie culturalc1 adinci'i. ,,Luther
:tu întrecut pe toţi scriitorii bisericeşti qin timpii săi" 17 - constate\ Şa
guna.
Remarcabilă este însă contribuţia lui Şaguna la discutarea unor probleme de ordin dogmatic, oferind o seamă de h'imuriri pe cit de fireşti, pe
atît de necesare unui capitol de istorie ecleziastică în care, prin forţa
împrejurărilor, orientarea spre istoria religiilor era oportună. Nimeni
pină la el în istoriografia română nu s-a preocupat de conţinutul dogmei
'.uterane, de diferenţele dintre aceasta şi calvinism. El ccmenteazZ1 renunţarea lui Luther la haina monahală şi cv.sătoria lui, a c,'irei semnificaţie
nu-i scap[1. ,, ... prin care lucru au dat signalul pentru ştergerea călugă
ri lor şi a mănăstirilor"n. Făcînd această annliză, Şaguna ni-l prezintă
pe reformatorul german ca pe un simplu om de convingeri, în mod
obiectiv şi fără aura eroică pe care o au alte portrete ale sale. El arată
c,1 fanatismul religios, prozelitismul ofensiv începe cu partizanii ac2stuia.
„P2rtizanii lui au început a se numi luteran şi a aduce război peste voia
lui asupra acelora, carii nu era de un gînd cu dînşii, şi aşa se numesc
~1st[:zi toţi aceia carii pri,nc.sc mărturisirea confesionalc'i. a lui Luther,
ceea ce S{' vede din ci'irţile simbolice ale acestei co:•fesii" 19 . Prnfesind un
spirit de blera:1ţă, Şa.~una analizează şi poziţia lui l\1eL·n.::hton, 3rătînd
că în unele privinţe acesta „era mai luteran decît însuşi Lutller'-'~ 0 .
Contribuţia esenţială a istoricului t.rebuie căutat:i în prezentarea şi
analiza elementelor definitorii ale credinţei luterane în 16 puncte. Evident, în ac2astă privinţă, tot ce face Şaguna se mărgi~eşte la a rezuma,
c drept foarte amănunţit, conţinutul dogmei lutcrane, dovecljnd studiul
atent pe care i l-a dedicat 21 • El nu intervine cu comentarii, nu intervine
şi nu critică noua religie, interesul s[1u fiind reţinut d0 prezent'.lrea :.:it
mai fidelă a conţinutului de idei.
Pe Zwingli, Şaguna îl analizează mai pe scurt, poate şi pentru că
învăţăturile acestuia au fost lipsite de ecou în spaţiul care îl interesa pe
ci în mod special. ,,Zwingli conglăsuia în multe cu Luther şi cu alţi reformatori germani însă în unele au mers mai departe, căci el au fost învăţat asupra fiinţei de faţă a lui Hristos în cuminecătură"~ 2 . In schimb lui
Calvin îi dedică o altenţie la fel de mare ca şi lui Luther. Discută în amă16
17
19

lll

Idem, p. 30-35.
Idem, p. 33.
Ibidem.
Idem, p. 34.

• Idem, p. 33-34.

21

Idem, p. 34-35.
• Idem, p. 3t-36.
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nunt biografia acestuia, subliniind elementele care îl distanţează dogmatic de reformatorul german. ,,Dînsul s-au făcut un apărător înfocat
al învăţăturilor reformate ... el au luptat deci nu numai asemenea lui
Luther, ci şi mai sus de Luther, el au atacat puterea papei, puterea soborului ecumenic, el recunoaşte de taine numai botezul şi cumnecătura" 23 •
Şaguna insistă asupra planurilor de reorganizare a bisericii şi asupra
primelor manifestări de prozelitism fervent, arătînd că adepţii calvinismului au devenit intransigenţi faţă de orice altă formă de gîndire, faţii
de orice altă credinţ,'i. In acest sens aminteşte soarta lui Iacob Gruet,
Sebastian Castello şi Mihai Servet care n-au fost de acord cu Calvin
în ceea ce priveşte predestinaţia.
Incursiunile lui Şaguna în istoria Reformei cuprin<l şi o prnentare
sistematică a Reformei engleze, anglicanismul2\ anabaptismul2 5 , socinianismuF" sau unitarianismul. El a acordat un spaţiu substanţial quakerilor, insistînd asupra fenomenului american~', aducînd o mare bog,'iţic
de informaţie. Şaguna a consacrat însă cîteva paragrafe expnnsiunii Reformei în lumea ortodoxă, influenţelor exercitate asupra Patriarhiei din
Constantinopol, asupra episodului Chiril Lukaris, nu fără accente de critic,'i dinspre poziţia ortodoxiei2 8 •
Analiza lui Şaguna îmbrăţişează şi problema Reformei în spaţiul
românesc, tratah'i şi în scrierile sale Adaos la Promemoria şi Actele sobonrlui. bisericii ortodoxe din Ardeal. Din motive pe care nu le analizeaz(i,
noile religii, în opinia lui Şaguna, cunosc un mare succes şS o mare răs
pîndire, ajungînd şi în Transilvania, unde adepţii lor sînt tot mai numeroşi. El ţine însă să menţioneze faptul că raza de tăspîndire a fost „numai
între catolici şi preoţii lor, dar nu şi între al noştri" 29 . El recunoaşte importanţa promovării noilor credinţe ca religii de stat,
ce îl face să
constate di „t.înărul principe Ioan Sigismund se pomeni cu această învă
t,'itură şi mai pe urmă se făcu protector zelos al ei, şi aşa mai tare se
lăţi calvinismul intră unguri şi luteranismul între nemţi, românii îşi
ţinură legea lor strămoşească" 30 • Şaguna a insistat în cîteva pagini asupra
consecinţelor Reformei asupra statutului politic şi reli~ios al românilor,
mentionînd intoleranţa practicată în Transilv:mia faţă de religia ortodoxii
în contrast cu toleranţa existentă în cazul bisericilor reformate 31 . El scrie
despre ,.intoleranţa stăpînirei ardelene sub principii naţionali", citind
pe larg articoli din Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae 32 • Românii - consideră el - devin nerecepţi, toleraţi în ţara lor şi acest
statut îl datorează doar faptului că sînt folositori tării. El exemplifică
prozelitismul cu condiţiile pe care trebuise să le semneze Simion Ştefan
în momentul aşezării în scaun, condiţii dictate de conducerea principatului, care îl fac pe Şaguna să conchidă că starea bisericii ortodoxe era

ra,,

23
24
2'>

Idem, p. 36-37.
Idem, p. 38-31.
Triem. p. 31----(i.

"' lhtd~m.
2
'

Idem. p. 4'1-44.
"' Idem, p. 4'4-'8.
211 Tde.m, p. H.
31 Me.m. p. tl.
3 1 Tbidem.
$2 Idem, JD. tl-111,
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într-adevăr de compătimit. El de fapt introduce aceste condiţii în textul
expunerii, citindu-le pînă la detaliu, dar fără să le comenteze conţinutul
teologic33 . In acelaşi timp, profesînd o concepţie istorică inspirată de
romantism, el supraestimează personalitatea mitropolitului Simion Şte
fan. Acestuia îi atribuie traducerea Noului Testament în limba română.
Pentru un istoric romantic, limba naţională şi triumful ei în biserică
.:1tîrnau greu în balanţa judecăţii. Desigur că, pentru epoca dată, contribuţia lui Şaguna de istoria culturii ni se pare reprezentativă, prin reconstituirea istorică şi aprecierile făcute. Privit în ansamblu, textul istoricului impresionează favorabil, dezvMuind omul de cultun'i, cu sensibilitate pentru limba română literară şi eruditul în sfera lui de activitate
Mitropolitul a acordat în Istoria bisericii pagini de valoare teoretică
discuţiei raportului religie-naţiune. El a socotit că religia ortodoxă a
suferit asupriri din cauza aristocraţiei maghiare, deţinătoarea puterii în
stat, care a dovedit intoleranţă de pe poziţiile catolice, aşa cum a exercitat aceleaşi presiuni dinspre Reformă. ,,Dovadă pentm părerea noastră
este acel adevăr, că pînă cînd religia domnitorului era apuseană, pînă
atunci aristocraţia ungurească asupria ortodoxia noastn'i din punct de
vedere al bisericii apusene, iar cînd religia domnitorului s-au făcut cea
reformată, atunci ne vine răul din punct de vedere al bisericii reformate"34. El face o distincţie clară între atitudinea aristocraţiei româneşti
medievale şi atitudinea poporului şi preoţimii în frunte cu arhiereii: ,,Precit aristocraţia română din Ardeal n-au avut nici o predilecţie către biserica şi naţia sa, şi era sedusă de o ideea deşartă, pe atîta cu falc1 zicem
aci, că preoţimea şi creştinii, şi în fruntea lor arhiereii au an'itat o tărie
exemplară în mijlocul nenumăratelor goniri, şi au rămas neclătiţi în
religie şi în naţionalitate":i.;_ El afirmă statornicia românilor în credinţa
ortodoxii şi insuccesul propagandei luterane şi calvine. ,, ... nu ispite
proaste, ci goniri cumplite se ridicară asupra bisericii noastre, cînd în
J\rdeal, precum am văzut mai sus, au străbătut învăţătura lui Luther şi
a lui Calvin; şi totuşi au biruit tăria cea înflăcărată a naţiei române, ce
au dezvoltat atunci pentru apărarea bisericii sale, şi au împins de la sine
toate cursele proselitismului ... " 36 .
Comparativ cu textele examinate din Istoria bisericii ortodoxe răsă
ritene, într-o altă lucrare publicată anterior, Adaos la Fromemoria ... ,
aşa cum am amintit, şi în actele sinodale, din raţiuni politice el examinase în 1850 aspl:!ctele prozelitismului calvin. 1n Adaos, Şaguna se
apleacă asupra unui secol de degradare a statutului bisericii ortodoxe
în Transilvania, insistînd asupra victoriei Reformei şi a recunoaşterii
bisericilor reformate. ,,În anul 1557 se primi prin legile ţării confesiunea
luterană; în 1546 cea calvinească şi în anul 1571 cea unitarian,i":17 _ Trecînd peste conflictele cu biserica catolici\, a căror existenţă o cunoştea.
istoricul se ocupă de implicc1ţiile prozelitismului reformat în bise>rica
ri"isăriteană. Ignorînd prozelitismul mai nesemnificativ al luteranilor şi
unitarienilor, Şaguna constat.ii că doar din contactul. cu calvinismul şi
33
34
35
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cu eforturile acestuia a avut de suferit ortodoxia transilvăneană. Cău
tînd o explicaţie, istoricul o găseşte în faptul că adepţii calvinismului
erau cei mai numeroşi şi cei mai puternici. Drept exemplu, Şaguna
aminteşte fapta lui Ioan Sigismund, care îndrumat de calvini a luat
proprietatea din Lancrăm de la mitropolitul ortodox şi a dat-o episcopului calvin. Acest gen de acţiuni arbitrare, repetate, au împins, aminteşte Şaguna, populaţia românească la convertire, iar pe episcopul lor,
să adopte titlul de „episcop unguresc şi românesc" 38 .
Şaguna nu rămîne insensibil nici la alte fenomene din epocă, cum
ar fi intensificarea emigraţiei maghiare dinspre Ungaria spre Transilvania, prilejuită de motive religioase. ,,Un~urii, carii de la ocuparea Ungariei prin turci, începură să treacă în Ardeal, începură de aici înainte
şi mai tare din pricina religiunei, căci în părţile supuse Austriei nu afla
protecţiune pentru confesiunea lor, alergară, aşa dară în provincia gu.vernată de confesionarii lor" 39 • Prin această analiză Şaguna îşi dovedeşte intuiţ.ia istorică, sensibilitatea în faţa mutaţiei politice, înţelege
rea aprofundată a fenomenului istoric. Modificările în statutul bisericii
ortodoxe sînt corelate modificărilor politice, cu politica principilor calvini tot mai dornici de a atrage populaţia românească la Reformă 40 .
Biserica ortodoxă, în viziunea istoricului şi omului politic, era total
subordonată celei calvine, iar autoritatea mitropolitului era din ce în ce
mai scăzută. El afirmă că legile Transilvaniei, încă din epoca lui Ştefan
Bathori, au favorizat această situaţie a bisericii şi a populaţiei româneşti, ambele menţinute în stare de aservire. Preoţii ortodocşi erau asimilaţi iobiigimii, iar înalţii arhierei ortodocşi nu puteau să protesteze.
Statutul preoţilor s-a modificat parţial în timpul domniilor lui Gabriel
Bathori, Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rak6czi I. Toate privilegiile acordate de principii amintiţi ameliorează starea preoţimi.i în sensul c{1 ea
nu va mai fi tratată ca şi iobagii, dar ele nu modifici"i statutul bisericii.
Din această cauză, eforturile mitropolitului Ilie Iorest, în timpul domniei lui Gheorghe Rak6czi I, se vor îndrepta tocmai în acest sens:" ...
~i se alese mitropolit Ilie Iorest. Acesta ca un apărătoriu zelos al bisericii sale, lepădă din biserici cărţile tipărite de calvini, care erau plin~
de învăţături nepotrivite dogmelor noastre, şi în parte catehismul cel
din partea stăpînirei calviniane tipărit pe seama bisericii noastre, şi sâ
strădui în tot modul, a reţine pe ai noştri de a trece la calvinism"t,_
Admiraţia foră rezervi:-1 a lui Şaguna faţă de rezistenţa mitropolitului
răzbate în text atunci cînd povesteşte resentimentele calvine faţă de
Ilie Iorest, care au provocat destituirea acestuia şi înlocuirea lui cu Simion Ştefan.
Lui Simion Ştefan, Şaguna îi reproşează condiţiile pe care le-a acceptat în momentul intrării în funcţie, condiţii impuse de principele
calvin şi care nulificau autoritatea cu care trebuie să fie investit. Şa
guna aminteşte că Simion Ştefan a acceptat catehismul calvinesc, angajîndu-se să-l r{tspîndească şi, totodată, că a făcut o serie de concesii
,i

Ibidem.

r 1 Idem. p. 14-15.
w Idem, p. 15.
41 Idem, p. 16.
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dogmatice legate de datinile de botez, căsătorie, înmormîntare. Istoricul
semnalează supravegherea sinodului de către episcopul calvin şi subordonarea mitropolitului Ştefan care trebuia să se sfătuiască cu acesta
in absolut toate problemele. Preoţimea românească nu avea dreptul să
oficieze pentru populaţia maghiară, iar mitropolitul urma să vegheze,
afirmă istoricul, ca această dispoziţie să nu fie încălcată. Pe deasupra,
o serie de ţinuturi, importante, cu populaţie majoritară românească, cum
ar fi Alămarul, Orăştie, Haţegul, Hunedoara, erau scoase de sub jurisdicţia mitropolitului.
In acest paragraf textul lui Şaguna impune o precizare pe care de
altfel autorul o face. Acei unguri pentru care preoţii români nu puteuu
scl oficieze erau ae fapt românii calvinizaţi din ţinuturile amintite, ,.carii
însetaţi de mîngîiere sufletească, pre supt ascuns alergau la preoţii români"42, precizează Şaguna. Ni se pare, de asemenea, foarte probabil ca
reprezentanţii clerului ortodox să fi încercat să readucă pe drumul cel
drept populaţia rătăcită prin învăţăturile calvine. Eforturi pe care Şa
guna le aproba fără rezerve, aşa cum rezultă şi din prezentarea pe care
o face mitropolitului Sava „carele fu unul dintre mitropoliţii cei rari;
el nu cruţa nici un mijloc de a ridica biserica şi mitropolia sa, şi de a
uşura starea preoţimei" 43 • Zugrăvindu-l pe Sava cu penelul specific titanismului romantic, vrînd să facă din el un erou al ortodoxismului românesc, Şaguna surprinde calităţile unui mare ierarh, luptător pentru afirmarea românilor transilvăneni. Calvinii au pus capăt activităţii lui Sava
Brancovici în favoarea ortodoxismului, determinînd destituirea lui, fapt
care pe Şaguna îl face să accentueze trăsăturile de martir ;:ile figurii
mitropolitului erou.
Această problematică este reluată, aşa cum am menţionat deja, în
cuvîntarea arhierească ţinută cu ocazia sinodului din 1850. Această
reluare este foarte fidelă textului Adaosului la Promemoria . .. , mergînd
pînă la identitatea unor pasaje. Poziţia sa politică îl
determină
să
aleagă drept subiect modificările suferite de statutul bisericii naţionale.
Jn acest sens porneşte, în mod firesc, de la analiza modificărilor pe care
secolul al XVI-lea le aduce în viata bisericii ortodoxe din Transilvania.
modificări cauzate de pătrunderea· religiilor protestante în ţară. Deşi
evenimentele narate sînt aceleaşi ca şi în textul precedent, deşi naraţiunea este aproape identică, interpretările au o tentă naţională mai aceentuată. ,,Mulţi dintre creştinii noştri, ca să scape de goanele calvinilor,
trecură la calvinism. De unde prin umplerea timpului se făcură
sate
amestecate româneşti şi ungureşti, căci românii calvini avînd preoţi şi
şcoli ungure~ti se desnaţionalizară" 44 . In această cuvîntare, Şaguna este
mai puţin detaşat de evenimente, şi prin aceasta mai puţin istoric. Scrisul său reflectă de multe ori o angajare totală în evenimente~ 5 •
Consideraţiile istorice ale lui Şaguna din textele pe care le-am discutat au premers contribuţiei pe care a dat-o în Istoria bisericii ortodoxe.
Ele dovedesc o cunoaştere profundă a istoriei românilor din Transilvaf2

41
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nia. In lumina contribuţiei de ansamblu, el este de fapt cel dintîi istoric
real al Reformei în istoriografia română, aducînd în discuţie fapte şi
stabilind ~ nemijlocită legătură între politică şi religie. Şaiuna, prin
demersul său istoriografic, s-a integrat generaţiei istoricilor romantici,
plasînd preocupările pentru Reformă într-un spaţiu mai larg şi într-un
cadru mai specializat, a făcut din aceasta una din temele majore ale
istoriografiei româneşti.
MARIA TEODOU

A HISTOHIAN OF THE REFORMATION: ANDREI

ŞAGLTN.\

(Abstract)
The study tryes to reconstruct one of the facets of the overwhelming histoTiographical activity of the powerful personality Andrei Şaguna. Of his historical
writings those dealing with universal history are most important in the context
•of romanian historiography. The author reveals th~ internai, romanian, motives
of his interest in the Reformation and especially for its consequences on Transylvania. From this point of view the author discussed the history of the european
Reformation, taking into account its theological dirnensions and its impact on
-comanian society. Şaguna's contributions to Refonnation historiography are com}Jared to the writings published on Transylvanian history, adding a comparatist
dimension to his works.

ACTIVITATEA POLITICA A LUI TIMOTEI CIPARIU
INTRE 1861-1865

Efervescenţa politică evidentă în întreaga monarhie
habsburgică
dup{1 publicarea Diplomei imperiale din octombrie 1860 i-a antrenat şi
pe românii din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina.
Marcînd trecerea de la regimul neoabsolutist postrevoluţionar la cel de
guvernare mai liberală, Diploma imperială le-a creat acestor români
posibilitatea de a avea acces la puterea politică. In cazul Principatului
Transilvaniei, căruia i se restituia autonomia, transformarea acestei posibilităţi într-o realitate se putea înfăptui: pe de o parte prin accesul lor
în organele centrale şi locale ale puterii de stat; pe de altă parte prin
convocarea şi alegerea unei Diete democratice, în care ei să constituie u
majoritate absolută sau cel puţin relativă în raport cu ponderea numeric;} deţinută în ansamblul populaţiei transilvănene. Numai o astfel ele
dietă putea st1 „legalizeze" transformarea românilor dintr-un popor „tolerat" în propria ţară, într-o naţiune politică, iar limbei lor să-i asigure
condiţii egale de folosire în administraţie şi justiţie, alături de german;\
şi maghiară. In perspectiva convocării Dietei, reprezentanţii românilor
se vor întruni la Sibiu în ianuarie 1861, pentru a se sfătui şi a adopta
o atitudine comună în problemele de interes naţional, la fel ca şi în
1848 1 .
Timotei Cipariu n-a participat la consfătuirea de la Sibiu din motive de sănătate. Din corespondenţa purtată cu G. Bariţiu reiese însă că
el a urmărit cu atenţie şi interes evoluţia evenimentelor de după 20
octombrie 1860, îndeosebi atmosfera din preajma şi din timpul acestei
censfătuiri. Corespondenţa cu Bariţiu reflectă în acelaşi timp şi îngrijorarea lui Cipariu faţă de dificultăţile pe care le vor avea de întimpinat românii la apropiata Conferinţă regnicolară de la Alba Iulia, în
condiţiile numirii de către monarh a baronului Kemeny Ferenc în fruntea Cancelariei aulice de la Viena şi a grofului Mik6 Imre în funcţia de
guvernator al Transilvaniei. Astfel, într-o scrisoare trimisă lui G. Bari..ţiu, cu data de 8 ianuarie 1861, el ii exprima teama că împăratul
va
sancţiona uniunea cu Ungaria chiar şi atunci „cînd votul unioniştilor
ar fi în minoritate la consultaţiunea de la B[ălgrad] sau la Dieta din
Transilvania". Pentru o atare eventualitate sugera ca eforturile româRilor să fie canalizate în direcţia obţinerii unor garanţii privind naţio
nalitatea lor, airemenea celor ce li se vor acorda saşilor!.
Temerile lui Cipariu se vor dovedi în parte justificate, deoarece nu
•uaaai în Conferinţa regnicolară din februarie 1861 de la Alba Iulia, ci
_1 S. Retecan, Dieta
lffl, p. 3._..
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şi în congregaţiile sau consiliile comitatense ce se vor constitut ulterior,
reprezentanţii nobilimii maghiare, fiind majoritari, vor susţine valabiHtatea legilor votate de Dieta stărilor privilegiate din mai-iunie 1848,
inclusiv aceea a uniunii Transilvaniei cu Ungaria, deşi românii avertizaseră

cu ocazia Adunării Naţionale de la Blaj că nu le vor recunoaşte,
nu vor fi aprobate de propriii lor deputaţi. Acţionînd pentru restabilirea integrală a legilor din 1848, exponenţii aristocraţiei maghiare se
vor opune şi vor reuşi să determine Curtea din Viena să amîne convocarea Dietei, în care românii îşi puseseră atitea speranţe 3 •
.
Indignat de jocul politic al aristocraţiei maghiare şi de opoziţia ei
iaţă de convocarea Dietei, Cipariu se va încadra şi el în efortul general
al intelectualităiii româneşti, menit să ducă la emanciparea naţionµlă,
rectactînd o serie de materiale destinate presei. In ele va supune unei
aspre critici nobilimea maghiară şi deopotriv,1 patriciatul săsesc, care în
scaune ducea o politică asemănătoare de blocare a accesului românilor
la dregătoriile existente la nivelul puterii locale. Intr-unul din aceste
materiale dezbate problema raporturilor românilor cu exploatatorii şi
oprimatorii lor din evul mediu pînă la mijlocul veacului al XIX-lea. In
analiza lui porneşte de la încercările din 1859 ale unor reprezentanţi ai
nemeşimii de a se „înfrăţi" cu românii. Demascînd substratul unor astfel de încercări, Cipariu arată că prin ele s-au urmărit „scopuri egoistice
şi de supremaţie".
In istoria ei, aristocraţia maghiară n-a acceptat nrcicînd „a se înfrăţi cu altă naţiune", decît numai atunci „cînd fu nevoită" sau cind
interesele de clasă au obligat-o. Ca exemplu dă alianţa cu patriciatul
săsesc din 1437, despre care spune că, pe baza ei, nobilii i-au folosit pe
saşi drept: ,,a cincia roată la car, instrument oligarhiei şi săculeţ
de
bani". Faţă de oamenii de rînd „de singe unguresc" oligarhia a avut
;.,ceeaşi atitudine ca şi faţă de cei români, şi pe unii şi pe alţii ţinîndu-i
sute de ani în lanţurile iobăgiei. Chiar şi pe secui i-a despuiat de drepturile lor, unora din ei uzurpîndu-le moşiile şi transformîndu-i în iobagi.
Dacă astfel s-au comportat aristocraţii cu conaţionalii, încercările
de
„înfrăţire" cu românii din 1859 nu puteau avea alt scop decît întărirea
poziţiilor lor politice. Erijîndu-se în falşi campioni ai democraţiei şi liberalismului, nobilii maghiari îi considerau pe români, la fel ca şi pe ruşi
şi turci, lipsiţi de maturitate politică şi deci incapabili să se conducci
singuri. După ei, românii ar fi fost datori să le fie recunoscători pentru
că i-au ţinut mai mult de 400 de ani în jugul iobăgiei şi îndeosebi fiindcă
i-ar fi eliberat „de bună voie" în 1848. De aceea, cînd românii au îndrăz
nit să pretindă şi drepturi politice, le-au dat calificativul de „ingraţi".
Făcîndu-se exponent al idealurilor paşoptiste, Cipariu avertiza că
românii vor accepta „înfrăţirea" cu maghiarii numai ca popor liber cu
alt popor liber. In nici un caz nu cu „o castă oligarhică-aristocratică,
carea numai per abusum şi-a arogat numele de naţiune maghiară". In
schimb, cu adevăratul popor maghiar considera că era posibilă o colaborare pe bază de stimă reciprocă. El ţinea să precizeze in acest sens,
că, :faţă de ,JX>porul unguresc intru adevăratul lnţelles al cuvintu1ui,
românul transilvan niceodată nu a fost neamic, precum nici poporul
dacă

ş
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românului nu i-a dat ocaziune de

duş

mănie".

Raporturi asemănătoare au existat şi se vor putea manifesta pe
viitor între ţăranii români şi cei saşi, deoarece condiţiile lor de trai erau
asemănătoare, iar ambiţii politice nu aveau nici unii, nici alţii. Cu totul
altfel stăteau lucrurile cu patriciatul săsesc, care, prin caracteristicile
sale, se apropia de aristocraţia maghiară. In ansamblul populaţiei săseşti
patriciatul reprezenta o minoritate, dar din sînul lui s-a recrutat pătura
conducătoare de pe aşa-zisul „teritoriu crăesc". Fiind educată generaţie
de generaţie în spiritul principiilor enunţate de Machiavelli, aceastii
pătură se caracteriza printr-o deosebită abilitate politică, ştiind
sa-ş1
ascundă gîndurile şi să se ataşeze totdeauna celui mai tare. Astfel a procedat în evul mediu, cînd s-a aliat cu nobilimea pentru a-şi păstra privilegiile. Pe baza acestei alianţe a putut să-i priveze pe roIT)ânii de pe
,,pămîntul săsesc" de drepturi politice şi chiar să-i transforme în ioba;~i.
După ce Transilvania a trecut sub stăpînirea habsburgilor, patriciatul
i-a asigurat pe austrieci c,'i ar fi fideli casei domnitoare, iar pe maghiari
că ar fi credincioşi coroanei ungare. In 1848 n-a ezitat să-şi trimită deputaţi atît în Dieta de la Pestn, cît şi în Parlamentul de la Frankfurt pe
Main. In finalul analizei lui politice, Cipariu atrăgea atenţia conaţiona
iilor că aveau datoria să fie prudenţi şi circumspecţi în raporturile pe
care le vor stabili cu aristocraţia maghiară şi cu patriciatul săsesc, deoarece ambele categorii de potentaţi urmăreau să-şi asigure dominaţia
asupra poporului român şi în noile condiţii ale regimului liberal-constituţional4.

Prin analiza caracteristicilor păturilor conducătoare ale maghiarilor
s~ilor, Cipariu a dovedit multă maturitate politică. In acelaşi timp
a demons\rat că era un cunoscător temeinic al realităţilor politice din
Transilvania. De asemenea, că se străduia să-şi pună cunoştinţele în
serviciul cauzei emancipării naţionale a poporului român. Maturitatea
sa politică se reflectă însă ii:,.tr-o măsură mult mai convingătoare în amplul discurs, pe care l-a pregătit pentru Conferinţa naţională din aprilie
1863, ţinută tot la Sibiu, unde fusese invitat să participe în calitatea lui
de director al Liceului din Blaj. Asemenea celei din 1861, consfătuirea
ain 1863 avea menirea de a-i pregăti pe români să demonstreze solidaritatea naţională cu ocazia alegerilor pentru Dieta Transilvaniei, care
wrma în sfirşit să-şi înceapă lucrările în acest an.
Elaborîndu-şi discursul, Cipariu a urmărit să-i determine pe parti..:
cipanţii la Conferinţa naţională să înţeleagă mai profund importanţa
momentului istoric, pe care-l trăiau şi totodată să le furnizeze noi argumente filosofice, juridice, filologice şi istorice, pentru a-i ajuta să adopte
hotărîrile cele mai potrivite în rezolvarea sarcinilor ce priveau emanci:parea politică a poporului român. In adoptarea unei astfel de hotărîri
l!ltăteau însă greutăţi aproape insurmontabile, care izvorau pe de o parte
din raporturile ce-au existat înainte de 1526 între Transilvania şi Ungaria, iar pe de altă parte din relaţiile stabilite între acestea două şi Austria după înglobarea lor în Imperiul habsburgic. Invocînd Diploma leoşi

4 Ş-t. M11nciulea,
1944, p. 22-27.
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din 1691, liderii nobilimii maghiare susţineau că şi în condiţiile
noului regim liberal-constituţional Transilvania ar fi trebuit să fie subordonată şi chiar reanexată Ungariei. 1n cazul reanexării, Transilvania
urma să-şi piardă autonomia, iar în cel al subordonării să şi-o reducă
la minimum. Aceasta deoarece, conform. concepţiei exponenţilor aristocraţiei maghiare, Dieta transilvăneană n-ar fi avut dreptul să-şi trimită reprezentanţii în Parlamentul central de la Viena. Ea ar fi pc1tut
~ fie reprezentată cel mult în Dieta Ungariei de la Pesta.
Cipariu combate această concepţie, arătînd că, prin înglobarea în
Imperiul austriac, Ungaria nu şi-a obţinut independenţa ci, potrivit
Sancţiunii pragmatice, a devenit o simplă provincie habsburgică, asemenea Transilvaniei. Şi una şi alta fiind subordonate Austriei, amîndouă
aveau datoria de a-şi trimite reprezentanţii în Parlamentul central de
la Viena. Intr-un parlament general al imperiului, interesele majore ale
Transilvaniei puteau fi discutate şi soluţionate în tot cazul altfel decît
intr-unul mai mic, cum era Dieta Ungariei. La nivelul întregului imµeriu existau şanse mai mari de a se pune de acord interesele particulare ale fiecărei provincii cu cele generale ale monarhiei. Punerea de
acord a celor două categorii de interese s-ar fi putut realiza în modul
cel mai optim prin federalizare. Federalizarea ar fi fost o soluţie politică
mai dreaptă, în comparaţie cu cea centralizatoare preconizată de Curtea
din Viena sau cu cea de natură dualistă pretinsă de liderii nobilimii maghiare. Pentru a demasca substratul ambelor tendinţe, Cipariu preciza
că nici una nu urmărea întronarea dreptăţii. Politica lor reprezenta numai ficţiunea unui drept, care „după origine se trage din dreptul celui
mai tare şi prin decursul vremurilor se preface în drept istoric". Era
firesc ca împotriva unui atare „drept" să lupte cei ce erau neîndreptăţiţi
prin el. In strînsă legătură cu această luptă s-a desfăşurat şi cea dusă
între diferitele clase ale societăţii, din cauza privilegiilor pe care „unele
şi le arogă sieşi şi le deneagă altora". Lupta de clasă s-a atenuat odată
r-u abolirea feudalismului în Transilvania. Ea nu a încetat însă deplin.
deoarece au mai rămas puternice rămăşiţe feudale. Lichidarea deplină a
feudalismului ar fi echivalat cu dispariţia unei clase. Fi"iră să o spună
direct, autorul discursului se referea evident la clasa nobiliară maghiarc·1,
care dominase viaţa economică şi politică de dinainte de 1848.
Autorul discursului arată că în strînsă legătură cu conflictul de interese dintre clase s-a născut şi lupta naţionali1. Strînsa interdependenţă
intre lupta de clasă şi cea naţională a rezultat din faptul ci"1 în evul mediu nobilii români au făcut cauză comună cu cei maghiari contra iobagilor. Iobagii fiind în covîrşitoarea lor majoritate români, naţiunea română a fost identificată cu cea a ţăranilor dependenţi pe parcursul orînduirii feudale. In schimb, stările privilegiate s-au identificat cu „naţiu
nile" maghiarilor, secuilor şi saşilor, deşi iobagii proprii n-au făcut parte
din ele pînă în 1848, fiind privaţi de drepturi politice, asemenea celor
români. In cazul românilor, lipsa drepturilor politice s-a extins de la
iobagi şi asupra oamenilor liberi, inclusiv asupra nobililor care n-au
trecut la una din cele patru religii recepte. Răminînd ortodocşi, aceştia
.iu· ajuns să fie identificaţi cu clasa iobagilor. Această extindere explică
de ce lupta naţională s-a născut din cea de clasă. ln fond şi lupta de
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cea naţională reprezintă două aspecte ale opunerii neprivilegiacontra privilegiaţilor.
Exacerbarea luptei naţionale după 1848, cînd s-a desfiinţat iobăgia,
a fost consecinţa firească a excluderii în continuare a românilor de la
puterea politică în calitatea lor de neprivilegiaţi, deşi formal au devenit
egali cu maghiarii, secuii şi saşii în faţa legii. Reprezentanţii nobilimii
au invocat pretextul că prin legea uniunii din 1848 s-ar fi acordat românilor aceleaşi drepturi individuale ca şi maghiarilor. Invocînd acest pretext, exponenţii clasei dominante maghiare nu voiau să admită că libertatea individuală n-a adus după sine şi drepturi politice. In consecinţd,
au afirmat că recunoaşterea românilor ca naţiune politică ar fi fost superfluă, din moment ce ei erau egali în faţa legii cu maghiarii. Drept
urmare, românii au rămas şi după 1848 fără acces la puterea politică,
iar aşa-zisele lor drepturi nu le erau garantate prin nici o lege şi deci
nu aveau nici o bază juridică.
Din lipsa unei baze legale decurgea şi greutatea pentru membrii
conferinţei de a se pronunţa în problema emancipării naţionale. La acest
inconvenient se adăuga faptul că membrii conferinţei nu fuseseră aleşi
de popor, ci numai desemnaţi de şefii celor două biserici româneşti. Nefiind exponenţii voinţei poporului, n-aveau dreptul de a lua decizii în
numele naţiunii. Conferinţei nu i se putea atribui, deci, caracterul unui
congres naţional reprezentativ. Ea prilejuia însă posibilitatea unei consultări confidenţiale între membrii care o constituiau. In acelaşi timp,
nimic n-o împiedica să facă propuneri în numele naţiunii şi al lor personal. in avansarea unor astfel de propuneri participanţii la consfătuire
aveau datoria să Ie cumpănească şi să le judece cu toată responsabilitatea, pentru a corespunde în mod real intereselor întregii naţiuni.
In continuare, Cipariu va urmări să-i aten'~ioneze pe membrii conferinţei, că în formularea propunerilor erau datori să ţină cont de aspectul politic al legăturii dintre interesele naţiunii şi cele ale patriei. Patriotismul, reprezentînd o noţiune mai largă decît naţionalismul, ar fi
trebuit să însemne ataşament sau dragoste faţă de patrie pînă la sacrificiu suprem, chiar dacii ea era locuită de mai multe naţionalităţi. Un
atare ataşament se putea pretinde de la toţi cetăţenii p.'.ltrki numai
atunci cînd ei se bucurau de aceleaşi drepturi şi îndatoriri, indiferent
de naţionalitate. Dar, pentru români, patria echivala, deocamdată, numai
cu obligaţia de a suporta sacrificii, deoarece ei continuau să fie consideraţi toleraţi în propria lor patrie de către aceia care s-au aşezat
în
mijlocul lor. Starea de toleraţi era timpul să înceteze, întrucît istoria
demonstra că românii nu şi-au părăsit niciodată patria şi n-au venit din
altă parte. Subliniind că acei care au venit şi s-au aşezat, convieţuind
sute de ani alături de români, au fost maghiarii şi saşii, Cipariu dădea
expresie indi,P,nării lui faţă de .,argumentele" ideologilor claselor dominante oprimatoare, care le contestau continuitatea pentru a-i menţine
în starea de inferioritate politică. Indignarea şi-o concretizează în urmă
toarele întrebări: ,,Cine e, care să cuteze a zice că românul în Transilvania nu e în patria sa, că patria românului nu e Tr[ansilvania], că
Tr[ansilvania] nu e patria românului?"
Temperîndu-şi apoi indignarea, autorul discursului conchidea
că
participanţii la conferinţa naţională aveau obligaţia de a acţiona pentru
ţilor
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a impune recunoaşterea publică a românului în calitate d• .,cetăţeaft
deplin, cu toate drepturile, cu toate beneficiile, ca şi cu toate greutăţile,
cetăţean, nu lipitură, nu ca maghiar sau ca sas, ci [ca] român şi numai
{ca] român".
Numai repuşi în situaţia de cetăţeni cu drepturi depline li se vor
putea pretinde românilor sacrificii pentru patrie, fără a apăsa asupra lor
ca o povară, deoarece în acest caz vor şti că le suportă pentru naţiune,
familia, fraţii, surorile, fiii şi amicii proprii.
Beneficiile dobîndite de români după 1848, concretizate între altele
în ocuparea mai multor funcţii publice decît înainte de revoluţie, Cipaiiu le considera deopotrivă un cîştig individual şi unul naţional. El remarca însă că aceste beneficii nu se bazau „pre nice un derept pozitiv,
pre nioe una lege stabilă". Dobîndirea lor era o consecinţă a conjucturii favorabile de după revoluţie şi a bunăvoinţei monarhului. Dar
atît conjunctura, cît şi graţia monarhului puteau deveni la un moment
dat defavorabile românilor, datorită caracterului lor schimbător. Starea
de nesiguranţă a avantajelor obţinute după 1948, atîta timp cît ele nu
aveau o bază legală, făcea ca situaţia naţiunii române din Transilvania
să rămînă precară. Chiar şi bunăvoinţa monarhului era limitată în noile
condiţii ale regimului liberal constituţional, deoarece el avea obligaţia
de a guverna pe baza legilor adoptate de parlamentul central şi de dietele locale. ln caz contrar se anula regimul constituţional, şi se revenea
la o guvernare absolutistă.
Ajungînd cu redactarea discursului său aici, Cipariu va profita de
împrejurare pentru a face o critică necruţătoare tuturor regimurilor dictatoriale. Fără să o spună direct, critica era îndreptată de fapt împotriva
neabsolutismului austriac din primul deceniu postrevoluţionar. Autorul
demonstra că orice monarh absolut domnea asemenea unui despot. Oricîtă bunăvoinţă ar afişa, guvernarea acestuia nu va avea drept ţel suprem binele poporului, fiindcă nu va fi t·isat de camarila din jurul lui
să vadă realitatea şi să ia măsurile cele mai potrivite. În schimb,
într-un regim constituţional, posibilităţile monarhului de a face rău poporului erau limitate de îns11şi legile pe baza c11rora guverna. El exemplifica afirmaţia prin referiri la unele din limitele constituţionalismului
englez, considerat drept model. Totodat,1, sublinia cJ nu orice act fundamental reprezenta o adevfirată constituţie. Astfel stăteau lucrurile
cu aşa-zisa constituţie a Transilvaniei de dinainte de 1848. Această constituţie avusese la bază: Tiripartitul lui Werboczi din secolul al XVI-lea;
Aprobatele şi Compilatele din veacul al XVII-lea; Diploma leopoldină
din 1691; articolii novelari votaţi de dietele nobiliare pînă în 1847. Caracterul lor fusese nedrept; deoarece în toate naţiunea romana era
proscrisă. Constituţia adoptată de Dieta Ungariei în 1848, deşi a proclamat egalitatea cetăţenilor în faţa legilor, n-a anulat pe deplin privilegiile şi n-a acordat tuturor libertăţi reale. Dac[i libertatea şi egalitatea
ar fi devenit cu adevărat reale şi depline, atunci s-ar fi impus, fie să
dispară naţiunile privilegiate ale maghiarilor, secuilor şi saşilor, fie să li
se adauge aceea a românilor, care să fie înzestrată cu propria ei Universitate şi cu propriile unităţi administrativ-teritoriale. 1n acest ultim
caz, românii ar fi ajuns, să dispună de propria lor „ţară românească".
Ea ar fi treb1lit să fie mai mare decît „pămîntul crăesc" şi chiar decît
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cel „unguresc", mai ales dacă din „ţara românească" ar fi făcut parte
românii din monarhia habsburgică sau cel puţin cei din Transilvania şi Ungaria. Ea ar fi echivalat cu apariţia unei veritabile „dacoromânii". Referindu-se la „pămîntul crăesc" şi la cel „unguresc" Cipariu avea în vedere scaunele săseşti şi respectiv comitatele. Pe aşa-zisul
„pămînt crăesc" singurii care au beneficiat de toate drepturile pînă în
1848 au fost reprezentanţii patriciatului săsesc în calitatea lor de privi legiaţi. Deşi românii au format majoritatea populaţiei pe acest teritoriu
de-a lungul evului mediu, n-au avut acces la funcţii administrative şi
deci nici la viaţa politică. La rîndul lor, comitatele aveau o populaţie
românească în proporţie de 80-90 %, dar li s-a spus „pămîntul unguresc" pentru că erau dominate din punct de vedere economic şi politic
de către nobilii maghiari sau maghiarizaţi.
Legiuitorii din 1848 au conceput însă egalitatea în sensul nivelării
„sasului şi românului înaintea legilor ungureşti, pentru ca să nu mai
fie nici sas prţyilegiat, nice român neprivilegiat, ci numai maghiar
liber". Ţelul real urmărit de legiuitori a fost consolidarea poziţiei elementului naţional maghiar în detrimentul celorlalte naţionalităţi. Dife ritelor naţionalităţi li se promitea ajungerea la po?iţiile politice ale maghiarilor numai în măsura în care ar fi acceptat să se asimileze în masa
acestora. Cipariu releva că deznaţionalizarea ar fi fost eventual posibilă
în evul mediu, cînd privilegiile feudale exclusiviste dominau atotputernice. Dar, a urmări un astfel de scop în condiţiile afirmării conştiinţei
naţionale, era o adevărată utopie. Atît evenimentele din 1848-1849, cît
şi cele din primul deceniu de după revoluţie, au demonstrat_ lipsa de
temei a utopiei legiuitorilor maghiari. Aceste evenimente n-au adus din
păcate ameliorarea situaţiei politice a românilor. Chiar şi în condiţiile
noului regim liberal, ,,cu constituţiune neconstituţiune" sau cu „quasiconstituţiune" situaţia politică a românilor păstra un caracter de presiguranţă. Cipariu îşi încheia discursul, exprimînd speranţa că se va alege
o „adunare regnicolară", care să pună capăt stării de provizorat prin
adoptarea unei legi privitoare la recunoaşterea românilor ca naţiune
toţi

politică 5 •

Discursul pregătit de Cipariu pentru conferinţa naţională din 1863
poate fi considerat un model de elocinţă politică prin: măiestria cu care
l-a compus; conţinutul de idei şi succesiunea lor logică; fineţea şi profunzimea analizei situaţiei politice a Transilvaniei de dinainte şi de după
revoluţie; modul cum a subordonat argumentele de ordin istoric celor
din domeniul dreptului natural mai larg, pentru a-i mobiliza pe participanţi să facă front comun în formularea revendicărilor privind ridicarea românilor la rangul de cetăţeni cu drepturi depline. Poate nu este
exagerată afirmaţia potrivit căreia discursul lui Cipariu n-a fost întrecut,
în anii aşa-zisului regim liberal-constituţional, decît de cuvîntarea rostită de mitropolitul Al. Sterca-Şuluţiu cu ocazia întrunirii Comisiei regnicolare din februarie 1861 de la Alba Iulia. Pentru pregătirea şi redactarea lui, filologul blăjan a investit multă muncă şi talent. El relevă
5
Şt. Manciulea, Activitatea politică a lui T. Cipariu, Blaj, 1944, p. 12-32;
I. Chindriş, Timotei Cipariu. Elocinţă patriotică, in Manuscriptum, XI, 1980, nr. 3.
p. 21-JT.
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vaste cunoştinţe din domeniul dreptului, istoriei, filosofiei şi al ştiinţe
lor politice. Cu ajutorul acestor cunoştinţe, autorul analizează cu competenţă situaţia politică precară a poporului său în perioada pre- şi postrevoluţionară In analiza lui a supus unei aspre critici regimul nedrept
bazat pe privilegii şi inechitate din Transilvania, care a creat românilor
starea de inferioritate economică, socială, politică şi culturală de-a lungul
orînduirii feudale. Totodată, arăta că starea de inferioritate nu putea
fi depăşită în măsura dorită din cauza piedicilor provenite din vechiul
regim feudal, care n-a fost decît parţial şi deci incomplet înlăturat în
1848.
Trecerea în revistă oricît de sumară a discursului dezvăluie cînd
accente de revoltă împotriva nedreptăţilor ce continuau să apese asupra
românilor transilvăneni, cînd analize lucide ale momentului istoric pe
care-l trăia autorul. Chiar fără să vrea, cititorul devine părtaş al zbuciumului sufletesc al autorului şi-şi însuşeşte starea lui de revoltă împotriva deţinătorilor de atunci ai puterii politice, care pentru a-şi apăra
poziţiile dominante ale clasei lor, refuzau cu îndîrjire să acorde drepturi
românilor. Prin modul cum a sesizat legătura dintre contradicţiile de
clasă moştenite din orînduirea feudală şi cele de naturi't naţională de
la începutul capitalismului, Cipariu a dat dovad,i de o gîndire politică
avansată, progresistă. Iar prin faptul că a abordat chestiunea unei posibile „ţări româneşti" sau a unei „Daco-românii" cu o populaţie majoritară românească, autorul a demonstrat că era adept al ideii unirii provinciHor române~ti din monarhia habsburgică într-o unitate teritori,al-administrativă autonomă. Această idee a fost, de altfel, vehiculată printre
români atît în 1849-1851, cît şi în 1860-1861. Transpunerea ei în practică n-ar fi reprezentat decît o etapă premergătoare unirii cellei mari a
tuturor provinciilor cu o populaţie majoritară românească într-un stat
unitar şi independent.
Dar cu toată valoarea lui excepţională, discursul n-a putut fi rostit
de Cipariu în Conferinţa naţionaH'i din aprilie 1863. Fiind formaUt în
majoritatea ei din funcţionari de stat şi din clerici, pe care-i convocaseri'1
cei doi şefi ai bisericilor rom{meşti, conferinţa a optat pentru o atitudine
moderată. La conducerea ei aflîndu-se cei doi înalţi prelaţi, aceştia au
imprimat discuţiilor un ton reţinut şi s-au îngrijit ca discursurile să nu
conţină critici la adresa monarhului şi a regimului său. Astfel a procedat
de pildă episcopul Şaguna, care i-a luat cuvîntul lui Bariţiu, cînd acesta
se pregătea să demaşte politica oficial{t. La rîndul său, mitropolitul
Al. Sterca-Şuluţiu l-a „convins" pe Cipariu să renunţe la valorosul lui
discurs. Cotitura politică ce se va produce spre dualism după prorogarea
Dietei de la Sibiu în 1865, îl va obliga pe autor să renunţe şi la publicarea discursului. Contemporanii filologului blc'ijan vor fi privaţi astfel de
importantele argumente ideologice, pe care acesta le-ar fi oferit în lupta
pentru emanciparea de sub jugul oprimator străin. Discursul lui Cipariu
nu va vedea lumina tiparului decît în anii celui de-al doilea război mondial, cînd va fi publicat de Şt. Manciulea. Relativ recent a fost republicat de I. Chindriş, care îl datează însă în mod greşit în aprilie 1862.
Chindriş respectă totuşi mai fidel originalul păstrat în
manuscris la
Arhivele de Stat din Cluj-Napoca, în fondul Blaj. Deşi tardivă, tipări
rea discursului prezintă importanţă, deoarece dezvăluie un aspect mai
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In C3drul conferinţei din aprilie 1863, Cipariu va fi ales membru al
unei comisii pentru redactarea adresei către monarh, împreună cu G. Bariţiu, I. lVlureşianu, I. Hodoş, D. Moldovan, I. Puşcariu, I. Bologa, V. Pop
{vicepreşedintele Guberniului) etc. Adresa va cuprinde doleanţele românilor privind: recunoaşterea lor ca naţiune politică printr-o lege ce urraa
s,i fie votatC:1 de viitoarea dietă; admiterea limbii române în aparatul
administrativ şi în cel judecătoresc, existent la nivel central şi local,
.alături de limba maghiară şi de cea germană; menţinerea auionomiei
Transilvaniei, fără de care accesul românilor la puterea politică ar fi
fost irealizabil. Cu acest conţinut, adresa va fi dusă la Viena de către o
<lelegaţie care avea în frunte pe Şaguna. Ea va fi luat,i în considerare
la elaborarea noii legi electorale şi la fixarea datei alegerilor pentru
Dieta Transilvaniei, care fusese mereu amînată din 1861. 1n viitoarea
dietC:1 îşi puneau mari speranţe românii, că ea va contribui la înlătura
rea nedreptăţii ce li se făcuse secole de-a rindul, de a fi consideraţi toleraţi şi deci lipsiţi de drepturi în propria lor ţară•.
Alegerile pentru noua dietă au avut loc în iunie 1863, într-o atmosfer,i de solidaritate naţională printre români, fiind lăsate la o parte deosebirile confesionale şi diferitele interese particulare. Printre cei ce vor
fi solicitaţi să candideze pentru mandatele de deputaţi se va număra şi
Ciµariu. El îşi va pune candidatura în cercul electoral Cetatea de Baltă,
comitatul Tîrnava, deşi Blaj ul făcea parte din comitalul Alba de Jos.
Activitatea lui multilaterală, pusă în serviciul propăşirii neamului, i-a
.asiµ;urat un succes deplin. Din cele 2273 voturi exprimate, 1550 i-au
revenit lui Cipariu. împreună cu el au mai fost aleşi alţi 48 de deputaţi
români, faţc'i de 44 maghiari şi 33 saşi. Lor li se vor adăuga încă 11 deputaţi români numiţi de monarh (reduşi prin moartea episcopului Alexi
la 10), 11 regalişti saşi şi 12 maghiariq.
Dieta şi-a început lucrările la 15 iulie 1863, fără participarea a 52
de deputaţi maghiari, secui, aleşi şi regalişti, care au adoptat o atitudine
de boicot faţă de hotărîrile ei privind acordarea de drepturi politice pe
seama românilor. Formată cu precădere din deputaţi români şi saşi,
Dieta va discuta şi va vota, în sesiunea din 1863-1864; a) legea recunoaşterii românilor ca naţiune politică egal îndreptăţită cu
cele ale
maghiarilor, secuilor şi saşilor; b) legea introducerii limbii române ca
limbă oficială a Transilvaniei, alături de cea germană şi de cea
maghiară.

Cipariu va participa activ la discutarea şi redactarea proiectelor celor
legi atît de importante pentru români. Astfel în şedinţa din 26 august 1863 va lua cuvîntul în calitate de coraportor pentru textul românesc al primei legi. După ce l-a citit, a precizat că s-a străduit să dea
legii o formă corespunzătoare din punct de vedere al spiritului limbii

<louă

6

Ibidem.

S. Retegan, op. cit., p. 56; T. V. Păcăţian, Cartea de aur, vol. II, Sibiu,
19(2, p. 729-781.
b S. Retegan, op. cit., p. 71-77; V. Netea, Lupta românilor din Transilvania
pentru libertate naţionalii (1848-1881), Bucureşti, 1974, p. 34-44.
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române şi totodată sa-1 asigure cit mai exact sensul din varianta germană. ln continuare s-a referit la consecinţele benefice ale legii pentru
români, în spiritul ideilor cuprinse în discursul analizat mai sus. !n
încheierea cuvîntării sale a dat expresie convingerii că prin aplicarea ei
va di:=-,pare spiritul „de invidie, intoleranţă, ură, naţională şi personală"'.
Tot în calitate de coraportor la proiectul primei legi va mai interveni cu ocazia dezbaterilor din 1 septembrie 1863. De astă datei va facecunoscut deputaţilor că membrii comisiei de redactare au făcut modificări în paragraful unu, faţă de proiectul iniţial al guvernului. Modificarea s-a efectuat cu scopul de a întări exactitatea sensului recunoaşterii
românilor ca naţiune politică. Ea a constat în introducerea cuvîntului
recept. Drept urmare, textul definitiv al celui dintîi paragraf al proiectului de lege, adoptat de comi~ia de redactare, avei.l următoarea formulare: ,,Naţiunea română, ca receptn sau regnicolară, are toate acele drepturi politice, pe care le au celelalte naţiuni recepte ale Transilvaniei"'.
In aceeaşi intervenţie din 1 septembrie, Cipariu a răspuns la o întrebare a deputatului sas al Mediaşului, care se referea la egalitatea confesiunilor române cu religiile recepte, prevăzută în paragraful al doile:i
al aceleiaşi legi. Intrebarea viza, de fapt, numai religia .grec:1-ca.tolicJ.
Raportorul a spus despre ea c,'i se conducea după aceleaşi dogme ca şi
biserica romano-catolică. Se deosebea însă de aceasta, prin larga autonomie de care se bucura, avînd propria sa ierarhie în frunte cu mitropolitul. De aceea, nu era subordonată ierarhic celei romano-catolice. Din
acest motiv se preciza în paragraful al doilea, că biserica greco-catolicii
trebuia să-şi păstreze „o pozI•,iune de sine stătătoare". Insistenţa deputaţilor români de a se legifera autonomia bisericii se explică în
m;~re
parte prin rolul jucat de ea în dirijarea şi coordoncr2a înv[1ţămînt'...1lui
confesional în limba maternă.
Importanţa învăţămîntului în limba maternei va fi abordatc'i de Cipariu în alocuţiunea pe care o va rosti în a doua jumătate a lui septembrie 1863 pe marginea pro:ectului de lege privind introducerea l\mbii
române în administraţie şi justiţia Transilvaniei. Mergînd pe linia ideilor iluministe, va insista şi de astă dată asupra rolului şcolii în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei popoarelor. Fără a analiza în detaliu cauzele
situaţiei precare a învăţămîntului în limba română, va sublinia c,1. în
comparaţie cu naţionalităţile conlocuitoare, poporul român era mult în
urmă în domeniul înzestrării lui cu şcoli. Insăşi interesul public pretindea să se ia măsuri pentru a fi cuprinşi în sfera învăţămîntului şi fiii
celei mai numeroase populaţii din Transilvania. Astfel de mdsuri era
chemată să voteze Dieta, pentru a se asigura o
bază materială
largă
învăţămîntului în limba română de toate gradele. Subvenţiile din partea
statului trebuiau îndreptate îndeosebi spre învăţămînti_1l gimnazial şi
liceal, deoarece, spre deosebire de naţionalităţile conlocuitoare care aveau
şcoli medii în aproape toate oraşele, iar în cele mai mari chiar două-trei,
românii nu dispuneau decit de două licee la Blaj şi Braşov şi de două
gimnazii la Beiuş şi Năsăud. Drept consecinţă, fiii românilor erau net
dezavantajaţi faţă de cei ai maghiarilor, secuilor şi saşilor. Neputînd
fi
primiţi toţi în cele patru şcoli medii, o bună parte din copiii românilor·
erau obligaţi să urmeze ciclul gimnazial şi liceal fie în limba maghiară„
fie în cea germană, ceea ee pentru începători constituia un enorm deza-
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vantaj. ln comparaţie cu elevii unguri şi secui, respectiv saşi, eei români, care frecventau astfel de şcoli, trebuiau să depună eforturi suplimentare pentru a-şi însuşi limba de predare. Abia după ce o înţelegeau
şi o vorbeau puteau să facă progrese la însuşirea tuturor materiilor de
învăţămînt. Era adevărat că învăţarea celor două limbi de predare crea
pînă la urmă şi anumite avantaje în sensul că celor ce le st;ipîneau li se
uşura accesul la funcţii publice. Dar însuşirea lor se putea face, cu mal
puţin efort, treptat, pe parcursul liceului, în cadrul orelor ce li se afectau în programa de învăţămînt. Restul materiilor ar fi trebuit să se
predea în limba maternă. Invăţămîntul în limba proprie contribuia mult
mai eficient la formarea multilaterală a tinerilor. El ajuta îndeosebi la
educarea armonioasă a elevilor în spirit naţional, conform dreptului natural. Iată de ce, oratorul se va pronunţa pentru înmulţirea gimnaziilor
şi liceelor româneşti. Totodată va cere şi ameliorarea şcolilor elementare
confesionale, din care numai unele dispuneau de o organizare corespunzătoare, ce permitea pregcHirea copiilor în vederea continuării cursurilor
gimnaziale şi liceale.
Oratorul a evidenţiat că dezavantajarea fiilor de români se resimţea
cel mai mult în învăţămîntul universitar. Pentru ei nu existau facultăţi
pe care să le urmeze în limba maternă, dacă se exceptau Institutele teologice din Blaj şi Sibiu. Dezavantajul era evident în cazul absolvenţi
lor liceelor româneşti din Blaj şi Braşov. Acei care voiau să devină medici sau avocaţi erau obligaţi să se înscrie fie la facultăţile de profil de
la Cluj, Oradea sau Pesta, unde predarea se făcea în limba maghiară,
fie la cele germane de la Sibiu, Praga ori Viena. ln sprijinul înfiinţării
unei facultăţi de drept şi de medicină în limba română, Cipariu aduce
două argumente: pe de o parte existenţa unui suficient număr de avocaţi şi de medici români, din rîndurile cărora s-ar fi putut recruta cadrele didactice necesare; pe de altă parte posibilitatea creerii cu uşurinţă
a unei terminologii juridice şi medicale româneşti cu ajutorul aceleia
din limbile latine surori. N-a propus, totuşi, Dietei să voteze subvenţiile
necesare înfiinţării unor astfel de facultăţi. El s-a rezumat să prezinte
un amendament la paragraful 18 al proiectului de lege care se referea
le înfiinţarea în cadrul facultăţilor existente în Transilvania a unor
secţii în limba română. Işi argumenta amendamentul cu ponderea contribuţiei românilor Ia formarea bugetului Transilvaniei. Proporţional cu
impozitele achitate de ei, potrivit aceluiaşi drept natural, ar trebui să
le revină şi beneficii corespunzătoare, inclusiv în domeniul învăţămîn
tului mediu şi superior. Amendamentul a influenţat pozitiv redactarea
h formă definitivă a legii transformării limbii române într-o limbă oficială a Transilvaniei. Conţinutul c1mendamentului şi al întregului discurs
demonstrează vederile înaintate, democratice, ale savantului blăjan în
problema propăşirii învăţămîntului în limba maternă, pe care le-a etalat
c.e altfel şi cu alte ocazii 9 •
După votarea celor două legi privind recunoaşterea românilor
ca
r,..,
__ politică şi a limbii lor ca limbă oficială a Transilvaniei, Dieta
naţiune

-------~~-~-·:

~

9 T. V. Păcăţian, Cartea de aur, voi. III, Sibiu, 1904, p. 377-379; M. Popa,
Contributii la activitatea social-politică şi literară a lui T. Cipariu, în Crisia, 1978,

p 343-348.
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de la Sibiu a mai adoptat doar Diploma imperială din octombrie 1860
şi Constituţia octroată din februarie 1861. La 12 octombrie 1863, prima
ei sesiune s-a încheiat pentru a da posibilitatea reprezentanţilor săi să
participe la Senatul imperial din capitala monarhiei. Printre cei 26 de
participanţi la acest parlament central din partea Dietei Transilvaniei
s-a num[1rat şi Cipariu. El nu va lua însă aici cuvîntul. Nu va mai interveni nici în dezbaterile celei de a doua sesiuni a Dietei de la Sibiu
care şi-a reluat lucrările în primăvara anului 1864. Acum se va mărgini
sa voteze cu ceilalţi deputaţi, legea agrară, cea electorală, cea privind
intiinţarea unui tribunal suprem al Transilvaniei etc. Foarte probabil
ca participînd la sesiunea Parlamentului centrnl de la Viena şi-a dat
seama de caracterul efemer al Dietei transilvănene. In tot cazul, după
prorogarea Dietei de la Sibiu şi abrogarea legilor votate de ea, Cipariu
nu va candida pentru noua dietă la alegerile din toamna anului 1865.
Deziluzionat şi cu sufletul îndurerat de situaţia politică precară în care·
era aruncat din nou poporul român, se va restrînge exclusiv la activităţile lui ştiinţifice şi didactice. Noile autorităţi nobiliaro-burgheze maghiare, aduse la putere după încheierea compromisului dualist, vor încerca toh.1.<;,i să-l implice în procesul Pronunciamentului de la Blaj din
1868. Pînă la urmă vor fi nevoite să renunţe la intenţie, deoarece nu ,or
putea strînge dovezi c{i Cipariu ar fi fost la Blaj, cu ocazia redactării
Pronunciamentului 1°.
In concluzie, la fel ca şi în t!nii 1848-1851, care au reprezentat un
moment de r,i.scruce în lupta poporului român pentru em2.nc:p2.rea lui
socială şi naţională, Cipariu s-a antrenat cu trup şi suflet în efervescenţa
politică dintre 1861-1865, cînd se părea că s-au ivit perspective mai fa-.
vorabile accesului românilor în organele centrale şi locale ale p·1terii
de stat. Dindu-şi seama că prin accesul românilor la puterea de stat
Transilvania s-ar fi putut transforma la un moment dat într-o ţară românească şi din punct de vedere politic, punîndu-se de acord cu c2.racterul ei etnic, el s-a străduit să-şi valorifice vastele lui cunoştinţ0 iilologice, istorice, filozofice şi juridice, în slujba acestui ideal. In ac?st sms.
stau mărturie materialele pregătite de el pentru presă şi îndeosebi discursul elaborat pentru conferinţa naţională din primăvara am1lui Jf.G3.
Toate întăreau suportul ideologic al luptei romfinilor pentru recunoaş
terea lor ca naţiune politică printr-o lege adoptată de c,}tre o dietă cît
de cît democratică ceea ce ar fi pus capăt stării lor de inferioritate bazart:ă pe inechifate, care li s-a creat în evul mediu, perpebuîndu-se şi dlllpă revoluţia din 1848~1849. Dind dovadă de multă maturitate politică, el a reuşit să supună unei analize critice aristocral;ia
maghiară şi patriciatul s.:tse:oc, care se opunemt şi în noile condiţii
aleregimului liberal emancip:1.rii poporului român, cu ~copul de a-şi menţine supremaţia. In analiza lui, Cipariu a sesizat legăturile dintre ccntradicţiile de clasă moştenite din orînduirea feudal:'i şi cele de natură
naţională de la începuturile capitalismului. Totodatc"1 a relevat caracterul antidemocrat al regimurilor dictatoriale. O gîndire politică avansată>
progresistă, a demonstrat şi cu. ocazia lucrărilor Dietei de la Sibiu ciin
10 T. V. Păcăţian, op. cit., p. 379-662;
activita:ea lui, Blaj, 19'05, p. 36-JT.
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1863-1864, in intervenţiile lui referitoare la adoptarea legilor privind
românilor ca naţiune politică şi egala îndreptăţire a
limbii lor cu maghiara şi germana, precum şi în problemele de natură
şcolară. Aceeaşi atitudine se desprinde din distincţia pe care o face între
aristocraţie şi patriciat pe de o parte şi populaţia de rînd maghiară şi
săsească. In mod cu totul justificat el a ţinut să precizeze că faţă de
.,poporul unguresc întru adevăratul înţeles al cuvîntului românul transilvănean niceodată nu a fost neamic, precum nici poporul maghiar, întru
acelaşi înţeles românului nu i-a dat ocaziune de duşmănie". Prin conţi
nutul lor pro~resist, ideile etalate de Cipariu între 1861-1865 îşi păs
trează şi astăzi valabilitatea.
r"' .=:.,
LIVIU BOTEZAN
recuno:.işterea

TIMOTEI CIPARIUS POLITISCHE

TĂTIGKEIT

ZWISCHEN 1861-1865

(Zusammenfassung)
Timotei Ciparius Teilnahme am politischen Leben Siebenbi.irgens zwischen
1861-1865 bleibt nuf der Linie jener von 1848-1851. Ebenso wie zur Zeit der
burgerlich-demokratischen Revolution ader in den gleich darauf folgenden Jahren
unterstiltzte er auch zwischen 1861-1865 die Bemilhungen seiner nationalen Landsleute, die die scziale und nationale Emanzipation anstrebten. In diesem Sinne verfolgte er aufmerksam die Vorbereitung und den Ablauf der Nationalen Konferenz von Sibiu im Januar 1861 und der Regnikolarkommission in Februar desselben Jahres. Die verschlossene Haltung der ungarischen Aristokratie gegeniiber
der Einberuiung eines Landtages, in dem die Rumănen die Mehrzahl clarslel!en
sollten, was ihnen ermi:iglicht hătte, das Gesetz durchzusetzen, das den Rum:inen
gleich den Ungarn, Szeklern und Sachsen den Zugang zur politischen Macllt l.!rmoglicht hătte, bewog den Fhilologen aus Blaj, eine Reihe von Aufsătzen fi.ir clic
Fresse vorzubereiten. Durch diese Aufsătze entlarvte er den Klassenchara-kter dcr
Po!itik der Vertreter des ungarischen Adels und des săchsischen Patriziate-;.
Gleichzeitig hob er hervor, daB diese Politik auch einen nationalen Charaktc)r
ha:te, weil sie einerseits die vorherrschende Stellung der beiden Klassen in zentralen und lokalen Staatsapparat fichern und andererseits das rumănische Volk
in darselben un~ergeordneten Stellung wie im Feudalismus halten sollte. Den oben
erwăhnten ldeen gab E.T eine wissenschaftliche Grundlage, die sich auf seine ausgedehnten philologischen, historischen, philosophischen und juridjschen Kenntni~se stu1zte, in einer Rede, die er fiir die Nationale Konferenz im Fri.ihling de-.
Jahres l853 vorbereitete, die den Wahlen fi.ir den von den Rumănen so sehnlid1
erwarteten Landtag vorausging. Unter jenen, die infolge des Wahlgangs im Sommer desselben Jahres als Abgeordnete zum Landtag bestimmt wurden, zăhlte auch
Cipariu, der im Wahlkreis Cetatea de Baltă aus dem Komitat Tîrnava gew~ihll
wurde. Im Landtag, der in Sibiu 1863-1864 tagte, m1hm er aktiv an den Vcrhandlungen und an der Annahme der beiden Gesetze hinsichtlich der po!itischc!n
Gleichberechtigung der Rum~\nen und ihrer Sprache teil. Jn all seinem Reden
hinsichtlich dieser Frage, als auch hinsichtlich jener, die die Schule betrafen,
bewies er ein fortgeschrittenes und fortschrittliches politisches Denken. Beim /\bschlu13 der Tagung des Siebenbiirgischen Landtags vcn 1863-1861 wăhlte ilrn
dieser unter die 2G Vertreter fiir den Senat oder da5 z1=ntr:'.!e Parlament, das in
Wien zusammentrat. Aber im Jahre 1863 wird der Sibiuer Landtag vertagt und
die von ihm ,mgencmmenen Gesetze werden vom H'.lbsbrn·ger Kaic;er wiclerruf:n.
Die Einberufung eines anderen Landtags gegen Encle dieses Jahres auf Grund
des foudalen Wahlgesetzes von 1791, das den Vertretern des ungarischen Adels
die absolute Mehrheit und den Weg zum i:isterreichisch-ungarischen Dualismu~
sicherte, wird den Philologen aus Blaj veranlassen, sich aus rlern politi~chen Leben endgi.iltig zuriickzuziehen. Von nun an wird er sich bemiihen, seinen Beitrar,
zum nationalen Emanzipationskampf durch die Wissenschaft, den Unterricht und
die Kultur zu leisten.

MIŞCAREA NAŢIONALA

DIN BANAT IN ANUL 1869
SA POLITICA

ŞI SEMNIFICAŢIA

încheierea dualismului austro-ungar a determinat o grava masprire
a oprimării naţionale şi a dat o puternică lovitură intereselor fundamentale ale românilor din monarhia habsburgică. Printr-un şir de mc'isuri şi legi discriminatorii se răpesc ultimele resturi ale autonomiei
Transilvaniei, locuitorii nemaghiari ai Ungariei sînt lipsiţi de cele mai
elementare drepturi, supuşi unei brutale politici de deznaţionalizare forţată. Legea naţionalităţilor adoptată la 1 decembrie 1868 este urmată
de legea electorală şi alte măsuri vizînd asimilarea românilor în „naţiunea maghiară", în teritoriul statului „unitar maghiar", contrar realităţilor istorice 1 . Toate mijloacele de stat posibile şi disponibile: justiţia,
armata, poliţia, administraţia, biserica, şcoala, economia etc. erau utilizate de către cej:curile guvernante maghiare în vederea realizării acestui obiectiv 2 .
Conştienţi de marea ameninţare care plana asupra fiinţei
naţio
nale\ românii din Banat şi Tr,msilvania îşi intensifică eforturile şi or~:anize:1ză rr.ai tcneinic acţiunile pentru apărarea drepturilor şi a revendicc'trilor economice, politice şi sociale, pentru libertate şi unitate naţio
nală. Se conturează tot mai pregnant în cadrul mişcării româneşti din
Banat ide2a c-~•ncentrării tuturor forţelor prin întemeierea unui partid
naţional şi atragerea maselor populare la susţinerea programului şi acţiunilor sale 4 •
Incă la Conferinţa fruntaşilor bănăţeni desfăşurată la Timişoara în
4/16 aprilie 1868 s-a pus în discuţie problema organizării politice şi coQr1 Ştefan

p. 179.

Pascu,

Făurirea statului naţional unitar român. 1918,

vol. I, Buc., 198:l,

i In această problemă, a se vedea lucrările: Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900), Studii sub redacţia acad. Şt. Pascu,
Cluj·Napoca, 1978; V. Netea,
Lupta românilor
din Transilvania
pentru,
libertate naţională (1848-1881), Buc., 1974; Şt._ Pascu, C. Gollner, Luttes des Roumains de la Monarchie des Habsbourg contre le dualisme, în RevRHist, VII (1968),
nr. 1, p. 39-56; L. Maior, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. De la
autonomie spre unitate statală, Sfirşitul sec. a1 XIX-lea începutul sec. XX, în

Naţiunea română, Buc., 1984, p. 401--127.
3
Este semnificativă pătrunzătoarea critică

pe care Alexandru Mocioni o face
Legii adoptate la 1 decembrie 1868 în Dieta maghiară: ,.Legea votată în cauza
na\ionalităţilor, negînd existenţa legală a naţiunilor, negînd sfintul principiu al
egalei îndreptăţiri naţionale, recunoaşte existenţa numai a unei naţiuni politicl",
a naţiunii maghiare şi asigurînd naţiunii maghiare supremaţia, întemeiată nu
pe însuşirile faptice ale ei, ci rAzimată pe clauzele legale, invoalvă pentru celelalte
naţiuni o subjugare prin lege, vasăzică, o imposibilitate morală". Cf. T. V. Păcăţian.
Cartea de Aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară,

vol., V, Sibiu, 1909, p. 29.
' Valeriu Branişte, Pagini alese, Lugoj, 1910, p. 1113.
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donării mişcării naţionale.

Cei peste 300 de participanţi din comitatele
Torontal, Caraş-Severin şi Arad aprobă în unanimitate propunerea
lui S. David din Lipova, pe larg fundamentată şi susţinută de Alexandru
Mocioni şi Vincenţiu Babeş, de constituire a unui „Comitet naţional permanent"5. Scopul acestuia era:. ,,Să privegheze şi să lucre necontenit
întru interesele cauzei naţionale" 6 • În lipsa unui partid propriu, Comitetul ales la Timişoara urma să asigure legătura cu pături mai largi ale
românilor bănăţeni, prin intermediul intelectualilor prezenţi la Conferinţă, şi să impună o mai riguroasă disciplină în desfăşurarea activităţi
lor politico-naţionale'. Conferinţa a constituit, totodată, o importantă
manifestare de condamnare publică a dualismului austro-ungar şi de
aprobare a proiectului de lege al naţionalităţilor elaborat de deputaţii români şi sîrbi din Dieta ungară. Cuprinzătoarea participare a fruntaşilor
politici din Arad şi părţile bănăţene a oferit un bun prilej de conturare
a preocupărilor pentru întemeierea unui partid propriu al românilor,
menit să le coordoneze viitoarele iniţiative şi acţiuni politice 8 •
Chestiunea va fi reluată şi în cursul unor lungi convorbiri desfă
şurate în luna mai 1868 între V. Babeş, Alexandru Mocioni şi Alexandru
Buda. Soluţia pe care o preconizau în vederea realizării partidului naţional, prin obţinerea consensului şi sprijinului păturilor largi
româneşti, dovedeşte un remarcabil simţ şi realism politic. ,,Deşi din
toată
partea, concluzionau aceştia, se recunoaşte lipsa de o conducere centrală
uniformă şi de o activitate naţională solidară în toate sferele vieţii publice, totuşi realizarea se ţine foarte grea, ba chiar imposibilă pînă
;,1tunci cînd lipsa nu va fi simţit,'i în tot corpul naţiunii şi ~niţiativa şi
punerea în lucrare nu va urma prin îns,'îşi votul comun şi imperativ al
poporului şi al cărturarilor lui" 9 .
Numeroasele scrisori de apreciere şi adeziune trimise la sfîrşitul
anului 1868 deputaţilor români, cu prilejul discutării proiectului de lege
al naţionalităţilor în Dieta ungară. a demonstrat, din nou, şi cu deosebită claritate, nu numai maturitatea politică a maselor româneşti, dar
şi voinţa acestora ele a impune mişcarea naţională ca „factor politic 1110
în viaţa publică din monarhie. De altfel, referindu-se la multiplele manifestări de solidaritate venite din partea celor mai diferite
categorii
sociale româneşti, Alexandru Mocioni sublinia: ,,O vie conştiinţ,'î naţio
nc1Iă şi o atitudine fermă, cu adevărat bărbătească, respiră din aceste
scrisori, precum şi o deplini'1 pricepere a luptei politice, ce va purta
naţiunea pentru interesele şi existenţa sa"t 1.
Incontestabil, tocmai această conduită demnă şi respectabilă a maselor româneşti a întărit convingerea conducătorilor mişcării naţionale în
existenţa climatului politic necesar întemeierii partidului şi le-au încurajat strădaniile pentru realizarea sa. Un rol însemnat l-a avut, în
Timiş,

..
\

" A fost alcătuit din următorii: Meletie Dreghiciu, Ioan Misiei, Ştefan Adam,
Popu, Ştefan Ioal'lovici.
6 Albina, Viena, III, 1868, nr. 39 din 10/29 aprilie, p. 1-2.
7
G. Cipăianu, Vincenţiu Babeş, Timişoara, 1980, p. 37.
8
Albina, Viena, III, 1868, nr. 39 din 10/22 aprilie, p. 1-2.
9 G. Cipăianu, op. cit., p. 39.
1o Valeriu Branişte, Pagini resleţe, p, 183.
11 Teodor Botiş, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, 1939, p. 142.
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această privinţă,

publicarea de către Alexandru Mocioni, la 15/27 ianuarie
1869, a „Scrisorii deschise", adevărat manifest politit! adresat românilor
<lin Banat şi Transilvania. Cu o impresionantă intuiţie politică, fruntaşul
Lănăţean defineşte conţinutul reacţionar al dualismului austro-ungar, calificîndu-1 „o alianţă, a cărei idee fundamentală este o supremaţie dublă,
al cărui ascuţiş este îndreptat în contra celorlalte naţiuni, o alianţă care
mulţumită simţului comun de dreptate şi libertate, nu e în stare a se înră
dăcina deplin şi peste tot, nici chiar în naţiunea maghiară şi germană" 12 .
La nici doi ani de la instaurarea noului regim, îi pătrunde caracterul
efemer şi imposibilitatea viabilităţii durabile, remarcînd că nici cea mai
rafinat,) alianţă politică „nu e în stare a găsi un expedient, o formulă
politică, care ar putea îndupleca naţiunile vii să abzică de viaţă, să renunţe la existenţa lor politică, în favorul unei combinaţiuni artificiale şi
nenaturale"t3_
Publicarea acestui important document politic la începutul anului
1869 nu este întîmplătoare. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea partidului naţional impunea direcţionarea clară a obiectivelor şi acţiunilor miş
cării româneşti din Banat, orientarea sa tactică în noile realităţi generate
de politica opresivă a claselor dominante austro-ungare.
Argumentînd cu pertinenţă necesitatea 1 ~ întemeierii partidului naţional, Alexandru Mocioni îi justifică şi importanţa 15 majoră în cadrul
luptei politice româneşti: ,,Trebuie să recunoaştem că baza şi condiţiunea
sine qua non a politicii noastre naţionale este, că toţi aceia, cari convinşi
de îndreptăţirea ideii de naţionalitate, ţin de datorinţa lor morală realizarea acestei idei, să se constituie pe tot locul unde se află, chiar de n-ar
fi mai mulţi decît trei inşi, într-un club politic naţional, care pe baza
programului statorit şi formulat de către deputaţii naţionali în proiectul
lor de lege, pentru asigurarea şi regularea naţionalităţilor şi limbilor patriei, să se punii în coatingere cu asemenea cluburi din alte locuri şi cu
un club central, şi aşa să conlucre la formarea unui program întreg pentru toate chestiunile politice, adecă să stabilească un mod de păşire pentru întreaga partidă politică naţională" 16 •
Adin6t semnificaţie prezintă faptul că fruntaşii bănăţeni au conceput
constituirea partidului ca un organism politic democratic, emanaţie directă
a voinţei şi adeziunii maselor largi româneşti. Exprimă p.'itrunzător această necesitate şi Alexandru Mocioni în „Scrisoarea deschisă" din ianuarie
1869: ,,Dacă ideile, chiar şi cele mai sublime, vor fi îmbrăţişate de puţini
singuratici şi nu vor fi pricepute şi cuprinse şi de mulţime, ele apar şi
dispar ca nişte umbre neputincioase. Cînd însă ideea preocupă masele, ea
devine o forţă generală binefăcătoare"l'7_ Amplitudinea mişcării româneşti bănăţene din anul 1869, importantele acţiuni iniţiate pentru sprijiT. V. Păcăţian, op. cit., p. 28.
Ibidem.
" \"ezi N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, 1915,
p. 324.
t:. ,.Constituirea partidei politice naţionale trebuie să fie baza, pentrucă ea este
condiţiunea sine qua non a oricărei lupte naţionale". Cf. T. V. Păcăţian, op. cit.,
p. 31.
u T. V. Păcăţian, op. cit„ p. 36.
17 Teodor Botiş, op. cit., P. 143.
12
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nirea întemeierii partidului şi a programului naţional au justificat pe
deplin temeinicia acestor convingeri şi au îndreptăţit strădaniile pentru
înfăptuirea lor.
In acest context, alegerile parlamentare din anul 1869, primele după
instaurarea dualismului austro-ungar, dobîndesc o importanţă aparte, întrucît organizarea unor mari adunări naţionale, pentru consultarea voinţei
poporului, nu era admisă decît foarte greu în afara campaniilor electorale.
Urmau, evident, să marcheze o confruntare directă cu rigorile noului
regim şi, mai cu seamă, să demonstreze că „niciodată românii nu vor accepta dualismul cu preţul existenţei lor naţionale" 18 , după cum preciza
şi George Bariţiu în memoriul trimis cancelarului austriac, contele Beust.
Pe de altă parte, campania electorală trebuia să confirme aderenţa maselor româneşti la tactica de luptă, activistă sau pasivistă, adoptată de
conducătorii românilor din Banat şi Transilvania şi să ilustreze solidaritatea acestora cu dezideratele mişcării naţionale.
Expirînd mandatul deputaţilor aleşi în anul 1865, Ministerul de Interne al Ungariei, prin Ordinul nr. 24129/28 decembrie 1868, dispune
tuturor autorităţilor comitatense să înceapă pregătirile In vederea alegerii
deputaţilor dietali:!l. Censul electoral mai favorabil în Banat decît în Transilvania20, existenţa unei pături mijlocii mai numeroase îngăduiau participarea sporită a românilor bănăţeni la alegerile parlamentare. Lipsa de
şansă a demersurilor politice pe lingă Casa imperială, dovedită şi de rezultatul negativ al memoriului elaborat, doar cu cîţiva ani în urmă, de
Andrei Modoni2 1 a întărit de asemenea curentul activist în Banat. Se considera, cu infime speranţe de reuşită 22 , că deputaţii români, prin atitudinea
lor demnă, hotărîtă în Dietă, vor putea zădărnici adoptarea unor legi
dăuniitoare naţionalităţilor din monarhia habsburgică.
Cum era de aşteptat, campania electorală s-a desfă!'iurat într-o atmosferă el·= mare tensiune. Abuzurile autorităţilor au înregistrat cele mai
diverse forme de manifestare, arătînd încă de acum orientarea reacţio
nară a regimului dualist, cit şi multiplele şi gravele dificultăţi pe care
avea să le întîmpine mişcarea naţională. Pentru a limita înscrierea alegătorilor români pe listele electorale au fost stabilite doar cîteva localităţi în fiecare judeţ ca sedii ale Comisiunilor electorale 23 • Perioada de
îmcriere a fost restrînsă doar la 14 zile, ceea ce în condiţiile de iarnă
(30 ianuarie-12 februarie în Caraş şi 3-16 februarie în Timiş) constituia un serios impediment24 • Susţinătorii candida'ţilor naţionali români au
V, Netea, op. cit., p. 368.
Arh. Mitropoliei Banatului, fond Diecesa Caransebeşului, act 77 /1869, f. 310.
20 Şt. Pascu, Făurirea statuiui naţional unitar român •.. , p. 181.
21 Vincenţiu Babeş, Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii decedatului Andrei Mocioni, Bucureşti, 1883; cf. AAR, II, t.V, sec. II. Memorii şi notiţe, p. 373-374.
2 i Afirmă răspicat acest lucru şi Alexandru Mocioni: .,Ce se ţine de causa
n'.>as~ră naţională pentru care facem şi suferim atît de mult, cu durere trebuie s,'\
mărturisesc şi acuma că interesul nostru cel mai ştiut şi astăzi este desconsiderat,
existen\a noastră şi astăzi se neagă şi nici astădată nu putem nutri multe bune
speranţe că vom reuşi la dietă cu legitimele noastre pretensiuni; cf. Albina, Viena,
IV, 1869, nr. 43 din 27 aprilie/9 mai, p. 3.
23 ln judeţul Caraş, spre exemplu, au fost stabilite următoarele localităţi: Lugoj.
Zorlenţul Mare, Oraviţa, Făget, Bocşa Română, Sasca Română.
2• Arh. Mitropoliei Banatului, fond Diecesa Caransebeş, act 77/1869, f. 315-316.
18
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fost adeseori omişi sau împiedecaţi să se înscrie pe listele electorale, deşi
îndeplineau toate cerinţele legale. ln schimb, mulţi aderenţi ai candidatului guvernamental au fost înscrişi cu toate că nu îndeplineau aceste
cerinţe legale 2:1.
Intrigile şi volniciile, corupţia şi ameninţările, menţiona presa timpului, au constituit nota dominantă a politicii cercurilor guvernamentale26 .
Vicecomitele de Timiş, Sigismund Ormos, aduce grave acuzaţii conduc[1torilor mişcării naţionale române şi sîrbe din Banat în şedinţa Congregaţiei Comitatense, numindu-i „agitatori şi conturbatori care năzuiesc să
facă stat în stat şi să dărîme Impărăţia şi îndeosebi statul maghiar" 27 • Pe
aceste considerente, propune Congregaţiei ca funcţionarii comitatului să
primească dreptul de a interveni „şi chiar să li se impună ca datorinţă a
sparge cu armele toate cluburile şi comitetele româneşti din comitat şi să
nu lase a fi aleşi de deputaţi alţii decît numai bărbaţi din partida guvernamentală"2R. Preocuparea autorităţilor comitatense de a împiedeca reu~ita deputaţilor români reiese convingător şi din corespondenţa personală
.a vicecomitelui Sigismund Ormos 29 •
Abuzurile electorale au fost atît de mari încît chiar Mesajul Tronului,
dat cu prilejul deschiderii noului ciclu parlamentar, nu le-a putut trece
cu vederea. Cu vorbe ademenitoare şi cu fel de fel de mijloace, scria mai
tîrziu dr. V. Branişte, autorităţile comitatense au căutat „de o parte să
cîştige cercurile naţionalităţilor pentru sine, iar de alt,1 parte să le împiedice de a se alia şi forma o falangă puternică, în acele zile, cînd actuala
politică de guvernămînt era încă în faşe. De aici sforţările uriaşe de a
cîştiga în cercurile românilor aderenţi ai aşa-zisului deakism, de aici furia
cu care au combătut organele comitatense concluzele conferinţei de la
Timişoara, prin care era să se pună temelia unui partid mare naţional
român în alianţă firească cu partidele naţionale similare ale celorlalte
popoare ale ţării şi de aici reacţia violentă, care s-a manifestat la o parte
a românilor contra deakismului" 30 .
In aceste condiţii, alegerile dietale din 1869 au însemnat pentru miş
carea naţională din Banat mai mult decît o campanie electorală menită să
asigure o anumită reprezentare într-un for legislativ, a cărui legalitate
şi corectitudine era pusă la îndoială de însăşi principiile ce-i statuau electivitatea şi funcţionalitatea.
Faptele pun în lumină o st,1ruitoare preocupare de realizare a mobilizării principalelor forţe social-politice româneşti31, cît şi convergenţa
acţiunilor lor spre o exprimare plenară a năzuinţelor de libertate şi dreptate naţională. Locuitorii din Făget3 2 , spre exemplu, în frunte cu preotul
Mitru Popoviciu, au arborat tricolorul românesc cu prilejul adunării electorale din 3 martie 1869. Intr-o notă informativă trimsă episcopului Ion
Popasu se precizează c,1 preotul şi învăţătorul din Făget „agită poporul"
2:,

Albina, IV, 1869, nr. 29 din 16/28 martie, p. 3.

26

Idem.
JrJem, IV, 1869, nr. 21 din 23 februarie/7 martie, p. 3.
Idem.
Arh .. Statului Timişoara, fond personal Sigismund Ormos, dos. 350 şi 401.

27

!S
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V. Branişte, op. cit., p. 229.
Arh. Mitropoliei Banatului, fond Diecesa
n Idem, act 280/1869.

30

31

Caransebeş,

act

77/1869, f. 311.
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şi îndeamnă pe români să pună pe clădiri cit mai multe flamuri naţio
nale33. Protopresbiterul din comuna Jebel a fost, de asemenea, înştiinţat
că sătenii au arborat drapele româneşti cu prilejul sosirii candidatului naţional34. Asemenea manifestări vădeau, totodată, şi hotărîrea de a rezista
în faţa măsurilor oprimatoare adoptate de cercurile conducătoare austroungare.
Pe de altă parte, numeroasele adunări organizate în localităţile Banatului au. prilejuit o puternică efervescenţă a luptei naţionale şi au
evidenţiat un spirit combativ, consecinţă firească a maturităţii politice
pe care o dovedeau masele româneşti. Relatînd despre marea întrunire
naţională din Lugoj de la 28 februarie 1869, corespondentul gazetei „Albina" scoate în evidenţă tocmai această realitate de adîncă semnificaţie:
„O privire făcută peste mişcarea sărbătorească de astăzi, ne constată cum
că astfel de adunare poporală încă din anul 1848 în Lugoj n-a mai fost.
căci mulţimea nu se mai putu număra după sute, ci după mii de oameni,
de asemenea însufleţiţi, şi ce ne serveşte de cea mai mare bucurie şi
mîngăiere este ordinea cea bună şi purtarea solidă ce o pnstra publicul
român adunat, dind dovezi depline de o adevărată maturitate politică3 ::;.
Locuitorii români şi sîrbi din zona Sînnicolaul Mare au făcut o primire entuziastă fruntaşilor politici Vincenţiu Babeş şi Alexandru Mocioni. Peste 500 de călăreţi şi 208 căruţe împodobite în culorile naţionale
le-au însoţit trecerea prin comune36 • La fel procedează şi sătenii din Saravale, !griş, Sîmpetrul Mare etc.31 • Punînd în lumină această masivă participare a maselor bănăţene la mişcarea naţională din anul 1869, presa
vremii nota: ,,O însufleţire naţională a cuprins pre tot poporul nostru, ca
nici cînd altădată. Spirit mai pronunţat rezolut naţional nu se mai poate
închipui" 33 •
Este demn de remarcat faptul că masele populare bănăţene acordau
participării lor la acţiunile politice iniţiate de conducătorii românilor şi
sirbilor o importanţă aparte, izvorîtă din înţelegerea noilor realităţi generate de instaurarea dualismului austro-ungar şi de necesitatea ~prijinirii
partidului naţional atunci întemeiat. Atitudinea lor urmărea să dovedeasc,-1
clar faptul că nici ameninţările şi nici promisiunile nu le puteau abate
de pe calea apărării şi promovării intereselor proprii. După cum, trebuiau
să dovedească, în egală măsură, ataşamentul lor faţă de principiile care
defineau coordonatele esenţiale ale mişcării naţionale.
Datoria românilor, subliniau locuitorii din cercul electoral Gătaia,
era s[1 a:rate „că încă n-a amorţit în noi simţul de onoare, că încă nu s-a
stins în p2-pturile noastre amorul şi aplecarea cătră dulcea noastră naţiune încît să ne facem trădătorii şi ucigătorii ei, cu un cuvînt, să le ariităm că nici promisiunile, dar nici ameninţările lor cele ilusorii nu ne vor
abate de la dreapta şi sfînta noastră cauză naţională" 39 . Potrivit convin~
33
34
3

j

30
37

33

31

Idem.
Id2.m.
AUiina, IV, 18G9, nr. 21 din 23 februarie/7 martie, p. 3,
Idem, nr. 30 din 20 martie/2 aprilie, p. 2.
Idem, p. 3.
Idem, nr. 19 din 19 februarie/3 martie, p. 3.

Ic!.c;n, nr. 22 din '.?6 februarie/IO martie, p. 3.
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_gerii lor, participarea la viaţa politică, pentru susţinerea programului naţional, constituia „nu un act momentan, nici doar de interes local, ci un
act istoric care-şi va estinde urmările sale şi asupra urmaşilor noştri" 40 •
Pe fondul acestei puternice manifestări a conştiinţei naţionale, adunările politice desfăşurate la începutul anului 1869 vor avea un rol deo~ebit de important în însăşi procesul de întemeiere a Partidului naţional
<ll românilor din Banat şi Ungaria. Ele au marcat uri moment, fărc"i-ndoialC:i
însemnat, în procesul de clarificare politică în chiar cadrul mişcării româneşti. Fără să desăvîrşească acest proces, să omogenizeze mişcarea naţio
nală, au determinat totuşi delimitarea unor elemente inconsecvente, şo
Yăielnice, mai puţin înclinate spre sacrificii pentru propăşirea cauzei poporului român.
De altfel, o serie de fruntaşi români vor înţelege şi vor încuraja
necesitatea acestei confruntări de opinii în vederea definirii viitoarei tactici de acţiune. O impuneau atît noile realităţi generate de agravarea mă
surilor discriminatorii adoptate de cercurile guvernante maghiare 41 , cit şi
-diverg1mţele de păreri existente în cadrul elitei româneşti bănăţene. O serie de funcţionari publici şi persoane cu anumite poziţii în ierarhia eclesiastică12 se menţineau pe poziţii proguvernamentale, se arătau mai puţin
(sau chiar de loc) receptive la înmănunchierea forţelor naţionale într-un
-organism politic propriu. Adunările politice organizate în diferite lo2alit,-1ţi prilejuiesc şi disocierea de poziţia acestora, fapt ce va netezi calea
,constit~:idi partidului naţional.
La importanta întrunire naţională din Lugoj, spre exemplu, un mic
grup de români (Aloisiu Vlad, Aurel Maniu, Ioan Olteanu, Ioan Vancea,
Ax. Atanasevici), care ocupau funcţii administrative şi eclesiastice, s-au
pronunţat pentru recunoaşterea puterii guvernului, ,,închinîndu-se acestei
puteri, care ţine în mînC:-1 şi pîinea şi cuţitul 1443 • După părerea lor alegătorii
români trebuiau să susţină candidatul guvernamental. Majoritatea covîrşitoare a vorbitorilor au condamnat această grupare restrînsă, precizînd
61 „ar fi o degradare nescuzabilă pentru posteritate a alerga şi a ci:iuta
a se subşterne acelei p3rtide (guvernamentale - n.n.) care tocmai !ie-a
inl'ipt rana cea mai adîncă 1444 • Participanţii s-au pronunţat p2ntru l;USţinerea candidatului naţional, Alexandru Mocioni, şi desfăşurarea unei activităţi menite să impună „ca naţiunea română să devină factor politic
în stat" 4o;. lşi afirmau în felul acesta şi opţiunea pentn1 constituirea partidului naţional, organismul politic menit su apere şi sCt promoveze interesele poporului român. Fruntaşii românilor din Ciacova şi satele înconjurătoare au condamnat, de asemenea, conduita nepatriotică a unor funcţionari de stat şi preoţi români „care au optat pentru contrarii partidei
40

Idem.

T, V. Păcăţian, op. cit., p. 31, vezi „Scri,oarea deschisă" adresată ele c\lex
1\.focioni în ianuarie 1869 alegătorilor români, în care se menţionează: ,,lnterP~ele
noastre vitale, cari nu nw.mai sînt ameninţate de pericole serioase, dar şi atacate in
realitate, adică situaţiunea noastră critică, cu înteţire pretind~ ciarificarec1 ideilor'"
42
T. Botiş, op. cit., p. 160; V. Branişte, op. cit., IJ. 221-'.'''2.
43
Albina, IV, 1869, nr. 9 din 26 ianuarie/, februarie. p. I.
41

44
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naţionale" 48 ,

~i, care, au căutat, reuşind în parte. să împiedice înmănun
chierea tuturor energiilor naţionale într-un front politic unitar 47 •
Pregătirea Conferinţei naţionale de la Timişoara din 26 ianuarie/7 februarie 1869 se înscrie astfel în mod organic pe coordonatele mişcării naţionale din Banat şi Transilvania, marcînd şi definind un moment de
adîncă semnificaţie în lupta pentru libertate şi unitate naţională.
Fără să pună în mod deschis problema înfiinţării partidului, pentru
a nu trezi bănuielile autorităţilor, cu urmări nedorite, adunările naţionale
electorale au oferit posibilitatea unei deschise exprimări a atitudinii opiniei româneşti în legătură cu proiectata Conferinţă de la Timişoara şi cu
hotărîrile care urmau a fi luate. De altfel, convocarea Conferinţei la data
menţionată, în plină campanie electorală şi în cadrul unei puternice efervescenţe a luptei politice duse de românii bănăţeni, nu a fost întimplă
toare. După cum nu este întîmplător nici faptul că iniţiatorii şi principalii factori politici din timpul lucrărilor Conferinţei, care au stat în frun:ea mişcării naţionale, au fost şi cei mai de seamă candidaţi ai românilor
în campania electorală din anul 1869 (Anton Mocioni, Alexandru Mocioni,
Vincenţiu Babeş etc.). Emulaţia mişcării naţionale a constituit, de fapt, temelia pe care se va edifica importanta hotărîre de înfiinţare a partidului
naţional.

Este necesar să remarcăm faptul că, deşi întnmită în urma unei conlansate de Anton Mocioni 48 , componenţa Conferinţei a fost, în bună
parte, rezultatul unor decizii pronunţate de adunările naţionale prealabile.
Numeroşi delegaţi şi fruntaşi politici au participat la lucrările Conferinţei
în deplin acord cu rezoluţiile adunărilor locale. La adunarea de la Lugoj
din 20 ianuarie/3 februarie 1869 punctul patru al ordinei de zi prevedea
.,mergerea", adică stabilirea delegaţilor pentru Conferinţa naţională din
Timişoara. Hotărîrea adoptată de sutele de participanţi, între care un mare
număr de ţărani din satele învecinate, prevedea „să se meargă cît mai
mulii şi din acest cerc" 49 . De asemenea, şi consfătt1irea naţională din Arad
a luat în dezbatere, la 20 ianuarie 1869, p<1rticiparea delegaţilor locali la
Conferinţa de la Timişoara, dispunîndu-se şi împuternicirea acestora cu
„aderarea la hotărîrile care urmau a fi luate" 30 . Consemnînd acest caracter
reprezentativ şi democratic al importantei întruniri politice din 26 ianuarie/7 februarie 1869, gazeta „Albina" menţiona: ,,Părţile Aradului şi Lugoj ului şi ale Oraviţei au fost reprezentate nu numai prin delegaţi din
comitetele naţionale de acolo, ci şi prin un frumos număr de bărbaţi de
frunte; iar părţile de la Tisa şi Dunăre, anume Sînnicolaul Mare, Comloşul
şi cmfiniile militare ne trimiseri't contigente ca nici cînd altădată"i 1 .

vocări

4

nr. 29 din 16/28 martit~. J;>. 3.
Miodrag Milin, De la autornimism ltJ memorand. Din problematica vieţii politic~ la românii bănăţeni. 1860-1895, Timişoara, 1986, p. 22-23.
44 V. Branişte, op. cit., p. 198.
411
Albina. IV, 1869, nr. 9 din 26 ianuarie/7 februarie, p. 4.
9
''
Idl'm, nr. 10 din 29 ianuarie/10 februarie, p, 2.
1
'' La Conferinţa naţională de la Timişoara au participat peste cinci sute de
delegaţi ai românilor, precum şi o importantă delegaţie în frunte cu Svetozar Miletici, din partea m~cării naţionale sîrbe. Conferinţa ya hotărl lntemeierea Partidu}ui
naţional al românilor din Banat şi Ungaria. Adoptă programul partidul.Iii; w:r:i
V. Branişte, op. cit., p. 200-204.
a Idem,
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In aprecierea actului constituirii Partidului naţional al românilor din Banat şi Ungaria, considerăm că trebuie .i.vut în vedere şi
faptul că unele deziderate politice dezbătute în cadrul Conferinţei de la
Timişoara şi incluse în programul partidului au fost pe larg discutate la
.adunările naţionale premergătoare. Adoptarea, de pildă, a punctului patru52 din program, care stabilea combaterea dualismului austro-ungar a
fost tocmai rezultatul acestor opţiuni şi convingeri politice exprimate
public de reprezentanţii românilor bănăţeni. Referindu-se la aceast„"t re:.i1itate, corespondentul gazetei „Albina" ţinea să facă precizarea: ,,Şi în conferenţele premergătoare Conferinţei publice (de la Timişoara n.n.) s-a
-dezbătut foarte lune; şi serios această chestiune. Tot insul a recunoscut cj
articolul de Lege XII este izvorul ri:1ului, temeiul sclavagiului nostru naţie,nal ... " 53 .
Fă::-ă a subaprecia contribuţia majoră, în unele privinţe hotărîtoare,
mlusă de conducăt::irii mişcării naţionale, între care, pe prim plan, se situează Vincenţiu Babeş,
Alexandru şi Anton Mocioni, Mircea S. Stă
nescu ş.a., întemeierea Partidului naţional trebuie consideratJ, în primul
rînd, ca un produs direct al consensului principalelor forţe social-politice româneşti din Banit şi vestul Transilvaniei. Constituirea Partidului
naţional a reprezentat ~i faptele o dovedesc cu prisosinţă - consecinţa
I i:·cască nu doar a voi!"lte1 unui grup elitar, de „entuziaşti" 54 , ci a unui
prnces logic de maturizare politică parcurs de masele române-şti, a înţe
legerii necesităţii obiective de a ridica pe noi cJordonate lupta pentru
apărarea fiinţei naţionale, pentru liberto.te şi unitate naţională.
In aprecierea activităţii partidului de-a lungul anilor este însă nece~,•r să avem în vedere faptul că nu a avut o existenţă recunoscută legal,
oficial, de cercurile guvernante maghiare, întrucît, Legea naţionalităţilor
dir. 11369 interzicea constituirea partidelor pe baze naţionale 55 . Din această
cauzii, organizarea şi acţiunile sale au fost mult stînjenite, facilitîndu-se,
totodată, apariţia unor curente şi grupări cu păreri controversate. Cu toate
<leesebirile de opinii, mai ales de ordin tactic, manifestate îndeosebi la
nivelul conducerii, partidul naţional s-a afirmat ca un adevărat polarizator al aspiraţiilor naţionale, cu incontestabilă aderenţă în rîndul românilor din Banat şi Transilvania. De altfel, acţiunile întreprinse în perioada
care a urmat constituirii sale, confirmă această realitate.
Unul din obiectivele importante urmi.irite ele rniş~21·ca nc1ţional(1 din
B,rnat în cursul anului 1869 l-a constituit demonstrarea adeziunii maselor româneşti la hotărîrile adoptate în cadrul Conferinţei de la Timi~o<ira,
-cît şi la dezideratele politice incluse în prol?'ramul partidului. Chestiunea
era esenţială pentru însC:-1şi viabilitatea noului organism politic n:.iţional
52
„Fiindcii după experienţele de pină acum n-a putut a nu fi observat un f Pl
de nex intern intre articolul de lege XII din lB6î (= duâlismul) şi între negaţiunea
€galităţii de drept pentru naţiunile nemaghiare: din cauza aceasta e,;te datorinţa
partidei naţionale a primi acest articol şi din acest punct de vedere şi a-l combate
-cu toate mijloacele legale~ (Cf. V. Branişte, op. cit., p. 203.)
; 3 V. Branişte, op. cit., p, 207.
54
Miodrag Milin, op. cit•. p. 22.
55
Vezi Lucian Boia. Românii din Transilvania în perioada dual'ismului (18Gîl:Jl 8J, în Revlst, 31, 1978, nr. li. p. 1989.
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şi a principiilor ce-i direcţionau activitatea. Cu atît mai mult cu cît guvernul maghiar, în şedinţa din 12 februarie 1869, califică hotărîrile luate
de Conferinţa naţională drept o încălcare a legilor în vigoare, fiind „totodată împotriva liniştii interne şi contribuind la agitarea spiritelor"56 . Guvernul maghiar consideră lucrările Conferinţei din Timişoara, la fel ca
şi lucrările Conferinţei naţionale sîrbe de la Becicherecul Mare:;,, drept
,,elemente de răscoală" 58 . Decide luarea unor măsuri preventive şi trimiterea consilierului ministerial Bela Szende în Banat pentru cercetiiri
amănunţite în vederea declanşării unei acţiuni penale~ 9 •
In aceste condiţii, obţinerea adeziunii maselor româneşti avea menirea să asigure un real suport popular actului întemeierii partidului naţio
nal şi programului său politic, şi să le confere, totodată, un pronunţat
caracter democratic. Conducătorii mişcării naţionale au înţeles - şi le revine acest merit categoric - necesitatea de a da trăinicie şi durabilitate
importantului act politic înfăptuit prin mobilizarea sprijinului şi a energiilor unor largi forţe sociale româneşti. Ne vom opri doar la cîteva exemple.
Sute de ţărani, meseriaşi, lucrători şi intelectuali, reprezentînd satele
din cercul electoral Sacul, se pronunţă în unanimitate, cu prilejul adunării naţionale din 20 februarie, pentru recunoaşterea hotărîrilor c1doptate la Conferinţa din Timişoara, considerîndu-le „menite să contribuie la
apărarea drepturilor românilor şi la existenţa lor ca naţiune"ao_ Aprecierile elogioase făcute de Paul Iorgovici asupra programului mişcării naţionale, adoptat la Timişoara, au fost primite „cu vie aprobare" la adunarea deleg?ţilor satelor din cercul electoral Mornviţaa 1 • Locuitorii din comunele Belinţ, Budinţ etc. îşi manifestă, de asemenea, adeziunea la programul partidului naţional şi hotărîrea de a-i susţine activitatea"~. Miile
de participanţi, din toate straturile sociale, la adunarea de la Lugoj, din
16/28 februarie 1869, au primit cu aprobări şi „aplauze frenetice" expunerea pătrunzătoare făcută de Alexandru Mocioni asupra principiilor ce
stăteau la baza mişcării naţionale româneştil; 3 _ Prezenţi, în G iunie 1869, la
impresionanta adunare popularii a sătenilor din piirţile Sînnicolaului Mare,
Vincenţiu Babeş şi Alexandru Mocioni îşi exprimă bucuria pentru faptul
că miile de participanţi, români şi sîrbi, dovedeau „tot atît de mare solidaritate şi aderenţă la programul naţional" 64 . Consemnînd această stare
de spirit, presa timpului menţiona: ,,Toată lumea ştie c{t românii din
Ungaria şi Banat astăzi cu toţii se ţin de partida naţională şi ca atari stau
în opoziţiune faţă de regimul unguresc şi de partida lui şi chiar pentru
58 Milan T~ici, Activismul bănăţean în deceniul şapte al secolului al XI X-lea,
in Studii de istorie a Banatului, voi. X, Timişoara, 1984, p. 92 şi urm.
51 Conferinţa naţională sîrbă din Becicherecul )lare s-a desfăşurat in 29 ianua .
rie/10 februarie 18611. Printre hotăririle adoptate. menţionăm: recunoaşterea auto111 ...
miei Transilvaniei pe baza dreptulvi public aJ. acera-.a; )llrocedură solidari .-u r►
mânii etc.
·
~, Milan To1tici, "1'· c«., p, IM.

it

!\li Jbidt!m .
.. Albina, TV, ta6i,
n Idem, nr. li din
1t Ibidem,.
3
•
Idem, 11.r. 21 din
14 Id.em, nr. H 4411

nr. 16/21 febrlNlrie, JI. ,.
12/24 februarie, p. !.
H februarie/7 JMrlie, p. J.
l!i/21 i~~. p. 3.
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ameninţări şi de volnicii contra
alegătorilor noştri naţionali" 65 .
Atitudinea demnă manifestată de cuprinzătoare categorii ale românilor din Banat şi părţile vestice în timpul agitatei campanii electorale

aceasta organele oficiale fac tot felul de

din anul 1869, situarea lor pe poziţiile programatice ale partidului naţio
nal au încurajat strădaniile de constituire a infrastructurilor acestuia prin
înfiinţarea unor organisme locale. De altfel, ,,Rezoluţia", propusă de Vincenţiu Babeş şi acceptată la Conferinţa din Timişoara, prevedea alcătui
rea de: comitete naţionale comitatense (judeţene); comitete cercuale şi comitete comunale. Fiecare urma „a sta în atingere, în legătură şi în conlucrare"66 cu comitetul central 67 • Motivate prin cerinţe de natură electoruW, în realitate trebuiau să formeze osatura partidului şi să devină organele locale de conducere ale mişcării naţionale. ,,Instrucţiunile amănun
ţite"68, alcătuite de comitetul central pentru alegerea şi constituirea acestora, prevedeau orientarea activităţii lor „spre scopul înaintării intereselor naţionale" 69 •
Fără să finalizeze 70 acest obiectiv important, mişcarea naţională din
anul 1869 a pus totuşi bazele unor organe locale ale partidului. La con-rerinţa electorală din Oraviţa, desfăşurată în 19 februarie 1869 sub preşedinţia avocatului dr. Haţieganu, a fost ales un comitet naţional cercual
şi s-au alcătuit comitete comunale din cîte 3-5 membri. Misiunea lor era,
după cum preciza rezoluţia adoptată de adunare, să desfăşoare o susţinuti'1
activitate în rîndurile românilor din părţile Oraviţei, astfel „ca să fie cu
credinţă şi inimă curat[1 pentru cauza naţională" 71 • Adunarea electorală
din comuna Sacul alege un comitet naţional cercual din 7 membri7 2 • Să
tenii prezenţi la întrunirea electorală din comuna Ciacova alcătuiesc un
comitet cercual, care „şi-a dezvoltat în cit s-a putut activitatea, luminînd
poporul român şi sîrb" 70 •
Imixtiunea şi abuzurile autorităţilor comitatense, politica cercurilor
conducătoare maghiare de a bloca sistematic formarea unor organizaţii
puternice în mijlocul naţionalităţilor, a împiedecat constituirea unui partid
în sens modern, cu statut, organizare şi disciplină ferme. Partidul naţional
s-a prezentat, de fapt, ca un front de luptă, de acţiune, ca organizaţie larg
deschisă, cu deosebire alegătorilor români7 4 • Aceasta şi datorită faptului
că Legea electorală îngăduia doar alegătorilor ca în timpul campaniilor
să se organizeze75 .
Comitetele naţionale electorale româneşti, care
:.-au întemeiat, au funcţionat neîndoielnic ca organizaţii locale în
structura partidului. Pe de altă parte, coeziunea internă destul de pren Idem, nr. 24 din 2/14 martie, li', 1.
" T. V. Păciiţian, op. cit., p. 57.
~, Conferinţa naţională de Ia Timişoara aleee •n c-omitet central al partidului
avind ca preşedinte pe Alexandru Mooicmi .
.. T. V. Păciţian, ep. cit., p. 47-41 .
.. Idem, p. 41.
"" G. Cipiian•, Ofl. <:ii., p. 45.
11 Albina, IY, 186i, nr. 29 din 16/21 marli.e, ,, , .
72 Idem, nr. li dia 16/28 febrMrie, p. 4.
•s Idem, nr. 29 <ilin 16/28 rnarllie, ,-. J.
7 ' L. Boia, 071. c«., p. 1ga9_
" L. Jllaioc, JW4cerea "!IQţionaW rQmcnec1c'1 t-i• 'Tr•t16Uvcrnia 1901-1914, C111f-
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s-a datorat şi unor disensiuni şi divergenţe de opinii existente între
diferitele grupări din interiorul partidului76, care fărîmiţau forţele, frînau
consolidarea sistemului său organizatoric.
Amploarea măsurilor luate de cercurile conducătoare maghiare pentru stăvilirea luptei naţionalităţilor oprimate a scos cu pregnanţă în relief
necesitatea colaborării lor şi realizarea unui front comun împotriva regimului austro-ungar. Pentru mişcările naţionale română şi sîrbă din Banat,
anul 1869 marchează aşezarea unor temelii durabile de cooperare, avînd
o însemnătate deosebită în perspectiva luptelor politice viitoare. Este semnificativ faptul că la Conferinţa naţională din 26 ianuarie/7 februarie participă o importantă delegaţie de conducători sîrbi, iar la Conferinţa naţională sîrbă de la Becicherecul Mare au luat parte şi unii fruntaşi ai
românilor. La întrunirilf politice desfăşurate îr. Sînnicolaul Mare, Saravale, Sînpetru Mare etc. sătenii romfrni şi sîrbi işi exprim;1 dorinţa unei
strinse colaborărF•. Hotărînd să-şi dea votul candidatului George Mocioni,
romfrnii şi sirbii prezenţi la adunarea din :tvforaviţa, în 4 februarie, îşi
al'irmă credinţa că „numai prin înfrăţire pot să ajungă la împlinirea
dorinţelor",~- Dovedeau astfel o reală pătrundere a imperativelor majore
pe care lupta pentru libertate naţională le punea în faţa maselor populare,
fc-1r:1 deosebire de naţionalitate, din Banat.
Mişcarea naţională Umăţeană din anul 1869 constituie un moment
de incontestabilă semnificaţie în lupta poporului român pentru libertate
şi unitate naţională. întemeierea Partidului naţional al românilor din Banat şi vestul Transilvaniei, sprijinul acordat de masele româneşti înfăp
tuirii şi diiinuirii acestui important act politic, participarea lor la susţi
nerea dezideratelor înscrise în programul naţional, se înscriu organic în
efortul şi cuprinzătoarea mişcare a întregii naţiuni române pentru afirmarea năzuinţelor sale politice şi sociale, pentru împlinirea idealurilor de
libertate naţională.
10.4.N MUNTEA.NU

LE MOUVEMENT NATIONAL DE BANAT EN 1869
ET SA SIGNIFICATION POLITIQUE
(Resume)
L'instauration du dualisme austro-hongrois a determine une grave accentuation
de l'oppression nationale dans la monarchie des Habsbourg. Tout en etant cono.;cients
du grand danger qui planait sur leur existence, Ies Roumains de Banat ont intensifie
et organise d'une maniere serieuse Ies actions pour la defense des interets economiques, sociaux et politiques pour la liberte et !'unite nationales. On a realise une
importante mobilisation des principales forces socio-politiques roumaines, specialement pendant la campagne electorale de l'annee 1869. Pendant Ies nombreuses
71
77
78

T. V. Păcăţian, op. cit., p. 307; G. Cipăianu, op. cit., p. 45.
Albina, IV, 1869, nr. 54 din 15/27 iunie, p. 3.
lctem, IV, 1869, nr. 15 din 9/21 februarie, p. 2-3.
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reunions orgamsees dans Ies localites de Banat (Lugoj, Oraviţa, Sînnicolaul Mare,
Gătaia, etc.) on a remarque un puissant esprit combattif, de maturite politique,
une forte affirmation du mouvement national. La creation du Parti national des
Roumains de Banat et de l'ouest de la Transylvanie, le 26 janvier/7 fevrier 1869,
a ete le resu!Lat de la volante de l'action des masses roumaines, en marquant et
precisant en m(·me temps un moment d'une profonde signification dans la lutte pour
la liberte et ]'unite nationales. L'adhesion des mas~es rnumaines de Banat au programme national adopte par la Conference de Timi~oara, l'appui accorde aux actions
initiees par le Parti national, s'inscrivent organiquement dans le mouvement de
tout notre peuple pour la creation de l'etat national-unitaire roumain.

PROBLEME ALE DEZVOLTARII ECONOMIEI
TRANSILVANIEI lN VIZIUNEA UNOR INTELECTUALI
ROMANI (1850-1900)

Cu toate progresele realizate de dezvoltarea forţelor şi relaţiilor de
producţie pe calea capitalistă, ţările române s-au menţinut în cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-lea la un slab nivel de dezvoltare economică. Afirmaţiile din literatura economică a perioadei, că economia Moldovei şi Ţării Româneşti, apoi după Unirea lor, a României şi a Transilvaniei era înapoiată nu erau o exagerare şi nici o figură de stil. Ele exprimau o realitate îngrijorătoare. Această situaţie a generat o literatură specifică, în care sînt reflectate preocupările diverşilor reprezentanţi ai claselor şi păturilor sociale pentru găsirea cauzelor care frînau progresul economic al ţărilor române. O asemenea literatură s-a dezvoltat pe întreg
cuprinsul patriei, cuprinzînd întreg fenomenul economic românesc, indiferent de graniţele politice artificiale despărţitoare. Un exemplu strălucit
în această privinţă este ilustrat de publicistica economică a lui George
Bari ţiu.
In anul 1862, economistul mai sus amintit se întreba: ,,Cum se poate
dan1, ca în mijlocul atîtor avuţii ale naturii, totuşi să fim dincoace şi dinco: o de munţi tocmai pe atîta de săraci, pe cit ar trebui să fim avuţi?" 1
Deci de ce atît economia Principatelor Unite şi cea a Transilvaniei erau
înapoiate? Care erau cauzele acestei stări?
Incercînd să descifreze cauzele, G. Bariţiu enumera pentru Transilvania următorii factori care-i frînau dezvoltarea economică: ,,a) lipsa totală
de credit; b) lipsa de pieţe comerciale pentru un comerţ activ; c) mai totala lipsă de institute ştiinţifice pentru agricultură, industrie şi comerţ;
d) contribuţiunile de toată plasa, nicidecum amăsurate la împrejurările
enumerate în sus atinsele trei puncte; e) luxul nebunesc mai vîrtos al unei
p{irţi însemnătoare din aristocraţia ungurească, iar ca de 20 de ani încoace
şi a burgcirimii de toate naţionalităţile, carele scoate pe fiecare an cîteva
milioane din ţară, Liră ca să lase în urma-şi alt echivalent decît corupţiunea"2.

Dar în timp ce Transilvania pe la jumătatea secolului trecut avea un
pasiv, prin intermediul căruia se scurgeau mari avuţii din ţar,1,
Moldova şi Muntenia dispuneau atît în anii premergători Unirii de la
1859, cît şi în anii imediat următori, de un comerţ activ prin care atrăgeau
mari sume de bani în ţară. Citind din Analele economice şi Analele statistice ale lui Dionisie Pop Marţian, George Bariţiu arată că în 11 ani „adi-

comerţ

1 George Dariţiu, Agricultura, industria şi comerţul principatelor Unite
Transilvania, în GazTrans, XXV, nr. 42 din 26 mai 1862.
2

23 -

Ibidem.

.\cla Musei 1'idpocensis, voi. XXIV-XXV (1987-1988)

către
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între 1850 şi 1860 din comerţul activ au rămas numai în ţara Româcurat în bani număraţi peste 415 milloane lei şi în Moldova
aproape 300 milioane lei, sau în sumă rotundă 700 milioane lei (... ) însemnăm aici ţine să sublinieze Bariţiu că contribuţiunile (impozite,
dări, biruri) directe şi indirecte legale în Principate sînt - pînă acum fără
nici o asemănare mai uşoare decît în ţările austriece" 3 • Şi cu toate acestea,
Moldova şi Ţara Românească sufereau în interior de lipsă de numerar.
Aceste sume în loc să fie folosite pentru investiţii în interiorul ţării se
scurgeau, pe diferite căi peste graniţă. Contribuiau la dezvoltarea altor
ţări şi nu a celor române.
„Este prea adevărat, remarca marele învăţat român, că asemenea
cîştiguri intră în Principatele Unite, tot aşa însă este adevărat, că ele
pe o poartă intră şi pe alta iarăşi ies, iară aceasta în modurile următoare:
1) Din veniturile de 30 mil. lei ale mănăstirilor închinate se trimit
în afară pe fiecare an la respectivele mănăstiri şi la numeroasele rudenii
ale egumenilor greci la ţara de unde au venit ei 213 adică 20 milioane lei.
2) Absentarea cu anii întregi în tări străine a unei mari mulţimi de
familii boiereşti, cum şi de alţii aşa numiţi parvenu şi bJdărani boieriţi
(pentru avuţiile lor), cum şi studierea unui număr însemrn=-itor de tineri
prin străinătate scoate iarăşi din ţară pe fiecare an cel puţin 20 milioane
lei.
3) Rivalităţile mai multor familii boiereşti pentru tronurile Principatelor între 1848-50, 1853 pînă la 1859 şi tocmai pînă astăzi, au scos aurul
din ţară aşa zicînd cu carele şi cu corăbiile, despre care pot să mărturi
sească cu cuget curat marii viziri, miniştrii, dragomanii şi paşii răposatu
lui Sultan Abdul-Megid (... ) Acele rivalităţi încă au costat pe acele ţări
nefericite în fiecare an cel mai puţin 10 milioane lei.
U'.1 alt rest iar;1şi ca de 10 milioane lei care se mai scoate din ţarii,
se poate socoti în tributul anual ce se mai dă la Poarta Turcească, cum
~1 în ttlmiteri de bani cîştigaţi aci în ţară de către neguţători, meseriaşi,
agenţi, am1Ploaiaţi, medid, spiţeri etc. etc. toţi străini şi stătători sub
protecţiuni străine, care petrec în Principatele româneşti numai pe cît
timp ~--au înavuţit, iar apoi se retrag cu averile lor la ţ[irile de unde c::u
venit;q_
Comentînd cele scrise mai sus, G. Bariţiu afirma că „scopul nostru a
fost numai ca să arătăm cu degetul vatra răului, cauza sărăcirii locuitorilor"5, atît din Transilvania, cît şi din Principatele Unite. El a relevat că
una din cauzele fundamentale care au contribuit la menţinerea înapoierii
economice a Ţările române a fost menţinerea acestora sub dominaţia
străină. E drept manifestată sub o anumită formă în Moldova şi Muntenia
şi sub altă formă în Transilvania. Diferenţa formelor de dominaţie striiinn
şi-a pus amprenta şi asupra specificului cauzelor înapoierii economice ale
nească cîştig

Ţărilor româneşti.

In literatura economică, în care s-au expus cauzele înapoierii economice care frînau progresul economic al Ţărilor române, sînt expuse, în
acelaşi timp, soluţii concrete pentru dezvoltarea lor economică. In conti3
4

~

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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n'Jare ne vom referi la acele preocupări şi soluţii expuse de reprezentanţii
,g;ndirii economice româneşti cu privire la problemele dezvoltării economice ale Transilvaniei menite să înlăture subdezvoltarea forţelor ei de
producţie. Aceste preocupări s-au materializat în propunerile intelectualilor cu privire la introducerea unei agriculturi raţionale cit şi în cele
cu privire la dezvoltarea industriei la românii din Transilvania.

A. PREOCUPARI lN VEDEREA INTRODUCERII UNEI
AGRICULTURI RAŢIONALE
Condiţiile economico-sociale din Transilvania celei de a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea au fost de aşa natură încit românii au fost siliţi
să se ocupe în covîrşitoarea lor majoritate de agricultură. Dar şi aceasta,
deşi constituia principala ocupaţie a poporului român, se găsea într-o situaţie nesatisfăcătoare. ,,Poporul nostru constata un intelectual român
- este un popor eminamente agricol şi cu toate acestea agronomia şi economia lui sint în starea cea mai primitivă" 6 • O asemenea afirmaţie atră
gînd atenţia asupra carenţelor agriculturii româneşti transilvănene urmă
rea să demonstreze necesitatea întreprinderii de urgenţă a unor măsuri
de dezvoltare a ei. Unui scop asemănător îi era subordonată şi analiza
efectuată de Nicolae Cristea, care releva peste patru ani că „Vorbind (... )
despre poporul nostru român în special, acesta din ramii naţionali, se
ocupă, putem zice noi numai de agricultură, pentru că fabrici avem în
patria noastră numai una (... ) Dar chiar şi în practicarea agriculturii,
. pcporul nostru e departe înapoi, pe lingă celelalte popoare din alte ţări de
aceeaşi ocupaţiune, însă mai înaintate în cultură" 7 •
Preocupîndu-se de starea agriculturii şi subliniindu-i şi importanţa,
economiştii aveau în vedere nu numai rolul ei deosebit în viaţa românilor transilvăneni, ci erau conduşi şi de unele idei de natură fiziocratică,
care atribuiau acestei ramuri rolul fundamental în contextul economiei
naţionale. ,,Agricultura scria în acest sens Pavel Vasici - este un ram
atît de însemnătoriu în economia rurală, incit în limbile romanice numirea aceea cuprinde mai toată economia cu care se îndeletniceşte ţăranul.
Ocupaţiunea aceasta pentru stat are atîta însemnătate, incit mulţi bărbaţi
de stat nu s-au sfiit a zice, că ea este temeiul pentru înflorirea şi fericirea vieţii sociale"~. Munca în agricultură, explica acelaşi intelectual român, asigura trebuinţele vitale nu numai pentru cei ce se ocupau cu ea,
„ci şi pentru ceilalţi locuitori ai unui stat, care se coprind cu dregătorii
publice, cu comerţul şi industria" 9 • Iar din prisosul obţinut de ţăran se
poate hrăni „un număr îndoit de locuitori" 10 .
6 Ion C. Tacitu, Starea cea mizeră a unor comune din Ţara Oltului, în GazTrans
XXXV. nr. 6:l din 24/12 :mgust 1872.
7 Nicolne Cristea, Revi.~ta asupra stării noastre politice, culturale şi economice,
în Tel<'graful Român, XXIV, 1876, nr. 8 din 25 ianuarie (6 februarie) 1876.
M Pavel va~ici, Agricultura, în Telegraful Român, III, nr. 2 din 5 ianuarie
18S5.

~- Ibidem.
10 Ibidem.
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Economia rurală ca profesiune era considerată ca fiind cea mai imla toate popoarele civilizate. .,Prin ea, se făcea o afirmaţie, devine un popor independent din afară şi se consolidează înăuntru, pentru
că el singur îşi produce necesarul. Ea ocupă imediat mai mult de jumătate
din populaţiune şi celălalt rest este imediat ocupat prelucrînd mai departe productele luate sau negociindu-Ie" 11 •
Tocmai din faptul că agricultura era considerată ramură fundamentală a economiei decurgea şi neliniştea intelectualilor români pentru starea ei necorespunzătoare. Ei constatau că agricultura transilvăneană era
slab productivă, rău organizată, folosindu-se de procedee agrozootehnice
înapoiate, unelte învechite, care nu uşurau suficient munca lucrătorilor.
Iar lipsa unor relaţii corespunzătoare a avut ca efect slăbirea fertilitiiţii
solului, care „a dat roade tot mai puţine şi mai rele" 12 .
Economiştii transilvăneni au observat legătura dialectică dintre cauzele care înrăutăţeau starea agriculturii şi ruinarea micilor agricultori.
Scăderea randamentului agriculturii avea ca efect ruinarea micilor producători agricoli, care, Ia rîndul său, accentua procesul de degradare a
acestei ramuri economice. Stoparea procesului de ruinare a micilor producători trebuia să aibă ca efect frînarea fenomenelor de degradare a agriculturii, şi invers. ,,După ştergerea iobăgiei Ia 1848, cînd foştii iobagi deveniseră liberi şi proprietarii sesiunilor şi realităţilor ce le aveau, credea
omul, că starea lor se va îmbunătăţi mai tare şi că lor Ie surîde un viitor
mai ferice - şi ce să vezi! după un decurs de numai 2 decenii (... ) sînt
căzuţi la mizeria cea mai mare, sînt deveniţi Ia sapă de lemn! Sate întregi,
mai mici şi mai mari, în comitale (... ) - au în sinul lor proletariat"'~.
Exploatarea neraţională a avuţiilor naturale, efectuarea unei agriculturi primitive a dus atît la scăderea fertilităţii solului cit şi la sărăcirea
ţăranului român. Neîngrijirea pentru refacerea fertilităţii solului a creat
o asemenea situaţie incit ţăranul care „odinioară semăna puţin şi secera
mult, ast,lzi (1875 - n.ns.) seamănă mult şi seceră puţin şi ca rezultat (... )
sărfria poporului a ajuns la culme" 14 . Ţăranii ajunseseră într-o asemenea
stare incit îşi vindeau vitele şi ţarinile străinilor pentru a-şi cumpăra cereale şi a-şi plăti impozitele. Impozitele plătite statului şi comunelor erm,
atît de mari incit achitarea lor se făcea nu numai din plusprodusul obţinut
în gospodărie, ci înghiţeau şi o parte din munca necesară.
Neliniştiţi de starea necorespunzătoare a agriculturii, economiştii transilvăneni atrăgeau atenţia că menţinerea ei într-o asemenea situaţie, echivala cu menţinerea într-o stare materială precară a întregii naţiuni române. ,,E constatat - scria Ştefan Pop - , că poporul nostm în timpt;l
de faţă economisează cu mult mai rău ca străbunii săi (... ) ei dar trebuinţele sale au crescut (... ) şi dacă poporul nostru mai întreg agricultor.
portantă

11

Bartolomeu Baiulescu, Despre unele mijloace, care ar putea ameliora starea
a poporului român, în Transilvania, VIII, nr. 19 din 1 octombrie 1875.
12 Eugen Brate, Prăsirea vitelor în Ungaria şi Transilvania, în Foişoara Telegrafului Român, III, nr. 6 din 17 martie 1877, p. 1.
13 Căderea ţăranilor români la mizerie-sărăcie-de desperat, în Telegraful Homân, XV. nr. 79 din 1/13 octombrie 1867.
14 Dimitrie Comşa, Prelegere populară ţinută în Adunarea generală din Orlat
a despărţămîntului III al Asociaţiei trane, în Telegraful Român, XXIII, nr. 56 din
17/29 iulie 1875.
materială
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nu va înainta în acest ram de cîştig, precum înaintează alte popoare,
păşind cu timpul înainte, trebuinţele îl vor copleşi şi nimici cu totul,
nefiind în stare a le suporta (... ) Apoi cînd va decade poporul rom,în
agricultor, atunci e decăzută întreaga na'.iune română, care, precum ştim,
mai toată se ţine de această clasă de oameni"! 5 . Pentru evitarea unei asemenea situaţii, intelectualităţii transilvănene, se susţinea adeseori în presă,
ii revenea sarcina de a-i îndmma pe ţărani să înfăptuiască o agricultun'i
raţională, rentabilă, capabilă de producţii sporite pe suprafoţ.e mici.
Un asemenea obiectiv se putea realiza însă numai în condiţiile ln
care se luau şi măsuri de stopare a ruinării micilor producători agricoli.
„Din toate părţile - scria Nicolae Cristea - se aud faime (... ) c,1 ţăranul
nostru începe a-şi prăpădi moşioara; (... ) dan'i nimenea nu se încearci'1
încă de a scruta, în mod raţional, cauzele răului acestuia, ce poc1te aduce
îndeosebi ruinarea noastră naţională!" 16 . Ruinarea prin pierderea prnpri::tăţii ţărăneşti ameninţa însăşi dispariţia na1,iunîi române ca entitate de
sine stătătoare. ,,De aceea - atrăgea atenţia Nicolae Cristea - e foarte
de lipsă pentru prosperarea noastră în general să-şi păstreze c0! purin
ţăranul nostru posesiunea şi averea sa, dacii nu este în stare s;-1 şi-o înmulţească; ian'i de aWi parte e rău şi pericol pentru prosper,1;-e;.i •,a,iunii
întregi, cînd îşi prApădeşte averea, posesiunea sa; mai r{m îns{1 cînct las;."'1
să devină aceasta în mîini străine!
DRr nu numai din punct de vedere curat naţional economic, ci chlar
şi din punct de vedere politic cade în dauna naţiunii îmtn'\inare:1 2-✓ crii
naţionale; fiindcă cu deosebire la noi exercitarea celor mai scumpe drepturi politice e Jep.:it,1 de posesiune şi prin urmare prin pierderea posesiunii
se pierd şi drepturile însuşi" 1 î. Prin păstrarea proprieL'\ţii, rom;1nii îşi
menţineau posibilităţi sporite de exercitare a drepturilor lor politice. Era
necesar, în acelaşi timp, ca românii să-şi consolideze forţele economice
,,prin construirea unei clase numeroase de proprietari avuţi" 18 consi~lera1_i
a fi „stîlp al oricărei ţări agricole" 19 . In fond se propuneau măsuri atît de
frînare a procesului de fărîmiţare al proprieE,ţii ir.ici funciare c:ît ~i ele
creare a unei burgtezii agrare la sate.
Preocupaţi de soarta poporului român, publiciştii trnnc-ilviineni considerau că ruinarea ţ{irănimii va putea fi evitalc'i, printre altele, prin inc:,'tarea divizării proprietăţii funciare între moştenitori, atribu:rca fiectirei
gospodării unui singur moştenitor şi orientarea celorlalţi fii ci'itre alte activităţi neagricole, în special spre meserii. Se spera că frînarea divizJrii
proprietăţii va contribui la formarea unor gospodării rurale mni puter-nice din punct de vedete econom1c, capabile să furnizeze mai multe produse, să acumuleze sume mai mari de bani în vederea modernizării <!C1' Ştefan Pop, Romdnii şi. agricultura, în Economul, II, nr. 2 din 1/13 februarie 1874, p. 10.
w Nicolae Cri~tea, Producţiunea şi consumaţiunea la poporul nostru ţărnn, în
Telegrafnl Român, XXII, nr. 20 din 10/20 martie 1874.

17

Ibidem.

Dimitrie Comşa, Studii asupra s~ării noastre economice, în Foişoara Telegrafului Român, I, nr. 1 din 1 ianuarie 1876, p, 6.
1~

19

Ibidem.
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tivitc:'iţilor agricole. Se dorea să se ajungă „la o bunăstare materială între
economii noştri"2°.
Dar proprietatea funciară, atrăgeau atenţia economiştii români, va
trebui nu numai păstrată, ci mai eficient folosită. Se cerea deci o economie agrară intensivă. O asemenea economie era considerată ca fiind baza
creşterii nivelului de trai al ţărănimii. Experienţa a relevat că popoarele
care şi-au perfecţionat agricultura au obţinut recolte mari, şi-au sporit
bunăstarea şi, de aceea, este bine scria Pavel Vasici - ca „poporul
romfm (... ) să-şi perfecţioneze şi el ocupaţiunea sa agricolă" 21 . ln acest
scop se cerea lichidarea vechilor metode înapoiate de agricultură, înlocuirea lor cu metode noi, pro~resiste, ceea ce ar fi dus la creşterea productivihiţii şi produc"ţiei agricole. Ştefan Pop scria, de exemplu, că „măiestria
de a cultiva pămîntul ereditată de la părinţi, astăzi, în lumea vapoarelor
nu mai este bună, nu ne mai poate susţine" 22 .
Reducerea suprafeţelor agricole ce revenea pe locuitor ca urmare a
sporirii pow1laţiei accentuau şi mai mult necesitatea părăsirii vechilor metode de agricultură şi înlocuirea cu altele noi. Munca încordată bazată pe
metode vechi, pe tehnică rudimentară, nu putea contracara efectele nep:ative pe care le nveau formele de exploatare la care era supu-, ţ,'iranul
rom;.1n din partea moşierilor. arendaş:lor, speculanţilor şi de cci.t;-e statul
dualist austro-un_f!ar prin politica sa fiscală antipopulară şi antinationali·1.
în scopul realiz,'irii 11nei agriculturi raţionale, economistii transilvăneni
rf'camandau ca producţii1 vegetală să fie îmbinată cu zootehnia, ca ramuri
care ~-e compl 0 t0n7i1 reclnroc· producţic1 veQetală produce1 hrann nPce~;ir{1
pen'··,1 animn1e!e ce munc:i şi de producţiP, iar acestea, !a rîndul lnr furnizPaz;"i îngr{i~-ăminte rn1tura]e pentru producţia vePetah"i, de calitatea ~i
forţn ar.imalelor de mnncă depinzînd volumul si cc1litatPa execut:'irii m· 11 tor lncrări aoricole. L::i rî1:dul lor, producţia ver-?talli si creşterea vitPlN
era nncesar s• fie îml:inate cu alte ramuri: porriic11lt 1.ir:\ vitic11]+11r;i, apiculturi'\, avict 1 ltur;'i s.a. O :o.+Pnţie deosebită a foc:t ac0rdată intr0duc2rii 1 m0i
rotati.i ra~i-on21e şi 11nor cl"Olamente core"n:in:,:;'i~o,rP c11lt11rilo,..
Literatura econom:c:i agrar,} transilvănean:} este str;"ib/:itutci în tot
decursul celei de a doua jumătate a secolului al XIX-lea de ideea necesităţii îmbinării activităţilor agricole cu unele ramuri ale industriei casnice.
„Cu o economie bine organizat,'i - scria acelaşi Ştefan Pop - trebuie sii
fie împreunat şi vre-un ram de industrie, ca aci să se mai prelucre cel
puţin una parte din productele crudn f' 1 prPtu1 mai bun" 2 ~. Era necesar
s,i s0 tinii. seama de situatia c5 „productele crude totdeauna sînt mai
ieftinP c.=i m,mufacturile, fii°ndcă peste preţul productului crud trebuie să
sp riL'iteasc,'i si măiestria sa1_1 industria împreună cu lucrul" 24 . Industria
casnic:'"\ îndeplinea un triplu scop: a) valorificarea unor matPrii prime
furnizate de agricultură; b) sporirea valorii aceloraşi materii prime printr-o nrelucrare superioară si c) folosirea mai deplină a timpului de lucn.1,
contribuind la reducerea caracterului sezonier al muncii în agricultură.
1

0

20 Stefan Por. Pentru cc srirăceşte poporul agricultor, în Economul, I, nr. 16
din 1°· 1'27 sentPmbrie 1A73, 1"'- 123.
~1 Pavel Vasici. Agricultura. Economia de cîmp, în Telegrafu' Român, I, nr. 9

din :i 1 j:inq:wic- 1A';3_

n StPhn Pnp. Economia
23 _rbidem, p. 2.
21 Jbi'.frm. 'J. :l?.8.

mrală,

Blaj, 1881

(prefaţă fără pagină).
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Spre deosebire de agricultura tradi(ională cea raţională, modernă devenea capabilă să transforme pămînturile sterpe în terenuri agricole productive. creîndu-le o nouă fertilitate cu randamente înalte. ,,Rezultatul cel
mai mare ce se dobîndeşte de la agricultura perfecţionată este, că ea produce mult sau prin împuţinarea şi micşorarea cheltuielilor întrebuinţate
pînă acum, ori prin înfelurirea şi întrebuinţarea productelor cu care s-a
ocupat agricultura obişnuită pînă în timpul acesta; sau prin producerea
de articuli şi obiecte noi necunoscute rutinei agricole pînă acum" 2:;. Deci
agricultura raţională era deschisă la nou, receptivă la noile metode şi
procedee de cultivare a pămîntului şi creştere a vitelor.
Articolele şi lucrci.rile publicate de militanţii sociali, care a"J a v11t ca
obiect analiza problemelor economice cu care se confrunta agricultura
transilvăneană. au contribuit la r[1spîndirea cunoştinţelor despre asolci.mente raţionale, îngrijirea culturilor, îmbunăt[1ţirea viticulturii, pomiculturii etc. Activitatea unora pe foturi experiment::ile ca ~i expozi\iiie d.:: vite
au avut şi ele aceeaşi influenţă. Dar fiind realizate în condiţiile socl·1leconomice ale orînduirii capitaliste ca şi ale unei administr2ţii de stat
ostile românilor transilwi.neni, metodele propuce de intelecttwli şi publicişti n-au putut opri procesul de ruinare a micilor produciitorl o.:;ricoli,
creşterea suprapopulaţiei agrare şi nici alte aspecte negative.

B. OPINII PRIVIND DEZVOLTAREA INDUSTRIEI
LA ROMANII TRANSTLVANENI

In problematica industrială, economiştii şi publiciştii transilvăneni au
atras atenţb asupra slabului nivel al dezvolUirii industriale a Transilva- ·
niei încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aceast{1 stare s-a
constatat însă şi în cea de-a dm1a jtim?tate a secolului amintit şi în primele două decenii ale secoh1lui actual. ln puţine regiuni ale lumii dispunînd de condiţii favorabile industriei, constata un publicist, i-a11 stat în
calea dezvoltării piedici atît de multe ca în Transilvania. Sistemul de prohibiţiune comercială şi industrială din Trar.c:i)vania ocrotea meseriile saşilor care „pînă în ~ 849 erau monopolizate mai ca sistemul de caste în
India şi Egipt cu mii de ani" înainte de era noastră, .,unde numai fiul
preotului putea fi preot, fiul soldatului putea fi soldat, fiul negustorului
negustor ş.a.m.d. "26_
Dar reprezentanţii claselor dominante din Ungaria, interesa 1i în a-i
menţine pe românii transilvăneni sub domina~ie naţiona!A, econc.mică şi
socială, făceau abstracţie de împrejurările istoricP, ri\spîndind numeroase
teorii denigratoare cu privire la capacităţile, dexterit;i.ţi]P şi exercitarea
procedeelor industriale de către populaţia românească .. /~întem dedati scria Partenie Cosma - a fi întîmpinaţi din partea c0rnpRtrio~i1or nostri
cu imputerea, că poporul român este peste tot mai îndărăpt în to '.i ramii
Pavel Vasici, op. cit.
Supliment la economia naţională, în Telegraful Român, XXIII, nr. 19 din
6/18 mai 1875.
~
26
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de cultură ca multe alte popoare din patrie. Ei bine chiar de ar fi a~a.
cine poartă vina? poporul român în nici un caz!
N-are românul altă vină decît numărul, tenacitatea şi eminentele
calităţi, cu care l-a înzestrat natura (... ) Dezvoltarea acestor virtuţi a
trebuit paralizată în trecut prin legi apăsătoare pentru el, şi prin privilegii pentru alţii, căci în condiţiuni egale poate n-ar fi putut concura cu
ci acele popoare, cărora în urma credibilităţii şi blîndeţii sale le-a succes
a-l aservi"n. Codicele de legi din Transilvania nu numai că-i privau pe
rom{mi de drepturile politice interzicîndu-le şi exercitarea unor meserii,
ci le interziceau pînă şi „a purta veşminte mai fine" 23 • Interzicîndu-li-se
exercitarea meseriilor şi a unor activităţi industriale şi comerciale, românii în mod logic, firesc au rămas în urmă în dezvoltarea industriei faţă
de naţionalităţile conlocuitoare din Transilvania. Pentru aceasta ei nu
puteau însă fi învinuiţi şi nimeni nu avea dreptul să-i considere incapabili
de progres economic în general, de lipsă de înclinaţie către meserii şi
industrie în special." ,,Ar avea drept cineva a judeca pe români, dacă ar
nutri antipatia chic1r cD.tre acei rami de cultură, pe care din. neam în neam
nu i-a cunoscut, pentru că nu-i era permis a-i cultiva? (... ) Este în drept
cineva a judeca pe român pentru că el a rămas îndărăptul celor privilegiaţi? Aş crede că omul serios şi iubitor de dreptate are numai să adrni:-c ş: puţinul progres ce după un timp atît de scurt şi cu mijloace mod":'~te, poate observa la români pe toate terenele de cultură - căci ro1r.ând şi astrizi în era egalei îndreptăţiri, departe de a fi încurajat din
mijloucele statului, la care el contribuie milioane, este a,,izat nur1ai la
~;':r,-.cia Sil, şi înc{1 şi aici la tot pasul paralizat, denunţat şi suspicionc1t în
celrl mai sfinte sentimente patriotice ale sale"'~n.
Dar nu n•1111ai îrnprejnJrile din trecut explcau insuficienta dezvolt2re a ind:1st,iPi şi meseriilor la românii trnnsilvăneni. SL'irile stacilite
c'.,1p,-i insL111rarea dualismulcii austro-ungar, la 1867, nu-i favorizm1 nici
< le pe ru,.~;îni Privile,c:'iile şi discrimirn1rile se păstrau încă sub multiple
fc,;·rne. l:1 statul unyar, ~:cria Partenie Co::;ma, diploma de n'.)bil era mai
.~pi·eciclL·, d('C'it cea de inclm,triaş şi comerci,mt. Guvernele maghiare înfiin'.:1·.1 liu:c indu':'triale şi şcoli de meserii numai în ţinuturile locuite de
secui, saşi ~i maghiari, neglijind complet înfiin,,area acestora în mijlocul
rq ittnilor cu popula.ie compactă sau majoi·it;-ir[l româneasc,i. ,,Vedem, de
e:-r~·rri1:lu, Ci1 aple61rile poporului secuiesc s:nt studiate şi CJnsiderate din
tc•~"!te punctele de vedere. Are aplecace spre bdustrie? Vine guvernul şi
în l'"ijloc111 lui ridicft şcoli industriale pe spezele statului (... ) Tot aşa se
urnwc;ză ~ii c,1 cel ma:-_;hiar. Ei bine? Să tac de alte ţinuturi ale patriei
noa~tre: întreb numai, cu ce posedă mai puţin simţ pentru industrie decît
scclli11l P.E. 1V1oţul din Mtµ1ţii Apuseni ai Transilvaniei (... ) sau părţile
Eei11şului şi ale Vaşcăului din Comit.atul Bihariei, unde în fiecare comună
se cultiv;1 cîte un ·ram de industrie? Cu nimic! Şi totuşi nici în minte atrDgea atenţia Partenie Cosma - nu-i vine nimănui ca şi în aceste părţi
"' Partenie Co~ma, Discurs cu ocazia deschiderii expoziţiei române din Sibi1,
in 15/27 aw1u~t, 1881, în GazTran$, XLIV, nr. 94 din 20 augu5l/l septembrie, 1881.
2, Tb:dem.

"' ibi:Iem.
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ridice institute din care să înveţe poporul a se perfecţiona, ca din laboarea sa să poată trage un folos corespunzător ostenelilor sale'' 30 .
Apropiată de popor, interesată în îndrumarea lui spre progres economic, social şi naţional, intelectualitatea românească a înţeles că o naţiune fără o economie dezvoltată al cărei suport de bazei este industria
este ameninţată cu dispariţia. ,,Un popor care nu are industrie, - atrăgea
atenţia un învăţător acela-şi varsă averea lui materialii c;ştigaL·1 cu
multă trudă şi sudori în mîinile străinilw, sărăceşte şi în urma săr:1ciei
ilecade atît moralmente, cit şi spiritualminte, şi la urma urmelor dispare
1n rîndul celorlalte naţiuni" 31 •
Atrăgînd atenţia asupra aceluiaşi aspect, un profesor braşovean scria
Ce'i majoritatea meseriilor erau exercitate de maiştri străini, românii devenindu-le tributari pentru cele mai simple lucruri, executînd „lucri\rile
cele mai grele şi cele mai neplăcute pentru o plată de njmica"'~ . .)i J;,
aceea, spunea el „Ne vedem (... ) periclitată chiar individuc:litatea""~. Deci
în condiţiile în care într-o ţarc"\ existau mai multe naţionalităţi, ace:1 r.aţiune care era lipsită de industrie era ameninţată cu dispariţia şi asimilarea ei de către celelalte naţiuni conlocuitoare.
Dar neglijînd industria, românii erau periclitaţi şi ameninţaţi nc1 numai din interior ci şi din exterior. Prin schimbul neechivalent, venitul
naţional se scurgea din ţările slab dezvoltate industrial c~itre cele industrializate. Poporul lipsit de industrie „este silit a-şi procura numeroasele
obiective industriale din ţări strcline, în acelaşi timp este silit a exporta
şi a da în schimb o parte corespunzătoare a materiilor sale brute (... )
O altă scădere, ce vedem însoţind lipsa de industrie, c[1 materiile brute
reîntorcîndu-se în ţară sub formă de obiecte industriale, d.e. sub formă d~
fftină, postav, unelte agricole etc. poporului exclusiv agricol, precum este
lDporul român nu-i nimîne decit a plăti cheltuielile de fabricaţiune, care
ar fi mai mici şi cheltuielile de transport, care ar dispare cînd fubr:caţi L:nea s-ar face în ţară" 3 4.
Efectele pozitive ale industriei, explicau economiştii rom{mi, au sh1t
întotdeauna în centrul atenţiei celor preocupaţi de progresul omenirii, a
„acelora, care - după cum se exprima Arsenie Vlaicu - , au la inim;i
progresul moral şi material al naţiunii lor" 35 , iar baza acestui dublu pro~res „a fost şi trebuie să fie industria" 36 . Pînă către sfîrşitul secolului trecut puţine state reuşiseră să irezolve problema industrializării, iar acolo
unde s-a rezolvat total sau în mare parte „aflăm naţiuni şi state ajunse la
bunăstare şi înflorire pe toate terenele" 37 • ,,Aceleaşi popoare prin industria
lo, au ajuns la cel mai înalt grad de civilizaţiune" 33 . Acestea se bucură de
30

Ibidem.
n George Joandrea, Meseriaşii noştri, în Telegraful Român, XXXV, nr. 94 din
20 august (10 sept.) 1889.
n Arsenie Vlaicu, Citeva noţiuni despre industrie şi însemnătatea ei, în GazTrans, XIL, nr. 255-258, 1887.
3 3 Ibidem.
31 Dimitrie Comşa, Studii asupra stării noastre economice, în Foişoara Tel<'grnfului Român, I, nr. 2 din 15 ianuarie 1874, p. 12-13.
35 Arsenie Vlaicu, op. cit.
3 ~ Ibiiem.
3 7 Ibidc>m.
38 Ibid<'m.
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cele mai mari binefaceri ale progresului uman, pe cind cele lipsite de
industrie „zac şi lîncezesc în lanţurile şi întunerecul barbariei" 39 •
Industria, susţineau economiştii români, permite valorificarea tuturor
resurselor de care dispune o ţară, concomitent cu îmbunătăţirea bunăstă
rii populaţiei. Transilvania, scria un publicist, dispune de „toate trei felurile de f:i.pturi în care se subîmparte tot ce existci în materie pe lume ( ... )
Animalele sînt reprezentate, plantele încă şi mineralele asemenea în destul de mare măsură" 10 . Prelucaarea în ţară a lemn11lui, cărnii, lînii, inului,
cerealelor şi prefacerea lor în fabricate cu ajutorul energiei apelor şi. căr
bunelui de care dispunea Transilvania ar fi avut drept consecinţă faptul
6. .. ui1 ~:.1m·}r de oameni, care trebuiesc să pribegească astăzi în ţară ~i
~trc'iinătate, 1umătate r·oi şi mai murind de foame, sa11 Uaorind11-se m; 1 i
t;irC' dec1t nişte anachoreţi: i-ai putea vedea nutriţi, îmbrăcaţi mai bine,
locuind în locuinţe mai bune ~i mai sănătoase. ba şi în număr mai mnre.
Cu astfel d,2 bunăstare ar creşte şi îndemnul spre lucrări mai desfătf'1toare. Ora~e mai bine clădite, drumuri mai bune şi împănate cu arbori;
nu atîtea coaste goale şi expuse secetelor pentru că înmulţirea cetăţilor
~i cetăţenilor ar atrage după sine o mai mare diligenţia către agricultur,i
rationalt1, către ţ!rădinărit, pomărit ş.a. îmbunătăţiri care urmeaz,1 lanţ
unele dupu altele""1.
Industriei şi alături de ea comerţului i se atribuia un rol atît de imporhmt încît un militant social scria că: ,,In trecut, în prezent, şi aşa va
f'i şi în viitor, rl.ezvoltarea industriei şi a comerţului care estP. strîn'> le1wtri
de acea,;ta, n fo,;t, osia în iurul căreia s-a învîrtit o viaţă mai mişcată c1
popoarelor" 4 ~. Iar un alt fruntaş al viet,ii sociale şi naţionale româneşti
afirma cateroric: ,.Industria este în timpul de astăzi m{\<:ura în care se
ctimpiine<;tf' valoarea unui popor" 43 . I se atribuiau astfel industriei nu
numai v;:iknţe economice, ci şi sociale, politice, culturale şi morale. Starea
ei punea în luminii capacitatea de creaţie a unei naţiuni.
Ia r,'punc>rea m1-1ltiple!or valenţe atribuite industriei şi rolului ei în
f'conom;a n;:iţională o atPnţie dem:ebită a fost acordată în publicistica
transilvJneană cuplului industrie-agricultură, semnificaţiei reciprocităţii
şi complementarităţii lor în dezvoltare. întemeierea unei industrii modeme, scria Ion Roman, crează premizele agriculturii raţionale ca atare cit
şi ale unei ştiinţe agricole autentice, iar prin sporirea cererii la produsele agricole contribuie la creşterea valorii pămîntului, stimulîndu-i pe
proprietarii funciari într-o mai înaltă valorificare a lui, sporindu-i fertililitatea artificială. Este un „lucru natural - scria Ion Roman - că numai
după ce va fi pusă baza sigură şi solidă la o ind11strie naţională, poate
fi vorba de a trata economia rurală ca ştiinţă, prin urmare numai atunci
creşte preţul pămîntului şi prin aceasta devine proprietarul de pămînt
avut, liber şi independent. Agriculturei raţionale trebuie să-i premeargli
3~
40

Ibidem.
Do;u1 zile prin ţară, în Telcgrafnl Uom<ln, XV, nr. 71 clin 3/15 septembri(!

1R67.
' 1

!11idem,

Nicolae Criste", Din o prelegere în Reuniunea me.<erirzşilor din Sibiu, în
Telegra[nl Român, XXI, nr. 19 din 8/20 martie 1873.
43 Partenie Cosma, op. cit.
,i
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industria naţională" 44 • Industria asigurînd prelucrarea produselor agricole,
le adăuga acestora valoare, le asigura o mai largă valorificare pe piaţa
internă; contribuind împreună ca produsele agricole industrializate exportate în volum mai mic, dar cu valoare mai mare, contribuiau la reducerea spezelor de transport care rămîneau astfel în beneficiul agricultorilor.
Se simţ.ea necesitatea, scriau economiştii transilvăneni, ca în dezvoltarea industriei si't se evite concentrarea ei în cîteva centre din imperh:,
să se clpropie de centrele de consum sau de cele producătoare de materii
prime etc. Aceasta pentru a evita transportul unui mare volum de materii prime, care sc:idea rentabilitatea agriculturii. ,,Unele mărfi de volum
m~r~ cum sînt productele prime ale agronomiei, duse pînă la oarecare
depărtare, nu mai valorează nimic, fiind preţul lor mistuit p:-in spn2: ~
de fransport. Toate aceste speze se substra.g din preţul productelor şi agrnnomul primeşte pentru munca sa tocmai cu atît mai puţin, pe cît foc ~pezele de transport la care se ada"Jgă cîştigul comerciantului" 4;;_
Agricultura rutinieru, fiind slab dezvoltată, nemaicorespunzînd noilor
c,?rinţe sporite ale poporului român se simtea necesitatea acut,i a diversificării activităţilor populaţiei româneşti. ,,Trebuie scria Ion Roman sti lucrăm din toate puterile, ca o parte a poporului nostru .să îmbriiţiş2ze
industria şi comerţul ( . .. )" 4n.
Tocmai ca urmare a slabei diversificări a activităţilor, românii transilvăneni au vîndut industriaşilor saşi şi unguri produsele agricole neprelucrate; le-au cumpărat înapoi prelucrate de la aceştia foarte scump. Mon'.)polul şi privilegiile meseriilor i-a ajutat pe meseriaşii saşi şi unguri s,·t
se îmbogăţească pe seama românilor, să întemeieze oraşe şi si'i-i aservească mai puternic pe români. ,.Ţăranul dă dară muncă îndoit[t şi întreită în schimb pentru obiectele prelucrate de care are lipsă . .l\ccasL
. dife:-entă în dauna româ"lului, ar înceta atunci, cînd am avea inch.J:;;.tri ~
naţională; atunci banul ar circula între producători şi consumen(ii români"17.
Din foptul că ţăranii români nu aveau adeseori pieţe de desfacen•
apropiate - tîrguri şi oraşe - decurr,ea uneori sărăcia lor. Iar exe,citar~a de către români în covîrşitoarea lor majoritate a activităţilor ac1ricole,
denotă o slab[1 diviziune a muncii în rîndurile lor. Ei produceau :1p'.-'E)T)e
n•.!mai un gen de marfi'i - prorluctie aqricolă. ,,Dacă, de exemplu, ~./3 di.o
populaţia română ar fi industriaşi şi comercianţi cum sînt !n alte
pJpo'.'re - nici o îndoial,i că poziţiunea poporului nostru s-ar sc11 imba
spre mai Uno"·11 .
Se poate spune că prin stimularea dezvoltării agriculturii, industria
contribuia la sporirea posibilităţilor de acumulare în agriculturii, iar
ace.:ista la rî:ridtil s,1u, echivala cu posibilită'_i mărite de investiţie şi achi" Ion Hernan. Care est(' wiPvărcita cauz,1 a emigra;iunii la noi, în O'.>scruaturul,
\'I, nr. P din 12/14 februarie 1883.
"' Idem, .-1gricultura, i;ulustrw, comerţul, în Observatorul, VI, nr. 72 din 10/22
septembrie 1883.
4n
47

Ibidem.
Ibidem, nr. 74 din 17 /29 septembrie 1883.

48
Idem, Cnm sc1 întemeiem clasa de mijloc care ne
din 29/17 octombrie 1884.

lipseşte,

ibidem, VII, ni-, JJ
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:liţie a unor unelte şi maşini moderne, ce contribuiau la uşurarea şi sporirea productivităţii muncii agricole. Desigur, proprietatea privată frina
acest proces, mai ales cea de natură moşierească şi cea pitică. Dar tendinţa
generală rămînea: dezvoltarea industriei stimula modernizarea agriculturii.
O atenţie deosebită au acordat-o intelectualii transilvăneni descrierii
situa;iei economice a ţărilor industriale şi a celor agrare şi naturii relaţiilor dintre ele.
In ţ.:-1rile industriale, susţineau publiciştii români, populaţia este mai
activă, mai întreprinzătoare, cu tendinţe mai accentuate spre libertate şi
, 1„mocrn(ic>, în schimb în ţările agrare predomină prejudecăţile, spiritul
intreprinzdtor este mai slab, tendin:a către libertate şi democraţie este
mai uşor reprimată, populaţia avînd un nivel de viaţă material şi spiritual
scăzut. Poporului român, ca popor agrar nici „trebuinţele cele mai primitive nu-i sînt satisfăcute, căci munca de peste vară şi toamnă, c:bia a
treia parte a anului, nu e în stare să producă atîta cit le cer trebuin':ele
sale în decursul anului (... ) 1n ţinuturile unde industria se exercitează pe
o sc;.iră mai întinsă în fabrici mari milioane de oameni cîştigă pîinea de
toate zilele ocupîndu-se cu lucruri, ale căror producte sînt departe de a le
consuma ei în~işi. In loc să producă ei înşişi toate cele de lipsă prin si!1e
::i să se mulţumească siliţi cu ele, bune sau rele, cum se întîrnplă la popoarele agricole, el schimbi. cu înlesnire fructul muncii sale cu cele trebuincioase şi astfel îşi procură ceea ce-i lipseşte"rn.
Efectele nega 1:ive de concurenţei capitaliste a ţărilor industriale ::!Sllpra popoarelor agricole au constituit pentru economiştii transilvăneni un
anwme11t în pl11s pentru a-i îndemna pe români ·să dezvolte o industrie
na~iona 1[:. · Concurenţa „puternică a altor popoare ne sileşte a schimba în
parte direc:_iunea economică de pînă acum a poporului nostru. Trecerea
lui din starea de agronom în starea de popor industrial este necesară şi
urgentă";;·>.

Dispunînd de forţe productive superioare, impunînd nu numai preţurile produselor manufacturate, pe care le oferă spre vînzare, ci şi preţurile la produsele agrare importate, ţările industriale au posibilitatea să
sustragă prin schimbul neechivalent o mare parte din plusprodusul creat
în ţările agricole. ,,De aici urmează, că ţările agricole plătesc tribut celor
industriale şi sărăcind, devin dependente de acestea" 51 • Dacă o ţară nu-şi
va întemeia o industrie proprie, ea va rămîne „săracă şi totdeauna în
lipsă de bani, dar şi tributară ţărilor industriale şi sub toate punctele de
vedere dependente de acestea" 52 •
Descifrînd esenţa şi natura concurenţei dintre ţările bogate şi ţările
sărace în condiţiile capitalismului, Ion Roman considera că o asemenea
concurenţă urmăreşte exploatarea, supunerea şi încălcarea independenţei
economice şi a suveranităţii naţionale a celei de a doua categorii de ţări
49

Vezi: Arsenie Vlaicu, op. cit.
Ion Roman, Sd naţionalizăm capitalele~. in Observatorul, VI, nr. 71 di-n
7/19 ~eptembrie 1883.
51
Idem, Idei şi principii eco11omice, ibidem, VIII, nr. 10 din 14/26 februarie
50

1885.

52
Idem, Despre industria d,e hirtie din Transilvania, ibidem, nr. 48 din 115/28
ilUlie 18fg_
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de către prima. ,,Concurenţa între ţări neegale, între două naţiuni sau
staturi care se află în grad de cultură diferită, de exemplu, între un stat
ngricol şi un stat cu o industrie înaintată, această concurenţă aduce la
exploatare, sărăcire, ruină şi pierderea independenţei economice şi politice a celui mai debil faţă de cel mai puternic. Această concurenţă naţională care se poate numi „răpire" o vedem anunţată de către statele
cele puternice, de exemplu, Anglia, Germania prin cuvinte frumoase de
ducerea culturii la popoarele semisălbatice" 53 • ln fond autorul a descifrat
<lici politica de colonizare mascată sub fraze demagogice de „răspîndire"
~1 civilizaţiei şi culturii.
Toţţ adepţii dezvoltării Transilvaniei pe cale industrială au demonstrat că inc:IJ._istria se impunea cu necesitate obiectivă, deoarece ea era
singurul mijloc prin care poate fi întărită independenţa economică şi politică a ţării, să reziste presiunilor economice din afară, ridicîndu-se la nivelul ţărilor dezvoltate. Pînă şi poziţia geografică le impunea transilvăne
nilor industria ca o necesitate vitală. ,,Poziţia geografică a Transilvaniei
intre două ţări vecine mai mari, al căror pămînt e cu mult mai fertil,
ne pune alternativa că sau să îmbunătăţim industria şi comerţul să-l dezvolLi.m pentru ca să ocupăm în Orient teren cu productele noastre industrial2 sau să privim cu resignaţiune ca această ţară, prin urmare şi poporul nostru să fie şi să rămînă în veci săracă şi fără nici o valoare ec:,nomică şi politică" 54 • Deci numai prin industrie putea fi înlăturat statutul
ele ţarii slal.J dezvoltatu şi dependentă al Transilvaniei. ,,Viitorul, adică autonomia acestei ţări nu se poate mîntui altfel, decît numai prin întemeierea ~i dezvoltarea industriei care să fie proprie a sa; poziţiunea ei geografic:'"! impune imperios această chemare" 55 .
La obiecţiunile unora că industria transilvăneană nu ar avea sorţi de
izbîndă pentru că îi lipseau pieţele externe, iar cea internă era slab dezvoltată, Transilvania neavînd căi ferate corespunzătoare, fiind lipsită şi
de căi fluviale sau maritime, economiştii români au relevat că aceste
considerente nu erau întemeiate. ,,Şi chiar pieţele orientului să ne lipsească încă tot ne rămîne un cîmp deschis şi încă foarte larg în patria
noastră. Căci este ştiut, că este lege naturală, că, cu cit productivitatea
muncii este mai vie cu atîta se amplifică [trebuinţele] mai tare; pînă cînd
populaţiunea unei .ţări se mulţumeşte cu trebuinţe puţine, ocupă puteri
puţine şi specialităţile de lucru mai nu sînt, îndată ce se înmulţesc trebuinţele se înmulţesc şi specialităţile productelor, dară şi a producenţilor,
care apoi din urmă se ajută unii pe alţii (... ) meseriaşii se împintenesc
unii pe alţii, pe aceştia îi împinteneşte comerţul, care le poartă productele
de la un loc la altul şi aceştia toţi împintenesc pe producători, nutremîntul lor şi a productelor lor crude: pe agricultor, pe păstorul sau economul de vite, pe pădurar, pe grădinar, pe băieş, etc. etc." 56 . Cu alte
cuvinte autorul considera industrializarea ca fiind una din condiţiile înfăptuirii reproducţiei sociale lărgite în interiorul ţării.
sa Idem, Idei şi principii economice, ibidem.
:.. Idem, Cum să întemeiem clasa de mijloc care n«
nr. 67 din 12 noiembrie/31 octombrie 1884.
:ie

lipseşte?,

ibidem, VII,

Ibidem.

" Nicolae Cristea, D1upre pauperism, cauzele 1i delăturar1ra lui, C1' privire la
r•f•rinţele Transilvaniei, ln Telegrof•l Român, KXI, nr. 39 din 13/25 mai 1673.
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industriei pe plan mondial, economiştii
aceasta peste tot s-a dezvolt:.it
- afirma Partenie Cosma în
1881 - emulează statele întru aflarea pentru protejarea ei (a industriei n.ns.). Este deci un ram al culturii, care chiar între împrejurări normale
ar'2 lipsă de protecţiune deosebită; cJ sub persecuţiune nici cuget nu se
poate la el":;;_
Cu o logică strînsă, economiştii transilvăneni au demonstrat nec2sitatea dezvoltării industriei şi meseriilor la români şi posibilităţile re:.1k
existente. Ele trebuiau folosite în chip raţional, într-un scop bine determinat printr-o politic,1 econor.,ică bine chibzuit3., -care s{i. pună ac:::entul
pe protejarea industriei. Dar ideile economiştilor transilvăneni cu privire
la politica de protejare n-8.L' putut .iuca un rol nractic prea ma--c. Imperiul austro-ungar proteja num1i induc;cria părţilor c-entrale ale imperiului, cu precf.de;-e p-:- cea d:n A115tri:1.
Economiştii români au fost totodată conştir>nţi că în C'ondiţiile cci1:--~•-~~ .
istol·ice din cea de a doua jt,mătat~ a secolului al XIX-iea industrie: :w~ş
tcşugărească şi cea cnsnică îndeplineau încă un rol important în viaţa
poporului român 53 . Ei au evidenţiat c1cleseori greutăţile pe care le int'.mpina în acea perioadă industria de fabric:i clin Tr~insilvania, demorc'.:ir·,nd
că premizele sigure ale dezvoWi.rii unui puternic complex economic naţio
nal românesc se vor crea numai după înlăturnr0;_~ dualismului amtro-ungar şi realizarea statului naţional unitar român I,L)ria a confirmat ,1c2stc
previziuni. Infăptuirea statului naţional uniLir român a deschis noi pJ::ibilităţi, noi orizonturi indusţrici tramilv,k,ene dit de mult vitregiti'i de
Studiind istoricul

dezvoltării

transilvăneni au ajuns însă la concluzia că
cu ajutorul şi protecţia statului. ,,Şi astăzi

dominaţia austro-ungară.

TOADEH WNF,;:''.J

QUELQUES PROBU;MES DU DEVELOPPEMEt-JT PF. T;F.CONOMTF,
DE TRANSYLVANIE, EN VISION DE CERTAINS INTELLECTUELS
ROUMA1NS (1R50-HIOO)

(Resumc)
Dans la premiere partie de l'etude, on analise Ies conceptions de certains int€1lectuels roumains, qui en etudiant la situation de l'agriculture pratiquee par ies
paysans de Transylvanie, ont releve le niveau bas de la productivite, son organisation însuffisante, Ies methodes et p:'.>cedes agro-zootechniques perimes, Ies outiJ.<c
depasses qui ne favorisaient, pas du tout, le travail des paysans.
Cette situation imposait de plus en plus la necessite d'une agriculture rationnelle, capable d'augmenter la production et de freiner la ruine des paysans.
Dans la deuxieme partie de l'etude, on analise Ies conceptions des economistes
et des publicistes qui ont attire l'attention sur le niveau bas de developpement de,
!'industrie de Transylvanie, en proposant des solutions qui meneraient a la liq~idation de cette situation. Tous Ies adeptes du developpement de point de vue industriei de la Transylvanie ont demontre que le developpement industriei de Transylvanie etait une necessite objective, etait la seule voie de liquidation de l'arriere
economique, d'augmentation du niveau de vie et de Jiberation de la domination c;ociale et nationale.
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Partenie Cosma, op. cit.
Toader Ionescu, Probleme ale dezvoltării economice în opem lui Gew,/.'
Bariţiu, în voi.. Din gindirea economică progresistă românească, Editura Ştiinţii",:.,.
Bucureşti, 1968, p. 318.
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NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL IN MIŞCAREA
MUNCITOREASCA DIN ROMÂNIA LA ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA

Ideea în sine a respectării integrităţii teritoriale a fiecărei ţări, a soluţionării conflictelor dintre state pe calea tratativelor, prin eliminarea
războaielor, a politicii de forţă şi ameninţarea cu forţa, a cunoscut o ascensiune permanentă în gîndirea socialistă internaţională. La începutul
secolului al XX-lea se remarcă progresul înregistrat în modul de gîndire
al reprezentanţilor politici ai partidului proletariatului din ţara noastră,
faţă de aceste probleme majore ale vieţii universale.
Evoluţia în sine a procesului economic al dezvoltării relaţiilor capitaliste dintre state, determinase ascuţirea contradicţiilor dintre marile put-eri imperialiste, încă din primii ani ai secolului nostru. De aceea, încă
din acea perioadă se desprinde modul lucid, clarvăzător al socialiştilor din
ţara noastră, de a-şi organiza lupta, de a-şi realiza obiectivele politice ale
partidului socialist, caracteristice acelei etape istorice. Şi aceasta, în pofida
grC'utăţilor prin care treceau, determinate de părăsirea conducerii partidului de cc1tre unii fruntaşi, precum şi a crizei economice prin care trecea
ţara noastră.

Ţinînd

seama de progresul şi dezvoltarea generală a ţării, a viitoarei
a oamenilor muncii, a întregului popor care avea menirea să
preia forma de organizare şi de conducere a statului pe plan politic şi economic, ei se pronunţau cu hotărîre şi cu maturitate în problemele majore
ale ţării. Şi printre acestea se afla şi aceea privind lupta armată între
clasele sociale, între statele capitaliste chiar. ,,Revista ideei" publica în
anul 1900, încă din primul său număr, un articol în care se pronunţa împotriva războaielor pe care le socotea cele mai sîngeroase şi inumane mijloace prin care clasele dominante încercau să-şi rezolve problemele sociale şi economice. Panait Muşoiu mărturisea deschis că nu aproba răz
boiul, ,,cea mai uriaşă inconştienţă şi cea mai crudă barbarie". ,,Eu mărturisea el nu-l aprob nici de la om la om, inici de la neam la
neam" 1•
Pe aceeaşi linie, a combaterii războaielor, se înscriu numeroasele pagini publicate în acei ani de socialişti, sub formă de opinii politice sau
chiar sub forme literare 2 • Şi aceast~ opinie era o expresie a manifestării
societăţi

„Revista ideei", nr. 1 din noiembrie 1900, p. 5.
Vezi în acest sens în „Revista ideei" nr. 1 din noiembrie 1900, p. 12 articolul: ,.Războiu"; în nr. 7 din mai 1901, p. 147: ,.Să fie oare războiul trebuitor"!";
în nr. 4 din februarie 1902, p. 58: ,,Războiul"; în nr. 6 din aprilie 1902, p. 87: ,,Răz
boiul şi omul"; în nr. 7 din mai 1902, p. 101: ,.Jos armele"; în nr. 4 din iunie 1!J03,
p. 57: .,Războiul şi dreptul la existenţă"; în nr. 7 din septembrie 1903, p. 98: ,,Combaterea riizboiului"; în nr. 5 din iulie 1904, p. 66: ,.Războiui" şi alte!C'.
1
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de clasă a proletariatului de pe toate meridbnele globului, a protestului său comun, împotriva masacrelor sîngeroase
armate. Astfel, în anul 1901 a fost tradus şi publicat discursul rostit de
delegatul Partidului Social-Democrat ofandez la congresul socialist de la
Zi.irich, din 1891, unde a fost abordată problema războiului în general, a
luptei muncitorilor împotriva sa. Impreună cu delegatul socialist german, el a protestat împotriva acestei forme de dezlănţuire a conflictelo1·
dintre statele capitaliste, exprimîndu-şi dorinţa „să facă cu neputinţă răz
boiul". In stadiul respectiv de dezvoltare a societăţii, războiul între difs.:rite ţări - după opinia sa - ,,e asasinarea lucrătorilor de către lucrători
pentru satisfacerea claselor dominante". Iată pentru ce se propunea înci1
din acei ani, ca socialiştii din toată lumea, ca internaţionalişti, să desLl~.oarc o activitate organizată pentru a-l evita, chemînd proletariatul ld
luptă „numai împotriva sin€:;urului şi ad2v[1ratubi s(:u vn'ijmaş: Cnpitnlismul"~. Această opinie se desprinde din gîndirea exprimată public de'
către unii reprezentanţi ai mişcării socialiste din ţara noastră, din trud u.cerea ,paginilor unor personalităţi politice şi literare străine din care se
degajă chemarea la combaterea şi neacceptarea dezlănţuirii unei conflagraţii armate. Printre acestea se înscrie „Pacea lumii" de L. Tolstoi'.
,,Războiul" de Guy de Maupassant5, ,,Războiul social" de L. de Gramond".
Intreaga desfăşurare a activităţii socialiste marcheazJ cu claritate
ideea neadmiterii formei de luptă între state, pe calea armelor, fenome1·
care era caracterizat a fi, din an în an, tot mai primejdios pentru populaţia omenirii, pe măsura creşterii conflictelor capitaliste şi, în acelaşi
timp, a dezvoltării armelor de luptă. ln acelaşi timp, însă, socialiştii români, ţinînd seama de împrejurările specifice ale ţ{irilor mici, asuprite de
marile puteri imperialiste, printre care se afla şi ţara noastrii, nu negai:
necesitatea luptei pe care aceste popoare o desfăşurau pentru indep~ndenţă şi unitate. Căci menţionau ei nimeni „nu are dreptul absolut
de a stăpîni pe alţii" 7 • Şi aceasta, pentru că socialiştii doreau „ca dreptatea să guverneze relaţiile dintre naţiune şi naţiune, neacceptîndu-se zdrobirea statelor slabe de către cele mai tari. în sensul înţelegerii profunde
a solidarităţii de clasă împotriva războaielor, se înscrie traducerea lui
I. Ne~u a articolului „Despre război", c,are cuprinde chemarea adresat{1
muncitorilor de a înălţa drapelul egalităţii, libertăţii, frăţiei adevărate
pentru „prietenie dreaptă, unire nedespărţită, pace veşnicii ... " 1 .
Se remarcă frecvent, în acei ani, abordarea tot mai frecventă şi mai
ol.ară a poziţiei sociaJişitilor faţă de problema războaielor care ameninţaa,
datorită accentuării conflictelor economice dintre statele capitaliste. A·.tfel, gazeta „România muncitoare" publica articolul intitulat „Războiul"
în care, referindu-se la războiul dintre Anglia şi Transvaal care avusese
loc, dintre Rusia şi Japonia, care se desfăşura, dintre Franţ.a şi GermanL1.
care ameninţa Europa, chema muncitorii să înţeleagă adevăratul caract;,r
al acestor războaie, ,,consecinţele neînlăturate ale regimului capitalist·' în
„Revista ideei", nr. 7 din mai 1901, p. 112.
Idem, nr. 9 din iulie 1902, p. 186.
~ Idem, nr, 7 din mai 1902, p. 110.
• Idem, nr. 8 din octombrie 1903, p. 119.
7 „Revista ideei", nr. 7 din mai 1go2, p. 110, nr. 7 din septembrie 1903, p. 9B
1 Idem, nr. 3 din mai 1905, p. 48.
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care statele participante se străduiau să împartă între ele prada, să apereinteresele claselor dominante. Pentru aceasta, proletariatul internaţionai,
,,forţele unite ale socialiştilor" îşi desfăşurau activitatea în cadrul organizaţiei internaţionale, încercînd să frîneze, să împiedice crimele capitaliste.
Ei îşi propuneau s,i pledeze de-a lungul anilor, pentru a pune bazele unei
noi ere istorice, ,,era fericirii şi a păcii" 9 • Dar pacea definitivă nu va
putea domni decît atunci cînd orînduirea capitalistă va fi înlăturab:i menţionau ei. Iată de ce era chemat proletariatul să-şi desfăşoare lupta.
in cadrul organizaţiei sale politice pentru a protesta şi a împiedica răz
boaiele care amenin 1au omenirea. Şi era necesară această acţiune a proletariatului internaţional deoarece - după opinia lor - nu erau suficiente
înţelegerile diplomatice dintre statele capitaliste pentru asigurarea unei
dezvo!Uiri paşnice a omenirii. Acest proces se va realiza „de la sine, cînd
proletariatul universal va înţelege că începutul p[1cii e începutul adev,·1rat ei l ivilizaţii" 10 . Pe această linie se înscrie şi articolul lui M. Gh. Bujor,
„Pacen·', în care sublinia prezenţa unei trăsături specifice ale existenţei
statelor capitaliste, conflictele războinice, aceast;'i orînduire socială care
se conservă ,.prin război, mărită, îmbogăţită, întărită prin război, are ca
condiţie indispensabilă a existenţei sale, războiul": 1. Pentru aceasta menţiona el clasa muncitoare, întregul proletariat se ridică la lupttt
împotriva claselor dominante, din statele capitaliste pentru instaurarea
vnei noi orînduiri sociale cînd „se va putea gîndi omenirea la o pace
durabi1[1". De aceea, pînă atunci, proletariatul era chemat să protestezeîmpotriva războaielor care erau de fapt o manifestare a luptei dintre
diferitele naţionalităţi, ca urmare a dezvoltării capitalismului. în aceste
condiţii menţiona C. Dobrogeanu-Gherea în articolul său „Război rt1zboiului", orice conflict războinic va fi distrugător şi nimicitor pentru întreaga civilizaţie a anilor respectivi. Numai prin solidaritatea sa internaţională proletariatul va putea împiedica aceste conflicte, iar mîinile care
se vor întinde peste qraniţă o vor face nu pentru a ucide, ci „ca să strîng,i
mîini de fraţi". Proletariatul era chemat să răspundă apelului lansat la·
conferinţa biroului socialist internaţional de la Bruxelles din anul 1906,
pentrn a reuşi să împiedice războaiele, ,,iar învingătorul va fi: Pacea!"::!_
Prec;a soci:1Ustă publica în acei ani articole mobiliziatoa-re, anchete chiar
privind r[1zboaielc care au avut loc în întreaga omenire, care au fost sup0rtate de toate popoarele simple dar care serveau intereselor de cla-;:i
,!!e burgheziei. Numai dasa muncitoare ar putea să le împiedice „prin
\"O!nţa ei şi prin alcătuirC'a unei noi aşezări a societăţii unde să nu m;1 i
f"i-c domnia celor puţini" 13 .
Subliniind caracterul imperialist al războaielor din acea vreme, socfaliştii din ţara noastră socoteau nejustă forma de organizare şi de-·
ins;tn.1ire a armatei, alcătuită de fapt de oameni din întregul popor. Armata era pregătită să slujească interesele clasei dominante nu numai în
cadrul conflictelor internaţionale ci chiar în interiorul ţării în confrunbi' ,.România muncitoare" din 17 iulie 1905.
10 Idem, din '.l.J martie 1905. Vezi în acest sens
boiul" în „Adevărul" din 15 septembrie 1906.
11 „România muncitoare" din ,l septembrie 190S.
12 Idem, din 5-12 martie 1906,
13 Idem, din 7-14 mai 1906.
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rile de clasă care aveau loc. ,,Cit se pierde cu armata", ,,Educaţia cazonă",
.,Barbarie cazonă", ,,Armata şi muncitorimea", ,,Proletariatul faţă de militarism", ,,Militarismul", ,,Cazarma" 14 , sînt numai cîteva din articolele
în care era abordată poziţia de clasă a proletariatului faţă de modul de
organizare şi de instruire a armatei. Forma de organizare şi pregătire a
armatei avea o misiune sigură, aceea a apărării patriei şi nu a atacului
împotriva clasei muncitoare, conform ordinelor claselor dominante. In sistemul său din acei ani, armata era folosită de burghezia din ţara noastră,
de multe ori, împotriva poporului. Pentru aceasta socialiştii - după cum
menţiona M. Gh. Bujor urmăresc îmbunătăţirea şi perfecţionarea acestui forum militar în vederea „îndrumării omenirii pe o cale nouă" 15 . Poziţia
lor se înscrie pe linia trasată de congresele socialiste internaţionale care
au <!dus în discuţie şi problema formei de organizare a armatei pentru a
împiedica şi preîntîmpina războaiele. Astfel, congresul de· la Londra, din
anul 1896, menţiona datoria proletariatului internaţional de a se opune
agresiunii militare şi oricărei forme de exploatare din partea c}a<,elor
stăpînitoare, iar congresul socialist de la Paris, din anul 1900, a subliniat
din nou necesitatea extinderii luptei socialiste din toate ţările împotriva
militarismului. Chiar dacă la început nu fusese indicată forma de refacere, de reorganizare a armatei, pentru că, de fapt, nu s-a cerut niciodati\
renunţarea definitivă la această formă de apărare, ci doar la schimbarea
misiunii sale de clasă, conferinţa Biroului Socialist Internaţional de la
Bruxelles chema partidele socialiste, în numele proletariatului mondial,
să împiedice războiul. Şi nu se putea ca această împrejurare deosebită să
nu impună socialiş!!i<;>r din ţara noastră definirea atitudinii lor faţă de
problema militară, ţinînd seama de locul pe care îl ocupa în cadrul geografic, de conflictele economice dintre marile puteri, de provinciile româneşti aflate încă sub dominaţie străină. Pe această linie se înscrie rezoluţia adoptată la Conferinţa socialistă din Bucureşti, din anul 1906, în
problema militarismului, prin care deşi se cerea desfiinţarea armatei existente, ,,stîlpul dominaţiunii capitaliste", îşi propuneau înlocuirea acesteia
cu înarmarea întregului popor, cu alcătuirea unei miliţii naţionale. Şi
aceasta pentru că armata era destinată apărării naţionale. Ori - se întrebau socialiştii - se putea spune că numai pentru a apăra „interesele
cîtorva înseamnă a apăra naţiunea?" 16 •
Pentru aceasta armata trebuia pregătită nu numai din punct d0 vedere material ci şi moral. Atunci cînd se discuta despre un eventual pe:icol ce ameninţa ţara din partea unui stat vecin, armata era chemată să
o apere. Şi apărarea naţională - menţiona în acei ani, Cr. Racovski - nu
înseamnă numai puşti şi tunuri ci „ceea ce se numeşte forţa morală a armatei, trebuie să se ţină seama de soldat ca valoare intelectuală şi morală". Era de acord cu vechile tradiţii privind vitejia poporului român,
dar aceasta nu era deajuns pentru noile împrejurări ale războaielor moderne, cînd era nevoie de o „armată formată din cetăţeni liberi, însufleţiţi
de o dragoste inteligentă pentru ţara lor". Şi pentru aceasta armata trebuia formată, educată în spiritul datoriei faţă de ţară. Căci - menţiona
14

15
18

Idem, din 26 octombrie 1906, 2-3 iulie 1906, 29 octombrie 1906.
Idem, din 2-9 iulie 1906.
Idem, din 29 octombrie 1906.
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el - ,.dacii e vorba cu adevărat de apărare naţională, noi socialiştii sintem partizanii miliţiilor", armatei din acei ani, organizată, brntalizat} şi
folosită de clasele dominante împotriva muncitorilor şi ţăranilor care a11
început s,i refuze ,,să mai geamă sub jugul capitaliştilor" 1 7, nu-i vor da
sprijin.
Din întreaga desfăşurare a evenimentelor, se desprind cu pregnanţC:i
trăsăturile specifice ale activităţii socialiştilor români faţă de problem2 1c
majore privind evoluţia societăţii şi a ţării noastre, dezvoltarea sa economică. Ţinînd SPama de specificul geografic deosebit al ţării nocistre, determinat de existenţa unor mari put&i capitalliste în .preajma sa, de srtadiuI
de dezvoltare economic şi de ţelurile pe care le urmăreau prin lupta lor,
socialiştii în ~;eneral, figurile repr-ezentative ale partidului politic al prolet2riatului din ţara noastră au ţinut seama, îrn permanenţă, de modul deosebit în care trebuiau să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare lupta în interesu'
))!"ogresului economic permanent al ţării, al libertăţii naţionale şi sociale
a întregului popor. Şi o afirmau cu claritate, chiar dacă unii reprezentanţi
politici ai claselor dominante îi acuzau, pe nedrept, de antipatrioti-5m
DupJ opinia burgheziei - se întrebau cu ironie socialiştii - înseamn,}
c1 fi nepatriot dac~i nu acccpt:1 ideile urei de rasă, a războaielor interm.1ţionale sau civile chiar, tirania politică a claselor doT-inante care prin
sistemul lor electoral „ţine în robie politică şase milioanP de rom{,:11')"
:rvrenţionînd ideile lor patriotic, privind impunerea egalit,itii politice 1 ,::ni:ri1 napon.11 între~.
emarciparea sa ('Conom1ca, bun:1',tarea muncitorilor români din oraşe şi salf:.e ei sublini,au că ,, ... singurii buni şf
adevăraţi patrioţi care lucreaz1 nu pentru o minoritate infim,i ci pentru
na,ţiunea înta-eaiQ:-1, sînt sociialistii" 18 . Acesta a fost modul în care socbL1!ii
~nţelegeau sensul real al patriotismului, chiar dacă presa vremii comentd
felul cum încercau unii reprezentanţi ai socialismului interna~ional să definească acest sentiment. Se menţiona totuşi că în Franţa militanţii „cei
mai autorizaţi" au sustinut că socialiştii sînt mai reali patrioţi căci în
p,omentul în care patria ar fi în pericol, ei ar fi primii care ar sări s-o
apcre: 11 •
Şi nu puteau să nu fie sentimentele socialiştilor patriotice atunci cind
afirmau că se pronunţ,i pentru unitatea naţională a ţării noastre, înţele
gînd .,sub acest termen dreptul fiecărui popor de a dispune el însuşi desoarta 'lui". Dar ei socoteau, încă din a,cei ani, că acest proces nu put~a
fi înfăptuit prin război, căci - menţiona Cr. Racovski - ,,un lucru făcut
prin război, poate fi desfăcut tot prin război". Ori socialiştii doreau o
„unitate durabHă" încuviinţată de toţi cei implicaţi în acest proces, şi
aceasta se putea realiza în noua societate socialistă, ţelul final al luptei
lor - care, .,eliberînd clasele va elibera în acelaşi timp naţiunile" 20 . Chiar
şi socialiştii din Transilvania subliniau conflictele de clasă care îi ridicau
la Jupt.'i dar care nu puteau să-i oprească din acţiunea lor naţională şi
socială, urmînd calea luptei, ,,înainte la lumină şi la dezrobire" 21 . Ei m1
1•
1~

Triem, din 2G iunie Hl05, 3 iulie 1905, IO iulie 1905.
ld0m, din 22 mai 1905.
1" Itlem. din 29 rnai 1903 .
..'11 Idem, din 1-8 octombrie 1906.
" 1 „A.de .-,\:·ul„ din IO februarie IQ07.
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că-şi iubeau poporul dar, aşa cum o afirmau, nu confundau „nicipoporul care munceşte şi care suferă, cu politicienii care trăiesc
din exploatare". Puteau fi oare acuzaţi de antipatriotism, ei „apărătorii
milioanelor de asupriţi ... ?" 22 - se întreba în articolele sale N. D. Cocea.
Pentru a explica conţinutul ştiinţific al idealului lor, fruntaşii partidului proletariatului abordau cu seriozitate necesitatea menţinerii înţe
legerii între state, a evitării războaielor căci atît efortul fizic pentru apă
rarea patriilor, precum şi lipsurile materiale grave determinate de răz
boaie le suportau masele largi muncitoare din oraşe şi sate. De aceea,
idealul luptei lor era lipsit de orice tendinţă de atac împotriva altor
naţiuni. Căci patriotismul proletariatului nu se limita numai la dorinţa
de paice care nu numai că ÎITlltr-o anumită măsură era comună cu cea
a burgheziei, dar o depăşea chiar, o ridica pe o treaptă superioară. Prin
solidaritatea lor internaţională socialiştii urmăreau deci progresul propriului lor stat naţional şi o armonioasă conlucrare a tuturor naţiunilor,
pentru a determina dezvoltarea tehnicii, a economiei universale. Iată peilr
tru ce se pronunţau socialiştii din lumea întreagă, pentru înarmarea poporului, pentru apărarea naţiunii întregi. ,,Că ţara trebuie apărată - menţionau socialiştii români acesta este un lucru astfel de elementar, că
e uproape de prisos a-l pomeni", căci, ,,independenţa popoarelor - d~ci
0 i upărarea acestei independenţe" făcea parte din programul socialiştilor23 •
Dar că ei militau şi pentru drepturi absolute clasei muncitoare, indiferent de naţionalitatea lor, de rasă sau religie, era un fapt real, aşa cum
patronii cei mai înstăriţi nu erau „în toate întreprinderile mari decît
<1me:::tecătură de toate naţionalităţile", împărţindu-şi capitalul şi distrugînd, prin salarii mici, ,,prin muncă multă, prin foame, viaţa a mii şi mii
de copii ai patriei" 24 • Clasele dominante, prin caracterul naţionalismului
lor atît de popularizat, nu erau preocupate de soarta maselor populare,
manifestînd, aşa cum sublinia gazeta socialistă „România muncitoare", ,,o
completă indiferenţă faţă de suferinţele muncitorilor din România" 25 . Şi
aceasta, în timp ce deputatul socialist George Grigorovici, din Bucovina,
aflată sub dominaţie străină, cerea drepturi pentru populaţia românească
din oraşe şi din sate.
Pe această linie, a patriotismului lor, se înscrie aniversarea unirii
principatelor, din 24 ianuarie 1859, la împlinirea a cincizeci de ani de
la înfiinţairea sa. Această unire - arăta M. Gh. Bujor - a avut rostul
şi necesitatea deosebită în acea epocă. ,,Şi dacă Cuza a reuşit să înfăp
tuiască Unirea acum o jumătate de secol ca să scape ţara menţiona
I. C. Frimu într-un articol al său - cu atît mai mult noi astăzi facem
. apel la muncitorimea întreagă să se unească, căci e în joc interesele ei
cele mai vitale" 26 • Aceeaşi poziţie de clasă se desprinde şi din articolul
lui Gh. Cristescu, care se referea la generaţia oamenilor din popor care
au luptat pentru independenţa absolută a ţării, în anii 1877-1878 şi care
au intrat în ţară victorioşi. Ei au fost aceia care „prin piepturile lor au

numai
odată

:n „România muncitoare• din 7-14 octombrie 1907.

„Viitorul social", nr. 10 din mai 1908, p. 317, nr. I din martie 1908, p. 86-88.
„România muncitoare" din 7 septembrie 1908,
;,,, Idem, din 29 octombrie 1908, 31 decembrie 1908.
• ?lletn, din 2-i ianwarie 1909.
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focut zid împotriva inamicului şi au putut cu jertfe nenumărate să dea
chiar dacă în acel an aveau condiţii de viaţă grele.
,,Revista ideii" reproducea chiar, în anul 1906, relatarea gazetei „Dacia
viitoare", încă din primul său număr, din 1883, rolul oamenilor de rînd
al poporului în lupta pentru independenţa ţării: ,, ... Cine, mai deunăzi,
pe cîmpiile Plevnei, ne-a ridicat in ochii lumii atît cît n-ar fi putut-o
face nici un politician burghez" 27 , se întreba gazeta socialistă.
In problemele majore naţionale, tot socialiştii erau aceia care îşi exprimau punctul de vedere chiar şi în împrejurări mai dificile. Avem in
vedere pozi\ia br faţi1 de expulzarea lui N. Iorga din Bucovina, de către
guvernul austriac. Socialiştii din ţara noastră au protestat împotriva acestei r.iusuri, deputaţii sodalişti din Austro-Ungaria, printre care se afla şi
GE:·orge Grigorovici, au cerut chiar în Cameră retragerea decretului de
expulzare23 . Şi aceasta, pentru că reprezentanţii mişcării mundtoreşti au
ap,-1rat întotdeauna dreptul la existenţă a fiecărei naţiuni - relata presa
vrc,".;ii. Pentru ei, respectarea independenţei, consfinţirea egalităţii in
drepturi a ţărilor era o necesitate obiectivă, socialiştii ,,n-au tăgăduit
o nc~111ne. care e:;te un fapt ... căci nu se pot tăgădui anume factori care
de VC;lCUTi şi-au afirmat existenţa .. ." 29 . Chiar dacă ţara noastră urmărea
re,d :::<u-ea unui ideal naţional, după opinia socialiştilor, aceasta nu se putea
rc,L;:":.! prin războaie ci prin înţelegere între state, determinate de o nouă
0r·1n:!d~re, cca socialistă . .,Idealul românilor - arăta Const. P. Petrescu infr;'\ţirea tuturor din acelaşi neam prin unirea teritoriilor limitrofe loct i,L' ~st{1zi d2 românii subjugaţi altor state vecine se va înLiptui î:1, şi
p:in rncialism" 3 ·i_ De aceea, în programul general al partidului, era sub:i;;iată trăsătura comună a luptei lor politice cu ţelul nciţional. Cînd
soc:aEştii luptau pentru obţinerea votului universal, pentru impunerea
unor reforme economice, chiar şi militare, ,,proletariatul apare în rolul
de reprezentant al naţiunii întregi ... " Şi această misiune istorică îi revenea clasei sociale care „pregăteşte venirea socialismului şi pune bazele
acelei lumi noi în care toţi ... se vor bucura de bunăstare şi pace" 31 . Şi
dacc'i ţara ar fi fost ameninţată de pericole din afară, întregul popor îşi
prelua rolul de apărător al naţiunii. Ori ei, socialiştii, ,,N-au zis niciodată
c{1 ţara trebuie lăsată pentru năvălirile din afară. A ne atribui astfel de
identităţi absurde ar fi a nu cunoaşte acest lucru elementar, că independenţa popoarelor deci şi apărarea acestei independenţe - este unul
dintre articolele programului nostru" 32 • Nu întîmplător gazeta teoretică a
partidului publica articolul lui Karl Kautsky „Patriotism şi so.cial-democraţie", în care a analizat în general aspectul specific al luptei naţionale
a socialiştilor, pe care îl înţelegeau şi îl acceptau socialiştii români, fiind
adaptat condiţiilor sipedfice ale ţării noa5tre. Dacă patriotismul burgheziei. în reneral, se manifestă altfel decît cel al maselor muncitoare, în situaţiile deosebit de grele „ambele feluri de patriotism se pot alătura pentru o acţiune comună, într-un război chiar". In acele împrejurări, toate
independenţa ţării",
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„Revista ideii" nr. 7 din 1906, p. 99-100.
„România muncitoare" din 9 iulie 1909.
„Glasul poporului" din 4 decembrie 1909.
,.Rrimânia muncitoare" din 9 mai 1910.
•• Viil.nrul social" nr. 1 din august 1907, p. 5.
Idem. nr. 10, din mai 1908, p. 317-318.
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clasele sociale ale unei naţiuni erau „deopotrivă interesate la neatîrnarea
şi in independen1a ei, la depărtarea şi împiedicarea oricărui fel de ap.1sare şi exploatare din partea unei naţiuni străine". Nici o clasci. sociJlă
nu accepta împărţirea naţiunii, ci urmă!reau să strîngă chiar pe toţi locuitorii „care vorbesc aceeaşi limbă ... într-un stat naţional'\ chiar dacă in
cadrul acestuia, conflictul de clasă C;)ntinua să se manifeste. In concluzie,
era prezentat caracterul profund patriotic al proletariatului. De aceea menţiona el ,,patriotismul proletarian cere imperios apărarea naţiunii,
el face atunci t,z de mijlocul cel mai puternic - înarQ1area întregului
popor - ... Patriotismul pro[etarian nu înseamnă nicidecum dezarmarea
poporului" 3:i. Sînt fapte concrete, declaraţii deschisţ, care subliniază realele convingeri ale socialiştilor din ţara noastră Iaţ[1 de problema majorii
a patriei, unirea sa, dezvoltarea şi progresul său general. Aceasta se uesprinde şi din dezbaterile care aLt avut loc la congresul partidului m,mcitorilor din ,mul 1910. In raportul privind programul partidului se suLlinic1 tocmai marele rol politic ce-i revenea acestui partid în privinţn
dezvoltării ţării în domeniul economic, al progresului general. ,,Dar rnlu I
nostru este în acelaşi timp profund naţional - se menţiona în document Cind cerem deci îmbunătă\iri şi reforme, lumină şi bunăstare, noi lupL1m
nu numai pentru realizarea intereselor unei clase, ci luptăm pentru ţ,:,rn
îr.treagă, pentru întărirea naţională". De aceea luptau socialiştii „peni:ru
.!sip1rarea p[1cii între popoare, căci numai această pace este chezăşia progresului naţional" şi chemau la luptă pentru eliberarea celor exploata)
di :1 acc:1s:ă ţar[1, ,,pentru poporul întreg de la oraş şi de la sate, pentru
poporul ţ.::rii rcmâneşti şi pentni viitorul ei" 3 ~.
Pe bunii dreptate mărturisea I. C. Frimu în timpul campaniei el·~ct~:.ale din anul 1911, la care participa şi partidul socialist, că ţinind seama
de ţelul politic al partidului, li se pot alătura categoriile sociale diverse,
mici co1,1ercianţi, mici patroni, fLmc~ionari şi intelectuali, ,,to,i acei c:.ire
doresc regenerarea acestei ţări"3,;.

*
ln-~putul scrolului al XX-lea, prin confliictele războinice care ave:nr
loc dovedeau cît mai pregnant că utilizarea armelor, tot mai perfecţionate
şi folosirea for~ei de ciitre statele dezvoltate, ameninţau tot mai frecvent
omenirea. Socialiştii din întreaga lume înţelegeau c,"i în statele ancor .ite
în aceste conflicte, mai ales în cele mici, popoarele muncit.oare er _iu
ameninţate de greutc'iţile vieţii de toate zilele plcitind, în ucelaşi timp,
greul tribut uman şi material.
Pe aceastct linie se înscrie solidaritatea internaţională a rncialiş~iiur
di-n ţara noastre\ care respecta, în acelaşi timp, o:.ientare:1 polit:că 1Hdjor[1 a pror1 ramului partidului socialist din acei ani.
Inc[i din primii ani ai secolului al XX-lea, mişcarea muncitoreasc;:'i
a continuat s[i mcn;inc.i o strîns[1 colaborare internaţională profesionaL"t şi
p.)Jiticii, conform principiifor socialiste. Sint elocvente în acest sens
33

„Viitorul social" nr. fi din m,:rtie HlOB, p., 85-100.
Dezbaterile Con9resului de constituire a Partidului :Social Uemocrat şi ale
ronyre.mlui sindical ţinut in zilele de -~I ianuarie, I şi 2 februarie 1910 la :Jucureşti,
BIJC\lreşti, 1910, p. 11-19, 26-29.
:i:, ,.România m,.incitoare'' din G ianuarie 1911.
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relaţiile societăţilor muncitoreşti

toreşti internaţionale.

din

In darea de

ţara noastră

cu

organizaţiile

munci-

seamă a societăţii muncitorilor tipo-

grafi, .,Gutenberg", întocmită pentru anul 1901-1902, se menţiona astJel solidaritatea care continua să existe pe pllan internaţional, ei răspun7Jnd la toate apelurile secretariatului organizaţiei acestei categorii de
muncitori, oare îşi avea sodiul la Berna. ,,Nu este de puţin interes a se
şti că raportu.rile noastre cu străinătatea continuă a fi Îln strînse legături
de solidari tate" 36 - ~c menţiona în document.
Aceste relaţii - după opinia socialiştilor din ţara noastră - nu numai c,1 nu afectau în nici un fel interesele naţionale, dar erau în măsură
s:1 sprijine menţinerea şi recunoaşterea acestor interese, ţinînd seama
de caracterul lor real precum şi de obiectivitatea teoriei socialiste faţă
<le această problemă. Astfel, socialiştii români din Transilvania menţionau
caracterul real al chemării lansate de Karl Marx privind unirea muncitorilor din lumea întreagă. Căci - arătau ei - ,.noi sîntem mîndri cînd
pu lem zice ca am ascultat sfatul lui Marx şi ne unim cu muncitorii din
iumea întreagă ca sa cîştigăm iar drepturile răpite de la noi". Şi pentru
;:1ccc.lsta - anita socialistul Ion Creţu într-un articol al său - ei se socoL·au pc bt:nă dreptate internaţionalişti, fără să-şi duşmănească tovarăşii
de c:is:l, d~ alte na 1 ionalităţi, exprimindu-şi dorin 1a să trăiască cu ei,
,,în pace şi cu ei să te uneşti întru toate" 37 •
Pe linia explicării şi a popularizării idealului internaţionalismului
µroletar şi-a desfăşurat activitatea mişcarea socialistă din ţara noastră prin
partidul său politic, prin organizaţiile profesionale muncitoreşti, prin
p,1 ginilc presei sale. 1n articolul publicat de gazeta „România muncitoare"
în ainul 1905, intitu:lat „Intemaţionalismul", se menţiona larga sdlidaritate umană a acestei clase sociale, a proletariatului. Pentru că orice om
se uneşte mai intîi în familie, apoi în sate sau oraşe, într-un stat şi chiar
i.in neam, întrebîndu-se de ce era necesar ca de acolo, .,dincolo de graniţele ficc:-;rei ţări să înceapă duşmănia" 38 • Iată de ce era necesară solidaritatea internaţională de clasă, proletariatul fiind clasa socială cea mai puternică, cca mai dezvoltată, căreia îi aparţinea viitorul, progresul omenirii,
ţinînd chiar de o asemenea unire de c1asă. Şi această solidaritate internaţio
nală de clasii v,a duce la realizarea idealului social, ,:1,a interesele proletariatului din fiecare ţară, după cum arăta Iosif Nădejde, în articolul său intitulat s:Jmibolic ,,1 Mai şi Internaţioruila" 89 • Cînd sociallismul va ,triumfa îin
între1aga lume va avea loc şi „suprimarea războai~lor între naţiuni şi între
ra'::"''", :tt·ăh Cr. Racovski, care, în acei ani încă mai era convins că prin
solidaritatea internaţională a proletariatului va fi transformată întreaga
orînduire capitalistă a omenirii. Tot aşa gîndea şi Alecu Constantinescu,
care însr1 nu putea să nu evidenţieze caracterul naţional real al sociaJiştilo·, c:,ci menţiona el adevăratul naţionalism îl manifestă doar
3 6 „Gutenberg", Societatea generală de ajutor reciproc a
lucrătorilor tipoi;ra;:i c'.111 rL::1iima, ,.Darea de ',camă şi bilantul de venituri şi cheltuieli pe anul
HJOJ-1!J02 rir-'c:,:ntată de Consiliul de administraţie Adunării generale de la 9 iunie
1902", Bucureşti, 1902, p. 1-15.
3 ; ,,Adevărul" (Glasul poporului) din 6 septembrie 1903.
:K •• Hom.'.'inia muncitoare" din 10 aprilie 1905.
3 " Idem, din 18 aprilie 1!J05.
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acei care doresc şi luptă „pentru binele tuturor românilor"u. Dar pentru
că exploatarea capitalistă are un caracter internaţional, de clasă, solidaritatea internaţională a muncitorilor este unul dintre mijloacele cele mai
necesare de luptă pentru realizarea idealului lor socialist.
In vederea sprijinirii acestui aspect al activităţii partidului de clasă
al proletariatului, s-au desfăşurat acţiuni muncitoreşti, s-a popularizat
mişcarea muncitorească internaţională. Şi aceasta avea ca prim scop, înţe
legerea deplină între partidele socialiste din toate ţările, colaborarea lot·
socialistă în vederea apărării şi impunerii păcii în lume. In vederea stabilirii acestei colaborări paşnice, erau anunţate întrunirile muncitoreşti
care aveau Ioc în Europa, în oraşele diferitelor ţări. Luînd cuvîntul la
Ber.lin, socialistul fi.t-:ancez Jean Jaures, ~r la Ptaris, sociailistlllil genman
August Bebe!, era demonstrată solidaritatea proletariatului francez şi german în pofida conflictelor aaipitaiJ~;te dintre a,ceste două ţări 42 • Presa socialisU1 semnala, într-o rubrică specială, Viaţa internaţională, modul de
organizare şi de desfăşurare a mişcării socialiste din Franţa, Anglia, Italia,
Belgia, Germania, Rusia, Spania, Austro-Ungaria, Norvegia, Danemarca,
Serbia, Grecia, Statele Unite ale Americii, Australia şi altele. In semn
de solidaritate internaţionahi socialistă, se înscrie modul cum a fost salutată împlinirea unui an de la revoluţia din Rusia, din anul 1905. Cercul
„România muncitoare" a lansat un apel prin care chema proletariatul
Ca,pitalei la o mare întrunire de solidaritate internaţională cu proletariatul rus, cu revoJta a,cestui,a care „a fost mişeleşte mălce'lărită pe străzile
Petersburgului din ordinul ţarului Nicolae II". Aces( apel se încheia cL,
o chemare la o solidaritate internaţională: ,,Jos autocraţia! Trăiască socialismul internaţional" 4 :i. Şi această solidaritate internaţională avea menirec:
de a asigura nu numai succesul luptei de clasă a proletariatului din
întreaga lume ci şi de a îndrepta viitorul societăţii „către perc_;pe:::.-tivele
strălucite de linişte şi pace ... ", după cum se sublinia la întrunirea organizat,i cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 MaiH.
Pentru a imprima acestei acţiuni un caracter real, presa rncialistii
publica nu numai ştiri privind desfăşurarea mişcărilor de clnsă ale muncitorilor ci şi articole ale unor reprezentanţi socialişti din diferite ţări,
comunicări şi hotărîri adoptate de membrii Biroului Socialist Internaţional. In articolul intitulat sugestiv Război războiului, C. DobrogeanuGt.erea sublinia marea importanţă ce-i revenea conferinţei Biroului Soci::llist Internaţional, organizată la Bruxelles, în anut 1906, în acelaşi ti'mlp
eu conferinţa care avea loc în Spania, la Algesiras. Dacă reprezentanţii
rHplomaţiei din Franţa, Anglia, Germania, Italia şi Rusia, care discutau în
acele zile problema crizei din Maroc, reprezentînd de fapt interesele claselor dominante din fiecare ţară, în cadrul conflictelor imperialiste care
ameninţau lumea, la Bruxelles, reprezentanţii socialişti ridicasert1 problema apărării intereselor maselor muncitoare, a evitării conflictelor ar•1
42

Idem, clin 3 aprilie HJ05.
Idem, din 26 iunie 1906.
43
Idem, din 8 ianuarie 1906. Vezi în acest sens articolele: Moment solemn
de M. Gh. Bujor; /?evoluţia din Rusia dl' E. S. Vania; O constatare de I. C. Frimu.
44 Idem, din 26 (2) martie 190G.
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mate. La această conferinţă socialistă - menţiona el - .,reprezentanţii
autoriza~i ai proletariatului celor trei naţiuni civilizate - Jaures, Vaillant,
Bebe'!, Kautsky, Hyndman, Keir Haroie, au declarat de comun acord ...
război războiului" 4 ". Gazeta „România muncitoare" publica ~stfel şi hotă
rîrca adoptată la Bruxelles -de reprezentanţii socialişti autorizaţi din
:F'rnnţa, Anglia şi Germania, care chemau, în numele proletariatului din
toate ţările, la o mobilizare pentru ca, prin toate mijloacele de care disJJune, mişcarea socialistă din întreaga lume „să împiedice această catastrufă oribilă: războiul". Şi pentru înlăturarea acestei primejdii, tot
.Jaures menţiona în cuvîntarea sa din Camera franceză - şi pe care socialiştii noştri .au tradll.5-o - •că se cerea un regim de înţelegere şi unire între
stc1te, înlocuind astfel lupta pe cîmpul de război, cu „lupta universală pentru viaţă", desfiinţînd de fapt „războiul economic, dezordinea societăţii
prezente". Şi dacă capitaliştii din întreaga lume ar urmări evenimentele
obiective, arăta deputatul socialist francez - .,aţi vedea că partidul
socialist este astăzi în lume singurul partid al păcii" 46 . De asemenea este
publicat un fragment din istoria Frnnţei „Patriotismul burgheziei" de
Paul Lafargue şi „Din mişcarea internaţională pentru pace", după ga.zeta „La Revue"~ 7 în care se referă la conferinţa interparlamentară care
a avut loc în Anglia, în palatul Westminster, şi la care au participat şi
26 delegaţi români. Deşi nu era o întîlnire socialistă, problema abordată,
la 2ceast{1 adunare, cea a păcii, a înţelegerii între popoare, nu a trecut
neobservată de socialiştii din ţara noastră, care îi înţelegeau sensul real.
L; rîndul lor, socialiştii româ!li făceau cunoscută, pe plan internaţional,
m.şcarea muncitorească de la noi. Pe această linie se înscrie articolul lui
.M. C h. Bujor, publicat în gazeta socialistă din Belgia, Le Pcup1e, referitor
la ,,l'vlişcarea socialistă din Romfmia" 4 ">. Era o manifestare a socialiştilor
români pe plan internaţional, o creştere a prestigiului de care se bucurau
în:-ă din secolul trecut, prin participarea lor la congresele socialiste intern:.: ,ionale.
O re::l,1 clfirmnre a c:nlirlarlU1,ii intcrnationale s-a manifestat la conll'finţa organizaţiilor sindicale şi ·socialiste 'care şi-a desfăşurat lucr{irile
1n vara anului 1900, la Bucureşti, la a cărei deschidere se sublinia modul
îr, care proletariatul din ţ2ra noustră. punea, în locul neînţelegerilor :,;i
11ri 1 or de rase, ,.internaţio!îalismul sJu, care aduce pac<>'a, dragostea !;'i fră
(:;1"40. AceasUi idee însJ era coordonată cu planul lor ge.n€ral de inten:•; :·icare H activităţii socialiste, politice şi profesionale pentru c1sigurnrea
p~·o;:(resu]ui şi ckzvolti:irii ţ;_'irii. Î!î acest sens, în broşura „Sindicatele muncitcreşt;", publicată în anul 1906, se menţiona importanţa luptei proletai'i.:.~ului care „trebuie să se fac{1 stăpîn pe mijloacele de producţie nu
m:mai în interesul său propriu, ci şi pentru interesul progresului economic
~_;i social". Pentru acest viitor luminos al ţării, muncitorii erau mobilizaţi
l:..i acţiuni hotJrîte căci ei „vor juca un rol de căpetenie în această neîn1,iturabilă transformare a societăţii capitaliste în sodetate cu producţie
45

Constantin Dobrogeanu-Gherea, Opere complete, voi. 3, Bucureşti,

p. 400.
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socialistă" 50 • Şi tot în acel an, socialiştii protestau „împotriva restrictiunaţionale" la care guvernul maghiar limita votul universal, restricţiuni care afectau populaţia românească aflată sub dominaţie străină.
Această atitudine demonstra caracterul internaţionalismului socialist, modul său de manifestare ca parte integrantă a mişcării muncitoreşti internaţionale, ţinînd însă seama de recunoaşterea şi respectarea independenţei fiecărei naţiuni în parte. Pe această linie se înscrie şi telegrama exp:!diată de aceeaşi conferinţă, Biroului Socialist Internaţional din Bruxelles

nilor

prin care trimitea „salutul său frăţesc proletariatului mondial" 51 • Dar
aceasta fără să renunţe la realizarea nu numai a idealului lor social ci şi
.11 visului lor naţional „cită vreme se înţelege sub acest termen dreptu[
fiecărui popor de a dispune el însuşi de soarta lui" 52 •
Prin solidaritatea lor faţă de lupta internaţională, socialiştii din ţara
noastră înţelegeau caracterul real al conţinutului luptelor naţionale, subliniind că întrucît interesele omenirii întregi sînt reprezentate prin soci;ilisrn, acesta „e singurul care răspunde cu adevărat nevoilor popoarelor
întregi şi în acest sens el poate fi considerat ca naţionalist". Căci - menţiona M. Gh. Bujor dacă s-ar realiza un regim socialist internaţional
al[ituri de întregul popor, ,,românii subjugaţi astăzi în Ungaria, Bucovina,
Basarabia, ar deveni o naţiune de sine stătătoare". Răspunzînd afirmaţi0i
unui reprezentant al partidelor politice burgheze care se referea la existenţa unui antagonism dintre naţionalism şi socialism, Bujor scotea în
evidenţă ţelul urmărit de socialişti privind progresul, ,,interesele fiec!irei
naţiuni în ;parte", că prin construirea societăţii viitoare, socialiste, se via realiza „libertatea popoarelor" sub toate aspectele: naţional, politic, cultural,
artistic5 3 • Şi pentru realizarea acestui ideal, care avea în vedere interesi?le
generale, privind progresul omenirii întregi, partidul proletariatului din
ţara noastrt1 şi-a înscris numele şi activitatea în acţiun2a soc;cilistii ini::--rnaţională, ocupînd chiar un loc de frunte. ,,Niciodată poate ca am::1 ac 0 ',1;1,
mişcarea socialistă internaţională nu şi-a exprimat m~i m1:lt ti'iria sa d.c
viaţă şi de acţiune", menţiona presa socialistă. Şi printre congresele muncitoreşti care au avut loc în diferite ţări, relatate de presa vremii, se
înscria şi România, alături de „Anglia, Germania, Italia, Franţa, Bulgaria" care şi-au înregistrat succesele luptei lor, stabilind noi relaţH „tot mai
strînse pentru lupta comună" 54 ce viza de fapt viitorul omenirii.
Pe linia acestei intensificări a colaborării socialiste între partidclP
proletariatului din diferite ţări, se înscrie stabilirea datei convocării unui
congres internaţional de către Biroul Socialist Internaţional în şedinţa cin
Bruxelles, din 28 octombrie 1906, pentru anul următor, la Stuttgart. Pentru aceasta erau mobilizaţi delegaţi socialişti ai tuturor partidelor, la un
congres care să aibă Ioc în Germania, în vasta clădire Liderhalle. Partidul
proletariatului din ţara noastră primea astfel invitaţia de a-şi trimite o
delegaţie la această întîlnire internaţională la care participau reprezentanţi din toate colţurile lumii, ,,care adopUt principiile esenţiale ale soda-

'°
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/lrh. C,C. al P.C.R., fond. 192, mapa 24, p. Gl.
,.România muncitoare" din 20-27 august 1906.
Idem, din 1-8 octombrie 190G.
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1i.smului"55 . In ortlinea de zi erau trecute problemele ce urmau să fie
discutate şi printre care se afla: ,.Militarismul şi prevenirea conflictelor internaţionale", ,,Legătura dintre partidele socialiste şi organizaţiile sindicale", ,.Chestia colonială" şi altele.
Problema principală care urma să fie ridicată la acest congres era
aceea a combaterii şi înlăturării conflictelor războinice, promovarea pă
cii. Aceasta se desprinde din manifestul adresat de Comitetul Executiv
al Biroului Socialist Internaţional către toate partidele socialiste. Referintlu-se la războiul dintre Rusia şi Japonia pe care îl condamnau cu hot,irîn, se scotea în evidenţă rolul ce-i revine proletariatului pentru impune ea pikii, el fiind principala victimă a acestor masacre prin sacrificarea
nu numai a vieţilor lor ci şi a bunurilor materiale ale societăţii care aparţ.ineau de fapt poporului. Războaiele - se arăta în acest document eruu
în contradicţie şi cu ţelu~ fin:al pentru a cărui !realizare pledau soci,a,liştii .
.,crearea unei noi ordine a lucrurilor, bazate pe solidaritatea producători
lor, pe înfrăţirea naţiunilor, pe libertatea popoarelor" 56 . Printre semnatarii acestui manifest se afla şi Cr. Racovski, delegatul socialiştilor din
Hcnânia.
Importanţa pe care partidul muncitorilor din ţara noastră a acordat-o
acestei întîlniri internaţionale se desprinde din creşterea acţiunilor de
restabilire şi consolidare a relaţiilor internaţionale cu partidele muncitore~t i din diferite ţ[1ri. Astfel, în raportul intocmit de Biroul Socialist Internaţional privind activitatea sa pînă la începutul anului 1907, este
menţionată prezenţa socialiştilor români în cadrul Internaţionalei, pre~w11 şi proiectarea conferinţei organizaţiilor socialiste şi a sindicatelor din
Homii.nia, care urma să-şi desfăşoare lucrările în acel an~ 1 • Aceasta SC' dcp1_j,i cu claritate şi din abordarea problemei solidarităţii internaţionale, în
cadrul dezbaterilor Conferinţei socialiste de la Galaţi, din anul 1907.
în perioada pregiitirii lucr{irilor acestei întîlniri socialiste, pe o:rdin,·,; de zi a fost trecută problema: ,,Congresul Internaţional din Stuttr,irt"~8. 1n cadrul dezbaterilor Conferinţa a hotărît participarea unei dclega'.ii socialiste din ţara noastrc'i la lucrările Congresului internaţional, formată din patru reprezentanţi: Alecu Constantinescu, Cr. Racovski, N. D.
Cocea şi Andrei Ionescu.
La această Conferinţă s-a subliniat conţinutul politicii proletariatului,
<:',ire avea în vedere interesele întregului popor, a întregii ţări. Gazeta
,,România muncitoare" arăta Cel despre această trăs{ltură a luptei proletariatului „se va scrie în istoria nepărtinitoare"~ 9 •
in numele muncitorilor din ţara noastră, a fost expediată o telegramc'i
ele salut „întregului proletariat mondial" prin Biroul Socialist Internaţional, chiar dacă autorităţile din ţara noastră o interzisese 60 .
Pe această linie se înscrie acţiunea energică a proletariatului din întreaga ţară, pentru o solidaritate internaţională, menită să împiedlce conS5
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flictele armate. Şi acestea nu vor mai fi, cînd toate popoarele lumii vor
înţelege „cum că industria, arta, ştiinţa, nu se împacă nicidecum cu răz
boiul, că nu va putea să aibă loc demnitatea, siguranţa şi fericirea real;i
a tuturor, decît în pacea nestrămutată" - menţiona articolul publicat în.
1907 şi intitulat „Războiul" 61 •
La Stuttgart s-au deschis lucrările Congresului internaţional, pe 18
august 1907, la care erau prezenţi 886 delegaţi reprezentînd Germania,·
Anglia, Franţa, Austria, Rusia, Boemia, Polonia, Belgia, Ungaria, StateleUnite ale Americii, Elveţia, Suedia, Danemarca, Italia, Olanda, Norvegia.
Spania, Argentina, Australia, Finlanda, Japonia, Serbia, Africa de Sud.
Şi printre acestea se afla şi România cu delegaţia sa, al cărei secretar
fusese împuternicit a fi N. D. Cocea. Delegaţiile care le-au fost înaintate.
t:'rau redactate în limba franceză şi semnate de I. C. Frimu, in numele
.. Le Comite Central" 62.
ln cuvîntul său rostit la deschiderea Congresului, A. Bebel subli"ni,1
misiunea istorică ce-i revenea proletariatului internaţional care se t.:nea
şi cu acest prilej „pentru generoasele idei şi ţeluri pe care le are". ,,La
congresul acesta au venit reprezentanţi din toate cele cinci continente•"
- menţiona el, chemîndu-i pe toţi delegaţii prezenţi „să vă uniţi glasul
cu al meu, strigînd: Internaţionala eliberatoare a popoarelor şi a omenirii
să trăiască!" 63 • Pe aceeaşi linie se înscrie şi cuvîntul delegatului bel[,ian,
Vandervelde care, subliniind extinderea ideilor socialiste în rîndurile muncitorilor din întreaga lume socotea posibilă victoria societăţii socialiste în
întregul univers, singura societate care va înlătura războiul. Congres: il
sociaiist internaţional - după opinia sa - constituia un prilej de bucurie
nu numai pentru socialişti. Toţi cei care, deşi nu făceau parte din partidul socialist dar doreau pacea lumii „privesc cu încredere spre Stuttgart ... ". ,,Sub steagul roşu noi strîngem galbeni, negri şi albi, germani
şi francezi, ruşi şi japonezi, europeni, africani, asiatici! ... Capitalismul
înseamnă războiul! Socialismul însă este pacea!" 6 J. menţiona el în în-cheierea cuvîntului său. Era o chemare adresată întregului proletariat,
pentru o colaborare şi o solidaritate paşnică. ,,Aproape zece milioane lk
muncitori organizaţi, din toate părţile lumii, şi-au trimis delegaţi la
Stuttgart, spre a afirma faţă de clasele stăpîhitoare de pretutindeni, ace;i
solidaritate proletarianâ, izvorîtă din comunitatea de interese si aspira~i i.
singura garanţie pentnt astăzi şi sin~ura nădejde pentru mîine a pkii
universale" 65 - menţionau socialiştii români, despre această întîlnire i'nternaţionalc1. Problema care s-a aflat pe primul plan al dezbaterilor ~i
la care a fost reprezentat,'i. şi România, era aceea privind „MilitarisTn11l
si conflictele internationale".
·
Declarîndu-se hotărîţi împotriva războaielor, socialiştii nu negau necesitatea luptei pentru independenţa şi unitatea statelor mici. împotriva
tendinţelor cotropitoare ale statelor imperialiste. !ncă de la adunarea
festivă care a avut loc la deschiderea congresului, delegatul socialist pa61

,.Revista ideii" nr. 6 din 1907, p. 74.
„România muncitoare" din 8-16 iulie 1907.
11:1 Congresul Internaţional al .~ocialiştilor, Stuttgart 1907, Berlin 1907, p. :H28: vezi Arh. I.S.I.S.P., fond XXI, dosar nr. 2 !.
ll 4 Loc. cit., p. 30.
Ci „Viitorul soci.al", nr. 1 din augu.~t 1907, p. 105.
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lonez, Daszynsky, explica, în numele poporului din Polonia, ce înţelegeau
ei atunci cînd protestau împotriva armatelor invadatoare din răsăritul
Europei. întrebîndu-se ce este patria, el explica că aceasta „cuprinde cîmpiile verzi, palatele, fabricile, liniile ferate, întreaga civilizaţie. Dar cine
le-a făcut pe toate acestea, braţul şi nervii cui s-au încordat pentru a le
construi şi împodobi? Noi am fost aceia, poporul muncitor, proletariatul.
Şi dacă noi am construit cu sudoarea mîinilor patria, cui aparţine atunoi
ea? Nouă, numai nouă ... Ţinta socialismului este de a dărui poporului
fără adăpost, patria ca locaş al demnităţii umane ... " 66 • Conţinutul acestor idei a fost aprobat cu căldură de mulţimea socialistă care îl ascultase
şi ale căror aplauze după cum relatau documentele vremii - ,.nu mai
contenesc". Subliniind caracterul conflictelor armate, determinate de existenţa şi contradicţia societăţii capitaliste, congresul socialist socotea astfel
că era datoria proletariatului în general să dezvăluie caracterul de clasă
al antagonismelor armate, ,,Să combată cu toate forţele înarmările pe
mare şi pe uscat ... şi să acţioneze în sensul ca tineretul clasei muncitoare
să fie crescut în spiritul înfrăţirii popoarelor şi al socialismului ... " 67 . Era
o chemare la lupta împotriva războaielor nu numai pentru etapa istoricii
respectivă ci şi pentru asigurarea păcii viitoare, a înţelegerii între popoarele lumii. Este o notă în plus, în sprijinul ideii pentru care îşi strîngeau
forţele proletarii din întreaga lume, lupta pentru paşnica dezvoltare a
popoarelor. Aşa se explică adeziunea unanimă la declaraţia socialistului
francez Marcel Cachin, care vorbea în numele lui Jules Gue3de a cărui
acţiune politică a fost după cum mărturisea el „consacrată totdeauna dour
poporului", şi care, în numele socialiştilor francezi „proclamă, în semn
de solidaritate proletară: război războiului ucigător de popoare!" 61 . Documentul, după cum relata presa socialistă din ţara noastră, chema muncitorimea la o acţiune comună, alături de Biroul Socialist Internaţionnl
,,să puie toate silinţele de a împiedica războiul prin toate mijloacele ce
li se vor părea mai potrivite şi care variază, bine înţeles, după gradul de
tărie al luptei de clasă, şi a situaţiei politice generale" 69 . Se desprinde astfel lu'ciditatea cu care era subliniată necesitatea stabilirii liniei de organizare a acţiunii practice a fiecărui partid socialist din diferite ţări, ţinîn
du-se seama de condiţiile şi împrejurările lor specifice. ,,Congresul Socialist Internaţional, ţinut la Stuttgart, în august, în Germania a fo•;t
măreţ" 70 relata gazeta partidului atît prin numărul mare al reprezentanţilor partidelor socialiste care au participat la dezbateri, cit şi prin
problemele abordate. Socialiştii din ţara noastră, prin cuvîntul lor, au
făcut cunoscut pe plan mondial gîndirea şi forţa lor de luptă, participînd
la dezbaterile de acum 80 de ani, la care lua parte „Internaţionala întreagă, acel Parlament al lumii, adunat la Stuttgart ... " 71 •
De această orientare au ţinut seama socialiştii din ţara noastră, de-a
lungul anilor, încercind să găsească cea mai potrivită tactică, care să corespundă condiţiilor deosebite ale ţării noastre, pentru realizarea idealu"" Congresul internaţional al socialiştilor, .Stuttgart 1907, ••.. p. 17
Loc. cit., p. 127.
Gs Loc. cit., p. 18.
69 „Viitorul social" nr. 1 din august 1907, p. 105.
70 „România muncitoare" din 22-29 iulie 1907.
71 „Viitorul social" nr. 7 din februarie 1908, p. 36-37.
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lui final al mişcării socialiste, societatea socialistă. Ei credeau în acest viitor social nu numai cu convingere, dar o socoteau calea cea mai sigură
.car€ putea garanta progresul şi dezvoltarea întregii noastre ţări. Pe această
linie au continuat să se desfăşoare relaţiile internaţionaliste ale socia1işti
lor din ţara noastră, în perioada următoare.
GEORGETA TUDORA.N

NATIONAL ET INTERNATIONAL DANS LE MOUVEMENT
OUVRIER DE ROUMANIE AU COMMENCEMENT DU 20e srncu:

(Resume)
On traile un aspect moins aborde jusqu'â present dans l'historiographie roum.iine. C'est celui du concept du national et d'international dans le mouvement
<>uvrier de Roumanie au commencement du 20e siecle.
Les documents analises prouvent le progres qu'i1 parcouru la pensee des repre-~cr.1ants politiques du proletariat de notre pays envers quelques-unes des problemes
ma'.eures du monde, comme c'etaient: !'idee du respect pour I'integrite territoriale
de c haque pays, celle de resoudre Ies conflits entre Ies etats par de negociatioru;,
par la suppression des guerres, en eliminant Ia politique de force et de menace
.,vE'C la force.
__ --~-;

•
CU PRIVIRE LA ROLUL LUI NICOLAE IORGA
lN INTEMEIEREA UN~VERSITAŢII ROMÂNEŞTI DIN CLUJ.
PAGINI DE CORESPONDENŢA

La sfîrşitul primului război mondial, după realizarea statului naţional
deplin unitar, mai multe personalităţi culturale şi politice şi-au concentrat activitatea spre înfăptuirea unui vechi deziderat - întemeierea i.:nei
instituţii de învăţămînt superior, româneşti, la Cluj. Vasile Pârvan a numit-o, într-un studiu apărut în „Luceafărul" din martie 1919, Universitatea naţională a Daciei Superioare 1 • în urma aprobării Consiliului Dirigent
al Transilvaniei, Şeful resortului Culte şi Instrucţiune Publică - Valeriu
Branişte (care l-a înlocuit în acest post pe Vasile Goldiş) a hotărît
preluarea, la 12 mai 1919, a Universităţii din Cluj. Actul a fost adus la
îndeplinire de către un grup de 16 profesori şi 32 studenţi conduşi de
Onisifor Ghibu 2 •
O activitate susţinută de organizare s-a desfăşurat în vara lui Hll 9.
cursurile fiind deschise Ia începutul lunii noiembrie 3 cu o prelegere sus:.inută de către Vasile Pârvan, intitulată Datoria vieţii noastre. Afirmînd că
întemeierea Universităţii este un fapt de importanţă nu doar locali ci
şi universală, Profesorul pr('ciza: ,,Supremul scop al luptei noastn~ e
spiritualizarea vieţii marelui organism social-politic şi cultural-creator
care e naţiunea" 4 • Inaugurarea oficială a noii instituţii de învi:iţămînt superior s-a făcut în prezenţa conductitorilor statului şi cu participarea unor
delegaţii reprezentînd Academia, universităţi româneşti şi străine,
la
1-3 februarie 1920.
Aducem la lumină cîteva dintre scrisorile primite de către Nicolae
Iorga în anii 1919 şi 1920 - cor~ondenţa marelui istork fiind puţin
cunoscută 5 în ideea de a sublinia sprijinul permanent şi activ pe care
Vezi studiul cu acest titlu în voi. Onisifor Ghibu, Universitatea din Cluj şi
ei de educaţie, Cluj, 1922.
2 Onisifor Ghibu, ln jurul preluării Universităţii din Cluj, extra., din „Revista
Generală a lnvăţămîntului", nr. 4/1931, p. 11 şi Idem, La a douăzecea aniversare a
Universităţii Daciei Superioare, Cluj, 1939, p. 41,
3 Sînt consemnate două date ale începutului anului universitar: 1 noiembrie
1919, în vol. Serbările inaugurării UniversJtăţii româneşti din Cluj. 1-3 februarie
1920, Bucureşti, 1920, p. 13 şi 3 noiembrie 1919, în vol. Universitatea „V. Ba·beş"
Cluj. Studiu monografic, Cluj, 1957, p. 16. Vezi şi articolul lui Ion Vlad, Universitatea din Cluj-Napoca, in „Tribuna României", an VIII, nr. 168 din 1 noiembrie 1979.
4 V. Pârvan, Datoria vieţii noastre, Aninoasa-Gorj, f.a., p. 16. Pentr1,1 întemeierea Universităţii din Cluj vezi Viaţa universitară clujeană interbelică, de Stelian.
Neagoie, voi, I, Cluj-Napoca, 1980, p. 46-157.
5 'Imensa corespondenţă primită de N. Iorga se află în diverse fonduri publice·
sau particulare. Din scrisorile primite, pînă acum au fos.t publicate cîteva volume:
I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, volumele VII, VIII, X, XII şi B. Theodorescu, Scrisori cdtre N. Iorga, 1, 1890-1901 şi 2, 1902-1912. Unele scrisori au fost
1
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acesta l-a adus operei de cultură şi patriotism care se înfăptuia în <ijel
moment la Cluj.
Cea mai grea problemă a organizării Universităţii era alegerea unor
personalităţi reprezentative pentru posturile de profesori.
Unul dintre
primii solicitaţi a fost Nicolae Iorga, pentru Catedra de istorie universală.
Deşi multiplele îndatoriri avute la Bucureşti l-au împiedicat să accepte
acest post6 , a ajutat din plin Consiliul Dirigent pentru numirea unor profesori cu pre6tigiu. Ca membru al Comisiei însărcinate cu stabilirea personalului necesar şi cu verificarea candidaţilor, istoricul a participat direct
la desemnarea cadrelor pentru noua instituţie. Multe dintre scrisorile primite sînt legate tocmai de activitatea în această Comisie - diverse soli-citări, mulţumiri pentru sprijinul acordat, propuneri, adrese ale unor
autorităţi.

Nicolae Iorga a iniţiat, se pare şi la sugestia lui Al. Lapedatu7 , înfiinţarea la Cluj a unui Institut de istorie românească, inaugurat la 4 decembrie 1920\ De asemenea, a contribuit la înzestrarea Bibliotecii universitare; cunoscînd activitatea lui Nicolae Iorga pe această direcţie, Coralia
A. D. Xenopol, soţia marelui istoric, îi propunea cumpărarea de către stat
a bibliotecii soţului său şi transportarea ei la Clujn.
Cu multe greutăţi s-a reuşit să se dea viaţă vechiului deziderat al
românilor transilvăneni de a avea o universitate proprie. Entuziasmul începutului a fost suportul necesar primilor paşi. Intr-o scrisoare către
I. Eianu, unul dintre noii profesori clujeni, Ioan Paul (sprijinit la obţinerea
puo:icate chiar de N.I. în voi. Lupta pentru limbă românească, 1906, sau inserate
1ri ,.Neamul Românesc" . Gi·upaje de scrisori către N. Iorga au publicat: Eugen
StC!nc:scu (în „Studii", t. 18, 1965, nr. 6); Augustin Z. N. Pop (în „Tribuna", IX, 1965);
Fr. Munt('dn'..I Hâmnic (în „Trfouna", X, 1965); B. Theodorescu (în vol. Biografia
;:coloră a lui N. Iorga, 19,0); Andrei Pippidi şi B. Theodorescu (în „Manuscriptum".
II, 1971, nr. 3); Al. Zub (în vol. V. Pârvan, Corespondenţă şi acte, 1973); Iorgu
Iordan (în „Manu~cri1Y,um", V, 1974, nr. 2); Andrei Pippidi (în „Re,·ue des etudes
sud-est europeennes", t. XVI, 1. 1978); Nicolae Liu (In vo!. N. Iorga şi marea răscoală
ţărănească din 1907, 1984); lJetre Ţurlea (în „Manuscri;:itum", XIV, 19ll3, nr. 4. XVII.
1986, nr. 1 ~i XVIII, 198,, nr. 4; în „Magazin istoric", XVII, 1983, nr. 5 şi nr. 8.
XIX, 1985, nr. 12; în „Ialomiţa. Materiale de istorie agrară a Romftniei", 1983; în
A.I.I.A.I., XXIV /2, 1987; în colaborare cu Ştefan S. Gorovei şi Luci;:m Năstasă, în ciciul de articole cu titlul "Şcoala nouă" de istorie. Mărturii documentare, - I, în
A.I.I.A.I., XXII/1, 1983, II, în XXIII/1, 1986 şi III, în XXIV/2, 1987; în curs de apariţie vol. III de ~cfr;ori primite de N. Iorga, perioad:i 1913-1914). Cîteva scrison
către N. Iorga au mai fost publicate şi în volumele de corespondenţă o.le lui Jan
Urban Jarnik (vol. I), ed. de. Traian Ion2scu-Nişcov, 1980 şi G. T. Kirileanu, cd. de
Mircea Handoca, 1977.
6 Biblioteca Academiei Române, Corespondenţa N. Iorga, vol. 277, f. 123.
7 Idem, ,;ol. 280, f. 102.
H Programul inaugurării Institutului de Istorie a românilor din Cluj în Idem,
voi, 286, f. 93. Incă din 1919 V. Pârvan a propUs întemeierea la Cluj şi a unui
Institut pentru studierea Istoriei antice, care. însă, a fost înfiinţat abea după moartea sa, în 1928-1929 - vezi Universitatea „V. Babeş" Cluj ... , p. 87.
.
9 B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, vol. 282, f. 394. Pentru înzestrarea Bibliotecii
,.mi,;ersitare era trimis în Franta, în 1920, Em.
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postului de către Nicolae Iorga), descria deschiderea cursurilor şi rîvna
deosebite.) a corpului profesoral1°.
Participînd la inaugurarea oficială a Universităţii din Cluj, ca delegat
al Academiei Române, Nicolae Iorga, care în acel moment ocupa şi funcţia
de Preşedinte al Camerei Deputaţilor, amintea, în discursul său, întreaga
pleiadă de învăţaţi ridicaţi din Transilvania în secolele trecute şi îndemna
noua „obşte a dragostei de adevăr": ,,[ ... ] fi credincioasă testamentului lor
şi îţi vei fi îndeplinit astfel între neamurile celelalte, cari n-au numai
dreptul de a trăi, dar şi acela de a-şi aduce aminte, datoria însăşi pentru
care singură eşti chemată la viaţă în pămîntul ardelean" 11 •
Alături de celelalte personalităţi ale culturii româneşti care au contribuit la întemeierea Universităţii din Cluj, Nicolae Iorga se distinge prin
constanţa acţiuni sale 12 • Tocmai de aceea, în 1929 va fi proclamat Profesor
de onoare al Universităţii din Cluj1 3 • Cu toate că nu conturează întreaga
activitate a marelui istoric pentru susţinerea instituţiei de cultură clujene,
totuşi corespondenţa pe care o publicăm este de o reală valoare pentru
orice cercetător al problemei.
PE'l'RE

ŢURLEA

ANEXE
1.

1919, februarie 25. Scrisoare a
lui V. Bogrea către N. Iorga,
recomandind pe Ioan Paul
pentru Universitatea din Cluj.
Iai,:i, 25 februarie 1919
Prea stimate domnule Iorga,
Ştiţi ce trist e laşul fără d[umneaJv[oastrăJ? A căzut din nou in somnolenţa
exasperantă de om bătrin şi bolnav: O atmosferă de spital, de cimitir,
de
temniţă prin care străbate rar suflul de viaţă sănătoasă şi slobodă al „Neamu11:li Româneso" ... O, cum ii aşteptăm, cum îl adulmecăm de cu sete! Din fundaeurile astea ale noastre vă urmărim cu lăcomie slova, vă iubim şi vă admirăm

cea

cu fiecare rind mai mult, şi cit ni pare de rău că nu mai sînteţi aici, că alţii,
cari sint, poate, şi mai puţin vrednici de d[umneaJv[oastră] ca noi, vă au intre
dinşii, acolo, in Ierusalimul lui Mille! ... Dar, în marea d[umnea]v[oastră] inimă ştim
că este loc şi pentru noi, oriunde aţi fi.
49 97
< > • Vezi lista corpului profesoral din primii ani de activitate
DV
în voi. Universitatea din Cluj. Serbările jubiliare ale Universităţii din Cluj la împlinirea primului deceniu 1920-1930, 1933.
11 Serbările inaugurării Universităţii din Cluj, op. cit., p. 42. St. Neagoe, ln
op. cit., voi. I, p. 137, consideră discursul lui N. Iorga ca „cel mai reuşit mesaj
omagial rostit în Aula Universităţii".
12 Vezi Scrisori către Ioan Bianu, vol, III, 1976, p. 569-580. Deşi afirma că a
avut şi unele greutăţi in colaborarea cu N. Iorga, Sextil Puşcariu îl considera
printre cei dintii care au patronat înfiinţarea Universităţii din Cluj - vezi Sextil
Puşcariu, Memorii, ed. de Magdalena Vulpe şi Ion Bulei, 1978, p. 412.
13 Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 200-201; publicăm şi documentele originale ale proclamării lui N. Iorga, în 1929, ca profesor onorar.
10
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Vin acum, din partea lui Moş Paul', sll. vll. mulţumesc pentru publicarea articolelor despre
Stere - ln special că aţi pus numele autorului cinstit şi pe faţll., evitînd ponosul curent al „laşităţii" într-un secret de Polichinelle - şi în acelaşi timp, sll. vll. fac o rugll.minte, pe care se sfieş
te sll. v-o adreseze direct. Dînsul ar dori, acum, sll. cearll. catedra de literatură română de la Universitatea din Cluj. Un vechi vis de tinereţe, pentru el, să poată cuvinta cîndva la ai lui de acasă despre sfintele „scripturi bătrîne" I Cînd şi-a luat doctoratul, la Viena, în filozofie romanici,
îl avea în gînd; o viaţll. întreagll. s-a ocupat, apoi, unde l-a aruncat soarta, de scrisul românesc
vechiu şi nou: se simte pregătit. Acum, ,.se uită cu jind" întracolo. Tare ar mai fi fericit să
ocupe el catedra I Dar stă la îndoială: ar putea „îndrăzni", s-ar „cădea" să solicite <linsul o asemenea onoare? Şi, pentru a o face sau nu, aşteaptă părerea d [umnea]v [oastră] -- deschisă,
cum obijnuiţi a v-o spune. Ea va fi pentru el „o sentinţă definitivă, fără apel". Nu abuzez prea
mult de bunătatea sau discreţia d [umnea]v [oastră], cerîndu-v-o cît mai neam.inat?
În ce priveşte cavalerul de la Sibiu (ce scandalos cinism I) numele „laşului" care mă recunosc îi stă, fireşte, la dispoziţie oricînd, dar, pînă una-alta, v-aş ruga foarte - dacă crede\i
- să-i servim alll.turata epigramll.. O să-i facă plăcere I
Trimit totodată, pentru „N [eamul] R [omânesc]", un articol al „şobolănaşului", care doreşte să nu i se dea numele întng, pentru a nu avea visul că-şi face reclamă; de asemenea, o
recenzie pentru „Revista istorică" (dacă se poate).
Vll. rog să prezentaţi doamnelor Iorga cele mai adînci respecte şi toate cele cuvenite la to·1:l
ai d [umnea]v [oastră] - în deosebi lui Mircea, care mi-a scris nu de mult o scrisoare de o frumuseţe de formă şi de o bogăţie de cugetare cu totul extre.ordinară pentru vîrsta lui. Fils ă
papal
Sînt, ca totdeauna şi pentru totdeauna al d [umnea]v [oastră] devotat
V. Bogrea1

B.A.R.

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 278, f. 55-56.

Ioan Paul (1857-1926), profesor de limba română şi maghiară la Institutul Pedagogic
şi Teologic din Caransebeş; 1886- 1890 profesor la Slatina; din 1890 profesor la Iaşi la Liceul
Internat, Şcoala Normală şi Liceul de fete Humpel; din 1916 ocupă catedra de estetică literară
a l:niversităţii din Iaşi şi apoi la cca din Cluj.
• Vasile Dogrea (1881-1926), filolog; profesor secundar la Iaşi şi, din 1919, universitar
la Cluj. Prieten apropiat cu N. Iorga.
1

2.

Hll9, martie 11. Scrisoare ;-1:
lui Ioan Paul către Ioan
Bianu, anunţîndu-i dorinţa
de a candida la un post de
profes0r la Universitatea din
Cluj.
Iaşi,

11 Martie 1919 st. n.

Iubite Ioane,
ln viaţa mea întreagă pină la virsta asta am fost totdeauna sfios, cinci a fost
vorba de mine însumi, de ce pot şi ce nu pot, de ce itînt ori nu sint. De aceea
chiar ţie, înaintea căruia de mult nu am ascunderi la sufletul meu, numai cu
multă sfială iţi scriu gindul şi dorinţa de care sint preocupat acam. Dar fiindc:i
prea e mare dorinţa şi prea hotărîtoare pentru zilele cit mai am de trăit, îmi iau
inima în dinţi şi mă destăinuiesc ţie ca unui frate. lată ce, Ioane:
Eu am venit în ţară acum 33 de ani de mare nevoie şi cu multă duren'I,
care necontenit m-a ros de inimă de atunci şi pină azi, ca o mustrare de cuget.
Acum, cind Ardealul are nevoie de oameni cu tragere de inimă şi cu dor de el.
m-am hotărit ca de la toamnă să mă întorc de unde am plecat şi cită putere de
muncă mai e în mine s-o închin patriei in care m-am născut şi am crescut şi cînrl
o fi să închid ochii, să mă îngroape la Hirliş lingă mama şi tata. La Crăciun am
fost de vacanţă la Hirliş, şi în trei săptămîni am umblat aproape tot Ardealul.
A crescut inima din mine cit Ceahlăul, de cite am văzut şi am auzit acolo. M-am
intUnit cu oamenii fruntaşi de acolo care mi-au spus părerile şi nevoile Ardealu-
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lui din zilele de acum şi aşa s-a născut în mine dorinţa de a mă întoarce la urma
mea şi de a pune şi eu umărul la greul de acolo, !ţi poţi închipui că e mare poftă
pentru mine, care m-am gospodărit aici, să-mi mut lu bătrîneţe căţel şi pw-cel,
dar pace, n-am ce-mi face, dorinţa mea e mai tare decit mine.
Pînă aici n-am avut de ce să mă sfiesc de tine, dar de aici înainte îţi vorbesc cu ochii plecaţi pe nas în jos, ca miţa-ruşinat.
Ştiu, că de la toamnă se deschide universitate românească la Cluj
şi
că
profesorii vor fi aleşi şi recomandaţi de Academie. Moderaţia la oparte! Eu mă
cred volnic şi deplin înarmat de a ocupa cu demnitate catedra de literatura !românească dela Universitatea din Cluj, catedră pe care o ocupi tu la Bucureşti şi
lbrăileanu la Iaşi. Dacă aş şti pe cineva aici sau dincolo mai bine pregătit decit
mine n-aş sufla, mi-aş vedea de treabă aici, cu buchile mele.
Titlurile mele pentru această catedră ar fi următoarele:
Am doctoratu) în filozofia şi literatura românească şi în filozofie şi pedagogie. D~i oficial n-am fost profesor de limba română, dar am propu"l-o 33 de
ani la Liceul de fete Humpel de aici; deşi toţi profesorii de l[imba) română de
aici ar fi voit să ocupe catedra asta, au recunoscut toţi că mie mi se cade. Am
propus l[imbaJ română mult timp şi la Şcoala militară şi la Liceul internat la
cursul superior.
Apoi eu toată viaţa mea am fost un setos consumator de literatură românească şi străină, oarecum şi de estetică şi critică literară. Mă bizui adecă nu numai să fac teorie literară, ci şi practică.
Am făcut cu Pompiliu prima carte de citire pentru limba română pentru
întreg liceu) şi ultima cum se cade, De fapt am lucrat-o eu singur, fiindcă Pompiliu era bolnav.
Am scrieri literare publicate prin reviste şi altele nepublicate încă, pe care
sper să le scot în două volume după ce se va mai ieftini tiparul - scrieri bine
apreciate de pricepători.
Cînd s-a înfiinţat aici catedra azi ocupată de !brăileanu şi era vorba să se
numească deocamdată un suplinitor, deşi catedra era înfiinţată anume
pentru
!brăileanu, studenţlii dela litere au făcut o petiţie către corpul profesoral să mă
recomande pe mine. Şi intru adevăr 4 profesori m-au propus pe mine şi numai
doi pe !brăileanu. Cu toate acestea a fost numit !brăileanu.
Pe urmă eu pot zice că cunosc şi literatura filolo~ică romârră şi romanică s~risă în româneşte. nemţeşte şi franţuzeşte. La Unive~sitatea din Cluj aş fi mai la locul meu decît un altul năs
cut şi crescut aici, şi fiinckă cunosc lumea şi im::irejurările de acolo şi ştiu ungureşte şi nemţeşte.
E a'.!evărat că n-am s~rieri asupra istoriei !itera,e, nici de critic11 literară, fiin:lcă eu··;.;;
mai mult să fac litera.tură. Dar făgăduiesc să scot în tipar cursurile, pe care le voi face şi
am încrederea că n-au să fie mai prejos decît cele existente.
Iacă m-am spovedit. Tu te întrebi desigur, ce m-a ajuns, ca să te fac pe tine duhovnic?
Răspunsul e simplu.
Am toată încrederea Ioane, că tu ca o a doua. conştiinţă a mea, ai să-mi spui cinstit şi
pe şleau, dacă nu cumva prea îmi iau nasul la p:irtare, da:ă e cuminte sau nu s1 încerc av:!ntura
dacă am şanse de a izbîndi sau nu? În acelaşi timp tu poţi să mi sfătuieşti în deplină cunoş
tinţă de cauză şi de oameni, ce cale s:i apuc, cum să pro:edez şi cui trebuie să m1 alresez?
Eu cred, că aş putea avea de partea mea pe d [omnul] Iorga, pe Bogdarr, poate şi p:! Onci~
De tine nu mai zic. Ştiu, Densuşanu l-a1 avea împotrivă. Cred, că şi d [om'lul] Poni şi Briitescu nu mi-ar fi nefavorabili. Sigar îl voi ana p?ntru mine pe Bârsea:tu care m I ştie deap:o:ip!.
Nu cred că ar putea fi împotriva tn!a nici Filipide, cu care de o vrem? încoa.:e nu m3i am p:-ietenie de aproape, dar care mă cunoaşte de aproape din vech?a prietenie, p: care am avut-o
mulţi ani şi ştie ce-mi poate pielea.
Cu Goldiş, ministrul ardelean de instrucţie am făcut cunoştinţă a.cum la. Sibiu. El însă cred
că ml ştie din ceea ce am scris şi din Caran,ebeş, u.nde el a venit în 10~11! m !U, cind am p!ec;:;2n Ţară, apoi p: el l-ar putea inform.1 şi Bâ•s !anu despre mine.
Ei ce zici Ioane? Sl încerc, ori s-o las m:>artă?
T~ rog s:rie-mi cit p ,ţi m ,i cn,înd 5i p·.1ne-m l la ca 1.c cum vd şti tL1 m:i.l b'.ne şi ett te a;calt
ca pe o evanghelic. Aş vrea să fac paşii cuveniţi la timp, pînă n11 e prea tîrziu. Dacă crezi
c:i e nevoie sfi via la J1·1curqti, ca s.1 v,,rbes: cu cei în drept - am să viu.
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Cind îmi seri nu uita sll îmi spui ce-i cu Alexandre ? S-a lntors acasă şi cum îl găseşti
ocolul pimb.tului? Duduia cum se ţine ? Spune-i sărutări de miini dela mine şi complimente dela Ana. Pe tine te îmbrăţişează cu dragoste al tău ca totdeauna
I. Paul

după

:e.A.R.,

48(96)

s DV .
3.
Adresă a Consiliului Dirigent al Transilvaniei către N. Iorga, solieitind susţinerea unor
conferinţe
la Universitatea din
Cluj.

1919, mai 22.

Consiliul Dirigent Român. Resortul Cultelor
22 Maiu 1919

şi

Instrucţiunii

Publice.

Sibiu,

Domnule Profesor,

Consiliul Dirigent Român, Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice îşi ia voe
a Vă transmite programa cursurilor care se vor ţine pe lingă Universitatea românească din Cluj, în scopul pregătirii profesorilor de cari are nevoie la naţionali
zarea invăţămintului secundar din Transilvania, Banat şi părţile ungmene.
In această programă la titlul: ,,Alte dispoziţiuni", punctul 2, sînt prevăzute
conferinţe singuratice sau în cicluri, de conţinut social-politic ori de popularizare
a ştiinţelor. Ţinerea acestar conferinţe voim să o încredinţăm celor mai distinşi
dascăli ai neamului nostru cari cu puterea cuvintului lor să releve viitorilor profesori rezultatele ştiinţei şi să le dea îndrumări pentru deplina înţelegere a îndcletnicirei ce şi-au ales.
In vederea infăptuirei acestei frumoase şi sublime opere de eul tură apelăm
şi la valorosul d[umnea)voastră concurs rugindu-Vă mult să binevoiţi a Vă a:igaja
pentru o singură conferinţă sau un ciclu din domeniul ştiinţei ce profesaţi.
Dacă sînteţi de acord cu apelul nostru, Vă rugăm să binevoiţi a ne comunica de urgenţă subiectul conferinţei sau conferinţelor precum şi timpul cînd
voiţi să le ţineţi., Avem nevoie de aceste indicaţii la stabilirea ordinei conferinţelor.

Pentru orientarea ci [umnea]voastră Vă comunici:'lm că toate cheltuielile împreunate c-u
deplasarea d [umnea]voastră şi cu serviciul pe care-l aduceţi cauzei noastre vor fi rebonificate. În ce priveşte locuinţa şi întreţinerea de asemenea se vor lua măsurile necesare, după
primirea actului d [umnea]voastră.
În aşteptarea răspunsului d [umnea]voastră, vă rugăm, domnule Profesor, să primiţi
asigurarea deosebitei noastre stime şi consideraţiuni.
Şeful resortului
Braniscc 1
B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 291, f. 327.

1 V. Branişte (1869-1928): este unul dintre marii ctitori ai Universităţii din Cluj. Î11tr-o
scrisoare a lui Em. Racoviţă către Gh. Bogdan-Duică, 2 ianuarie 1925, se scrie: .,Branisee
este membru de onoare al Academiei şi a jucat un rol însemnat în organizarea Universităţii
9(2)
noastre .. ( B.A.R., S -) •

cec

4.
1919, iunie 23, Cluj. Carte poştală a lui V. Bogrea pentru
N. Iorga.
Cluj, 23 iunie 1919
Cu cele mai respectuoase salutări dintr-un loc în care, ca-n tot cuprinsul românesc, numde
d [umnea]v [oastră] se rosteşte cu o religioasă veneraţie.
V. Bogrea
B.A.R.,

Corespondenţa

K. Iorga, vol. 277, f. 93.
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5.
iunie
28, Bucureşti.
a Universitătii
din
Cluj către Ion Ursu,· cu solicitarea de a primi Catedra
de Istoria universală.·
1919,

Adresă

UNIVERSITATEA DIN CLUJ
BIROUL COMISARULUI GENERAL. Nr. 13
Bucureşti,

28 iunie 1919

Domnule Coleg,
Rotărit de-a deschide cu începerea anului şcolar
1919/[19]20 Universitatea
românească a Ardealului în Cluj, Consiliul Dirigent din Sibiu a scris concurs pentru catedrele vacante şi a instituit o comisie universitară care va cerceta lucrările
intrate în concurs. Nădăjduim să putem cîşliga astfel pentru Universitatea din
Cluj pe cei mai buni dintre tinerii noştri savanţi. Iri acelaşi timp ne dăm însă
seama că luind în pr~mire o instituţiune culturală cu o tradiţie veche, pe care au
făcut-o cunoscută odinioară cîţiva savanţi şi în străinătate, este ele datoria noa,tră

sil ne prezentăm în faţa lumii cu un rnrp profesoral care să ne dea speranţ,l nu
numai pentru viitor, ci să se prezinte chiar de Ia început cu c:lr•va nume rcr;tile
cu respect şi dincolo de hotarele ţării noastre. Noua clădire cullurali'i Yoim să o
aşezăm pe nişte stilpi străluciţi.
Spre acest scop, vă rog, domnule coleg, în calitate de Comisar gpn,:;ra! îri··ăr
cinat cu organizarea Universităţii din Cluj, să aduceţi jertfa de a primi C,tec!;-a
de Istoria universală la noua Universitate a Ardealului, al c{1rui t inerr•t .-·1 : t
fericit să urmeze vestitele cursuri ale profesorului dr. Ioan Ursu..
Nu ne îndoim că adresîndu-vă această rugăminte atingem o roarcl:1 simţi
toare a inimei d[umneavoa]stre de ardelean, care trebuie să fie încf1!zitt1, în zilele
fericite şi grele prin care trecem, de dorinţa de-a fi de folos 1.ării în care v-a\i
născut.

Deschiderea l:niversităţii prezentincl o seamă de probleme grele, la <kz'.c·garea c-iirnra am
avem sfotnl d [umneavoa]str:i, ca viitor Profesor în Cluj, v-aş fi foarte îndatorat
dacă aţi întîrzia cit se poate de puţin cu riispunsul ci [umncavoa]stră, pe care-l n:icl:1jduim favorabil .~i pe care v,l rugăm a-l adresa d [omnu ]lui ~Iinistm V. Golcliş, Jlncnn.şti, Casa Şconle
lor, pentru Comisarul general al Unlversităţii clin Cluj.
În acest răspuns vă ru,zăm să ne comnnicaţi dorinţele <l[umncavoa]stră speciale şi
condiţiile cu care aţi fi dis::ius să vii mutaţi l 1 Cluj, spre a I~ înainta Consiliul ti Dirigent
din Sibiu pentru a face numi,ea definitivă şi care, nn mă îndoie:;c•, va căuta să împlinească
ln cea mai largă măsură posibilii cererile ci [nmneavoa]stră.
Primiţi, Yă rog, clomnule coleg, a~igurarea celei mai înalte eonsideraţiuni.
dori

să

Sextil
22(7)
D.A.R., S - -

L

P11ş,·ari11

.
6.

1919, iulie 1. Adresă a Unidin Cluj către N.
Iorga, în legătură cu catedra
de istorie universală.
versităţii

Universitatea din Cluj. Biroul Comisarului General, Nr. 15
1 Iulie 1919

Bucureş,ti,

Domnule Coleg,,
străduinţa noastră de a pune noua Universitate a Ardealului pe temelii
sănătoase şi de a face din ea de la început nu numai un lăcaş al ştiinţei. ci şi
un
focar de cultură naţională, V-am adresat în calitate de Comisar General, însăr-

In
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cinat cu organizarea Universităţii din Cluj, rugămintea verbală de a ne face
marea cinste să primiţi catedra de istorie universală Ja Cluj.
Motive mai puternice decât dorul d[umneaJvoastră de a ne ajuta V{1 opresc.
precum mi-aţi comunicat, de a Vă strămuta cu totul la Cluj. Cu toate acestea noi
n-am pierdut nădejdea de a putea da viitorilor elevi ai Universităţii din Ardeal
lumina ~tiinţei domniei Voastre îndrumătoare pentru generaţia care va avea să
desăvirşească unirea integrală a neamului românesc. Vin dar din nou să Vă rog
să dedicaţi Ardealului cel puţin o parte a apostolatului d[omnieiJ Voastre, ţinînd
cite un semestru pe an cursuri în Cluj.
V-aş fi foarte îndatorat dacă aş putea avea răspunsul d[omniei] Voastre favorabi, înainte însă de comisiunea însărcinată c\i recomandarea viitorilor profesori îşi ,·a începe activitatea. ln acest răspuns (trimis pe adresa d[omnu]lui Ministru Vasile Goldiş, Bucureşti, Casa Şcoalelor, Pentru Comisarul General al Universităţii di" Cluj) Vă rog a ne comunica condiţiile şi dorinţele d[omniei] Voastre
speciale. de care. nu mă îndoiesc, Consiliul Dirigent din Sibiu va ţine seama în
cea mai largă măsură.
Primiţi, Vă

rog, dom:1ale Coleg,

incrcdinţarea

celei mai înalte stime

şi

a celei mai de-

votate prietenii.
Scxtil

Puşcariu

D [omniei] Sale d [onmu]lui N. Iorga, Profesor universitar, !i[embru al Academiei Român~.
Buc:1reşti

B.A.R ..

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 277, f. 123.

,.
1919, iulie 3, Sibiu. Adresă
din partea Consiliului Dirigent al Transilvaniei către
N. Iorga, solicitindu-i participarea la lucrările Comisiei univ.ersitare din Cluj.

CONSILTUL DIRIGENT PENTRU TRANSILVANIA, BANAT
l'NGCRENE LOCUITE DE R0MANI
RESORTUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE

ŞI

ŢINUTURILE

Nr. 7566/19Hl

Sibiu, 3 iulie 1919
Domnule Profesor,

ln vederea deschiderii Univer~ităţii româneşti din Cluj cu începerea anului
1919/[19]20, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi Părţilor Ungurene a publicat concurs pentru toate catedrele vacante, cu termenul de 30 iunie a.c.
Din toate părţile locuite de români au intrat cereri care vădesc cu cită dragoste
învăţătorii noştri îşi oferă serviciile spre a crea din Universitatea din Cluj
un
focar de ştiinţă şi cultură românească.
Spre a putea cumpăni valoarea ştiinţifică a candidaţilor şi spre a stabili lista
cadrelor necesare, Consiliul Dirigent a stabilit pe lîngă Comisarul său general,
d[omnu]l Sextil Puşcariu, o ,,Comisie universitară", care va consta pentru moment
din 12 profe.~ori de la cele două universităţi din Vechiul Regat. avînd să se complecteze la 20 de membri, conform punctului II din „Dispoziţiunile" anexate la
această scrisoare1•
Nevoiţi să restrîngem numărul membrilor din Comisiune la minimul posibil, am căutat să nP adresăm pentru început acelor învăţaţi ai no5td cari. cn reprezentan1,i ni diferitelor specialităli şi ca savanţi recunoscuţi
vor putea rosti, in
nfară de ori ce părtinire, cuvintul hotăritor,
Comisi·nF,a S'~ va htrnni la mijl.o•~;i\ lui iu'i" :J~tttru citeva zile î,1 Bucureşti, unrle va ave,1
şcobr

s.'i ia m::i3!1rilc n~c·csarc în v<'rltrea c-om ,1c-ct!!~ii d la numărul rci;kmentar de 20, precum şi
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în vederea fixllrli catedrelor şi a examinării cererilor şi lucrărilor intrate în concurs. După împlinirea &cestora, Comisiunea se va întruni din nou într-o sesiune mai largă, la Cluj sau la Sibiu, unde va avea să-şi termine lucrările.
Facem apel la bunăvoinţa d [umnea)voastră, onorate domnule Profesor, c-u rugămintea
să ne ajutaţi ln greaua noastră misiune. Ştim ce jertfă mare de timp şi de odihnă meritată vă
cerem, sîntem încredinţaţi însă, că scopul înalt ce-l urmărim vă va îndemna să primiţi a
face parte din cei 12 membri ai Comisiunii universita:e. În speranţa că nu ne veţi refuza
rugămintea, vă rog domnule Profesor, să binevoiţi a răspunde urgent pe adresa Comisarului
nostru general, d [omnu)l Sextil Puşcarin, Bucureşti, Casa Şcoalelor, cabinetul domnului
Ministru Vasile Goldiş, indicîndu-ne şi adresa d [umnea]voastră exactă intre 10 şi 13 iulie.
Primiţi, vă rog domnule Profesor, asigurarea deoseb1tei mele stime.
Rranisce D [omnu ]lui N. Iorga, Profesor la Universitatea clin
ll.A.R.,
1

Iorga,

C'orespoutlcnţa

Şeful

resortului

BucurC'şti

N. Iorga, voi. 279, f. 301.

Imprimatul cu titlul Organizarea
voi. 277, f. 124.

Universităţii

din Cluj, în 11.A.R.,

Corespondenţa

N

8.
1919, iulie 13, Bucureşti. Invitaţie adrc-s,i!ă ,Ic Sr•xtil Pnş
cariu lui N. Iorga, pentru participarea la şc,linţa Comisiei

universitare.
1:NIVER~ITATEA DIN CLUJ
JlIROUI, CO~IISARULUI GENERAL
Nr. 26

Bncnrcşti,

l3.VII.1919

Donmnle Profesor,
Cn onoare sîntt>ţi invitat· a Ina parte la întîia şedinţă
c-'!Tl' se va ţinc j,,i 17 iulie la ora 5 p.111. în Bucureşti, Casa

p)niară

a CnmisitmH nniversitar,-,
etajul I, sala c-nnfcrcn-

Şenalelor,

ţiarilor.

daţi

Ordinca de zi:
I. Raportt?l Comisarului general.
2. Stabilirrn planului de lucru.
3. Rezolvarea adresei Consiliul ni Dirigent nr. 7566/ [19) 19 cu privire la c-ei opt candiarcleleni rec-omandaţi cu precădere pentru catedrele din Clnj.
Sextil

D [omniei] 1-,ale domnulni Nicolae Iorga, Profesor universitar,
B.A.R.,

Corespondc-nţa

N. Iorga, voi. 277, f.

Puşcariu

Bucureşti

167.

9.
1919, iulie 15. Scrisoare a unui grup de profesori din Cluj
c,itre N. Iorg~. cu rng.lminka rle a le ţine un ciclu de conferinţe.

Domnule Profesor,
Noi profu,orii conferenţiari de la cursurii<" ele vadi pentru pregătirea profesorilor st'c-nndari,
în numele nostru şi a 450 de candidaţi şi noi autorităţile administrative ale oraşttlt'i şi jmkţului Cluj, în nunwle cetăţenilor români de aici, Vă rugăm respectuos să nu ne reft:;,aţi o ca!d:i
rugămintt', s,i ne împliniţi o veche dorinţă.
Cei mai mulţi din noi, din cauza robiei în c-are am fost ţinuţi, n-am avnt parte nid
să Vă auzim nici să Vă vedem; numai de departe şi pe apucate am putut să ne mîugliem
amărăciunea şi să ne hrănim nădejdile cu scrisul d [omniei] voastre. Ne-am deprins cu toţii
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mulţi ani s,l privim
aspiraţiilor neamului

in d[umnea]•:oastră cel mai ales rod al sufletului românesc şi simbolul
nostru.
Acum, cind atitea dorinţi ni s-au împlinit, dorim domnule Profesor, s,i ni se implincasc:'i
şi dorinţa de a Vă auzi şi vedea de aproape şi de aceea Vă rugăm ca pe lîng,i nenum:iratele jertfe ce Ic-aţi adus pentru neamul nostru, să aduceţi şi jertfa de a veni în cursul acestei
veri la Cluj şi de a ne ţine cîteva conferinţe, de care cu toţi suntem de mult însetaţi.
În nădejdea că prea cunoscuta d [omniei] voastre bunăvoinţă nu ne va putea refuza
acea<;tă rugăminte, sîntem ai d [omniei] voastre cu cea mai desăvirşită stimă şi dragoste
Cluj, la 15 Iulie 1919
Simion Toma-,iu-prefect al judeţului şi
substitut al prefectului oraşului Cluj, V.
Bogrea (profesor de limba latină). Em.
Panaitescu (profesor de istorie), N. Bănescu
(profesor de Jimba elină), dr. N. Drăganu
(dir. cursurilor), I. Bogdan-Duică, G. Oprescu [alte 25 semnături].
de

B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 278, f. 159.

10.
1919, iulie 20, Bucureşti. Invitaţie allresată de Sextil Pnş
cariu lui N. Iorga, pentru participarea la una clin şedinţele
de organizare a Universităţii din Cluj.
UNIVERSITATEA DIN CLUJ
BIROUl, SECRETARULUI GENERAL
Bucureşti, 20.VII. [19] 19
Domnule coleg,
Secţiunea pentru recomandarea candidaţilor pentru Facultatea de Litere avincl a se
întruni înainte de sedinţa plenară de luni, vă rog, domnule coleg, să treceţi luni la ora 11
a.ru. pc la Casa Şcoalelor pentru o scurtă şedinţă.
Sextil Puşcariu

B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 277, f. 205.

11.
1919, iulie 29. Scrisoare a lui N. Bănescu către N. Iorga,
prin care-i solicită susţinerea candidaturii lui V. Bogrea
la postul de profesor de limba latină la Universitatea din
Cluj.
Prea onorate Domnule Iorga,
Fiin,lcii nu mai e mult pînă la hotărîrea Comisiei, în privinţa numirilor la Universitatea din Cluj şi avîncl prilej cu cineva care vine în Bucureşti, îmi fac o datorie rugindu-Vii
să susţineţi, cu autoritatea d [umnea]v [oastră] indiscutabilă, numirea lui Bogrea, căci, dacă
e vorba să se dea catedra de latineşte (altceva nu primeşte) un învăţat care s-o onoreze nu
se poate afla nicăieri mai pregătit decît <linsul. Faţă de ori ce titraţi, cu oricîte doctorate.el
este, fără comparaţie, cu mult cel mai bun. D [umnea]v [oastră) o ştiţi mai bine <lecit mine ~
nu mă îndoiesc că veţi face cunoscută, în sinul Comisiei, aprecierea d[umnea]v[oastră].
Vă scrin însă pentru a Vă atrage atenţia asupra atmosferei ce s-a creat pentru altul. Ar
fi păcat să se piardă o forţă ca Bogrea, cîn<l e vorba a se avea aici o şcoală care să nu fie
mai prejos ,le ce a fost. Domnul Pârvan căruia i-am vorbit la Bucureşti, nu mi s-a părut înclinat a susţine această numire. Nădejdea noastră rămîne prin urmare toată în d [umnea]voastră. Faceţi să fie numit şi vă vom fi toţi recunoscători, şi cei din universitate şi cei din afari
de dînsa.
Cu cele mai distinse salutări al d [omniei] voastre devotat
N. Bănesca
Cluj, 29.VII.1919
B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 278, f. 608-609.
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12.
1919, august 4, Sibiu. Telegramă a lui V. llranişte către N.
Iorga, solicitîndu-i susţinerea la Cluj a unor conferinţe.
Tetcgramă

D{omnului] X. Iorga, Bucureşti
Prezentată la Sibiu, data 4.VIIl.1919
Vă rog insistent să binevoiţi a ţine în timpul cit veţi sta în Cluj la şedinţele Comisiunii Universitare, un ciclu de 10 conferinţe asupra istoriei universale, pentru ascultătorii cursurilor pregă
titoare de profesori, în vederea complectării sistematice a cunoştinţelor ascultătorilor. Am crede
ca aceste conferinţe să fie un fel de introducere în istoria universală şi o corectă interpretare a
ideilor conducătoare şi a epocilor istoriei. În aşteptarea răspunsului d[umn.-a]voastră vă
trimit mulţumirile şi salutările melc.
Dr. Ilranisce Şeful cursului

Il.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 277, f. 243.

13.
1919, august 18, Cluj. Scrisoare a-lui X. Bănescu ciitrt' N.
Iorga, mulţumind pentru sprijinul acordat la ocupan a JX>Stului de profesor.
Cluj, 18 august 1919
Prea onorate domnule Iorga,
Comisia universitară şi-a încheiat astăzi, aici, lucrările, şi am putut afla că am fo:;t
recomandat la Catedra ce s-a înfiinţat pentru specialitatea mea.
Lucrul acesta ii datoresc bunăvoinţei cîtorva oameni, cari au ştiut aprecia o muncă onestă
şi statornică, dar ii datoresc mai -cu seamă el [omniei] voastre, care, în tot cursul carierei mele
aţi dat o atenţie binevoitoare unei modeste activităţi.
Sprijinul d [omniei] voastre mi-a fost, în dificultăţile prin care am străbătut piuă a7J, un
puternic indlmn şi o preţioasă mingiicrc. Recomandaţia pe care 1ni-aţi dat-o acum şi pe temeiul căreia se face numirea sporeşte încă recunoştinţa pe care v-o păstrez din clipele clnd binefăcătoarea d [ornniei] voastre activitate pentru neam a trezit energiile noastre tinere.
Ce v-aş putea făgădui în ceasul acesta solemn, decît că, ştiindu-mi puterile mici :;<i
m!ll'ile mele lipsuri, mă voi sili continuu a le spori, simţindu-mă cu totul nefericit a şti
cil aţi încercat cu mine o dect pţie.
Vă mulţumesc, prea onorate domnule Iorga, şi vă rog să fiţi incrt:dinţat de sentimentele
mele de adincă recunoştinţll. şi sincer ckvotament.
X.

B.:\.R.,

Cunspond<nţa

Bănescu

N. Jo•·va, voi. 279, f. 68- 69.

14.
l9l9, august 19, Cluj. S..:risoare a lui \'. Rogrec>a ci'ttre N'.
Iorga, m,o:lţumind pentru sprijinul acordat la ocupan·a postului ele proftsor.
Cluj, 19 august 1919
Domnule Profesor,
Domnul Pârvan, care a fost aici, în lipsa d [umnea]voastră, geniul nostru tntelar,
zăd,,rnicind loviturile piezişe ce s-au încercat, s-a oferit amabil să vă transmită din parte-mi
aceste rind uri.
Ele vin clin adîncul inimii melc recunoscătoare.
De cînd am avut fericirea să vă stau aproape, dumneavoastră aţi fost pentru mine,
Jomnule Profesor, mai mult ca un părinte; aţi fost însăşi ProYidcnţa mea. fn clipele amare
de deznădejde, cînd valuri vrăjmaşe am('ninţau cu naufragiul tuturor -..·isuri!OJ mele, cnvfn~ul dumneavoastră mintuitor s-a au1.it şi rana s-a închis. Acuni idealul meu s-a fmplinit dincolo de orice aşteptare.

PIITRl!
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Ştiu ···- şi d [omnul] Pârvan mi-a întărit, cel d'intliu, această convingere -- că de
la marea d [11mnc,a]voastră iuimă îmi vine, ln primul rlnd, această neasemăoată bucurie.
Vă m•1lţum~sc, vă m:ilţumesc în singurul chip ce mi se parc pvtrivit m1rirnil blncfa•.:~rii: lcglndu-m·l solemn s,1 merg, pină la cap\tul puterilor mele, pe drumul de muncă şi
iubire de 'fară şi Adevăr, pe care ni l-au arătat tuturor vorba d[umnea]voa.'itră de foc şi
fapta dumneavoa.'itri1 fără odihnă.
Aşteptînd cu nerăbdare să vă putem saluta aici, rămin, iubite domnule profesor, al d [mn_nea]voastră devotat,
V. Bogrea

B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 279, f. 218-219.

15.
1919, august 23. s~risoa.re a lui Ioa'.1 Paul c:itre N. Iur:,p,
în legătură cu deplasarea acestuia la Cluj.
c:uj, 23 August 1919
1folt stimate domnule Profesor,
Cu mult.l bucurie am aflat din telegrama d [omniei] Voastre şi cu şi profesorii şi candiJuni Veţi veni Ia Cluj. Lumea de aici cu drept cuvînt se bucură

daţii, că în cursul acestei
că Vă va vedea şi auzi.

Vă scriu această scrisoare, rugindu-Vă în numele tuturor să ne înştiinţaţi telefonic Ia plecarea d[omniei] Voastre din Bucureşti, ca să ştim precis ziua şi ceasul sosirei d[omniei]
Voastre.
Sosesc aici două trenuri pe zi, unul la 3 1/2 noaptea şi unul la 4 d.a. ziua. Acest din urmă
e cel mai bun. Nu ştiu ora plecării din Bucureşti a acestor trenuri. E bine să Vă asiguraţi loc
bun în tren încă din B:1cureşti. Ştiind ziua şi ceasul sosirii d[omniei] Voastre, ne vom îngriji
de locuinţă, trăsură la gară şi celelalte.
Ne-a adns nu ştiu cine din Sibiu vestea că Veţi veni cam pe la sfîrşitul acestei luni, de aceea
Vă scriu acum tocmai.
·
Comisiun•aa de orga'.lizare a Universităţii de aici a fost, a lucrat şi a plecat. Să dea
cel de sus să n I iese o liturghie cu b~agă din Universitatea aceasta I Mare păcat că aţi lipsit.
Repetînd rugăminka de a mă înştiinţa telefonic despre ziua şi ceasul sosirii, sînt al d [omniei] Voastre cu cea mai desădrşită stimă şi dragoste.

Profesorul I. Paul B.A.R.,

Corespondenţa

adresa Universitate

N. Iorga, voi. 280, f. 227-228.

16.
1919, s~ptembrie 10. Scrisoare a lui Marin Stefănescu că
tre N. Iorga. în legătură cu inaugurarea cursurilor la Universitatea din Cluj.
Scumpul meu d [omnu]le Iorga,
Am primit numirea la Univer;,ltatea din Cluj - şi aseară am luat masa împreună
cu Puşcariu, Lapedatu, Nistor, Pârvan şi Gusti în cinstea acestei Universităţi care va să fie
focarul de lumină al mult a.5teptatului nostru Ardeal.
La această masă nu s-a putut, fireşte, ca să nu vorbim şi de Nicolae Iorga. Ne-a povestit Nistor cum ai fost primit în Bucovina ca nn rege. Să trăieşti!
Eu am tcrmin.at astăzi ultima corectur.l a uaL1i a,U~o! <l~ Problem:1 con5tiinţei, în
,.Studii fi!o„ofice", iar mîine plec pentru citcva zile la moşia lui Motru, în nutoieşti, jud [eţ~l] Mehedinţi, alături de Mănăstirea Motru unde este înmormîntat Eufrosin Poteca.
Vqi face deci un drum filosofie. La reîntoarcere voi părăsi Bucureştii ducîudu-mă la Cluj,
unde va trebui s:1 altoim ştiinţa pe suflete româneşti, aşa cum iţi este d [umnea]tale tot
visul vieţii.

N. •IORGA
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Îmi parc mult bine că poţi să stau cîteva zile la Văleni, în sinul familiti, c,ici el [umnca]-

ta ai mare nevoie <lin clnd în cind <le cite un pic de

linişte desăvirşită.

Cu tcat1l dragostea devotatul <l [umi]tale
Bucureşti, 10 Sep[tembrie] 1919
19 Str. Buzeşti

l\Iarin

B .A.R., Corespondenţa N. Iorga, voi. 282, f. 48- 49.
1 Marin Ştefănescu ( 1880- ?), filosof; conferenţiar la Universitatea din
opui profesor la cca din Cluj.

Ştefănescu 1

Bucureşti şi

17.
1919, octombrie 9. Scrisoare a lui A. Lăpedatu către DOnciul, anunţîn<l acceptarea postului ce i s-a propus la Uni\"crsitatca clin Cluj.
Bucureşti,

9 Octomvrie 1919

)iuit Onorate d [omnu)Je Onciul,
Mai reflec-tincl asupra c<Jor vorbite eri, am ajuns la concluzia că, în împn·jnrări'e actuale,
e o datorie pentru mine să merg, cel puţin pentru început, la Cluj, rămînind ca în cazul cinel
veţi obţine înfiinţarea unei a doua catedre de Istoria Românilor la Bucureşti, să mr, prezint
şi eu la concurs, solicitînd sufragiile d [umnea)v [oastră].
V-aşi ruga deci, dacă se poate, să nu se mai facă formele pentru numirea mea c.1 c-enfe.
r~nţiar.

~lulţumindu-vă din toată inima pentru deosebitul interes ce şi cu aceastti oca,inne mi-aţi
arătat şi, pentru încnrnjatoarca bunăvoinţă ce, ca totcleauna, mi-aţi acordat, \':\ rog sli
binevoiţi a primi încredinţarea sentimentelor de recunoştinţă ce vă păstrează unul din \"eehii

şi

p1<a

clevotaţii

cl[umnea]v[uastră]

ekvi
A. J,,ipetlatu

1(2)
H.A.R., S - -
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18.
1919, noiembrie 9. Scrisoare a lui Marin Ştefănescu către N.

Iorga,
Cluj.

anunţînd

cl<:schidcrea cursurilor la Universitatea clin

Cirj, 9 Noi<mbrie 1919, Str. Egyetun Nr.
Scumpul meu el [omnu]le Iorga,
iţi <lorc-:;c mult:'\ sănătate, căci uriaşa nrnnc:1 pc care el [umnea)ta o desfăşor
cerc. intradevăr, o s,in:itate cu totul excepţională. De altfel, nici nu se poate explica uimi
toarea d [umi]tale activitate Lit:cit a<lmiţînd că Dumnezeu te-a înzestrat cu un suflet aşeza
într-un corp de o rară tărie. Rog deci pe bunul Dumnez<-u să-ţi ţie această tărie pentru a
c-ontinua să arăţi, cu puternica el [umi]tale lumină, m2.rele clrum pe care trece acum neamul

'.\Iai întîi

nostru.
Aici, Ia Universitatea din Cluj, am început cursurile. Şi îţi poţi închipui ce momente am
trăit la dcschidena acestor cursuri. Atîta de mare, atîta de fnimcs ne-a fcst acest vis că
încă ni se pare vis, chiar după împlinirea lui.
Şi a mai fost o sărbătoare pentru noi cei din Cluj. ,\ fost sărbătoare-a ceasului cînd nm
aflat izbinda naţionaliştilor şi ţărăniştilor în alegeri. De acum d [nnmra]ta vd dispune de un
bloc în parlament pentru susţinerea apostolatului d [umijtale. ~i am credinţa că acest bloc
va deveni în scurt timp din ce în ce mai impunător. Să trăieşti simbol al vremci noastre I
Eu aici, Ia Universitate, am un seminar de Fi!czofie cu o bibliotecă pe care sper să
o pun cit mai mult Ia curent cu publicaţiile din specialitatica mea, căci deocamdată are oa-
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re~arc lipsuri. r,ucrăm deci toţi, în toate direcţiile, pentru atingerea marelui scop simboliza~ de d[umnca)ta: înălţarea neamului româ,esc.
Salutări cordiale amicilor dela Neamul Româ:1esc şi dela Liga C11lturall. Te îmbrăţi
ş<:a,ă cu toată draw1,tea devotatul d [umi]tale
:\-[,uin $tefănescu
Cores;J1>1uicnţa

B.A.R.,

N. Iorga, voi. 27~. f. 70-71.

19,
1919. noiembrie 16. S~risoare a lui Gh. Bog,lan-Duicll că
tre N. Iorga, privitoare la începutul a;tivitlţii în U.iiversitatea din Cluj.
Cluj, 16 noi [embrie] 1919
Iubite Nicule!
O începurăm; şi bine, te asigur eu.
Are mult haz cum creşte acest început; cum se arată lume noui\ la lucruri vechi; cum
sc numără etc.
Seminarul nr~u de lit[eratură] româo.ă este, pentrn mine şi pentru studenţi, o plăcere.
De-am sta mult pe-aici, o să fac treabă.
Cursul îl fac fo:irte pe larg, luînd ca cetite cărţile tale şi complectînd din izvoare, ori
reproclucînd (p,1r şi sim;>lu) cînd izvoare nu am aici. Mi-ar trebui cel puţin 5 exemplare din
istoriile tale literare; am ba!1i să le plitesc; dar nu le găsesc. Poţi ajuta?
Cînd vii la 1 dec[emb~ic] - şi treb:iie să vii - a::lu-ne din tot ce ai, ce p:>ţi a::luce. Şi
te invit, de pe acum, la un cur, ori la u,1 s~minar, ca s:l vezi cc fel de lucru este c11 p:.itinţ,'i
aici.
C0\C'c:;i s~ ţh cb crt~; sînt p•:~tenoşi; şi decişi a nu se învrăjbi ea p~ aiurea'.
Sah:t fanIÎli~t '.

.\1 t,1u,
<:. Bogdan-Duică

ll.,\.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 282, f. 157.

Cu mai puţin entuziasm descrie Ioan Paul începutul cursurilor, într-o scrisoare c:1trc
Ioan Dianu, 11 decembrie 1919: se plînge că la I,itere sînt <loar 70 studenţi: .,Se fereşte tinerimea noastr:i, devenită practică, de meseria săracă a dăscăliei. Semn rău acesta şi cu rele
urmlri [ ... ) Corpul nostru dăscălesc fireşte nu e ideal, dar dupl ale noastre puteri destul de
48(97))
bun şi cu rîvnă". B.A.R., S - - D.V.
1

l

20.
1919, decembrie 16. Scrisoare a lui A. Laj>~datu către N.
Iorga, cu rugămintea de a interveni pi!ntru înfiinţarea unui
institut de isto:-ia ro:nâailor la Cluj.
Cluj,

16 lkccmbrie 1919
Mult stimate d[omnu]le Iorga,

Trebuind să Vă scriu, profit de ocazie a Vă face şi pe această cale respectuoase urări,
duce la bun sfîrşit opera ce este chemată a îndeplini Adunarea Naţională, care,
alegîndu-Vă de prezident al ei, a afirmat încă odată adevărul exprimat de Kogălniceanu
a::um şas'! zed d~ ani tocmeli - la legi nouă, oam'!ni noui, şi a legat de opera ln curs num~le
unuia din cei m3i iluştri şi mai bine meritaţi fii ai neamului acestuia.
Ve11ind la obiectul scrisorii mde, am a Vă face două rugăciuni:
1. Să binevoiţi, dacă bineînţeles şi d [um'lea]v [oastră) acceptaţi ideea, sl sugeraţi,
direct sau inJirect M. S. Regelui, de a crea, cu ocazia inaugurării Universităţii de aici, un institut pentru studiul istoriei romlnilor. Ar fi semnificativ pentru preocupările vremurilor pe
care D[umn•!]zeu ne-a lnvrednicit să le apucăm şi, îndrăznesc a crede, folositor pentru cei
ce vor veni după noi.
să puteţi
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2. Avînd ocazie, dacll şi d[umnea]v [oastră] credeţi de necesar, să arătaţi celor în drept
în cazul clnd la alcătuirea delegaţiei noastre de pace pentru tratatul cu Ungaria, s-ar
numi alt consilier pentru chestiile istorice şi etnografice, mi s-ar aduce o jignire pe care nu
o merit, pentru cele ce am făcut eu acolo, la Paris. Afară de aceasta am convingerea că dat fiind
legăturile ce mi-am creat, încrederea ce am inspirat celor din comisia teritorială, aşi putea
aduce cauzei mai bune servicii decît alţii.
Al d [umnea]v [oastrll] vechiu şi statomic devotat
A. Lapedatu
că

B.A.R.,

Corespondenţa

N. Iorga, voi. 280, f.

102-103.

21.
192J, ianuarie 29. Scrisoare a lui Em. Racoviţă către Gil.
Bogdan-Duică, menţionînd tatonările pentru angajarea unor
profesori francezi la Universitatea din Cluj.
29 Ianuarie 1920
Domnule Decan,
Sosit la Paris la 5 Ianuarie, m-am intîlnit imediat cu colegul nostru d[omnu]l Ro1ues
pentru a ·afla ce s-a făcut cu biblioteca lui Paul !>foger. Am părerea de rău de a-ţi anunţa
di această ?reţioasă bibliotecă nu mai poate fi dobîndită pentru Cluj. A fost cumpărată
de Universitatea din Nancy de mai bine de trei luni.
Recrutarea profesorilor francezi pentru Universitatea noastră se va face în bane conliţii.
În ceea ce priveşte Facultatea ele liter~ cred că voi putea ia curînd să vă prezentăm doi
candidaţi de valoare. În mod oficios pot să vă comunic că sîntem în vorbă cu d [omnu]I
::1-lartiuot pentru Literatura franceză şi cu d [omnu]I Alazar (actualmente directorul ele „l'E:ole
frani;aise de Florence") pentru Istoria artelor. Dacă nu reuşim cu aceşti colegi, avem a!ţi
doi meritoşi în vedere.
Am cîştigat pe• ele altii parte, viul interes şi simpatia d [omnu]lui Joubin, directornl celui
mai frumos şi m1i m'.lre Iu,titut pentru istoria art.elor care există în lume (L'Institut Do:i.cetRue Spontini- Paris). D [omnn ]I Joubin a organizat muzeul din Constantinop.:>le şi din Montpellier. Ca profesor de Istoria artelor a organizat la Montpellier seminarul (cu secţie de mulagiuri,
-diapozitive şi reproducţii) acelei facultăţi. Ne-a promis sfaturi, liste cu bucăţile necesare, devizuri detailate şi frăţească colaborare ca profesorul francez ele la Ch,j pentru organizarea semi11arului clujean.
Al d [umuea]voastră devotat
Emillen Rac.:>viţ.l
9(1)
B.A.R., S - CCC
22.

Adresse arrivee apres la ceremonie d'inauguration, transmise â M. le Recteur de
l'Universite de Cluj. Elle etait contenue dans une belle reliure Louis XIV aux
armes de la viile de Nancy.

A l'Universite de Cluj
L'Universite de Nancy

1 Fevrier 1920

Des la premiere aMee de la Grande Guerre, en 1'114, sa.ns attendre que le
Goavernement rownain se declarât pour l'Entente, 1es Professeurs de Bucare-;t
et de Iassy ont envoye aux Uni.versites de France une adresse qui nous a ct.!
droit au coeur. Nancy bombardee alors, ou dti moins alertee nuit et jour par de'>
menaces de bombardement, y a repondu.
Plus tard, lorsque la Roumanie elle meme a pris Ies armes avec nous, le soir
ou cela nous fut annonce, notre joie fut grande en Lorraine: la nuit, s~. toute I?
.liaine, le cam>n tonna, celebrant l'entree eri guerre de cette nouvelle alhce, de;>ws
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Iongtemps notre amie. Grande aussi fut notre douleur, en apprenant Ies epreuve;;
que vous avez supportees avec tout de vaillance.
A peine la guerre terminee, des Etudiants roumains ont repris sans tarde le
chemin bien connu de l'Universite de Nancy, pour y achever leur etudes cornmencees avant 1914. Ils nous revenaient avec des decorations, souvent aussi des
ble51Sures, fraternellement accueillis par leurs anciens camarades qui avaient ete
o,mme eux des cornbattants, et nos maitres eux-rnernes s'inclinaient devant cette
jeunesse qui defendit heroi:quement le Droi,t et la Liberte. L'un de vos jeune'>
gc..'TlS mourut cet ete parmi nous: H repose en notre terre franc;aise, devenue pour
lu.i comme une autre terre maternelle.
Et mainlenant, voici vos frontieres, comme Ies notres, enfin replacees ou elles
doivent etre. C'est le reve de la Roumanie enfin realise. Mais nom faisions aussi
pour vous le meme reve en France. Des Ie milieu du XIXe siecle, Edgard Quinet,
d~ des pages enll:ammees, l'entretenait au coeur d'une elilte; et apres nos des11stres de 1870, cela entrait dans Ies vues d'avenir de natre grand patriote Leon
Gambetta.
Nous savons

I:,.

part qui revient dans cette oeuvre

a la Transylvanie, a qui

\'ons resti-

tue:,, si justement son antique denomination de Dacie Superieurc. Ouvriers de la pn·n,i<'n-

hcme, une trcntaine d'<'crivains de ce rays ccmposerent un Dictionnail'e compare de la lan~U<·
roumaine, qui fut imprin:c cn 1825; puis un livre de chroniques roumaines fut pr(·pan', to1:j ours en Transylvanie; mais l'impression en fut retardee jusqu'en 1853. Ainsi, grâce i.J un pays
cnccre sous le joug, la Nation rot:maine prcparait sa renaissance, t11 ~econstituant 11',.l;crd sa
langue et son histoire.
C'est pourquoi ii etait juste que ce pays, enfin libere, fut aussitot dote d'une l·niversite
nationale. L'Universite de Cluj est pour nous comme une sotur nouvelle, que nou.s s,Jmmes
hew:eux de saluer li sem berceau,' en lui apportant Ies voeux quc nous formons pour clic de lout
c.>e11r.
Puisse l'Univcrsite de Cluj, reprenant une mission millcnaire, 11011 plus seulement dans lc>e
plaines du Denube, mais sur ce massif montagneux qui en est comme la couronne et ou la Grnmk
Rcn:manie vient de relever pour toujours son drapeau, pufrse-t-elle rcpandre Ies bienfaits de
la civilisation latine dont elle est au centre de l'Europe la sentincllc avancee, la ganlit'r.nc vigilante, la genereuse dispensatrice !
J,e Recteur ele l'Universit(- de Xancy,
Ch. ,\clam,
Membre <ie l'Institut
B.A.R.,

Corespondenţe

N. Iorga, voi. 281, f. -448-· -449.

Z3.
1920, martie 2, Strasbourg. Adresă a Universităţii 11in Str:i.sbonrg d1tre N. Iorga, in calitatea sa de Preşedinte
Came-

,,!

rei Deputaţilor, în kg:itură cu participarea a doi clelegaţi
francezi la festivitatea de inaugurare a U11iversiti'1ţii din
Cluj.
llniversite de Strasbourg
No. 3483

J .P. Strasbourg,

le 2 Mars 1920

)fonsieur le Prcsidcnt,
Nos deux delegues aux fMes d'inauguration de J'Universite de Cluj, M.M. Debray et Gillot, m'ont fait le recit de la recept,ion chaleureuse que vous !cur avez rcscrvee. La scance a laquelle ils ont assiste rcstera un des plus brnux wuvenirs de kur carriere. Ils m'ont nmis J'cxcmplaire de votre „Histoire du Pcuple frani;ais" que vous avez bien voulu accompagnu d'nne
dicece a l'adresse de l'Universite de Strasbourg1 .
Au Consei! de l'Universite qui doit se reunir Lundi prochain, 8 Mars, je communiquerai
Ies rc!suttats de la mission confiee a ses' det.x dclegu~s. Mais, sans attendre cette date, jc tiens
d~a maintenant li vous remercier, en son nom, des sentiments fratcrnels manifestes a notre cgarcl

d,·-
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par le Corps Unlversitaire Roumain. J'aunoncerai votre intention de venir, cet etc, a Strasbourg,
faire une ou deux conferences publiques. Elle sera accueillle avec la plus grande satlsfaction.
Veuillez egreer, Mol18Îeur le Prcsident, l'assurance de ma haute consideration.
Le Recteur d'Academie, Directeur General de l'Instruction Publlque et des Beaux-Arts,

~,,,,

..

_ _ _ _ _"'11!"1.%SlfArD~!l1 i (QOjjjjJ ■ll ,a 11•••11 s.
H.A.R., Corespondenţa N. Iorga, voi. 285, f. 146. J ,·;3,'~·:..r
~

1

tatea

--

N. Iorga, Istoria poporului francez, O încercare de
1919. Ediţia franceză în 1945.

explicaţie. Lecţii făc11te

Charlety

la Universi-

Bucureşti,

24.
1920, noiembrie 17. A•lresl a Universităţii din Cluj
N. Iorga, cu ruglmintea de a p:uticipa la ina:.igurarea
titatului de istorie naţională.

către

I:u-

Nr. 806-1920/21. Rect. Univ.

lil!t.....

Domnule Profesor I

tn ziua de 4 decembrie viitor, urmind a se deschide, în mCJd oficial, Institutul p!ntru studiul istoriei naţionale, înfiinţat de M.S. Reg;!le la Cluj cu ocazia sărbltorilor de inaugurare
a Universităţii noastre, ne-am simţi cu aievărat fericiţi, dacă aţi binevoi a accepta invitarea p~ care am onoarea a Vi-o alresa in num!le S!natului Univ;!rsltar de a lua p1,~te la serbarea plănuită cu aceastl ocazie, făcîndu-ne şi o conferinţă de circumstanţil1.
Prezenţa în mijlocul nostru a celui mai autorizat şi calificat reprezentant al cnlturii
noastre naţionale îndeosebi al istoriografiei române contemporane, ar da acestei serblrl 11D
prestigiu pentru care Vă vom fi întotdeauna recunoscători, fiind în acela7 timp pentrn profesori
-ca şi p!ntru stndenţi, un in:lem:i m:ii mc1lt la m.md ce s:rnt chem1ţi a d!p:.tne p!ntrn sll.'1ţinerea şi propăşirea noii instituţiuni.
In sp~rat1ţa că nll n~ veţi lip;i de m 1lţum'rea de a Vl pitea av~a. cu a:!st prilej,
oa.sp! al Univ.!rsităţii din Cluj, ne luăm voie a Vă trimite aici alăturat pro6 raaul serbării,
cu rugămintea de a-i alllce în cu de treblinţă, mJlificările ce v.?ţi crel! de cuviinţă.
D~ hCJtărlrea d [o uniei] Vo:l5tre Vă rugăm să binevoiţi a ne ani.111ţ'\ t'!lefonic, s'I. p:1tem
disp.l.lle din vrem! de cele n~cesarc p!utru cit m:ii b:1na reuşită a 5!rb1rii.
Cluj, la 17 Noiemvre 1920.
I lJ ~
Rectorul Uninrsităţii V. D.1:nitriu

:~,

__,j

-,~
B.A.R., Corespondenţa N. Iorga, voi. 287, f. 154
1 Program:41 inaugurării l11,titutului d! !Jto:ie ro:nlnea,~ă m!11ţio 11: in:i·1 prarea. fa
-4 decembde 192), cu dis:ursurile R!cto:ului, I. I,1;:i:11, Al. L3;>!:htu şt o cJ 1•?ri11ţ1 a lui N. I:>:ga; p! 5 decem~de era anunţată o şedinţă om1 6 ială în o:iCJarea lui N. Io:ga (B.A.R., Corasponienţa N. Iorga, voi. 286, f. 93).

~1923, februarie 12. Cluj. C.1rte poştală ilu,trată, ca. legen h.
„Cluj, p:irte din Valea SJm!şului" şi textul im:>:i:n 1t
.,Inaugurarea Univ~rsităţii din Cluj, 1 Fl!vrier 192)", triml~ă lui N. Iorg'.\ de către u11 grup d? profos:,=i.
l

,:._Cluj, 12.II.[19]U
Iubite Maestre,

.,,..1

Atlţi1 o., ..n!,ll d! b:a! n1 s-a·.1 f)l~ll~ stdnp s'1 p:h'l1l.1i:'\ llCJ'.11 făt,tilnţiEic :ii Y:1zeului Hr:i 1'1·iÎ aiu:ă anlnt'! d·~ cel Je la care a,u învăţat toţi s'I. m:111:im.
PL1şcariu

G. Giuglea
P. Grimm
N. Georgescu-Tistu
Th. Capidan
Victor ·stanciu
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G. Oprescu
R. Vuia
~- Driga.nu
Marin Ştefllnescu
B.A.R., Corcspondrnţa X. Ior,::a, Yol. 304, f. 6;
-- r.oi.lce.

ştampila poştei:

14 febr. 192.1 -

Bucureşti

26.
1929, martie 3, Cluj. Act privitor la proclamarea )ni X.

ga drept Profesor onorar al

UniversiUţii

{or-

din Cluj.

Domnilor colegi,
Subsemnaţii profesori vil propunem proclamarea <l [omnu ]lui Nicolae Iorgn ca Prof.:onorar al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj.
Al nostru prin dragostea şi adinca admiraţie ce i-o purtăm, Nicolae Iorga a fost unul
dintre îndru.miltorii UniversiUţii noastre în intîiul Senat al ei. Ca profesor onorific ne1:i
si-i avem legat cu legături mai strînse <le noi şi sil dilm elevilor noştri putinţa si\-i nrnu!l"
in fiecare an cursurile-i ră.~pinditoare <le lumină şi de foc sacru pentru ştiinţă'.
SOI"

S. Puşcariu
C. Marinescu
I. Lupaş
VI. Ghidionescn

Cluj, 3.III. (19]29
Arh. St. Cluj-Napoca, fond rniversitate, cutia 113, poziţia 209, f. 2.
1 Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 200-201, pre7Jnti\ adresa profesorilor clujeni. dl,
pcopunere a lui N. Iorga drept profesor onorar - adresă cu aceleaşi idei ca în cca de faţă,

dac cu text

puţin

modificat.
27.
1929, martie 3, Cluj. Act privitor la proclamarea lui ~Iorga drept Profesor ononu ul lTniversiUţii clin Cluj.
Convocare

Am onoarea a ruga pe domnii colegi sil binl voiască a J,articipa la şedinţa a YJI ext, a
ordina.n\ a Consiliului Facultăţii, care va avea loc luni, -l martie, ora 10 a.m., în sala ck
şedinţe.

I,a ordinea zilei: Proclamarea d ;omrrn 'lui X. Iori.:a ca l'rof<:sor onorar al
trc.
Decan,
O. Ghilm

Cluj, 3 martie 1929
Gh. Bogdan-Duică
Nicolae Bănescu
Serlil Puşcariu
Ioan Lupa.ş
Nicolae Drilganu
Marin Ştefănescu
Onisifor Ghibu
Gustav Kisch
V. I. Dlrbat
~lviu Dragomir

Yves Au.ger
Theodor Capiclan
Petre Grimm
Gian. Serra
Emil Panaitescu
D. M. Teodore.il"ll
George Giuglea
Gh. Kristoff
Ştefan Ile7,dechi
Coriole.n Petranu

Facult,,ţii 11ci:1.1-

N. IGRGA ŞI INTEMEIEREA UNIVE'RSITAŢII DIN CLUJ

.A-lex.and ru Lllpedatu
FI. Ştefiinescu-Goangă
VI. Ghidionescu
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Constantin Marinescu
Theodor N aum
Romul Vuia

P.S. Co11ficlenţial. La ora. 11 d [omnul] N. Iorga îşi va
fesar al Facultăţii noastre, în Aula Cnîversităţii.

ţine

prima

leeţie

în calitate de l'ro-O. Ghilm

Ar,h. St. Cluj, fond Universitate, cutia 113, p<l7.iţia 209. f. 3. Convoe11rea nu este semnată ele
Gh. Bogdan-Dulcii, M. Ştefil.ucscu. \'. I. Jlărbnt, P. Grimm, Em. Panaitescu, D. M. Tcoclores011, Th. Naum, Romul Vuia. În lclcm, f. -4, convocarea scrisă chiar de mina lui O. Ghibu.

28.
l!-129, martie -4, Cluj. Adresl a Facultăţii de Litere şi Filosofie către Senatul Universităţii Cluj, privind proclamarea
lui N. Iorga drept Profesor onorar.

Onor. Senat l:"niversitar,
În alăturnrc sub ./. am onoarea o vă transmite Procesul-verbal al şedinţei a VH-a exa Consiliului Facult,iţii de Litere, ţinută la 4 martie c [urent]. care conţine hobirîrea unanimii prin cnre aceastli Facultate a proclamat pe domnul Xicolae Iorga Profesor
onorar al ei.
În numele Consiliuld, rog Onor. Senat să bine...-oiască a aproba această hoUrîre şi
a o acluce oficial la cunoştinţ,i Onor. Ministru al Instrucţiunei.
traordinară

Decan,
O. Ghihu
Cluj, 4 martie 1929
Arb. St. Cluj-Napoca, fond l~niwrsitatc·. cutia 113, poziţia 209, f. 6; în Idem, f. 8, o invitala şerlinţa erlraorrlinară a Senatului l'.niversită\ii Cluj, pentru 4 martie 1929, pentru proclamarea lui N. Iorga drept Profesor onorar - s•·mnează Rector Emil Haţieganu.

ţie

zt.
4, Cluj. Scrisoare-adresă a lui O. Ghilm
N. Iorga, I rlvind proclamarea acestuia ca Profrsor
onorar la Cluj.
1929, martie

către

4 martie [19]29

11 nstn, ;\faestre.

Am onoarea a vă nducr l:t eunoştinţă dl Consiliul Facultăţii de Litere şi Filosofie a
Regele Perdinand I clin Cluj, in semn de înaltă preţuire a activităţii cu totul
exccpţionnk pc care aţi rlcpus-o o viaţă întreagă pe altarul ştiinţei şi al patriei şi în spcc-i&I în semn de mulţumită şi reeunoştinţă pentru sprijinul pe care l-aţi dat în deosebite ocazii Universităţii noastre, înccpind cu anul 1919, clnd ea a luat fiinţll, şi pînă astăzi, v-a pro.:lamat în şedinţo ele la 4 martie c[urent], Profesor onorar al Facultăţii de Litere, rugindu-vă
s,i binevoiţi a-i da şi în viitor tot cencursul d [omniei] voastre nepreţuit, în urmărirea măre
ţelor ei scopuri.
În convini;erea că prin această hotărire Consiliul Facultăţii a ciştigat pe seama DlCmbrilor săi şi în special pe scama tineretului Universităţii noastre întregi, o călăuză de cel mai
mare preţ, permiţin<ln-mi ilustre Maestre, sl vă adresez în numele Consiliului, cele mai căldn
roase 11ri'iri de Yiaţ,i Iungă şi de fericire spre binele ştiinţei, al patriei şi al omenirei.
Decan,
Onlsifor Ghibi.i
D [omniei] sale, domnului K. Iorga, Profesor universitar, Bucureşti.
Unh·ersităţii

Arh. St. Cluj, f:in,I

U11iversitate, cutia I 13,

poziţia

209, f. 5.

PITI.I TURLE.A
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1929, martie 9, Cluj. Adresă a Facultăţii de Litere ~ Filo·
sofie din Cluj către ziarul „Universul", în legăturii cu procla·
marea lui N. Iorga drept Profesor onorar.
UNIVERSITATEA DIN CLUJ
FACULTATEA DE LITERE ŞI FILOSOFIE
Nr. 472-1928/[l9]29

Cluj, 9 martie 1929

Domnule Director,
în legături!. cu informaţia apărută în „Universul" despre proclamarea d [omnu]lui N. Iorga ca doctor honoris-causa al Universităţii din Cluj, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a
rectifica informaţia dată, în sensul că d(omnu]I N. Iorga a fost făcut profesor onorar al Pacultll.ţii de Litere, - şi aceasta atit din respectul pe care i-l poartă Universitatea noastră,
cit şi din dorinţa de a-l putea avea cit mai des la catedră, şi in Cluj, unde profesorii şi studenţii se grăbesc să-i asculte prelegerile pline de erudiţie şi de foc socru.
Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele stime.
Decanul
D [omniei] sale domnului Director al ziarului „Universul",
Arh. St. Cluj-Napoca, fond Universitate, cutia 113,

poziţia

l~acultăţii

de Litere, Cluj,
O. Ghibu

Bucureşti1.

209, f. 9.

În „Universu\", anul XLVII, nr. 55 din 8 martie 1929, sub titlul D. Prof. Iorga doc•
tor „honoris-causa·• al Universităţii din Cluj, se relatau evenimentele. N.I. o ţinut trei conferin·
ţe Ia Cluj; înaintea celei de a treia i s-a anunţat proclamarea ca Profesor onorar; nu ştia înainte.
Senatul a aprobat în unanimitate. Se menţiona şi un pasaj din discursul Rectorului Em.
Haţieganu: .,Universitatea noastră este mindră şi socoteşte drept o mare onoare de a vă
conferi această distincţie. Ca un coleg m3i mare şi mai învăţat al nostru vă rugăm să ne
daţi acelaşi sprijin şi de acum, nouă care sintem cei m3i devotaţi a1miratori şi m3i consţanţi
luptători ai idealului dumneavoastră p~ntru poporul şi cultura noastră". Discursul lui N. Iorga
a lăsat o impresie profundă; p~ste mai m·1lt de 50 de a'l.i, un participant, O.:tavian Vuia,
îşi amintea: .. Puţin mai tirziu aveam să-l revăd p~ Nicolae Iorga cu prilejul numirii sale ca
Profesor de onoare al Universităţii cluj~ne. Cerusem directorului liceului,Vladim:r Gbidio:~es~u.
Profesor de pedagogie la „alma m<1ter", la care aveam s'\ studiez şi eu, îngăduinţa de a putea participa împreună cu colegul meu Valeriu Şotropa, la solem:iitatea ce avea să aibi loc în
Aula Universităţii. Nu-mi mai aduc aminte cit de m:ilt am putut înţelege şi mai ales reţine din discursul ţinut de Iorga cu această ocazie, dar am avut m'llţumirea că am figurat,
împreună cu colegul m~u de liceu pe fotografia istorică luată cu acest prilej în faţa Universităţii. Cu toate acestea, îmi amintesc impresia profundi p~ care mi-a lăsat-o a:el discurs,
probabil pentru că fusesem pregătit prin admirabilele lecţii ale da;călilor m!i, Gb.eorghi!
Mateescu şi Constantin Dlculescu ( ... ]" - în art. Promo/ia Nicolae Iorga, de O::tavian Vuia,
în „Revista scriitorilor români", Miinchen, nr. 20, 1983, p. 169. - Cu această ocazie, mttlţu
mesc autorului p.!ntru transmiterea acestui emoţionant articol.
1

CONTRIBUTIONS CONCERNANT LE ROLE DE NICOLAE IORGA
DANS LA FONDATION' DE L'UNIVERSITE ROUMAINE DE CLUJ.
CORRESPONDANGE

(Resume)
L'auteur utilise la correspondance tres riche et d'une grande importance du
,sdvant Nicolae Iorga en publiant quelques lettres qu'il a ~u dans Ies ans 1919

•~t 1920, Ces lettres mettent en lumiere l'effort et l'appui permanents et actifs, de
Ia part de Iorga, pour soutenir l'oeuvre culturel et patriotique a Cluj inunediatement apres l'accomplissement de l'unite nationale des Roumains, a ter Decembre
1918.

INTEMEIEREA ŞCOLII DE CONDUCTORI TEHNICI
ELECTROMECANICI DIN CLUJ ŞI ORGANIZAREA
PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV
(1919-1929)
PERIOADA PREMEP.GATO.\RE

Clujul universitar - care este considerat în mod unanim drept
unul din cele mai importante centre culturale ale României, leagăn cil
unor tradiţii progresiste de creaţie spirituală şi ambianţă academicei
elevată îşi cunoaşte această vocaţie, care i-a adus o largă recunoaş
tere în Europa şi în lume.
Pe firmamentul valorilor culturale înaintate ale cetăţii de pe Someş ..
învăţămîntul tehnic s-a afirmat cu vigoare începînd cu zorii orînduiri i
capitaliste. Reformele iozefine cu spiritul lor înnoitor şi cu tot ceea cc
ele au însemnat pentru românii transilvăneni, marile deschideri pe
care le-a oferit atît despotismul luminat, dar mai ales mişcarea cultural,\
a lumini~mului, constituie un început impetuos şi relevator. Astfel sub
influenţa lui Ratio Educationi:; din 1777, dar şi a actului normativ Narrnn
Regin di:1 17Bl, Liceul academic din Cluj se orientează spre profile t2hni~e, intioduc'ind în proHramul său studiul agronomiei, m~canicii '.ji ,1
ai·hitecturii civiie, predate de către profesorii de ştiinţe naturale şi ma tematic,·1 1 •
ln perioad,t 1770--1780 apar rescripte imperiale care dispun înfiinţarea unor cursuri „mecanice" pentru ucenici şi calfe în toate oraşele
unde exist,i şcoli superioare. Intrucît Clujul era unul dintre acestea~
prin rescriptul din 15 mai 1778, guvernatorul Transilvaniei face cunoscut magistratului oraşului Cluj hotărîrea imperiaW, conform căreia.
pentru perfecţionarea industriei ~i meseriilor se vor organiza cursuri 'de
mec.-:nic[1 la care se vor face şi demonstraţii practice cu unelte şi_ instala1.ii perfecţionate, potrivit nivelului atins de tehnic[1 în acea epo2a'.
Dacă în perioada post-iozefină recrudescenţa reacţiunii nobiliare şi
revenirea la spiritul îngust clerical împiedică· dezvoltarea invăţămîntu lui, spre mijlocul secolului al XIX-lea şi în a doua jumătate a acestui
vea~, învăţămîntul profesional şi tehnic cunoaşte un sensibil progres.
Marele gînditor şi publicist, George Bariţ, atent la imperativele vremii
cit ~i la reacţia românilor 1n aceste cerinţe, insistă în scrierile sale asL'.pra îndreptării tineretului spre cariera industrială care a devenit tot
1 Istoria Clujului. Sub redacţia Acad. prof. Ştefan Pascu. Cluj, 1974, p. 235242; Mi'lria Mirel, Ana Maria Ardos, Date privind începuturile învăţ/fmîntului profesional în Transilvania, în ActaMN, 1967, 4, p. 218.
2 Maria Mirel, 1\na Maria Ardos, op. cit., p. 219.
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mai actuală. .,Ştim că toată
comerţ este cu totul deşartă,

strigarea şi îndemnarea către meserii şi
în ţări unde pămîntul încă tot mai e în
stare de a nutri pe cea mai mare parte a poporirnei, precum mai este
încă şi la noi" 3 • Spirit vizionar, Bariţ arată că nu peste mai mult decît o
jumătate de veac, pe copil „l-am da bucuros la negustorie pentru ca să
cutreiere ţări, să adune avuţii şi isă ne scoată din gîţlejul cel hămesit al
c{11lciei" 4 •
lndemnurile venite de la cărturari constituie un reper de perenă
referinţă, de direcţionare a opţiunilor şi orientare în alegerea profesiei.
Dr. Bartolomeu Baiulescu, în calitatea sa de preşedinte al Asociaţiunii
pentru promovarea meseriilor între români afirmă că pentru încurajarea meseriilor şi stimularea tinerilor să le îmbrăţişeze „trebuiesc înfiinţate şcoli şi ateliere" 5 •
Pledoariile făcute cu atîta căldură dau roade, factorul determinant
niminînd, desigur, ritmul rapid al dezvoltării producţiei capitaliste. La
numai un an de la apelul citat se organizează la Cluj, din iniţiativă
locală, atelierele profesionale pentru ucenici, înfiinţate în 1884 în ramura
prelucrării lemnului, a metalelor, cît şi în construcţii. Se 'înfiinţează, de
asemenea, o şcoală superioară de desen, precum şi o şcoală industrială
de fete 6 •
Important rămîne însă faptul că tot în acest an se pun bazele învi"iţămîntului tehnic propriu-zis, chiar dacă prima formă de
organizare
este una modestă. Şcoala în chestiune se deschide la 27 iulie 1884 ca
şcoală de meserii cu trei secţii: arhitectură, tîmplărie
şi mecanică (lă
cătuşerie şi făurărie artistică), fiind susţinută de Camera de comerţ
a
oraşului Cluj şi de Ministerul ungar de industrie şi comerţ. La 26 decembrie s-a deschis, pe lingă şcoală, Muzeul industrial, ataşîndu-i-sc
totodată Şcoala centrală <;;uperioară de desen industrial pentru industriaşii profesionişti. In noua formă Şcoala de industrie
îşi organizează
<"'.ursurile pe durata de 4 ani, absolvenţilor acordîndu-li-se dreptul de
a-şi deschide atelier propriu după o perioadă de practică de 1 an şi calificarea de maiştrF.
Cum nici şcoala nici mt.'zeul nu aveau edificiu propriu la 6 aprilie
1Ş95 Ministerul de industrie şi comerţ maghiar a
ordonat etatizarea
şcolii şi muzeului. S-a început astfel construcţia pe terenul
din str.
G. Bariţiu (actuala Politehnică) cumpărat cu 18.500 florini de oraşul
Cluj. Punerea pietrei de temelie s-a făcut la 30 septembrie 1896, iar
inaugurarea la 26 martie 1899.
Realizarea statului naţionaJ. unitar român deschidea largi perspective invăţămîntului de toate gradele. Clujul universitar era îndeosebi
3

G. Bantiu, Lipsa de

4

Ibidem.

şcoli

reale

şi

comerciale, în GazTrans, 1855, nr: 3, p. 10.

B. Baiu!Pscu, Disertaţiune pentru necesitatea promoviirii şi perfecţioniirii meseriilor intre ro~ni, în Transilvania, 1883, nr. 21-22, p. 149-156.
8 Maria Mirel, Ana Maria Ardo
Preocupiiri ale românilor din Transilvani•
. pentru organizarea invăţiimintulul profesional după 1848, 1n ActoMN, 1969, 6,
5

p. 365·-366,
1 Arh. St. Cluj-Nqpoca, Fond :t20,
,G-10 şi dosar 69, fila 3.
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de conductori tehnici, dosar 19,
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confruntat cu probleme noi; se căutau soluţii, se înregistrau numeroase
iniţiative, se prefigurau noi posibilităţi şi perspective.
Statul român a preluat şcoala la 5 aprilie 1919, dispunînd ca din
Şcoala specială de industrie să se organizeze şi deschidă Şcoala superionrc'"i industrială care îşi deschide cursurile la 1 februarie 1920, avînd la
baza funcţionării ei programa analitică aprobată de Consiliul Dirigent 8 •
Urmînd exemplul proiectelor de la Bucureşti şi Timişoara privind
jnfiinţarea de şcoli telmice, clujenii propun înfiinţarea unui institut politehnic cu cel puţin două şecţii, fără rezultat însă. Continuînd această
idee. comisia universitară investită cu misiunea organizării Universităţii
c.lin Cluj preconizează crearea unei şcoli su.perioare de mine şi metalur(ic in oraşul de pe Someş. Demnă de a fi consemnată este şi oferta
rncut;'i pe această linie preşedintelui comisiei de către guvernul francez,
de a trimite la Ciuj oameni de ştiinţă, ca de exemplu directorul Şcolii
de mine de la Saint-f:tienne, ca,re să facă proiectu~ de organizare a viitoarei politehnici. S-a oferit de asemenea, dacă va fi nevoie, un împrumut,
precum şi cîţiva ingineri şi profesori francezi. Nici această iniţiativă şi
ofertă nu a fost finalizată 9 .
Climatul rămîne însă prielnic iar emulaţia efectivă, punîndu-se
bazele învăţămîntului tehnic în limba română, acest moment marcînd
trecerea la un mod superior de pregătire a cadrelor tehnice.
1n septembrie 1920 se desfiinţează secţia de tîmplărie a şcolii vechi
şi cei 5-6 elevi (maghiari) sînt trimişi ca bursieri ai statului român la
Şcoala de arte şi meserii din Braşov, iar secţia mecanică se sistează succet.iv funcţionînd în lichidare 10 .
In această formă cu totul nouă şi de nivel tehnic ridicat, şcoala
poart,'i succesiv următoarele denumiri:· Şcoală superioară industriaiă, apoi
.~·co:rki superioară de arte şi meserii, care se schimbă nu peste mult în
.,<;coală medie tehnică, ajungîndu-se în final la Şcoală de conductori tehnici. nume pe care-l poartă mai multă vreme 11 . Era unica şcoală cu profi I electromecanic, de acest nivel, din România, precursoare a Institutului politehnic clujean.
Factorii responsabili din Consiliul Dirigent aveau în vedere să
creeze în Ardeal o şcoală tehnică după modelul Tehnicumului din Mittwe~da (Germania), adaptată cerinţelor noastre. Candidaţii trebuiau să
fo.• absolvenţi a 6 clase de liceu, iar cursurile erau proiectate să aibă o
durată de 4 ani, avînd în programul săptămînal 30 de ore de cursuri
teoretice şi 14 ore de atelier' 2 •
In timpul anului şcolar 1920-1921 se stabileşte o programă analiticii şi un regulament de către o comisie compusă din: ing. Ioan Vidu,
inspectorul general de industrie pentru Ardeal, ing. Traian Dragoş, diIbidem.
Horia Colan, Teodor Mihăilescu, /nceputurile şi dezvoltarea invăţămîniului
tehnic în Cluj, în Institutul Politehnic din Cluj 1948-1973. Itinerar istoric, realizări,
perspective. Cluj, 1974, p. 14-15.
10 Idem, p. 15-16.
n Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220 .<;cof.la de conductori tehnici, clo~ar 69, fila 3.
8

0

12

IIJidem.
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rectorul Atelierelor C.F.R., ing. T. Bălteanu, directorul Şcolii de artemeserii din Arad şi profesorul de matematică Ioan Sfăt 13 •
Căutînd să realizeze o concordanţă între numele şcolii şi specificul
ei Directoratul general şcolar din Cluj dispune schimbarea titlului şcolii
din Şcoală superioară de artă şi meserii în Şcoală medie tehnică, însă
şi acest nume este considerat nepotrivit şi, acelaşi organ, arătînd c,1 şco
lile industriale de diferite grade folosesc en tetes 14 greşite, dispune la
27 oct. 1922 ca şcoala să folosească denumirea oficială de Şcoala dz conductori tehnici Cluj 15 •
O înştiinţare a direcţiunii şcolii din această perioadă adresati'1 candidaţilor şi celor interesaţi, precizează că şcoala face parte dln învăţămîn
tul tehnic industrial, este de nivel mediu, între şcoala de arte şi meserii
şi şcoala p'.)litebnică, pregătind ajutoarele inginerilor în conducerea întreprinderilor indust1iale, sau industriaşi de sine stătători 10 •
şi

PROCESUL DE

iNVAŢAMlNT ŞI

CARACTERISTICILE SALE

In cuvîntarea tinută la 30 iunie 1927 cu ocazia încheierii anului
şcolar, ing. G. Mihăilescu, directorul Şcolii de conductori tehnici, spunea: ,,Şcoala luminează mintea, întăreşte caracterul, dind putere sufletului ca să învingă şi să planeze deasupra dificultăţilor vieţii". Şcoala
este instituţia care asigură în mod metodic instrucţia şi educaţia tinerilor pentru a deveni elemente folositoare familiei, statului şi omenirii în
genere. ,,Absolvenţilor mă adresez dorindu-le ca pe aripile ştiinţei ce
şi-au apropiat în şcoală, să-şi ia zborul uşor şi sigur spre culmile unei
cariere frumoase, fără a uita un moment că fiecare e un soldat în linia
de bătaie, trebuind a avea voinţa tare şi spiritul mereu îndreptat spre·
munc„1 productivii.. Să nu uitaţi deviza: Per aspera ad astra" 1i_

EX.\MENELE DE ADMITERE

De la începutul funcţionării sale şi pînă în 1830 condit_iile de admitere erau: candidaţii sC1 fie absolvenţi a 6 clase de liceu, gimnazi':.t, şcoală.
r,.,edie ori ~coahi sup2rioară de arte şi meserii sau de com"'rţ, care au
ÎIT'plinit 14 ani, fărf1 să fi depăşit 16 ani şi care făceau dovadă c(1 sînt
săn~,toşi 1 ' 1 . Ca piese de dosar la cererea de înscriere candidaţii trctui 1u
s,"i anexeze: Extrasul de naştere, Certificatul de studii, Certificatu I di:
vaccinare, Certificatul de bună purtare, Certificatul de stare materialei
a părinţilor şi taxa de examen 160 lei1 9 .
Absolvenţii Şcolii inferioare de urtc şi meserii nu puteau fi primiţi
" Ibidem.
14 Ibidem, dosar 17, fila
n Ibidem. dosar 17, fila
iu Ibidem, dosar 34, fila
1 ' Scorrla de r·ondurtori
1s Ibidem, p. 62.
rn Ibidem.

lî-El,
Ciî.

2.
tehnici din Cluj, ;\nuarnt 1926-1927, 5, p. P.6.
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.1n Şcoala de conductori tehnici, deoarece în acea şcoală nu se preda
dduc algebra care în şcoala de conductori este preponderentă 20 .
Referitor la vîrsta candidaţilor, deşi găsim acea condiţie precis formulată care le impunea să aibă 14-16 ani, în şedinţa consiliului din rn
septembrie 1922, la discutarea statutelor şi programei şcolii se făcea
re>marca: ,,la primire să nu se condiţioneze o limită de vîrstă [... ] pen-u-u ca acei elevi care intră în şcoala de conductori tehnici cu o vîrstii
mai înaintată şi de obicei după o practizare de atelier, vin cu atîta ambiţiune şi voinţă, încit ar fi un păcat social stăvilirea
rîvnei lor de
studiu [... ]" 11 , ceea ce era evident o prevedere progresistă izvorîtă din
t' lrnnă şi justă în\elegere a problemelor elevilor şi şcolii.
Materia examenului de admitere era aritmetica, algebra, geometria,
limlx1 română şi desenul, iar comisia de examinare era compusă din doi
profesori propuşi de direcţiunea şcolii şi directorul ca preşedinte. Examenele ~e ţineau în luna septembrie iar după consumarea acestui moment se anun(au rezultatele, odată cu lista elevilor reuşiţi şi propuşi
mini'.:terului pentru a fi primiţi în şcoală 22 •
Afluenţa candidaţilor la Şcoa1a de conductori tehni'ci este ilustrată prin
c;tn·a din cifrele de înscriere şi numărul celor admişi: în anul 1925 au
fost admişi din 76 înscrişi 49 de elevi, iar în anul 1926 au fost 46 admişi
din 145 înscrişi, în anul 1931 fiind 9 admişi din 13 înscrişi 23 . Numărul
mic de candidaţi din acest an se datorează şi faptului că autorităţile la
toate insistenţele elevilor prin cereri, şi ale direcţiunii şcolii prin memorii, nu au aprobat admiterea absolvenţilor şcolii în corpul tehnic.
Candidaţii au fost puţini în pofida propagandei făcute în ziarele Universul, Curentul, Patria, Drumul Nou şi a prospectelor trimise la 31 de
primării şi 21 de licee. Văzîndu-se efectul şcolii s-a mai trimis material
1a 23 licee ţinînd seama de faptul că elevii se recrutează şi dintre candidaţii nereuşiţi la examenul de ba,calaureat. Pentru că Şcoala de conductori tehnici şi-a fixat admiterea înainte de bacalaureat, direcţiunea cere
aprobarea unui nou concurs. ln cazul cînd nu vor fi suficienţi candidaţi
se c2re aprobarea ministerului ca să se admită, în mod tranzitoriu şi
excepţional, şi absolvenţii şcolilor normale de învăţăto,i şi absolvenţii a
t, clase de liceu şi un an de tehnicum la Cernăuţi, dintre care sînt mul;i
do itori2 4 .
0

ELEVII, CIFRELE DE

ŞCOLARIZARE ŞI FLUCTUAŢIA

LOR

Industria românească în plin avînt în·:-epea să se bazeze tot mai mult
pr cP-drcl(! de nădejde formate în învăţămîntul tehnic, pe calitatea şi numiirul viitorilor specialişti.
20

Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220,

Şcoala

de conductori tehnici, dosar 17,

fila 31.
21

Thir!rm, dosar 19, f. 59-60.

22 Şcoala
23

de conductori tehnici din Cluj. Anuarul 1926-1927, 5, p. 13.
Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 42,

fila 63.
2~

Ibi•lem, dosar 86, fila 31-32.
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Numeric elevii

Şcolii

de conductori tehnici au evoluat în felul ur-

mător:

anul

şcolar

1918-1919,

şcoala

are 4 clase cu 3 elevi români

1919- 1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
l!->23-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927--1928
Nnm,irul

ahso!n,nţilor

2
2
3
4

115 neromt&ni
96

45

4
4

81
78
91
97

82
65
58
r 39
L 22
19
17

4

94

115"

4

4

34
64

!-;>colii de conductori tehnici se
.-\nul

Şcoala

şi

26

Xr .

prezintă

ahsol\·cnţi

192:l

27

1924

32

1925

9

1926

lfl

1927

17

1928

24

1929

20

de conductori tehnici era

astfel :21

frecventată

nu numai de e!e,·i cu

cetăţenie română, ci şi de elevi români cu cetăţenie străină. Nu:nai aşa
se explică adresa Secţiunii culturale a românilor dinafară de hotare
Ministerul Instrucţiunii, care cere directorului ca pe timpul vacanţelor

am

prilejuite de sărbătorile religioase de iarnă şi primăvară, elevii ori~inari
de peste hotare să fie menţinuţi în internatul şcolii, ei neputîndu-se duce
la pjrinţF 7 •
DISCIPLINELE DE STUDIU, PROBLEMA CURSURILOR
ŞI REZULTATELE OBŢINUTE

Disciplinele predate în şcoală au urmărit în final formarea unui
profil de specialist potrivit menirii şi statutelor şcolii şi exigenţelor profesiunii.
Limba de predare a fost limba oficială a statului - limba română.
Totuşi dintr-o bună înţelegere a cerinţelor şi a specificului momentului
de trecere de la un sistem de organizare statală la altul, trecere ale cărei
;!o Ibidem, dosar GG, fila 5.
Horia Colan, Teodor MihăHescu, op. cit., p. HI.
27 Arh. St. Cluj-Nupoca, Fond 220, Şcoala de conductori tehnici,
fila 9~.
26

dosar

I.O,
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efecte se vădesc pe o perioadă mai lungă, autorităţile şcolare româneşti
au aprobat să funcţioneze clase divizionare cu limba de predare maghiară
pînă în anul 1923 inclusiv 28 .
Anul şcolar a fost structurat prin ordinul circular 5550/1922 al Directoratului regional al învăţămîntului secundar din Cluj în trei trimestre, calificativele obţinute de elevi fiind împărţite în 5 categorii:
foc:rte bine, bine, suficient, insuficient şi rău 29 . Această structurare este
mcdificată nu peste mult timp, şi, în anul şcolar 1924/1925, găsim împ;;::-ţirea în semestre, fiecare an de studiu avînd săptămînal 32 ore de
curs şi 16 ore de lucrări practice de atelier30 • Calificativele se schimbă
şi e-:!e, notele fiind acum: 20-19 foarte bine, 18-14 bine, 13-10 suficient, 9 insuficient, 8-1 rău. Media de promovare era nota 1231 .
Pentru a marca o evoluţie în programa şcolară, vom ilustra întreaga
gamă a materiilor de studiu, surprinse în cîteva momente reprezentative
din viaţa şcolii.
ln anul şcolar 1926/1927, elevii Şcolii de conductori tehnici au studiat următoarele discipline:
Anul I

Chimie

generală

Fizică

Matematici
Limba romârn'i
Limba franceză
Geografia universalii
Geografia României
Desen de geometrie descriptivă
Istorie
Schiţe de maşini
Religie
Lucrări de atelier

Anul II

Fizic;i tehnică
Chimie industrială
Limba română
Limba franceză
Mecanică

Tehnologie
Desen de geometrie descriptivă
Geometrie descriptivă
Igienă industrială

Matematici
Lucrări de atelier
Anul IV

Anul III
Construcţii şi

Limba română
Generatori termici
Maşini termice
Limba franceză
Maşini hidraulice
Maşini de ridicat
Organe de maşini

apentaj (tehnica
terenurilor)
Organizarea muncii
Maşini termice
Construcţii de maşini termice
Maşini agricole

Mecanică

Contabilitate
Economie industrială

mecanică
Electrotehnică

Tehnologie
Lucrări
28

de atelier

Educaţie civică

Electrotehnică

Lucrări

de atelier 32 .

Ibidem, dosar 17, fila 52, 63.

29 Ibidem, fila 81..
30 Ibidem, dosar 39, fila 56-59.
31 Şcoala de conductori tehnici
32 Arh. St. Cluj-Napoca, Fond

fila 4.

măsurării

din Cluj. Anuarul 1926-1927, 5, p. 14-15.
220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 57,
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Problema cursurilor ca material de bază pentru studiul elevilor a
preocupat corpul profesoral de la începutul înfiinţării şcolii. Astfel ·se
pune în vedere titularilor de discipline ca începînd din anul şcolar 19251926, pentru cursurile neacoperite cu manuale şcolare, acestea vor fi litografiate, pentru care motiv sînt îndemnaţi să-şi redacteze cursurile33 .
Deosebit de interesant este schimbul de mesaje, materiale şi publicaţii între Şcoala de conductori de lucrări publice (înfiinţată în 1920 ct.1
specific de drumuri şi poduri şi care între anii 1920-1921 a fun;cţLonaf
în localul Şcolii de conductori tehnici, iar în perio2da 1930-193:; ,.~a
mutat din nou în acel local, funcţionînd ca unitate şcolară indep:mdentă
în cadru-I Şcolilor de conductori, ca în 1936 să se mute la Bucureşti unde
devine Şcoala de subingineri de lucrări publice) şi şcolile similare din
Italia. Astfel la cererea şcolii clujene, Direcţia afacerilor consulare remite
Legea şi Regulamentul şcolilor industriale din Italia, ca şi alte lucriiri
privitoare la învăţămîntul mediu tehnic din această ţară. Ministerul dP.
Externe al Italiei, care mijloceşte acest dialop, trimite totodată unele publicaţii ce privesc învăţămîntul mediu tehnic din Italia 34 .
Deşi s-au depus eforturi pentru multiplicarea prin litografiere a cursurilor, Consiliul profesoral apreciază că această lucrare nu se face în mod
îndestulător, din care cauză nu s-a reuşit să se ajungă ca materia predată
să fie şi litografiată, ceea ce împiedica studiul elevilor. Consiliul hotăr~şte
ca să lucreze la multiplicare două echipe ziua şi noaptea şi, după posibilitate, să se lucreze şi la rotativa cu matriţe35 .
.
Re zultatck obţinute de elevi în munca cu cartea reprezintă catc-gnria_
axiologică fundamentală în procesul de învăţămînt, fiind de fapt fi11ali-.
tatea activităţii depuse de profesori, elementul care confirmă sau infirmă.
eficienţa şi utilitatea unei şcoli.
.
Este necesar la început să enunţăm cîteva condiţii specifice de prom9vare. Elevul care primeşte nota 9 sau mai puţin la cel muit două obicde
teoretice poate să promoveze în luna septembrie prin examen de corigenţă. Cei care au peste două obiecte cu nota sub 9 vor repeta anul, cu excepţia
anului I care nu se poate repeta decît cu aprobarea Consiliului profesoral.
Acel elev care obţine la un obiect nota 6 este exmatriculat ca neapt. Clasele se pot repeta numai o dată, altminteri elevul recidivist este exmatriculat3 6 •
Cum pildele sînt cele mai grăitoare şi semnificative vom ilustra prin
exemple rezultatele obţinute de elevi în cîţiva din anii de funcţionare ai
şcolii.

În anul şcolar 1921/1922 au fost obţinute rezultatele:

33

31

Anul

Elevi total

I
II/A
11/B
III/A
111/ll

33
13
31

Din care
Sem. I

22
9

20

10

9

21

15

promovaţi

Sun. II
23
10
24
9
19"

Ibidem, dosar 39, fila 3.
Ibidem, dosar 82, fila 69, 70; d. 17, f. 17-19; d. 15, f. 25; d. 17, f, 20; d. l!i7,

f. 15.
:;,, Ibidem, dosar 160, fila 11.
.';jcou/a de conductori tehnici din Cluj. Anuarul 1926-1927, 5, p. 14-51.
37 Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. 220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 19.
fila 27, dosar 20, fila 41.
3~
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În ann

următori

cle,·ii au atins cotele

următoare

în

însuşirea

cuno~-

tinţdor:

Anul

şcolar

1923/24

Spcc-ificaţie

Elevi total
Din care

1924/25

Elevi total
Din c-are

1925,'26

promovaţi

Elevi total
Din c-are

1927,128

promovaţi

promovaţi

Elevi total
Din care

promovaţi

Anul
I

47

Anul
II

25

Anul
III

Anul
IV

13

34

2S

li

7

,,--~

35

37

20

15

li

25

Iii

15

33

17

27

18

18

10

18

li

42

26

21

14

17

13

9

8"'

mare dintre numărul total de cled şi numărul celor promoastfel: cei promm·aţi cu ocazia examenelor de corigenţă din
luna septembrie din anii şcolari 1924/1925, 1925/1926, 1927 /1928 nu sînt
incluşi la rubrica promovaţi, rezultatul final fiind desigur mult îmbună
tăţit. 1Iai trebuie să adăugăm faptul că în practica şcolii, potrivit sistemului ~i concepţiei d~ atunci, în anul I care era considerat un an preparator,
un an de probă, erau admişi 40-50 elevi din care promovau în anul II lli20, restul fiind îndrumaţi spre alte cariere39 . Şi nu în ultimul rînd trebuie
amintită exigenţa care caracteriza această şcoală, nivelul ridicat al gra1lului de cunoştinţe cerut la examene.
Examenul de capacitate - care consacra în specialitatea urmată
pe conductorul tehnic absolvent - era condus de un specialist - de
regulă inginer conducător de instituţie sau întreprindere industrială delegat din partea Ministerului. Aşa spre exemplu examenul de capacitate al absolvenţilor anului IV din anul şcolar 1923/1924 este prezidat de
ing. Constantin Petrovici, directorul regiunii industriale Cluj, delegat al
Ministerului Instrucţiunii. La examen se prezintă 17 absolvenţi, care promovează cu medii între 6,50 şi 10. La sesiunea din toamnă octombrie
1924 - se mai prezintă opt candidaţi din care 7 sînt declaraţi reuşiţi 40 •
Examenul de capacitate din 3 iunie 1926 înregistrează 14 candidaţi prezentaţi din care 7 au trecut toate probele luîndu-şi diploma41 •
Introdus în urma asimilării în corpul tehnic, ca probă obligatorie, proiectul tezei de capacitate nnea să probeze posibilităţile absolvenţilor de
a aplica în lucrări originale cu caracter practic cunoştinţele teoretice însuşite în timpul şcolii. Un exemplu concludent este proiectul tezei de capacitate dc>pus la 14 iunie 1933 de către absolventul Rad.1 Veres cu tema Atevaţi

Diferenţa
se explică

311 Ibidem, dosar
!•8; dosar, 67, fila 2.
39 Ibidem, dosar
0
•
Ibidem, dosar
~ 1 Ibidem, dosar

39, fila 120-129; dosar 42, fila 44-47, 69; dosar 52, fila 3-4.
157, fila 59.
38, fila 1, 16.
52, fila 105.
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reparaţii mecanice cu turnătorie, fierărie, strungărie şi ajustaj. Sint
prezentate şi descrise secţiile, dotarea lor, procesul tehnologic, operaţiunile
ce se efectuează cu determinările şi calculele necesare, şcolarizarea muncitorilor, avînd în anexă două planşe de desen tehnic42 •
Diplomele ce se eliberau absolvenţilor şcolii de conductori tehnici confereau următoarele drepturi: termen redus în serviciul militar, prezentarea
la concursul de admitere la politehnici, în aceleaşi condiţii cu absolvenţii
liceelor teoretice, primirea în corpul tehnic cu gradul de conductor III,
în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul legii corpului tehnic, dreptul la livret industrial după un an de practică, pentru exercitarea meseriei
în industria de stat sau în sectorul privat. Cei care în trei rînduri consl·cutive nu reuşeau să promoveze examenul de capacitate, puteau primi un certificat de absolvire43 •

1ier de

CORPUL PROFESORAL.

SELECŢIE, COMPONENŢA

Pentru perioa,fa analizată de noi, Şcoala de conductori tehnici 19191930 şi şcolile de conductori 1930-1936, Şcoala de subingineri elecLomecanici 1937-1940 au fost conduse în calitate de directori ele:
- ing. iioan Kilrtos, 1922-1924
- ing. Mihail Strugariu 1924-30 noiembrie 1925
- ing. Gheorghe Mihăilescu, 30 nov. 1925 - 7 ian. 1928
- ing. Traian Dragoş, 7 ian. 1928-1946H.
Corpul profesoral al şcolii are începuturi modeste. Astfel, în anul
şcolar 1920/1921 şcoala medie tehnică avea un director, 3 profesori, un
instructor de specialitate, doi maiştri, doi ajutori de maistru, un conducător de atelier 45 . Este momentul cînd instrucţia ce se face în şcoal5 suferă mult din cauză că inginerii care sînt profesori auxiliari, în unele
cazuri nu îşi pot ţine regulat cursurile iar suplinirea lor nu se poate face,
pentru că şcoala „nu are nici măcar un singur inginer român care sc'i fie
legat de şcoală", în vreme ce la clasele cu limba de predare maghiarfi
sînt patru ingineri 46 .
Un an mai tîrziu şcoala are 8 profesori şi 7 maiştri şi ajutori de maiştri
pentru instruirea practică47 • Concomitent şcoala de conductori de lucrări
publice este încadrată prin decretul regal nr. 5486/1922 cu 4 ingineri pentm
a preda disciplinele de specialitate. Directorul şcolii pînă în 1930 este inginerul Eugen Tilea48 •
'2

Ibidem, dosar 93, fila 17.
de conductori tehnici din Cluj. Anuarul 1926-1927, 5, p. 18.
44
Horia Colan, Teodor Mihăilescu, op. cit., p. 20-21; Arh. St. Cluj-Napoca.
Fond 220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 49, fila 1, dosar 66, fila 25-29.
43

Şcoala

Ing. Traian Dragoş a fost numit director prin ordinul ministerial nr. 173.321 din
21 decembrie 1927.
4~ Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220, Şcoala de conductori tehnici, dogar 12.
fila 8.
46 Ibidem, dosar 10, fila 4.
47 Ibidem, dosar 12, fila 9.
48 Ibidem, dosar 16, fila 37.
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Dezvoltarea Şcolii de conductori tehnici şi angajarea de noi profesori
pentru a satisface cerinţele procesului instructiv-educativ face ca în iunie
1923 să figureze în statele şcolii 13 profesori şi 5 maiştri'9 •
Structura cadrelor didactice pe primii ani, naţionalităţi şi pe categorii
de discipline se prezintă astfel:
Anul

Maghiari

Români
Titulari

1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922

2
6

Auxiliari

5

8

Titulari
10
9
10
7

Auxiliari
1
5

3
3••

În anul şcolar 1926/1927, şcoala de conductori tehnici era încadrată
personal didactic :
1. Gh. Mihăilescu, ing. mecanic, diplomat al Şcoalei de mine, arte
şi manufacturi din Liege
2. Damian David, ing. mecanic, Politehnica din Viena
3. Munteanu Eugen, ing. electrician, Politehnica din Viena
4. Ioan Sfăt, prof. Şcoala normală superioară din Budapesta
5. Vasile Manoilă, ing. mecanic, Politehnica Timişoara
6. Coriolan Ileşiu, ing. mecanic, Politehnica din Bruges
7. Nicolae Gherman, ing. mecanic, Politehnica din Berlin
8. Teodor Filipescu, ing. chimist, Şcoala tehnică înaltă din Viena
9. Dr. Ioan Voicu, medic, Facultatea de medicină din Cluj şi Viena
10. Ludovic Papp, profesor, Academia de Belle Arte din Stutti'.art
11. Ioan Chinezu, profesor, Universitatea din Bucureşti
12. Laurenţiu Sirliu, profesor, Academia de comerţ din Cluj
13. Septimiu Popa, teolog, Seminarul din Blaj
14. Aurel Gliga, teolog, Facultatea de teologie Cernăuţi
15. Aurel Peia, profesor, Facultatea de litere şi filosofie Cluj'''.
După trecerea Şcolii de conductori tehnici în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, prin decizia 1692 a acestui minister se menţine personalul didactic existent în şcoală în momentul preluării. ln urma schimbărilor survenite în intervalul de 3-4 ani, pe Ungă
profesorii amintiţi mai sus, apar nume noi, ing. Traian Dragoş, ing. Virgil
Crăciunaş, prof. Gh. Lăzărescu, dr. Charles Gateau etc. 52
Profesorii cu merite deosebite în susţinerea statului, apărarea şi propăşirea lui sînt răsplătiţi prin evidenţieri şi decorări. Aşa prof. Ioan Sf:tt
i s-a decernat ordinul Coroana României în gradul de cavaler53
Spre a ilustra grija pe care autorităţile municipale şi şcolare o purtau, pe baza unui sistem instituit, cadrelor didactice, remarcăm acţiunea

cu

următorul

49
50

Ibidem, dosar 26, fila 3.
Ibidem, dosar 20, fila 19.
de conductori tehnici. Anuarul 1926-1927, 5, p. 70.
Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 185,

51 Şcoala
52

fila 1.
53

Ibidem, dosar 26, fila 10.
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<le înscriere a acestora pe tabele pentru
cînd se înscriau 7- doritori să primească

împroprietărire, în
suprafeţe de teren

6 mai 1922,
pentru gră

dinărit şi locuinţe 54 •
Mai puţini la număr

la început, numeroşi şi de o îndoielnică competcn;L ulterior, membrii corpului profesoral şi-au înţeles menirea şi a1J
depcis toate eforturile pentru a o îndeplini 55 •
Prin strădaniile depuse şi sîrguinţa dovedită, ei au ilustrat în mod
concludent puterea de mobilizare şi forţa creaţiei tehnice româneşti.
PRACTICA 1N

PRODUCŢIE

Prin profilul şi specificul lor, şcolile tehnice aveau un pronunţat
-caracter practic, programa acestora încercînd să echilibreze armonios pregătirea teoretică şi cea practică, instruind şi punînd la dispoziţia absolvenţ.ilor metodele cele mai eficace pentru ridicarea industriei şi a producţiei industriale.
·
Lecţiile practice se făceau nu numai în atelierele şcolii ci şi în diverse
intreprinderi şi ateliere din oraş ca: instalaţia de electricitate a clinicilor,
atelierul din strada Dorobanţi nr. 18, caloriferul spitalului şi caloriferul
Institutului de neurologie 56 . în scopul instruirii şi a contactului nemijlocit
cu ambianţa producţiei sînt duşi în vizită la: Uzinele Energia Cluj, Turnătoria de fier şi fabrica de maşini din Cluj (unde au vizitat secţiile:
Fabrica de potcoave, ambalaj, zincaj, modelărie, atelierul mecanic, turnăto:rie57, Atelierele C.F.R. etc.
Utile şi instructive se dovedesc a fi excursiile de studiu, cum este
cca ;;probată de către Ministerul Instrucţiunii pentru şcoala medie tehnic.'1 şi care s-a desfăşurat între 15 iunie - 25 iulie 1922 pe itinerarul:
Cluj - Turda - Uioara - Hunedoara - Cugir - Petroşani - Arad Tim\şoara Reşiţa Anina - Buziaş - Băile Herculane - Orşova
- Turnu Severin - Craiova - Bucureşti - Constanţa - Ploieşti -Cimpina - Braşov - Sibiu - Alba Iulia - Cluj. Elevii au fost conduşi
de doi profesori şi au vizitat fabrici, uzine, docuri, instalaţii de extracţie
şi prelucrare a ţiţeiului5 3 •
Situaţia pe care o prezintă prof. Aron Maksai, profesor de electrotehnic,1, ComH:etului şcolar, subliniază că deşi elevii şcolii de conductori
tehnici fac în cei 4 ani 2800 ore teoretice şi de atelier, din punct de
vedere practic sînt slab pregătiţi, chiar sub nivelul şcolilor industriale
de ucenici, situaţie cauzată şi de faptul că programa le cere să facă doar
cite un cleşte sau un sfredel - operaţiune simplă şi mult sub nivelul
:,, Ibidem, dosar 16, fila 13.
:,:, Cf. N. Iorga, ,Scoală şi industrie. Două conferinţe ţinute la Sibiu şi Moreni

în 1927.· Biblioteca de vulgarizare a Fundaţiei culturale din Vălenii de Munte „Cuvîntul", nr. 7, p. 1-15; Onisifor Ghibu, Cea dintîi statistică a învăţămîntului din
România întregită. Cluj, 1925; Ilie Cristea, Adevărata reformă şcolară. în Ilie
Cristea, Articole (1923-1936). Lucrare apărută sub îngrijirea lui Titu Georgescu.
Bucureşti, 1961, p. 42-45.
~ Arh. St. Cluj-Napoca, Fond 220, Şcoala de conductori tehnici, dosar 14, fila
:37-38.
:'i'7 Ibidem, dosar 106, fila 4-5.
58 f!iid1>m, dosar 16, fila 17-20; dosar 19, fila 25-26.
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posibilităţilor lor. Propune de aceea ca elevii din anul III şi IV să lucreze
efectiv pentru industria municipală, cultivîndu-şi astfel deprinderile
practice59 •
Dacă aceste prime forme şi cadre organizatorice de practică amintite: vizite, excursii, au un rol stimulator, adevărata pregătire practică
elevii au făcut-o în perioadele de practică productivă la diversele în-treprinderi, fabrici şi uzine de pe tot cuprinsul ţării.
Incă din 17 aprilie 1923 Inspectoratul marinei militare aprobă
elevilor Şcolii de conductori tehnici să facă practică în atelierele
Arsenalului marinei din Galaţi şi pe vasele militare din Galaţi
şi Constanţa. Elevii sînt primiţi de asemenea în practică tot în acelaşi
an la Direcţia VIII armament din Ministerul de Război, în atelierele stabilimentelor sale, cu un salar de conductor clasa a III-a de 1902 lei lunar60.
In scopul popularizării şcolii şi obiectivelor sale, direcţiunea trimite
întreprinderilor industriale din ţară o adresă în care se arată că „învă
ţămîntul practic constă în lucrări în atelier, şi pe şantier, cu aplicaţiunile
cunoştinţelor teoretice de specialitate dobîndite în şcoală precum şi în
lucrări de laborator". ,,Elevii sînt obligaţi a face în timpul vacanţelor
mari practică în ateliere, şantiere şi fabrici particulare. Pentru a put2a
da posibilitatea acestor elevi de a-şi face practica necesar;_\ recomandăm
domnilor industriaşi să primească pentru lunile iulie şi august elevi de la
această şcoală pentru practică. Şi dat fiind că numiţii elevi sînt în genere
fii de oameni nevoiaşi, ar fi nimerit să fie retribuiţi cu salariul unui lucrător, în scopul de a li se da posibilitatea să trăiască din munc~ lor
pe timpul · celor două luni de practică" 61 •
Ca şi în cazul şco1ilor profesionale, Şcoala de conductori tehnici pa['ticipa la expoziţii unde prezenta obiecte confecţionate de elevi în timpul
orelor de practică. O astfel de expoziţie este deschisă la 13 iulie 1924 în
localul Muzeului Şcolii de conductori tehnici Cluj, cu participarea ministrului instrucţiunii dr. C. Anghelescu. Şcoala de conductori tehnici expune planşe de desen industrial, piese şi părţi de maşini, casete de metal etc. 62 • Această primă confruntare cu publicul şi problemele competitivităţii a dat elan practicii productive a elevilor în aşa măsură incit la
6 aprilie 1933 se organizează o licitaţie publică a obiectelor confecţionate
de elevi în atelierele şcolii, pentru care s-au încasat 21.786 lei 63 . Era cea
mai concludentă dovadă a eficienţei orelor de practică în atelier şi a m{iiestriei de execuţie a viitorilor conductori tehnici.
JUAN SILVIU NISTO~

Ibidem,
Ibidem,
ai Ibidem,
G2 Ibidem,
63 Ibidem,
:;o
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53, fila 13-15.
27, fila 4, 8.
39, fila 61.
36, fila 9; dosar 37, fila 13,
106, fila 12.
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LA FONDATION DE L'ECOLE DE CONDUCTEURS TECHNIQUES
ELECTROMECANICIENS DE CLUJ ET L'ORGANISATION
DU PROCESSUS INSTRUCTIF-EDUC,.\TIF
(1919-1929)

(Resume)
L'etude presente succinctement l'evolution de l'enseignement technique de 1.-.
viile de Cluj, a l'epoque moderne et developpe ensuite tout l'ensemble des prnblemes pour la periode des annees 1919-1929. On a surpris et releve Ies condilioM
€t Ies Jarges pe-rspectives que la creation de !'Etat national unitaire roumain de 1!118
a ouvertes i1 l'enseignement de toUs degres. La configuration du profil de !'&ole
de conducteurs techniques electromecaniciens et son developpement dans ce climat
(favarable â l'emulation et ă la creation scientifique et technique), sont pr~sentes
d'unE· maniere structuree, par Ies compartiments que son evolution naturelle a rnis
en relief.

DATE NOI DESPRE UNIUNEA TINERETULUI MUNCITOR
DIN ARDEAL ŞI BANAT. 1921-1923
(IV)*

In a doua jumătate a lunii noiembrie 1922 atacul autorităţilor împotriva Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat intră într-o nouă
fază, decisivă. Ea este declanşată de Inspectoratul Muncii Cluj la 24 noiembrie 1922 prin adresa nr. 1024 .care anunţă pe preşedintele Tribunalului Cluj că Ministerul Muncii a delegat cu autorizaţie pe Inspectorul
central I. Chirilă pentru „a reprezenta acest minister la tratativele perotru dezbaterea procesului" '.în contra Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat'.
Delegaţia a fost trimisă de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale,
Direcţiunea Generală a Muncii, Secretariatul, sub nr. 9145, din 18 noiembrie pe numele lui I. Chirilă, specificîndu-se că acesta este autorizat a se
,.prezenta înaintea Tribunalului Cluj în procesul intentat pentru desfiinţarea Uniunii tinerilor muncitori din oraşul Cluj spre a da lămuririle cerute de justiţie" 2 •
Conducerea Uniunii tineretului muncitor, pentru a preîntîmpina atacul şi pentru a amina pe cit posibil pronunţarea hotărîrii judecătoreşti,
recurge la o stratagemă, care pentru moment se dovedeşte folositoare.
Grupa locală Cluj a Uniunii sub nr. 40/1922 '.înaintează în decembrie 1922
Tri:bunalului Cluj următoarea notă: ,,Procesu1 înaintat contra Uniunii
noastre Vă înştiinţăm ca să mutaţi citaţia la Timişoara unde, după hotă
rîrea Congresului ţinut în august, în Timişoara, ~ntrala noastră s-a mutat.
Ca atare la Cluj numai o grupă a Uniunei este stabilită.
Cluj, la Decembrie 1922.

Secretarul Rrupei Cluj
Fischer /osif.":1

Nota e înregistrată la Tribunal la data de 17 ianuarie 1923 iar la
21 februarie 1923 ea e trimisă şi judecătorului Petroveanu.
Evident, aceasta însemnă timp cîştigat. Dar el trebuie fructificat.
Cond~erea Uniunii, folosindu-se de faptul că autorităţile nu au anunţat
prin notă oficială sistarea ziarului „Ifjumunkas", ci au interzis doar tipografiilor să o tipărească, hotărăsc continuarea editării ziarului sub un titlu
• Părţile I, II, III ale prezentului studiu au văzut lumina tiparului In volumele XIX (1982), XX (1983), XXI (1984) ale acestei publicaţii.
1 Arhivele Statului Cluj, Fond Tribunalul Cluj, nr. 2440-1922, p. 78.
2 Idem, p. 79.
3 Ibidem.
Z] -
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schimbat „Ifju G~1rda" (Tînăra Gardă). Din acest moment începe un episod palpitant în istoria acestui organ de presă al tineretului revolu~:onar.
ln condiţii deosebite, pe care documentele vremii ni le vor dezvălui rine!
pe rînd, spre bucuria tinerilor muncitori şi spre stupefacţia poliţiei, a
autorităţilor, tot la Cluj, la tipografia „Viaţa", apare Ia 25 decembrie
HJ22, ziarul „Ifju Garda" în 8 pagini, ca „organ central al Unicnii tineretul muncitor din Ardeal şi Banat".
Scris şi redactat într-o manieră deschisă, curajoasă, într-un spirit
revoluţionar, în articolul de fond ziarul chemă pe tinerii muncitori s{1 se
unească într-un front unit folosind arma luptei de clasă. ,,După un :m cu toate că au amuţit-o - ziarul «Ifjumunkais►► nu a murit" - se arat,\
în acest articol 4 •
Reflectind strădaniile Comitetului Central provizoriu al Mişcării tineretului socialist din România şi ale Comitetului Central al Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat care la sfîrşitul anului 1922 au
pornit o intensă campanie în problema şcolilor industriale înaintînd Ministerului Muncii - secţia învăţămîntului - ample memorii de revendic:'iri menite să contribuie la îmbunătăţirea radicală a activităţii în şcoli.
la transformarea lor într-un factor de educaţie şi de pregătire profesională a tinerilor muncitori, ziarul „Ifju Garda" publică un documentd:
articol, sub titlul „Importanţa acţiunii noastre şcolare".
Acelaşi număr al ziarului publică un document important pentru
mişcarea revoluţionară de tineret din ţara noastră: Memorandumul Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat în problema şcolilor de ucenici adresat Consiliului orăşenesc Cluj, inUtulat „Programul acţiunii
noastre şcolare" în care, printre altele, se scriu următoarele:
.,ONORAT CONSILIU

ORAŞENESC!

Grupa locală din Cluj a Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi
Banat în legătură cu rezolvarea problemei învăţ{1mîntului pentru ucenici
se adresează Consiliului orăşenesc cu următoarea cerere:
1. In interesul împărţirii ucenicilor după numărul lor, în chip să
nătos şi în folosul producţiei dorim întocmirea unei situaţii catastrale a
tineretului muncitor, care să servească drept îndreptar în mina unui
organ sfătuitor în alegerea meseriilor. Dorim ca în acest organ să fie reprezentată şi Uniunea tinerilor muncitori.
2. Să se organizeze o evidenţă centralizată a ucenicilor, care să controleze evidenţa tuturor ucenicilor şi şcolarizarea lor.
3. Consiliul orăşenesc să se îngrijească ca învăţămîntul ucenicilor sii
poată fi desfăşurat în clădiri propice şi necesare. Să se îngrijească de materialul didactic şi echipamentul necesar, şi pentru ca să aibă la dispoziţie dascăli de meserie, deoarece numai aşa, prin exemplul dascălilor
poate fi educat tineretul muncitor în spiritul dragostei de muncă.
4. In interesul eficienţei învăţămîntului, tineretul muncitor ţine morţiş ca învăţămîntul pentru ucenici să aibă loc în exclusivitate în orele
dup,'i amiezii, cu excluderea totală a duminicilor. Dorim ca tînărul mun' lfju Garda, an I, nr. 1, 25 decembrie 1922, p. 1.
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să fie lăsat de patron cu două ore înaintea începerii cursurilor, pentru a se putea prezenta la şcoală curat şi odihnit.
5. Dorim ca cele 10 ore de învăţămînt pe săptămînă prescrise de lege
să fie ţinute în cadrul celor 8 ore de muncă, deoarece dacă regenerarea
sufletească şi trupească a muncitorului adult pretinde în mod imperati,•
timpul de muncă de opt ore, în mult mai mare măsură esţe necesară
aceasta pentru tinerii muncitori, care pe lîngă vîrsta lor fragedă, din
,cauza condiţiilor materiale precare sînt prost hrăniţi, epuizaţi şi slabi.
6. Dorim ca numărul elevilor dintr-o clasă să nu depăşească 40.
7. Dorim înfiinţarea următoarelor şcoli pe profesii: a) de îndrumare
r;enerală, b) pantofar, c) decorator, legător de cărţi, zugrav, d) giuvaergiu,
bijatier, e) industria lemnului, f) sipetar, şelar, curelar, g) fier şi metal.
h) îmbrăcăminte, blănar, mănuşar, i) mecanică fină, ceasornicar, electri.~ian, k) industria alimentară.
8. Cerem întrunirea unei consfătuiri profesionale în interesul stabilirii structurii şcolilor de ucenici şi a materiilor şcolare, la care, înafara
,oamenilor de profesie ş('a pedagogilor să ia parte şi reprezentanţii tineretului muncitor, deoarece acesta este convins că supraproducţia socială
se p·Jate realiza numai cu o muncitorime bine instruit.1. si de aceea doreşte deja acum să sublinieze CB. sacrifică cu dragă i~i~ă din timpul
s,'iu de odihnă în folosul însuşirii culturii muncitoreşti, dacă la şcoală,
i;1 schimb, îşi poate însuşi asemenea cunoştinţe, care vor fi folositoare în
formarea unui mod de gîndire colectivă, conştientizîndu-le puterea economică existentă în organizaţiile muncitoreşti. In predarea acestor materii, pentru a nu fi introduse concepţii politice unilaterale, şi pentru ca
obiectivitatea învăţ{1mîntului să fie apărată, dorim, ca tineretul muncitor să aibă drept de veto în legătură cu persoana conferenţiarului.
S) Dorim ca ticenicii să fie grupaţi după limba lor maternă pe naţio
nalităţi, dar nici decum pe criterii confesionale. Dorim însuşirea limbii
statului cu bune rezultate, prin mijloace moderne şi intensive.
Onorat Coniiliu! Uniunea tinerilor muncitori din Ardeal şi Banat
reprezintă numai şi în exclusivitate interesele economice şi sociale ale
tinerilor muncitori, cari sînt suldat~ indisdlubil cu satisfacerea necesităţi
lor moderne ale tineretului muncitor. IntrUJcît şcolile de ucenici servesc
într-adevăr cauza progresului cultural, Uniunea tineretului muncitor nu
se vede constrînsă ca această lipsă să ~ie remediată în propria sferă de
influenţă, astfel că tinereitull muncitor are mai mult posibHitatea de a-şi
utiliza timpul liber pentru a-şi căli sănătatea trupească.
Onorat Consiliu! Tinerimea muncitoare este pe deplin convinsă că
1nstrucţia industrială unitară se poate asigura numai între 14-18 ani,
numai pe lingă o pregătire teoretică preliminară şi numai în ateliere bine
amenajate. Intrucît deci tinerimea muncitoare îşi prezintă acele doleanţe
care sînt realizabile în actualele condiţii pe care statul le are la îndemînă,
rămîne cu speranţa cd va găsi înţelegere din partea autorităţilor, ceea ce
ar fi o garanţie că în procesul de educare a muncitorimii viitoare nu va
fi nevoită să lucreze în contradictoriu cu autorităţile, ci împreună cu acestcu îşi va putea realiza idealul" 5 •

ci tor

• Idem, P. 3--4.
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Intr-un momeRt cînd în Ita1ia fascismul lui Mussolini cî.ştiga teren
tot mai intens, cînd acest flagel făcea prozeliţi şi în alte ţări ale Europei.
ziarul „Ifju Garda" demasca cu luciditate această gravă primejdie, atenţionînd în acela.şi timp, prin analiză concretă, forţele politice din ţara
noastră. ,,Tinerimea muncitoare organizată din România aflată în iureşul
luptei de clasă revoluţionare, este supusă la grele încercări. Reacţiunea
liberală, azi încă rezervată formal faţă de fascismul pur, organizează una
după alta, pe întreg cuprinsul ţării, necruţătoare atacuri împotriva frontului de luptă al proletariatului tînăr. Dizolvări de grupe, recuzul de a
acorda autorizaţii pentru întruniri, arestări samavolnice sînt la ordinea
zilei; toate cu scopul dinainte planificat de a distruge organizaţiile tineretului muncitor ... Cu alte cuvinte: fascism - fără caracter fascist prin intermediul păturilor proletariatului tînăr - împotriva proletariatului!"6.
Un articol-document de o mare importanţă în activitatea Uniunii
tineretului mun:citor din Ardeal şi Banat €6te cel intitulat „Cum să ne
apropiem de fraţii noştri de la ţară?", un adevărat program în care sînt
prezentate forme şi posibilităţi de a fi atraşi în activitatea revoluţionară
lucrătorii tineri ai pămîntului.
Ca organ de presă al tineretului revoluţionar din ţara noastră, ziarul
.,Ifju Garda" a trecut în revistă creşterea rolului organizaţiilor revoluţionare de tineret în luptele de clasă, prin participarea reprezentanţilor
tineretului muncitor la masa tratativelor cu patronii, cit mai ales în
timpul acţiunilor greviste din acei ani. Pe lingă participarea activă la
grevele muncitorilor vîrstnici, sub înrîurirea tinerelor elemente comuniste, organele centrale sau locale au iniţiat, organizat şi condus o serie
de acţiuni revendicative proprii tineretului muncitor. Unele din ele, cum
a fost greva tinerilor muncitori şi ucenici de la fabrica de cherestea din
Topliţa din 4 noiembrie 1922, încheiată cu victoria greviştilor, este descrisă în ziar la rubrica „Lupta noastră economică".
Date şi informaţii interesante, documentate despre viaţa tinerilor
muncitori, a vcenicilor, despre condiţiile lor de muncă şi de viaţă în fabrici, uzine, ateliere, mine, despre activitatea lor în cadrul organizaţiilor
locale ale Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat se găsesc în
cadrul rubricilor „Viaţa noastră" şi „Mişcarea noastră". Astfel, un docunent de importanţă pentru cunoaşterea vieţii interne de organizaţie şi a
activităţii Uniunii este cel intitulat ,,Programu'! de muncă provizoriu al
circumscripţiei Cluj" pe care îl reprodu,cem pentru valoarea lui documentară:

,,In şedinţa din 28 X a.c. a circumscripţiei a fost dezbătută
organizării circumscripţiei şi permanentizării muncii acesteia.
statat că circumscripţia este într-o continuă dezvoltare, dar în

problema,
S-a conmunca ei
se resimte puternic lipsa ordinii. Pentru aceasta, circumscrip~ia a hotărît
întocmirea unui program de muncă, care este adus la -cunoştinţa grupelor
in cele ce urmează:
1. Circumscripţia este formată dintr-o comisie executivă şi un comitet.
'Idem, p. 4..
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a. Comisia executivă este formată dintr-un secretar de circumscripţie
nwnit de centru şi din patru membri aleşi de grupa aflată la reşedinţa
circumscripţiei.

b. Comitetul este alcătuit din cite un reprezentant ales de fiecare
din provincie.
2. Circumscripţia alcătuită conform pct. 1 trebuie să pună accent pe
legătura strînsă cu grupele deja existente, sarcina primordială în continuare fiind rezolvarea unor probleme ale grupelor, în măsura în care
acestea ţin de competenţa ei.
3. Sarcina principală a circumscripţiei este organizarea a noi grupe.
In această muncă de organizare atenţia trebuie îndreptată spre acele
locuri unde muncitorimea matură este deja organizată, apoi în oraşele
şi satele din zona frontierei.
Circumscripţia face tot posibilul în interesul organizării tineretului
muncitor agricol prin aceia că atrage atenţia grupelor asupra importanţei
a ceea ce au de făcut. Ele vor acţiona însă organizat numai cu ocazia
unor acţiuni pe ţară iniţiate de centru. Aceste munci organizatorice sînt
de dorit a se efectua în paralel cu cele ale muncitorimii adulte similare.
In înţelesul primului aliniat al punctului 3 se va organiza:
a. Zona de război de la Sighetu! Marmaţiei pînă la Oradea Mare
b. Valea Mureşului
c. Regiunea Braşovului
d. Regiunea minieră Zlatna
4. Punctele 2 şi 3 fac necesară înfiinţarea secretariatelor de sectoare
precum:
a. La Satu '\,lare, în zona de război
b. La Braşov, în regiunea lui
c. La Tîrgu Mureş, în Valea Mureşului.
Aceste sectoare prezintă rapoarte numai circumscripţiei şi sînt strîns
subordonate acesteia. Secretarul lui este numit de către circumscripţie.
Constituirea secretariatelor de sectoare poate influenţa relaţia dintre
grupe şi centru nwnai în sensul că o poate face mai strînsă.
5. In situaţia de azi, pînă cînd Centrul va rezolva această problemă,
pe lingă aspectele administrative, organizatorice, agitatorice etc., circumscripţia trebuie să pună accent şi pe problemele instruirii.
Pentru aceasta, circumscripţia trebuie să întocmească planuri sistematice de instruire, care în exemplare dactilografiate trebuie trimise
grupelor, ca ele să fie fără doar şi poate prezentate.
Obiectul acestor articole de instruire trebuie să faciliteze însuşirea
unor cunoştinţe practice necesare conducerii mişcării în primul rînd, şi
numai apoi trebuie să cuprindă cunoştinţe teoretice privind concepţia
socialistă despre lume.
Deci obiectul articolelor de instruire trebuie .să fie subordonat articolului 4.
6. Fiind un organ conducător al unei organizaţii de luptă, circumscripţia trebuie să iniţieze acţiuni şi să se situeze în fruntea acestora.
Asemenea acţiuni pot să aibă caracter şcolar şi economic.
Din partea circumscripţiei aceste acţiuni trebuie iniţiate numai în
ocaziile cele mai prielnice, dar ea trebuie să se situeze în fruntea acţiu
nilor deja declanşate, întotdeauna indiferent de perspectivele ce se arată
grupă
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privind rezultatul luptei, dacă altă soluţie nu există. In acest sens, trebuie avut grijă în deosebi la acţiunile unor grupe, care terminate cu
înfrîngeri pot să le demoralizeze.
7. Acest program de muncă poate fi îndeplinit cu sprijinul moral şi
material al Centrului.
8. In interesul realizării programului de muncii circumscripţia poate
organiza matinee şi spectacole la unele grupe.
9. Alcătuirea unor noi programe ţine de competenţa circumscripţiei
generale.
10. Conducerea circumscripţiei generale trebuie convocată pînă la
1 februarie şi în acest scop este necesar să se înceapă lucrările pregă
titoare.
11. Circumscripţia ţine adunări ale conducerii generale odată la o
jumătate de an. In caz de nevoie se poate convoca oricînd.
C. Wolf m.p.

Cluj, la 24 octombrie 1922
secretar de

circumscripţie" 7

In cadrul campaniei antimilitariste, antirăzboinice, continuînd şi preluînd unele articole apărute pe această temă în presa revoluţionară socialistă din ţara noastră din acele luni, ziarul „lfju Garda'; publică în
pagina a 2-a, articolul intitulat „Scrisoarea unei mame", o demascare a
ruzboiului cotropitor, imperialist dus împotriva statului sovietic.
Acest articol a constituit pretextul care a dezlănţuit atacul autorităţilor poliţieneşti împotriva celor consideraţi vino;vaţi
de a fi editat
ileg,ail aicesit ziar. La 30 decembrie 1922, la Prefeobura Poliţi€i Oluj,
Divizia de urmărire, se ia interogatoriul lui Alexandru Feher, tipograf
de 19 ani, domiciliat în Cluj, str. Moţilor nr. 110-112, referitor la articolul amintit. .,Deşi sunt redadorul responsabil al ziarului »Ifju Garda«
nu am cunoştinţă că cine a scris articolul incriminat. Cred însu că acest
articol s-a trimis din Bucureşti sau Timişoara. Cappel Wolf, calfă de
farmacist în farmacia „Halasz" din piaţa Cuza Vodă va ştie (sic) da
informaţii mai de aproape că dînsul primeşte poşta, şi fiindcă el e'.:te
secretarul Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat.
Recunosc că fără aprobarea autorităţilor competente s-a tipiirit
foai:.1. Am Licut o rugare către Primăria oraşului pentru aprobarea apariţiei foii susn•.unite însă de la 3 decembrie 1922 de cînd am înaintat
rugarea pîn(1 în prezent n-am primit nici un decis. Cugetînd că mi s-a
luat la cunoştinţă am tipărit foaia.
_ Editorul foii »lfju Garda« este Uniunea tineretului muncitor din
Ardeal şi Banat cu sediul central în Timişoara. Altceva nu am de spus".
declară Alexandru Feher~.
A doua zi, la 31 decembrie 1922 este interogat unul din conducă
torii mişcării revoluţionare de tineret din România, Nicolae Orosz (Niculescu). Cu acest prilej, aşa după cum rezultă din documente, prefectul
Poliţiei oraşului Cluj, Valeriu Popovici, ,,ca urmare a cercetărH · apariţiei
ziarului Ifju Garda, organul Uniunii Tinerilor din AI'Cleal şi Banat - sub
Idem, p. 8,
e Arhivele StatulUi Cluj, Fond Tribunalul Cluj, dgsar nr. 5:198/1923, lnv. 36.
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redacţia responsabilă a domnului Alexandru Feher cu domi,ciliul Cluj
- str. Moţilor 110-112 - am procedat la interogarea domnului Nicolae Orosz maestru tipograf în tipografia ►►Viaţa« din Cluj - cu domiciliul Cluj - str. Minoriţilor 4, predîndu-ne următoarele:
Mă numesc Orosz Nicolae de ocupaţie tipograf - născut în comuna Gherla, în anul 1898 - cu domiciliul prezent în Cluj - str. Minoriţilor 4 nepedepsit - cu referire la apariţia ziarului ►►Ifju Garda«
declar cele ce urmează: Eu sunt expeditorul ziarului „Ifju Garda". Redactorul responsabil Alexandru Feher, în ziua de 15 decembrie 1922 a
înaintat rugarea pentru aprobarea apariţiei ziarului »Ifju Garda«. Un
funcţionar de la secţia competentă a spus redactorului responsabil
că
actele le va înainta Ministerului de interne - dar pînă la aprobare în baza legei de presă putem da apariţia ziarului. ln baza celor spuse
am tipărit foaia - nu în tipografia »Viaţa«, ci în tipografia Fischer din motivul că tipografia »Viaţa« nu a putut face tipărirea.
Literele textului fiind culese de tip. ►►Viaţa« - care nu putea facetipărirea am rugat pe domnul Fischer ca să tipărească foaia - deoarece tip. »Viaţa«, nu o poate tipări fiind aglomerată cu lucrările, rugînd
pe domnul Fischer, ca să ne deie oferta, ca pe viitor în cît ne poate face
tipărirea.

Ziarul s-a tipărit şi expediat în toate părţile. Eu am ştiut că ziarul
»Ifjumunkâs« este interzis9 . Din întrebările puse de prefectul Poliţiei
rezultă cu claritate că acesta ştia că „Ifju Garda" este continuatoarea
ziarului „Ifjumunkas". Dar procedura poliţienească continuă. Nicolae
Orosz este imediat arestat.
In aceeaşi zi, în aceeaşi cauză se ia interogatoriul lui Iacob B. Suna,
directorul tipografiei „Viaţa", din Cluj, str. Baba Novac, nr. 13, de 29
de ani, domiciliat în str. Scurtă nr. 4, nepedepsit, care declară că „Ziarul ►►Ifju Garda« nu s-a tipărit în tipografia ►►viaţa«.
Faptul că pe ziar este scris tipografia »Viaţa« urmează din cauză
că de noi s-a cules toate cele scrise în ►►Ifju Gart:la« fiind culese de
noi pentru ►►Ifjumunkâs« - a cărei apariţie s-a sistat din partea poliţiei. Noi nevrînd a tipări le-am predat formele - ca nici noi să nu
păgubim deci noi ne-am conformat ordinului Prefecturii Poliţiei netipărind foaia pe mai departe. Că se află imprimat numele Tipografiei
noastre pe ziar - rezultă din faptul că un lucrător ce lucră la noi a
:i-miprimat impresiumul nostru fără şti.re şi fără de a-i da permisiune cunoscînd numai la apariţia foii".
Tot la 31 decembrie 1922 se ia şi interogatoriul lui Tiberiu Fischer
proprietarul tipografiei cu acelaşi nume din Cluj, Calea Victoriei nr. 7,
domicHiat în Cluj, aceeaşi adresă, care „cu referire la apariţia ziarului
»Ifju Garda« declar cele ce urmează:
lf.l. ziua de 23 dec. 1922 s-a prezentat la noi în tipografie muncitonil
tipograf Orosz Alexandru /greşit, Nicolae n.n./, spunînd că pentru tipă
rirea ziarului ►►Ifju Garo.a« au cula:; Uterele, însă tipografia ►►Viaţa«
avînd de tipărit în cont de peste 1 milion de lei nu o poate tipări şi n.e
roagă ca să o tipărim în tipografia noastră.
9

Ibidem.
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Eu l-am întrebat

că dacă

se

tipăreşte

în tipografia

noastră

pentru

ce este imprimat - impresiumul - tipografiei » Viaţa„ deoarece şi noi
avem impresium la care mi-a răspuns că deoarece ziarul »Ifju Garda«
are permisiunea de tipărire la tipografia »Viaţa„ nu se poate pune impresiumul altei tipografii rugîndu-ne să-i spunem şi dăm oferta ca pe
viitor în ce cont voon putea tipări ziarul deoarece »Viaţa« nu are posibilitatea de tipărire.
Noi am tipărit ziarul fără a şti că este oprit, dar ştiind acum pe
viitor nu-I voi tipări", declară proprietarul iipografie.i „Fischer".
La 3 ianuarie 1923 este interogat Cape! Wolf, de 20 de ani, calfă de
farmacist, domiciliat în str. Minoriţilor nr. 4 (aceeaşi adresă ca a lui
Nicolae Orosz! n.n.) şi referitor la articolul apărut în ziarul „Ifju Garda"
nr. 1, sub titlul „Egy anya levele" declara următoarele: ,,Sunt secretarul
cercual al Uniunii tineretului muncitorilor casnici, sediul central este în
'Timişoara. Eu ca secretar cercual al Uniunei (cercul Clujului) nu
am
nici o legătură cu foaia »Ifju Garda«. Că cine a trimis sau cine a scris
articolul amintit nu ştiu. Atîta am cunoştinţă că articolul a fost tradus
din limba germal'lă din un articol aipărut în ziarul »Arbeiter Jugend«
care apare în Bucureşti" 10 •
Dosarul poliţienesc devine tot mai voluminos. Un nou interogatoriu
luat la 5 ianuarie lui Nicolae Orosz întăreşte cele spuse mai înainte 11 .
Prin aceste declaraţii date de cei trei tineri muncitori, evident contradictorii tocmai pentru a face ca cercetările poliţiei să alunece spre o
pistă greşită, în cazul procesului pentru delict de presă, pentru moment,
s-a cîştigat ceva timp (aproximativ 9-10 săptămîni) pînă la epuizarea
completă a procedurilor primei etape, deci pîpă cînd se va pronunţa şi
procuratura.
Timpul acesta preţios trebuia folosit. In locul luptătorilor arestaţi
sau aflaţi sub ochii vigilenţi ai poliţiei, noi tineri combatanţi, gata de
luptă, intră în rinduri. La 10 februarie 1923 apare o nouă gazetă continuaitoare a lui »Ifjtummkas~•, sub tilul „Ertesito" (Bu'letin).
Redactor responsabil a fost Iosif Solomon, iar gazeta a fost tipărită
la Cluj, în aceeaşi tipografie „Fischer". Gazeta avea patru pagini fiind
-culeasă cu caractere mai mici decît „lfjumunk.as". In afara problemelor
la ordinea zilei, în coloanele ei, gazeta prr~ucra date din mişcarea internaţională a tineretului muncitor, publica un plan de expunere pentru
demascarea fascismului, o evocare a Comunei din Paris, o recenzie a
lucrării ,lui Marx: ;,Războiul civil din Franţa", o rubrică de turism pentru tineret. Despre şcoala viitorului se scrie: ,,Activitatea şcolară trebuie
îmbinată cu producţia. Numai aşa poate fi de folos educaţiei".
Din cuprinsul gazetei, la rubrica „Ştiri" remarcăm nota intitulată
„Despre democraţie" din care aflăm că „au trecut două luni de cînd am
înaintat ministerului de interne o cerere cu toată documentaţia necesară,
pentru a autoriza apariţia unei noi gazete, »Ifju Garda« (Tînăra gardă).
Pe baza legilor de; presă a:t:late în vigoare, gazeta a apărut înainte de
aprobarea ministerială.. Ca. urmare, gazeta a fost confiscată şi i s-a interzis apariţia fără nici o motivare oficială. Aşadar: lunile trec, lunile
1o
11

Ibidem.
Ibidem.
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vin dar nouă nu ni s-a. adus la cunoştinţă în mod oficial nici confiscarea
nici aprobarea apariţiei gazetelor Ifjumunkas sau Ifju Garda. Sau poate
nici nu ni se va aduce la cunoştinţă?!".
Apariţia acestui nou organ de presă al tineretului revoluţionar
a
declanşat un nou atac al autorităţilor împotriva Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat. Inspectorul regiunei Cluj, sub nr. 1278, la
19 februarie 1923, trimite Preşedintelui Tribunalului Cluj următoarea
notă: ,,In legătură cu adresa noastră cu nr. 1260 din 1923 avem onoarea
a Vă ruga să binevoiţi a fixa un nou termen în cauza Sindicatului Tinerilor Muncitori, care a fost pus în suspensă în ziua de 22 decembrie
/1922/ fiindcă nu s-au prezentat părţile la tratative.
Ministerul Sănătăţii Publice al Muncii şi Ocrotirilor Sociale ne urgitează tot mereu să raportăm asupra acestei chestiuni. Inspector central: Chirilă"'2.
Preşedintele tribunalului a scris pe notă următoarea rezoluţie: ,,Se
va fixa un termen extra-urgent". Pe verso, la 21 februarie 1923 se fixează ca termen 26 februarie 1923, ora 10, camera 99, în Palatul Justiţiei şi se trimit citaţiile la Parchet, la Inspectoratul muncii, la Uniunea
tineretului.
Lucrurile se precipită. Tribunalul Cluj, la 22 februarie 1923, prin
curier trimite un aviz „Sindicatului profesional al tinerilor muncitori
din Cluj", Piaţa Unirii nr. 9. Procesul nu mai poate fi amînat. El va
la 26 februarie 1923 şi se va încheia cu următoarea sentinţă:,
.'I

:;'.!-,}?~

--;·,Tribunalul Cluj,- no. C. 2440

1n numele legii:
în procesul intentat de reclamantul Inspectoratul Ministerului Muncii, domiciliat în Cluj, reprezentat prin Ioan Chirilă, contra pîrîtului Sindicatul profesional al tinerilor muncitori domiciliat în Cluj reprezentat
prin Mauriciu Fischer pentru dizolvarea sindicatului, prin cererea prezentată acestui tribunal în 7 iulie 1922 sub no. 2440, a votat în ziua mai
jos însemnată în baza dezbaterei verbale ţinută la 26 februarie 1923
următoarea Sentinţă:

Tribunalul ordonă dizolvarea Sindicatului Profesional al Tinerilor
muncitori înscris sub nr. 10603/1921 la Judecătoria de ocol Cluj.

Motive
Ministerul Muncii prin reprezentantul său cere a se admite reclaa se pronunţa dizolvarea Sindicatului tinerilor muncitori, pentru motivele arătate.
Dl. Prim Procuror se uner.te în totul la aceste concluziuni.
Reprezentantul sindicatului cere a se respinge cererea, sindicatul
fiind bine constituit ş.i. î-n tot cazul a se eita de la sediul principal care
e în. Timişoara.
maţia şi

12

ld'em, nr. 2440-1922, p. 92.
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Tribunalul

A vînd în vedere ca m conformitate cu art. 1 din legea asupra sindicatelor profesionale, se arată lămurit care este scopul însăşi existenţei
lor; Că prin definiţiunea ce li se dă, determinîndu-se că ele au ca obiect
studiul, apărarea şi dezvoltarea intereselor profesionale, limitîndu-se la
însăşi natura lor ca acele de ordin industrial, comercial, agricol, tehnic,
economic, cultural;
Avînd în vedere că prin art. 2 se determină anwne căror persoane
fizice sau morale le este îngăduit a constitui aceste sindicate, arătînd că
este vorba de persoane ce exercită aceaşi profesiune sau profesiuni similare, se cunosc, iar nu aceea este în speţă în care numărul profesioniş
tilor este aproape inexistent, iar acel al ucenicilor în complectul lor,
persoane care în viitor abia vor devine profesionişti salariaţi;
Considerînd că în acest sindicat sunt ucenici care se găsesc sub
vîrsta de 18 ani şi ca atare conform art. 4 din lege ar fi avut nevoie
cie consimţămîntul expres al reprezentantului lor legal ceea ce nici unul
nu are iar prin prezenţa unor atari elemente cu totul nevîrstnice se
scade prestigiul unui sindicat şi se deschid ocaziuni binevenite de libertinaj şi petreceri nepermise, ceea ce n-ar face decit să compromită instituţia şi să se îndepărteze de la scopul legiuitorului;
A vînd în vedere că prin art. 45 din lege se prevede că sindicatul
profesional care nu se va fi conformat legii şi scopului urmărit va putea
fi dizolvat de Tribunal după cererea Ministerului Public şi acel al
Muncii, că doar faţă de dovezile aduse urmează a se admite cererea de
dizolvare a sindicatului tinerilor muncitori din Ardeal şi Banat, cu sancţiunea al. 4 care prevede şi suspendarea de o lună a executărei sentinţei
Trib. în care timp sindicatul va să se conformeze în totul disp/oziţiu
nUor / legii comunicînd Ministerului Muncii îndeplinirea îndatoririlor lor,
Pentru aceste motive şi de acord cu concluziunile Ministerului Public prin Dl. Prim Procuror Cepescu se dispune conform sentinţei, urmînd a se comunica Ministerului Muncii, Inspectoratul Cluj şi Judecă
toriei de ocol urbană Cluj pentru a se conforma art. 45 şi 15 din legea
sindicatelor profesionale" 13
Această sentinţă este însoţită de următorul act oficial:
„Tribunalul Cluj
N.C. 2440/6
1922
Proces Verbal,
Luat la 26 febr. 1923 în şedinţa publică verbală ţinută înaintea Tribunalului Cluj, în procesul reclamantului Ministerul Muncii, contra
pîrît Sindicatul profesional al tinerilor muncitori pentru dizolv(area)
sindicatului.
Prezenţi, din partea tribunalului, judecătorul S. Praporgescu, procurorul Cepescu, 2 judecători, notarul Cupşa, Ioan Chirilă din partea
reclamantului, şi al lui Mauriţiu Fischer din partea pîrîţilor.
Preşedintele deschide dezbaterea, constată, că păil"ţi-le s-au prezentat. Rep(rezentantul) Ministerului cere dizolvarea conform cererii predate în scris.
u Idem, p. 93-94.
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Repr(ezentantul) sindicatului predă, că Sindicatul e format cu scop
cultural şi cu scopul (de) a (îmbunătăţi) a exopera îmbunătăţirea pb ii
lor de către patroni.
Primul procuror cere dizolvarea Sindicatului în baza art. 45 dln ie"e.
Tribunalul aduce sentinţa" 14 •
N-au trecut decît 24 de ore de la pronunţarea sentinţei (care încă
nici nu era definitivă), şi la 28 februarie 1923 aproape 40 de tineri,
membri ai Uniunii tineretului muncitor din Ardeal şi Banat, în frunte
cu întreg Comitetul lui Central sînt arestaţi şi închişi la închisoarea militară
din Cluj. Autorităţile urmau să intenteze proces unui număr de
26 de tineri sub pretextul de „crimă contra siguranţei statului", dar
judecarea avea să fie mult timp amînată din lipsă de probe. La data
de 5 aprilie 1923 cei 26 de tineri se află încă la închisoarea militară a
Corpului 6 Armată din Cluj 15 •.
Intre timp, procedura juridică împotriva celor împricinaţi în dosarul „Ifju Garda" îşi urmează cursul. La 13 martie 1923, Parchetul Tribunalului Cluj, prin nr. 710/1923 se adresează Poliţiei de Stat Cluj prin
următoarele: ,,Vă restituim dosaru1 pentru delictul agitaţie contra ziarului »Ifju Garoa« şi ordonăm în baza arUcolului 84 Cp. întregirea cercetărilor.

In acest SJCOp veţi lua de urgenţă un nou interogator stăruind să
fixeze precis No. şi data ziarului „Arbeiter Jugend" din Bucureşti şi
care afirmă că s-ar fi tradus articolul încriminat „Scrisoarea unei mame".
Veţi mai cere după posibilitate să vă ,pună chiar numărul de ziar din
chestie la dispoziţie.
Prim procuror
Cepescu

Procuror
Dr. Ilea" 18

La 17 martie 1923, Poliţia din Cluj notează: ,,Se va cita pe ziua de
26 II 1923 D. Cappel Adollf, [sic!] str. Minoriţilor 4 de ocupaţie practicant farmacist.
Se va cita din nou pe ziua de 2 aprilie 1922 Feher Sandor. Se va
cita Orosz Nicolae (de) la Tipografia „Viaţa", str. Baba Novac, domiciliat în Minoriţilor 4 pe ziua de 5 aprilie 1923" 17 .
La 23 martie 1923 este citat şi Cappel Adolf /sic!/ de la farmacia
„Halasz" .la interogatoriul din zi1,1a de 26 martie 1923, orele 9. Pe spatele
citaţiei s-a notat:_ ,,numitul n,u este în serviciul farmaciei. Wolff Kappel
a ieşit la 1 martie din serviciu. Locuinţa e necunoscut(ă). Semnează proprietarul Farmaciei, Halasz"t 8 • ·
Pe citaţia din 28 martie 1923 îrimînată de un anume Chifor Partenie
lui Alexandru Feher, acesta notează: ,,In prezent zac în pat fiind grav
u Idem, p. 95.
Idem, dosar nr. 5298/1923, inv. 36,
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
1•
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bolnav; nu am voie să mă ridic din pat aşa încît nu mă pot prezenta.
Cer să fiu interogat acasă. Cu stimă, Feher Sandor" 19 •
Dar poliţia nu cunoaşte boala. Ea emite un nou ordin:
„Prefectura poliţiei or. Cluj
Nr. 1439/1923

Divizia de

urmăciri:

Citare, D. Feher Alexandru, loc(uitor) în Cluj, str. Moţilor nr. 112
este invitat a se prezenta la interogatoriul care va avea loc în ziua de 2
aprilie, ora 9, a.c. în biroul sus indicat al poliţiei de stat Cluj, Calea
Vi:ctoriei 42, camera 8. La caz de absenţă se vor aplica dispoziţiile legii.
Cluj, la 31 martie 1923

Şeful

Diviziei:

Meseşan" 26

Pe spatele citaţiei, Feher scrie: ,,Domnule Şef! Sînt foarte bolnav,
nu mă pot ridica din pat. Cer să fiu consultat de medicul poliţiei, pentru a confirma afirmaţia mea, deoarece medicul meu curant, dr. Pop,
mi-a interzis cu desăvîrşire să mă scol. Cu stimă, A. Feher" 21 •
In ajutorul tînărului tipograf, grav bolnav de plămîni, Casa cercuală pentru asigurările sociale Cluj emite un document prin care „adevereşte oficios din partea subsemnatului medic curant, că Feher Alexandru, de ocupaţiune lucrător tipograf in etate de 20 de ani a fost bolnav
de la data de 28 XI 1922 pînă în prezent cu diagnosticul tuberculoză
pulmonară încît nu poate părăsi patul.
Cluj, la 3 aprilie 1923

Dr. Ioan Pop, medic curant" 21

La 5 aprilie 1923, în numele comandantului închisorii militare a
Corpului 6 Armată, căpitanul Băjenani, emite nota nr. 35 către Curtea
Marţială a Corpului 6 Armată, prin care arată că „am onoarea a trimite
pe individul Orosz Necolae unul dintre cei 26 de comunişti care este
citat de poliţia de stat Cluj pentru ziua de 5, ora 10" 23 • Interogatoriile,
cc;mfruntările, cercetările continuă. Ca urmare, la 14 aprilie 1923 Tribunalul Cluj emite o „filă de înmînare", cuprinzînd sentinţa în procesul
iRtentat Uniunii, pe care o trimite prin curier la adresa acesteia. Pe
ipatele documentului, mîna stîngace a curierului notează: ,,acest birou
este închis, nu se mai poate înl'llîna" 24 .!? Comentariile sînt de prisos.
In cursul lunii mai 1923, Uniunii tineretului muncitor din Ardeal
~i Banat i s-a interzis orice fel de activitate, fiind scoasă în afara legii.
~ 3 mai 1923 Tribunalul Cluj emite DeciS1tl (Decizia) nr. C. 2440-7 /
1922 prin care „declară sentinţa adusă sub nr. C. 2440-6/1922 de deJiR,itioo., eu ziua de 26 martie 1922: în consecinţă receareă .Jud. de ocol
w.tbană Cluj, eă dizolvarea Sindicatului Profesional al Tinerilor muncitoti, înscris sub nr. 10603/1921 s-o menţioneze în regjstru potrivit art.
+6· din Legea .Sindicatelor profesionale''°2~.
Ibidt>m.
Ibidem.
21 Ibidem.
~~ Ibidem.
~s Trud.en,.
~ 1•111. m-. :a4'}-rn21; p. 96,
» I ~ ; li). 97.
IR
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Această sentinţă definitivă fusese precedată de o înscenare bizară.
ln timp ce marea majoritate a conducătorilor UniYnii erau arestaţi şi
închişi la închisoarea militară din Cluj, birourile Uniunii fiind realmente
închise, Inspectoratul Muncii Cluj, sub nr. 99, la 28 aprilie 1923 trimite
o notă către Preşedintele Tribunalului Cluj în care arată că .,prin decizia nr. 2447 /1922 prin care s-a aprobat dizolvarea Sindicatului profesional al tinerilor muncitori. .. avînd în vedere că onor. tribunal a acordat
Uniunei un termen de graţie ca să îşi modifice statutele şi acest termen
nu a fost folosit de Uniune, pentru care cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a pronunţa hotărîFea de dizolvare.

Inspector central:
Se

părea că mişcarea

tineretului

revoluţionar

din Ardeal

Chirilă" 2 "
şi

Banat

a fost distrusă. Conducătorii erau arestaţi, Uniunea interzisă prin lege,

ziarul desfiinţat, redactorii hăituiţi (unul dispărut de frica autorităţilor,
unul închis, unul grav bolnav).
Dar tocmai atunci, ca o ştafetă preluată în mer!!, apare în mai 1923,
la Cluj, în condiţii semilegale, organul tineretului revoluţionar, purtînd
numele simbolic „Uj Harcos" (Noul luptător) ...
Scoasă în afara legii, Uniunea tineretului muncitor din Ardeal şi
Banat a adresat, la începutul lunii iulie 1923, o scrisoare deschisă muncitorimii din România în care protesta împotriva desfiinţării organizaţiei şi cerea tuturor muncitorilor să-şi ridice glasul pentru anularea acestei hotărîri samavolnice. ,,Aceste rînduri - se arăta în scrisoare - văd
lumina zilei în clipe grele şi hotărîtoare, aducînd lumină şi clarviziune
în cauza cea mai sacră şi cea mai scumpă a proletariatului luptător de
clasă din România, în problema tineretului muncitor. Scopul nostru nu
este acuzarea. Nu pentru că şi noi sîntem „Acuzaţi", acuzaţii puterii de
clasă! Iar dacă ne ridicăm totuşi glasul dintre zidurile închisorii justiţiei de clasă, acest lucru se întîmplă pentru ca tabăra luptătoare de clasă
a muncitorimii conştiente organizate din România, care ne simpatizează
în toate necaz11rile şi suferinţele noastre, să vadă limped• într-o problemă care interesează înainte de toate ca desfiinţarea violentă a Uni•nii Tineretului Muncitor din Transilvania şi Banat . .. Ştim şi credel'II
că cei cărora ne adresăm ne vor înţelege şi vor fi pătrunşi în întregime
de simţămîntul
datoriei proletare care izvorăşte din sentimentul de
clasă ci\ de pe frontul luptei de clasă nu poate fi înlăturată o asemenea
ţ!urdă luptătoare ca generaţia de viitori muncitori, tineretul muncitor,
dci cel care încearcă s-o facă se ciocneşte de unitatea de luptă a muncitorimii organizate din România! / ... /
Tovarăşi! - se arăta 'în finalul scrisorii - avem nevoi• de ajutorul
vostru de masii, de sprijinul vostru, pentru că în. voi crede:m." 27 .
~• lbid~m.

•• U:l Ha.rcos a apărut la inc~p11.t 111 auj, 11.poi, din var-a am1lu.i 1923. la Blllc111re,~ti (nîn·ă în vaFa imului 1924), Din aF1Ul 192.J sînt cunose.ute - deoeamdală ntime-rele 2, 3, 7 ş"i 9, iar din ~unii 1924 se C'1FIOaşte nr. 3 apăriat c-tt ocuia zilei
d~ I m.ei.
!'T Uj Harcos, an. I. nr. 3. 2.0 i"lie 192:l. i!PVd Doc11..ment~ dill!- f~tori.a 1~1l.rtid.ulrli
ca,mu.llL~ţ !fi a m.i.şcă.rii ,,utnc:it.ou~H rtl)(i}f1Lffo1<tffrt din lirf>lin!Î11is,. 1'921-UIU. F.cfitwr,{
Politică. Bucureşti, 1970, p. -198-50'.t

430

GHEORGHE I. BODEA

La chemarea partidului comunist, clasa muncitoare din Rom,înb
s-a ridicat cu hotărîre împotriva acestui act arbitrar, cerînd în adunări,
mitinguri şi moţiuni de protest anularea grabnică a măsurii. Muncitorii
metalurgişti din Oradea, în întrunirea din 7 iulie 1923, au hotărît
în
unanimitate să protesteze pe lîngă ministrul de interne împotriva acestei mclsuri şi să ceară anularea imediată a ordinului de dizolvare a Uniunii Tineretului Muncitor. O rezoluţie identică au votat şi celelalte profesiuni, precum şi consiliul sindical local23 • Moţiune similară de protest
a adoptat şi muncitorimea din Tîrgu Mureş şi de pe Valea Mureşului2 9 •
precum şi tineretul muncitor din industria lemnului care a adresat un
apel proletariatului din România, în care acesta era chemat să pretindă
asigurarea dreptului „de funcţionare legală a acestei Uniuni. .. respectarea deciziilor aduse de Congresul /sindical, n.n./ din Sibiu, deplina şi
egala îndreptăţire a Uniunii tineretului muncitor şi a organizaţiilor sale
provinciale" 30 .
Pentru a sublinia parcă conţinutul hotărîrii Ministerului de Interne (prin filierea Tribunalului de la Cluj), la 10 iulie J 923, Tribunalul
din Timişoara (unde a aparţinut de fapt cazul, sediul Uniunii fiind pe
teritoriul său admjnistrativ) trimite urniătoarea notă cu nr. 2474/1923
Tribunalului din Cluj. ,,Inspectoratul Muncii al Regiunii Timişoara
transpune acestY.i tribunal sentinţa nr. C. 2446/6/1922 a Tribunalului
Cluj prin care s-a desfiinţat Sindicatul Profesional al tinerilor muncitori înscrişi la Judecătoria de ocol Cluj, cerind distribuirea averii grupei Timişoara.

Decis
Inainte de a se da decisul de fond, Tribunalul Timişoara solicit.:"i de
la Tribunalul Cluj următoarele date:
să binevoiască Tribunalul Cluj a aviza acest Tribunal, că oare sentinţa cu Nr. C. 2446/6/1922 este sau nu definitivă? că dacă sentinţa este
definitivă, care a trecut termenul de o lună fără ca sindicatul s;i se fi
conformat legii, şi în consecinţă averea trebue să fie oare distribuită de
acest tribunal?
Timişoara,

10 iulie 1923"~ 1 •

In 24 iulie 1923 se înregistrează că sentinţa este definitivă din 26
martie 1923.
In aceste condiţii critice, începînd din vara anului 1923, Comitetul
Central al Uniunii Tineretului Socialist a început să coordoneze activitatea organizaţiilor revc:>luţionare de tineret din Transilvania şi Banat,
luînd nemijlocit sub conducerea sa organul central de presă al Uniunii
Tineretului Muncitor din Ardeal şi Banat - gazeta ,,Uj Harcos" 31 .
21

Idem, p. 4~2.
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Munkas, 2g iulie 1923.
Lemnarul, 15 august 1923.

30

Arhivele Statului Cluj, Fond TribunalU:! Cluj, nr. 2440-1922.
C. Petculesc11, Crearea Uniunti Tineretului ·Comunist, Editura Politlcl., Bucum;ti, 1972, p. 240.
31
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Rememorînd acele vremuri, Anton Ballauer, unul din militanţii
Uniunii tineretului muncitor din Ardeal 'şi Banat notează: ,,Fiind militar în Bucureşti am avut de multe ori ocazia să ies în oraş. Mă duceam
la redacţia „t'..Jj Harcos"-ului, ajutîndu-1 pe Iczkovitz, responsabilul tipografiei şi al Hazetei, la redactare şi corectură. Redacţia „Uj Harcos" se
afla împrelllnă cu redacţia ziarului „Munkas"***. Aici '1-"'am OU1I1oscut pe
tovarăşul Jasz Dezso (care activa sub numele de Leşteanu), activist
de
frunte al mişcării muncitoreşti internaţionale".
Editarea în capitală a organului de limbă maghiar."'1 al Partidului
Comunist Rom{m „Munkas", şi alături de acesta a organului în limba
maghiară a Uniunii Tineretului Socialist „Uj
Harcos" avea avantajul
.asigurC!rii unei legături mai strînse între redactorii ziarelor şi conducerea partidului comunist: Gheorghe Cristescu, Koblos Elek, Berger Aladar ş.a. şi Lenuţa Filipovici, N. Popescu-Doreanu, I. Roşianu şi alţii din
partea conducerii U.T.S.
Citre sfîrşitul lunii august 1923, marea majoritate a organizaţiilor
<le tineret din Transilvania şi Banat îşi desfăşoară activitatea în ilegalitate. Cei G.000 de tineri organizaţi la acea dată erau grupaţi în 6 secretariate districtuale la Cluj, Oradea, Timişoara, Petroşani, Arad şi Tîrgu
Mureş, subo_·donate unei centrale ilegale cu sediul la Braşov. De asemenea, exista un număr de 6 grupe, cuprinzînd cîteva sute de membri,
care activau semilegal, sub conducerea aceleiaşi centrale ilegale de la
Braşov 33 •

Intre timp, la Cluj continuă persecuţiile şi procedura împotriva celor împricinaţi în procesul de presă intentat redactorilor organului „Ifju
G(irda". La 23 mai 1923 Prefectura Poliţiei Cluj, Comisariatul V, cu nr.
:844/ 1923, emite o „Citare" pe numele şi adresa lui Alexandru Feher
chemat să se prezinte ca martor la pertractarea ce avea sii. aibC1 loc în
ziua de 24 mai 1923, orele 10 în biroul poliţiei clujene, str. P. Maior
19. Pe spatele citaţiei s-a notat: ,,Bo'lnav în sanatoriu de plămîni" 34 .
Peste puţină vreme, poliţia îl găseşte pe tînărul redactor bolnav, la sanatoriul T.B.C. din localitate, unde comisarul Boroş Teofil şi Iepure Iosif
îl supun unui nou interogatoriu, la 16 iunie 1923, Alexandru Feher recunoscînd că a fost redactorul responsabil al foaiei „Ifju Garda" unde
„în primul număr a apărut articolul incriminat cu numirea ►►Epistola
unei mame« (Egy anya leve'le), acest articol apărut în Bucureşti în foaia
...Jugend Arbeiter« în 1 Noiembrie 1922; redactorul acestei foi ne-a tradus pe /româneşte/ ungureşte şi trimis nouă, care apoi a şi apărut în
foaia sus notată.
După aceasta foaia a fost oprită prin Prefectura Poliţiei Cluj şi de
atunci nu a mai apărut" 35 .
Cercetarea este reluată cu insistentă în toamna anului 1923. La 8
noiembrie 1923 Parchetul Tribunalului Cluj, cu nr. 5592/923 trimite Ju••• Redactia ziarului Munkâs se afla în aceeaşi clădire cu redacţia ziarului
Bulevardul Basarab nr., 196, apoi strada Săgeţei nr. 1. Tipografii:
.. Globus". Bucureşti, Calea Victoriei nr. 77, ,.Tiparul românesc", str. Sărindar nr. 22.
,, .\IS,SP, fond 4. dosar 866, vol. 5, filele 41-44.
j , Arhivele
Statului Cluj, Fond Tribunalul Cluj ,dosar 5298/1923, inv·. 36.
a, Ibidem.
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delui de instrucţie următoarea notă: ,,Am onoare a Vă trimite anexatul
dosar şi propun: Binevoiţi a ordona în baza art. 103 p. 3. a şi 105 al P.p.
instrucţb contra lui Alexandru Feher ... pentru delictul
agitaţie prev.
de art. 171 C.p. şi calif. conf. art. 172 al Codului penal.

Motivare

1n ziarul ,..Ifju Garda« nr. 1 din 25/XII 1922 a aipărut sub titlul
••Scrisoarea unei mame« un articol agitator contra armatei şi îndatoririlor
de ostaş îndemnînd pe faţă pe tineri muncitori, cari ar fi trimişi eventual în război cu ruşii să nu îşi facă datoria şi să denege supunerea.
A vînd în vedere că astfel de articole de a stăvili disciplina şi moralul soldaţilor tocmai pentru eventualitatea unui război pentru a putea
apoi pescui în tulbure urmărirea autorilor se impune.
In speţă redactorul responsabil sus numit al ziarului va avea să
răspundă de articolul incriminat.
Prim-procuror, Ştefan Cepescu, m.p. Procuror, dr. L. Ilea, m.p." 36 •
Ca urmare, la 16 ianuarie 1924, Tribunalul Cluj, Cabinetul Judecăto
rului de instrucţie emite Decizia nr. 5298-3/1924 prin care ordonă instrucţia contra lui Alexandru Feher, considerînd că articolul incriminat
este „plin de agitaţiuni, îndemnînd pe tineri ca în caz de război să depună armele. Apelul indirect era făcut către tinerii muncitori răspîndind
astfel dezordinea şi nesupunerea.
Avînd în vedere că la interogatoriul luat de noi astăzi, învinuitul
nu-şi ia resp01rusiabilitatiea asupra publicării articol.u!l.ui, SIUSţinînd că la apiariţie era bolnav şi locul lui era ţinut de Orosz Nicolae,
aşa că
acesta
poate fi făcut responsabil (... )
Considerînd că din toate acestea rezultînd elementele alcătuitoare ale
infracţiunii prevăz11tă de art. 171, 172 C. din codul penal pentru
a se
face o mai tună lumină în cauză este necesară instrucţia ce s-a ordonat"37.
Starea sănătăţii lui Alexandru Feher s-a agravat foarte mult. Din
spirit tovărăşesc, se ajunge, probabil, la o înţeiegere în sensul că Nlcolae
Orosz-Niculescu urma să-~i asume răspunderea penală pentru a salva dacă se mai putea libertatea ori chiar viaţa tovarăşului său, Alexandru Feher. Acest fapt rezultă din mai multe documente datate toate la
16 ianuarie 1924 cînd în faţa judecătorului Leonida Perşescu şi a grefierului Nicolae Cîrje au fost audiaţi martorii I. B. .':ima, Tiberiu Fischer,
care declară următoarele: .,Sima I. B., romf,n, de 29 ,mi, ziarist k~ ziarul
.... Epoca de aur~, directorul tipografiei ►►Viaţa«, lr:icuitor în Cluj, str. Suroă
nr. 4, de religie greco-catolică, necăsătorit, neinteresat în cnuză declară:
Recuno.~c că ziarul ,..Jfj11 Munki'is« s-a tipărit în tipo~afia noastră str. Baba
Novac 13 care prin ordin poliţienesc am fost avizaţi să încetăm cu tipă
rirea ei, ceea ce am :-.i f.!.cut.Cînd am primit ordim1l era cules aproape în
întregime din No. viilo:- si p-:-ntru a nu rămînea d" pagubă pcntr1.1 culer,cre la cererea redactorului Nic. Orosz le-am precbt m;:i_tri~" pPT"!trP tm·1

na:re.
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Ei în urmă le-au tipărit în altă tipografie subt numele de „Ifju Garda«
folosindu-se de numele nostru".
Martorul „Fischer Tiberiu, evreu de 30 ani, locuitor în Cluj, str. B~sarabia 10, funcţionar privat; 'Eu în timpul acela eram la tip::igrafia
Fischer, Calea Victoriei 7 la fratele meu. Mie mi-a spus fratele meu că
s-a prezentat la tipografie Ni:c. Orosz, redactor la ziarul „Ifju Garda«
şi l-a rugat să-i tipărească numărul ziarului spunîndu-i că tipografia
-.Viaţa« n-are timp, ceea ce s-a şi făcut. Nu ştiu cine este (autorul) articolului incriminat"38.
Audiat în aceeaşi zi, de judecă.torul de instrucţie şi de grefierul mai
sus citaţi, Alexandru Feher, născut la 17 decembrie 1902 în comuna Gilău,
domiciliat în Cluj, Calea Moţilor 110, absolvent a patru clase liceale declară că manuscrisul s-a trimis de la redacţia „Arbeiter Jugend" din Bucureşti, deci, ,,eu nu sînt vinovat în cazul de faţă cu toate că sunt redactorul responsabil al acestui ziar. Nu ştiu cine este autorul articolului incriminat ... Eu în urmă m-am îmbolnăvit şi am predat postul lui Nicolae
Orosz care a funcţionat pînă la desfiinţarea, pînă la suspendarea dreptului de a tipări articolul incriminat. Nicolae Orosz funcţiona ca redactor.
Pentru dovedirea faptului că articolul l-am primit de la Bucureşti,
anexez ziarul »Arbeiter Jugend« nr. 6 în care a apărut prima dată art.
incriminat în data de 5 noiembri2 1922 iar din exemplarul tipărit de noi
se constată că a fost tipărit în Cluj numai la 25 decembrie 1922.
Eu nu mă simt vinovat. Nicolae Orosz este responsabi1" 39 •
Peste cîteva zile Nicolae Orosz este arestat şi condamnat la 2 luni
închisoare pentru delictul de presă, dar poliţia caută noi dovezi pentm
a-l putea c,ndamna şi oe tînărul Alexandru Feher. Ca urmare, la 16 februarie 1924, Nicolae Orosz este supus unui nou interogatoriu, cu care
ocazie se întocmeşte următorul proces verbal „în cauza intentată contra
.Alexcmdru Feher, pentru calomnie prin presă, martorului Nicolae Orosz,
2G de ani, nec1sătorit, Upograf, la tipog:r.afia »Minerva«, str. Regina Maria nr. 2, Cluj, locuitor în strada Pata nr. 91 de prezent condamnat la
2 luni închisoare de consiliul de război pentru articolul din cauză declară:
In timpul cînd s-a publkat arHcolul în cauză eu eram reda-cborul respom·abil al ziarului »Ifju G"rda«. Eu articolul l-am primit din Bucureşti
de 'l;i reid21c~in ,-..Arbeiter Jucend«. Arti'colul era scris în nemteşte. Eu în
urmă l-am tradus în ungureşte şi l-am publicat în ziarul »Ifju Garda«
la data d~ 25 decembrie 1922. Acelaş articol la fel a fost publicat în ziarul
rf"1""'1+eo.,~ dh B111~ure-ştl >►Arbeite:::- JnQ"end« fa data de 5 nov. 1922. Noi
n-am 2vut permis pentrn redactarea ziarului în cauzi.i. A fost în::tintată fa
prim!'.rh cra".11Jui n c~rere pentru p!?TITiis. Cererea a înaintat-o fostul redactor A. Feher. Ştiu că cererea a fost înaintată la minister spre aprobare. Nefiind aprobată noi n-am mai tipărit nici un număr. En nu mit
simt vi.rov:it. Fiind JniCTurile foarte a:olomerate l::i. Upografia ...viata« am
rugat pe tiDo~raful Fischer să ne tipărească revista, cauza a fost că el
era cel mai i,,,ftin tipogr~f.
DPr.J::ir că în cnuza dP f:lţă Alexandrn FPhPr nn rst" ab~ol"+ vinovat.
F.l îmiintc cu 14 zile de a fi apărut articolul incriminat a fo~t boln-:·, şi
"' Triem.
39

Idem.
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a demisionat din funcţia de redactor. Eu deasemenea nu sunt vinovat.
Vinovat cred a fi acela care a publicat prima dată acest articol în ziarui
nemţesc »Arbeiter Jugend« din Bucureşti. Eu de aş fi ştiut că acel articol nu este permis de a se publica nu l-aş fi publicat. Pentru acest articol sînt condamnat la 2 luni închisoare de către Consiliul de război al
Corp. VI armată din Cluj. Sunt arestat de la data de 29 ianuarie 1924.
Nu mă simt vinovat"'o.
Nicolae Orosz îşi ispăşise demult pedeapsa, dar poliţia încă mai căuta
probe împotriva lui Alexandru Feher, a cărui sănătate era tot mai grav
periclitată. La 23 octombrie 1924, orele 12 a.m. tînărul tipograf comunist
de numai 21 de ani, unul din militanţii mişcării revoluţionare
de tineret din Roonâni,a, Alexandru Feher, cădea răpus de boala
care a făcut atîtea victime în rîndul maselor muncitoare, T.B.C. lnmormîntarea lui s-a transformat într-o adevărată manifestaţie a tineretului
revoluţionar clujean, o demonstraţie a proletariatului exploatat împotriva
orînduirii capitaliste.
Alexandru Feher era mort de o lună, cînd la 23 noiembrie 1924, Parchetul Tribunalului Cluj, prin no. 1099 / 1924 trimite o notă Poliţiei de
Stat Cluj în care se arată: ,,Vă trimitem anexat dosarul nr. IV. 140/1923
c/a Alexandru Feher pt. delictul calomnie prin presă şi Vă invit5m s,I
procuraţi de urgenţă un atestat de avere şi moralitate a inculpatului"~ 1•
Era, parcă, o glumă macabră a autorit,1ţilor timpului!
Anul 1924 devenise un an de referinţă pentru mişcarea revoluţionară
din ţara noastră, inclusiv pentru cea revoluţionară de tineret. Experienţa
celor aproape trei ani de activitate a demonstrat, fără putinţă de tăgadă,
că autonomia mişcării revoluţionare de tineret, deosebit de utilă pîrn\
atunci, nu mai corespundea, că se impunea o schimbare fundamentală în
tactica şi formele sale de luptă. Comitetul Centra! al Uniunii Tineretului
Socialist a ajuns la concluzia că organizaţia, care pînă atunci activase
sub numele de „socialistă", trebuie să se declare ca organizaţie comunistă,
aşa cum de fapt era în realitate. In condiţiile în care activitatea partidului devenise tot mai dificilă, c!pariţia şi afir,marea unei noi organizaţii comuniste avea un caracter tonifiant.
Prima jumătate a anuh.ii 1924 se caracterizează prin intensificarea
mii.surilor represive împotriva partidului comunist, prin care autorităţile
urmăreau să-i împiedice activitatea publică şi legăturile sale cu masele,
să facă tot ce era posibil pentru a-l scoate din viaţa politică a ţării 42 •
In acelaşi timp devenise evident că guvernul liberal vedea în Uniunea Tineretului Socialist o organizaţie revoluţionară comunistă, şi îndrepta împotriva ei aspre măsuri represive. Astfel, organele de presă
„Tineretul socialist". şi „Uj Ha:ricos" au fost interzise fără vreo înştiinţare
prealabilă, comisarul regal interzicînd tuturor tipografiilor tipărirea lor.
În pofida măsurilor represive, în primăvara anului 1924, întreaga
masă a tineretului revoluţionar se pronunţa ca afilierea organizaţiei revoluţionare de tineret din ţara noastră la Internaţionala Comunism a Tinern Idem.
Idem.
<l C. Petculescu, op. cit., p. 263-264.
<1
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s[1 devină un act public şi să se adopte denumirea corespunzătoare
conţinutului şi activităţii sale.
Data anunţării publice a schimbării denumirii organizaţiei şi a afilierii sale la Internaţionala Comunistă a Tineretului fusese dinainte stabilită pentru ziua de 1 mai 1924. Sarcina cea mai dificilă era însă editarea, într-un tiraj mărit, a ambelor ziare interzise. Pentru un tipar cu totul ilegal nu existau suficiente posibilităţi materiale şi tehnice. Cu mari
eforturi a fost găsită o mică tipografie în Bucureşti pentru editarea ziarului „Tineretul socialist" şi o alta la Brăi'la care urma să tipărească

retului

,. L' j Harcos".

Înfruntarea cu autorităţile a fost dură. Tinerii comunişti care răs
pundeau direct de această acţiune - Alexandru Mihăileanu, Gheorghe
Cristescu (fiul lui Gheorghe Cristescu., secretarul general al P.C.R. din
mai 1921 pînă la Congresul al IIl-lea al P.C.R.), Elena Filipovici, Dumitru
Filipescu, Dumitru A vrames.2u, L. Dijur, B. Kahane - au fost imediat
arestaţi, iar la Brăila acţiunea s-a soldat cu confiscarea numerelor de ziar
gata de expediere. Au putut fi totuşi salvate cîteva sute de exemplare din
„Uj Harcos", care împreună cu cele ale „TineretulJ.ui socialist" au fost
răspîndite în ziua de 1 mai 1924 printre tineri, anunţînd în mod oficial,
public, afilierea Uniunii Tineretului Socialist la Internaţionala Tineretului Comunist şi adoptarea de către U.T.S. a denumirii care corespundea
pe deplin caracterului şi conţinutului activităţii sale - Uniunea Tineretului Comunist. Prin acest din urmă act, organizaţia marxist-leninistă de
tineret existentă de mai multă vreme şi-a afirmat mai hotărît şi mai deschis ataşamentul la ideile comuniste, sub imboldul cărora acţionase, de
fapt, şi pînă atunci.
După patru ani de lupte şi jertfe, de înfruntare a terorii, a maltratJrilor, închisorilor, tinerii revoluţionari din ţara noastră, printre care
la loc de cinste se numără membrii Uniunii/ tineretului muncitor din
Ardeal şi Banat (români, maghiari, evrei, germani), au izbîndit în lupta
grea, şi, înfruntînd organele de represiu.ne ale statului burghezo-moşie
resc, au pus bazele unei organizaţii revoluţionare de tineret care va participa nemijlocit la toate bătăliile politice, revoluţionare.
GHEORGHE I. BODEA

LA

CONFRUNT ARI POLITICO-DIPLOMATICE
DE PACE DE LA PARIS DIN 1946

CONFERINŢA

La 29 iuli~ 1946 după 14 luni de la capitul·area germană au început
în Capitala Franţei lucrările Conferinţei de pace care, timp de două luni
:şi jumătate, avea să dezbată probleme numeroase şi extrem de compli-cate lăsate moştenire Europei şi întregii lumi de cel de-al doilea război
mondial. Sutele de milioane de oameni care ani de-a rîndul înfruntaseră
fascismul şi reuşiseră să-l biruie cu atîtea eforturi şi sacrificii doreau
·statorniciree unui climat internaţional care să nu mai permită repetarea
ororilor unui cataclism mondial, afirmarea dreptului legitim al oricărui
popor de a-şi vedea existenţa şi roadele creaţiei sale materiale şi spirituale la adăpost de flagelul războiului, de a decide în mod suveran asupra
destinelor sale şi de a asigura progresul general al omenirii. Urmare a
interesului general pentru această conferinţă, la Paris au sosit mii de
delegaţi, ziarişti şi corespondenţi de presă pe~tru a participa sau numai
pentru a asista la cea mai importantă reuniune internaţională postbelică,
prima de după constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite ale căror nobile
'idei de colaborare între popoare, de rezolvare a litigiilor pe cale paşnică
urmau să influenţeze în mod puternic lucrările Conferinţei1.
Conferin~a dP uace de aa Paris - 29 iulie-15 octombrie 1946 se conturează" ca uri. moment deosebit de însemnat în străduinţa marilor
puteri victorioase de organizare pe baze noi a relaţiilor internaţionale care
să asigure pacea şi colaborarea între popoare. Din acest unghi de vedere,
Conferinţa la care au partic~at 33 de state de pe toate continentele 2 a
constituit şi un moment de atenuare a contradicţiilor dintre marile puteri,
contradicţii care au dat naştere, aşa cum se ştie, fenomenului politicocfiplomatic şi militar denumit „războiul rece" care avea să influenţeze
CI· bună perioadă relaţiile în primul rînd dintre marile puteri occidentale
şi U.R.S.S.
1. COMFRUNTARI PRIVIND SARCINILE CONFERUiŢ:EI
ŞI REGULILE DE PROCEDURA

Este bine cunoscut faptul că la scurt timp după sfîrşitul r:lzboiului,
mari puteri care la Conferinţa de la Potsdam H~i
a elabora tratatele de pace cu cele einci ţări el>iroPl"!'e, este vorba de Marea Britanie şi S.U.A., se instauraseră noi condudouă din cele patru
agumaseră misiunea de

în

Carta Naţiwnilor URilf!, Etlitwr,:1 Grafi.ca M11rvan, Bucur:eşti, 19-i.5, p. 10~1 L
Alături de celw 2'1 dl!' state care cort,;titU:inw MatiuRile Unite, aw 1m1i hiat
11a1rt~ co1 in\·itaţi şi ce.le 5 ţâri ~w,,opene: Italia, Rnmânia, R•lz:ari11, Finlanda ,!li
tr.neaha preewm şi .~lbania. Eg-iphtl, Luxell'lb•r.:1.rl, M!'Xi@lil, C~a şi A1111Jm·m.
,,lftiivetswl• diil. 11 11111111st 19,&6.
1

2
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ceri care se situau pe poziţii de forţă în relaţiile cu U.R.S.S. Ne referim
în primul rînd la venirea :tui Harry S. Truman la preşedinţia Statelor
Unite şi la înlocuirea premierului britanic Churchill cu laburistul
C. R. Attlee, victorios în alegerile din vara anului 1945. Avînd reticenţe
faţă de colaborarea cu U.R.S.S. în cadrele stabilite anterior, cei doi lideri
au încercat să schimbe orientările politicii externe ale puterilor occidentale din coaliţia antihitleristă. Prilejul cel mai potrivit a fost oferit de
reuniunea din Capitala Franţei, menită să stabilească norme :şi principii
noi în relaţiile dintre state şi să dezbată tratatele de pace cu Italia, România, Bul1rn:-ia, D!1lgaria şi Finlaruda. el,aibom'te de către miniştrii de externe ai S.U.A., Marii Britanii şi U.R.S.S. în perioada care trecuse de la
constituirea Consiliului miniştrilor de externe, pe bazcţ acordului de la
Potsdam din vara anului 1945.
Dificultăţile în calea unor înţelegeri rapide între marile puteri erau
sporite de faptul că acestea priveau o vastă zonă ce se întindea de la
Marea Bahrens pînă la Marea Neagră precum şi în Mediterană, intereselemarilor puteri în aceste spaţii fiind de cele mai multe ori contradictorii.
Din acest punct de vedere aprecierea făcută la 11 februarie de cătrr
ziarul norvegian „Arbenderbladet" ni se pare deosebit de sugestivă şi
foarte apropiată de adevăr: ,,Tratatele de pace cu cei cinci aliaţi europeni

ai Germaniei au fost semnate ieri. Nu este un acord între învinşi şi învinqători, ci mai cu seamă. între învinqători. Intîrzierea redactării tratatelor
nu se datorează neînţelegerii dintre învingători şi învinşi, ci dificultăţii
pe care învingătorii o aveau pentru a se înţelege între ei". Această înţe
legere, care pînă la urmă a survenit ducînd la elaborarea şi semnarea
tratatelor de p'ace, a avut loc, după aprecierea aceluiaşi ziar, pe seama
statelor învinse .. rărnra li s-au prezentat conturile războiului" dar ca.N"

,,au avut rolul de spectatori în

această

mare

luptă diplomatică".

Prima şedinţă plenară a Conferinţei - şedinţa festivă - a fost prezidată de Bidault, flancat de cei cinci secretari ai Conferinţei: Fouques.
Dupark, Le Tour, Duphin şi Falaise. In acest cadru, ministrul de extern~
al Franţei a rostit o strălucită cuvîntare inaugurală pe care a încheiat-o
cu următoarele cuvinte de mare efect: ,,Lunga suferinţ!i a lumii, aştepta

rea răbdătoare a popoarelor, neliniştea celor slabi, imE!nsa speranţă a oamenilor cu sufletui simplu şi cu inima cutată se îndreaptă astăzi către
noi, Conferinţa, pentru a ne cere să îndepărtăm pentru totdeauna prorocirile rele ale profeţilor nenorocirii şi să adincim înţeleaerea mutuală in
serviciul dreptăţii, al libertăţii lumii scăpate de acest flagel numit răz
boiN3.
Dar lucrările Conferinţei nu aveau să îndeplinească decît în parteaceste nobil~ deziderate. După încheierea momentului solemn şi. constituirea oro,anelor de lucru ale Conf.eriTliţei: Cormisia de verifimre a. deoUnelor puteri; Comitetul pentru stabilirea regulilor de procedură şi adoptarea hotărîrii de invitare a celor cinci ţări europene ce urmau să semneze tr-atatelle de pace 4 , au luat cuVlin'l:Ul şefii delegaţiiloc marilor pUJteri
„Universul'4 din 1 aufl'ust 1946.
• Pentru cele cinci ţări europene cărora i;lupă expresia unui ziarist „urma să
Ii se prezinte conturile războiului", aveau o deosebită_ importanţă Comisii_Ie _terit~riale şi cele economice, formate dintr-un nu-măr diferit de reprezentanţi ai ţăn3
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care au definit poziţia statelor lor asupra Conferinţei în ansamblul vieţii
internaţionale ca şi cu privire la problemele aflate la ordinea de zi. Cuvîntări care au reliefat o altă faţă a conferinţei decît cea din cuvîntul
foaugural.
Astfel, James F. Byrnes, şeful delegaţiei S.U.A., a făcut un apel
patetic la „sprijinirea de1TWcraţiei peste tot unde aceasta a fost stînienită
de regimuri tiranice({. Dar - continua diplomatul american - democraţia nu poate fi impusă sau învăţată cu vîrful baionetei; aluzia destul
de transparentă se referea la ţăriile din cI"ăsăritul Europei, unde după aprecierile oficialităţi'lor americane regimurile democratice
fuseseră impuse cu folia din afară. După acest abac prea puţin voalat la
adresa U.R.S.S., Byrnes a devenit mai prozaic dnd a trecut 'la problemele conferinţei, remarcîndu-se prin aprecieri contradictorii referitoare, pe de o parte, la aceea că în condiţiile istorice date, cînd toate
naţiunile „îşi păzesc cu gelozie suveranitatea, nici una dintre ele nu poate
să fie forţată să accepte sau să ratifice tratatele de pace({.
In acelaşi spirit a luat cuvîntul şi C. R. Attlee, şeful delegaţiei Marii
Britanii, care a subliniat, în plus faţă de delegatul american, responsabilitatea conferinţei în faţa tuturor popoarelor, ca şi necesitatea ca toate
delegaţiile să aibă posibilitatea de a participa la dezbateri. Deosebirile de
opinii s-au conturat mai ales, în cazul celui de-al treilea vorbitor, delegatul Chinei, ţară neangajată în multiplele şi complicatele probleme europene. Acesta a remal1Cia,t dificultăţile deosebite ce puteau să apară în
organizarea unei opere de asemenea amploare ca organizarea păcii; şi a
apreciat că lucrările conferinţei vor fi rodnice „dacă învingătorii vor
tămîne credincioşi declaraţiilor făcute şi nu vor impune statelor învinse
clauze grele care ar justifica o împotrivire a acestora".
O puternică impresie a făcut asupra celor reuniţi în Hemiciclul palatului Luxembourg sublinierea şefului delegaţiei chineze asupra cerinţei
ca „sinceritatea şi modestia să domine lucrările conferinţei".
Cu anunţarea rezultatului comisiei de verificare a deplinelor puteri,
prima zi a Conferinţei de pace s-a încheiat într-o atmosferă relativ calmă
.'ii optimistă.
Dar mai urmau la cuvînt V. M. Molotov, şeful delegaţiei U.R.S.S.,
Ewat V. H. - şeful delegaţiei Australiei, Naves da Fontoura, şeful delegaţiei Braziliei şi K. V. Kisselev şeful delegaţiei
Bielorusiei, vorbitori
care puteau da o altă turnură dezbaterilor. Şi chiar aşa s-a şi întîmplat.
In cuvîntarea sa, V. M. Molotov a definit cu mai mult realism decît
ceilalţi şefi de delegaţii sarcina conferinţei: aceea de „a-şi spune părerile
şi de a formula recomandări cu privire la proiectele tratatelor de pace''
şi de a trage la răspundere cu severitate ţările care au luptat alături de
lor care făceau parte din Naţiunile Unite. Astfel Comisia teritorială pentru Italia
aYea următoarea componenţă: S.U.A., Grecia, Australia, India, Belgia, Noua Zeelandă, Bieloru~ia, Olanda, Brazilia, Polonia, Canada, Cehoslovacia, China, Ucraina,
Ethiopia, U.H.S.S., Franţa, U. S. Africană, Anglia şi Iugoslavia. Total 21. In timp
ce Comisia teritorială pentru România, Bulgaria şi Finlanda numai 12 membri iar
cea pentru Ungaria 13. (,.Universul" din 10 august 1946). Raportu\ numeric de 21 !a
12 se păstra pentru cele două Comisii Economice: pentru Italia 21, pentru Bulgaria
şi Finlanda 12 în timp ce Comisiile Militare şi Juridice, cite una pentru toate
statele invitate aveau 21 de membri.
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Germania. Şeful delegaţiei sovietice a mai insistat asupra necesităţii ca
lucrările Conferinţei să nu se îndepărteze de hotărîrile adoptate în comun
de cei patru miniştri de externe, aceasta fiind, după aprecierea lui Molotov, esenţială pentru succesul conferinţef'.
Referirile şefului delegaţiei sovietice la sarcinile limitate ale conferinţei, oa şi cerinţa formulată de acesta oa tuicrările conferinţei să nu se
îndepărteze de hotărîrile celor patru miniştri de externe, au dat naştere.
aşa cum era de aşteptat. la o serie de reacţii negia.tive din partea mai multor ţări, ceea ce a condus la pre,lungirea lucrărilor preliminarii şi la conturarea în cadrul conferinţei a două grupări de state care s-au confruntat
aproape permanent adeseori pe probleme lipsite de importanţă, aceste
orientări au detenniruat pe unii zia'I"işti din capi.tala Frian~ei să aprecieze
conferin-ţa drept o „ştampilă de cauciuc pe hotărîrile celor patru", ceea
ce nu era prea departe de realitate.
Viziunea rigidă pe care marile puteri o aveau asupra conferinţei, pe
care o socoteau menită doar să accepte fără nici o împotrivire hotărîrile
stabilite anterior de către Consiliul Miniştrilor de externe, ca tendinţa
acestora de a-şi asigura o poziţie dominantă în cadrul Conferinţei şi ulterior pe plan mondial, a constituit principalul motiv al confruntărilor din
cadrul conferinţei, dar nu singurul. Au mai acţionat în această direcţie
şi contradicţiile dintre învingători şi învinşi ca şi dintre cei învinşi, care
aveau propriile lor pretenţii teritoriale şi politice deloc lipsite de importanţă.
.'.j
Prilejul cel mai potrivit pentru exprimarea divergenţelor şi cîteodată cLe a se exprima prin bătă'i cu pumnii în pupitre, prin fluierături, l-a
oferit prezentarea de către Comisia de procedură a regulamentului de
funcţionare a conferinţei.
Conform înţelegerilor anterioare dintre marile puteri, Conferinţa
avea mandatul de a dezbate proiectele tratatelor de pace cu cele cinci
ţări europene Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda - elaborate de către Consiliul miniştrilor de externe şi de a face recomandări ce
urmau eventual să fie luate în considerare, la definitivarea tratatelor. Sub
acest aspect, se remarcă de la început posibilităţile limitate ale conferinţei, în cadrul ei fiind hotărîtoare poziţiile adoptate în comun de către
miniştrii de externe ai marilor puteri, îndeosebi U.R.S.S., S.U.A. şi Marea Britanie. Referindu-se la aceasta, unii autori, oameni politici, jurişti
şi istorici scot în evidenţă rolul preponderent pe care statele mari şi l-au
atribuit în viaţa internaţională postbelică, inclusiv dreptul de a interveni
în treburile interne ale altor popoare, iar alţii remarcă dificultăţile statelor mici ~i mijlocii în încercările lor de a-şi face ascultate punctele de
vedere, de a influenţa în vreun f,el sau altul evoluţia lucrărilor Conferinţei
de la Paris6 •
5

„Universul" din 2 august 19-16.
R2feritor la aceasta juristul american John C. Campbell, care a fost şi
membru al delegaţiei S.U.A. scria următoarele: ,,Unii delegaţi sperau ca ţ[lrile
mijlocii şi mici îşi vor putea face siIP..ţită influenţa în direcţia unui aranjament
:1' '! '•1 ·' d r•H c· <chi'._.-,t c!2 proi "cb"e inainlo.te conferinţei (Ca~) nce,te :-:oernnţe
erau za.darnice căci acordtrl de la Moscova (din decembrie 1945) restringea puterea
acestui adversar (a conferinţei la a face recomandări).
6

0
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In dezbate-ri'le preliminare s-a convenit că activitatea Conferinţei urma
se desfăşoare atît în şedinţe plenare cit şi pe comisii, corustituite după
un dublu criteriu: pe grupe de probleme privitoare la acelaşi stat şi pe
probleme separate, iar rezoluţiile adoptate cu majoritate de voturi urmau
să fie supuse aprobării şedinţei plenare spre a deveni recomandări pentru
Consiliul miniştrilor de externe, împuternicit să dea redactarea finală
tratatelor de pace. Examinarea proiectelor tratatelor în plenare ale Conferinţei începea de obicei printr-o discuţie generală asupra textului prezentat, după care se trecea la votarea pe articole. S-a admis ca şi reprezentanţii ţărilor „fost inamice" să fie invitaţi să-şi expună punctele de
vedere, ceea ce ~prezenta un fapt poziti;v. Dacă iar fi fost uml!ată de luarea
în considerare a opiniilor justificate ale acestor ţări, măsura amintită ar
fi exprimat dorinţa marilor puteri de a se conforma declaraţiilor anterioare şi principiilor cuprinse în Carta O.N.U.
Dar însăşi regulamentul conferinţei era o piedică în calea desfăşurării
ei pe baza egalităţii în drepturi a tuturor statelor. Astfel potrivit normelor
de desfăşurare a lucrărilor şi în raport cu drepturile pe care le puteau
exercita în cadrul conferinţei, statele participante erau împărţite în mai
multe categorii. In prima, se situau marile puteri care, în calitate de membri ai Consiliului miniştrilor de externe, aveau cuvîntul hotărîtor, iar în
al doilea plan, celelalte 17 state şi ele membre ale Naţiunilor Unite, dar
care nu făceau parte din Consiliul miniştrilor de externe, şi aveau numai
dreptul de a formula observaţii şi propuneri ce urmau să fie supuse votului şi apoi, în cazul acceptării lor de către majoritate, trecute din nou în
competenţa Consiliului miniştrilor de externe. In sfîrşit, ultima categorie
de state, participante la Conferinţa păcii, sub raportul drepturilor şi al
posibilităţilor, cuprindea Italia, România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda
- ţări care aveau d!"eptul de a-şi expune punctele de vedere timp de
45 de minute şi numai atunci cînd erau solicitate să dea lămuriri şi explicaţii la întrebările formulate de reprezentanţii celorlalte state. In plus,
cele cinci ţări europene cu care urma să se încheie tratatele de pace, în
fond cele mai interesate în desfăşurarea democratică a lucrărilor Conferinţei, deşi puteau prezenta memorii şi observaţii scrise sau orale îrt plenul conferinţei sau în comisii, opiniile şi cererile lor nu constituiau
materiale de lucru şi nici nu erau luate în discuţie decit dacă erau însuşite, ca amendamente proprii, de una din delegaţiile din primele două
categorii de state.
Drept de vot aveau numai cele 21 de state - Puterile Aliate şi Asociate7, iar procedura votării era şi ea departe de a asigura luarea în considerare a poziţiei fiecărui stat participant. La reuniunile anterioare ale
Consiliului miniştrilor de externe, atît Byrnes cît şi Bev;n căzuseră de
acord cu Molotov ca recomandările pe care conferinţa şi le va însuşi sJ.
să

Angajarea marilor puteri continua autorul de a susţine părţile asupra cărora s-a clizut de
acord a făcut practic imposibil pentru micile puteri de a mobiliza sprijin pentru recomandările in
<1cest sens contrar•. (John C. Campbell, op. cit.).
7 Acestea erau: S. U.A., Franţa, Marea Britanie şi ·, U. R.S.S. care formau ~1
Consiliul miniştrilor de externe, China, precum şi Australia, Belgia, Bielorus:a,
Brazilia, Canada, Etiopia, Grecia, India, Noua Zeelandă, Norvegia, Ţările de jos.
Poloniu, Cehoslovacia, Uniunea Sud-Africană, Ucraina şi Jugoslavia.,

GHEORGHE

442

ŢUŢUI

fie votate cu o majoritate de cel puţin două treimi. Dar odată cu d~schiderea lucrărilor Conferinţei de pace, delegaţia britanică şi-a modificat
punctul de vedere, sub influenţa ţărilor mici şi mijlocii prezente la Conferinţă, propunînd să se adopte de către conferinţă chiar şi propunerile
care întruneau o majoritate simplă, adică jumătate plus unu, ceea ce
însemna că 11 delegaţii puteau să-şi impună voinţa lor celorlalte 10 de]egaţii.

Privitor la formarea în cadrul Conferinţei păcii de la Paris a trei
grupe de state, cu poziţii şi posibilităţi diferite şi la procedura de vot este
semnificativă precizarea pe care o face John Campbell, membru al delegaţiei americane şi secretar al acesteia la Conferinţă, care arată că „regu-

lile de procedură sugerate reduceau în plus posibilităţile acestora (a statelor mici - n.a.). ca şi posibilitatea Conferinţei de a aduce o contribuţie
proprie la aranjmnentnl de pace"8 • Fără a fi formulată tranşant, aceastlt
idee apare şi în cuvîntă.rile lui V. M. Molotov, şeful delegaţiei sovietice
care, accentuînd în rep··,t:.ite rînduri asupra necesităţii colaborării între
ţările mici şi mari, pe baza principiilor egalităţii în drepturi şi a recunoaş
terii intereselor lor legitime, menţiona că la acest forum internaţional s-a
constatat şi „jocul de-a 1-rietenia", ca şi „încercările unor state de a-şi
impune punctul lor de vedere".
Din analiza pregătirii şi desfăşurării Conferinţei de pace şi mai ales
a procedurii de adoptare a soluţiilor, de rezolvare definitivă a clauzelor
politice, militare, economice, de frontiere pe care le stipulau proiectele
tratatelor de pace, rezultă fără nici un dubiu rolul decisiv al marilor
puteri. Proiectele tratatelor de pace, după cum am specificat, au fost
elaborate de către cei patru miniştri de externe, fără a fi consultaţi ceilalţi aliaţi sau învinşii; însăşi Conferinţa convocată pe baza deciziei celo1·
patru mari puteri, S.U.A., Anglia, U.R.S.S. şi Franţa, nu putea lua hotă
rîri, ci doar avea competenţa de a face recomandări Consiliului miniştrilor
afacer!lor externe ai marilor puteri - singurul în măsură să adopte decizii definitive. Se cuvine a fi menţionat, de asemenea, faptul că recomandările diferitelor state din grupul învingătorilor erau privite prin
prisma contribuţiei lor la cauza aliaţilor şi nu pe baza dreptului internaţional, a egalităţii în drepturi sau a punctelor de vedere istorice. etnice etc. Acesta era desigur un criteriu efemer, influenţat de luările de
poziţii ale diferitelor delegaţii.
Delegaţia S.U.A. s-a prezentat la Paris cu un program care se inspira.
după cum notează un autor american, din „ideea unui monopol îndelunr,at
asupra armei atomice ca mijloc de forţă în problemele militare şi în tratativele internaţionale". Incă de la începutul conferinţei, James F. Byrnes.
şeful delegaţiei S'.'tJ.A., declară că ,,cei ce au făcut f cîştigat] războiul tre-

„este imposibil să se pună în vigoare tratate de
şi decid soarta coloniilor, dacă aceste tratate
sint acceptate de principalele state aliate" 9 • Disen"5iunide evidente din-

buie

să facă

pacea"

şi că

pace care stabilesc frontiere
Tttt

tre statele mari şi statele aliate mici şi mijlocii au provocat serioase nemulţumiri ale reprezentanţilor acestor din urmă state, soldate cu critici
destul de aspre care puneau sub semnul întrebării nu numai justeţea
R
8

John Campbell, op. cit.
„UniYersul" diR 2 august 1946.
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procedurii de elaborare şi definitivare a tratatelor de pace, ci şi situaţia
privilegiată pe care o obţinuseră marile puteri în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. ,,Ne opunem procedurii prin care marile puteri dictează
voinţa lor altora, ca· şi ideii că ele deţin monopolul înţelepciunii în domeniul internaţional" - declara reprezentantul Ţărilor de Jo3, baronul
Boetzlaer van Oosterhout iar alţi delegaţi, în aceeaşi crdine de idei, arC:itau că statele beligerante doresc „să beneficieze nu numai de dreptul de
consultare, ci şi de drepturi egale de participare efectivă în construirea
păcii" 10 , atrăgînd totodată atenţia asupra faptului că acordul semnat de
marile puteri la Moscova, în decembrie 1945, dădea Consiliului miniştri
lor afacerilor externe un drept ce nu-i fusese atribuit prin hotărîrile
Conferinţei de la Potsdam şi anume acela de a revizui definitiv recoman<lările conferinţei de pace.
In acelaşi spirit, şeful delegaţiei canadiene, W. L. Mackenzie King,
remarca în şedinţa din 2 august 1946: ,,Factorul hotăritor în încheierea
păcii nu ar trebui să fie mărimea sau puterea celor ce participă, ci ceea
ce este potrivit şi just". Cuvîntul reprezentantului Canadei reflecta în
bună măsură şi nemulţumirea că ţana sa, care a adus o contribu1ie importantă la ternninarea răziboiuhtl, nu a fost antrenată şi la organizarea păcii.
Iar îI11cheier.ea cuvînitului: ,,Ne-am săturat de pumnul de fier, avem
l1stăzi nevoie de mînă de lucru", reprezintă un protest viguros împotriva
politicii de dictat promovată de cei trei mari. La rîndul său, Edward
Kard2lj, ~eful delegaţiei Iugoslaviei, reamintind că, in epoca lui Hitler,
,,se călcaseră în picioare libertatea şi independenţa popoarelor prin amestecul in treburile lor interne, prin expansiunea economică, creîndu-se
state vasale şi semiindcpendente", cerea conferinţei să ţină seama de învi'iţămintele trecutului apropiat, ,,să permită popoarelor, dezmembrate şi
impJ.r(ite între statele agresoare de ieri, să-şi realizeze unirea şi să redevină, libere". Conferinţa, sublinia delegatul iugoslav. trebuie să ve_gheze
şi să ia în considerare faptul că „popoare cu. adevărat libere sînt numai
acelea asupra cărora nu se exercită presiuni economice şi politice şi nici
un fel de ingerinţe în treburile lor interne". In aceeaşi orientare, dupii. ce
recunoştea în i;nod realist că marile puteri care au purtat războiul tr·2b:1ie
~ă aibă unele avantaje, şeful delegaţiei belgiene, Paul Henri Spaak, se
intreba dacă drumul pe care s-au angajat marile puteri „nu a condus la
unele exagerări şi dacă echilibrul necesar între drepturi şi îndatoriri a
fost într-adevăr găsit ... Noi care nu sîntem mari, noi care sîntem altfel
avem să facem numeroase cereri. Cei mari - observa reprezentantul
Belgiei - se întîlnesc între ei; pregătesc tratate fără să ne consulte, ne
propun proceduri, încearcă să ne impună reguli de vot care, din punct
de vedere practic, împiedică să triumfe pu:1ctele noastre de vedere: ne
~lasează în faţa redutabil"!i dileme de a a,ccepta, uneori împotriva sentimentelor noastre, ceea ce ei au elaborat sau ne silesc să provocăm căde •
rea unui acord atins cu greu. In sfîrşit, după ce ne hărţuiesc astfel, ne
cer să le facem şi cîteva recomandări" 11 • Fără a nega o anumită deschidere a conferinţei spre democratizarea relaţiilor internaţionale, în esenţă
atitudinea marilor puteri în problema egalităţii în drepturi a tuturor sta10

li

Idem.
„Universul" din 5 august 1946.
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telor a fost inspirat definită de belgianul Paul Henri Spaak care a detaliat
cele afirmate în aceeaşi şedinţă de canadianul Mackenzie King cînd protestase împotriva participării „pumnului de fier".
La sfîrşitul celei de-a şasea zile de disouţii asupra problemelor de
procedură, Secretariatul Conferinţei a fost însăr"Cinat să facă demersurile
necesare invitării la Paris a delegaţiilor ţărilor foste „satelite" 12 •
In urma primirii invitaţiei adresate de către guvernul Franţei, ţara
gazdă, în numele Naţiunilor Unite, de a participa la Conferinţa de pace
de la Paris, guvernul român a trecut la definitivarea documentelor ce
aveau să fie prezentate Conferinţei. La 9 august 1946, Consiliul de Miniştri a dezbătut şi aprobat poziţia de principiu a României faţă de problemele ce urmau a fi abordate la Conferinţa de pace şi a stabilit componenţa delegaţiei. Expresie a hotărîrii României de a-şi apăra cuceririle
obţinute, independenţa şi suveranitatea naţională şi de a contribui la
instaurarea unei păci juste, componenţa delegaţiei române, alcătuită din
şeful delegaţiei, 13 delegaţi principali şi 2 secretari generali, fiind însoţită
de personal de secretariat, ziarişti şi alte persoane, îmbina înaltul nivel
de reprezentare cu profunda cunoaştere a problemelor, experienţă diplomatică şi fermitatea politică. Din delegaţie au făcut parte preşedintele
Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Tătărescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor externe, conducătorul de drept
al delegaţiei; Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretar general al C.C. al P.C.R.,
ministrul Comunicaţiilor ~i LUJCrărilor Publice; Lucreţiu Pătrăşcanu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul Justiţiei; Ştefan Voitec, secretar general
al P.S.D., ministrul Educaţiei Naţionale; Lotar Rădăceanu, de asemenea
secretar general al P.S.D., ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale; Ion
Gheorghe Maurer, membru al C.C. al P.C.R., ministru, subsecretar de·
stat; Dr. Fiorioa B~amr, ministrul Sănătăţii; Elena Văcărescu, Şerban
Voinea, membru al Comitetului Executiv al P.S.D., general Dumitru Dă
măceanu, ambasadorii României în S.U.A., Anglia şi Franţa, respectiv
Mihai Ralea şi Richard Franasovici, Simion Stoilov, ministrul plenipotenţiar la Haga, Horia Grigorescu şi alţi experţi, printre care Victor V.
Bădulescu, administrator al B.N.R., Virgil Constantinescu, Alexandru
Bîrlădeanu, Bucur Schiopu, Eugen Filotti, Ion Christu, George Pascu.
Cristian Emanoil, Titus Cristureanu, Alexandru Bianu ş.a.
A doua zi, la Bucureşti, a fost dată publicităţii declaraţia guvernamentală intitulată Atitudinea României faţă de Conferinţa de pace, cuprinzînd următoarele obiective: dreptul României de a cere şi obţine din
partea Naţiunilor Unite recunoaşterea calităţii sale de cobeligerantă; o
•
îmbunătăţire a condiţiilor privitoare la limitarea armamentului, a forţelor
sa,le armate; reducerea cererilor de reparaţii şi restituiri la nivelul stabilit
prin Convenţia de armistiţiu; dreptul de a dispune de întreaga libertate a
politicii sale economice ş.a. Declaraţia exprima totodată satisfacţia guvern ului român pentru felul în care au fost soluţionate problemele teritoriale
Ordinea de prezentare fiind: Italia 10 august. România 12 august, BulgaUngaria 1-1 august, Finlanda 15 aug~ ,.Universul" din 13 august 1946.
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şi de graniţ[1 în partea de N-V a ţării 13 şi preciza că problemele privind
regimul Dun:'1rii nu intră în competenţa Conferinţei, el urmînd să fie
stabilit de ţările riverane.

2. CONFRUNTARI POLITICO-DIPLOMATICE lN JURUL
PROIECTULUI TRATATULUI DE PACE CU ROMANIA
Delegaţia română

a fost confruntată din primele momente ale presale la Paris, cu problemele nodale, cum erau cele teritoriale, considerarea datei de 23 August ca început al participării României la răz
boiul antihitlerist, aşa cum de altfel .era inserat şi în Convenţia de Armistiţiu şi recunoaşterea cobeligeranţei. După discuţii ample, în aceste
chestiuni s-au obţinut numai recunoaşteri parţiale şi uneori contradictorii. Astfel, s-a acceptat să se înscrie în tratat că România, încă de la
24 august, a încetat toate operaţiile militare împotriva U.R.S.S., s-a retras
din războiul contra Naţiunilor Unite şi a rupt relaţiile cu Germania şi sateliţii săi, dar data participării active la război alături de Naţiunile Unite
a rămas - contrar realităţii - fixată în tratat, 12 septembrie 1944, adică
data la care s-a semnat Convenţia de armistiţiu. Şi aceasta, în pofida
recunoaşterii de către diferite delegaţii a participării României la război
încă din 23 august 1944. Astfel, A. I. Vîşinschi, adjunctul şefului delegaţiei Uniunii Sovietice, în cuvîntarea rostită la Conferinţă în ziua de 13 august, sublinia că „la 23 August 1944 politica externă a României a luat
o întorsătură hotărîtoare", că la acea dată „România a încetat complet
operaţiile militare împotriva Uniunii Sovietice pe toate teatrele de răz
boi, a ieşit din războiul împotriva Naţiunilor Unite, a rttpt legăturile cu
Germania şi sateliţii ei, a intrat în război de partea Naţiunilor Unite, împotriva Germaniei şi Ungariei".
Recunoaşterea statutului de cobeligeranţă a fost una din cerinţele
majore asupra căreia şi-a axat activitatea delegaţia română. De altfel,
această problemă a fost în atenţia guvernului român, a forţelor democratice în întreaga perioadă anterioară, fiind abordată cu cele mai diferite
prilejuri. Astfel, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 15 septembrie
1944, Lucreţiu Pătrăşcanu arăta că în discuţiile purtate la Moscova cu
prilejul semnării Convenţiei de armistiţiu „ni s-a afirmat de dl. Molotov,
ct1 asentimentul Americii şi Angliei, că această calitate ni se va recunoaşte în cadrul desfăşurării luptei, probabil după încheierea
armistiţiului şi într-un timp destul de scurt« 14 • Ulterior, la 22 noiembrie 1944,
devine cunoscut faptul că doi comandori americani, Wisner şi Berry,
ar fi declarat cu ocazia unui dineu. din ziua de 2 noiembrie 1944, că România ar putea fi considerată cobeligerant, dar în cercurile americane
sînt temeri că U.R.S.S. se va opune. La 3 ianuarie 1945, într-o convorbire
cu Burton Berry, reprezentantul S.U.A. la Bucureşti, C. Vişoianu, ministrul afacerilor externe al României a cerut participarea României la
zenţei

13 ln legăturll cu această problemă a se vedea hotărîrea Consiliului Miniştri
lor de externe ai marilor puteri din 7 mai 1941, care stabiliseră Yn ummimitate
;mularea dictatului de la Viena şi restabilirea frontierei dintre România şi Un.r;nria în limitele existente la 1 ianuarie 1938.
14
Arhipa I.S.I.S.P., fondul 13, dosarul nr. 119, fi1a 88.
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negocierile ce urmau să înceapă la Moscova între Ungaria şi Natit:nile
Unite şi a insistat, încă o dată, asupra cererii formulate anterior, de a se
recunoaşte cobeligeranţa. Burton Berry a apreciat această cerere ca fiind
justificată şi a promis că o va transmite guvernului sClU. La 24 ianuarie
1945, A. Eden, în cuvîntul rostit în Camera Comunelor a reliefat contribuţia României la război ca fiind substanţială, dar a evitat să se pronunţe
asupra dreptului de cobeligeranţă, iar ulterior, fiind interpelat în aceeaşi problemă, ministrul de externe britanic a dat un răspuns negativ.
La 9 februarie 1945, postul de radio „Vocea Americii" a apreciat elogios
efortul mHita-r al României în răz,boiuil antihitlerist, dar nu a fă1eut nici o
referire la atitudinea guvernului S.U.A. faţă de recunoaşterea statutului de cobeligeranţă. In aceste condiţii, primul ministru, N. Rădescu, într-o cuvîntare rostită la 11 februarie 1945, referindu-se la „o eventuală
acordare a cobeligeranţei" spunea: ,,Cobeligeranţa este·•un drept care tre-

buie sri fie acordat nu pc temeiul unor simpatii sau antipatii, ci ca un
drept ele necontestC!tw.,_
In privin1a Statelor Unite, din sursele de care dispun0m pîn:"i în prezent nu rezultă că la nivelul reprezer\.ţanţilor oficiali s-ar fi făcut vreo
declaraţie publică în această problemă. Oricum, soluţio:1;1rea cererii calităţii de cobeligerant, justificată pe deplin de actul de la 23 August 1944,
de marele efort uman si material făcut de popornl român în rii.zboiul
antihitlerist, avea o însemnătate deosebită nu numai sub aspectul recunoaşterii internaţionale a unei contribuţii unanim apreciate. dar mai alr-s
din punctul de vedere al statutului viitor al României în planul relaţii
lor mondiale, al raporturilor dintre drepturile şi obligaţiile Î!"lscrise în
Tratatul de pace.
Se impune a fi subliniat, de asemenea, faptul că cererea de recunoaştere a cobeligerantei României s-a bucurat de un anumit sprijin internaţional, atît în cadrul Conferinţei cit şi în afara ei, iar în ţar,'\ a foc::t
susţinută de întreaga opinie publică. In articalul intitulat Drepturile Ro- ·
mâniei, ziarul „Scînteia" arăta, de pildă, că schimbarea produsă în politica internă şi externă a Rorni\niei la 23 August 1944, încadrarea ei înc:1
din acel moment ca fartă combativă în războiul de eliberare dus de N::iţiunile Unite „îi dă dreptul să ceară recunoaşterea calităţii sale de cobeliaeranţă din partea Natiunilor Unite«rn şi, pP acest temei. să i se acorde
îmbunătăţiri substanţiale într-un sir dP problf'me C'a: limitarea
armamentului şi a fortelor ;:irmate. îmbunătMiri:>::i cl::rnzelor economicP etc.
Referindu-se la dreptul României de a obţine recunoaşterea cobeligeranţei şi la motivele care o justificau, organul central de presă al C.C. 111.
P.C.R. sublinia: ,,Atunci cînd este vorba de sîngele vărsat pentru o cauză
dreaptă,

nelalocul ei", mai ales că „aportul de sînge al
trupelor româneşti a fost mai mare decît al unor alte ţări", ostaşii români luptînd, · ,,nu numai pentru eliberarea teritoriulµi
lor naţional, ci .5i
,·
15

modestia

falsă

e

.'\ceste puncte de vedere. justificate de altfel, au fost i însă infirmate de

Conferinţă care deşi a acordat Italiei statutul de cobeligerantă, nu ;i. operat nici
o îmbunătăţire în conţinutul tratatului, acesta ră~înînd după aprecierea şefului
delegaţiei italiene: De Gasperi „tratatul a rămas a<'elaşi, al unui stat fascist învins•,

.,Univer~ul" din 12 nugust 1946.,
ie V. M. Molotov, Probleme de

politică externă, Bucureşti,

1951; p. 215-216.

CO:',;FRUNTĂRI

LA CONFERI!\ŢA DE PACE

447

Ungaria şi
pentru izgonirea trupelor hitleriste din două ţări vecine
Cehoslo'Jac;a'·.
Cobeligeranta României a fost luată în dezbatere în şedinţa din 27
august 1946 a C0misiei politice şi teritoriale pentru România, comisie
formată din 31 de delegaţi re,prezentînd 12 state: Australia, Belorusia.
Canada, Statele Unite ale Americii, Franţa, India, Noua Zeelandă, Marea
Britanie, Cehoslovacia, Ucraina, Uniunea Sud-Africană şi Uniunea Sovietic,i.. Potrivit procedurii stabilite, această comisie avea un birou, format din patru pe:rsoane: Dimitri Manuilski (Ucraina), preşedinte, Navroji
Wadia (India), vicepreşedinte, Karel Lisicky (Cehoslovacia), raportor şi
Coulet (Franţa), secretar. Comisia îşi începuse lucrările la 16 august şi
acum, după zece zile, potrivit calendarului conferinţei, urma să discute
Preambulul proiectului Tratatului de pace cu România şi primele dou,i.
articole, asupra cărora delegaţia română formulase următoarele observaţii: a) în locul datei de 12 septembrie, prevăzută în proiect ca marcînd
începutul participării României la războiul antihitlerist să figureze data
reală, 23 auf111st, cuprinsă de altfel şi în Convenţia de armistiţiu; b) să c:-?
recunoască
României calitatea de cobeligerant şi c) să se adauge - la
c:fîrşitul aliniatului după cuvintele ,.a participat activ la războiul îmn0triva Germaniei" - cuvintele „şi Ungariei". Conform procedurii nici 0
propunere a unei ţări „ex inamice" nu putea fi supusă dfscuţiei decît
dacă era însuşită de către una din delegaţiile Puterilor Aliate şi Asociate, care urma s-o formuleze ca amendament propriu la proiectul de tratat şi, totodată, să fie sustinută de încă o delegatie. Primul care s-a referit la cererile României ·a fost delegatul ucrainean, profesorul N. Petrovski. El a combătut p:ropun,erea ca ziua de 2·3 august să fie inserat~
în tratat drept dată a întoarcerii armelor şi încadrării României în răz
boiul antihitlerist, afirmînd că „nu există nici o probă evidentă care să
,justifice această cerere". deoarece „pină la 23 August armata română s-a
bătut contra Armatei Roşii şi nimeni n-ar putea crede că în 24 de ore
s-a putut schimba o atitudine si un dispozitiv militar . ..". In încheiere,
delegatul Ucrainei a propus comisiei să respingă propunerea României
,..,, .. necor,,-:vnn,-;;;t,.,are ren1itritiV' 11 . Nf"m:-iih1înrl r-uvîn'tu[ nici un de]Pa:1-t.
deci neîndeplinindu-se cerinţa ca amendamentul propus să fie susţinut
de către încă o ţară membră a comisiei, prima cerere a României a
r.'i:zut. Oomuniicînrl rnn11Jatul, D. Manui'lski a făcut apel la delegati să~i
expună punctul de vedere asupra celorlalte chestiuni arătind: ,,Am crezut ·că TTcraino a aV1it intenti1mea de a cerP. dreptul de cobeliqeran+ă
pentru România. Aş vrea să ştiu dacă are de făcut vreo propuner„ îrr
acest sens" 18 . La acest apel, delegatul Ucrainei a luat din nou cuvîntul
arătînd următoarele: ,.Cred că se poate recunoaste această cobeligerantă.
bazat pe aportul considerabil adus de România în acest război" 19 • Aceast.:1 poziţie, favorabilă. a fost susţinută de către delegatul Cehoslovaciei,
~eneralul Heliodor Pika, care avea să revină asupra cobeligerantei R0mâniei în una din sedinţele Comisiei militare şi să declare: ,,Contrib'lţia armatei române la victorie a fost incomparabil mai mare decît aceea,
17

19
19

,.Scinteia" din 16 august 1946.
Arhiva M.A.E., fondul Conferinţa
Idem, filele 103-104.

Păcii,

dosar nr. 71, fila 102.
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de pildă, a Italiei, care a fost recunoscută ca stat cobeligerant. Proporţia
reiese mai bine dacă se ţine seama de numărul populaµei. România, cu
o populaţie de 14.000.000 de locuitori a aruncat succesiv în luptă de la
15 la 29 de divizii, în vreme ce Italia, cu 47.000.000 de locuitori, a putut
pune in linie numai 6 divizii. Iată o dovadă strălucită care nu poate fi
contestată. ln plus, armata română a capturat peste 135.000 de soldaţi
germani şi unguri, ceea ce reprezintă peste 10 divizii inamice ...
Cred că noi, militarii, vom da ce se cuvine României noi şi democratice, care din prima zi a ruperii cu Germania a aruncat în luptă contra Axei 1:ot potenţiialull său atlî-t Uirnlan ci"'t $i materiaJ. şi economic"'.
Reprezentantul Cehoslovaciei a adăugat cuvinte de recunoştinţă faţă
-..1e contribuţia şi sacrificiile armatei romane pentru eliberarea ţării sale,
.,cind peste 20 OOO de SO:lldlaţi români (peste 60 OOO) au murit eroic pentru libertatea popoarelor ceh şi slovac".
Prin cuvîntul delegatului cehoslovac se realiza condiţia ca cererea
României să fie supusă votului comisiei. Dar numai patru delegaţii, ale
Belarusiei, Franţei, Cehoslovaciei şi Ucrainei au votat pentru, iar celelalte opt delegaţii - Australia, Canada, AnglIB, Italia, Noua Zeelanda,
Uniunea Sud-Africană şi Uniunea Sovietică au votat contra20 • Drept urmare, justificata cerere românească a fost respinsă.
In continuare s-a pus în discuţie cererea României, referitoare la
adaosul de la sfiîrşitul ailiniatului 4, privind participarea sa la război şi
contra Ungariei. Această cerere a fost susţinută de reprezentantul Cehoslovaciei, care a arătat că se consideră obligat să recunoască în faţa comisiei efortul făcut de România şi în lupta contra Ungariei. Nemaifiind
nici un vorbitor s-a trecut la vot, care de asemenea a fost negativ, tot
in proporţia cunoscută: patru pentru, opt contra. Deosebirea faţă de
votul anterior, pentru că există o deosebire, era că locul Franţei la „pentru" a fost luat acum de Noua Zeelandă. Dată fiind însemnătatea problemelor discutate în această a patra şedinţă a Comisiei politice şi teritoriale pentru. Româniia, ţinută în PaJ.atul Luxa:nbourg, marţi 27 august,
sub preşedinţia lui D. Manuilski, prezentăm în continuare rezumatul
acestei şedinţe, aşa cum a fost întocmit de către secretariatul comisiei:
.,4. La Commission a re_jete, par huit voix contre quatre, un amendament
presente pal' la Delegation de l'Ukrazne et soutenu par la Delegation de
la Tchecoslovaquie, ajoutant au troisieme alinea du Preambule du projet
de Traite de Paix, les mots: ,,en tant que puissance co-beligerante". 5 .
.La Commission a rejete, par huit voix contre quatre, une proposition de
la Delegation Tchecoslovaque ayant pour objet d'adjoindre au troisieme
alinea du Preambule du projet de Traite de Paix, les mots „et la Hongrie"21.

Astfel au fost respinse unele din principalele cereri ale României
formulate în faţa Conferinţei de pace, ceea ce s-a răsfrînt asupra celorlalte clauze ale tratatului. Au mai rămas însă speranţe că în problema
cobeligeranţei se vor mai putea aduce modificări la Conferinţa miniştri
lor de externe ai marilor puteri care urma să definitiveze Tratatul de
pace.
• Arhiva M.A.E., loc. cit., fila 102.
:n Recueil des Docwnents de la Conference de Paris,

tom. II,

p. 187-188.
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articole adoptate în unanimitate de Consiliul

miniştrilor afac-?-rilor externe, încă la 7 mai 1946, era cel care preciza:
„Hotărîrile Sentinţei de la Viena din 30 august 1940 sint declarate nule
şi neavenite. Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită
prin
articolul de faţă, astfel cum exista la 1 ianuarie 1938". Această formulare, care nu lăsa nici un fel de echivoc, va fi aprobată de Conferinţa de
pace şi reluată apoi ad litteram în Tratatul de pace, semnat la 10 februarie 1947. Se consfinţea astfel, printr-un act juridic internaţional, o
rc'alitate de fapt, întemeiată pe cele mai sacre drepturi istorice ale po-

porului român.
In expozeul făcut de şeful delegaţiei României, Gheorghe Tătărescu,
în şedinţa plenară a Conferinţei din 13 august 1946, se releva că recunoaşterea drepturilor inalienabile ale României asupra părţii de nord a
Transilvaniei, ,,smulsă patriei române prin violenţă şi constrîngere, pune

în sfîrşit capăt pentru
victimă a fost poporul

vecie opresiunii îndelungate şi repetate a cărei
român. Pronunţată în numele justiţiei şi în acelaşi timp sîntem convinşi - în numele sacrificiilor consimţite de întreaga naţiune română, această hotărire deschide perspective serioase unei
colaborări fecunde între poporul român şi poporul maghiar şi promite
s{ se stingă ultimele focare de agitaţii, care au împiedicat pînă astăzi
stabilirea unor relaţii amicale între aceste două popoare" 22 .
Reluînd aceste idei şi subliniind că meritele şi sacrificiile poporului
român în lupta împotriva fascismului sînt apreciate de toate puterile
aliate şi asociate, în şedinţa plenară a Conferinţei din 10 octombrie 1946,
şeful delegaţiei sovietice, V. M. Molotov, declara: ,,Este suficient să spu-

nem că noi toţi recunoaştem că este necesar şi drept ca Tratatul de pace să
rezolve problema Transilvaniei de Nord într-un mod care să corespundă
intereselor naţionale vitale şi dorinţelor poporului român"~:i_
Dar hotărîrea celor patru miniştri de externe, prima adoptată în
unanimitate, ca şi declaraţiile de susţinere a acestei hotărîri exprimate
în Conferinţă, au fost criticate cu violenţă de către delegaţia ungară
aflată la Paris ca şi de către importante cercuri politice de la Budapesta.
La Paris Janos Gyon,gyosi, ministrul de externe ail Ungariei, în C'Uvîntul său din plenara Conferinţei care a avut loc la 14 august, a formulat deschis pretenţia de a se anexa la Ungaria o suprafaţă de 22 OOO kmt
din teritoriu românesc. Aceste cereri revizioniste au stîrnit vii reacţii
atît în cadrul Conferinţei cit şi în afara ei, contribuind la sporirea animozităţilor deja manifestate şi la prelungirea lucrărilor.
Ştirile referitoare la pretenţiile teritoriale ungare au fost
înregistrate de opinia publică din România cu adîncă revoltă, după cum remarca „Scîntela", considerîndu-le „ecoul unui glas -pe care, spre binele
poporului maghiar însuşi îl credeam amuţit pentru totdeauna" . .,Scinteia"
exprima, totodată, sentimentele de amărăciune şi de regret pentru readucerea în faţa Conferinţei a unei „probleme închise", ,,definitiv şi drept

rezolvate",

şi

releva dorinţa de edificare a unor raporturi prieteneşti, de
între cele două ţări, precum şi hotărîrea fermă a Româ-

bună vecinătate

Recueil des Documenta, op. cit., p. 209.
za Idem, tom IV, p. 161.
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mei de a respinge „orice încercare de a repune în discuţie dreptm ile
sale asupra Ardealului" 24 •
In presă, în declaraţii şi cuvîntări publice ale militanţilor P.C.R. şi
ai celorlalte forţe politice democratice, inclusiv reprezentanţii naţionali
tăţii maghiare din România, s-a arătat că pretenţiile teritoriale ale Ungariei: ,,ar ascuţi antagonismele între naţionalităţile conlocuitoare şi popoarele ambelor ţări", că „orice cedare de teritorii din corpul unitar al
Transilvaniei nu rezolvă problema relaţiilor şi a convieţuirii paşnice între cele două popoare, ci creează antagonisme şi mai mari în dauna democraţiei, a păcii şi securităţii în centrul Europei" 2".
O condamnare deosebit de aspră a revizionismului unguresc este
cuprinsă şi în documentul intitulat: ,,Poziţia Partidului Comunist Român
faţă de curentele şovine şi revizioniste" prezentat la Plenara lărgită a
C.C. al P.C.R. din 6-7 iunie 1946: ,,Nesocotind drepturile şi libertăţile
acordate naţionalităţilor conlocuitoare de către guvernul dr. Petru Groza,
revizioniştii unguri urmăresc nu apărarea intereselor economice, politice,
sociale şi naţionale ale populaţiei maghiare din Transilvania, ci satisfacerea pretenţiilor teritoriale ale reacţiunii maghiare" 26 • In atmosfera generală antirevizionistă, speranţele reacţiunii ungare de a redobîndi
cel
puţin o parte din Transilvania aveau să se spulbere însă repede. In ~edinţa Comisiei politice şi teritoriale pentm Tratatul de pace cu Ungaria
din 28 august 1946 cererile din memoriul delegaţiei maghiare, care relua ideile expuse în faţa întregii conferinţe la 14 august, nu au fost
adoptate, -constatîndu-se că nimeni nu doreşte să ·ie susţină. S-a acceptat totuşi ca această problemă să fie reluată în Comisia Politică şi
Teritorială pentru România. Intrebat de corespondentul special „Agerpres" dacă vreo delegaţie şi-a însuşit amendamentul maghiar referitor la
Transilvania, D. Z. Manuilski, preşedintele comisiei a dat următonil riispuns: ,,Acest amendament nu s-a discutat, dar după părerea· mea nu cred
să fie vreuna din delegaţii care să-l susţină. Afară de delef!aţia maghiară,
bineînţeles". Acelaşi corespondent transmitea din Paris că potrivit unor
„informaţii din cercurile maghiare, nu toţi membrii guvernului maqhiar
şi nici toate partidele nu au fost de acord cu poziţia lui VIJăngyăsi((.
Aşa cum rezultă însă din analiza documentelor maghiare precum şi
a unor lucrări apărute în această ţară, încă din octombrie 1944, un membru al debegati,ei un,:?"are oare trecuse linia fron'tu'l'ui pentru a discuta ru
sovieticii condiţiile de armistiţiu a făcut partenerilor de discuţie prop•.1nerea ca „pînă la încheierea tratatelor de pace, regiunile unqureşti aflote
pe teritoriile statelor succesoare fRomânia, Cehoslovacia şi Iugoslavia
- n.n.] să rămînă în cadrul Un9ariei" 21 .
Temperată un timp de desfăşurarea războiului pe teritoriul s.1u, politica revizionistă a cercurilor politice din Ungaria a reizbucnit din nou
în timpul campaniei electorale din anul 1945 cînd toate partidf'le politice se .a-rătau excesiv de .preocupate de soarta ungurilor de peste hot.8re ..
şi

24
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Referitor la poziţia Partidului Comunist Ungar, unii
vecină afirmă că şi C.C. al P.C.U. considera că „soarta

istorici din ţara
ungurilor care
tr(tiesc dincolo de graniţele ţării nu este încă decisă şi că aceasta depinde
de rezui.tatele obţinute de P.C.U. în alegerile generale, rezultate care vor
influenţa ce se va întîmpla cu ungurii de peste hotare şi pe unde vor
trece graniţele ţării":! 8 •
Faptul că P.C.U. îşi includea în programul său electoral problema
„ungurimii de peste hotare" nu era surprinzător în atmosfera politică a
Un~~~riei anului 1945 cînd partidele de opoziţie începînd cu Micii Agrarieni şi terminînd cu Social-Democraţii îşi făceau din problema naţio
nalu o preocupare principală. Astfel; reprezentanţi ai P.S.D.U. au discut;,t cu o serie de personalităţi ale Partidului Laburist, problema interprct~'rii în favoarea Ungariei a convenţiei de armistiţiu din 12 septembrie 1944, iar Na~y Ferenic, fruntcl-'?ul midfor agrarieni şi viitor prim
mhistru al Ungariei, în cadrul vizitelor făcute la Moscova, Londra şi
Washington, a dezbătut aceleaşi probleme, ale modificării în favoarea
Ungariei a prevederilor propriului armistiţiu în sensul cuprinderii în
graniţe!~ Ungariei şi a ungurilor de peste hotare sau cel puţin a unei
pdrţi din aceş'tia 29 .
Bătălia principală a naţionaliştilor de la Budapesta a fost declanşată
insă în timpul lucrărilor celei de-a treia Conferinţe a Miniştrilor de Externe care avea loc în etapa pregătitoare a Conferinţei de la Paris şi în
1,rima fază a desfăşurării lucrărilor conferinţei de pace.
In urma publicării proiectului tratatului de pace cu Ungaria, proiect care, potrivit relatărilor unor publicaţii din această ţară, a fost primit de opinia publică maghiară „cu o durere şi o dezamăgire profundă",
„ca un proiect grav şi nedrept", se fac încercări de analiză mai realistă
a cac1ze,lor reale oare puneau, în adevăr, Ungariia într-o situaţie dificilă în
faţa Conferinţei de pace. Organul de presă social-democrat „Nepszava",
spre pildă, critica orientarea politicii externe a Ungariei, care potrivit
opiniei sale „putea să fie condusă, în linii mari, cu multă competenţă({
~i menţiona consecinţele grave ale faptului că „în ultimii douăzeci şi
cinci C:.e ani Ungaria se aflase pentru a doua oară de partea imperialismului 9·erman şi a rămas timpul cel mai îndelungat alături de aceasta,
cit şi motivului că nici acum - [în 1946] - clasa dominantă nu se debarasează cu hotărîre de trecut, continuă să calomnieze şi să submineze
democraţia maghiară'' 30 • Cu toaite a-cestea aprecia ziarul - se putea
face mai mult pentru ameliorarea situaţiei externe a Ungariei şi oferea
ca exemplu acţiunile întreprinse de social-democraţi, care „de la Moscova pînă la Washington, au cutreierat într-una lumea ca să cîştige prieteni":11. In aceeaşi chestiune, Vasarihelyi Mhldcxs, în artit:olul intibtl.La.t Rezultatele Conferinţei de pace de la Paris, publicat în revista „Tarsadalmi
Szemle", arată că Ia prima punere a problemei, din cei 13 membri ai
28

p. 53.
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comisiei, nici unul nu şi-a însuşit pretenţiile de revizuire a graniţei româno-ungare. Ba se părea că în această problemă nici nu vom fi ascultaţF12. ,,Delegaţia ungară a făcut mari eforturi pentru a putea să-şi expună cel puţin verbal
punctul său de vede.re. Ministrul de externe,
Gyongyosi şi tovarfuşul Gtero au făcut o vizită lui StancovilCi şi lui Puşkin.
ambasadorul U.R.S.S. la Budapesta şi într-adevăr am reuşit s[1 obţinem
audienţă".

Abordînd aceleaşi probleme din unghiul de vedere al atitudinii pe
care Ungaria, spre deosebire de România, a avut-o faţă de Germania,
ziarul „Szabad Nep", în articolul Pacea maghiară şi Partidul ComZLnist,
an'ita adevăraţii vinovaţi de situaţia în care fusese adusc'i Ungaria ,.în primul rînd, regimul din trecut, guvernele din timpul războiului.
Horthy Miklos şi clica lui" - releva necesitatea întăririi democraţiei în
Ungaria, ca o condiţie a îmbunătăţirii relaţiilor ei internaţionale. Făcînd
insă concesii campaniei revizioniste, agitată de cercurile reacţionare
şi
adoptînd formula „nu tot, dar ceva", organul de presă al P.C.U. scria:
,,Ştim că România a contribuit cu armele la victoria împotriva lui Hitler,
iar noi numai prin muncă. Dar, în numele ajutorului pe care l-au acordat muncitorii şi ţăranii maghiari Armatei Roşii, cerem interpretarea in
favoarea noastră a punctului referitor la Transilvania din Convenţia de
armistitiu sovieto-română ( 33 •
Formulată, chipurile, în numele prieteniei româno-maghiare şi a
intereselor democraţiei din ambele ţări, această cerere contravenea poziţiei princi;piail,e şi rea~iste a Partidului Comunist Ungar, afirmată în timpul războiului, prin care se condamna Dictatul de la Viena şi se pronunţa pentru soluţionarea definitivă şi în spirit etic a diferendului artificial creat de Hitler şi Mussolini între cele două ţări.
Astfel, la 22 mai 1944, postul de radio „Kossuth", aparţinînd comuniştilor maghiari, declara: ,,Nu avem nici un drept etnic de a menţine
cu forţa ţinuturile pe care le-am răpit de la cehi, sîrbi şi români, astfel
Cel argumentul că în cazul ieşirii din război, Slovacia, Croaţia şi Români.a: ne-ar ataca nu are nici un sens, căci nici aşa nu vom putea p[1stra
teritoriile care ne-au fost atribuite de către nemţi". Pentru atitudinea
adoptată în această problemă este concludent următorul pasaj din Apel ul adresat la 7 septembrie 1944 de radio ,,Kossuth", în numele partidului comunist şi al Frontului Ungar (Uniunea antifascistă a partidelor demOCT'atice ungare Hega,le. crea.tă din iniţiativa comuniştilor în mai 1944):
„Noi am accentuat întotdeauna că sentinţa de la Viena nu constituie o
~sursă de drept privitoare la Transilvania. Dimpotrivă, cine a primit un
teritoriu în dar de la Hitler, poate socoti cu siguranţă că îl va pierde,
mai curînd sau mai tîrziu. Am pretins ca Ungaria să declare fără valoare sentinţa de la Viena. "Dar ca şi cum am fi vorbit unor pereţi!" 34
Departajînd poporul maghiar, animat de sentimente antifasciste şi
democratice, de politica reacţionară şi şovină a claselor dominante, comuniştii unguri cereau oamenilor muncii, tuturor forţelor sociale progresiste, şi antinaziste din Ungaria să militeze pentru o apropiere între
1

32
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popoarele vecine, pentru lichidarea animozităţilor provocate de consepolitice revizioniste promovate de cercurile guvernante reac-

cinţele

ţionare.

Aluziile făcute în presa din Ungaria, ca şi în demersurile diplomatice ale guvernului acestei ţări în preajma şi în timpul Conferinţei de
pace, la Convenţia de armistiţiu între guvernul României şi guvernele
U.R.S.S., S.U.A. şi Marii Britanii, semnată la Moscova la 12 septembrie 1944, porneau de la cele două rezerve pe care articolul 19 al acestui document le cuprindea, cu privire la întinderea teritoriului ce urma
să fie restituit României şi confirmarea hotărîrii respective prin tratatul de pace35 . Aceste rezerve, ca şi măsura luată de comandamentul militar sovietic la începutul lunii noiembrie 1944, de înlăturare în unele
judeţe din partea de nord a Transilvaniei a autorităţilor româneşti, instaurate după eliberare, au deschis ulterior cercurilor politice din Ungaria posibilităţi de manevră, făcîndu-le să spere că s-ar putea obţinein
terpretarea textului articolului 19 al Convenţiei de armistiţiu dintre
România şi Naţiunile Unite în favoarea Ungariei. Din conţinutul Convenţiei de armistiţiu cu Ungaria, semnată la Moscova la 25 ianuarie 1945
rezultă însă că marile puteri ale coaliţiei antihitleriste nu erau dispuse
să dea cîştig de cauză pretenţiilor teritoriale maghiare.
Articolul 2 al
convenţiei preciza că „Ungaria a acceptat obligaţia de a evacua, în limitele frontierelor ungare existente la 31 decembrie 1937, toate trupele şi
toţi funcţionarii unguri din teritoriile Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi României, pe care aceasta le ocupase, ea a acceptat, de asemenea, să abroge
dispoziţiile legislative şi administrative relative la anexarea sau Î'11,COTporarea la Ungaria a teritoriilor cehoslovace, iugoslave şi române", iar
alt articol 19, stipula că: ,,Sentinţa arbitrară de la Viena din 2 noiembrie 1938 şi sentinţa de la Viena din 30 august 1940 sînt declarate de
către cei prezenţi, nule şi neavenite" 36 • Cam în aceeaşi perioadă, adică
în preajma Conferinţei de la Yalta, Statele Unite şi Marea Britanie se
situau pe poziţia de a obţine în convorbirile cu U.R.S.S. o soluţie care
să dea o
oarecare satisfacţie pretenţiilor Ungariei. Sesizînd faptul că
lipsa de fermitate a guvernelor marilor puteri ale coaliţiei antihitleriste
f1avorizaise manevreie politico-di1plomatice u~are, istoricul şi juristul
american John Campbell, fost membru al delegaţiei S.U.A. la Conferinţa
de pace, scria că: ,,Guvernul sovietic părea hotărît să confirme dreptul
României asupra întregii Transilvanii", ceea ce şi făcuse la 13 martie
1945, cînd acceptase instaurarea oficială a administraţiei româneşti în
acest teritoriu şi reintegrarea lui în graniţele statului român, dar - observa autorul american - ,,reprezentantul sovietic la Budapesta nu şo
văie să vorbească despre posibilitatea de a face ceva pentru a satisface
cerinţele Ungariei, însă la Londra şi la Paris (la sesiunile Consiliului miniştrilor afacerilor externe n.n.) delegaţia sovietică a sprijinit România"37.
35
38
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Conform hotărlrii unanilme adoptate de Con.siaiul miniştrilor af.a,cerilor externe la 7 mai 1946 privind anularea Dictatului de la Viena şi
restabilirea graniţei apusene a Româniel, pe traseul existent la 1 ianuarie 1938 la Conferinţa de pace nici una dintre marile puteri nu s-a pronunţat în favoarea pretenţiilor teritoriale maghiare, acestea fiind respinse
de comisia politică şi teritorială pentru Ungaria la 20 august 1946. Profitînd însă de neatenţia unor delegaţii şi de neînţelegerea reală a situa1ici din partea altora, reprezentanţii Ungariei au reuşit să determine reluarea discuţiei asupra cererilor lor. Astfel, la propunerea delegaţiei Australiei, s-a stabilit o procedură de lucru în comun a comisiilor politice şi
teritoriale pentru România şi Ung.aria, cu invitiarea reprezentanţilor celor
două ţări. Ca urmare, în perioada 31 august 5 septerrnhrie 1946 au
avut loc şedinţe ale Comisiilor politice şi teritoriale respective, reunite,
în prezenţa delegaţiilor României şi Ungariei, care şi-au expus, •;uccesiv,
punctele de vedere. Primul a fost audiat P,H Auer, ambasadorul Unqariei la Paris. El a prezentat vechile cereri, dar axe mai reduse, limitîndu-se la una pe care o socotea modestă - 4 OOO km 2 din teritoriul României, incluzînd oraşele Arad, Oradea, Salonta, Carei şi Satu-Mare.
Concomitent, delegatul maghiar a reluat atacurile la adresa Tratatului
de la Trianon şi a criticat politica guvernului român în problema naţio
nalituţilor conlocuitoare. Odată cu multe informaţii istorice eronate, Pal
Auer a pretins că noua cerere a delegaţiei ma[Ihiare „avea caracterul
unei sim;pl€ ,reajustări de frontieră, corespunzăbare realităţii etni·ce" 3 ~.
Delegaţia română a putut- spulbera cu uşuriniă aserţiunile lui Auer.
Expunerea şefului delegaţiei rcmâne din 2 septembrie 1946 a cuprins o
temeinică argumentare, bazată pe date istorice, etnice şi economice, precum şi pe concluziile rezultate din activitatea comisiei internaţionale care
studiase problema frontierei româno-maghiare în vederea încheierii tratatelor de pace de la sfîrşitul primului război mondial, demor.c;trîndu-se
lipsa de consistenţă a concepţiei susţinute de delegaţia maghiarJ.
„Frontiera româno-maghiară stabilită, atît prin Tratatul de pace de
la Trianon, cît şi prin proiectul de tratat în discuţie, arăta reprezentrmtul României, ,,este o frontieră etnică((, Transilvania fiind leagănul însuşi al naţiunii române şi „care, în ciuda vitregiei vremurilor a ştiut să
rămînă o provincie românească, populată ieri ca şi astăzi de o majoritate românească".
,.Pentru această frontieră", continua diplomatllll. român, s-au pronunţat înc[1 din 1919 experţi americani, englezi şi francezi care
după
luni de studii au ajuns la aceleaşi concluzii cu cele ale diplomaţilor".
Acad. Mokkai lilszlJ6, specialistu[ Academiei de ştiinţe din Budapesta în
problemele „Colonizării Transilvaniei", a ajuns însă la un alt punct de
vedere, pentru noi straniu şi curios. El afirmă că la sosirea ungurilor în
Transilvania era aici o populaţie slavă condus.1 de un şef numit Ghiula
(Gelu), urmaşii daoo-romanilor, afirmă mai departe ,,speci:alistul" ungar,
„fiind retraşi încă din timpU'l lui Aurelian SiJ)re sud-vest, pe teritoriul
Albaniei de astăzi" 39 •
38
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Delegaţia română a arătat cît de greşită era informaţia
delegaţiei
ungare potrivit căreia unirea Transilvaniei cu România s-a produs „fără
consultarea populaţiilor interesate". In adevăr, asemeni altor naţiuni
subjugate de imperiul austro-ungar, angajate în marele act istoric al
emancipării, al realizării idealului naţional, la deschiderea Conferinţei
de pace de la Paris din 1919-1920, România era de fapt şi de drept stat
naţional unitar, constituit pe teritoriul locuit dintotdeauna de
români.
Actele fundamentale cu valoare de lege, care consfinţeau. aceasta, erau
hotărîrile colective plebiscitare din 1918, precum şi tratatele de alianţă
din 1916, în baza cărora România participase la primul război mondial
şi care promiteau satisfacerea dezideratului unitliţii naţionale 40 . Reamintind declaraţia de autodeterminare a românilor, adoptată la Oradea, la
12 octombrie 1918 şi citită peste cîteva zile, la 18 octombrie, în Parlamentul din Budapesta, precum şi Hotărîrea Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia de Ia 1 docembrie 1918, delegaţia României a ţinurt să sublinieze că, date fiind aceste fapte, Tratatul de pace semnat la Trianon la
4 iunie 1920 nu a făcut altceva decît să recunoască actul istoric de unire
a Transilvaniei cu România. In consecinţă, delegaţia română s-a opus cu
,hotărîre cererii de a ceda cei 4 OOO kru.2 ceruţi de Ungaria, cu atît mai
mult cu cit aceasta ar fi însemnat şi „o decapitare economică, feroviară,
culturală ~i religioasă a Transilvaniei apusene". In legătură cu starea de
spirit a cetăţenilor români de naţionalitate maghiară, prezentată fals de
delegatul Ungariei, delegatul român a adus la cunoştinţă Rezoluţia Comitetului Executiv Central al Uniunii Populare Ungare, reunit între
15-18 noiembrie 1945 la Tîrgu Mureş, care proclama: .,Nu putem aproba
nici-o încercare, fie că vine din partea ungară, fie din partea romârn.i,
care să creeze din nou în Transilvania, prin mijloace similare celor ce
au dus la Arbitrajul de la Viena, un focar de război în slujba reacţiunii
internaţionale" 11 • In aceeaşi rezoluţie, după ce se sublinia că „rezolvarea
1

problemei naţionale din Transilvania nu este o problemă de frontieră, Ci
realizarea efectivă a întăririi democraţiei, a egalităţii in drepturi naţio
nale", se exprima recunoştinţa faţă de guvernul României prezidat de
dr. Petru Groza „pentru eforturile ce le face în scopul asigurării drepturilor noastre politice, atît pentru posibilităţile ce ne oferă de a ne instrui în limba noastră maternă, cît şi pentru protecţia intereselor noastre
economice".
Un punct de vedere asemănător a fost exprimat şi de dr. Petru Groza
la încheierea şedinţei Consiliului de miniştri din 1 februarie 194 7, cînd
guvernul român a analizat prevederile Tratatului de pace în forma lui
definitivă. ,,Tratatul de pace arăta premierul român are şi părţi de
lumină şi părţi umbrite. El consfinţeşte odată pentru totdeauna drepturile asupra hotarelor neatinse ale Ardealului. Acordul acesta Cil caracter
istoric de reîntregire a Transilvaniei este o operă cu care se mîndreşte
guvernul nostru". Reţinînd şi faptul că Tratatul cuprinde şi sarcini grele,
dar acestea vor trece, ,,Ceea ce rămîne însă" - sublinia amintitul om
politic român - ,,ţara ca o unitate Cil hotarele ei aşa cum sint," ţara care
40
41

„Anale de istorie" nr. 3/1976, p. 44-57.
„Vilagossag~ din 21 noiembriit 1945.
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„este deajunsă temelie pentru ca să păşim uniţi la reconstrucţie, pentru
ca să creăm conditii de viată nouă pentru poporul nostru şi pentru naţionalităţiie conlocmitoare" 42 •(s.n.).
GHEORGHE

ŢUŢUI

CONFRONTATIONS POLITIQUES-DIPLOMATIQUES A LA CONF:E:RENCE
DE PAIX A PARIS, 1945

(Resume)
On analyse du point de vue •politique-diplomatique quelques aspects des
aonfrontations produites aux negociations pendant la Conference de paix a Paris
(le 29. juillet - 15. octobre 1946), ou on a debattu de nombreuses qu1est1ons extremement compliquees que la deuxie.~e guerre mondiale a teste sur !'Europe et
Je monde entier.
On examine attentivement Ies ,confrontations concernant Ies tâches de la
·Conference, Ies regles de procedure, · ceHes politiques-'diplomatiques ;i propos du
projet du Traite de paix avec la Roumanie, ou Ies problemes territoriales etaient
d'une importance majeure, la reconnaissance du statut de cobelligerance, tout cela
d'une certe importance dans la redaction finale des documents de la Conference de
paix de Paris.

42

Arhiva C.C. al P.C.R, fondul 103, dosar 9028, fila 28.

NOTE SI
DISCU1, II
,
1

FIGURINE FUNERARE EGIPTENE ANTICE DIN MUZEELE
TRANSILVANENE

Figurinele funerare, numite în egipteană antică şabti, şavabti şi
reprezintă unele din cele mai răspîndite
tipuri de obiecte
etgJptene. Uşebti ...urile ne furnizează date complexe 2, cu toate că la
prima vedere par a fi obiecte de un interes redus. Multe dintre ele au
fost deja publicate, altele se află în depozitele unor muzee, fără a fi
încă valorificate din punct de vedere ştiin;ific 3 •
Prin intermediul unor articole şi note am avut deja ocazia să
atragem atenţia specialiştilor asupra existenţei în muzeele româneşti a
unor colecţii formate din obiecte egiptene antice 1. Ele sînt dispersate
în următoarele instituţii ale ţării noastre: Facultatea de istorie-filozofie, Bucureşti; Institutul de arheologie, Bucureşti; Institutul de istorie
şi arheologie „A. D. Xenopol", laşi; Muzeul Brukenthal, Sibiu; Muzeul
Colecţiilor de artă, Bucureşti; Muzeul de istorie
al Banatului, Timiuşebti',

• PRESCURTARI UTILIZATE:
.
BSEG
Hutiei;in de ia Suciete d'Egyptologie, Geneve, Geneva.
GM
= Gottinger Miszelien. Beitrdge zur ăgyptologischen Diskution, Gottingen.
MMB
Medelhavsmuseet Bulletin, Stockholm.
H. Ranke, PN
H. Ranke, Die ăgyptische Personennamen, I-III, Gltickstadt,
1935-1977.
1 Despre originea, dezvoltarea şi menirea lor, v. M. Ciho, Statuete funerare
egiptene antice la Oradea, in Crisia, XIII, 1983, p. 4J7 sqq.
2 Cf, H. D. Schneider; Shabtis, I, Leiden, 1977, p. 2 sqq.
3 Vezi bibliografia la J. L. Chappaz, Les figurines funeraires egyptiennes du
Musee d'Art et d'Histoire et de quelques collections privees, Geneva, 1984, p. 4-5,
nota 14, p. 7, nota 19. A se adăuga, printre altele: Joyce L. Haynes, Shabtis, Toronto, 1983; M. Ciho, în GM, 72, 1984, p. 91 sqq. şi GM, 73, 1984, p. 77 sqq.; Zs. Vanele,, în Egyiptol6giai Filz~tek, I, Budapesta, 1983, p. 149 sqq.; H. A. Schlogl, 1n
B::,t;G, 8, 1983, p. 91 sqq., D. Warburton, în BSEG, 9-10, 1984-1985, p. 345 sqq.
4 1n acest sens, a se vedea: M. Ciho, Piese de bronz egiptene antice în Muzeul Ţării Crişurilor Oradea (I), în Crisia, XII, 1982, p. 371-382; idem, Statuete·
funerare egiptene antice la Oradea, ln Crisia, XIII, 1983, p. 437-444; idem, Some
Unpublished Ancient Egyptian Objects from Rumania, in Studia iuvenum in honorem V. Wessetzky, Budapesta, 1983, p. 17-36; idem, Two Unpublished XVIII-th
Dynasty Objects from Rumania, în GM, 69, 1983, p. 17-20; idem, Pappazoglu's
Egyptian Collection from Bucarest. Preliminary Report, în GM, 1983, p. 23-26:
idem, The Egyptian Collection of the Faculty of History and Philosophy-Bucarest,
în GM, 1984, p. 83-87; idem, Nesy-Amun's Shabti from Bucarest, in GM, 72, 1984;,r
n. 91-95; idem. Two shabti~ from Cluj-Na.poca, în GM, 73, 1984, p. 77-84; idem,
Collections of Kolb and Orban Baldzs from Oradea and Cluj-Napoca, tn GM, 81.
1984, p. 73-75; idem, A Sculptor's Model from Rumania, ln BSEG, 9-10, 1984- ·
1985, p. 51-56; un fragment de statuie magică (vindecltoare) a fost analizat im-·
preună cu prof. L. Kakosy (Budapesta), Oriens Antiquus (Roma), XXIV, 1985,
fasc. 1-2, p. 45-53. O versiune românească va publica numai subsemnatul.·
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şoara 5 ;

Muzeul Naţional de istorie al R.S.R., Bucureşti 6 ; Muzeul de istorie
al Tnansilrvaniei, Cluj-Niapooa.; Muzeul judeţean, Tg. Mureş; Muzeul naţional de istorie şi arheologie,
Constanţa;
Muzeul Ţării Crişurilor,
Oradea.
In afară de cîteva sarcofage şi un cartonaj, majoritatea colecţiilor
amintite mai sus sînt compuse din piese de dimensiuni reduse şi de
diferite categorii tematice. Datorită acestor particularităţi, cel mai eficient mijloc de valorificare ştiinţifică a lor ar fi prin intermediul unor
cataloage. Această modalitate este realizabilă prin două căi: ori ele se
publică în cadrul seriei Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, activitate
coordonată de către dr. Arne Eggebrecht din
Hildesheim (am pledat
pentru această variantă, într-adevăr greu realizabilă, cu prilejul Conferinţei unei secţii a Asociaţiei Internaţionale a Egiptologilor dei.făşu
rată, în 1984, la Upsala, Suedia•), ori în cadrul unor cataloage publica.bile la noi în ţară. Indiferent de calea pe care o vom urma, cert va ră
m-îne un lucru: conform cerinţelor egiptologiei actuale, este preferată
publicarea unor colecţii compuse din diverse categorii de piese. Primul
volum ar reuni laolaltă obiectele din colecţiile transilvănene 8 •
Exceptînd amuletele, care formează marea majoritate a pieselor, o
atenţie specială merită cele 24 de statuete funerare. Socotim binevenită,
pentru moment, publicarea unui index cu numele proprietarilor, menţionînd titulaturile şi filiaţiile. In acelaşi timp, vom prezenta trăsătu
rile lor specifice şi, ca exemplificare, vom analiza una din piesele inedite9.
Figurinele funerare în cauză pot fi repartizate în trei categorii:
a). statuete scrise; b). figurine cu texte, dar cu numele proprietarilor
ilizibile şi c). anepigrafice. Iată lista „alfabetică" a primei secţiuni: 1).
Amenmose; titulatura: ,,marele supraveghetor al domeniilor în Cas.a lui
Amon"; 2). Ameni; 3). Ankh-wehem-ib-Re; 4). Uah-ib-Re; titulatura:
,,profet al /zeiţei/ Bastet", ,.general (?)" sau „supraveghetor al ţesutu
rilor (?)"; numele mamei: Ta-huti; 5). Uah-ib-Re-em-akhet; mama Sedi;
titulatura ei: ,,stăpîna casei"; 6). Padiamenemopet; titulatura: ,,primul
preot recitator"; 7). Paf-tjau-Amen; 8). Nes-Khnum; mama: Ta-her; 9).
Hep-ir-aiu; mama: Ta-en-mehenet; 10). Suti-Mes; titulatura: ,,gardian
şef"; 11). Semen-Ptah-Psametic; mama: Ta-serit-ankh. Putem menţiona
5
Colecţia acestei instituţii este în curs de a fi analizată. De altfel, despre
piesele ei vom prezenta, în prealabil, un raport preliminar .
6 Colecţionarii
particulari din Bucureşti ar poseda unele obiecte egiptene
antice (?), informaţie amabilă dr. L. Bârzu; n-am avut ocazia sii Ie vedem din
două motive: ele reprezintă „secret" de patrimoniu (sic!) !iii, mai ales, există cineva
(o specialistă) care se ocupă de publicarea lor. Menţionăm că, după cunoştinţele
noastre, nu există o altă per.-;oană calificată în acest sen.~. Totuşi. datorită amabilităţii cercetătoarei D. L. Aramă, de la Biblioteca Academiei Române, am fost solicitaţi să determiniim, prin intermediul unei fotografii, autenticitatea unei piese
„egiptene ,mtice~; pentru observaţiile noastre în legătură cu acest fals, vezi
•· Ciho, în Studia Antiqua et Archaeologica, I, laşi, J983, p. 237-243.
1 Vezi M. Cillo, în GM, 81, 1984, p. 73 sqq.
- ~ Dll, T. Bader a avut amabilitatea de a ne furniza date în , legătu.ră C1'
existenţa unor obiecte egiptene antice şi la Satu Mare. Din motive obiectiYe, ele
■-au putut fi văzute pînă acum.
• Ne expriRIAnt şi pe această cale recunoştinţa noastră faţă de dr. J. L. ChaplMJI dia tă@ke..-a, i111iţiatorul acest.ii arti11e>l.
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în lista noastră provizorie nr. 12-13 sînt piese cu inscripţii ilizibile'°, i..ir nr. 14-24 sînt anepigrafice.
Majoritatea pieselor menţionate aparţin Muzeului de istorie al
Transilvaniei, Cluj-Napoca, restul Muzeului Ţării Crişurilor (nr. 1, 4 şi
24). Din punct de vedere cronologic ele se situează între Imperiul Nou
(1552-1070 î.e.n.) şi Epoca tîrzie (1070-332 î.e.n.). Sînt executate din:
piatrei (nr. 2). argilă (nr. 12), teracotă (nr. 1, 10) şi faianţă (nr. 3-9,
13-24), cu glazuri diferite. Statuetele sînt numiforme clasice în afară
de două (nr. 2 şi 10). Cele scrise se pot încadra în două categorii:
a).
cele cu un te.rt preliminar (adică, nume + titulatură + filiaţie) (vezi
nr. 1-3, 7-10) şi b). figurine cu versiuni din Capitoiul VI al Cărţii
Morţilor (nr. 4-6, 11). Numele proprietarilor
sînt cele atestate pînă
acum şi înregistrate de H. Hanke în al său Corpus: Die agyptische Personennamen.
U şebti-ul lui Uah-ib-Re-em-akhet (fig. 1) 11 • Piesa se păstrează la
Muzeul de istorie al Transilvaniei, avînd nr. inv. 2540. Statueta funerarii în cauză, avînd o provenienţă necunoscută, este o donaţie din
partea istoricului Orban Bal,izs, de altfel, creatorul întregii colecţii de
egiptologie clujene. Fiind confecţionat din faianţă verde, obiectul are
următoarele dimensiuni: înălţime 170
mm; lăţime 50 mm; grosime
30 mm; soclu 26-34/40 mm.
Tipologie: Cl. XIA1/W36; H4; 16; B26b; Tp. 3b/v. VIIA; aici Cl.
este categoria din care face parte; W = peruca; H = poziţia mîinilor;
I ~ uneltele pe care le ţine; B = tipul sacului de la spate; Tp = poziţia ocupată de text. Această tipologie este cea propusă de
Directorul
Muzeului re!.!al de antichităţi din Leiden. egiptologul Hans D. Schneider; metoda lui a foi;;t unanim acceptată.
Numele persona_jultti: W3h-jb-Rc-m-3~tFiliaţie: s-dj (Sedi, este numele mamei, ea avînd titulatura simplă
de nbt prt, adică „stăpîna casei").
Descriere: Statueta, beneficiind la spate de un pilier dorsal, este
cofrată cu o perucă tripartită fără striaţiuni. Urechile îi pătrund în afara
aoesteia, iar tr{isc"iturile feţei sînt modeliate fin. Intre buclele anterioare
ale perucii se observă o barbc't falsă, striată şi încovoiată. Ca toate statuetele funerare, şi aceasta poartă o robă lungă, din care pătrund în afară
cei doi pumni încleştaţi, ţinînd uneltele agricole. Cel drept ţine, de asemenea, o funie împletită, de care este suspendat, pe umărul stîng, un
sac trapezoidal. Pc o parte şi alta a pilierului dorsal se găsesc 8 rînduri de texte hieroglifice, gravate circular1 2 •
16 La nr. 10 pare sigur numai Wsjr it-ntr n Imn
„Osiris, profet al lui
A•wn ...
Osiris este un apelativ adresat, lncepind ca dinastia a V-a, tutw-or
celor decedaţi. .,Profet al lui Amon" este un titlu sacerdotal de rang inferior.
In cazul nr. 13, se poate citi numai Wsjr „Osiris", restul fiind efaţat.
11 Pentru dreptul de studiu şi publicare al pieselor din colet'ţia Muzeului de
istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca ne exprimăm recunoştinţa faţă de regretatwl
prof. Hadrian Daicoviciu, precum şi de dr, Tudor Soroceanu.
12 Am adoptat metoda riguros ştiinţifică a lui H. D. Sclmeider, la1. care aPn
preluat de<;crierea amplă utiliz.ită, în general, de J. L. Caappaz.
K.
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Fig. 1

Uşebti-ul

lui Uap.-ib-Re-em-akhet (Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca).

Textul (fig. 2):
Traducere: Ultima a fost oferită de către J . L. Chappaz, Les figuri.nes ..., p. 80. In cele ce urmează, o prezentăm şi pe a noastră:
'f. 1. ,,Să strălUJOOaSCă Osiris Uah-ih-R-e-em-,akhe:t, năiscu't de stăpina
casei Uah-se-dţ (sic!)",
r. 2. ,,El zice : O, acest uşebti, dacă Osiris Uah-ib-Re-em-akhet est e
solicitat"
r. 3. ,,să efectueze orice muncă ce va trebui îndeplinită acolo pe pămîntul zeului, atunci cor,voada va fi extinsă"
r . 4. ,,ca unui om la datoria sa"
r. 5. ,,Iată-mă:./vol zice/ . Dacă /eşti/solicitat"
r. 6. ,,la fiecare moment /să/ transporţi nisipul de la Vest "
f . 7. ,,la Est. şi viceversa"
r. 8. ,,Iată-mă-voi zice!".
, Comentariu: Pentru structura interioară a tJnui asemenea . text~
v. M. Ciho, în Crisia, XIII, 1983, p. 441-442. Textul de faţă este destul
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d e s făşurat, al uşe bti-ului lui Uah-ib-R e-ern-akhet
(Muzeul ele istor ie a l Transilvaniei, Cluj -Napoca ).

Fig. 2. Textul hieroglific

d e incorect 13 • In PreLiminarii (P) avem următorul text: s~i~ W sjr W3 !i- jb Rc-m-3ht m s n nbt prt W3lJ_- s-dj (sic!) (pentru traducere, v. rindul 1 integral) . -Putem observa prezenţa semnului uah (v. fig. 2) înaintea numelui mamei. Aceasta s-ar datora unei g reşeli a gravorului antici Executorul a avut în vedere, p robabil, semnul iniţial al primului nume din
text (Uah-ib-Re-em-akhet) . Credem că şi această greşală relevă , încă o
da tă , dificultăţile privind transpunerea în hieroglife a nu melui mamei:
Z enodete (de origine greacă) 14 . In Slm (solicitare, deci) corect ar fi; jr
I j/ p. tw W sjr . . ., ,,dacă Os.iris . . . este solicitat" (v. r . 2) (parantezele
în transliteraţie march ează lipsa unor semne hi eroglifice din t ext). Gre~cli observă m şi la descrierea î ndatoririlor (D ); ar trebui să beneficiem
d e r jr/ t / 1-c3t nb / t / j / jl m m "!!:_rt-n~r. ,,să efectueze orice muncă ce va
şi

13

Ob~ervat

11

I bid em, nota 5.

de

către

J . L. Chappaz, op. cit., p. 86.

.

,,.
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trebui îndeplinită
uşebti-ului, deci, în

acolo pe pămîntul zeului" (v. r. 3). La răspunsul
CI şi CIi, se impun completările: mk wj k/3. jl (r. 5)
şi mk wj klj/. j (r. 8), adică: .,Iată-mă-voi zice!", afirmaţii care se bazează pe prezenţa ultimelor două semne ale rîndului 8 (v. fig. 2). Pe
lingă acestea, lipsesc din text şi îndatoririle agricole pe care statueta
trebuia să le efectueze în „Lumea de dincolo". Personajul nostru 15 era
de origine greacă 16 . J. L. Chappaz ne-a oferit la timpul respectiv o list,\
cu celelalte statuete şi obiecte de diferite tipuri aparţinînd aceluiaşi personaj17.
Ceea ce ne reţine mai mult atenţia, în cazul de faţă, sînt trăsăturile
feţei 13 statue'tei: trapezoM.ailă, cu sprîni:::ienele lungi, ochii mari şi di:stanţaţi, nasul lung şi plat, uşor acvilin, pomeţii obrajilor proeminenţi, iar
urechile mari. Aceste trăsături se pot observa, în linii mari, şi pe sarcofagul lui Uah-ib-Re-em-akhet 19 • Reţinînd aceste elemente, ne ataşăm p{irerii lui B. J. Peterson 20 , care caută trăsături comune între statuetele lui
Uah-ib-Re-em-akhet şi cele efectuate (desigur, pentru alte persoane) la
Mendes.
Datare: dinastia a XXVI-a.
Stare de conservare: bună; glazura este distrusă în unele locuri.
Astfel publicate, obiectele egiptene antice, conservate la diferite instituţii româneşti, pot constitui instrumente utile de lucru ·pentru specialişti. De altfel, prima sarcină a egiptologiei româneşti, aflată la început
de drum, este tocmai valorificarea ştiinţifică a pieselor proprii şi, repetăm, de ce nru, unificarea lor într-o singură expoziţie?
MIRON CIHO

ANCIENT EGYPTIAN FUNERARY ST ATUETTES FROM THE MUSEUMS
OF TRANSYLVANIA
(Summary)
The author agiain calls attention to the numerous collections of Egyptian
antiquities scattered all over Romania.
He proposes their publication either within the frame of the CAA Cat.tlogues;
(Hildesheim - Germany), or separately in The Romanian Museum C-atalogues. The
first seems to be the most adequate one.
A first volume could rightly include the objects from the Transylvaninn colJections whose majority are formed by the pieces from the Museum of History of
Transylvania, Cluj-Napoca.
Beside the amulets, the shabtis form the largest category of the ohiec~~- ThP
author presents their main oarticularities, publishing also the shabti of Uah-ib-Reem-akhet (The Museum of History of Transylvania).
Cf. H. Ranke, PN, I, p, 73, 3 şi p. 298, 20.
Cf. J. Quaegebeur, De Griekske Weergave van K.orte Egyptische Dadenteksten, în Phoenix, 22, 1976, p. 50.
17 Idem, op. cit., p. 86, nota 3.
18 Cf. I. Lindblad, Royal Sculpture of the Early Eighteenth Dynasty in Egypt,
Stockholm, 1984, p. 9 sqq. şi fig. 4,
19 Vezi H. D. Schneider, M. J. Raven, De Egyptische Oudheid, Leiden, 1981,
p. 126.
20 Gesicht und Kunststil, ln MMB, 12, 1977, p. 36 şi vezi, ln special, nr. 8, fotografia la p. 21.
15

16

MATERIALE NEO-ENEOLITICE INTRATE IN COLECŢIA
MUZEULUI DE IsrroRIE AL TRA:NS!'LVANIEI (HJ:)*

In anii 1985-1986 secţia de preistorie a efectuat cercetări de suprafaţă, sondaje, săpături de salvare şi sistematice în diferite zone ale judeţului.. Materialele arheologice rezultate din aceste investigaţii au fost
prelucrate şi inventariate alături de materiale mai vechi care provin din
cercetări arheologice sau donaţii. Aceste materiale vor fi prezentate în
cele ce urmează, în ordinea alfabetică a localităţilor.
Arad: a) 1) (Punctul) Aradul Nou - La Bufniţă; 2)-(Tip~l de
(Istoricul descoperirii, descoperitorul) Peri4) (Materiale descoperite) Fragmente ceramice, idol antropomorf din lut (fig. 2/1), unelte din piatră şi os; 5) (Epoca,
cultura) Starcevo-Criş; 6) (Nr. inventar) P. 87663-76; 7) (Referiri bibliografice la materi9-le) Inedit; - b) 1) Grădişte-Drumul municipal; 2) Aşe
zare deschisă; 3) Periegheză E. Pădureanu, 1978; A - 4) Fragmente
ceramice, unelte din piatră şi os, oase de animale (Fig. 1/9-24); 5) Starcevo-Criş; 6) P. 87677-706, 87710; 7) Inedit; B 4) Fragmente ceramice, unelte din piatră (fi~. 2/2-13; 3); 5) Cul.tu:r,a Banatului, grupul
Szalrulhat; 6) P. 88259-355, 88421-45, 88522-38, 88584-99; 7) Inedit.
2 - Baciu, corn. jud. Cluj: a) 1) Gura B(Zciului, obiectiv 1; 2) Aşe
zare dcschis5.; 3) Săpături N. Vlassa, 1966-1971, adîncimile -2,7 -2,4 m; 4) Fragmente ceramice, cochilii de scoici şi melci; 5) StarcevoCriş, faza I B-C (nive.lu-1 I); 6) P. 91349-399; 7) N. Vlassa, în Marisia,
10, 1980 (vezi şi bibliografia); Z. Kalmar, în ActaMP, XI, 1987, p. 57-72;
b) 1) Obiectivul 4 - Strada Nouă; 2) Terasă înaltă pe malul stîng al Nadăşului; 3) Săpături de salvare, Zoia Kalmar, 1984, S 5 ; A 4) Fragment
reramlc cu p1,e.avă şi ciOlburi pi, at€ în ţ1Jstă; 5) GrlllJ)uJ. Gilău; 6) P. 83436;
7) Inedit; B - 3) SăJpătur.i, 1985, Z. Kalmar, diferi-te secţiuni; 4) Fragn,ente ceramiloe, unelte din piJ3.tră, oase de anima~e; 5) Petreşti; 6) P.
83002-15, 83120-235, 83239-435; 7) Z. Kalmar, comunicare, Tîrgovişt<:, 1985; Idem, în Materiale, 1985, s.t.; c) 1) Obiectivul 11 La ieşi
rea din Chei; 3) Periegheză Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, 1985; 4) Ceramkă, lamă oallJcedonie; 5) Neolitic; 6) P. 82600-4; 7) Gh. Lamrovici Z. Kalma:r, în ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 725-726; d) 1) Obiectivul
12 - La stînga ieşirii din Chei; 2) Aşezare secundară; 3) Periegheză Gh.
1 -

aşezare) Aşezare deschisă; 3)
egheză E. Pădureanu, 1978;

0

•" Materialele din prezentul articol au fost prelucrate şi introduse în code preistorie n muzeului clujean în anii 1986-1987. Prezentarea descoperirilor se face pe sistem de fişe cu 7 probleme, care au fost urmărite (vezi elementele din paranteză de la prima staţiune Arad). Tabelul alăturat indică prin „x„
prezenţa culturală în mai multe obiective, în timp ce indicaţiile numerice precizează numărul obiectivului în care apare o anumită cultură.
lecţia
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Lazarovici, Z. Kalmar, 1985; 4) Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 82631,
82635, 82644; 7) Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, op. cit., p. 725-726.
3 - Balta Sărată, oraş Oaransebeş, jud. Oaraş-Severin: 1) Cîmpul
lui Poşta; 2) Terasa mijlocie a Timişului; 3) Periegheză Gh. Lazarovici,
1981; 4) Ceramică; 5) Vinca A/B 1 ; 6) P. 88088-90 (mostre); 7) Inedit.
4 - Căptălan, corn. Noşlac, jud. Alba: 1) Cimitirul bisericii ortodoxe; 2) Aşezare deschisă; 3) Descoperitor O. Vinţeler (Cluj-Napoca),
1986; 4) Ceramică; 5) Coţofeni, faza I; 6) P. 88029-41; 7) Inedit.
5 - Cenade, corn. jud. Alba: 1) Capul Dealului - Lizieră; 2) Aşe
zare, promontoriu; 3) Periegheză Gh. Lazarovici, L. Periş, 1983; 4) Ceramică; A 5) Neolitic; 6) P. 85908, 85919, 85990-95; 7) Inedit; B - 5)
Coţofeni, faza Ic; 6) P. 87815-24; 7) Inedit; C 5) Preistoric; 6) P.
85996-86000; 7) Inedit.
6 - Cistei, corn. Mihalţ, jud. Alba: 1) Dealul Hoanca; 2) Aşezare
pe promontoriu; 3) Descoperitori S. Uriţescu, O. Guja (studenţi, Facultatea de Electrotehnică, IV), 1986; 4) Ceramică; 5) Coţofeni; 6) P. 9073652 (donaţie); 7) Inedit.
7 - Cluj-Napoca: a) 1) Ob. 1 - Bulevardul Lenin; 2) Terasa mijlocie a Someşului; 3) Săpături de salvare, Z. Kalmar, R. Ardevan, 1984;
4) Ceramică, unelte din piatră; 5) Complexul Cluj - Cheile Turzii Lumea Nouă; 6) P. 87753-56; 7) Z. Kalmar, comunicare, Tîrgovişte, 1985;
Idem, în StComSatuMai-e, 1985. s.t.; B - 4) Ceramică; 5) Iclod; 6) P.
87757; 7) Ibidem; b) 1) Ob. 2AIB - Stăvilar; 2) Terasă înaltc'i pe malul
drept al Someşului; 3) Săpături de salvare, Z. Kalmar, Gh. Lazarovici,
1984-1986: A - 4) Ceramică, unelte din piatră şi os (fig. 1/1-8); 5)
Neolitic: 6) P. 85437-8, 85442, 85456. 85465-6, 85477-8, 85480, 85482,
85493, 85497, 85510, 85512-4, 85519, 85524, 85544, 85645-7, 85649; 7)
Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, op. cit., p. 723-24: Z. Kalmar, în ActaMN,
24-25, 1986-1987, p.s.; B -- 4) Ceramică, unelte din piatră; 5) Grupul
Gilău; 7) P. 85400-3, 85413--6, 85424-7, 85440-1, 85443-4, 85451-4,
85464, 85467, 85474-6, 8J479, 85481, 85483-92, 85494-6, 85498-503,
85511, 85515, 85517, 85520-1, 85525, 85527-8, 85531, 85539-43, 85550,
85557-8, 85574-6, 85578-84, 85588-90, 85594-95, 85597-8, 85620,
85627, 85651. 85657, 85666-73, 85678-84, 85686, 85691-2, 85694,
85731.:...._2, 85735, 85740, 85746, 88063-7; 7) Ibidem; c) 1) Ob. 7 - Baba
Novac; 2) Aşezare deschic::ă; 3) Lucrări edilitare supravegheate de Gh. Lazarovici, R. Ardevan, P. Iambor, Z. E:almar, 1985-1986; 4) - Ceramică;
A - 5) Neolitic; 6) P. 91454-67, 92025-9; 7) Gh. Lazarovici, în ActaMN,
24-25, 1987-1988, p.
; B - 5) Grupul Iclod, fazele I, I/II, II, 11/111;
6) P. 92040-255; 7) Ibidem; C - 5) Petreşti; 6) P. 92057; 7) Ibidem;
D - 5) Coţofeni; 6) P. 92061: 7) Ibidem; E - 5) Preistoric; 6) P. 91473;
7) Inedit; d) 1) Ob. 110 - Vrrlea Caldă; 2) Aşezare în luncă; 3) Săpături
de salvare şi cercetări de suprafaţă, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 19851986: 4) Ceramică; A - 5) Neolitic; 6) P. 91175-6; 7) Z. Kalmar, în
ActaMN, 24-25, 1987-1988, p.
: B - 5) Coţofeni; G) P. 90341.
90396, 98336; 7) Ibidem: C - 5) Preistoric; 6) P. 98339; 7) Ibidem; e) 1)
Ob. 113 - Valea Caldă; Aşezare în luncă: 3) Periegheză, Z. Kalmar,
1986; 4) Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 91178; 7) Ibidem.
8 - Oo'kJău, oraş Beclean. iurl. Bistriţa-Năsăud: a) 1) Ob. 1 - Diq:
2) Luncă; 3) Periegheză, Z. Kalmar, 1982; Ceramică; A - 5) Neolitic;
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6) P. 87758; 7) Inedit; B -
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5_) Preistoric; 6) P. 87759-60; 7) Inedit; b) 1)
Kalmar, 1982;
4)
4 - Cu Tranda,firi ( R6zscis); 2) Aşezare pe pante1e sudice ale dealului; 3) Periegheză,
Z. Kalmar, 1982; 4) Ceramică; A - 5) Neolitic mijlociu; 6) P. 87804;
7) Inedit; B - 5) Grupul Iclod; 6) P. 87798-800; 7) Inedit.
9 - Cornea, corn. jud. Caraş-Severin: a) 1) Ob. 1 - Terasa cu cal;
2) Aşezare sezonieră; 3) Periegheză Gh. Lazarovici, 1983; 4) Ceramică;
5) Coţofeni; 6) P. 86181-2; 7) Inedit; b) 1) Ob. 11 - Piatra llişovii;
2) Platou (+1200 m); 3) Săpături Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1985; 4)
Ceramică; 5) Coţofeni II/III; III; 6) P. 87653-62 (mostre); 7) Inedit.
10 - Crişeni, corn. Mociu, jud. Cluj; 1) La Hodăi; 3) Periegheză,
G. Florea, A. Rustoiu (studenţi, Facultatea de Istorie, II), 1986; 4) Ceramică, Unelte din piatră; A 5) Eneolitic (fig. 8/1-2, 14); 6) P. 86024,
86026, 8G030; 7) Inedit; B - 5) Coţofeni (fig. 8/15-18; 6) P. 86023-47;
'i) Inedit.
11 - Coci, corn. jud. Mureş: 1) Berc; 2) Aşezare deschisă; 3) Descoperitor Traian Mureşan (Cluj), 1970; 4) Ceramică (fig. 8/7-8); 5) Tiszapolg-ar; 6) P. 87631, 87633-37; 7) Inedit.
12 - CUJCuteni, corn. juld. Iaşi: 1) Cetăţuia; 2) Aşe21are fortificată;
3) Mostre aduse de Z. Kalmar, 1984; 4) Ceramică; 5) Cucuteni; 6) P.
87742-512 (mostre); 7) Inedit (vezi bibliografia staţiunii: D. Monah St. Cuco.ş, Aşezările CHlt11rii C11cuteni din România, Iaşi, 1985, p. 82-84).
13 - Gornea, corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin: a) 1) Ob. 1 CJuniţa de Sus; 2) Aşezare pe terasa mijlocie a Dunării; 3) Mostre din
i:;;'ipJtura lui Gh. Lazarovici, 1969; 4) Ceramică (fig. 6/1-2, 5-7, 9-15;
9), un2lte din piatră; 5) Vinca; 6) P. 87711-23; 88004-28 (mostre); Inec!i:; L) 1) Ob. 8 - L'Jc1~rile Lungi; 2) Terasa mijlocie a Dunării; 3) Cer. cetare suprafaţă Gh. Lazarovici, 1969; Ceramică (fig. 10); 5) Coţofeni,
faza Ic; 6) P. 86183-99; 88505 (mostre); 7) Inedit.
14 - Gura Arieşului, corn. Lunca Mureşului, jud. Alba: 1) Stînga
1\-fureşului (La 10 m de mal şi cca 25 m în aval de podul plutitor); 2) Aşe
zare deschisă; 3) Descoperitor Va!.;ile Ionuţ, 1986; 4) Topor perforat; 5)
Eneolitic; 6) P. 87864; 7) Inedit.
.15 - J:clod, ccmi. jud. Cluj: a) 1) Ob. 1 - Pilmîntul Vlădicii, zona B;
2) Aşezare în lunca Someşului Mic; 3) Săpături sistematice, Gh. Lazarnvici, Z. Kalmar, 1978-1986; materiale adunate de la suprafaţă de copii
de la Şcoală; materiale descoperitt! G.e A. Falusi; 4) Ceramică, unelte din
piatră şi os; !i) Grupul lclod; 6) P. 82662, 82665-6, 82673-4, 827004:l, 82'/46-59, 82762-4, 82766-831, 82833-85, 82887-992, 82994,
83440-604, 83607-623, 83627-89, 83695-6, 83699-748, 83897-968.
B3973-90, 83992-84026, 84G28-47, 84051-2, 84054-86, 84091-172,
84174-207, 84209-82, 84297-403, 84406-35, 84437-8, 84440-50,
84454, 84458-78, 81484-528, 84534-555, 84568, 84628, 84630-64,
01667-99, 84701-825, 848Jl-7, 85762-74, 85796--823, 85837-56,
84839-41, 84843-69. 84878-934, 84936-7, 84969-85083, 85085-102,
85155-386, 85388-99, 83761-7, 85769-74, 85779-92, 85796-823,.
85837-72, 85880-901, 86019--20, 86200-51, 86253-66, 86268-84,.
88000, 91336-9, 91834-9, 92001-2, 92102, !;)2278__:._302, 92311-27,.
92361-73, 92504-52, 92689-90; 7) Gh. La.2latovici - Z. Kalmar, în:
Lingă linia CFR; 22) Luncă; 3) Periegheză, Z.
Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 87797; 7) Inedit; c) 1) Ob.

Ob. 3 -
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Apulum, XX:l'II, 1986, p. 25---41; Idem, în Apulum, XXIV, 1987,
p. 9-39; b) 1) Ob. 2 - Zona A; 2) Prima terasă a Someşului Mic; 3) Des-

coperitor V. Rusu, 1973 (donaţie); săpături sist-~rice Gh. Lazarov1e1, 1977-1980; periegheze Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 198.:,1986; 4) Ce1'mlică, unelte din piatră; A 5) Gnl{)ul Iclod; ti) P.
82995-9, 83606, 84870-2, 84875-7, 85873-9, 92256--77, 9230310, 92328-60, 92374-503, 92553-688; 7) Inedit; B - 5) Petreşti; 6) P.
84875-6 (colecţia Rusu, din groapa R); 7) Inedit; c) 1) Ob. 4 - Zona
D 2) Terasa mijlocie a Someşului Mic; 3) Descoperitori elevii din Idod,
1986; 4) Ceramică, unelte din piatră; 5) Grupul lclod; 6) P. 8:W;.i4-ti1,
85824-36; 7) Inedit; d) 1) Ob. 5 - Suşee; 2) Aşezare pe pante; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1982; 4) Ceramică; 5) Grupul Iclod,
faza II; 6) P. 85775-78, 85794-5, 86049-55; 7) Inedit; e) 1) Ob. 9 La Doroaie; 2) Terasă înaltă pe malul drept al Văii Alumşului; 3) S.:-1pături Gh. Lazarovici, A. Bulbuc, 1986; 4) Ceramică, unelte din piatră;
A 5) Neolitic; 6) P. 91487-92, 91505-8, 91807; 7) A. Bulbuc, în
ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 414; B - 5) Starcevo-Criş, faza lVB;
6) 91480--3; 7) Ibidem; C - 5) Grl.l\Pull Gilău; 6) P. 91520-1, 91524-fi,
91528-31, 91534-6; 7) Inedit; D - 5) Grupul Iclod; 6) P. 91474-5,
91477-8, 91484-6, 91509, 91511-6, 91538, 91540-2, 91547-53,
91556-62, 91567-9, 91571-5, 91578-93, 91595-7; 7) Inedit; E - 5)
Coţofeni; 6) P. 91479, 91493, 91510, 91594, 91598-683; 7) A. Bulbuc, op.
cit., p. 414; f) 1) Ob. 11 - Tabla Popii; 2) A doua terasă a Someşului Mic;
3) Descoperitor S. Rus, 1986; A - 4) Unetlte piatră, fusaiolă lut; 5) Neolitic; 6) P. 91990, 91997-8; 7) Inedit; B - 4) Ceramică; 5) Preistoric;
6) P. 91849-53; 7) Inedit; g) 1) Ob. 14 - Pădurea Copăceii; 2) Pantele
Dealului; 3) Adunate de elevii din Iclod, 1986; 4) Topor şi zdrobitor din
piatră; 5) Neolitic; 6) P. 91805-6; 7) A. Bulbuc, op. cit., p. 412, fig. 4/21;
h) 1) Ob. 15 - Str. Mă9hem!j: 2) Terasă înaltă a Văii Alunişului; 3) Adunat de eLeivi, 1985; 4) Utilaj litic; 5) Neolitic; 6) P. 91981-8; 7) Ibidem;
i) 1) Ob. 17 - I.T.T.; 2) Lunca Someşului Mic; 3) Descoperitor necunoscut; 5) Neolitic; 6) P. 91855; 7) Ibidem; j) 1) Ob. 18 - str. Poştei: 2) Lunca
Someşuh1i Mic; 3) Adunate de elevi; A 4) Ceramică; 5) Neolitic; 6) P.
91765-6; 7) Ibidem; B - 4) Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 91772-4; 7)
Inedit; k) 1) Ob. 23 - Capul satului (Valea Alunişului); 2) Prima terasă a Văii Aluniş; 3) Adunate de elevi, 1985; V. Crăciun, 1986; 4) Ceramică; A 5) Neolihc; G) P. 91958-70; 7) Inedit; B - 5) Coţo-feni; 6)
P. 82745; 7) Inedit; 1) Ob. 25 - Dincolo de lacuri; 3) Adus de elevi, 1986;
4) Topor şlefuit; 5) Neolitic; G) P. 91996; 7) Inedit; m) 1) Ob. 26 Podul 1 CFR; 2) Lunca Someşului; 3) Adus de elevi, 1986; 4) Ceramică; 5)
Neolitic; 6) P. 91989; 7) Inedit.
16 - J~. oraş Caram:,~beş, jud. Caraş-Severin: 1) Dîmb; 2) Teii
în\re linia CFR şi şosea; 3) Mostră din săpătura lui Gh. Lazarovici, 19B1;
4) Gratoar silex (fig. 6/8); 5) Neolitic; 6) P. 87707; 7){Inedit.
17 - Mărtineşti, corn. Tureni, jud. Cluj: 1) Ob. 1 - Biserică; 2) Promontoriu; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1985; 4) Oase; 5) Preistoric; 6)
P. 89425; 7) Inedit.
18 - Micăsasa, corn. jud. Sibiu; 1) Şes1tl Ţapului; 2) T~rasă deasul}r-a 'f'irnavei; 3) Periegheză, I. Mitrofan, 1984; 4) Ce-ramieă (:fig. 1!1/6, 10IJ); 5) Petreşti; 6) P. 87808-14; 7) Inedit.
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19 - M6r.agy, R. P. Ungară: 1) Tuzkodomb; 2) Aşezare şi cimitir;
3) Mostre din săpătura lui J. Gaal, 1985, aduse de Gh. Lazarovici, Z. Kalmar; 4) Ceramică; 6) P. 87761-73; 7) Inedit.
20 - Parţa, corn. Şag, jud. Timiş; a) 1) TeU 1; 2) Aşezare tip tel1;
3) Colecţia Agotha, Resch, Germano, donaţie, 1985; 4) Utilaj 'litic; 5) Cultura Banatului; 6) P. 86287-495, 86550-87578; 7) Inedit; b) 1) Tell 2;
2) Aşezare deschisă; 3) Periegheză, Gh. Lazarovid, 1986; 4) Văscior;
5) Cultura Banatului; 6) P. 91995 (mostră); 7) Inedit.
21 - Petreştii de Jos, corn. jud. Cluj: a) 1) Ob. 1 - La Biserică (izvor); 2) Platou; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1986; 4) Ceramică; 5) Coţo
feni; 6) P. 90576-8, 90598; 7) Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN,
24-25, 1987-1988; b) 1) Ob. 5 - Sub Pădure; 2) Platou; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1986; 4) Ceramică; 5) Coţofeni; 6)
P. 90401-3, 90433-6, 90468-70, 90485-97; 7) Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN, 24-25, 1987-1988, p.
22 - Preuteşti, corn. jud. Suceava: l) Cetăţuia; 2) Promontoriu pe
malul stîng al văii Brana; 3) Donaţie D. Popovici, 1984; 4) Ceramică; 5)
Cucuteni, faza B; 6) P. 87741 (mostră); 7) Inedit (vezi bibliografia pentru
~taţiune; D. Monah St. Cucoş, op. cit., p. 134).
23 Săcel, corn. jud. Maramureş: 1) Şes; 2) Terasa a doua a Izei;
3) Periegheză, Z. Kalmar, 1982; 4) R,i.zuitor, calcedonie; 5) Preistoric; 6)
P. 87fl35; 7) Inedit.
24 - Sălicea, corn. Ciurila, jud. Cluj: 1) Capul Satului (în ava,l de
ultima cas[1 din sat, cca J00 m, pe valea Văduleţ); 2) Neprecizat; 3) Descoperitor, G. Samoilă, 1986; 4) Topor; 5) Eneolitic; 6) P. 87865; 7) Inedit.
25 - Sănduleşti, oraş Turda, jud. Cluj: a) 1) Ob. 1 - Tumulul Mare;
2) Monnînt; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. KalaTl!ar, T. Soroceanu,
1985; 4) Ce:iiamică; A - 5) Coţofeni; 6) P. 83866, 87652; 7) Gh. Lazarovici
- Z. &!!mar, în ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 731-738; Idem, în
ActaMN, 24-25, 1987-1988; B - 5) Preistoric; 6) P. 83782-4, 83853;
7) Inedit; b) 1) Ob. 2 - Buncăr; 2) Neprecizat; 3) Periegheză, Gh. t.azarovici, Z. Kalmar, T. Soroceanu, 1985); 4) Aşchie silex; 5) Neolitic;
(i) P. 83855; 7) Ibidem; c) 1) Ob. 5 - La Fîntînă; 2) Neprecizat; 3) Perieghez,-1, Gh. Lazarovici, 1986; 4) Aşchie silex; 5) Neo-eneolitic; 6) P. 91088;
7) Inedit.
26 Săscior, corn. jud. Alba: 1) Vîrful Mîqli (nord--est); 2) Promontoriu; 3) Neprecizat; 4) Ceramică; 5) Coţofeni; 6) P. 88043-69; 7) Inedit.
27 - Seini, corn. jud. Maramureş: a) l) Ob. 1 Ferma 7 IAS;
2) Terasa înaltă a Someşului; 3) Des-coperitor: V. Ţînţaş, Ţuţu, 1985: Ccrami,că, •utilaj litic; 5) Tiszapol,~ar; 6) P. 86021, 88800-1.8; 7) Inedit; b) 1)
Ob. 2 - Cărămidărie; 2) Lunca văii ZuRăului; 3) Descoperitor: V. Ţînţaş,
1985; 4) Cenamică, u'ti'la.i litic; A - 5) Neoliti,c mijlociu; 6) P. 87835-58,
87968, 88650-97. 88819-979, 89052-234, 91340-48 (donaţie); 7) Inedit;
B - 5) Coţofeni; 6) P. 87987-991; 7) Inedit.
28 - Stchevita, corn. jud. Caraş-Severin: 1) Ob. 1 - Ogaşul Cirinii;
2) Terasă; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1983; 4) Utilaj litie; 5) Neolitic;
6) P. 87724-7 (mostre); 7) Inedit.
29 - Siilagiu, ora-ş Buziaş, .iud. Timiş: 1) Pîrpora 1; 2) Aşezare desc..hisă; J) Descoperitor Şt. Sfetcu; 4) Ceramică, utilaj litie; A 5) Starcevo-Cr1ş; 6) P. 88600-19; î) bu~dit; (fig. 5/1-S); li - 5) 'fisz:apolgar
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(fig. 5/7-8; 8/3-5); 6) P. 88620-36; 7) Inedit; C - 5) Bodrogkeresztur;
6) P. 88360-1; 7) Gh. Lazarovici - Şt. Sfetcu, comunicare, Arad, 1987;
D - 5) Coţiofeni (filg. 9/1---4); 6) P. 88446-59 (toate piesele sînt donaţii);
7) Inedit.
·
30 - Sînnicoară, corn. Apahida, jud. Cluj: 1) La sud de Someş; 2)
Lunca Someşului; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1985; 4) Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 83626; 7) Inedit.
31 - Slatina Timiş, corn. jud. Caraş-Severin: l) Pe stînga şoselei naţionale; 2) Terasă înaltă a Timişului; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1984;
4) Ceramică; 5) Sălcuţa III - Tiszapolgar; 6) P. 87728-34 (mostre); 7)
Inedit.
32 - Şăulia, corn. jud. Mureş: 1) Pădure (creastă spre Zaul de Cîrnpie); 2) Tumuli; 3) Periegheză, V. Şoiom, Z. Kalmar, 1985; 4) Ceramică
(fig. 8/19); 5) Coţofeni, faza II; 6) P. 87739-740 (mostre); 7) Inedit.
33 - Timişoara: a) 1) Ob. 1 - Freidorf; 2) Pr1ma terasă a Timişu
lui; 3) Donaţie Agatha, Resch, Germann, 1985; 4) Ceramică, utilaj litic;
5) Cultura Baillatuhti; 6) P. 88100-258; 7) Inedit; b) 1) Ob. 2 - Fratelia I;
2) Prima terasă a Timi,şului; 3) Donaţie Agatha, Resch, Germann, 19841985; 4) Utilaj litic; 5) Cultura Banatului, fazele I/II; 6) P. 86496--,--549,
87579-630; 7) Inedit.
34 - Tureni, corn. jud. Cluj: a\ 1) Ob.1 - Poderei; 2) T,erasă înaltă
in Chei; 3) Săpături, Gh. Lazarovici, T. Soroceanu, Z. Kalmar, 1986; cercetări de suprafaţă, 1985; 4) Ceramică; A 5) Starcevo-Criş; 6) P.
90081-2, 90255, 90272, 90800, 91283; 7) Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, în
ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 731-738; Idem, în ActaMN, 24-25,
1987-1988; B 5) Lumea Nouă; 6) P. 90814, 90819-20, 908283~, 90857, 90889, 90933, 90937-42, 90957-67, 91213-4, 91284-6; 7)
Ibidem; C - 5) Petreşti; 6) P. 89768-9, 89880-1, 89886, 89899, 89903-5,
89909-12, 89931-9, 89976-8, 90024-7, 90047-51, 90059-60, 900738, 90083-5, 90121-4, 90167-9, 90176, 90179-80, 90190-2, 90240-3,
90252-4, 90300-2, 90309-10, 90324-5, 90824-5, 90874'--7, 90890.
90948, 91302-8; 7) Ibidem; D - 5) Tiszapolgar; 6) P. 89235-40,
89272-6, 89336-7, 89542-9,
89551-717, 90294-6,
90361-98.
90505-56, 90601-72, 90675-82, 90687-717, 90811, 90838, 9Q844-54,
90858-61, 91028; 7) Ibidem; E - 5) Coţofeni; 6) P. 90404-32, 9043767, 90471-84, 90498-504, 90557-575, 90592-97, 90867-73, 90915,
91013-4, 91029, 91406-10, 91425-31, 91434-6; 7) Ibidem; F . - 5)
Neolitic; 6) P. 89782-3, 89786-8, 89872-4, 89941-3, 89971, 099856, 90805-8, 90878-88, 90899-905, 90908-9, 90917-27, 90954-6,
90989-91011, 91015-27, 91036-60, 9ţ088, 91200-12, 91215, 9122340, 91270-82, 91309-12, 91316-20; 7) Ibidem; b) 1) Ob. 2 - Pe Chei;
2) Platou; 3) Cercetări de suprafaţă, 1984-1985, sondaje, 1985-1986,.
Gh. Lazarovici, Z. Kalmar; 4) Ceramică; A - 5) Neolitic; 6) P. 838567, 83860-1, 88773-7; 7) Ibidem; B - 5) Eneolitic; 6) P. 83872-4,
83876; 7) Ibidem; C - 5) Tiszapolgar; 6) P. 83788-810, 83820-52.
83858-9, 86146-7, 88724-9, 88739-72, 88783-5; 7) Ibidem; D - 5).
Coţofeni;
6) P. 83865, 83868-71, S:3875, 86061-4, 86108-14,
86124-7, 86134-45, 86148-80, 88091-9, 88730-8, 88778-82: 7) Ibidem; <:) 1) Ob. 3 - Svona; 2) Terasă înialtă a Văii Racilor; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, I. Dani, 1985-1986; 4) Ceramică; 5)
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Preistoric; 6) P. 83887-8; 7) Ibidem; d) 1) Ob. 4 - Pe Dos; 2) Platou;
3) Periegheză, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, 1985; 4) Ceramică, chirpici;
5) Preistoric; 6) P. 83785-7; 7) Ibidem; e) 1) Ob. 5 - Rotogol; 2) Pinten barat; 3) Sondaj, Gh. Lazarovid, 1986; 4) Ceramică; A - 5) Neolitic; 6) P. 91220-2, 91252-4, 91266-9, 91437-8; 7) Ibidem; B - 5)
Petreşti; 6) P. 90148-51; 7) Ibidem; C 5) Tiszapolgar; 6) P. 9067374, 90683-6; 7) Ibidem; D - 5) Coţofeni; 6) P. 90599-600, 91400-5,
91411-24, 91432-3; 7) Ibidem; f) 1) Ob. 7 - Tunsu; 2) Platou deasupra Cheilor; 3) Cercetare suprafaţă, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, I. Dani,
l". Găgîltan, 1985-1986; 4) Ceramică; 5) Preistoric; 6) P. 89243; 7)
Ibidem; g) 1) Ob. 13 - La stînă; 2) Platou deasupra Cheilor; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1985; 4) Ceramică; A 5) Tiszapolgar; 6) P.
83816; 7) Ibidem; B - 5) Coţofeni; 6) P. 83819; 7) Ibidem; h) 1) Ob.
17 - Lanul cu mazăre; 2) Platou; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1986;
4) Ceramică; 5) Coţofeni; 6) P. 86085_;__096; 7) Ibidem; i) 1) Ob. 18 Deasupra Izvorului; 2) Platou; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici, 1986; 4)
Ceramică; 5) Neolitic tîrziu; 6) P. 91439-50; 7) Ibidem; j) 1) Ob. 20 Carieră;
2) Platou la intrarea în Chei; 3) Periegheză, Gh. Lazarovici,
1984, săpături de salvare, T. Soroceanu, 198~-1986; 4) Ceramică; 5)
Coţofeni; 6) P. 86064-81, 92691-2; 7) Ibidem.
35 - Turulung, corn, jud. Satu-Mare: 1) Intrarea în sat (La stînga
şoselei dinspre Livada); 2) Terasă înaltă a Someşului;
3) Periegheză,
Z. Kalmar, 1982; 4) Ceramică; 5) Neolitic tîrziu (grupul Pişcolt); 6) P.
87830-2; 7) Inedit.
36 - Vioara de Jos, oraş Ocna Mureş, jud. Alba: 1) Şura Fînaţe
lor (Fîntîna din Gruiul lui Sîp); 2) Aşezare deschisă; 3) Descoperitor
N. Cristea, 1981; 4) Suport de vas; 5) Petreşti; 6) P. 87825 (donaţie);
7) Inedit.
37 - Vinga, corn. jud. Arad: l) La izvor; 2) Aşezare pe bot de
deal; 3) Descoperitor, E. Pădureanu, 1978; 4) Ceramică, utilaj litic; 5)
Cultura Banatului, Grupul Szakalhat; 6) P. 88381-95 (donaţie); 7)
Inedit.
38 - Zăuan, corn. jud. Sălaj: a) 1) Dîmbul cimitirului; 2) Promontoriu; 3) Mostră din săpătură, E. Lak6, Gh. Lazarovici, 1980; 4) Ceramică; 5) Starcevo-Criş, faza IVA; 6) P. 87638-50, 88077-8; 7) Inedit;
b) l) Via din Dîmbul Cimitirului; 2) Promontoriu; 3) Periegheză, E.
Lak6, Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, A. S. Luca, 1980; 4) Ceramică; 6) P.
88068-76 (mostre); 7) Inedit.
Activitatea de cercetare a materialelor intrate în colecţia secţiei de
preistorie a fost complexă, vizînd toate culturile şi grupurile neo-enealitice alc'ituri de materiale aparţinătoare şi altor epoci, rezultate din
săpăturile de salvare din judeţ.
Cultura Starcevo-Criş a fost înregistrată în 5 staţiuni, importante fiind noile descoperiri de la Iclod - La Doroaie şi cele de la Tureni - Poderei, materialele din aceste staţiuni, alături de cele de la
Arad, şi Zăuan, au elemente care preced fenomenele de la începutul
neoliticului mijlociu.
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Cultura Banatului este ilustrată prin materialele de la Parţa, Arad,
Vinga, cultură care este legată de fenomenele chalcoliticului balcano-anatolian. Materiale aparţinînd culturii Vinca au fost prelucrate din staţiunile Gornea şi Balta Sărată.
Alte materiale, mai ales ceramică, au fost înregistrate din diverse
staţiuni ,aparţinînd complexului Oluj Cheile Turzii - Lumea Nouă,
grupului Idlad, grUIJ)Ului Gi'lă,u, gruipu1lui Pişedlt, culturilor Tiszapolgă,r,
BodrogkeI'le!Sztur şi Coţ;of eni, aiducîndu-,ge re,iJ;e contribuţii la cunoaşte
rea ariei de ră..."i)îndire a a-ces'l:oI'a.
Colecţia de mostre ale secţiei de preistorie s-a îmbogăţit cu· materiale Rparţinînd culturii Cucuteni (Cucuteni, Preuteşti) şi culturii Lenfyel (Moragy - Ungaria), fiind deosebit de utile în cercetarea de ansumblu a fenomenelor.
O serie de materiale nu au putut fi încadrate cultural sau uneori
nici cronologic (neol~tic, eneolitic, preistoric) ridicînd numeroase probleme care se cer rezolvate prin cunoaşterea integrală a zonei din care
provin, urmînd ca materialele să fie rediscutate şi datate.
Timişoara şi

ZOIA KALMAR-MAXIM

MATERIAUX NEO-.ENEOLITHIQUES ENTR:€S DANS LA COLLECTION
DU MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYLV ANIE
(III)

(Resume)
On presente un repertoire des materiaux archeologiques resultes des fouilles
de surface, des sondagas archeologiques, des fouilles de sauvetage et systematiques, effectues dans le dep. de Cluj en 1985-1986.
L'a.rticle continue Ies presenta,tions similaires parues en ActaMN, XXl/1984,
pp. 391-403 et XXII-XXIII/1985 - 1986, pp. 401-410.
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Fig. Z. Aracl - La Bufni/ci, cu ltura Starc evo - Cr iş, ido l (1); Arad - Grăd işte, cultu ra Banatului, greut ăţ i de n ăvod şi r ă, b ui de ţesut, bil e Jin lut (2- 13).

F ig . J . Aroo -

(; răd işlc,

cultura Banatului, fr~mente ceramice (gr. Szaka.lhat).

F ig . ./. Vinga - I.a. izvor, cultura Banatului , fragmente ceramice, greutăţi <le năvod, fragme1. t
~trecurătou.re, virf <lin calccdoJ:1ie ( 1- 12) ; Sic heviţa - Ogaş ul CiriHii, nuclee şi aşchii calcedonie ( 13 - 14).

Fig. 5. Silagiu -

Pîrpora 1; ·cultura Star~ ~ vo - Criş, fragmente ceramice (1- 6, 9 - 10) eneolitic, unelte <lin piatr ă (7 - 8 ).
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Fig. 8. Crişeni - La Hodăi, cultura Coţofeni (15-18) ; eneolitic (1-2, U ) ; Silagiu - Pir•
pora 1, cultura Tiszapolgâr (3 - 5) ; Micăsasa - Ş8sul T apului, cultura Petreşti (6, 10-13);
e poca bronzului (9); Cnci - B erc, cultnra Tiszapolgâr (7- 8) ; S ănlia - P ISdure, cultura Coţofeni (19).
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Coţofeni (1- 4) ; Gura
eneolitic (5).
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L ocurile L ungi,. cultura

Coţof

fragmen te ceramice.

CERAMICA ORNAMENTATA CU ŞNUR
DIN PEŞTERILE IGRIŢA ŞI IZBÎNDIŞ (JUD. BIHOR)

pe

Cu ocazia cercetărilor întreprinse în peştera Igriţa 1 au fost găsite
lîngă alte materiale arheologice şi fragmente eeramice ornamentate
şnurul, unele aparţinînd unor vase restaurabile sau reconstituibile

cu
grafic (fig. 2-12).
In sala „Coloanei", în interiorul unui mormînt Baden-Coţofeni
(fig. 1, A), au fost găsite fragmentele unui vas de tip neprecizabil, neornamentat (inv. nr. 8, nedesenat), care avea culoarea şi pasta asemănă
toare cu ale unor vase şnurate. Chiar la marginea mormîntului, acolo
•nde conturul gropii se pierdea datorită tasării, deci în poziţie nesigură,
au fost găsite cîteva fragmente ornamentate cu şnurul.
In preajma unui alt mormînt (B) au fost găsite deasemeni mai multe
fragmente de acelaşi tip, cîteva din ele aflîndu-se şi aici tot la marginea
alveolării naturale în care se afla depus inventarul mormîntului. Ceramică şnurată amestecată aproape întotdeauna cu ceramică Baden-Coţo
feni, a apărut şi în alte părţi ale peşterii, fie în strat răscolit, fie în
}orori unde situaţia depunerilor nu oferea posibilităţi pentru observaţii
stratigrafice, fără a ne putea convinge, definitiv, despre relaţia de contemporaneitate dintre materialele amintite.
Materiale asemănătoare au fost găsite în prima sală a peşterii Izbîndi.ş (corn. Şuncuiuş), alături de morminte răvăşite de la începutul şi sfîrşrtul epocii bronzului şi puţine cioburi Coţofeni (fig. 13-15). Această
sală de peşteră a fost complet răscolită, nepermiţîndu-ne a face observaţii de natură stratigrafică. Vom trata aici ceramica şnurată separat,
avînd în vedere raritatea şi interesul pe care îl prezintă.

Ceramica. Materiialul este fr~entar, au putut fi restaurate doar o
(fig. 2/1) şi o ceaşcă (fig. 6/15), restul figurilor sînt reconstituiri
grafice.
•~
Mare parte a fragmentelor aparţin unor amfore cu corpul sferic
alungit în partea inferioară, cu gît scurt, răsfrînt, pe mijloc cu două
toarte mari şi late. In majoritatea cazurilor au pe gît o nervură orizontală, uneori ornamentată. Culoarea fragmentelor acestui tip este aproape
întotdeauna cafeniu deschis, cu rare pete cenuşii, iar în interior este
uneori cenuşiu. Pasta ceramicii este fină, fără impurităţi. Au fost găsite
fragmente de la cca 20 vase de acest gen (fig. 2).
·--

amforă

1 I. Em3di, in SCIV A, 31, 1980, 2, p. 229; Idem, în ActaMN, 20, 1984, p. 405;
Idem, in Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 134.
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Un alt tip de amforă mai scundă, cu corpul aproape globular, gîtul
mai scurt şi toarte mici aflate pe umăr este greu de separat de primul
datorită stării fragmentare a ceramicii (fig. 3/31, 5/41). Culoarea lor
este cafenie sau cenuşie.
S-au mai găsit fragmente de la ceşti (fig. 6/15, 14/1), oale (fig. 7/39)
şi alte cioburi care erau prea mici pentru a se putea deduce tipul de vas
ec'iruia îi aparţineau. Aproape toată ceramica este deasemenea cafenie
deschisă, uneori cenuşie şi într-un caz castanie (fig. 13/ 13).
Ornamentele principale sînt executate prin imprimarea cu şnurul
în pasta vaselor, înainte de ardere. Un lot aparte îl formează
puţinele fragmente ornamentate cu şnur înfăşurat (fig. 8/13, 9/28-29,
15/2-3), fără a se putea preciza tipul de vas cC:-1ruia îi aparţin.
Alte ornamente sînt alveolările de pe gîtul sau corpul vaselor
(fig. 4/14, 42; 5/41 etc.).
In ornamentaţie caracteristice sînt triunghiurile haşurate, motivul
scheletului de peşte şi împărţirea pe registre orizontale. Două vase au
part2a inferioară barbotinată.
răsucit,

*
Trăsăturile ceramicu: formele, ornamentaţia,
cuţia le separă net de ceramica Baden-Coţofeni
împreună. Pentru această ceramică nu dispunem

pasta, culoarea şi execu care a fost găsită
de analogii de pe teri-

toriul ·ţării noastre.
Vasele amfore sînt caracteristice culturii ceramicii şnurate (Schnurkeramik) ce ocupă un însemnat teritoriu din Europa centrală. ,Cităm analogii din Bocmia 2 şi GeFmania3 , Polonia. Notăm însă că tipuri de amfore asemănătoare, neornamentate, găsim şi în cultura vaselor campaniforme (Glocken:bechier) din zonele ceho-moravă şi Transdanri.1biia 4 •
Paharele sînt forme tipice culturii ceramicii şnurate (fig. 14/1), ele
cunosc în multe descoperiri numeroase variante 5 • Văsciorul din peştera
Izbindiş este greu de încadrat cultural (fig. 13/12), el are însă cu.iloarea
şi pa.sta identice cu cele din peştera Igriţa ,(fig. 6/15), iar alveolele de sub
buză sînt executate identic cu cele d~ pe vasele şnurate (fig. 5/ 41). Cele
cîteva fragmente de oale din peştera Izbîndiş (fig. 13/13) pot avea analogii, eventual, în cultura mormintelor cu ocru, la vest de Nipru 6 • Torţi
de oală cu două perforaţii verticale se cunosc în descoperiri distanţate în
timp şi spaţiu7 •
2

M. Buchwaldek, Die Schnurkeramik in Bohmen, Praga, 1967, p. 32, 1-3.
W. Matthias, I. Schultze-Motel, în JschMDV, Berlin, 53, 1969, fig. 2/a;
Altthuringen, 1966, pi. XVIII/3.
4 R. Schreiber, în AE, 1975, 2; p. 195, fig. 12/9, nota 36; N, Kalicz, în FoliaArch.
1955, p. 7, pi. IX/6, XI/7.
· ~ M. Buchwaldek, op. cit., fig. 1, B.
6 A. Hiiusler, Die Grăber der ălteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und
Karpaten, Berlin, 1976, p. 205, fig, 31/3.
7 R. Schreiber, op. cit., fig. 12/1; 14/1; Idem, în JschMDV, Berlin, 1981, 63,
p. 41, fig. 9-10; M. Wosinszky, Die inkrustierte Keramik, Berlin, 1904,: pi. XXII/7;
Gy. Gazdapusztai, în AE, 89, 1962, 1, p. 12, fig, 4.
3
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Ornamentele şnurate formînd motive din linii orizontale (fig. 3/23),
triunghiurile haşurate (fig. 14/1) sînt tipice culturii ceramice şnurate
central-europe~e. Dispunerea ornamentelor în „schelet de peşte" se regăseşte pe ceramica mai n:mltor culturi ale epocii. Aranjarea ornamentelor pe registre (fig. 6/15) este caracteristică culturii Glockenbecher,
dar este cunoscută şi în cultura ceramicii şnurate 8 •
Cioburi ornamentate cu şnur înfăşurat au fost publicate din culturile Cucuteni şi Cernavodă9, Usatovo 10 , din Ungaria de est11, Bosnia12 şi
Germania 13 •
Analogiile amintite arată fără îndoială o origine central-europeană
a materialelor descrise. Formele ceramice caracteristice, ornamentaţia cu
şnurul leagă acest grup de cultura ceramicii şnurate. Materialul este însă
încă insuficient pentru a putea stabili mai exact zona de unde a pornit
acest grup, mai ales că el nu ne mai prezintă forme pure, ci pare deja
rezultatul unei mixturi sau influenţe.
Infiltrări izolate ale acestui grup au fost sesizate şi cu alte ocazii,
chiar dacă toate nu sînt atît de elocvente. Astfel din vestul României şi
estul Ungariei se cunosc descoperiri de ceramică ornamentată cu şnurul
din peste 30 locuri14, rnajoritatea lor fiind însă cioburi singulare, găsite
de multe ori în condiţii stratigrafice incerte şi prea mici pentru a se
putea stabili tipul de vas de la care au provenit şi întreaga ornamentaţie a lor. Cbia,r dacă, unora din acestea li se atribuie o origine nordpontică iar altele sînt considerate produse locale Coţofeni, bună parte
a lor credem că se leagă de materialele noastre. In special ne referim la
acele fragmente pe care ornamentaţia formează triunghiuri sau este
dispusă în registre (Pişcolt, Oradeia-Sailca, Vadul Crişului, Nandru-Peştera
Spurcată, Moldova Veche, B. Herculane), acestea arătînd totodată şi direcţia lor de pătrundere spre sudul ţării (Milostea 15 , Gurbăneşti1 6 , Hîrşova17).

O problemă importantă care se ridică este
cronologice a acestei grupe cu ceramică şnurată.
am arătat, situaţia din peştera Igriţa indică cu mare
probabilitate o contemporaneitate a ei cu vestigiile Baden-Coţofeni descoperite acolo. Precizăm că este vorba de un Baden tîrziu şi Coţofeni sfîr-

Incadrarea

cronologică.

poziţiei
După cum

aceea a

8

M, Buchwaldek, op. cit.

9 A. Dodd-Opriţescu, în SCIV A,
10 V.
Getselevich-Zenovich, în

32, 1981, 4, p. 511, cu bibliografia

respectivă.

Sympozium Baden, Bratislava, 1973, p. 517,

fig. 2.

Kalicz, Die Friihbronzezeit in Nordost-Ungarn, Budapesta, 1968, pI. I/14.
Wosinszky, op. cit., pi. XIV/263.
13
Lies, în Jsch. MDV, Berlin, 53, 1969, pl. 34-36.
14
I. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1967 şi P. I. Roman, I. Nemeti,
Cultura Baden în România, Bucureşti, 1978, cuprind cca 15 puncte de descoperire;
M. Roska, în Dolg., Cluj, 1914, II, p. 418, fig. l; idem, Az 6sregeszet keziklinyve,
Cluj, 1926, p. 419, fig. 273/1, idem, Repertorium, Cluj, 1942, p. 200, nr. 97, p. 255,
fig. 315/5; N. Kalicz, op. cit., p. ,42, nr. 1-12; P. Patay, Jschr. MDV, 64, 1981,
p. 238, 247; I. Dinnyes, Studia Comitatensia, 1973, 2, p. 39, fig. II/9; Ott6mos,
Muzeul Seghedin, inv. 82, 1, 1; S. Dumitraşcu, in Lucrări ştiinţifice, 1, 1967, p. 73,
pl. I/3 şi eventual Berindia; S. Dumitraşcu, în Crisia, III, 1973, p. 81, pl. IX, 1-8.
1~ E. Popescu, Al. Vulpe, în RevMuz, 2, 1966, p. 153. .
·
iu D. V. Rosetti, în Materiale, VI, 1956, p. 796.
17 S. Morintz, D. Şerbănescu, în SCIV A, 25, 1974, 1, p. 51, fig. 4.
11

12
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M.
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şit

de II sau început de III. Majoritatea fragmentelor izolate amintite
(vezi nota 14) au fost găsite tot în mediu Coţofeni sau Baden tîrziu.
O primă şi totodată cea mai verosimilă posibilitate de încadrare cronologică ar fi acceptarea sin.croni&rnulllli la nivelu'l amintit. In ceea ce prive~te materialul şnurat, el ar putea să aparţină grupei timpurii a culturii
şnurceramice (Ăltere Schnurkeramik)1 8 •
A doua posibilitate ar fi legarea materialului prezentat de vestigiile
din bronzul timpuriu 19 , de asemenea prezente în aceste două peşteri2°
Un argument în acest sens ar fi şi modul de ornamentare, în registre,
de pe unele fragmente. Impotriva acestei posibilităţi pledează însă faptul
că în celelalte peşteri vecine amintite (ex. Gălăţeni, Topliţa), unde s-au
găsit materiale din bronzul timpuriu mult mai numeroase, nu a fost giisit
nici un ciob şnurat, şi nici Coţofeni.
Grupele şnurceramice sosite nu vor produce perturbări mai serioase
in cadrul culturii Coţofeni, aceasta va evolua în continuare pe parcursul
fazei III. Prezenţa grupei şnurceramice explică însă apariţia unor elemente central-europene în ceramica Coţofeni III.
Se iveşte posibilitatea confruntării materialului aici prezentat cu
ceramica şnurată a culturii Jigodin. Identităţi între formele ceramicii
celor două grupe nu găsim. Jigodinul se prezintă ca o grupă mai tîrzie,
deja „autohtonizată" 21 care are forme ceramice dintre care unele au
corespondenţe în bronzul timpuriu din bazinul carpatic. Dacă grupa aici
prezentată a contribuit la constituirea culturii Jigodin, i-a împrumutat
acesteia doar motive şi modul de ornamentare cu şnurul, însăşi formele
ceramicii datorindu-se probabil unei alte componente etno-culturale mai
pregnante.
IOAN EMODl

DIE SCHNURKERAMIK AUS DEN HOHLEN VON
UND IZBlNDIŞ (BEZIRK BIHOR)

IGRIŢ A

(Zusammenfassung)
Der Artikel stellt eine neue schnurkeramische Gruppe vor, welche in den
.liehlen Igriţa und Izbindiş (Bezirk Bihor) entdeckt wurde.
Diese Hlohlen der Spătbaden- und Coţofeni-Kultur wurden von der Beviilkerung fi.ir kultiscae Zwecke und Bestattungen bentitzt.
Die schnurkeramischen Funde stammen hochstwahrscheinlich ebenfalls au~
der Zeit der Spătbaden- und Coţofeni-Kultur. Die Trăger dieser Kultur stammen
jedoch nicht aus dieser Gegend, sondern waren aus Mitteleuropa eingewandert.
18 E. A. Lanting, în Jschr. MDV, 65, 1982, fig. 1, 2; J. Batot-a, în SlovArch, 29/1,
p. 10, fig. :l.
19 Fragmente şnurate găsite, nestratigrafiate, în mediu Nir; N. Kalicz, op. cit.,
p. 43, nr. 4-6.
20 I. Emodi, în Thraco-Dacica, 6, 1985, p. 134.
21 Se presupunea o etapă anterioară a ei la: P. Roman, P. Janos, Cs. Horvath,
In SCIV A, 24, 1973, 4, 570.
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Fig. 16. Aspectul

imprimării

cu

şnur,

fragmentul din fig. 5/43/Foto/
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Fig. 17. Harta răspîndirii descoperirilor cu ceramic ă şnurat ă citate: 1. Şuncuiuş, P. Izbîndiş
2. Vad, P. cu apă 3 . Peştera, P . Igriţa 4. Oradea-Salca 5. Girişu de Criş 6. Tăşad 6. bis. Berindia? 7. Pişcolt 8 . Moldova Veche 9. B . Herculane. P. Hoţilor 10. Nandru, P . Spurcat ă
11. Gherla 12. Leu 13. Coţofenii din dos 14. Basarabi 15. Vela 16. Cornu 17. V ădastra 18.
C raiova, Sf. Dumitru 19. Sopot 20 . 1\,IiJostea 21. Bran eţ 22 . Oz<l 23 . Buj 24. Nagyhalasz
25. Tiszababolna 26 . Tiszanagyfaln 27. Tiszakarad 28 . Paszab 29 . Nyirbogdany 30. Tiszav asvari 31. Patroha 32. Teglas 33 . Debreczen - Halap 34. Hortobagy 35. Hencida 36 . Srpskf
Kristur 37. Tapioszentmarton 38. Ottomo- 39. Gurbăn~şti 40 . Hîrşova

NOI AŞEZARI DIN EPOCA BRONZULUI lN JUDEŢUL ARAD

Cercetările perieghetice efectuate de noi în judeţul Arad în perioada
1970-1987 au dus la descoperirea - alături de materiale aparţinînd şi
altor epoci 1 - a cîtorva aşezări de epoca bronzului.
Descriem în cele ce urmează materialul din aşezările descoperite în
cele zece localităţi prezentate în ordine alfabetică (Pl. I).

l. ARADUL NOU

La 1,5 km vest de cartierul Aradul Nou pe locul numit „Bufniţi",
situat pe malul sudic al Mureşului, pe o terasă înaltă au fost descoperite
trei aşezări de epoca bronzului decalate cronologic.
a) Prima aşezare se găseşte pe locul actualelor sere IAS - Aradul
Nou la mică distanţă de cursul rîului Mureş. Materialul salvat din ară
tură constă din fragmente ceramice de culoare brun-gălbuie, neagră, neagră cenuşie. Ornamentele constau din benzi de 1-2 linii formînd arcade
avînd spaţiul dintre ele haşurat, linia în zig-zag incizată în interiorul
buzei, liniuţe scurte, verticale plasate imediat sub buză (pl. II). Pe ceramica de uz comun a,par striuri:le (Kamstrich - pl. III/5) dispuse sub
formă de fascicole verticale ori acoperind în întregime vasul. Dintre ornamentele plastice întîlnim: brîul şi butonul alveolat. Formele cunoscute
sînt: amforeta, castronul, vasul borcan. Două fragmente ceramice
(Pl. III/3, 4), unul partea inferioară a unui vas de culoare brun-închis
bine lustruit ornamentat cu trei caneluri înguste, verticale căzînd perpendicular pe alte trei? precum şi un fragment din partea superioară a
unei ceşti cu toarta lată, supraînălţată confecţionat din pastă fină de
culoare brun roşiatic, ornamentate cu grupuri de 2-3 liniuţe paralele,
orizontale aparţin culturii Mureş 2 • Un fragment dintr-o cană cu gît înalt
şi pereţii arcuiţi, buza răsfrîntă şi ornamentată cu crestături oblice precum şi un fragment din piciorul unui vas-cuptor? pot fi atribuite - credem - culturii Otomani.
După pastă, forme şi ornamente majoritatea materialului aparţine
culturii Vatina în care se resimt influenţe Mureş şi Otomani II (Pl. Il/115; III/1-17). Analogii avem în zone apropiate la Cicir - Spinul lui
1 E. D., Pădureanu, Contribuţii la repertoriul arheologic de pe valea Mureşului
·injerior şi a Crişului Alb, în Crisia, XV, 1985, p. 27-52; Repertoriul arheologic
al României (manuscris), Cluj-Napoca.
2 T. Soroceanu, Consideraţii preliminare asupra ceramicii de tip Mureş, în
Banatica,. IV, 1977, p. 106 şi urm.
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Stanca 3 , Cerneşti (Jadani)4, Socodor şi Vărşand (primul nivel)'\ iar în
sudul Banatului la Moldova Veche - Ostrov 6 •
b) Cea de-a doua aşezare se _găseşte la cca 350 m vest de sere, tot în
imediata apropiere a malului înalt al Mureşului. Materialul ceramic descoperit în arătură dar şi-n malul Mureşului se deosebeşte de cel descoperit la Sere. Aici apar caneluri late, verticale, gropiţe imprimate dispuse
orizontal, proeminenţe triunghiulare trase din buza vasului (lobi), proeminenţe rectangulare.
Formele întîlnite sînt: vasul de provizii, vasul urnă, străchini cu
buza trasă spre interior. Pasta din care sînt confecţionate este fără nisip,
arderea este bună. Uneori, în spărtură apare culoarea neagră, iar la interior şi exterior avînd un slip bine lustruit (cu luciu metalic), de culoare
brun-închis sau brun-roşiatic.
In anul 1971 din malul înalt al Mureşului, din imediata apropiere
a aşezării am salvat7 o brăţară din bronz, plan-convexă în secţiune, cu
lăţimea 4 mm, iar capetele răsucite în sus. Brăţara provenea, fără îndoială, dintr-un mormînt de incineraţie, depus într-o groapă.
Pe fundul gropii, ce era în formă de sac, se găseau alături de fragmente ceramice de culoare brun închis cu luciu metalic şi o mare cantitate de cenuşă. Fundul gropii se găsea la - 1,10 m faţă de nivelul
actual de călcare.
Pe baza facturii ceramicii, a formelor cît şi a ornamentelor mai sus
arătate credem că descoperirea poate fi legată de grupul Cruceni Bet,egis, faza a II-a. Unele an1alogii le avem în Banat la Cruceni 8• O încadrare cronologică mai bună se va putea face numai după săpături şi
descoperirea unui material mai semnificativ. (Pl. III/8-11).
c) Pe o porţiune din suprafaţa ocupată de aşezarea sus-amintită dar
şi spre sud de ea apar fragmente ceramice care după pastă (neagră, bine
arsă, lustruită precum şi cea brun-cărămizie); forme (ceşti largi cu umă
rul „carenat", căniţe, urne) şi ornamente (grupuri de două linii incizate
formînd arcade încadrate de grupe de linii incizate, dispuse orizontal,
uneori complectate cu arcade, avînd spaţiul haşurat cu caneluri înguste
(2 mm), butoni înconjuraţi de caneluri semicirculare sau butoni ornamentaţi cu grupe de linii incizate dispuse în „V" şi toarte tubulare dispuse
pe buza străchinilor) pot fi încadrate în bronzul tîrziu (Br D). Anumite
analogii le găsim în cultura tumularilor 9 , iar în zonă se întîlnesc în materialul aşezărilor de la Sîmbăteni - est, Horia - vest, Neudorf - PîrîuL Roşia (infra) (Pl. IIl/12-17).
3 E. Pădureanu, Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului în ;udeţul
Arad, în Ban.atica, 2, 1973, p. 399-400 fig. 3.
• O. Radu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Vatina - săpăturile de la Corneşti, jud, Timiş, SCIV, 23, 2, 1972, p. 271-292: Idem, în Tibiscus, 2, 1973, p. 35-38 ..
> D, Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 44-88; 103-124.
~ Gh. Lazarovici C. Săcărin, în Banatica, 5, 1979, p. 71-105.
7
Brăţara a fost predată în anul 1972 Muzeului judeţean Arad.
s O. Radu, Cu privire la necropola de la Cruceni (jud. Timiş), în SCIV, 24.
3, 1973, p. 503-520, pi. 7/1, 6; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracip. 159-187.
lor timpurii, I. Bucureşti, 1978, p. 40-46, fig. 22/1, 6.
0 T. Kemenczei, in ArchErt, 93, 1966, p. 65-97; Idem, in ArchErt, 95, 2, 1968.
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2. ATUD -

UZINA DE APA

La cca 1,5 km est de .municipiu, în apropierea noii uzine de apă, pe
malul stîng al pîrîului Firiteaz se găseşte un tel1 eneolitic (Tisa III =
Tisz.apolgar) care este suprapus de o aşezare de epoca bronzului. Material ul arheologic recoltat de la suprafaţă constă din fragmente ceramice
bop:it ornamentate şi un fragment de topor din piatră, şlefuit. Pasta
conţine uneori nisip fin şi este de culoare brună la exterior, neagră la
interior şi cenuşie. Ornamentele constau din:. striuri neregulate (Bensenstrich). regul1ate cu pieipten (Kamstrich), triunghiuri haşurate, incizii,
caneluri fine, caneluri late - orizontale sau oblice, bandă în zig-zag ornamentată cu impresiuni fine, semilunane, puncte imprimate, ailveole,
crestături, impresiuni cu o 'lamă triunghiulară s-au cu piaptănul. Dintr•
ornamentele plastice amintim brîul alveolat sau crestat, butonii conici,
proeminenţ,a creastă de cocoş ş.a. Dintre fornne amintim: castronul Cfll
marginea mai înaltă şi scobită în dreptul torţilor, va-sul - ,,opaiţ", oala.
vasul de provizii, străchini, vasul- borcan. (Pl. IV, V). După pastă, formă
şi ornamente aşei;area poate fi atribuită cuHurii Otomani faza I/II-II în
care sesizăm influenţe Vatina şi se pare Wietenberg. Cele mai apropiate
analogii le avem în zonă la Cicir - Spinul lui Stanca 1 0, Socodor 11 , Văr
şand1·2 sau în nordul Banatului la Corneşti (Jadani)1 3 • În sudul Banatului analogii la Gornea - Păzărişte, Moldova Veche - Ostrov (Hunca) 14
sau Valea Timişului (pentru un orizont timpuriu vezi ornamentul cu
măturicea şi brîul sub buză 15 •

3. BUDROGUL NOU

La cca - 800 m de satul Bodrogul Nou dintr-un loc situat la sud
de Mureş, numit „către vale", un dîmb natural, pe malul vechiului curs
al Mureşului, au fost culese fragmente ceramice atribuite epocii bronzului (PI. VI/1-8).
Formele sînt greu de precizat. Cîteva fragmente ceramice, de culoare brun-gălbuie, bine arse: unul ornamentat cu caneluri înguste (2 mm)
sub formă de ghirlandă susţinută de alte două linii canelate pornind de
lingă fundul vasului (ornamentat şi el cu benzi din caneluri înguste),
altul ornamentat cu motivul ~ira'rei, pot fi atribuite culturii Mureş 1 •.
Celelalte fragmente ceramice, de cu1loare neaigră, brun-închis sau b:runJ;?ălllbui, ornamen'tlate cu butoni conici, asociaţi cu caneluri înguste, semi10
11

12

E. Pădureanu, în Banatica, 2, 19î3, p. 399-400, fig. 3.
Supra nota 5.
Ibidem.

Supra nota 4.
14 Gh. Lazarovici C. Săcărin, op. cit., p, 71-105: S. Morintz, Contribuţii ... ,
p. 17-22, fig. 5-6.
15 Cf. M. Gumă N. Gumă, în Banatica, 4, 1977, p. 50-52, pl. VIII-IX.
16 Supra nota 2; D. Popescu, Die Friihe u11d Mittlere Bro-nzezeit in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1944, p._ 54-79, pl. IV-VIII.
ll
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circulare, striuri, caneluri oblice, impresiuni după pastă şi ornamente,
pot fi atribuite culturii Otomani, faza tîrzie. Unele analogii le avem
la Valea lui Mihai1 7 şi Pişcolt 18 •
4. CUVIN (COM. GHIOROCJ

Din malul van Danciului situată la nord de sat, cît şi de pe platoul
înalit din coasta Podgor,i.ei arădane am adunat (1986) materiale ceramice
care după pastă şi cele cîteva ornamente pot fi atribuite epocii bronzului
(Pl. VI/9-12). Intîlnim striuri fin incizate, unele cu piaptănul, altele
cu măturica. Pe o buză apar impresiuni oblice asociate cu benzi de linii
orizontale încadrînd spirala. Pasta conţine puţin nisip. Culoarea variază
de la negru cu pete brune la cărămiziu. În interior întîlnim slip negru.
Cu excepţia unui fragment de căniţă, formele sînt dificil de precizat.
Cultural, pe baza puţinului material recoltat, aşezarea o legăm de culturo Otomani, faza II, în dare nu sînt exduse influenţe Wietenberg 19 •
5.

FRUMUŞENI

(COM. FINTINELEJ

La cca 2,5 km sud de sat, pe o porţiune mai înălţată, înconjurată
de două văi milăştinoase au fos.t adunate din arătură fragmente ceramice
de culoare neagră, cărămizie, brună, brun-cenuşie. Arderea este buni'1,
netezirea este superficială. Ornamentele constau din striuri regulate
(Kamstrich), striuri cu măturicea, arcade suprapuse haşurate, tiriunghiuri haşurate, mici alveole dispuse pe buze, linie în zig-zag, haşurată
la interior. Formele ce se pot preciza sînt: strachina, castronul, ceşti,
căni cu gitllil înalt şi pereţi a:ricuiţi şi urna (PI. VII/1-4). După pastă,
forme şi ornamente materialul aparţine cultwrii Vatina în care sesizăm
influenţe Otomani I/II. Unele analogii le întîlnim în zone apropiate:
Cidr - Spinul lui Stanca 2° Corneşti (Jadani, jud. Tirniş)21, Moldova
Veche - Ostrov (Hunca)2 2 •
6. HORIA

In hotarul comunei suburbane Horia, au fost descoperite mai multe
de epoca bronzului aparţinînd unor faze diferite.
a) La sud de comună, pe locul numit Slatini, din pereţii unui canal

aşezări

17 T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1978,
p. 56, 62, pl. XXXIV /15-24; S. Morintz, op. cit., p. 164, fig. 92/2, 4.
tH T. Bader, op. cit., pi. XXI.
19 Tot în Podgorie, la mică distanţă se găseşte o aşezare de epoca bronzului,
fortificată, în care întîlnim material Wietenberg: E., D. Pădureanu, Cu privire la
aşezarea fortificată de la Păuliş Dealul bătrîn (manuscris). Lucrarea prezentată
la sesiunea „Aradul, permanenţa în istoria patriei", 13-20 mai 1984, Arad: E. D.
Pădureanu., în Crisia, XV, 1985, p. 36, nota 82.
ID Supra nota 3.
21 Supra nota 4.
22 Supra nota 6.
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aferent celui principal de irigaţie (Matca-Ier) am salvat material arheologic constînd din fragmente ceramice, unelte din piatră şlefuită şi cioplită şi din os (Pl. IX/1-16).
O caracteristică a ceramicii de aici este procentajul ridicat de nisip
din pastă. Arderea C'ste relativ slabă. Predomină ceramică de uz comun
şi cea semifină. Culorile sînt: cărămiziu, cenuşiu-gălbui, negru, negrucenuşiu, gălbui. Ornamentele constau din: striuri neregulate, adînci şi
distanţate, uneori formînd reţea de romburi, striuri cu măturica (Bensenstric:;1), gen scoarţă de copac, striuri regulate (Kamstrich), crestături p~
b~, impresiuni cu un vîrf dreptunghiular în secţiune. Pe un singur
fragment, din pastă fină, apare arcada formată din 4, 6 linii fin incizate. Dintre ornamentele plastice amintim: brîul crestat sau alveolat,
proeminenţe conice sau alungite. Formele cunoscute sînt: vasul de provizii, vasul - tigaie pentru fript peşte, castronul, vasul - borcan.
După pastă, ornamente şi cele cîteva forme materialul aparţine culturii: Otomani faza I-a şi I/II. Unele analogii le avem la Gornea - Vodneac şi Gornea - Ţărmuri în sudul Banatului 23 , iar în zonă, la Cicir Spinul lui Stanca 2 4, Socodor şi Vărşand (nivelul inferiorf 5 •
b) La cca. 500 m sud-vest de comună, din arătură, provin fragmente
ceramice care pot fi atribuite culturii Otomani, faza a II-a şi a III-a. Ceramica este confecţionată din pastă de culoare cărămiziu-roşcată, neagră
uniform arsă, cenuşie, brună-gălbuie (în spărtură neagră). Un fund de
vas, drept, este confecţionat din pastă grafitată.
Ornamentele constau din grupuri 2-3 linii uneori terminate cu
puncte, caneluri înguste în ghirlandă, romburi incizate, striuri nereg11late. Dintre ornamentele plastice întîlnim: brîul crestat oblic, butom1l
conic înconjurat de canelură circulară puţin adîncă, fiind subliniat de
înţepături circulare (motivul solar), butonul plat, ascuţit, orientat cu
vîrful în jos şi înconjurat de caneluri semicirculare, puţin adînci. Un alt
ornament plastic este butonul „creastă de cocoş", toarta plată sub form:1
de bandă. Fundul vaselor este drept sau subliniat printr-un inel. Formele
cunoscute sînt: vasul urnă, castronul, ceşcuţa, ceşti, străchini plate cu
umărul carenat, vasul de provizii cu profil drept. Unele analogii le avem
la Vărşand 26 la Gornea - Păzărişte în mediul culturii Vatina 27 , Pişcolt
şi Cehăluţ 23 .

c) La cca. 300 m de oomună, în partea vestică, pe o porţiune mai înăl
pe malul unor vechi cursuri de apă (braţe ale Mureşului?), s-au
recoltat din arătură un bogat material constînd din fragmente ceramice.
Ornamentele sînt bogate şi constau din: triunghiuri cu vîrful în jo<; şi
arcade haşurate cu caneluri fine, caneluri înguste verticale sau oblice,
caneluri late însoţite de un şir de puncte imprimate, arcade sau ghirlande din două linii incizate, cîrlige spiraliere, ornamentul canelat în
formă de inimă, butonul ascuţit însoţit de caneluri semicirculare, caneluri înguste terminate cu puncte imprimate, caneluri late oblice dispuse
ţată situa.tă

23

24
20

211
27

2"

Ibidem fig. 3/1-22.
Supra nota 3.
Supra nota 5.
Ibidem, fig. 64/1 - 3, 5.
Gh. Lazarovici - C. Săcărin, op. cit., p. 87.
T. Bader, op. cit., p. 62, pi. XXXI.
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pe diametru maxim, ghirlande din care coboară oblic grupuri de trei caneluri fine, alveole înconjurate de puncte înţepate (motivul solar), ghirlande din două linii incizate dispuse pe fundul vasului formînd motivul
:stelar. Dintre ornamentele plastice amintim: proeminenţe apucătoare
(buton dublu), nervura orizontală, brîul alveolat, proeminenţe „creastă
de cocoş".

Formele cunoscute sînt: ceşti plate cu gura largă şi umărul carenat
(cele mai numeroase), ceşcuţe, căni şi căniţe, vasul-castron cvadrilobat,
castronul tronconic, vasul de provizii în formă de sac, vasul - cuptor,
vasul - urnă. Un fragment ceramic pare să aparţin{1 unei vetre portative. Pasta este de culoare castanie, gălbuie, brun închis,'\, cărămizie,
ne.igră (arsă uniform şi lustruită).
In general arderea este bună. După pastă, forme şi orn~unente materialul de la Horia - V est poate fi atribuit eul turii Otomani, fiaza
finală (PI. X; XI; XII).
Unele analogii le avem la Pişcolt, Cehăluţ 2 ! 1 - pe cursul mijlociu
al Mureşului3°, Otomani - Cetatea de pămînt (ultimele niveluri)3 1 iar în
zona Sîmbăteni - est (infra), Aradul Nou (Bufniţi) - infra, Neudorf Pîrîul Roşia (infra), Bodrogul Nou - Către vale (infra).

i. LIPOV 11 BA.I

La 1,5 km sud de staţiune, din ma!lruriile pîrîului Şiştarovăţ oa şi
din albia lu~ au foot oounate materiale arheologice aparţinind epocii bronzului. (Pl. XIII/1-7). Materialul constă din fragmente ceramice şi o lamă
{de cuţit?) din bronz. O caracteristică a ceramicii de aici este procentul
ridicat de nisip din pastă, ardere slabă şi slaba conservare a ei. Pasta
este de culoare cărămizie, brun închis şi neagră. Slipul, negru sau brun
închil5, a picat la majoritatea fragmentelor. Ornamentele întîlnite sînt:
arcade incizate sau canelate, rareori haşurate, grupuri 2-3 caneluri înguste verticale, caneluri semicirculare înguste însoţite de înţepături,
puncte imprimate încadrate de caneluri înguste orizontale, caneluri
oblice, scurte, plasate pe diametrul maxim, arcade din alveole făcute
prin apăsare cu degetul, butoni ascuţiţi însoţiţi de caneluri înguste semicirculare. Ornamentele plastice sînt: brîie alveolate sau crestate, butoni
conici dubli, proeminente „creastă de coc~". proeminenţe triunghiulare.
trase din buz,i. Formele cunoscute sînt: vasul de provizii cu profil drept,
vasul-borcan, ceşti, căniţe, ceşti pîntecoase, străchini, castronul şi urf.l.a.
Materialul după forme, pastă şi ornamente poate fi atribuit culturii Otomani - faza a III-a. Unele analogii le avem în aşezările din sud-vestul
Transilvaniei32 şi la Biharea - Lutărie 33 •
Supr<.1 nota 29.
I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani din sud-vestul
Transilvaniei, in ActaMN, XV, 197S, p. 64-83.
a1 T. Bader, op. cit., p. 62,
3l! Supra not.i 30.
aa S. Dumitrai;cu, în Ziridava, XIII, 1981, p. 75 şi urm., pi. I-VIII.
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8. N1',1JDOR1''

La cca. 1,5 km vest de satul Neudorf, la sud de Mureş, nu departe
de locul unde şoseaua Timişoara - Chesinţi - Lipova se uneşte cu
şoseaua Arad Zăbrani Lipova, pe locul numit pţriul Roşia, de pe
o terasă înaltă înconjurată pe o porţiune de Pîriul Ţiganilor şi Pîrîul
Roşia au foot recoltate din arătură :fragmente ceramice atribuite unei etape
tîrzii a epocii bronzului (Pl. VII/5-9). Pasta este de culoare brun-cără
mizie arsă uniform (conţine nisip fin în mică cantitate) alteori în spăr
tură sînt negre, la exterior gălbuie cu slip lustruit. Ornamentele constau
în caneluri (de 15 mm) înguste, caneluri late, verticale, caneluri înguste
semidoculare care înconjoară butonii conici. c.a forme recunoaştem: că
niţa, vasul-strecurătoare şi strachina. După forme, pastă şi ornamente
materialul l-am putea atribui unei etape evoluate a culturii Otomani IIL
Material similar în zone foarte apropiate există ia Horia - vest, S\mbăteni est, Aradul Nou - Bufniţi.

9. SIMBĂTENI (COM. PAULI.5)
-

-

La est de sat, ou ocazia arături'lor (1980) dt şi a desţelenirii unei
porţiuni de izlaz (1985), dintr-un loc situat pe malul unui vechi curs al
Mureşului, au fost adunate din arătură fragmente ceramice de culoare
cărămizie, brună, cenuşiu-castanie şi neagră. Ornamentele constau din:
caneluri semicircu'lare însoţind butonul ascuţit orientat cu vîrful în sus,
caneluri orizontale îniioţite de caneluri în ghirlandă, puncte imprimate
încadrate de caneluri înguste, orizontale, caneluri scurte fncadrînd butonul organic subliniat cu înţepături circulare (motivul solar), alveole
însoţite de puncte înţepate, cîrlige spiraliere sau îmbucate, grupe de două
linii incizate formând ghirlande încadrînd spirala? şi alcătuind un motiv
stelar (plasat pe fundul vasului), caneluri concentrice însoţite de puncte
imprimate dispuse în jurul fundului inelar, arcade şi ghirlande (spaţiul
dintre ele fiind haşurat cu caneluri înguste (de 2-3 mm), decor cu piaptăn (kamstrich). Dintre ornamentele plastice, alături de butonii conici,
avem 31pucători recta~ulare ornameţitate cu caneluri, brî1;1ri imprimate,
nervura simplă sau crestată oblic, proeminenţe-apucătoare li?en „a-eastă
de cocoş". Focmele cunoscute sînt: vasul-urnă, strachina, căni, căniţe,
vasul de prO'Vizii cu profil drept. După pastă, fonme şi ornamente, aşeza
rea aparţine culturii Otomani, faza tirzie (III-IV?). Analogii sint în Bihor la Biharea - Lutărie 34 , în nord-vestul ţării3-\ în zonă la: Pău~ Dealu Bătrîn (uJ.timul nivel)36, Bodrogul - Nou, Aradul Nou, Horia Vest. (Pl. VII/13-18; VIII/1-16).
14

Ibidem.
T. Bader. op. cit., p .. 52-57: pi. XXXIII.
:,,s Supra nota 19.
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10. VINGA

La sud de comună, în dreapta şoselei Arad - Timişoara, lîngă locul
numit Izvor pe o coastă, au apărut în arătură (1970) fragmente ceramice,
de culoare neagră, pastă fină, bine lustruite ornamentate cu arcade
· suprapuse haşurate (Pl. XIV /7). Starea fragmentară n-a permis reconstituiri de forme. După pastă şi ornamente pot fi atribuite culturii Va·tina37.

•

Materialul arheologic prezentat mai sus provine din aşezări deschise,
nefortificate (eventual la Neudorf - Pîrîul Roşia şanţul şi valul de apă
rare ar putea să aparţină şi epocii bronzului), situate pe terase înalte
în imediata aprqpiere a Mureşului sau a unor braţe ale lui şi a altor surse
de apă (Valea Firiţeazului, Valea Ţiganilor).
Materialul de:.coperit, extrem de fragmentar, fără observaţii stratigrafice, nu a putut permite o încadrare cronologică mai fină. Totuşi cronologic materialul descoperit acoperă întreaga epocă a bronzului.
Aşezările au fost atribuite culturilor Vatina, Otomani, Cruceni-Belegis. Influenţe culturale şi chiar etnice Mureş şi Wietenberg nu pot fi
negate (pentru ultima cultură, cursul Mureşului a jucat un rol deosebit).
Din păcate nu putem afirma cu certitudine dacă avem aşezări Vatina
cu influenţe Otomani ori invers.
Prezenţa unor aşezări hibride în anumite etape cronologice sînt de
admis datorită interferenţelor culturale şi · etnice pe cursul superior al
Mureşului. Intr-o etapă tîrzie, faciesurile de mixtură stau fără îndoialc'i
· la baza hallstattului timpuriu în zonă (în acest sens probleme interesante
ridică materialul de la Sîmbăteni, Horia Vest, Neudorf şi Bodrogu1
Nou).
EUGEN D. PADUREANU

NOUVEAUX HABITATS DE L'EPOQUE DE BRONZE DANS
LE DEP., ARAD
(Resume)
L'auteur presente des materiaux archeologiques (surtout de Ia ceramique) de
l'epoque de bronze decouverts a la frontiere de dix localites du departement.
Quoique des observations stratigrafiques qui permettaient une periodisation chro.nologique plus fine manquent, le materiau decouvert couvre l'epoque tout entiere du bronze. On a pu J'attribuer aux cultures Otomani, Vatina, Cruceni-Be' legi!. ·
On admet certaines influences des cultures Wietenberg et Mureş. On ne peut
nier ni les interferences culturelles et ethniques entre Ies cultures Otomani, Vatina
et Mureş qui probablement ont genere un facies de mixture difficile a definir. A
l'epoque moyenne et tardive de bronze on constate ici egalement des influences de
mes588ers de la culture des enterrements tumulaires.
· Les localites de Simbăteni, Horia, Bodrogul-Nou et Neudorf appartiennent a
une periode tardive de l'epoque de bronze sensiblement plus proche de la premiere epoque du fer.
Les decouvertes sont dans la proximite de Mureş ou d'autres sources d'eau.
A l'exception de celle de Neudorf qui pourrait etre fortifiee, le!> autres sont de
sieges Iibres, situees sur des terresses hautes.
17
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢA
IN HOTARUL COMUNEI ICLOD
(III)•

In cursul anului 1987 activitatea cercului „Prietenii muzeului" a
fost destul de fructuoasă prin descoperirea unor vestigii în obiectivele
arheologice amintite în partea a U-a; descoperirea unor obiective ca cele
de la „Posconiţa", ,,Rît la punte" şi Iclozel „Gheţari"; executarea a două
secţiuni în curtea muzeului împreună cu specialişti ai Muzeului de istorie
al Transilvaniei. Materialele rezultate din aceste secţiuni vor fi comunicate după încheierea lucrărilor 1 .
Obiectiv 13 - Grădinile Texas.
Epoca rorr.,ană t'irzie. Ceramica uzuală este de culoare cenuşie, din
pastă amestecată cu nisip şi pietricele (fig. 2/3).
Epoca prefeudală (sec. VI-VII). Fragmentele ceramice descoperite
sînt: de uz casnic, lucrate cu mina din pastă de culoare brună închis cu
amestec de pietricele (fig. 1 / 1); fragment ceramic din pastă grosieră,
lucrat cu mina, de culoare brun-gălbuie cu amestec de nisip şi pietricele
şi cu ornamente din incizii late în zig-zag (fig. 2/5); fragment ceramic
s<'mifin. lucrat la roată, de culoare cenuşiu-galben, din pastă nisipoasă
(fig. 1/2); fragment ceramic de culoare cenuşiu-negru, din pastă nisipoasă (fig. 1/3); fragment ceramic de culoare cenuşie, cu caneluri (fig.
2/4); fragment ceramic semifin de culoare cenuşie ce reprezintă un fund
de vas (fig. 2/2).
Obiectiv 4 - Pămîntul Vlădicii, zona D.
Din această zonă au fost giisite de către elevii şcolii următoarele
unelte: o dalUi s2u toporaş (fig. 1/4); un topor înalt (fig. 1/5) şi un topor
d;·cptun.;;biular (fig. J./6).
Obiectiv 24 - lclozcl - ,,Gheţari"'
Obiectivul este situat între podul 2 dinspre satul Iclozel, în direcN, la aproximativ 110-120 m, pe malul stîng al Someşului, Intre
actuala balastieră şi calea ferată. Elevul Rusu Gheorghe din clasa a
VIII-a A aduce la şcoală în martie 1987 un topor de aramă.
Toporul este din aramă pură, cu patină bine păstrată, de culoare
verzuie (fig. 2/1).
ţia

'' Prima parte :i a[)ărut de Gh. L,1,::irovici. A. Bulbuc, Desct'lperiri arheologic,•
i.1 ho·cr·,iJ comunei Icl'.Jd, în AmLlum, XXI, Hl83, p. 161-166: partea a doua: /\.
,:,1 11·.;r Nrri dl'<r-or„riri -~i r-ercctări arheologice de suprafaţă in hotarul comunei
lclod, în Acta MN, XXII-XXIII, 1985-1986.
1 S2!ectarea şi determi:1area materia!elor pe care le publicăm s-;3
sprijinul lui Gh. Lmzarovic.i, fapt p12ntru care ii mulţumim călduros.

34 -

Acto. Musei Napocens!s, voi. XXIV-XXV (tn,-t9S8)
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Toporul face parte din seria topoarelor-tîrnăcop cu braţele în cruce.
înspre interior este puţin lăţit. In zona de înmănuşare nervura
a fost accentuată. Cea mai apropiată analogie este tipul Tîrgul Ocna, iar
ca tip şi formă cel mai aproape se leagă de exemplarul descoperit la
Orosfaia.
Profilah1ra mai accentuată a lamei exterioare de la braţul secure,
îl apropie de tipul Jaszladany, varianta Şincai av:înd anaiJ.ogii în exemplarul de la Şincai şi Dubova. Spre această din urmă variantă ne îndreaptă şi alte analogii 2 •
In zonă a fost descoperit şi un fragment de picior de cupă din pastă
cenuşiu-gălbuie, nisipoasă, aparţinînd culturii Tiszapolgar. Totodată, au
fost descoperite şi alte două fragmente: unul decorat cu măturicea, altul
cu incizii, ambele datînd din epoca bronzului (fig. 3/2-3).
In zona Iclodului au fost descoperite şi alte topoare de aramă între
care un fragment de tăiş de la un topor-tîrnăcop de tip Jasziadany, varianta Bradu (Ibidem pl. 26/190 B) descoperit undeva în zona aşeziirii
A, obiectiv „Pămîntul Vlădicii", după cît se pare.
Manşonul

Rit la punte.
Obiectivul este în apropierea balastierei, respectiv a zonei dinspre
lclozel, dar pe malul drept al Someşului, la aproximativ 20 m în aval şi
amonte de puntea peste Someş din faţa gării.
Ca urmare a unei periegheze organizate în toamna anului 1987 s-au
găsit : fragmente ceramice, printre care o toartă de vas cu ornament
în zig-zag, aparţinînd epocii bronzului. Ceramica este fină, de culoare
neagră-gălbuie, din pastă nisipoasă; fragment ceramic aparţinînd culturii
Wietenberg, faza II/III (fig. 3/4) cu crestături, lucrat din pastă cenuşie.
Fragmentul face parte din categoria grosieră, precum şi un fragment ornamentat cu măturicca (fig. 3/8). Tot în această zonă s-au semnalat şi
cîteva fragmente ceramice aparţinînd epocii romane. O ceramică fină de
culoare gălbuie (fig. 3/6 şi 7).
Obiectiv 25 -

Obiectiv 26 - Poşconi(â.
În partea de NV a satului Iclod, deasupra cimitirului, în locul numit
Posconiţa, la aproximativ 25 m de marginea de NV a cimitirului, în noiembrie 1987, elevul Selar Victor din clasa a VI-a A a găsit un nucleu d-~
obsidian (fig. 3/9).
Obiectiv 9 - ,,I.a ]Joroaie".
Pe malul stîng al Vi"'iii Alunişului, la aproximath· 20 m, în direcţia
~V de secţiune, în grădina cetăţeanului Mureşan de pe strada Aluni~ului s-a. găsit un nucleu albăstrui din şist (corneene) cu urme de
prelucrare (fig. 3/10).
Obiectiv 11 - Tabla popii.
~oi cercetări de suprafaţă s-au efectuat în toamna anului 1987. D~
data aceasta zona A a fost împărţită în patru sectoare (carouri) a 10/20 m.
~ Ale11:andnl Vlllpe, IDu A:ttc viul flcilc i11 Rli•hin, II, la Priilti.,torischs
Breaze{liaie, IJI, 5, pi. 17 /128-129 şi 22/165 ş,a.
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ceramicii descoperite la

suprafaţă

în aceste carouri se

prezintă

astfel:
Epoca bronzului
Cultura Noua
Ep:,ca hallstattir.nii
Epoca Latene
Epoca romani
Secolele IV - V

C1
I

C.

4!

40

c.

c,

19

24
4
5

14
15

2
2
5

Epoca Latene
Ceramică fină

tată

de culoare
cu alveole (fig. 3/11).

cenuşiu-negru

cu slip

vînăt.

Este ornamen-

Epoca bronzului
In C, din zona A s-au găsit fragmente ceramice de culoare neagră.
lucrată cu mîna. Reprezintă o buză de vas îngroşată (fig. 3/12) aparţi
nînd probabil oul1turii Noua sau epocii fierului.
Epoca hallstattiană
Din evidenţa ceramicii descoperite reiese că majoritatea ceramicii
in cele patru carouri este din epoca hallstattiană. In general este o ceramică fină, de culoare neagră-roşie (fig. 4/1); neagră cu slip albăstrui
(fig. 4/4) sau ceramică de culloare ga:Ilbenă reprezentînd o buză de
vas (fig. 4/2).
Epoca romană şi romană tîrzie.
În caroul 2 s-a semnalat o ceramică
albăstrui, cu incizii (fig. 4/5 şi 6).

fină

de culoare

cenuşie

cu slip

•
l din curtea muzeului s-a găsit un fragment ceramic
cu mîl şi resturi organice, fragment găsit
către partea inferioară a stratului de cultură. După factură fragmentul
aparţine a ceea ce mai nou a fost definit „grUl()ul Gllău" 3 •
Cercetările de suprafaţă efectuate la Iclod au dus la
descoperirea
unor noi şi interesante materiale care au îmbogăţit cu noi puncte harta
arheologică a comunei şi a zonei. Dintre piesele descoperite, toporul de
aramă este deosebit, fiind un obiect important din patrimoniul cultural
In

din

secţiunea

pastă gălbuie amestecată

naţional.

AUREL BULBUC
1 Grup cultural identificat de Z. 1'almar la Gilău: Z. Kalmar, Materiale neoeneolitice intrate în colec~îa Muzeului de istorii! al Transilvaniei, în ActaMN. XXI,
p. 393 no. 18; Gh. Lamroviei, Neoliticul tirziu în nord-vestul României, în ActaMP,

10, 1986, p. 16-17, 26-28, vezi aici răsplndirea şi bil>liografia; Gh. Lazarovici Kalmar, Prospecţiuni şi cercetdri arheologice de salvare pe teritoriul municipiului şi judeţu.lui Ch,j, fn ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 723 şi urm.
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A ICLOD

(III)

(Resume)
Les recherches effectuees a surface dans Ies anRees 1987 et 1988 ont fourni
de nouveaux details enricb.issant la carte archeologique de la commune Iclod. Les
decouvertes completent Ies informations jusqu'ici publiees (Apulum, XXI, 11183,
pp. 161-166; ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986), concernant l'epoque prehistorique i;ur Ie territoire dudit village.
Le numerotage des objectifs est continue dans l'ordre deja connu des articles
mentionnei;.
Objectif No. 13. lclod Grădinile Texas. La ceramique, Ies briques, Ies os
cueillis sur le terrain attestent une l;iabitation secondaire ou saisonniere dans
l'epoque romaine tardive (IVe-Ve s.) et celle prefeodale (Vie-VIie s.). 11 s'agit
de la ceramique ornementale avec d'incisions ondulees et de bandes ondulees.
Objectif No. 4. lclod Pămîntul Vlădicii, zone D, c'est-,1-dire la partie de
N-NE de l'etablissement neolithique ou Gh. Lazarovici a execute de fouilles archeologiques en 1973-1987 (voir ActaMP, 10, 1986, pp. 15-46; Materiale, 1983,
pp. 50-61, Apulum, XXIV, 1986, pp. 25-41). Le materiau recemment cueilli marque l'existance de l'llabitation dans La zone N du territoire lclod I et de son exterieur, au temps de la phase d'Iclod 11-111. Nous mentionnons parmi Ies pieces un
ciseau, une hache haute et l'une rectangulaire.
Objecti,1 No. 24. Iclozel - Gheţari. Parmi Ies pieces plus importantes il y a
une aaohe-levief' de type Jaszladany, les variantes Tîrgu-Ocna et Şincai. Un fragment de coupe de type Tiszapolgar indique peut-etre que les deux decouvertes
sont contemporaines.
Objectif No. 26. lclod Poşconiţa. Un noyau d'obsidienne trouve en dehors
du contexte archeologique ciudit lieu.
Objectif No. 9. lcl-od - La Doroaie. A apr. 20 metres Nord-Ouest de la maison
de type Coţofeni on a decouvert un noyau de schiste.
_ Objectif No. 11. Jclod - 'l'abla Popii. La zone a ete divisee en de carreaux
(voir Tab. 1). Ains"i l'on a const,1\e que Ies materinux de l'epoque du bronze 11ppnrtiennent a la culture Wietenberg tardive et a la culture Noua (BD - Ha A). 11 Y a
de materiaux, en premier rang ceux de la ceramique grise, qui indiquent que la
zone fut habitee dans Ies IV"-V" siecles,
D'autres objectifs sont ~-ignales dans la cour du musee (ce point archeologique figure dans Ies inform;ttiuns anterieurement publiees sous le nom Iclod Moara F.N.C.).
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Fig. 2 . Iclorel. I Gheţari obiectiT ·24_ Topor de ai-amil, epoca cuprului; 2- 7 Grildiuile Tex~
obiectiv 13; 2-4 ceramică romană tîrzie, sec. V; 5 ceramicii prefeudală [sec. VI- VII ] ; 6- 7
ceramică hallstattiană .
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Fig. 3 . Iclocl I . Rit la punte , obiectiv 25, ceramică aparţinînd culturii T-iszapolgar; 2-3
ceramică din epoca bronzului ; -4 - 5 ceramică aparţinînd cultnri-i Ti'szapolg-a r ; 6 - 7 ceramică romană ; 8 Tclo~el - "Gheţari obiectiv 2-4, ceramică din epoca bro•1zulni; 9 Poş.coniţă, obiecfrr
!'6, nucleu de obsidian; 10 . .,La Doroaie" , obiectiv 9, nucleu albăstrui din şist [corneelile ] ;
11- I 2, Tabla Popii, obiectiv I 1, ceramică aparţinînd epocii bronrnlni -şi Latcnc; 13. Xo·ara
C.A .P. - curtea lCuzcttlui, obiectiv 20, S 1 , c-cramică aparţin.inel grnpuhii Gil:iu.
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OPINII PRIVITOARE LA STRATIFICAREA SOCIETAŢII DACICE
(sec. I î.e.n. - I e.n.)

Ritmul continuu accelerat al dezvoltării economice, urmare directă
a progreselor, de-acum cunoscute, înregistrate în dezvoltarea agriculturii,
a meşteşugurilor şi a relaţiilor comerciale, a creat condiţiile diferenţie
rilor în cadrul societăţii dacice. Toţi cercetătorii care au abordaţ această
chestiune sînt de acord în a admite diferenţierea socială mai ales pe
durata secolelor I î.e.n.-I e.n. chiar dacă aprecierile privitoare la profunzimea acesteia nu sînt aceleaşi. ln privinţa precizării stadiului atins
de stratificarea socială descoperirile arheologice oferă, prin firea lucrurilor, indicii limitate, iar sursele literare şi epigrafice nu sînt îndeajuns
de detaliate pentru a putea desprinde din conţinutul lor nuanţele atît:
de necesare într-un astfel de domeniu.
Incă Rerodat, relatînd presupusele fapte ale unui personaj real cu
numele Zamolxis - în existenţa căruia, de altminteri, nu credea menţiona întîlnirile periodice ale acestuia cu fruntaşii ţării1. Strabo apoi,
tot în legătură cu Zamolxis, vorbea de conducători şi de popor2 • La rîndul său, Iordanes, preluind informaţii mai vechi, îi amintea pe cei de
neam ca purtînd numele de tarabostes, mai tirziu de pileati, precizînd că
dintre ei se alegeau regii şi preoţii3, iar în alt Ioc pe aceia'?i pileati şi pe
capillati, cei din urmă constituind „restul poporului" 4• De pileati şi de
comati vorbeşte Cassius Dia referindu-se la soliile trimise de Decebal
la Traian în timpul primului război, adăugind că cei din urmă aveau
mai puţină trecere la daci 5 •
Rezultă, aşadar, existenţa în societatea dacică a două pături: tarabostes-pileati şi capillati-comati, cei dintîi constituind, după toate indiciile, aristocraţia şi avînd chiar un însemn exterior distinctiv, acel pileus,
iar a doua categorie nenobilii, adică masa poporului care, după spusele
lui Cassius Dia, se bucurau de mai puţină trecere la daci.
Dar autorii moderni nu dau aceeaşi accepţiune termenilor tarabostes-pileati şi capillati-comati, interpretările diferite pornind de la textul
lui Iordanes, incit este necesară reamintirea lui. Getica, 40: ,,El {Dia) spune
că acei dintre ei care erau de neam s-au numit la început tarabostes,
iar apoi pileati: dintre ei se alegeau regii şi preoţii". Getica, 71: ,.Căci
atunci a ales dintre ei (Deceneu) pe bărbaţii cei mai de seamă şi mai
înţelepţi pe care i-a învăţat teologia, i-a sfătuit să cinstească anumite
divinităţi şi sanctuare făcîndu-i preoţi şi le-a dat numele de pileati
1

IV, 95.
VII, 3, 5.
3 Getica, 40.
• Op. dt., 71-72.
0
LXVIII, 9, 1.
2
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fiindcii, dupii cum cred, avînd capetele acoperite cu o tiară, pe care o
numim cu a:It nume pileus, ei făceau sacrificii. 72: restul poporului a
dat ordin să se numească capillati ... :rn.
Înainte de orice este de remarcat contradicţia dintre cele spuse de
Iordanes în cartea 40 a Geticelor sale, pe de o parte, şi cele din cărţile
71-72, pe de alt,-1 parte. In treacăt apoi este de notat că relatarea din
cartea 71 a servit drept suport documentar ,pentru susţinerea unei „retfonne" religioase înfăptuite de Deceneu 7, dar care nu face obiectul acestor rînduri. Fără a intra în detalii privitoare la sursele de informaţie
ale lui Iordanes 8 este de amintit doar că principalele le-au constituit
'operele lui Dion Chrysostomul şi Cassiodorus 9 •
După cei mai mulţi dintre cercetătorii moderni
(Gr. Tocilescu,
V. Pârvan, C. Daicoviciu, N. Gostar, H. Daicoviciu etc.) tarabostes-pileati
constituiau aristocraţia şi aveau ca însemn exterior acel pileus, iar ·capiUati-comati nenobilii. adică masa poporului fără ascendenţă aristocratică. Pc'ireri întrucîtva dr 1Y;ebite a formulat A. Bodor care, pe baza a'ceJuiaşi text al lui Iordanes, conchidea că în societatea geto-dacică s-au
format trei grupuri sociale deosebite: ,,cei oare erau de neam ... , numiţi tarabo.sites sau pileati, prP.o\ii recrutaţi din rîn<lurHe acestora şi restuJ poporului . . . adică capillati. Cu alte cuvinte, exista o aristocraţie laică~
una religioasă şi poi-,.:··• 1 1_ de rînd" 10 . Rolul preoţimii ca depozitară nu
numai a cunoştinţelor necesare cultului, ci şi a tuturor valorilor ştiinţi
fice, ca şi influenţa ei politică sînt general admise, dar nu avem indicii
pentru a-i dovedi funcţiile judecătoreşti şi nici puterea economică deosebită11. Totodată, în Dacia ca şi în alte părţi, nu credem că se poa_te
proceda la o distincţie atît de netă între aristocraţia laică şi cea religioasă, cu atît mai mult cu cît tagma preoţească pare să fi fost recrutat,'i
în primul rînd dintre „cei de neam".
Cît despre capillati-comati, părerile potrivit cărora ei s-ar situa între
aristocraţie şi restul poporului fie ca pătură intermediară 12 , fie drept
cavaleri1 3 au fost discutate amănunţit în literatura de· specialitate 14, încît nu mai revenim asupra lor. Sigur însă unii dintre ei au ajuns în
situaţii mai înalte, după cum sugerează participarea şi a cîtorva comati
la un sfat al dacilor şi solia de comati trimisă la Traian 15 . In cadrul aceTraducere VI. Iliescu, în IzvlstRom, II, 1970, p. 413, 419,
M. Babeş, V. Lica, Reforma lui Deceneu. Interpretări literare şi arheologice,
comunicare la sesiunea jubiliară a Universităţii din Iaşi, 1985.
8 Ultima lor trecere critică in revistă la Zoe Petre, O etapă din evoluţia
spiritualităţii geto-dace, comunicare la sesiunea jubiliară a Universităţii din Iaşi~
!985.
9 Ibidem.
10 A. Bodor, Structura societăţii geto-dacice, în Studi! dacice, 1981, p. 12.
11 Cf. A. Bodor, op. cit., p. 15. Cornosicus, care după spusele lui Iordanes (Getica, 73) .,-... era considerat la ei şi ca rege şi ca preot suprem şi ca judecător•~
indeplinea ultima atribuţie in calitate de rege nu de preot suprem.
12 M. Valea şi A. Nistor, Succinte , consideraţii privind diferenţierea socială
geto-dacică în perioada Burebista-Decebal, în Sargetia, XI-XII, 1974-75, p. 35-36.
13 I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, 2, 1977, p. 196 .. Este de observat că aceşti
,.cayaleri" sînt ... pedeştri pe Columna lui Traian.
14 Al. SucevNmu, in ActaMN, XV, 197R, o. 110: V. Lica, in AIIA/aşi, XV,
1978 p. 542-543: H. Daicoviciu, în ActaMN. XVI, 1979, p. ,>01-505: N. GostarV. Lir.a. Societatl'a gPto-dacică ele la Burebista la Decenal, 1984, p. 104-107.
'" N. Gostar-V. Lica, op. cit., p. 109.
u
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leiaşi societăţi

geto-dacice ei aveau rolul economic covîrşitor în calitate
ai bunurilor materiale.
Orice aprecieri privitoare la raportul numeric dintre aristocraţie,
pe de o parte, şi masa poporului, pe de altă parte, sînt iluzorii. Cert este
că reprezentanţii primeia apar pe reliefurHe Columnei Traiane în postură
de conducători şi reprezinta aproximativ zece procente din „personajele"
dacice. Procentul amintit este emanat evident dintr-o pură întîmplare,
dar totodată nu poate fi pusă la îndoială inferioritatea numerică a purtătorilor de pileus în raport cu ceilalţi.
Descoperirile arheologice reflectă şi ele în parte existenţa şi accentuarea diferenţierilor în sînul societăţii dacice. Menţionăm în acest sens
locuinţele modeste şi acelea pretenţioase, gruparea celor din urmă în
zona fortificată a aşezărilor şi în „cartierul aristocratic" al Sarmizegetusei, deosebirile nete de inventar, uneori chiar de aspect ale mormintelor epocii, tezaurele monetare şi de obiecte de podoabă din argint, masarea produselor pretenţioase greco-romane nu numai în marile aşeziiri,
ci adesea aproape exclusiv în locuinţele ieşite din comun prin proporţii de
ordin arhitectonic şi inventar, locuirea cetăţilor doar de comandanţi şi
de mici garnizoane, ceilalţi populînd aşezările din apropiere.
Izvoarele literare fac, de asemenea, menţiuni privitoare la existenţa
sclavilor la daco-geţi. Toţi autorii moderni sînt însă de acord în a le
atribui un rol secundar în economie, sclavajul la daco-geţi rămînînd în
faza sa patriarhală 10 • În pofida informaţiei lacunare de care dispunem,
-este în afarn îndoielii că stadiul şi direcţia de evoluţie a societăţii dacice
nu implica existenţa sclavajului cît de cît dezvoltat, ci dimpotrivă. Principalii producători au rămas pe toată durata existenţei Daciei oamenii
liberi, acei comati sau capillati menţionaţi în izvoarele scrise.
Care era sau erau formele de proprietate şi în ce mod se articula
stratificarea socială şi întregul angrenaj al vieţii sociale? Două întrebări
la care formularea răspunsurilor adecvate nu este de loc lesnicioasă.
Demonstrarea, pe baza textelor literare antice, a existenţei obştilor
săteşti la daci rămîne neconvingătoare 17 • ln schimb, toţi istoricii sînt
de acord în a susţine că forma de proprietate comunitară, caracteristică
societăţii comunei primitive, fusese depăşită. Diferenţierile sociale, sesizabile atît pe cale arheologică, cît şi prin amintirea în texte antice a celor două pături distincte (tarabostes-pileati, capillati-comati), împreună
cu a sclavajului patriarhal nu erau posibile decît după depăşirea fazei
de

producători direcţi

1~ V. Pârvan, Getica, p. 43, 234, 286; C. Daicoviciu, lstRom, I, 1960, p. 258
(cf. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României2, Bucureşti, 1967,
p. 519 şi urm.); N. Lascu, în Antibioe obscestvo, Moscova, 1967, p. 248 şi urm.;
idem, în ActaMN, VII, 1970, p. 79-91; H. Daicoviciu, Dacia de La Burebista ia
cucerirea romană, Cluj, 1974, p. 79 şi urm.; A. Bodor, op. cit., p. 10; N. Gostar V. Lica, op. cit., p. 111-121.
17 Ne referim la acele cîteva versuri dintr-o odă a lui Horatius (Cannina,
III, 24, 10-16)., Discuţia asupra lor la M. Macrea, în StR<'!IstRom, I, 1954, p. 138139 şi C. Daicoviciu,, în SC/V, VI, 1-2, 1955, p. 123 !)i urm. Chestiunea a fost
:reluată, inclusiv cu menţiunile de la Iosephus FlaYius, de A. Bodor, în SCJV,
VII, 3-4, 1956, p. 253 şi urrn; VIII, 1-4, 1957, p. 137 şi urm.; cf. H. Daieoviciu,
SCIV, XI, 1, 1960, p. 35 şi m-m..; N. GOSUlr - V. Lica, op. cit., p. 123-125, 127,
131, 135, 140.

~40

NOTE

ŞI DISCUŢ!l

'de dezvoltare tocmai amintite, tot

aşa cum apariţia statului era imposicomunei primitive.
bază economicc"1 poate prezenta în manifestările ei variaţii nesfirşite şi gradaţii izvorite din particularităţi diferite, încit ceea
ce ştim cu certitudine despre o anumită societate nu poate fi automat
preluat şi pus pe seama altora aflate pe trepte de evoluţie ,,similare",
mai întîi pentru că din punct de vedere metodologic este greşit şi apoi
pentru că ea nu este credibilă în lipsa indiciilor capa.hife cel puţin să o
sugereze. Aşadar utilizarea metodei comparatiste se cere făcută cu dis-

bilă

în condiţiile
Dar aceeaşi

societăţii

cemămînt şi multă precauţie.

Structura economiei Daciei se baza pe existenţa comunităţilor să
agricol-pastorale, dar detaliile de organizare şi de activitate ale
acestora nu ne sînt cunoscute decît parţial. Din punct de vedere tipologic
comunitatea agrară poate fi definită în general ,, ... ca o formaţiune
socială a unui grup de gospodării deţinînd şi folosind în comun terenurile vălmaşe, de obicei pădurile şi imaşul, dar şi ogorul, şi privativ
casele, curţile, livezile, viile. Dar stăpînirea în comun, în fapt, se realizează în nenumărate forme, foarte deosebite între ele, precum sînt cele
ale devălmăşiei absolute, a celei plafonate, egalitare, pe cote părţi inegale etc." 18 •
In ce stadiu de evoluţie se găseau obştile dacice în vremea lui Burebista şi apoi pe durata existenţei statului? La o astfel de într~bare singurul răspuns onest este că nu ştim cu certitudine. Extrem de puţinele
indicii de care dispunem nu îngăduie o altă formulare.
Prin analogie cu realităţile din alte zone - şi pentru a da un exemplu mai apropi1a.t din pllilCt de vedere geografic amintesc Regiatul Bosporan unde regele avea dreptul de stăpînire asupra întregului teritoriu
ai statului1 9 - s-a admis şi pentru Dacia că proprietatea asupra mijloacefor de producţie era dublă în sensul în care comunităţile săteşti şi, în
cadrul lor, familiile aveau în deplină proprietate uneltele de producţie.
Dar pămîntul deţinut şi exploatat de comunităţi cel puţin teoretic trebuia să se afle în proprietatea monarhului. În acest context cum trebuie
interpretată existenţa gospodăriilor răsfirate caracteristice zonelor montane ale Daciei (cel mai elocvent exemplu îl constituie regiunea capitalei statului)? Proprietatea teoretică a monarhului evident nu intră în
discuţie, dar existenţa amintitelor gospodării reflectă aşa ca în vremurile ulterioare - proprietatea familiilor asupra terenurilor din jur
sau poate împreună constituiau teritoriul sau teritoriile cîtorva obşti?
Un răspuns tranşant nu poate fi dat dar oricum trebuie avută în vedere şi prima posibilitate pentru că şi în timpurile ulterioare astfel de
gospodării aveau un regim în parte diferit.
f n celelalte zone ale Daciei aşezările sîn! con,pacte, locuinţele şi
amenajările gospod,ireşti din apropierea lor nelăsînd loc pentru curţi
cit de cit întinse şi în nici un caz pentru grădiLli între sau în apropierea

teşti

locuinţelor.
ts

H. H. St.ahl, Teorii

şi

ipoteze privind sociologia

orînduirii tributale, Bucu-

re~li, 1980, JJ. Li-16.

u M. Rostovtzeff, The Bos_poran Kingdom, p. 583 (apud N. Gostar op. cit. p. 33).
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Comunit;itile datorau monarhului, în virtutea calităţii sale de stăpîn
al între~ulu, pi·1·11înt, plata unui tribut global - adică fixat pentru întreaga ob!:_,te, nu defalcat pe familiile componente - indiferent de forma
sub care el era prelevat. Strîngerea tributului, în Dacia ca şi în alte
părţi, nu putea fi incredinţată decît unor împuterniciţi speciali ai puterii centrale la c,m: face aluzie, foarte probabil, Criton~0 cînd aminteşte
de C['i puşi în fruntea agriculturii. Această informaţie a medicului împ:11·att:l ui Traian nu poate fi socotită numai drept reflectare a unor măsuri
excc:p_ionale impuse de război pentru că în acelaşi context sînt amintiţi şi comandanţii cetăţilor (fortificaţiilor). Pentru cei din urmii cercetările arheofogice au dovedit, cu o singură excepţie - dar şi ea perl~t
explicabilă cC:-1 cetăţile au fost locuite permanent de coman.dantul lor
şi de o mică garnizoană, firesc mult sporită în vremi de restrişte. Nu
avem de-a face, aşadar, cu fortificaţii construite în vederea utilizării lor
numai în timp de război, implicit cu astfel de comandanţi. Chiar ~i în
acelea cu rosturi pur militare, de felul cetăţilor de la Luncani-Piatra
Roşie şi Căpîlna, fără aşezări civile în apropierea lor, straturile de depuneri sînt continue indicînd o locuire neîntreruptă. Excepţia amintită
priveşte Sarmizegetusa dar în imediata apropiere a cetăţii se afla întinsul oraş antic, cu locuinţele, depozitele, atelierele şi templele sale.
De ce atunci pentru strîngerea tributului - foarte probabil majorat în
timp de război - care era şi ea o acţiune continuă, permanentă, am
socoti că au fost numiţi funcţionari doar în ajunul luptelor cu romanii?
Se poate admite, în schimb, sporirea numărului sau lărgirea atribuţiilor
lor dacă nu cumva atît una cit şi cealaltă.
Revenind la comunităţile agrare, este de domeniul evidenţei cC:-1 nu
dispunem de informaţii detaliate şi indicii referitoare la procesele de
producţie şi la relaţiile de producţie interne, specifice lor. Tehnicile de
producţie nu puteau fi altele <lecit cele ale vremii, cu asolamente bi- şi
trienale în agricultură şi avansate în meşteşuguri. Cît priveşte organizarea sistemului de exploatare a pămîntului şi relaţiile de producţie în
cadrul comunităţilor, ele ne sînt total necimoscute. Certă este însă exploatarea acestor comunităţi şi nu a indivizilor. De aici decurge şi contradicţia funr;lamental,1 din sinul societăţii dacice, anume aceea dintre
comunităţi şi clasa dominantă pe care se sprijinea autoritatea centrală
care, la rîndul ei, îi apăra interesele.
Una dintre realizările de seam[1 ale sociologiei de la noi în ultimele
decenii constă în contribuţiile sale la definirea a ceea ce se înţelege prin
modul de producţie tributal şi includerea evoluţiei Daciei preromane nu
pe calea „dezvoltării magistrale" (comună primitivă - sclavagism feudalism etc.) ci pe aceea urmată, cu particularităţi specifice, de numeroase popoare din Asia, America, Africa etc. 21 • ln acest context realităţile din Daci.a prero:nană, în măsura în care ele
ne sînt cunoscute
astăzi, îşi găsesc o explicaţie convingătoare.
l!II

Get8ca, 5, 2.

21

lntreaga bibliOlrI'Qfie la H. H. Stahl, op. cit., p. 2-i-32. A se vedea lnsă
contribuţiile lui ,I. Banu (ln Revi.ţta de filozofie, 13, 2, 1966, p. 213 şi

în special

urm.): M. Constantine~cu (Modul de producţie tributal şi orînduirea tributală, în

Probleme economice, XI, 1972 - extras; Date noi cu privire la orindutrea tributală,
ln Caie~ de studii, ~ferate şi dezbateri., 1, H174) şi lt. IL StaJal (op. cit.).
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Intol'1CÎnrlu-ne la activitiatea comunit~ilor agrar-pastcxrale, nu este
nevoie să subliniem că nu dispunem de date certe privitoare la modalităţile de plată ale tributului şi la cuantum-ul acestuia. Singurele indicii
existente se referă la acela sau la acea parte a lui prestată sub formă
de muncă. Anume s-a constatat că într-un interval de timp relativ scurt
(circa 150 ani) statul dac a fost înzestrat cu un veritabil şi bine chibzuit
sistem defensiv, cu peste 80 de fortificaţii (aşezări fortificate, cetăţi şi
fortificaţii de baraj de f-e•lul celor de la Ciaolo-vina-Ponorici şi Tupae:!~),
care au impU.i!Cat un vollllTl .de 'mUill.tă de--0 dreptul impresionant. In
treacăt m-enţionăm doar exploatarea pietrei de oa-loar necesare zidurilor
fortificaţiilor din zona capitalei statului tocmai la Măgura Călanului,
adică la zeci de km distanţă, transportul acesteia şi construirea fortificaţiilor ca atare. Se adaugă marile terase antropogene, susţinute şi ele de
ziduri şi, ceea ce este mult mai important, coordonarea unitară a tuturor
acestor lucrări de aşa manieră încit să ducă la realizarea sistemului defensiv amintit. Din acest punct de vedere realităţile din Dacia nu au
.analogii în ţinuturi[e europen-e situiate [n afara Imperiului Roman, locuite
de diferite popoare. Se poate adăuga, dar cu titlul de posibilitate ce are
incă nevoie de verificări, exploatarea organizată de autoritatea centrală
a zăcămintelor de minereuri de fier cel puţin în ajunul şi în timpul
războaielor daco-romane de la începutul secolului al Ii-lea. Nu poate fi
demonstrată nici existenţa unui monopol regal în exploatarea metalelor preţioase, dar pentru presupunerea acestuia dispunem de cîteva indicii: inexistenţa, dccît ca excepţii, a bijuteriilor dacice de aur şi fabuloasele prăzi romane în materie de metal preţios 2 :i. După cucerirea Daciei
preluarea exploatărilor de metale preţioase direct de fiscul imperial,
adică trecerea lor în proprietatea împăratului~ 4 s-a făcut din alte motive.
Măsura în care lucrările în discuţie pot fi comparate cu acelea din
despoţiile orientale poate fi încă discutată dar este absolut cert că ele
.au implicat o cheltuială de muncă impresionantă şi realizarea lor nu
poate fi închipuită fără existen~a unei autorităţi centrale consolidate, capabilă să le impună executarea. Modul cum au fost organizate atari
lucrări şi cuantum-ul contribuţiei în muncă a comunităţilor nu poate fi
precizat, dar el a fost, fără îndoială, considerabil. Oricum este sigur că
prin organizarea şi impunerea efectuării tuturor acestor lucrări autoritatea centrală, în speţă statul, s-a amestecat profund în procesul de producţie şi nu s-a mulţumit numai cu prelevarea plusprodusului (sau a
unei părţi din el) comunităţilor. Tocmai această constatare conferă orintluirii trilbuta!le din Dacia ,preromană şi nuanţe de degpoţie25 • In acest
context nu este însă de pus semnul egalităţii între statul dac şi despo22 I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac, în ActaMN, XIX, 1982, p. 2334. De atunci cifra lor a urcat, graţie noilor descoperiri, pînă la 93.
23 loannes Lydos, De magistratibus, II, 28 (a se vedea şi ingenioasa dar încă
neunanim acceptata reducere la a zecea parte a lui J. Carcopino, Les richesses
dt>E Daces et le redressement de l'Empire Romain sous Trajan, în Dacia, I, 1924,
p. 28~34.
24 M. Macrea, în lstRom, I, 1960, p. 358; idem, Viaţa în Dacia romană, 1969,
p. 298-299.
.
,
.
z:, Cf. H. H. Stahl, op. cit., p. 37.
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ţiile orientale. Oricum, pe seama ceocetărilor viitoare, a extinderii
şi
adîncirii lor r[1mîne îmbogăţirea documentaţiei necesare reconstituirii m
detalii a treptelor urmate de dezvoltarea societăţii daco-gete şi a articulaţiilor structurii sale.

I. GLODARIU

OPINIONS CONCERNANT LA STRATIFICATION DE LA SOCIETE DACE
(Ier s.av.n.e. - Ier s. de n.e.)

(Resume)
Les sources litteraires mentionnent (notes 1-6) l'existence dans la societe dace
~e deux couche.s sociales distinctes: tarabostes-pileati (l'aristocratie) et comaticapillati (la mas.se du peuple). En mâme temps, les decouvertes archeoloeiques confirment l'existence des differences de situation materielJe entre les membres de
la societe dace. L'esclavage n'avait pas depasse la phase patriarcale, la production
etant as.suree par les comati-capillati.
Les assertions que Ies comati-capillati auraient ete des cavaliers ou une categorie intermediaire entre l'aristocratie et le bas peuple manquent de fondament.
La structure economique de la Dacie se basait en premier lieu sur les communautes villageoises â caractere agricole et pastoral qui avaient depasse la phase
de la prapriete cormnunitaire, caracteristique â 1a societe primitive. 11 y avait
la une double forme de propriete de la terre - le principal moyen de production:
en theorie elle appartenait au roi mais elle etait detenue et exploitee par les comrnunaute.s. Mais on n'a pas d'informations sur le processus et Ies relations de production dans Ies communautes agricoles,
II est certain qu'en vertu de la propriete que le monarque avait sur Ies ter.·0,.
Ies communautes rurales devaient payer un tribut ,i l'autorite centrale mai~ on rv
connait pas exactement comment on payait (en travail, en produits etc.) ni le mont;.int de ces obligation.s. Concernant Ies obligations en travail, un indice important consiste en cela que sur la duree d'un siecle et demi on a pourvu la Dacie
de plus de 80 fortifications et on y a amenage des centaines de terraces dans
la zone de la capitale.
Ces travaux d'envergure ne pouvaient etre accomplis en absence d'une autorite centrale consolidee, capable d'en imposer et organiser l'execution. Cela-meme
fait la preuve que Join de se contenter â collectier le plus-procluit (ou d'une partie
de celui-ci), l'autorite centrale s'est considerablement impliquee dans le proces.sus
de procluction des communautes en question. C'est-a--dire, on confere â l'organisation
tributale de la Dacie pre-romaine des traits despotiqu,es, mais on n'equivaut pa~
l'Etat dace au despotisme oriental.

DESPRE CERAMICA GLAZURAT A PANNONICA *
(sec. IV e.n _)

Doi arheologi englezi Paul Arthur

şi

David Williams au publicat

in anua 1981 o lucrare intitulată ,,Pannonische glasierte Keramik. An as-

seament"1. Lucrarea este foarte importantă pentru că a făcut cunoscută
pentru întîia oară, la nivel european, prezenţa ceramicii glazurate pe o
.arie întinsă din Imperiul Roman tîrziu şi pentru că au fost puse în dis,cuţie principalele probleme legate de existenţa, răspîndirea, formele şi
tipologia ei, tehnologia de producţie, originea şi cronologia ei.
Constatările la care au ajuns sus numiţii autori pot fi formulate pe
:scurt astfel 2 :
1. Au fost înregistrate opt forme principale de vase: mortaria, stră •chini, căni, ulcioare, butelii, ploşti, pahare, cupe şi lămpi cu pkior. Aceste forme au fost încadrate într-o continuă tipologili cu variante în cadrul
fiecărei forme: mortarium (1), strachina (2-3-4), cana (5-6-7-8-11),
ulciorul (10), plosca (12-13-16), paharul (17-19-20, 21-22-23) cupa
{18), forme neprecizate (24-26) şi lămpile cu picior (27-28) (p. 481486). Fig. 1.
2. Pe baza răspîndirii vaselor şi a analizelor structurale s-a formulat ipoteza că au existat mai multe centre de producţie, răspîndite
pe o arie largă. Cuptoare însă s-au găsit numai la Car'lino (Veneţia,
Histria), la Tokod, Tac-Fovenypuszta şi Szombathely (Valeria) şi Vinkovci (Pannonia II) (p. 496-498).
Se crede că fenomenul de „reînviere" tîrzie a producţiei de ceramică glazurată a început în Italia (Veneţia et Histria) de unde s-a răs
pîndit spre provinciile pannonice.
3. Ceramica glazurată a fost datată în secolul IV e.n. Nu se exclude
însă posibilitatea ca producerea ei să fi început mai devreme, în funcţie
de diferitele provincii şi să fi continuat dincolo de limitele secolului IV
e.n. (p. 498).
4. Au fost precizate probleme legate de tehnologia de producţie (la
roată, în tipare, cu mîna), calitatea pastei, modul de aplicare a glazurii,
arderea etc. Glazura este considerată o caracteristică decorativă.
Motivele ornamentale înregistrate au fost imprimate prin rulare,
~tampilare sau cu piaptănul şi s-au aplicat mai mult la mortaria (p. 498490).
• Articolu] de faţă constituie o variantă a unei lucrări mai ample pe care
am prezentat-o la Congresul pentru studiul ceramicii romane de la Oxford, 1983.
1 Roman Pottery Research in Britain and North West Europe. Papers presented to Graham Webster. Part. II. B.A.R. International Series (ii), Oxford, 1981,
p. 481-510.
2 Am rezumat concluziile din lucrare exact în ordinea stabilită de autori.
35 - Act.a Musei Napocensis, voi. XXIV-XXV (1987-1988)
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5. S-a emis părerea că vasele glazurate au avut funcţii de uz casnic şi funerare. In rîndul vaselor cu funcţii de uz casnic au fost încadrate: mortaria, cănile, străchinile. Mortaria sunt, din punctul de vedere
al autorilor, cele mai răspîndite vase cu caracter de uz comun. În rîndul
vaselor cu funcţii funerare au fost încadrate cănile, ulcioarele şi paharele. S-a încercat şi separarea unei grupe de vase rituale (p. 500-504).
6. Pe baza analizelor de structură a pastei au fost identificate 10
grupe de intruziuni non-plastice ce par a susţine că au existat în acelaşi
timp 1O categorii de structuri. Aceste structuri sugerează autorilor tot
atîtea locuri de pr-oducţie (p. 504-506).
7. Aria de răspîndire a ceramicii glazurate, aşa cum reiese din harta
elaborată de autori (vezi şi Tabelul I) apare destul de limitată, cu două
zone de densitate mai mare: Raetia şi Pannonia I.
Cercetările arheologice pe care le-am efectuat personal în fortificaţiile romane tîrzii (secolul IV e.n.) de la Gornea (Moesia I), Orşova
şi Hinova (Dacia Ripensis), precum şi preocupările în legătură cu istoria
acestor provincii romane tîrzii, ne-au pus în contact direct cu ceramica
glazurată şi cu problemele pe care le ridică.
Lucrarea colegilor englezi ne-a îndemnat să aruncăm o privire asupra acestei ceramici, dar dinspre Est. Ceea ce urmează mai jos este rezultatul trecerii în revistă, din acest punct de vedere, a problemelor legate de cenamica glazurată.
În primul rînd, doresc să subliniez că observaţiile noastre în ce priveşte ceramica glazurată completează pe cele ale colegilor englezi. Ele
aduc în discuţie o seamă de date care modifică unele constatări elaborate de ei (tipologie, funcţii etc.) şi schimbă aproape radical datele în
legătură cu răspîndirea, densitatea şi chiar originea ceramicii glazurate
în Imperiul Roman tîrziu. Aceste completări, observaţii sau corecţii reflectă o situaţie de fapt rezultînd din cercetarea materialului şi nicidecum o intenţie de a micşora meritul lucrării amintite şi aportul ei la.
cunoaşterea ceramicii glazurate.
Ca metodă de lucru am adoptat următorul sistem:
1. Am plasat (sau mai bine zis am încercat să plasez) descoperirile
de vase glazurate în cadrul provinciilor romane tîrzii, conform împărţi
rillQr administrative din seoo,Iu! IV e.n., cînd se datează şi ceramica glnzurată.

2. Comunicarea se bazează pe un repertoriu al localităţilor cu descoperiri de ceramică glazurată din provinciile romane tîrzii situate la Est
de Noricum şi Dalmatia şi la Nord de Praevalitana, Dardania şi Dacia
Mediterran.ea. Repertoriul va ct.1ţprinde deci numai localităţi din provinciile romane tîrzii: Pannonia I, Valeria, Savia, Pannonia II, Moesia I,
Dacia Ripensis şi Moesia II. În cadrul fiecărei provincii localităţile au
fost aşezate în ordine alfabetică în lista întocmită de noi.
3. In repertoriul amintit au fost cuprinse numai localităţile undE.'
s-a prezentat descoperirea unor forme sigure de vase glazurate. Există
însă numeroase localităţi unde se menţionează simpla lor prezentC:-1 şi pccare nu le-am înregistrat, deşi ele ar putea îmbogăţi informaţia referitoare la cantitatea de ceramică glazurată.
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4. Informarea bibliografică a fost completată cu publicaţii (reviste
din Jugoslavia, Bulgaria, România şi Ungaria care nu depă
şesc anul 19813.
Nu pretindem că infonrnaiţiia ciitlată este exhaU8tivă. Faptul că cea mai
mare parte din rezultatele săpăturilor de la fortificaţiile romane tîrzii
de pe Dunărea de Mijloc (Pannonia II, Moesia I şi Dacia Ripensis) nu
sunt publicate 4 ne privează de posibilitatea de a opera cu o cantitate
încă şi mai mare de ceramică glazurată, destul de bine datată.
Scopul lucrării noastre este limitat. Dorim îndeosebi să atragem
atenţia şi mai mult specialiştilor asupr-a acestei categorii de ceramică romană tîrzie. Dată fiind numai această intenţie nu vom intra în amănunte
cu caracter tehnic.
Vom expune rezultatele la care am ajuns în legătură cu ceramica
glazurată exact în ordinea în care a fost tratată de colegii englezi pentru că atît concluzile comune ambelor lucrări cît şi diferenţele (deosebirile) să apară cît mai clare.
1. Cantitatea de material ceramic glazurat este mnlt mai mare dedt bănuiau colegii englezi, atît luată în general cît şi pe categorii bine
determinate de aşezări sau obiective (oraşe, villae, aşezări, cimitire). Am
putut astfel lega mai bine prezenţa anumitor forme de vase de caracterul
locului de descoperire 5 •
2. Numărul formelor de vase glazurate este mult mai mare decît
s-a crezut pînă acum. Credem însă că acest număr nu poate fi precizat
acum încă. Pot fi adăugate însă următoarele forme sigure: strachina cu
fund plat, strachina cu fund inelar, cupele cu picior gol, paharele cu
două torţi, patera, amforele şi opaiţul.
3. In cadrul fiecărei forme există extrem de numeroase variante,
atît în ce priveşte dimensiunile, cit şi forma corpului, forma buzei, motivele decorative folosite.
In sprijinul acestei afirmaţii vom prezenta unele forme de vase
din fortificaţia de la Gornea împreună cu variantele lor. Menţionăm că
atit formele cit şi variantele au fost luate la întîmplare. Fig. 2-3 (stră
chini); fig. 4 (mortaria); fig. 5 (ulcioare); fig. 6 (opaiţe, pahare, cupe).
Acelaşi lucru se poate face (şi s-a făcut de altfel) şi pentru alte
sau

lucrări)

aşezări 6.

4. Credem că este încă prea devreme să se discute originea ceramicii glazurate şi cauzele care au dus la apariţia (sau reapariţia) ei atît de
viguroasă în secolul IV e.n. Criteriul prezenţei şi densităţii descoperiri3 Anul 1981 a
constituit şi limita de informare a colegilor englezi. Trebuie
să menţionez însă că bibliografia de care s-au folosit P. Arthur şi D. Williams
s-a limitat la informaţii în l,imba engleză şi germană mai ales din ţările situate

în vestul Europei.
4 Materialul arheologic apărut în multe din aceste fortificaţii (Porecka, Tekija, Kladovo etc.) cuprinde o cantitate mare de vase glazurate.
5 Cantitatea micii de material cu care au operat nu le-a permis autorilor
englezi P. Arthur şi D. Williams să prezinte un studiu statistic al prezenţei formelor pe tipuri de aşezări sau obiective arheologice (villa rustica, oraş, cimitir,
mtificaţie etc.).
6 Vezi mulţimea de variante la ulcioarele din cimitirul de la S6gvar; cf. A.
Bilrger, in AAASH, 19, 1966, p. 99 sq.; la Sirmiwn cf. Bruckner 1981, p. 39, 179;
tip 1-2, ,l-5, 10, 13, 15, 17, 27, 31-35, 36, 39 etc.
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lor din secolul IV e.n. nu poate fi considerat valabil pentru stabilirea
originii ceramicii glazurate, în actualul stadiu al cercetării. Deocamdată.
personal nu putem crede în originea ei italică. După B. Vikic se poate
mai degrabă crede într-o origine pannonică, unde atelierele sunt mai.
numeroase 7.
Trebuie subliniat că în provinciile romane de la Dunărea de Mijloc şi de Jos (Pannonia Inferior, Moesia Superior şi cele trei Dacii) ceramica glazmată a fost destU'l de răspîndită încă în secolele II-III e.n. 8 •
Această ceramică ar fi putut sta la originea celei tîrzii, pentru că; se
pare că a fost mult mai răspîndită decît în Italia de Nord ~-i provinciile vestice.
5) În ce priveşte centrele de producţie, chiar dacă au fost mai
multe, au lucrat după tipare care au circulat de la unul la altul. Cîteva
observaţii stau la baza acestei afirmaţii:
- ceramica glazurată se prezintă în ansamblu relativ unitară atît
în ce priveşte aspectul ei în general cît şi în ce priveşte formele.
- motivele de decor sînt relativ restrînse la număr, au acelaşi stil
pe întreg spaţiul geografic pe care se află ceramica glazurată. De obicei
sunt ornamentate ulcioarele (linii orizontale sau în val pe gît şi pe corp),
paharele (linii orizontale, în val în zig-zag pe corp), str,khinile şi mortaria ornamentate numai pe buze (linii ondulate, linii din perle, linii
din striuri etc.).
- culoarea glazurii este aproximativ aceeaşi, mai ales în cadrul
uneia şi aceleiaşi forme şi se aplică în acelaşi mod la anumite forme.
6. Cred că datarea ceramicii glazurate în secolul IV e.n. propusă de
colegii englezi este bună. O. Bruckner afirmă că vasele glazurate au
apărut în secolul III e.n., iar producerea lor a continuat pînă în secolul
VI e.n. 9 • În fortificaţiile din Moesia I şi Dacia Ripensis vasele glazurate
au apărut pe toată adîncimea stratului de locuire, deci pot fi datate de
la sfîrşitul secolului III e.n. pînă la sfîrşitul secolului IV e.n. 10 . în cimitirele din Pannonia, mai modern publicate, vasele glazurate au fost datate prin asociere cu alte materiale în secolul IV şi la începutul secolului V e.n. 11 • Se pare că vasele glazurate au apărut şi în fortificaţiile refăcute la sfîrşitul secolului V şi la începutul secolului VI e.n} 2 .
1 Vikic 1911, p. 97 == 114 vorbeşte de existenţa unor ateliere la Poetovio (Ptuj),
Siscia (Sisak) ambele în Savia precum şi la Mursa (Osjek), Cibalae (Vinkovci) şi
Sirmium (Mitrovica) în Pannonia II.
8 Pentru Pannonia Inferior vezi Bruckner 1981, p. 153, lî9-181; pentru Dacia
Apulensis (Sarmizegetusa, Apulum, Micăsasa, Micia, Tibiscum, Berghin) vezi
D. Alicu - A. Soroceanu, în Potaissa, 3, 1982, p. 55, notele 31, 32, 33, 34, 35.
Pentru Dacia Inferior (Malvensis) vezi G. Popilian, Ceramica romană din,
Oltenia, 1976, p. 55, nota 258 (Romula, Slăveni, Cioroiul Nou). Pentru Dacia Porolissensis (Buciumi, Bologa, Porolissum, Potaissa) vezi N. Guclea, în Das Rămerlager
von Buciumi, Cluj, 1972, p. 40, pl. 14,6; 31,4; 32,7.
9. Bruckner 1981, p. 37, 54.
t() Gudea 1916, p. 69-70, 63.
11 Burger 1979, p. 157-68; Vag6-Bona 1916, p. 19 afirmă că au apărut în cantitate mai mare după Jnijlocul secolului IV e.n,
12 Dj. Jankovic, Podunavski delo oblastn Arkvisa a VI i pocetkom VII veka.
IBeograd, 1981, p. 136-138, 139-140.
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Deci producerea vaselor glazurate tîrzii a putut începe la sfîrşitul
secolului III e.n., dar dezvoltarea maximă a producţiei lor a fost abia în
secolul IV e.n., pe la mijlocul lui. După srîrşitul secolului IV e.n. mai
există vase glazurate, dar tot mai puţine.
7. Nu ştiu dacă din punct de vedere structural se poate face o deosebire între glazura de pe vasele de secolelele II-III e.n. şi cea de pe
vasele din secolul IV e.n. Ca aspect însă glazura poate fi deosebită.
După felul în care vasele din secolul IV e.n. au fost glazurate, le
putem împărţi în trei grupe:
- vase la care a fost glazurată numai partea exterioară: ulcioare,
căni, pahare, opaiţe;
- vase la. care a fost glazurată numai partea interioară: mortaria
şi străchini;

- vase la care a fost g1azurat atît interiorUil cit şi exteriorul: cupe
cu picior gol, pahare cu toartă etc.
In toate cazurile calitatea pastei din care au fost confecţionate vasele este foarte bună. Pasta este întotdeauna foarte fină, de culoare că
rămizie închisă. Arderea este foarte bună.
8. In legătură ou funcţiile vaselor glazurate se pot face următoarele
observaţii, pornind de la datele pe care ni. le oferă cunoaşterea vaselor
glazurate din fortificaţiile cercetate de noi (Gornea, Orşova sau Hinova)
şi de la statistica pieselor glazurate din cimitirele pannonice.
- funcţiile vaselor glazurate nu pot fi împărţite strict în domestice
(de uz comun) şi funerare. Statistica ne arată următoarea succesiune
cantitativ[t a formelor în fortificaţia de la Gornea: strJchini (mijlocii,
mari şi mici), mortaria, ulcioare cu o toartă, ulcioare cu două torţi, căni,
opaiţe, pahare şi cupe 13 . în acela~ timp cercetarea dP către V. Uinyi a
formelor de vase glazurate din cimitirele romane tîrz1i din Ungaria indică u.rmătoarea succesiune din punct de vedere cantitativ a formelor 14 :
ulcioare cu o toartă, ulcioare cu două torţi, pahare, străchini, diverse.
Este deci deocamdată dificil să se facă o apropiere între formele vaselor
şi destinaţia lor, de uz casnic sau funerară. Cred că vasele glazurate au
fost produse pentru uzul general, căci ele au înlocuit în bună parte toate
formele vechi ale ceramicii provinciale (în afară de oale), devenind cea
mai specifică grupă a ceramicii romane tîrzii1 5 • Numai în măsura în care
anumite forme de vase au corespuns cerinţelor ritului de înmorrnîntare,
ele au fost utilizate în scop funerar.
9. ln ce priveşte răspîndirea ceramicii glazurate şi densitatea descopedrilor, rezultatele la care am ajuns schimbă constatările colegilor englezi. Comparînd harta întocmită de ei cu harta întocmită de noi mai
exact, se poate observa că:
- numărul localităţilor cu descoperiri de vase glazurate este mult
mai mare decît se bănuia şi încă nu au fost înregistrate toate descoperirile.
13
14

Gudea 1976, p. 59-60; vezi
Ldnyi 1972, p. 69-76.

şi planşele

16-18, 24, 26, 37.

• 15 Susţinem această afirmaţie deocamdată numai pe baza cercetării în ansamblu a ceramicii din fortificaţule de la Orşova şi Gornea. Desigur că afirmaţia va trebui completată de un studiu mai amănunţit care, sperăm, va urma nu
peste mult timp.
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aria pe care s-a răspîndit ceramica glazurată este mult mai mare.
Colegii engleii au înregistrat 37 de localităţi repartizate în şapte provincii astfel: Italia 8; Britannia 1; Germania Inferior 2; Raetia 10; Nori-cum 3; Pannonia 15; Moesia Inferior I. Noi am înregistrat numai în
provinciile tîrzii de la Dunărea de Mijloc şi de Jos peste 92 localităţi cu
descoperiri de vase glazurate: Pannonia I - 20; Valeria - 25; Savia - 3;
Pannonia II - 23; Moesia I - 11; Dacia Ripensis - 8; Moesia II - 2.
Şi afirmăm că aceste cifre sunt încă departe de a ilustra realitatea.
- descoperirile de vase glazurate sunt foarte frecvente în toate
tipurile de aşezări romane tîrzii. în fortificaţia de la Gornea de pildă,
cu excepţia oalelor şi amforelor, toate celelalte forme de vase sunt glazurate. Au fost înlocuite deci toate formele de vase provinciale, ceea ce
sugerează că ceramica glazurată a devenit grupa cea mai specifică a ceramicii romane tîrzii în această zonă.
- densitatea cea mai mare a descoperirilor apare conform repertoriului nostru în Pannonia I, Valeria şi Pannonia II. Numeroase sunt
descoperirile în Savia, Moesia I şi Dacia Ripensis. Nu lipsesc însă descoperirile de acest fel din Moesia II.
- acest mod de repartizare a descoperirilor şi densitatea lor arată
că putem numi deocamdată pe bună dreptate ceramica glazurată ca
fiind „pannonică".
Concluziile la care am ajuns sunt următoarele:
- studiul ceramicii glazurate este abia la început şi este nevoie de
cercetări temeinice pentru a formula concluzii cu valoare istorică în legătură cu ea.
- se impune cu necesitate publicarea monografică a unor aşezări
romane tîrzii, în care studiul vaselor glazurate trebuie să ocupe un loc
important.
- ceramica glazurată ar trebui studiată şi tratată de la început în
maniera în care a fost studiată TS atît în ce priveşte nomenclatura formelor cît şi a motivelor de decor.
ln acest început dificil şi încă insuficient de clar, lucrarea colegilor
englezi P. Arthur şi D. Williams a adus o rază de lumină, a dat tonul
atît în ce priveşte subiectul ca atare, cit şi metoda de cercetare şi aspectele abordate prin ea.
NICOLAE GUDEA

REPERTORIUL

LOCALITĂŢILOR

UNDE

S-A

DESCOPERIT

CERAMICĂ

GLAZURATĂ

Legenda:

U
C
V

cimitir

F

fortificaţie

A

aşezare

T

cuptor

u1 u2 m
c
s p
1

oraş

villa rustica

1. Bri\ckenneudorf

Cu

2. Csakvar

C ul

ulcior cu o toartă
ulcior cu două torţi
mortarium
cană

strachin ii
pahar
opaiţ

PANNONIA I
ArchErt, 33, 1899, p. 341; AAASH. 24, 1972
p. 55, nr. 18
ArchErt, 105, 1978, p. 189-199; Alba Re1;ia,
11, 1971, p. 35 -80
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3. Deutschaltenburg
(Carnuntum)
4. Deutschkreutz
5. Fenekpuszta
6. Gyor
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Grunewald 1979, p 62- 7

Fm
-

C

Cu
C -

7. Halimba
Karmacs
9. Keszthely
10. Kisarpas

Cu
C C
Cu, s
C s, u

11. Pilismar6t
12. Rusovce

Cu
Cu

13. Rust
14. Sagvar
15. Szantod
16. Szigliget
17. Szervany
18. T6tvaszony
19. Vl'lsendorf

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu,
Cu
C p

20. Wien (Vindobona)

U-

a.

C

Ramer an der Donau, p. 243, nr. 554, 5513.
AAA SH, 12, 197, p. 188-196.
Uszoki 1967, p 20; Gyări Szemle, 1931, p.
45.
FA, 19, 1965, p. 87-97
AAASH, 12, 1960, p. 218-219
AAASH, 12, 1960, p. 206-218
AAASH, 24, 1972, p. 55, nr. 16; ArchErt,
86, 19, 59, p. 173-177
FA, 12, 1960, p. 111-129
The Roman Cemetery of Gerulata (Rusovce),
(Oxford, 1976)
J(JAI, 1960, Bbl. p. 107-170
AAASH, 18, 1966, p. 99-234
Balaton karnyekenek archaeologidja, 1920, p. 13
AAA SH, 12, 1960, p. 202
ArchErt, 105, 1978, fig. 8/2-3
AAASH, 12, 1960, p. 202-206
J A, 1913, p. 244; AAASH, 24, 1972, p. 55
nr. 41
Neumann 1972, fig. 126
VALERIA

1. Adony (Vetus Salina)

2. A!s6heteny
3. Dogad
4. Btilcse
5. Iludapest (Aquincum)
6. Dombovar
7. Dunapentele

8. Dunaujvaros (Intercisa)
9. Ercsi
10. Fazekasboda
11. Gtidrekeresztur
12. Kl'l
13. Majs
14. Mucsfa
15. :Nagyteteny (Campa)
16. :Nyek
17. Pecs (Sopianae)

18. Somodor
19. Somosyszil
20. Szony (Brigetio)
21. Tac (Gorsium)
22. Tac-Fovenypuszta
23. Tcteny

F

Thomas Villen, p. 321, nr. 159
SMKazl, 2, 1975, p. 178
C s, p
JPME, 1972, p. 111
C s, u
ArchErt, 88, 1961, p. 264; AAASH, 24, 1972
p. 55, nr. 19
AAASH, 24, 1972, p. 55, nr. 1, 27, 28, 3, 31,
US, U, C
42
ArchErt, 105, 1978, p. 66-67
Ful, c
Ramer an der Donau, nr. 556- 557, p. 243;
u2, p
Vdg6-Bona 1976, p. 190, footnotes 89-93
F c, ul
Mitt. Archlnst, 4, 1973, p. 73-95
u2
Ramer an der Donau, nr. 543-544; 546547
Cu
Alba Regia, 2-3, 1963, p. 159
Cu
JPME, 1957, p. 126
Cu, s, p
ArchErt, 95, 1968, p. 13-28
Cu, s
JPME, 1957, p. 232
C ul, u2
ArchErt, 99, 1972, p. 64-99
Cu
A,·chErt, 1941, p. 98
Fu
Thomas Villen, p. 321, nota 158
C u, s
AAASH, 24, 1972, p. 55, nr. 2
Cul,i2,s FA, 1941, 3- 4, p. 125-133; Fulep 1977,
p. 23 sqq.; ArchErt, 96, 1969, p. 20-sq.;
RCRF Acta, 9, 1967, p. 23-28
Cu, s
ArchErt, 101, 1974, p. 64-97 sq; Ramer
an der Donau, p. 242, nr. 545
TC u, s, p Burger 1979, p. 12
FA, 13, 1961, p. 95-113; Ramer an de,-Donau p. 243, nr. 252
C s
Alba Regia, 14, 1975, p. 302-303, 332333
T C,
Vikic 1976, pi. XLI-XLII; Thomas Villen
p. 327
Cu
A rchK azl, 3, 1964, p. li sq; A AA SH, 24, 19
1972, p. 55, nr. 9

F-
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24. Tokod
25. Tordâs
26. Zeng6vekony

NOTE

TCu
C ul, c

Cu, p

ŞI

DISCUTTI

AAASH, 24, 1972, p. 56, nr. 52
Alba Regia, 8-9, 1967, p. 233-2413
JPME, 1957, p. 287-297
SAVIA

1. Sisak (Siscia:
2. Djakovo
3. Drnovo

U ul, u2, I Vikic 1971, p. 106- 110
- u
Veslnik Zagreb, 12-13, 1980, pi. VI, 8
- I
Vokic 1971, p. IOG
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1. Belgrad (Singidunum)
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B,·uckner 1981, p. 85, nr. 289
Bnickner 1981, T 88/282, 284, 286 - 288

Fu
F ll
Ful

8. Ra"ll'na
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PANNONIAN LATE ROMAN GLAZED POTTERY
(Ab'>tract)
Two britisll archaeologists, Paul Arthur and David Williams, published recently (1961) tlte paper entitled „Pannonische G!asierte Keramik, an assessment•.
The paper is very important because it deals, for the first time - at European levei -, with the existence of glazed potlery on a large area of the Late Roman Empire and because it brings into discussion tlle main problems connected with the
existence, spreading forms and typology of the glazed vessels, as well as, those
connected with its production, technology, origin and chronology.
The auU1or's (N. Gudea) observations complete those of the british archaeologists and bring into discussion new data which change some of their conclusions
about typology - wholly I'd say - what i~ known up to now about its spreading
fn tlle Late Roman Empfre, its density and its origin (see tlte maps).
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Fiţ. 2 .

Gornea. Vase glazurate: strachini cu fund plat
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F'if. 7. Gornea. Vase glazurate : minere de vas c u figuri antropolllorfe

CITEVA PIESE SCULPTURALE ŞI ARHITECTONICE
DESCOPERI'DE LA ULPIA TRAIANA

Campania de săpături arheologice întreprinse în metropola Daciei
romane în anul 1984 1, campanie care avea să fie mai săracă în recoltarea de monumente figurative, a scos totuşi la iveală cîteva interesante
piese sculpturale din piatră şi elemente arhitectonice.
Această destul de mică cantitate de materiale litice descoperite s-a
datorat, poate, şi !flaptului că cercetările de specia1itate s-au axat mai mult
asupra complexului (clădirii), denumit convenţional, 003 2, o mare parte
a timpului fiind răpită de înlăturarea masivului strat de dărîmătură
existent acolo.
Nota de faţă are darul de a face o scurtă informare asupra unui
număr de şapte piese, toate din piatră, apărute în ruinele amintitului
complex, cinci fiind monumente sculpturale şi două elemente arhitectonice.
;~
Primele cinci materiale s-au găsit la adîncimile de 0,55-0,60 m,
ultimele două între 0,90-1,10 m. Ele aparţin astăzi bogatei colecţii romane a Muzeului de arheologie din Sarmizegetusa. Starea lor de accentuată degradare, ca şi circulaţia aceluiaşi tip în diferite secole (cazul
elementelor arhitectonice), nu permit decît o datare largă, obişnuită, în
veacurile 11-111.
A. PIESE SCULPTURALE
1. Relief dionysiac, din marmură, fragmentar. Dimensiuni: 17 X
11,5 X 1,5 cm. Inventar nr. 27063.
Din monument se păstrează doar colţul superior drept, mărginit de
un chenar canelat. Din reprezentarea figurată propriu-zisă se conservă,
sus, doi ciorchini masivi de struguri şi, jos, creştetul unui cap antropomorf, acoperit cu păr ondulat şi cărare la mijloc.
Datorită coroniţei purtate pe frunte, podoaibă oe astupă şi pavilioanele urechilor personajului, - acel corymbus din iederă şi rozete, am putut stabili cu uşurinţă funcţionalitatea acestui fragment sculptural ca aparţinînd cultului dionysiac. Cel reprezentat pare a fi Liber
Pater sau Libera, partenera sa divină, exclusă fiind posibilitatea de a
înfăţişa un participant la thiasos (satiri, Pan, menade ori bacante). Acestea sînt personaje secundare ale al.aiului bacchic şi ele sînt reprezentate
artistic pe ex voto-uri în proporţii reduse comparativ cu· divinităţile
Din nefericire, aoeastă campanie arheologică avea să fie ultima pentru
colectivului de cercetare, profesorul universitar clujean Hadrian Dai. ~viciu, care la 4 octombrie 1984 trecea· rn nefiinţă.
.
2 Cercetăriie la complexul 00 3 au incepµt in anul 19J9,' ele cohtinuind şl. ln
campania de săpături a anului 1985.
'·
· ··
· '••
t

.conducătorul
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principale ale cultului. Or creştetul personajului de pe acest relief este
plasat în mărime chiar aproape de marginea superioară, păstrată, a reliefului. Fragmentul descris se adaugă numeroaselor scene iconografice
dedicate veselului protector al viţei de vie sau care stau în legc'itunI cu
el, descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa3 •
2. Fronton de altar, din marmură, fragmentar. Dimensiuni: 14,5 X
22 X 7,7 cm. Inventar nr. 27064.
Din frontonul monumentului se conservă acrotera stîngă şi, central,
un mic con de pin, în genul celui de pe altarul anepigraf ulpian readus
la Muzeul din Sarmizegetusa din curtea fostului conac de la Sîntăm(iria
OrleaJ (jud. Hunedoara).
3. Postament de statuetă (?), din marmură, fragmentar. Dimensiuni:
8,7 X 9,5 X 1,2 cm. Inventar nr. 27065.
Soclul, îngrijit confecţionat, prezintă părţile de jos ale picioarelor
(cu cîte trei gheare) ale unei acvile, care ţine cu ele un obiect (?) cu
imaginea compl~t ştearsă. Dacă scena din partea inferioară a piesei s-ar
fi păstrat, atunci am fi putut şti cui îi era dedicat monumentul. Aşa,
doar intuiesc, în cazul că vulturul avea între gheare mănunchiul cu fulgere, că ar fi o aquila Jovis, similară ca figuraţie cu o statuie fragmentară, descoperită tot la Ulpia Traiana, acum pierduiă5, sau, dacă ţinea
un i:ap de animal (căprior?), atunci neîndoielnic era pus în legătur[1 cu
cultul dolichenian, avînd o bună analogie cu alt monument ulpian, astăzi păst.rat în Muzeul de istorie din Lugoj 6 •
4. Placă ornamentală, din marmură, fragmentar. Dimensiuni: 37,5 X
29,5 X 2 cm. Inventar nr. 27066 a-b.
Restul păstrat al plăcii ornamentale este fracturat la rîndul său în
două bucăţi, care însă se îmbină perfect. Intre un chenar adînc incizat
şi caneluri triunghiulare, ce formează cite un ,mghi drept, se înscriu
două motive vegetale, care prezintă, de asemenea, această formă geometrică. Este imposibil de indicat rolul funcţional al plăcii, avîndu-se
în vedere că din reprezentare se conservă doar o porţiune marginală.
5. Piesă figurată, din marmură, fragmentară. Dimensiuni: 27,8 X
31,4 X 12,8 cm. Inventar nr. 27067.
·
Din lotul de monumente prezentat aici, aceasta este piesa cea mai
degradată. Cu foarte mare greutate se pot „descifra" elementele reprezentate. Totuşi, se pare c[1 înfăţişează un personaj feminin, din care
se păstrează doar partea inferioară, şi anume, piciorul stîng încălţat într-o cizmă uşoară cu carîmb înalt (?) şi un rest al tunicii (pînă deasupra
genunchiului), avînd falduri bogat drapate. Jos, lingă picior, posibil să
3 Vezi
D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured Monuments from Sa-rmizegetusa, BAR International Series 55, Oxford, 1979, p. 80-85, nr. 55-78, cu bibliografia; C. Pop, in Apulum, KX, 19112, p. 136, nr. 7, fig. 7 etc.
4 D. Alicu, C. Pop, V. Căţănaş, în ActaMN, XIII, 1987, p. 128-129, nr. 6,

fî.4f. 6.

5 D. Isac, in Banatica, I, 1971, p. 118, nota 30; D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann,
op. cit., p. 79-80, nr. 53.
• D. Isac, op. cit., p. 117-120, fig. 3 a-b; D. Alicu, C .. Pop, V. Wollma1m,
op. cit., p. 100-101, nr. 140, pl. CXLIV; S. Sanie, Cultele oriental,r îa Dacia romanii, 1, lilucureşti, 1981, p. 70~71, 89, pi, VI/4.
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fie fragmentul unui animal (cu zgardă?), iar în partea dreaptă, de margine, a reliefului, detaliile abia sch_iţate ale unei alte persoane sau vieţuitoare. Elementele vestimentare, aparţinînd personajului central (tunica scurtă şi cizma), ar putea, eventual, să designeze pe Diana, plăci
votive şi statuete cu zeiţa vînătorii fiind cunoscute la Ulpia Traiana7 •

B. PIESE ARHITECTONICE
6. Capitel corintic, din marmură, fragmentar. Dimensiuni: 21,3 X
30 X 6 cm. Inventar nr. 27068.
Din decoraţia capitelului se conservă doar cîteva astragale şi ove.
7. Bază de coloană, din marmură, deteriorată. Dimensiuni: înălţi
mea totală 15,3 cm, lăţimea 36,5 cm, diametrul tamburului 31,2 cm. Inventar nr. 27069.
Baza prezintă un tambur cu caneluri duble, puternic marcate şi în
centru un orifich:1 larg de fixare a fusului coloanei.

•
Piesele descrise ş1 m limita posibilităţilor interpretate îmbogăţesc
cu încă cîteva exemple inedite gama largă şi variată a monumentelor
patrimoniale provenite din capitala Daciei romane.
CONSTANTIN POP

QUELQlJI:S PIECES SCULPTURALES ET ARCHITECTONIQlJES
DECOUVERTES A ULPIA TRAIANA
(Resume)
Les recherches archeologiques de 1984 dans la metropole de la Dacie romaine,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ont decouvert dans l'ensemble 00 3 cinq pieces sculpturales: 1. relief dionysiaque; 2. fronton d'autel; 3. socle de statuette (?), aux pieds
d'aigle: 4. plaque ornamentale au motif vegetal; 5. piece figuree representant un
personnage feminin (Diana?) et deux elements architectoniques; 6. chapiteau corintique: 7. base de colonne.
Les monwnents, en marbre, conserves fragme11taires et dates aux II-IIIcme
siecles, se trouvent aujourd'hui au Musee d'archeologie de Sarmizegetusa (dep. de
Hunedoara).

7

grafia

D. AI.icu, C. Pep, V. WoHmann, op. cit., p. 71-74, nr. 19-29, cu biblioş.a.
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ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

Ulpia Traiana a intrat în circuitul informaţional încă înainte chiar
de identificarea ruinelor de la Grădişte de către Johannes Mezertius cu
oraşul capitală al Daciei romane. Vreme de aproape cinci secole Sarmizegetusei i s-a consacrat o literatură bogată care reflectă evoluţia cercetării, a modului de abordare şi interpretare a tezaurului istoric înglobat
în monumentele ulpiene. Intocmirea acestei bibliografii a impus o selecţie riguroasă pentru a extrage ceea ce este mai important pentru cercetătorul vremurilor noastre din literatura inspirată de situl antic de-a
lungul vremii, avîndu-se însă în acelaşi timp în vedere şi cuprinderea
unor lucrări ce reflectă o stare de spirit caracteristică unei anumite epoci.
Pentru a facilita consultarea şi utilizarea bibliografiei am împărţit-o
cronologic în patru secţiuni după cum urmează:
I. Secolul al XVI-lea - 1881
II. 1882-1918
III. 1919-1973
IV. 1974-1989.
Prima parte a bibliografiei cuprinde lucrări de interes general sau
particular, note de călătorii şi corpusuri de inscripţii. Nu au fost cuprinşi
o parte dintre anticarii şi umaniştii a căror activitate este pe larg prezentată în IDR, I, p. 37-54.
Secţiunea a doua reflectă îndeosebi activitatea Societăţii de istorie
şi arheologie din Deva, care începînd din anul 1881 întreprinde intense
cercetări arheologice, recoltări de material descoperit fortuit sau în să
pături şi pune bazele muzeului din Deva. Impulsionarea cerceiiirii deschide accesul spre monumentele ulpiene şi altor erudiţi care preiau, interpreteazf1, publică sau republică materialele descoperite în metropola
Daciei. Acum apar şi primele rapoarte arheologice şi apoi monografii
consacrate oraşului antic. Din păcate nu toate săpăturile au fost publicate, ceea ce face ca multe monumente dezvelite parţial sau integral în
această perioadă să ne rămînă necunoscute, şi ceea ce este mai grav,
neexistînd o localizare topografică a vechilor săpături, nepublicate, noile
cercetări sînt frecvent afectate.
A treia secţiune a bibliografiei reflectă perioada de început a cercetf1rii rom[meşti, o cercetare ştiinţifică şi sistematică. Monumentele dezvelite sînt publicate şi o parte din ele conservate, se înfiinţează un muzeu
în localitate, în care va fi adăpostit materialul arheologic, epigrafie şi
~culptural descoperit. Apar acum primele ghiduri, materiale de popularizare alături de lucrări ştiinţifice de valoare deosebite\ rămase în actualitate pînă azi.
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După o întrerupere de circa 30 de ani, în 1973 săpăturile sînt reluate.
Re~ultatele cercetărilor, publicate între anii 1973-1989 sînt cuprinse în
ultima parte a bibliografiei. Numărul mare de studii, artir.ole, lucrări
cu caracter monografic sînt rezultatul dezvoltării deosebite a investigaţiei arheologice, epigrafice şi istorice a coloniei romane în ultimii ani.
Au fost excluse din bibliografie în general repertoriile arheologice,
dicţionarele, enciclopediile, lexicoanele (cu excepţia prestigioasei Real
Encyclopadie), ghidurile regionale sau naţionale, compendiile de ista.ie,
tratatele de istorie generală, lucrări de popularizare, ziare şi reviste (cu
cîteva excepţii), bibliografii, lucrări de lingvistică şi etimologie, lucrări
cu informaţii eronate, exagerate sau lipsite de valoare. Am renunţat de
asemenea la CIL, CIG şi Annee Epigraphique deoarece materialul epigrafie a fost integral cuprins în IDR, III/2.
Citarea paginilor articolelor, studiilor şi cărţilor s-a făcut în funcţie
de importanţa şi rolul determinativ pe care fenomenul ulpian l-a avut
în conceperea operei.
Ordinea articolelor în bibliografie este cronologică şi alfabetică în
funcţie de primul autor, indiferent de colaboratori.

I. 1519-1881

M. J. ACKNER, Reise nach V<irhely in antiquarischer Hinsicht im Jahre
1832, în Transsilvania, I, 1832, iP- 265-285; II, 1833, p. 229-239,
274-285.
Archăologische Bemerkungen, în AVSL, I, 1844, p. 26, 27.
Decennal-Aufzeichnung der archăologischen Funde im Siebenbilrgen.
von Jahr 1845 bis 1855, în MCC, I, 1856, p.· 93-96.
Die Colonien und militărischen Standlager der Ramer in Dacien, în
JCC, II, 1857, p. 71-75.
Dacien in den antiken Milnzen, în MCC, II, 1862, p. 173.
M. J. ACKNER, FR. MULLER ALVARY, Die romischen lnschriften in.
Dacien, Viena, 1865, passim.
Uti levelel;; - Sarmizegethusa, în Mult es Jelen, Cluj, 1846, p. 112
sqq.
G. ARIOSTI, lnscrizioni antiche trovate e raccolte tra le rovine delle
quattro principali colonie Romane della Transilvania dal Conte Gioseppe Ariosti nobile Bolognese, Ferrarese e Senese, capitano d'infanteria nel reggimento Gaier, e parte di esse dal medesimo condotte
in Vienna d'Austria per comando della sacra Cesarea Cattol. ReaL
Maesta di Carlo Vl_lmperatore de' Romani l'anno MDCCXXIII, mss.
Viena, Veneţia, Verona.
J. ARNETH, Archaeologische Analekten, în SBAkWien, VI, 1851, p. 281282, pl. XV-XVIII.
J. BEDEUS, Abbildung vom zwei alten Mosaiken welche im Jahre 182:t
zu V<irhely im Hunyader Comitate entdeckt worden, Sibiu şi Braşov, 1825, 20 p.
F. BENKO, m Pama~ri Idătoltes, VI, 1794, p. 19-23.
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A BONFINUS, ln Rerum hungaricarum decades IV cum dimidia, Base!,
1558, p. 5, 7.
J. BONGARS, Hungaricarum scriptores varii historici geographici, Frankfurt, p. 622.
C. BONNER, Siebenbilrgen. Land und Leute, Leipzig, 1868, p. 106.
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PRIVIND STAMPmELE bEGIUNII XIII GEMINA
DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Despre LEG. XIII Gemina se ştie că a stafionat în toată epoca roDaciei la Apulum 1 • Cu toate că Apulum a devenit cel mai mare
Daciei, Ulpia a rămas capitală politică şi centrul administrativ
al provinciei2 • Aici la Sarmizegetusa era reşedinţa guvernatorului, iar
mai tîrziu sediul Conciliului celor trei Dacii. Pentru perioada în care
comandantul legiunii era şi guvernatorul Daciei este normal ca Ulpia
să fie şi sediul comandamentului. Probabil, în legătură cu aceasta au
activat militarii menţionaţi aici3. Este de remarcat că din cei 6 militari
activi atestaţi epigrafie trei sînt ofiţeri4, un contabi15 şi doar doi soldaţi6. Desigur, la Sarmizegetusa au staţionat şi alţi militari legionari,
unii putînd fi aceia care dedică un altar lui Tiberius Iulius Flaccinus,
guvernator al Daciei Superior7 •
Cu toate că nu avem mărturii arheologice, la Ulpia a staţionat în
permanenţă garda guvernatorului
(pedites singulares). Probabil, că
această trupă n-a participat la efomul edi!l.Hiar al UJpiei, datorită atribuţiilor sale speciale. Credem aceasta deoarece urmele activităţilor edilitare la Sarmizegetusa nu provin de la o astfel de trupă, cum este cazul
]a Germisara8 •
La Ulpia s-au descoperit pînă acum 13 inscripţii care amintesc de
Legiunea XIII Gemina. Dintre acestea şase sînt puse de militari activi,
după oum am arătat mai sus, dottă sînt altare onorifice dedicate guvernatorul1:1i, cinci sînt ale unor veterani stabiliţi în capitală 9 • Se poate
observa că majoritatea ill-'.>cripţiilor vorbesc despre militari cu funcţii
de conducere şi nici una nu vizează într-un fel sau altul nctivitatea edilitară a acestora.
Este puţin probabil ca trei ofiţeri şi un contabil să
lfie aduşi_ de la Apulum pentru astfel de- activităţi.
Legat de tegulele ştampilate ale Legiunii XIII Gemina bănuim că
exemplarele menţionate a fi de la Ulpia au o altă provenienţă, probabil
Micia, Gemiisara, Sanmizegetusa Regia sau Apulum. Există mai multe
argumente care întăresc presupunerea noastră:
mană a
oraş al

V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane, Cluj-Napoca, 1985, passim.
H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Dacica Ulpia Troiana Sarmizegetusa, Bucureşti, 1985, p. 27-28.
3 /DR, III/2, nr. 243, 248, 268, 337, 432, 419.
4
/DR, IIl/2, nr. 243, 248, 268.
5 IDR, III/2, nr. 419.
6 IDR, III/2, nr. 337, 432.
7 /DR, III/2, nr. 245.
8 V. Moga, op, cit., p. 58; IDR, III/2, p. 74-77.
9 /DR, III/2, nr. 113, 366, 405, 420, 452 ..
1
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1) Toate piesele sînt descoperiri vechi, întimplătoare, nici o piesă
n-a fost descoperită în săpăturile efectuate la Ulpia la sfîrşitul secohllui al XIX-lea1°. .
2) Toate ştampilele menţionate a fi de la Ulpia provin din achiziţii,
chiar şi cele din colecţiile particulare1 1 , aflate acum în cea mai mare
parte în Muzeul din Deva.
3) în perioada anilor 1923-1943 12 şi din 1973, de cînd se efectueazâ
săpături sistematice la Ulpia, n-a fost descoperită
nici o astfel de>
piesă 13 .

4) Producţia tegula:ră civilă este foarte abundentă ceea cc face irr.-

probabilă funcţionarea

în paralel a unor ateliere militare. De altfe:
materialul ştampilat al Legiunii !III Flavia Felix este numeros dcir şi
acesta este databil între anii 102-114 14, deci, pînc'i la ridic,!rea oraşului
şi intrarea în funcţiune a atelierelor civile.
5) Intre ştampilele. descoperite se numără şi cîteva care ar pute:1 fi
cu caracter oficial: C V C / PR AVG, PES 15, TEGVL1'\ etc.
_.
6) Toate piesele cu ştampilele Leg. XIII G. se află în depozitele din
Deva şi Cluj-Napoca, dar nici o piesă nu se află la Sannizegeh1sa.
7) Nici unul dintre militarii menţionaţi nu are vreo legătură cu
lucrările edilitare.
Faptu~ că nişte colecţionari serioşi ca Varadi, Kemeny, Fodor şi
Teglas s-au putut înşela cu privire la originea pieselor este explicabil
prin faptul că piesele proveneau din achiziţii şi nu din săpături arheologice. De altfel în /DR III/2 o serie de erori au fost îndreptate, astfel
piese publicate anterior şi considerate a fi de la Ulpia au fost prezentate
corect ca provenind de la Veţel, Turda, Hunedoara, etcP.
Unii autori au susţinut pe baza inscripţiei IDR, III/2, nr. 245, dedicată guvernatorului Iulius Flaccinus de către soldaţii transferaţi în Leg
XIII Gemina că la Ulpia a staţionat o vexilaţie a legiunii 1R. Considerăm
că inscripţia nu dovedeşte existenţa vreunei unităţi în capitala provinciei
ci faptul că aici se afla guvernatorul Daciei căruia îi era dedicată inscripţia. Nu există nici un motiv să se considere că militarii transferati
au staţionat la Ulpia.
·
Ţinînd seama de argumentele prezentate, conchidem că elementele
provenite din Legiunea XIII Gemina n-au avut sarcini edilitare la Ulpia,
ele limitîndu-se doar la cele administrative şi militare şi, deci, ştampi
lele legiunii nu provin din Ulpia Traiana, ci din alte centre unde au
staţionat vexilaţii ale legiunii.
MIHAI BADAU-WITTENBERGER

P. Kiraly, Ulpia Traiana .4.ugu.sta, 1891, passim.
IDR, Ill/2, nr. 541, cu bibliografia mai veche.
12 C. Daicoviciu, O. Floca, în Dacia, I-IV.
13 H. Daicoviciu şi colab., în MCA, 1975-1986.
14 D. Benea, Din istoria militară •• ., Cluj-Napoca, 1983, p. 157.
1s IDR, 111/2, nr. 567, 553.
Ul IDR, 111/2, nr. 570, citit greşit E CAL.
n IDR, 111/2, p. 421-423.
1a V. Moga, op. dit., p. 61.
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CONSIDERATIONS ON TEGULAR MATERIALS OF THE LEG. XIII. OEMIN.'\
ÎN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

(Summary)
The problem is raised if the stamped tegular material of Leg. XIII Gemina
originated or not from Ulpia Traiana Sarmizegetusa. There are several reasons to
~ustnin that Leg XIII G did not participate in edilitary work in the town. None
of the known pieces was found during systematic archeological research; civil production was abundent in the respectiv epoch; there are other official stamps; none
of the soldiers mentioned in the inscriptions had any conection with edilitary work.
The conclusion is drown that Leg XIII G had no edilitary tasks in Ulpia, but
only administrative and military ones; the stamps must have originated in other
points (Veţel, Turda, Hunedoara),

O FIBULA DE FORMA NECUNOSCUTA DESCOPERITA
LA SIGHIŞOARA - DEALUL VIILOR
(sec. IV-V e.n.)

Aşezarea de la Sighişoara Dealul Viilor ocupă un loc important
în cadrul habitatului prefeudal de pe cursul mijlociu al rîului TîrnaTa
Mare, atît prin durata de existenţă cit şi prin volumul de informaţii noi
pe care le pune la dispoziţia cercetării.
Această aşezare permite urmărirea evoluţiei culturii materiale rurale romane tîrzii şi prefeudale de-a lungul celor aproape 1000 de ani
de locuire relativ continuă în acelaşi perimetru. Primul orizont cultural
se situează crol\ologic, începînd de la sfîrşitul secolului al III-lea pînă la
sfîrşitul secolului al VI-lea. Orizontul acesta aparţine civilizaţiei romane
şi romane tîrzii cu prelungiri în secolul al VI-lea. Cel de-al doilea orizont începe în secolul al VII-lea şi încetează la sfîrşitul secolului al
::X:II-lea, cu menţiunea unei discontinuităţi cronologice relative la secolele
al X-lea şi al XI-lea, secole care nu au fost încă suficient de clar puse
în evidenţă. Trebuie precizat însă că aşezarea este departe de a fi epuizată. De altfel continuitatea cronologică nu exclude un anumit grad de
discontinuitate şi nu este atît de importantă precum este continuitatea
de mod de viaţă, modest şi simplu, atît de caracteristică locuitorilor rurali ai Daciei postromane. Aceasta este trăsătura fundamentală a locuirii
de la Sighişoara - Dealul Viilor. Descoperirea care face obiectul acestui
articol constituie o dovadă în plus în sprijinul acestei afirmaţii.
In inventarul unei locuinţe, databile pe baza ceramicii la sfîrşitul secolului al IV-lea, a apărut un obiect de fier a cărui utilitate nu a putut
fi precizată din primill moment datorită faptului că nu posedă elemente
evidente de identificare.
O analiză mai lucidă efectuată ulterior a pus în evidenţă faptul că
obiectul posedă funcţionalitatea integrală a unei fibule 1 •
Este vorba de un obiect strict utilitar realizat de un meşter fierar
local care a transformat, prin citeva modificări ingenioase, un foarfece
ou resort tradiţional într-o agrafă sau fibulă simplificată. Agrafa a fost
făurită dintr-o singură fîşie de fier aţelit, modelată în forma literei „U"
(fig. 1 c). Corpul, piciorul, resortul şi acul fac astfel corp comun. Ca principiu mecanic avem de-a face cu o pîrghie, acţionată de un resort simplu
cu o singură buclă.

Obiectul a fost descoperit ln campania arheologică a anului 1!81, lntr--0
din apropierea cuptoarelor de olar, cuptoare apArute ln sAp4turile de specialitate ale aceluiaşi an. Identificarea piesei s-a fAcut 1n 1984 cu prilejul lntecmirii fişei ei de evidenţi.
1
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Lungimea totală a obiectului desfăşurat (fig. 1 b) este de 0,120 m.
Putem disti~e «iirpu~ agrefei, partea fixă, mai iJ.aită, bif1aţetiată l~ exterioT"
(fig. 1 a), avînd un plan romboidal cu lungimea de 0,045 m, lăţimea maximă 0,017 m, lăţimea minimă 0,010 m, grosimea 0,001-0,002 m. Capătul
corpului a fost prelungit în plan lateral şi modelat pe dedesubt în formă
de cîrlig. Acesta constituie „piciorul" agrafei cu cîrligul opritor. Partea
mobilă, acul agrafei, reprezintă o prelungire a resortului care se îngustează treptat spre vîrf, pornind de la lăţimea de 0,008 m şi ajungînd la
o secţiune aproape pătrată la vîrf (0,002 m). Vîrful a fost rupt în săpă
tură. Putem presupune că acul iniţial nu depăşea cu mai mult de 0,010 m
lungimea sa actuală.
Resortul, cunosC11t tipologic din epoca fierului, !trebuia să fi fost suficient de elastic pentru a permite acului o mişcare în plan vertical (,,jossus") şi una în plan lateral cu o deviere de la axatură cu 0,002-0,003 m,
pentru a glisa pe faţa exterioară a cîrligului-opritor, modelată în plan
înclinat şi a se aşeza dedesubt într-o şănţuire realizată special în acest
scop. Toate modificările morfologice la care a fost supus cîrligul-opritor
dovedesc că agrafa a fost funcţională.
Ipotetic, ea putea fi utilizată pentru a fixa pe umeri o „manta" din
piele îmblănită sau din ţesătură groasă, rudimentară, perforată eventual
în cî.teva puncte pentru a fi mai uşor de aplicat.
Este foarte ~osibil să avem de-a face cu un exemplar unicat creat
şi experimentat la scan'i. redus{1 şi fără rezultate remarcabile în cadrul
aşezării de la Sighişoara, la nivelul secolelor IV-V. Este, de asemenea,
posibil ca astfel de obiecte, întregi sau fragmentare, să Îi-fost descoperite
în trecut pe teritoriul Transilvaniei şi să fi fost catalogate greşit din l_ipsa
de analogii. In cazul acesta ne-am putea afla în faţa unui tip de agrafă
rurală cu zonă mai restrînsă de circulaţie, apărută într-o perioadă de
diminuare a activităţilor generale de schimb la sfîrşitul secolului al IV-lea
şi în prima jumătate a Jecolului al V-lea. In această perioadă izolarea
parţială a comunităţilor omeneşti a produs un efect de revenire temporară la forme simplificate ale culturii materiale. Acest lucru apare evident, mai ales, în ceramică unde are loc o puternică revenire la ceramica
lucrată cu mina (în inventarul unor locuinţe ceramica lucrată cu mîna
depăşeşte uneori 50¼ din totalul ceramicii). Această ceramică înlocuieşte
parţial ceramica cenuşie fină şi zgrunţuroas;'i. lucrată la roată, predominantă anterior. Procesul acesta, început mai de mult, se adînceşte pe
parcursul secolului al V-lea în utma întreruperii temporare a relaţiilor
clll Imperiul, datorită evenimentelor legate de invazia hunică.
Agrafa prezentată aici aparţine acelui timp şi credem că avem de-a
•~. ~ un ingenios „înlocuitor de fibulă", realizat de oaMe1di loc1i1l1;1i
îatr-o perioadă istorică dificilă.
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UNE FIBULE D'UNE FORME INCONNUE DECOUVERTE
A SIGHIŞO,\.RA - DEALUL VIILOR
(IV-e - V-e s.)
(Resume)
L'auteur presente une agrafe (fig. 1), decouverte dans l'habitat de Sighişoara
Dealul Viilor (IV-V siecles). 11 s'agit d'une ouvrage d'un forgeron local, qUi a
modifie un ciseaux de fer, d'un type rustique, dans une agrafe.
La piece constitue soit une agrafe rustique d'un type qui n'a pas ete distingue
encore dans la litterature de specialite, soit un unicat.
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Fig. 1. Agraf ă de fier : a , corpul agrafei, partea exterioară; b. imagine desfăşurată , partea interioară

; c. imagine din profil.

CIRCULAŢIA

MONETARA I~ TRANSILVANIA
ÎN PERIOADA 1526-1571

De la apariţia, acum o jumătate de veac, a unei pe cît de succinte,
pe atît de cuprinzătoare şi pătrunzătoare sinteze asupra baterii monedei
în Transilvania 1 , trăsăturile definitorii ale acestui cîmp de activitate economic;1 sînt stabilite şi acceptate pînă astăzi ca valabile, în literatura
de specialitate. Totuşi, socotim că este indicat să revenim asupra problematicii, întrucît în deceniile scurse de atunci repertoriul descoperirilor
monetare s-a îmbogăţit considerabil. Prezenta contribuţie se bazează şi
ea pe acest repertoriu, pe care l-am întocmit pe baza publicaţiilor apă
rute în ţara noastră pînă în anul 1985 inclusiv 2 , cît şi a materialului
inedit cuprins în inventarele Cabinetului numismatic al Muzeului de istorie clujean3 •
Vom prezenta, în cele ce urmează, unele caracteristici ale circulaţiei
monetare în anii 1526-1571 în Transilvania, socotind că aceşti ani alcă
tuiesc o primă perioadă de circulaţie monetară după înfrîngerea suferită
1 ·Huszar Lajos, Az erdelyi penzveres tortenete, în A tărteneti Erdely, [Budapc,sta], 1936, p. 505-525.
2 Pină în anul 1981 împreună cu regretata Iudita Winkler, de la Institutul
de istorie şi arheologie Cluj-Napoca.
1 Folosim următoarele prescurtări:
AIIA = Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca (continuare a publicaţiei AIIC).
AIIC
Anuarul Institutului de istorie Cluj.
Ap
Apulmn. Alba Iulia.
Clliri:11-Bandala
Eugen Chirilă - Octavian Bandula, Tezaurul monetar de la
Baia Mare. Baia Mare, 1966.
Cn Cabinetul numismatic al Muzeului de istorie din Cluj-Napoca.
Dolg = Doleozatok az Erdelyi Nemzeti Mt'.1zeum Erem- es Regisegtiirab61. Cluj.
File - File de istorie. Bistriţa.
Lucr
Lucrări ştiinţifice. Istorie, ştiinţe sociale, pedagogie. Institutul pedagogic
Oradea.
M
George Buzdugan - Octavian Luchian - Constantin Oprescu, Monede şi bancnote româneşti. Bucureşti, 1977.
MMKM = E. Chirilă etc., Munzhorte und Mtinzfunde aus dem Kreismuseum Mureş.
Tîrgu-Mureş, 1972.
Mi.inz = Eugen Chirilă - Nicolae Gudea - Gheorghe Moldovan, Mi.inzen aus der
Sammlung des Museums der Stadt Sighişoara. [Sigbişoaral, 1972.
NK = Numizmatikai Kozli:iny. Budapest,
RassN = Rassegna Numismatica. Roma .
.Sarg = Sargetia. Deva.
~;Jlruk = 1\Iuzeul Brukenthal. Studii şi comumcari. Ar)ieok>gie - istorie. Sibiu.
TczJl,I "" Eugen Chirilă - Aurel Socolan, Tezaure şi descoperiri moRetare din coleci),! Muzeului judeţean Maramureş. Baia Mare, 1971.
·;-.-.,_111i,,.·, -· Tc,zaurp monetare din nordul Transilvaniei, sec. XYI-XYIII. Zalău.

=

=

=

=

=

=

19iU.

TSM

= T~:z:.mre

monetare din

judeţul

Satu-Mare. Satu-Mare, 1968.
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de Ungaria la Mohacs, în urma căreia Transilvania s-a desprins din fostul
regat al Ungariei; limita superioară a perioadei o reprezintă anul morţii
lui Ioan Siuismund şi al alegerii ca principe a lui Ştefan Bathori, act
politic ce marchează înoheierea succesiunilor dinastice şi începutul domniilor b:izate pe principiul eligibilităţii.
De ia început, mari dificultă(i în baterea monedei şi circulaţia ei au
fost pricinuite de competiţia pentru domnie între Ioan I Zapolya, ales
de partida nobilimii autohtone şi Ferdinand I de Habsburg, proclamat
rege de către partida germanofilă. Precum se ştie, după lupte ce au dur;1t
peste un deceniu, cei doi au încheiat pacea de la Oradea, în 24 februarie
1538, prin care, în esen~ă, ambii şi-au păstrat teritoriile efectiv deţinute_
Prin urmare, Ioan Zc1polya s-a înstc'\pînit în Transilvania. O clauză a pc'icii
de la Oradea prevedea că în cazul morţii unuia din cei doi rivali fftră
urmaşi de sex bărbătesc, teritoriul stăpînit de acesta va reveni c'.:'luilalt,
ca şi urmaşilor săi. Naşterea, la 7 iulie 1540, a fiului lui Ioan Zapolya,
Ioan Sigismund, a dat însă o grea lovitură ambiţiilor transilvane ale
Habsburgilor.
In răstimpul de peste un deceniu cît au~ durat confruntările între
cei doi pretendenţi la tron, rivalitatea lor a produs perturbaţii şi în domeniul monetar. Ele s-au manifestat chiar în privinţa caracteristicilor
tipologice şi stilistice ale monedelor bătute de cei doi rivali. Astfel, .în
zona peste care s-a înstăpînit Ferdinand a fost b2tut groşul în valoare de
8 denari, monedă ce poartă notele caracteristice ale monetăriei habsburgice. Atît portretul de pe avers, cît şi stema aflată pe revers sînt artistic
executate, vădind mîna unor gravori experţi. 1n opoziţie cu aceasta.
emisiunile lui Ioan Zapolya prezintă - într-o manieră mult mai stîngace - imaginea monetară tradiţională: pe avers, Madona cu Ic;us în
braţe, iar pe revers figura Sfîntului Ladislau în picioare, soluţia artistică
fiind cea specifică încă stilului gotic. Intre emisiunile monetare ale lui
Ferdinand şi oe1e all.e lui Ioan a existat însă ,şi o deosebire valorică,
întrucît moneda măruntă a ·lui Ioan I se falsifica pe scară largă. In toată
Transilvania circula moneda falsă cu efigia lui Ioan I, monedă bătută
în ateliere clandestine întreţinute mai ales de nobili cu veleităţi de căpă
tuire. In acest fel, Ferdinand avea cîştig de cauză în campania de discreditare a rivalului său şi pe tărîmul activităţii monetare; ma1 multe
ocdonanţe emise de el interzic circulaţia „monedei de proastă calitate a
comitelui Ioan, voievod al Ardealului". Incă de pe atunci - deoi, din
deceniile 3-4 ale veacului al XVI-lea - începe să se facă simţit în Transilvania procesul ett.ropean deja declanşat al deprecierii monetare. Izvoare narative informează şi ele despre efectele acestor fenomene: după
cum arată braşoveanul Johann Fux, poporul a ajuns să nu mai acceptedecît banii lui Matia (adică moneda soobilă a regelui Matia Corvinul,
deci emisiuni mai vechi cu o jumătate de veac). Incercînd să îmbunătă
ţească situaţia, foan I a decretat în 1530-1531 anumite schimbări în aspectul exterior al monedei: în locul aversului cu stemă şi cu blazonul
familiei Zapolya în scut mic, moneda măruntă - puţină, cit se bătea va avea pe avers stema în patru cîmpµfi. O schimbare mai importantă
în valoarea monedei consta în înlocuirea fineţei de 8 lotoni cu cea de
10 lotoni. ln ciuda acestor măsuri, însă, a continuat batlirea monedei false ►
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reea ce a dus Ia diminuarea şi, e vreme, chiar încetarea baterii de mode către Ioan I, în anii '30. Baterea de denari se reia abia
în 1537, şi atunci însă în cantităţi mici. In circulaţia curentă lipsea moneda de valoare nominală ridicată, şi nu numai cea emisă de Ioan, ci şi
cea a lui Ferdinand, căci în această perioadă amîndoi varsă cît mai mult
posibil din monedele de aur în contul tributului către Poarta otomană,
al altor dări; de asemenea, cheltuiesc enorm în scopul susţinerii campaniilor militare 4• Atît Ioan I, cît şi Ferdinand de Habsburg acordă mare
atenţie exploatării resurselor subsolului transilvănean, metalelor preţioase, care constituiau pentru amîndoi o sursă indispensabilă a veniturilor necesare în scopurile menţionate mai sus. Astfel, sînt cunoscute tratativele lui Ferdinand I cu diverşi oameni de afaceri cunoscuţi ai vremii,
fie pentru concesionarea subsolului transilvan (obiectiv urmărit, de pild[1,
prin călătoria exploratorie în Transilvapja a lui Hans Derschwam, trimis
al casei Fugger din Augsburg, pentru a examina perspectivele exploatării
metalelor preţioase din munţii Transilvaniei, în scopul luării în concesiune a acestei ramuri economice). Să menţionăm, de asemenea în treacăt,
măsurile luate de Ferdinand pentru unificarea valorii monetare de pl'
teritoriul peste care domnea cu valoarea monedei austriece şi tiroleze.
acestea unificate de el încă anterior, în 1524. Moneda lui Ferdinand era
bătută la Sibiu şi tot acolo se execută, începînd din 1551, emisiunile sale
pe:ratru Transilvania.
In deceniul al cincilea situaţia puterii deveni şi mai confuză. După
moartea lui Ioan Zapolya (22 iulie 1540), puterea otomană s-a consolidat
substanţial în Transilvania, sprijinindu-I pe Ioan Sigismund, fiul lui
Ioan I. Este un deceniu de acută confruntare a intereselor otomane (avîndu-i ca pioni pe Ioan al II-lea Sigismund şi mama sa Izabela) cu cele
habsburgice (al căror principal promotor în Transilvania era Gheorghe
Martinuzzi). După 1551, Ferdinand I se înstăpîneşte asupra Transilvaniei.
In 1556 însă, sub scut otoman, Ioan Sigismund împreună cu Izabela se
întorc, preiau conducerea, care, după moartea Izabelei în 1559, va fi exercitată de Ioan Sigismund singur, pînă la decesul său survenit în 1571 5 .
Întreagă această evoluţie politică, plină de tulburări pe fondul unei
permanente şi vehemente confruntări otomano-habsburgice, s-a repercutat direct asupra situaţiei monetare. După cum am mai menţionat, se
bate monedă măruntă în foarte reduse cantităţi, aceasta nu numai în deceniile 3 şi 4, ci şi mai tîrziu, pînă la sfîrşitul perioadei. De aceea, încă
din anii '30-'40 va avea trecere moneda măruntă emisă de Ferdinand,
aceasta avînd o circulaţie mai intensă în deceniul al şaselea, cînd la Sibiu
se intensifică baterea de denari cu efigia lui Ferdinand I şi se vor bate
şi denari pentru Transilvania.
Cum se reflectă această situaţie în descoperirile monetare ale vremii,
accesibile nouă?
Am luat în considerare 65 de tezaure monetare, care au ca limită
tnferioarl moned~ . . _ ~ a , de 1571. Din ele, 35 au în compoziţia
nedă măruntă

• Cf.

~ Cf.

Hu~zăr,

op. cit., p. 515-516.
IstRom, voi. II, Buc1Jreşti, 1962, p. 937-938.
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lor monede transilvănene şi străine, iar 30 cuprind exclusiv emisiuni monetare străine.
In privinţa compoziţiei valorice: majoritatea covîrşitoare a tezuucelor, în ambele categorii amintite, sînt formate din monedă mărunt.\ şi
anume denari, groşi cu subdiviziunile şi multiplii lor. Există un singur
tezaur format în exclusivitate din monede de aur: tezaurul găsit la Baia
Mare, compus din 984 piese foarte bine conservate. ln jurul naturii, al
modalităţilor posibile ale acumulării, al caracterului activ circulant sau
de tezaurizare pe care-l mărturiseşte acest tezaur s-au purtat vii discu 1ii,
ipoteza cea mai plauzibilă fiind 'că, măcar în marea lor majoritate, monedele componente nu fuseseră angrenate în circulaţia curentă a vremii.
Mai departe: un singur tezaur, cel de la Richiş, judeţul Sibiu, este format
exclusiv din taleri, 31 la număr, în compoziţie precumpănind emisiunile
unor oraşe germane, din Ţările de Jos, emisiuni suedeze, din Boemia
şi Austria. Emisiunile maghiare sînt reprezentate prin 4 taleri, cele transilvănene prin 2 taleri, şi ei ulteriori perioadei pe care o avem în vedere
în prezenta contribuţie. Mai există în rindul tezaurelor monetare de care
ne ocupăm 4 tezaure care conţin şi piese de valoare nominală ridicate-!:
cîţiva taleri germani în tezaurul de la Slătiniţa, judeţul Bistriţa-Nclsăud,
cu un total de 387 monede; 4 taleri într-un tezaur gCisit la Oradea, format din 242 piese; 1 taler tirolez în compoziţia tezaurului de la Sinteşti,
judeţul Timiş, format din 108 monede şi, în sfîrşit, 1 florin de aur de la
Matia Corvinul în compoziţia tezaurului de la Luncani, format din 1045
piese. Prin urmare, moneda de valoare nominală ridicatc:"t este foarte rară
în tezaurele trecute în revistă, şi ea reprezentată în majoritate prin
emisiuni străine, sau, chiar transilvane fiind, ulterioare perioadei 15261571.
Elocventă este trecerea în revistă a numărului total de piese pe
emitenţi. In această ordine, primul loc îl ocupă emisiunile ungare (31.103
piese), mergînd de la monede ale regelui Matia Corvinul pînă la emisiuni ale lui Maximilian II. ln cadrul lor se remarcă marele număr de
emisiuni ale regelui Ferdinand I. Urmează, cu un număr de 15.394 monede, emisiunile poloneze şi de tip polonez (lituaniene, de Gdansk, .Elbl~g.
Riga, prusiene - toate avînd aceeaşi valoare cu cele poloneze). Este o
cifră relativ modestă faţă de aceea pe care o vom putea constata în perioada următoare, de după 1571. Moneda mărnntă a Transilvaniei ocupă
locul al treilea, cu 6.970 piese. Piesele monetare emise de oraşe germane
sînt în număr de 1.630, acelea, depreciate, a'le Swidnicei sub regele tudovic al Ii-lea al Ungariei - 547, iar piesele emise de Austria, în număr
de 137. Alte foruri emitente sînt reprezentate prin piese disparate. Dar,
dincolo de aceste cifre, să nu uităm că în 30 din cele 65 de tezaure moneda transilvană este inexistentă.
Acest considerent îşi are însemnătatea numai sub aspectul frecvenţei
monedei autohtone în raport cu cea străină, subliniind încă o dată rolul
secundar al monedei mărunte transilvănene în prima perioadCt a circulaţiei monetare în principatul autonom de sub suzeranitate otomană. El
este însă lipsit de importanţă în privinţa altui aspect pe care îl vom
examina, acela al repartiţiei geografice a tezaurelor monetare discutate.
Am. constatat, anume, că Pl"1 există o zonă, sau zone, în care sc:"1 regăsim
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cu preponderenţă tezaurele monetare cu monede în circulaţie între anii
1526-1571. Aşadar, în această perioadă de intensă activitate politicomilitară, de relaţii monetare încă nediferenţiate sub aspectul emitentului, circulaţia monetară se desfăşoară cu mare intensitate în centrul şi
nord-vestul Transilvaniei, în zona Tîmavelor, cea a Someşurilor, de la
Cluj pînă la Satu Mare, iar tn măsură mai mică pe cursul Oltului între
Sibiu şi Braşov, precum şi în vestul Transilvaniei' şi în Banat, deci în
teritorii din afara arcului carpatic.
Prin cele prezentate, sîntem departe de a fi epuizat tema. Aceste
prime observaţii pe marginea materialului monetar pină în prezent publicat, confruntat cu realităţile politice şi economice ale vremii, urmează
a fi aprofundate, iar studiul circufaţiei monetare de după 157'1 ~ deschide posiibilitatea unei cuprinderi mai ample a problematicii, oa faţetă a
iştoriei noastre economice.
FRANCISC PAP

Tabelul nr.
Te1:wre monetare cuprinzînd monede străine şi transilvane (1526-1571)

Kr.
crt.

Loc de descoperire

Perioada

!;'[ii

Bibliografie

ne

2

I. Lechinţa de
2. Hotoan

Mureş

3. Lunca TîrnaTei
4. Richiş
5. Ribiţa
6.

Din care
Total
transilvamonede

Slătiniţa

3

4

440
1871

5

361
31
414

2
2
3

1

387

7. Zaul de Cimpie
8. Cluj--Mă11ă.şlur

61
1182

9. Abrud

4921

5

114

10. Şeica Mică
11. Oradea
12. Sîngeorgiul de Plldure

242
2051

2
5
3

13.

Cinciş

1650

3

14.

Băgaciu

7341

15

15_ Circşo:iin
16. Panticcu

234
668

9
1

17. Abrud
18. Berchez

482
95

1
6

5
1527-1578
1471/1516
-1589
1499-1591
1549-1591
1447/921592
1468/901595
1521-1595
1447/921596
1458/901598
1473-1598
1536-1598
1399/1413
-1599

1458/901599
1399/1413
-1600
1532-1600
1457/921601
1544-1601
1499/1513
-1609

6
Miinz, 35- 37
TSM, 61-79
Ap, 8, 97-101
NK, 11, 18
Sarg, 13, 293-305
File, 4, 195-201
Cn, 81-1908
AIIC, 11, 290
Cn, 15-1902
Miinz, 41-45
Lucr, 1971, 31-56
MMKM, 39-46
Cn, 56-1904

MMKM, 47-85
Cn. 17-1903
Ap, 11, 351-373
Cn, lG-1902
TezM, 9-12
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2

3

4

5

520

20. Senereuş
21. Cugir
22. Şieu

984
430
1015
2424

23. Şeic:-a 1Iică
24. Zalău
25. Josani
26. Iacobeni

4790
45
1954
983

35
12
4
234

27.
28.

1133
1491

392
217

8091
640
498
15948
212

4289
192
73
1559
6

282
15

15
2

I-tl8-1613
1526-1616
1520- H,25
1351/82 1626
1444-1626
1527-1627
1540-1627
1447/921629
1529-1629
1342/821631
1519-1635
1527-1640
1538-1541
1528-1654
1458/901655
15:E; -1668
149.J-1705

19.

29.
30.
31.
32.
33.

Baia )lare

Jud. Cluj
Tîrnăveni

împrejurimi

lluzd
Pcceiu
!IIihai Viteazul
Pălatca

Cluj-Napoca

34. Bahnea
35. Nepos

!Kl

10
6

Tezaure monetare cuprinzînd numai monecle
Nr.
Loc de descoperire
crt.

I. Enciu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
li.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

331

+ 11

Zalău

-'-2500

Panticeu
Satu-)Iare
Semlac
Iclozel

4•.i:J!-)

:\{ănărade
Răstolţul

!Ilare

)lăderat

:!576
11
7î3
49
2'.!4

Sinteşti

108

Radna

53
124

Tirnăveni

Haţeg

Luncani
Posmuş

Huedin - Cehltea \"t·cht·
Visuia
18. Siniacob
19. Ilorzeşti
20. Mihai Viteazul
21. Lăpuşuic
22. Sighişoara
23. lfoldoveneşti
2·4_ Floreşti
25. Slildăbagiu.
28. Teaca
27. Prisaca
28. v~rmeş
2!11. -lliclia
31. llilellii

!·18

lll45
47
11100
24
1290
-~O
'.':!8
~~)5

~;5
41-,

,~,8
2:lR
:li

l:lfl
462
:Y.7
!!12!11

1458/90-1528
1510-1529
1458/90-1540/64
1521-1557
1516-1566
1501/6-1579
1458/90-1581
1527-1584
1458/90-1587
1447/92-159:l
1529-1593
1492-1596
1492-1596
1458/90-1598
1471/1516-1598
1471/1516-1598·
lH7/92-1599
1508--1599
1479/92-1600
1492/99 - 1600
1492/ 1501- 1600
1501/5--1600
1521-1600
145Ri90- · 1605
1492' 150 I - 1608
1492. - !(,;Ol!
1444-1Gl4
14nM/71-1619
1492il561-1623
1568 - l«.3:\

(cn11fi1111are)

6

străine

Total
Perioada
monede
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Chiril:I-- lla:1elnla
XK, 13, 26
Cn, :l0-1902
.\p, 7/1, 505 - 527

-.

l)olg. ') 126
'l'ez~\It>ll, 66--(i7

Cn, ~)0-1904
Ap, 6, 300--307
Cn, 12-1918/19
Cn, 8 -1!>22
Stllruk, 14, 317-340
XK, 5, 141
StBruk, 13, 197-206
Cn, Sa- 1900
AIIA, 18, 321, 336
Dolg, 5, 188-189
Cn, 15 - 1920/21
Tabelul nr. 2
(152ti --1571)

Bibliografie
Ap, 6, :123-:135
NK, 20, 58
RassX, 30, 178
TS)l, 131
NK, 5, 105
StBruk, 12, 277-279
Cn, 22-1903
.-urc. 9, 211-222
Cn, 63-1904
Cn, 24-1903
Ap, 6, 347-351
Ap, 12, 619-625
Ap, 8, 89-96
Cn, 5-1902
Tezl-Ion, 7-13
Tezllon, 15-17
Ap, 5, 625-628
XK, 6, 65
.o\p, 5, 413
AIIC, 18, 337-353
Sarg, 4, 109-124
:\I, 59-61
Stllruk, 12, 245-259
Doll(, 5, 189-190
XK., 21-22, 29
XI::, 48-49. 57
Cn, 9- ISI 1
File, 4, 232-242
l'M, .5-l!t94
l' ■, .7-19t4
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LA CIRCULATION MONETAIRE EN TRANSYLVANIE ENTRE 1526-1571

(Resume)
On analyse 65 decouvertes monetaires, dont 35 contiennent de monnaies frappees en de pays etrangers et en Transylvanie (clonc, ii s'agit d'ainsi-dits tresors
mixtes), tandis que 30 sont composes de monnaies frappees seulement en de pays
etrangers. En se fondant sur la composition valorique, Ies autorites emittantPs,
l'eclaelonnage clironologique aussi que la repartition geographique des lieux de
decouverte des tresors monetaires en discussion, on peut conclure que, par Ja
manque de la petite monnaie de circulation courante emise en Transylvanie, la
circulation commerciale se deroula, a ce temps, ;1 l'aide, JJ!·emierement, de la
monnaie de !'Europe Centrale et seulement sporadiquement avec de monnaies de
!'Europe Occidentale. Malgre que ce fut un periode d'histoire politique et militaire
tres agitee, la circulation monetaire semble a suivre imperturbablement Ies zones
et Ies directions principales du commerce interieur et exterieur de la Transylvanie.

ORNAMENTUL IN ARTA MONETARA A PRINCIPATULUI
TRANSILVANIEI (SEC. XVI-XVII)

Este un adevăr de netăgăduit faptul că în evoluţia ei în spaţiul intraextracarpatic, arta mqnetară a cunoscut în secolele XVI-XVII, cînd
Transilvania a avut statutul de principat autonom sub suzeranitate otomană, perioada de maximă înf'Jorire. Utilizarea termenului de artă monetară este deplin justificată, căci vechiul meşteşug al baterii monedei
pe teritoriul patriei noastre a căpătat în această etapă specificitatea proprie unei veritabile arte, ai cărei „artişti-creatori" au fost talentaţii a o1rari şi argintari transilvăneni. La atingerea acestei culmi au contribuit,
în mare măsură, situaţia economică, bogăţia minelor transilvănene şi proliferarea atelierelor monetare, care au funcţionat în principalele oraşe centre meşteşugăreşti şi comerciale - ale Principatului. Monetării au
existat şi activat, permanent sau temporar, la Baia Mare, Cluj, Sibiu,
Braşov, Bistriţa, Alba Iulia, Făgăraş, Aiud, Oradea, Zlatna, Oraviţa, Sighişoara şi Şeica Mică, numărul lor remarcabil, nemaiîntîlnit în alte perioade, constituind una din dovezile înfloririi artei monetare din Transilvania.
Semnificativ este şi faptul că în fruntea acestor monetării au fost
meşterii aurari sau argintari din localităţile respective, buni cunoscători
ai tehnologiei prelucrării metalelor preţioase, creatori ai unor remarcabile piese de orfevrărie. Căci marea valoare a materiilor prime - aurul
şi argintul a impus o modelare artistică şi o execuţie deosebită, aceste
cerinţe favorizînd în epoca feudală transformarea atelierelor aurarilor şi
argintarilor în adevărate şcoli de artă care s-au dezvoltat în secolele
XIV-XVIII, cu precădere în Transilvania.
Importanţa artei monetare transilvănene este subliniată şi de faptul
că, de exemplu, la Baia Mare, vechi centru monetar atestat din secolul
XV, meşterii monetăriei „s-au bucurat de încrederea deplină a locuitorilor oraşului, fiind aleşi şi ocupînd funcţii în conducere" 1 ; iar numărul
meşterilor modelatori, gravori şi monetari atestaţi între 1535-1684 de
documentele vremii era dublu faţ"ă de cel al preparatorilor, dovadă a însemnătăţii· deosebite a activităţii de creare şi gravare a tiparelor de
monede, medalii şi sigilii - adevărate opere de artă.
Şi la Braşov, unde monetăria a funcţionat cu unele întreruperi încă
din secolul XV, executorii monedelor au fost meşterii giuvaergii locali,
cărora principii transilvăneni le-au acordat dreptul de a bate monedă
şi

1

1

Ioan Sabău, Despr«
III, 1977, p. 6i.

Marmaţia,

Monetăria

din Baia Mare în secolele XV-XVII, i:11
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sub controlul Sfatului oraşului 2 • Emisiunile orăşeneşti braşovene din anii
1601-1602 şi 1612-1615, alături de cele ale Sibiului din 1605, se înscriu
printre activităţile monetare deosebite, expresie a puterii economice şi
politice a celor două oraşe în peisajul transilvănean, precum şi a rolului
breslelor de aurari şi argintari locali.
De-a lungul celor 150 de ani de existenţă a Principatului transilvă
nean au fost emise ,nu1meroase specii monetare, care au format o scară
largă de valori nominale, ponderea avînd-o monedele de aur şi arw.nt
de titlu superior, unele din ele unice, de exemplu piesele de 10, 12, l3,
25, 50 şi 100 ducaţi, acestea din urmă conţineau fiecare cite 350 gr. aur 3 •
Valoroşi atît datorită calităţii metalului nobil, cit mai cu seamă din
punct de vedere al execuţiei artistice, ducaţii, guldenii sau talerii s-au
aflat, mai cu seamă în secolul XVII, între cadourile menite a asigura liniştea şi siguranţa Principatului. ,,Devenise un obicei general în epoca
feudală de a întreţine bunăvoinţa principilor, a sultanilor şi a suveranilor
feudali prin daruri regulate" 4 • Alături de potire, cupe, vase, pahare, sfeş
nice, tacîmuri, arme sau bijuterii, delegaţiile transilvănene au oferit frumoase şi unice monede de aur şi argint, unele (cum sînt piesele de 2, 4
ffl 100 de duoaţi emise de Mihail Apafi la 1668, 1674, 1675, 1677) bătute
în mod excepţional pentru astfel de ocazii.
Remarcabilă este, alături de varietatea speciilor monetare, cea a formelor, expresie a rafinamentu1ui artist1c al meşterillor aurari. De altfel,
singulară în evoluţia artei monetare din ţara noastră este această diversitate de forme, de la banala monedă rotundă cu una sau două feţe, la
cea ovală, pătrată, hexagonală, octogonală, în formă de stea cu trei, şase
sau opt roze, cu opt colţuri rotunjite, la plăcuţe cu stanţe monetare de
diferite dimensiuni şi chiar plăci cu diametrul de peste 100 mm avînd
imprimate laolaltă piese de 1 şi 10 ducaţi. O adevărată descătuşare a energiei creatoare, căci spaţiul creat prin spargerea tiparelor tradiţionale ale
formei şi dimensiunii relativ mici ale clasicei monede a devenit un prilej
de afirmare a talentului şi spiritului artistic al epocii.
Explicaţia acestui fenomen o găsim atît în contextul favorabil politico-economic, cit, mai ales, în pătrunderea şi modul în care au fost
receptate Renaşterea şi barocul în lumea transilvăneană.
Pe la mijlocul secolului al XVI-lea „Renaşterea a adus aici în locul
formelor decor.ative sobre ale goticului o varietate nesfîrşită de forme şi
motive decorative, pline de nobleţe şi graţie" 5 • Sub influenţa barocului,
în. secolul XVII şi la începutul secolului XVIII stilul acesta s-a transfor-•
mat într-o decoraţie plină de mişcare, exuberanţă, fantezie. De altfel,
însuşi „cuvîntul »baroc« implică bizarul, fantasticul şi extraordinarul", el
fiind cel care a dat spiritului uman „posibilitatea de a înflorî luxuriant
în nesfîrşite fantezii fermecătoare" 6 •
2 Luana Popa, Monede braşovene din colecţia Muzeului Judeţean, Braşov
1982, p. 19.
3 OcLavian Iliescu, Moneda în România, Bucur:?şti, 1970, p. 41.
' Julim Hielz, Arta aurarilor saşi din Transii 11ania, Bucureşti, 1957, p .. 14.
, Ibidem.
6 Herbert Reed, Semnificaţia artei, Bucureşti, 1969, p. 106.
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Bineînţeles că nici arta monetară practicată de aceiaşi aurari şi argintari care au creat inestimabile potire, cupe, vase, ferecături sau bijuterii nu a făcut excepţie de la îns~irea şi desăvîrşirea într-o manieră
proprie a acestor stiluri. Dovadă nu numai varietatea şi formele monetare, ci, mai cu seamă, evoluţia tipologică şi utilizarea ornamentului în
decorarea spaţiului ce l-a oferit moneda acelor vremuri.
Dacă la mijlocul secolt.illui XVI moneda bătută de Ferdinand I, Ioan
Zapolya, Ioan Sigismund, Ştefan şi Cristofor B{1thory şi Elisabeta Bocskay se încadrează tipurilor tradiţionale religioase, Madona sau Fecioara
Maria (gravată începînd cu sec. XV în stil renascentist) şi Sfîntul Ladislau, simbol al idealului de cavaler medieval, la sfîrşitul veacului XVI
Sigismund Bathory a inaugurat, prin introducerea efigiei pe talerul din
1589, un nou tip care s-a îmbinat în mod fericit cu cel heraldic. Totodată,
prin aceasta, s-a deschis în arta monetară transilv[mean[1 seria: portretelor principilor, realizate într-o manieră originală, piesele cu efigie remarcîndu-se prin farmec şi autenticitate 7 • La fel ca şi în alte domenii ale
artei - pictură, sculptură - , gravorii au adoptat, în general, prezentarea
,,om;..1lui bust", căci cel în picioare a fost „rezervat reprezent,'irii în act"\
care reliefa mai degrabă personajul, funcţia, decît individul. Personalitatea omului se exprima mai ,des prin figur.:'t_, orfcvrarii transilv[meni, inspiraţi de medalia antic,1, au utilizat în general profilul. Portretele gravate în spaţiul limitat al monedei impresionează prin natur<1li'>m îmbinat
cu autenticitatea personajelor a căror personalitate ne-o transmit, prin
timp, emisiunile Principatului Transilvaniei.
Tipul heraldic reprezentat în a doua jumătate a secolului XVI prin
stema Ungariei şi a emitenţilor a cunoscut şi el o remarcabilă transformare. în 1605, Ştefan Bocskay a introdus în compoziţia heraldică a reversului stema Transilvaniei 9 , aflată în procesul de afirmare prin folosirea
ei de către Sigismund BMhory, în cadrul sigiliului Principatului1°.
Modul cum, în sec. XVI, meşterii monetari au compus şi gravat aversul sau reversul heraldic al monedelor este o expresie a originalitlitii
creaţiei lor, căci dispunerea elementelor componente stema Transilvaniei cu acvila ieşind, soarele şi luna, cele şapte cetăţi şi eml,lf"ma emitentului incluzînd uneori şi stema Ungariei - s-a făcut avîndu-se în ve7 Iudita
Winkler, Ana-Maria Velter, Francic;r P:in. ,_,, w>rtrait du prince
regnant dans l'art monetaire de la Transyll-cinic aur XV Jc-XV lfc siecles, în /,a
numismatique, source de l'h&stoire de l'art et de l'histoire des idees, Bucarest, 1981,
p. 90.
A Pierre Franc-astei, Realitatea fiţ1urativă. Rucure~ti. 1972, p. 247.
9, Deşi a apărut încă din ~ecolul al XVI-l<'a, stema Transilvaniei a fost stabilită oficial în 1659, în cadrul dietei de la Sebl'';>. Ea cuprindea următoarele elemen'.e: acvila ieşindă, simbol comun al tuturor 0;1menilor liberi, fără deosebire
de naţionalitate; cele şapte cetăţi, simbolul ~aşilor: soarele şi luna, reprezentînd
secuii care au primit aceste simboluri „în urma vitejiei de care au dat dovadă în
lupta de la Mohaci (1526) cînd numai ei singuri au putut ţine piept unei armate
turceşti foarte mari". Vezi Mih:ii Popescu, Cronica heraldică stema Ardectlului
cerut.ă de români după 1848, în Convorbiri Literare, martie 1926, p. 217; Comtantin
Moisil, Stema României, în Enciclopedia României, 19:18, Yol. I, p. 65: Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român pentru unitate şi ind1•pc•11clenţă oglindită în simbol heraldic, Bucureşti, 1981, p. 21.
10 Mihai Popescu, Sigiliul lui Sigismund Bâthori, principele Transilvaniei; în
RevArh, nr. 1-3, 1924-1926, p. 329.
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dere un principal criteriu - fantezia gravorului. De fapt dispoziţia hea acestor piese reprezintă „o culme a vieţuirii abstracte a ornamentului", căci se realizează „imaginarea simetric-obiectuală de plante,
animale într-o articulare plană severă" 11 •
Armoriile au fost plasate în scuturile de diferite forme, în numeroase variante, expresie a simţului artistic a gravorului. O demonstrează,
mai ales, jocul elementelor componente ale stemei Transilvaniei - acvila,
soarele, luna şi cele şapte turnuri, ele fiind dispuse prea puţin după
reguli heraldice şi, cu precădere, după fantezia artistului preocupat de
armonia piesei. Iată de ce întîlnim o mare varietate de tipuri monetare
heraldice, a căror loc de batere poate fi identificat şi după particularită
ţile artistice.
Interesante şi unice în cadrul tipului monetar heraldic sînt emisiunile orăşeneşti braşovene cu stema localităţii de la poalele Tîmpei pe
una din feţe sau chiar pe ambele. Dacă pe monedele anilor 1601-1602
armoarul Braşovului este „coroana filiformă cu buturuga cu rădăcini" 12 ,
pe cele din 1612-1615 el suferă o remarcabilă transformare - expresie a barocului transilvănean - , meşterii locali cr.eînd mici capodopere
în metal. Coroana împodobită cu ornamente florale şi geometrice se află
pe un trunchi, deseori şi el ornat, terminat printr-o bogată rădăcină. Mai
mult şi scutul de pe pieptul acvilei aflate pe reversul groşilor braşoveni
a oferit gravorilor prilejul de a amplasa o altă stemă a oraşului, de mai
mici dimensiuni.
Nu este întîmplător că în evul mediu a apărut acest tip monetar
heraldic. A fost epoca în care emblema feudalului, a nobilului a avut o
funcţie proeminentă pe cîmpurile de lupt\ unde uniformele şi decoraţiile
persom•le au contribuit la ar,ărarea condotierului şi, în acelaşi timp, l-au
oblicat la vitejie. ,,Cel ce se prezenta p2 cimpul de luptă cit mai înzorzonat. ca o fiinţă mitică sau ca un erou ci&sic, le era obligat tuturor şi
era pornit fără scăpare pe calea eroismului" 13 • Deci funcţia emblemei a
fost, pe lingă cea de reprezentare, şi de apăntrc, impunînd autoritate şi
respect, considerente pentru care, probabil, ea a apărut şi pe monede.
Secolul XVII înseamnă din punct de vedere al tipologiei monedei
Principatului îmbinarea tipurilor amintite, inclusiv cel epigrafie, într-o
vc1rietate tipologică uimitoare şi unică, expresie a stilului particular al
gravurii şi, mai ales, consecinţă a „caracterului autohton al artei monetare" 14.
Paralel cu această diversitate tipologică se remarcă decorarea monedelor cu o ornamentică ce exprimă estetica cotidianului.
,,Ornamentul a fost şi este partea in'tegrantă din decorativitatea epo-:'
cii, adică din acel ansamblu compoziţional care, prin elemente figurative
sau geometrice, este grăitor pentru preocupările fundamentale ale oamenilor, pentru izvorul necesităţilor şi tendinţa năzuinţelor lor, pentru ceea
ce constituie la un loc sinteza determinărilor social-istorice dintr-o epocă
raldică

11

t:'
11
11

Hri~rich LiHzeler. Drnmuri -'V<' artă, Bucureşti, 1986, p. 115.
Lu:ma Popa, op. cit .. p. 19.
Eugenio Battisti, Anlirenasterea, Bucureşti, 1982, Yol. I, p. 2i.
Iudita Winkler, Ana Maria Velter, Francisc Pap, op. cit., p. 91.
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dintr-o situaţie socială dată" 15 - afirma criticul de artă francez Andre
Luri;at.
Ornamentul face ca şi obiectul decorat să vorbească despre această
„referire" continuă, specific umană. Obiectul nu rămîne astfel izolat din
contex,tuJl uman în mijlocul icăruia se află, nu rămîne inert, mut, ci se
„animă", nu de o viaţă a lui singuratică, ci de viaţa întregului univers
uman, la care participă.
Deci rolul ornamentului este de „a anima, de a modula, de a îmbogăţi, de a atrage atenţia asupra unui punct, de a provoca un accent. de
a sublinia o formă, de a conţine o semnificaţie simbolică" 16 . Totodată,
ornamentul structureaz(1 şi introduce proporţii în structură, făcîndu-ne
conştienţi de circumferinţa unei suprafeţe, pe care o modelează, împăr
ţind-o în segmente. ,,Impresia de mărime sau micime, de structură solidă
sau de fluid şi ţesătură, de claritate calmă sau mişcată, depinde în chip
esenţial de ornamentare". Ornamentul este cel care
„atmosferizează"
obiectul, căci „medalia ornamentului dă tonul şi face muzica întregului."17.
Acestor deziderate a răspuns şi arta monetară a Principatului, nu
dintr-odată, ci treptat, pînă la sfîrşitul secolului XVI, ca apoi, în secolul
următor, să „explodeze" într-o inegalabilă varietate a ornamentaţiei,
concretizată într-o adevărată dantelărie în metal.
La început timid, mai tîrziu îndrăzneţ, ornamentul a ocupat spaţiul
liber din cadrul legendei circulare, cel din cîmpul central al monedei,
situîndu-se în interiorul sau exteriorul compoziţiei heraldice, al legendei
centrale, împodobind armura sau costumul principelui emitent şi chiar
figura Madonei şi a pruncului. Nu au rămas neutilizate nici spaţiile
libere de pe plăcile cu ,probe monetare, meşterii orfevrari dovedind multă
ingeniozitate atît în ceea ce priveşte găsirea spaţiului de ornat, cît şi în
diversitatea elementelor decorative folosite, conţinînd numeroase semnificaţii simbolice. Astfel, cercul perlat, care de obicei delimitează cîmpurile monedei, sugerează granulaţia filigranului, acele perle fine de argint
dispuse des, care apar ca picături strălucitoare de rouă, vorbind de influenţe din arta orientală. Tot inspirat din tehnologia transilvăneană a
filigranului este şi cercul şnur, sugerînd sîrma subţire de metal preţios
răsucită, dispusă circular.
Vechiul ornament geometric, a cărui semnificaţie îşi trage seva din
îndepărtatele culturi şi civilizaţii antice 18 , apare pe moneda transilvă
neană însoţind, în diverse forme, legenda centrală sau susţinînd, ca lambrechin, compoziţia heraldică. Meandre, combinaţii de arce, ornament împletit, arabescuri, puncte şi linii în zig-zag, amintind de valurile mării etc.,
şi

t'-i Marcel Breazu, Stil şi ornament categorii
vieţii cotidiene, Bucureşti, 1966, p. 54.
18 Idem.
17 Heinrich Liltzeler, op. cit., p. 118.
18 Cele mai vechi ornamente, care au apărut

ale esteticului cotidian, în Es-

tetica

odatii cu primele manifestări
ale artei, au fost acele motive ordonate - Iinduri de puncte şi linii, zigzaguri.
romburi, linii ondulate, cercuri etc. - ce au împodobit c~ramica neolitică, precum şi alte obiecte necesare omului primitiv. Vezi Heinrich Liitzeler, op. c1.,
p. 96,
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sînt cîteva din aceste elemente ale ornamentului. Apare, mai rar, inelul,
cercul - pe piesa de 10 duoaţi din 1660 a lui Acaţiu Barcsai, pe probele monetare ale groşilor din 1672 bătuţi la Braşov de Mihail Apafi sau
pe piesa de 100 ducaţi din 1677 a aceluiaşi principe, căreia sîntem înclinaţi să-i atribuim o provenienţă cosrriologică 19 • In schimb, cu o frecvenţă
mai mare sînt stelele, plasate îndeosebi în cadrul legendei circulare, ele
fiind „simbol al eternităţii, al sfinţirii, al zeificării" 20 .
La fel ca şi în celelalte domenii ale artelor, lumea plantelor a constituit pentru meşterii orfevrari transilvăneni o sursă de inspiraţie pentru
modele ornamentale. Frunze, vrejuri, flori singure sau combinate au fost
adoptate pentru ornament, formele vegetale fiind preferate de stilul baroc. Ajustarea lor pentru decorarea spaţiului delimitat al monedei a determinat însă, uneori, o stilizare ce le-a îndepărtat de original. Trandafirul deseori transformat într-o rozetă cruciformă, laleaua, crinul, frunze
de laur; ramuri cu flori şi frunze, ghirlande (ce apar în special pe marile
monede ale lui Mihail Apafi) sînt elemente decorative permanente, ce
împodobesc legertda, textul din cîmpul central, reprezentările heraldice,
şi, mai ales, armura principelui.
Aceasta constituie, alături de portretul emitentului şi compoziţia heraldică, elementul asupra căruia s-au aplecat cu deosebită atenţie meş
terii gravori. Redată cu multă grijă pentru reprezentarea corectă a păr
ţilor componente apărătorile pentru bust, gît, umeri şi mînă, zalele de
pe şold - armura ce-l îmbracă pe principele emitent evocă prin diversitatea, frumuseţea şi graţia ornamentelor fastul curţilor feudale. Mai mult
ca orice altă parte a monedei, armura a oferit gravorilor posibilitatea de
a da frîu liber fanteziei, îmbinînd cu dărnicie ornamentul geometric cu
cel floral, gravînd cu o mînă precisă şi cu minuţiozitate rozete, cercuri
şi arabescuri. Şi, culme a acestui rafinament ornamental, în aproape toate
emisiunile monetare din timpul lui Mihail Apafi (1661-1690) armura
cu care este îmbrăcat acesta este împodobită, în afara numeroaselor decoraţii florale şi geometrice, cu un cap de leu. Leul, simbolul vigilenţei,
puterii, generozităţii 21 , i-a atribuit principelui, prin prezenţa sa p€ umă
rul armurii, puteri magice, existenţa lui avînd, posibil, şi un scop apotropaic22.
De altfel, alături de flora ornamentală, în arta monetară transilvr1neană întîlnim şi elementul zoomorf, dar mult mai puţin utilizat, consecinţă firească a dificultăţilor de adaptare a formelor animale la scopuri
decorative. Cu toate acestea, reprezentări de animale au apărut în cadrul
compoziţiilor heraldice, în prezentarea emblemelor familiilor principilor
transilvăneni şi, mai rar, în afara acestora.
Leul, veveriţa, cerbul, lupul, acvila, gîştele sălbatice, pelicanul şi
chiar inorogul au fost figuri gravate cu talent şi îndemînare, avînd în
vedere spaţiul redus de reprezentare. Prin simbolurile redate în limbaj
heraldic, ele ne transmit cite ceva din preocupările oamenilor acelor
timpuri pentru perpetuarea unor valori morale: curajul, generozitatea.
11
2n

~1

22

Juliu, Biclz, op. cit .. p. 20·.
Marcel .Slurdza-Săuceşti, Heraldica, tT<1tat tehnic,
Idem, p. 73.
Eugenio Battisti, op. cit., vol. II, p. 24.

Bucureşti,

1974, p. 71.
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demnitate,,. mila etc. Unele dintre aceste forme zoomorfe ornamentale se
caraci, :·i;: · :'..: p~intr-o răspîndire întinsă şi perenitate în timp. Astfel
vultur;_:l, ce po_;\c fi documentat în antichitate ca simbol al divinităţii pe
relieîuri capaclo -ir ne în stîncă, pătrunde în heraldică, în arta decorativă etc., deveni,1c.l riin secolul XIV blazon al împCiraţilor germani, însemn
al puterii şi maiestC1~ii.
Nu lipsiti:'1 de interes este şi prezenţa pe ducatul lui Ştefan Bocskay
(ln:i:, pe unele monede ale lui Gabriel Bathory, Ştefan şi Gabriel Bethlcn, a 5.arpelui sau a dragonului care îşi muşcă coada. Este una din emblemele heraldice cele mai cunoscute, simbolizînd eternitatea sau, după
cum afirma Eugenio Battisti, atunci cînd încerca să dezlege simbolul
şarpelui în evul mediu, ,,acea parte raţională a sufletului omenesc care
dl1pă moarte părăseşte trupu.1" 23 •
Remarcabilă este maniera în care meşterii aurari transilvăneni au
aplicat pe monede formele antropomorfe ale ornamentului, adaptînd la
spaţiul limitat al pieselor herme, măşti, măşti-frunze, vrejuri înfoiate şi
putti. Deseori acestea au avut rolul de susţinători sau lambrechini ai
scuturilor heraldice, făcînd în mod original legătura dintre centrul şi
marginile monedei.
Deşi limitată ca spaţiu, moneda transilvăneană a permis
artiştilor
timpului îmbinarea într-o originală şi remarcabilă creaţie a formelor
fundamentale ale ornamentului, a celor geometrice, vegetale, zoomorfe
şi antropomorfe, realizînd piese singulare în evoluţia artei monetare din
ţara noastr5.
Totodată, aspectele menţionate întăresc şi din punctul de vedere al
artei monetare afirmaţia că ornamentul a fost „un element al ansamblului decorativ, adică al acelei însuşiri a obiectelor vieţii cotidiene, care
le adaug,i acestora ceva în plus, peste funcţia lor utilitară" 24 , căci moneda
acelor timpuri, fie ea gulden, ducat, taler sau groş, pfenig minier, se
remarcă prin existenţa ornamentului.
Despre însemnătatea sa, criticul de artă Louis Hourticq remarca:
,.nimic nu este mai caracteristic pentru geniul unui popor decît vocabularul sau ornamentul. Originea motivelor pe care le-a ales, felul în care
le-a folosit ne aduc revelaţii asupra concepţiei sale despre lucruri şi
viaţ,i" 25 •
„Aparţinînd aceleiaşi

sfere sociale ca şi dansurile voioase şi muzica
ornamentul ţese la basmul pe care îl visează omul tot
mereu, dincolo de grijile şi responsabilitatea sa: el pare ieşit din cornul
fermecat al unei zeiţe a graţiei şi a fanteziei delicate" 26 .
Ornamentul, gravat cu gust, fantezie şi deseori exuberanţă creatoare
de meşterii aurari ai secolelor XVI-XVII pe moneda Principatului transilvănean, dar şi pe vestitele opere de orfevrărie, atît de apreciate pe
ambele versante ale Carpaţilor şi chiar mai departe, caracterizează epoca
de înflorire a Renaşterii şi mai apoi a barocului pe pămîntul Transilvaniei.
veselă, distinsă,

LUANA POPA
23

2•
2j
26

/dr•m. n>l. I, p. 2i0.
Marcel Breazu, op. cit., p. 51.
Idem, p. 54.
Heinrich Lutzcler, op. cit., p. 118.

638

NOTE

ŞI DISCUŢII

L'ORNEMENT DANS L'ART MONETAIRE DE LA PRINCIPc\UTE
DE TRANSYL V ANIE (16e-17e SIECLES)

(Resume)
On analyse l'utilisation de l'ornement, comme un aspect interessant de l'art
monetaire transylvain, qui a connu dans Ies l6"-l7e siecles sa periode de fleurissement maximale. En partant de !'idee que l'ornement exprime !'aspect esthetique
de Ia vie quotidienne, on presente Ies types ornementaux realises par Ies orfevres
transylvains dans l'espace reduit des monnaies, au.ssi que Ia symbolique de quelq ues-uns elements ornementaux. On releve le caractere original de l'art de la
monnaie en Transylvanie, en contexte de la penetration et la reception de la Remiissance et puis du style baroque par Ies artistes locaux qui ont cree d'oeuvres
artistiquement uniques et representatives dans Ia numismatique.

ORIGINEA UNUI PLAN ERONAT AL

CETAŢII

LIPOVA

T udor Octavian Gheorghiu a publicat în „Arhitectura medievală
de apă rare din România" (Bucureşti, 1985, p. 108) trei planuri ale Lipovei (fig. 1). Primul dinţr;e ele, vizibil la altă scară decît celelalte, prezintă sub titlul „Situaţia actuală" o reţea de străzi, fără nici o indicaţie
cu privire la amplasamentul cetăţii.
Următoarele două ne sînt prezentate sub titlul general „oraşul
şi
castelul" (extins fără nici un motiv şi la primul) şi cuprind întîi un
plan zis „anterior cuceririi turceşti"!, care ne arată o incintă mai mare
(desigur oraşul) şi - cu toate că sîntem pe teren plat - în exteriorul
ei, dar -în imeldiata aprQPiere (!), două (!) fortirfie1aţii dintir-o aceeaşi f'a milie tipologică. Acest plan nu poate deci să trezească decît nedumeriri

Fig. 1.
1 Excludem data de 14 iunie 1616, cînd Gabriel Bethlen predă cetatea turcilor, dup ă ce a asediat-o timp de două săptămîni, întrucît garnizoana refuza să-i
execute or dinul de predare, c ăc i aceasta nu reprezintă o cucerire turcească.; Mai
rămîn deci trei d ate: 1551, 1552, şi 1605.
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Fig. 2.
-ş i

neîncredere . Cu atît mai mult, cu cît ultimul plan, indicat ca „Marsigli (releveu)", nu seamănă defoc cu e[, iar ,planurile lui L. F . MarsigJi
din 1697 · s-a u dovedit exa cte la Arad, Făget, J dioara şi Mehadia.
Este deci cazul să verificăm situaţia .
in planul lui Marsigli - publicat prima dată de istoricu l Andrei
Veress 2 - distingem la marginea oraşului o m are cetate bastionară , deci
de pe la sau după mijlocul secolului XVI, cu patru bastioane, avînd
feţele de circa 25-30 m şi fl,:mcurile de 8-1 5 m. In i nteriorul ei se
vede cu claritate cetatea anterioară acesteia, avînd p e trei laturi corpuri de clădiri, iar pe a patra doar un zid (fig. 2).
Acest plan , plauzibil ca aspect - chiar şi fă cînd abstracţie de probitatea desenelor din 1697 ale lui Marsigli, dovedită în alte cazuri - ,
măreşte nedumerirea trezită de cel de-al doilea plan. Să ne întoarcem
deci la acesta, căutîndu-i originea.
Originea lui - dacă facem abstracţie de detaliile modificate fără
motiv de T. O. Gheorghiu - este planul lui Sandor Marki din 1892 3 ,
care are însă următoarea legendă: ,,Planul cetăţii şi oraşului Lipova.
Desen pe baza documentelor din 1606-9 şi a datelor de la faţa locului.
S. Marki" (fig. 3), de unde rezultă cu claritate că nu este „anterior cuceririi turceşti", fapt confirmat şi prin bazarul de lîngă biserica sîrbească
şi moscheea de lîngă Poarta Radnei.
2
3

1895.

Veress Endre, Izabella kiralyne, Budapest, 1902.
Marki Sandor, Arad szabad kiralyi varos tortenete, Arad, I

=

1892, II -
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Fig. 3.

Însăşi după legend ă constatăm deci că acest plan nu reprezintă o
realitate, ci înce_§lrcă dqar să-şi imagineze fo sta realitate, pe baza unor
documente - desigur, scrise - şi a vestigiilor existente pe t eren spre
fi nele secolului trecut.
·
Nu putem şti care au fost documentele folosite de Marki. Dar ele
a mintesc desigur două fortificaţii, denumite (de el?) ,,Ovar", deci cetatea veche, respectiv „Tovisvar", adică cetatea spinilor. Ne permitem
i poteza că prima este cetatea interioară, iar a doua cea exterioară, aceasta din urmă fiind din lemn şi pămînt. Faptul că nu erau două cetăţi
alăturate, ci una interioară celeilalte rezultă cu claritate din descrierile
detaliate ale lui Paul Speltacher din Halle şi Evlia Celebi 4 .
Care erau însă vestigiile de pe teren care au permis lui l\farki o
interpretare greşită? Ele sînt vizibile în aceeaşi lucrare a lui i;vt:a rki (la
p. 153; fig . 4), cu totul similare celor redate de Eisenkolb5 •
Cornpar înd cele dou ă desene ale lui Ma rki, putem constata că a
identificat în mod corect resturile de zidărie cu vestigiile cetă ţii vechi.
A considerat însă resturile a două bastioane, situate la sud-vest de
Călători străini despre ţările române , Bucureşti, II = 1970,
p. 3-4, şi
1976, p. 505-507.
5
Eisenkolb Aurel, A szandscikscigi kozponttci avatott Lippa varos hangk ol6dâsa, în T6th J6zsef, A lippai âllami polg<i.ri iskola ertesttoje az 1903-1904.
iskola~ evrol, Llppa, 1904, p. 3-83.
4
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Fig. 4.

vechea cetate, ·drept o alta alăturată, şi a făcut abstracţie de resturile
de zid, semnalate spre nord-est, care erau - poate - ale porţii spreoraş, ale cetăţii exterioare.
Constatînd originea acestei erori, putem totodată localiza fostul
amplasament al cetăţii în oraşul de azi. Ea era la sud de Mureş, întrestrăzile Ştefan cel Mare, Brancovici şi Unirii 6 •
GHEORGHE SEBESTYE

L'ORIGINE D'UN PLAN ERRONE DU CHATEAU-F ORT DE LIPOVA
(Resume)
On discute le plan No. 2 de Lipova, publie par T. O. Gheorghiu (Arhitectura
de apărare din România, Bucureşti, 1985), pas ma nque d'erreurs, inspire d'un plan publie par A. Marki (voir la note no., · 3). Ce dernier interprete
faussement certains details de la construction. L'auteur localise le château-fort
de L ipova da ns l'air de ia ville contemporaine.

medievală

6 Mulţumesc
lămurirea

permis

arhitectului Eugen Ujj din Arad pentru
problemei.

informaţiile

care mi-au

STATUTUL DE BREASLA AL CARUŢARILOR ŞI FIERARILOR
DIN ORAŞTIE

Prefacerile care au loc în cadrul orînduirii feudale din Transilvania la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui următor, ca
urmare a dezvoltării forţelor de producţie, pot fi surprinse în toate sectoarele vieţii economice şi sociale. Aceste modificări se fac simţite în
special în industria manufacturieră. Pentru a-şi spori veniturile, nobilimea încearcă să valorifice resurs·ele de materii prime aflate pe moşiile
lor, înfiinţînd manufacturi. Puţine dintre ele ating gradul unor întreprinderi de tip capitalist, fapt ce se poate constata şi dintr-o conscripţie
efectuată lş sfîrşitul veacului al XVIII-lea 1 .
Acelaşi fenomen se poate urmări
şi pentru
ţinuturile
scaunelor
săseşti din sudul Transilvaniei. In preajma revoluţiei de la 1848,
în
fabrici şi manufacturi erau cuprinse aproximativ 4500 de persoane 2 • Cele
mai multe lucrau în zona Sibiului şi Braşovului. Existau regiuni total
lipsite de întreprinderi manufacturiere, unde activitatea continua să se
desfăşoare în cadrul restrîns al breslelor. Un exemplu îl constituie
şi
scaunul Orăştiei, unde pînă în anul 1792 nu se află consemnată nici o
întreprindere, în schimb, breslele îşi reconfirmă adesea statutele lor:
curelarii în 1780, măcelarii, olarii, pantofarii, şi croitorii în 1798 3 , tîmplarii, lăcătuşii, puşcaşii şi pintenarii în 1802 4 • În acest context se înscrie şi statutul breslei căruţarilor şi fierarilor din 1807. Cele 62 de o.rticole, împărţite în trei capitole, reglementau raporturile dintre breaslă,
ucenici, calfe şi meşteri.

Despre ucenici
Tinerilor care doreau să intre în breaslă li se impuneau o serie de
preliminare: să fie băieţi, să fie născuţi dintr-o căsătorie legiaibe certificate de naştere şi botez, precum şi doi garanţi din
rîndul breslei. După o gerioadă de probă de patru săptămîni, viitorul
ucenic prezenta hîrtiile necesare împreună cu taxa de înscriere de 1 florin, urmată de alţi 3 florini pentru primirea în ucenicie. Se puteau înscrie în breaslă tineri de orice religie şi naţionalitate din întreaga Transilvanie, prin urmare şi copiii familiilor de români.

condiţii
timă, să

1 Karlovsky E., Erdely ipara a XVIII. szcizad vegen,
ln Magyar gazdasdgturtenelmi szemle, III, 1896, p. 217-257.
2 Guchichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumiiniens, I, Bucureşti, 1979,

p. 270.
Filiala Arhivelor Statului Sibiu. Fond bresle. Orăştie.
• A. E. Dorner, Un statut de breaslă din Orăştie de la începutul veacului al
XI X-lea, în AIIACN, XXIV, 1981, p. 365-383,
3
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In mod obişnuit, durata anilor de ucenicie varia între unu şi patru
ani. Dacă meşterul suporta cheltuielile de angajare şi oferea adăpost,
îngrijire, mîncare şi îmbrăcăminte, timpul de învăţătLmi era de patru
ani. Intervalul se micşora la trei ani dacă întreţinerea c,1.dea pe seama
ucenicului sau a părinţilor acestuia. Tinerii puteau fi eliberaţi şi după
numai unu sau doi ani de studii cu condiţia să execute lucrarea de ucenicie fără greşeală. Se cuvine a fi precizat că în cazul fiilor de meşteri
nu exista o perioadă sp~cificată a uceniciei.
Lucrarea de prob.-1 consta în executarea unei roţi (la căruţari) sau
potcovirea unui cal (la fierari). Atît timp cît respectivii nu puteau efectua acest lucru, se interzicea categoric eliberarea lor. Se preciza însi't
că dacă ucenicul n-a reuşit să-şi însuşească meseria din cauza meşte
rului său, care l-a folosit la alte munci, acesta trebuia predat altui
meşter. Nici în acest caz nu se menţiona cît timp urmează să petreacă
tînărul la noul
stăpîn, dar se poate deduce că dura pînă la învăţarea
meseriei.
Dacc.'i. un ucenic nu mai suporta viaţa în casa meşterului său şi fugea, se făceau cercetări de către staroştii breslei. Dacă plîngerea ucenicului era întemeiată, acesta era dat altui meşter pînă la terminarea
timpului de învăţătură, iar meşterul era pedepsit. În caz că elevul nu-şi
putea dovedi reclamaţiile, urma să se întoarcă la stăpînul său, fiind
totodat:i aspru pedepsit.
Ucenicul nu avea voie să-şi schimbe meşterul decît în situaţii deosebite; un astfel de caz era moartea meşterului, cînd la cel mult două
săptămîni de la data decesului, trebuia să treacă la alt meşter din cadrul breslei.
La terminarea uceniciei, învăţăcelul achita o taxă de 1 florin. urmat.-'i. de alţi 6 florini pentru eliberarea din ucenicie şi de primire în
rîndul calfelor.
Despre calfe
După eliberarea şi obţinerea certificatului de ucenicie, tînărul devenea calfă. El avea obligaţia să lucreze în continuare încă un an în cadrul breslei, după care să efectueze anii de călătorie în alte oraşe ale
Transilvaniei sau în alt~ ţări, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele privind
meseria dobîndită. Durata voiajului era stabilită, în general, ia trei ani,
dar se putea prelungi oricît; de multe ori calfele nici nu se mai întorceau la Orăştie, stabilindu-se în alte ţinuturi. Dacă reveneau însă acasă,
ei trebuiau să lucreze încă o jumătate de an la un meşter în schimbul
unui sal~ir prestla!bilit, pentru a se cunoaşte noutăţiJe aduse de ei din
peregrinări, după oare erau liberi să fie .primiţi în breaslă.
Calfa sosită într-un alt oraş se prezenta cu actul de eliberare şi
recomandările de rigoare la p,'i.rintele calfelor. In caz c,'i. aceste acte îi
lipseau, era obligat să le procure în cel mult patru si'1ptămîni, altfel era
deferit autorităţilor orăşeneşti şi acuzat de hoinăreahi. Părintele calfeJor era obligat să ofere adăpost în schimbul sumei de 1 crc'i.iţar. Calfele
ce se stabileau în alte locuri (la han, de exemplu) erau aspru pedepsite_
Staroştii breslei aveau o evidenţă a meşterilor care solicitaseră calfe.
Noii sosiţi erau repartizaţi după o anumită ordine: aveau prioritate meş-
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terii bătrîni sau bolnavi, apoi vc'iduvele ş1, m sfîrşit, ceilalţi în succesiunea cererii. Dacă calfei nu îi convenea locul în care a fost repartizat,
putea solicita, ~upă două săptămîni, schimbarea atelierului. Se putea
întîmpla ca în localitatea respectivă să nu fie un meşter liber sau să nu
existe de lucru; în acest caz, calfele trebuiau să-şi reia călătoria după
cel mult trei zile; breasla contribuia cu 15 crăiţari din lada sa ~i cu tot
atîta din cea a calfellor, ajutând astkl continuarea drumutui. Sub nici
o formă nu se permitea activitatea pe cont propriu sau angajarea la un
meşter nebreslaş.

La sfîrşitul anilor de peregrinări se putea intra în rîndul meşterilor.
Atunci, conducerea corporaţiei stJabilea un meşter în atelierul căruia
să muncească timp de un an de zile, apoi candidatul plătea taxa de 1
florin, prezenta actele necesare şi cerea permisiunea executării lucrării
de măiestrie. Aceasta consta în realizarea unei căruţe într-un barem de
timp (14 zile) sau la fierari o jumătate de căruţă (halben Wagen) probabil numai partea ei metalică - şi să potcovească un cal. Intreaga
muncă o efectua într-un atelier prestabilit, unde era verificat periodic
de meşterii controlori. Lucrarea isprăvită era prezentată unei comisii
de examinare; dacă aceasta o găsea necorespunzătoare, candidatul trebuia să execute o altă creaţie, pînă ce atingea perfecţiunea. După ce
. capodopera era acceptată, calfa depunea 20 de florini în lada breslei,
primind certificatul de meşter. Se acordau înlesniri fiilor de meşteri sau
acelora care se căsătoreau cu văduva sau fiica unui meşter.
In ceea ce priveşte durata zilei de lucru, ;:iceasta începea la ora
cinci dimineaţa şi se termina la şapte seara. In tot acest răstimp calfele
trebuiau să lucreze conştiincios, fiind interzise plimbările sau petrecerile. Dacă vreunul nu venea în ziua de luni la ora stabilită la slujbă,
i se reţinea leafa pe o zi, iar dacă nu venea deloc, pierdea retribuţia pe
o săptămînă. Leafa stabilită de staroştii breslei trebuia să fie egală pentru toate calfele din cadrul corporaţiei.
Fiecare meşter putea aduce în cadrul breslei pe propriile sale cheltuieli oricîte calfe vroia; în schimb, era interzisă primirea în atelier a
unor calfe neautorizate de corporaţie. Cei veniţi trebuiau s[t lucreze un
sfert de an cu leafa stabilită, după care îl puteau părăsi pe meşter în
favoarea altuia sau să plece aiurea.
Calfa nu putea să-şi părăsească meşterul înaintea lucrării începute,
dar şi atunci cu un preaviz de 14 zile. Nici meşterul nu avea dreptul
să-şi alunge calfa fără motive întemeiate.
Problemele de moralitate ocupau un loc important în statut. Se
prevedeau amenzi severe, pînă la alungarea din breaslă, în cazul în
care calfele îşi petreceau nopţile în afara casei meşterului, frecventînd
cîrciumi sau alte localuri. Dacă calfa cerea meşterului un împrumut trebuia să îl restituie, iar de nu putea, urma să presteze o muncă egală cu
valoarea sumei datorate. Pînă nu-şi rezolva problemele materiale, nu
avea voie să părăsească atelierul, breasla sau oraşul. Reglementarea lăsa
la latitudinea corporaţiei sau a magistratului oraşului să aducă legi şi
reguli ce să pedepsească în mod exemplar astfel de greşeli.
Calfele organizau întruniri trimestriale, la care era delegat să partidpe şi un meşter bres1aş şi în :care .se rezolvau multiplele probleme ivite.
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O grijă deosebită se manifesta faţă de lada frăţiei, controlată de părintele
calfelor, pentru a nu se face cheltuieli inutile, ,,ci doar pentru ajutorarea
bolnavilor şi a celor cu adevărat nevoiaşi"'.

Despre

meşteri

După
îndeplinirea tuturor condiţiilor preliminare, calfa devenea
meşter. Fiind cel mai tinăr în rîndul meşterilor, el avea obligaţia
să
asculte ordinele şi dispoziţiile celorlalţi. Rînduiala în cadrul breslei era

severă.

în fiecare an, în luna ianuarie, se convoca adunarea generală
a întregii congregaţii, la care participau toţi membrii ei. Intrunirea se făcea în casa unuia dintre staroşti, unde aceştia dădeau o strictă
socoteală asupra activităţii lor. La fiecare doi ani se făceau noi alegeri
în care cei doi conducători ai breslei puteau fi realeşi. Tot acum se mai
alegeau şi alţi doi locţiitori, ca în caz de boală sau călătorie să rezolve
treburile interne inerente. Staroştii aveau cheile de la lada breslei şi
administrau averea ei. Cheile lăzii se predau noilor lideri la f1ecare doi
ani. Deschiderea lăzii era permisă doar în prezenţa ambilor staroşti. La
întrunirea din ianuarie se alegea şi pări.ntele calfelor, ce avea resortul să supravegheze şi să aJute calfele în toate împrejurările. Retribuţia
stabilită pentru un an de muncă era următoarea: G florini starostele cel
vîrstnic, 2 florini starostele cel tînăr şi părintele calfelor, 1 florin meş
terii controlori, iar dacă condiţiile permiteau, fiecare meşter primea 20
de crăiţari.
Alături de adunările anuale, se ţineau şi convocări trimestriale,
la
care participau toţi meşterii, care plăteau chiar o taxă cuvenită ce oscila după împrejurări. La aceste întîlniri se analizau şi neînţelegerile
dintre membrii breslei, luîndu-se măsuri imediate împotriv~1 celor vinovaţi. In general, meşterilor li se pretindea cinstea, modestia, viaţa morală. Certurile, purtările necuviincioase erau aspru pedepsite.
Nu toţi meşterii din oraş erau bresl.iaşi. Sbatutul prevedea că dacă un
meşter pleca fără să anunţe în prealabil pe staroste de intenţia sa, iar
după un timp ar dori să se întoarcă, el era obligat să ceară din
nou
reprimirea în corporaţie şi să depună toate taxele necesare. In caz că
plecarea meşterului era motivată, el putea să-şi reia meseria imediat
după întoarcerea sa fără oprelişte. Existau şi meşteri clandestini, cărora
li se atrăgea atenţia să intre în cadrul breslei, în baza ordinului Curţii
vieneze din 2 ianuarie 1774.
O concurenţă o reprezentau şi morarii şi ţiganii din oraş, care efectuau roţi de căruţă sau chiar căruţă întreagă dacă clientul solicita
aceasta. Prin reglementarea de faţă acestora li se permitea să facă numai
munci de reparaţii şi potcovire în Orăştie, dar dacă se mutau la ţară
puteau îndeplini orice fel de activitate legată de îndeletnicirea respecanuală

tivă.

Mărfurile puteau fi desfăcute doar în tîrgurile oficiale. Celor ce nu
se. conformau, li se confisca marfa, beneficiul împărţindu-se între denunţător, magistrat şi breaslă. Produsele trebuiau să fie de cea
mai
bună calitate; dacă meşterul a făcut o greşeală în munca sa, el putea fi
reclamat la staroste sau magistratul oraşului. O atenţie deosebită era
acordată respectării termenelor de execuţie a unei lucrări. Dacă sorti-
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mentul solicitat nu era terminat la timp, llleşterul era amendat; dacă
clientul nu-şi ridica marfa la termenul fixat, meşterul putea să o vîndă,
dar cu ac~rdul IJ1agistratului. Sub nici o formă nu avea voie să desfacă
o lucrare neterminată. Cu toate că în statut nu se precizează şi preţu
rile la care pot fi achiziţionate produsele, se specifică, totuşi, faptul că
nu este permisă perceperea unei taxe prea mari pentru a nu da naştere·
la plîngeri din partea cumpărătorului.
In cazul morţii unui meşter, văduva lui putea continua meseria, iat"
breasla trebuia să-i pună la dispoziţie o calfă pricepută. Nu beneficiau
de acest drept soţiile care îşi părăsiseră soţii sau care divorţaseră. Dacă
un meşter se îmbolnăvea, toţi ceilalţi aveau obligaţia să-l viziteze şi
să-l ajute pînă la refacerea lui completă. In situaţia în care acesta deceda, corporaţia trebuia să se ocupe de funerarii, la care participau toţi
meşterii împreună cu soţiile lor.

•
In statutul prezentat se poate constata rolul pe care l-au jucat breslele la începutul secolului al XIX-iea în economia Trahsilvaniei. Acestea
duc o luptă aprigă împotriva noului, cerînd ca toată producţia să se desfăşoare în limitele stabilite de corporaţie. Ei se folosesc de toată influenţa lor în sfatul oraşului pentru a împiedica orice formă de concurenţă.
Cu toate acestea, dezvoltarea rellaţiilor de producţie caipita'liste va ~ dui în întreaga Transilvanie orînduirea feudală, pregătind terenul pentru profundele evenimente ale revoluţiei de la 1848.
ANTON E. DORJ\"ER

ANEXA
SACRATISSIMAE CAESAREO REGIAE ET
APOSTOLICAE MAIESTATIS
MAGNI PRINCIPIS TRANSSYLVANIAE ET COMITIS SICULORUM REGIUM
MAGNI PRINCIPATUS TRANSSYLVANIAE GUBERNIUM
Memoriae commendamus tenore praesentium quibus expedit universis et singulis
cujuscunque Status, Gradus et Ordinis Altefatae Suae Majestatis Fidelibus praesentes visuris: Quod posteaquam Regio huic Gubernia, medio Benigni Decreti
Aulici sub vigesima tertia Mensis Junii, Anni Millesimi Octingentesimi Tertii
emanati Numeroque Guberniali 5721 signati, ad tollendos varios abusus et naevos
qui superioribus temporibus in expeditione Cehalium Articulorum intervenisse
observati sunt, facultas attributa fuisset, ut casu semet exerente, contuberniorumque ad sollicitationem, propterea coram Regio isthoc Gubernia faciendam,
Articulos Cehales, modo provisorio, usque suscipiendam generalem in
Ma1110
Transylvaniae Principatu universorum Contuberniorum regulationem, juxta praescriptam in similibus Altissimam Normam extradare possit; Magistratus Liberi
Oppidi et Sedis Saxonicalis Szaszvarosiensis vigore suae sub tertia Julii anni
currentis horsum submissae repraesentationis, demisas Antistitum Rotariorum et
Fabrorum Ferrariorum ejatum, utpote MICHAELIS SCHUSTER Primarii et
GEORGII GREGER Secundarii Cehae Magistrorum, nec non VOLFFGANGI
!BIEBURGBR Sodalium Praepositi preces nomine ipsorum omniwnque ROTARIORUM et F ABRORUM FERRARIORUM ibidem commorantium et in unum Coetum
<'0ire volentium, pro elargiendis eisdem authenticis Articulis Cehalibus,
coram
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Regio hocce Gubernie fusas, obsequiose comn,,?ndaverit. Quum proinde · jmta
petenti non sit denegandus assensus, Regium 1.sthoc Gubernium, juxta imperatam
praevio modo facultatem, Altissime praescrip'.os Normales Articulos pro genio
Opificiorum tam Rotariorum quam Fabrorul"'4 ferrariorum adaptandos expedil·n<losque duxit, modo sequenti:
Zunftartilwl
welche vom Koniglichen Gubernium dem •.m Koniglichen Freyen Markt
vereinigten Wagnern und Schmieden }•,theilet worden sind.

Szăsz

văros

Erster T".1eii
Von den Meistcrn.
). Alle Jahre sol] im Monat Jănner cin ,,ewisser Tag festgese.it werden, um aA
demselben allgemeine grosse Zunftvers<Cmnlung zu ha!tl'n, wo die bis dahin g,·wesenen zwei Zunftmeister von ihrr;;r g,=:iablen Amtsverwaltung. vor dem d:izu
von dem Stadt Magistrat zu beslimm?nden Kommissăr ~charfe Reehen,chaft abzuJeg:m Im bcn.
2. Mit Ende jedes zweiten Jahrs sind die zwei Zunftmeisters. gleichfalls in GegenWart des dazu bestimmten Kommissirs, nachdem sie ihre Rechnungen abgeleget
halY~n. gehalten, die bisher gefUhrten Aemter niederzulegen, und die Zunft = Lade
!Sammt aliem Zugehor, der Zunft zu i.ibergeben, in deren Stelle entweder zwei
andere dazu taugliche Meister zu erwăhlen und zu ernennen, oder nach den
Uinstănden die bisherigen zwei Zunftrneister wieder beizubehalten sind.
:;_ Bei dieser Gelegenheit kommen zur bestăndigen Erhaltung der guten Ordnung
noch zwei Personen zu dem Ende zu envăhlen, dass sie, im Fall der ăUere und
;ungere Zunftmeister durch Krc:nkheit, eine Reise oder andere Hindernisse ihren
Amtern vorzustehn abgehalten wurden, unterdessen solche Gegenstănde, welche
Aeinen Aufschub leiden, anstatt c.ler ersten als substituirte Zunftmeister verhanrleln und schlichten konnen. Nicht weniger muss auch ein Gesellenvater erwăhlet
werden, dessen Pflicht darinnen besteht, dass er aut die Auffilhrung der Gesellen
merke, ihnen in allen Nathen beistehe, und sie in Krankheit wohl be,;orge oder
besorgen lasse. Dbrigens ist vermăg Allerhochsten Verordnungen die Anstellung
cler sogenannten Altschaften durchaus verboten.
4. Die Zunft = La.de muss immer in der Behausung und unter der. Aufsicht des
ersten Zunftmeisters, jedoch unter der Bedingung stehen, dass den zweiten .Schli.issel der jUngere Zunftmeister bei sida halte. lndessen wird e~ diesen zwei Per~onen n:e anders, als im Beiseyn noch zweier anderer Mitmeister erlaubt seyn, die
Zunftlade zu erăffnen.,
5. Sămrntliche Meister werden es sich zur Pflicht machen den erwăhlten Zunftmeistern und ăltern Vorstehern mit gehorigem Gehorsam und Achtung zu begegnen, insonderheit aber der ji.ingste Meister, dessen Pflicht seyn wird, die rechtrniissigen Verordnungen urui Befehle der Zunftmeister ohne aHen Aufschub unter
15 Kreutzer Strafe zu vollziehen; ausserdem wird es noch seine Schuldigkeit
seyn, dass er auf Befehl des ăltern Zunftmeisters, jedesmal wenn es nothig seyn
wird, in eigener Person die Zunft in das Zunfthaus ruffe. Sollte aber ein Meister
auf die festgesezte Stunde nicht erscheinen, so soli er mit einer Strafe von 12
Kreutzer belegt werden.
·6. Es ist alle Vierteljahr eine Zunftversammlung zu dem Ende zu hal.ten, da~~
die unter der Zeit vorgefallenen Zunftsachen geschlichtet werden mogen, in
welcher Versammlung jeder Meister bei einem Rheinisch-Floren Strafe zu erscheinen, und die aus 10 oder mehreren Kreutzern, nachdem solches die Umstănde und andere Ausgaben erheischen, bestehende Gebiihr zu bezahlen schuldig.
7. Wenn aber ein 'Meister oder sonst wer immer wegen gewissen Angelegenheiten
ein Zunftmeister gegen Erlag eines Rheinisch-Floren unter vorbestimmter Strafe
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8. Diejenigen N:eister welche ihre KLagen oder andere Beschwerden vorzubrin!!~!'\
wi.inschen, sind verpflichtet solche fl"lrs erste den Zunftmeistem zur Berichtigu,• '.
vorzulegen, oder wenn es die Sache so mit sich bringen sollte, der ganzen Zunf.
zu Ubergeben, damit hier die Angabe des Klăgers im gehi:irigen Wege durc!,g Jsehen, und gegen den Beklagten eine angemessene Strafe verhănget, oder zu1·
Entfernung des Haders, zwischen beiden Theilen ein billi,ger Verleich getroffen
werden ki:inne.
9. Nach Allerhi:ichsten Verordnungen kann ein straffălliger Meister von der Zunft
nur von einem bis sechs Rheinisch floren gestrafet, gri:issere Fehler aber mi.issen
in Gegenwart des Kommissăr vorgenommen und durchgesehen werden.
Jene
Verschuldungen hingegen, welche weder auf eine noch auf die andere Art, wie
errinnert, geschlichtet werden ki:innen, mussen zur weitern Beurtheilung und
Restrafung unumgănglich vor den stădtischen Richterstuhl hinaufgegeben werden.
10. Jeder Meister achte es fur seine strengste Pflicht sich bestăndig fromm und
gottesfi.irchtig aufzufiihren, das Fluchen, Schimpfen, Zanken, mit einem Wort
a!le ungebiihrliche Auffi.ihrung von sich zu entfernen., sonsten werden die dagegen Fehlenden . der im 9ten Artikel bestimmten Strafe unterzogen werden.
11. Sollte ein Meister seinen Handwerks = Genossen in der zunftversammlung,
oder auf der Gasse, oder auf dern Markt, oder auch in einem offentlichen Wirthshaus, mit ungebQhrlichen Worten zu beschimpfen, unterfangen, so muss ein solcher
von der Zunft, nachdem sie die Sache gut uberlegt hat, nach seinem Vergehn
bestraft werden.
12. Wenn sol.che Meister, welche sich an andern Ortschaften niedergelassen haben,
und ihr Handwerk treiben, sich mit dieser Zunft zu vereinigen wrmschten; so
sind sie verbunden, die nach AMerhochsten Verordnungen bestim.mte Taxe von
zehn Rheinisch floren abzutragen, und neben diesem sich gegen die Zunft mit
ganzem Gehorsam zu betragen, wie auch die bestehenden Zunftartikel streng zu
beobachten. Wenn aber solche Meister bei den alle Vierteljahr abzuhaltenden
Versammlungen nicht erscheinen konnten, so sind sie gehalten, wenigstens bei
der grossen Zunftversammlung zu erscheinen, und den gewi:ihnlichen Jahrgulden
abzutragen.
13. Sollte es sich ereignen dass ein ziinftiger Meister durchgienge, oder
ohne
Vorwissen der Zunft wegzi:ige, nach einiger Zeit aber wieder hieher zurQcke zu
kommen wunschte. so ist er verpflichtet dieserwegen bei der Zunft neuerdings
anzusuchen, und die fiir das Meisterrecht bestimmte Taxe nochmals zu bezahlen;
wo hingegen, wenn ein Meister der Zunft meldet, dass er, obwaltender Ursachen
wegen, wegziehen wolle. ihm solches nicht zu verwehren ist, und es steht einem
solchen nach seiner Rlikkehr frai, sein Gewerb, ohne Strafe oder besondere Abgabe, wieder anzufangen und zu treiben.
14. In Ansehung der ausser der Zunft arbeitenden Pfuscher, wird die Zunft auf
die .A.llerhi:ichste unterm 2ten Jănner im Jahr 1774 erlassene Hofverordnung angewiesen, nach welcher diese, wenn sie dazu geschikt wăren, in die Zunft einstehen miissen, weil ihnen sonsten die Treibung des Handwerkes ganzlich verboten wird; ausser sie konnten sich mit einer vom Koniglichen Gubernium erlangten Erlaubnis, ihr Handwerk mit eigenen Hănden zu treiben, ausweisen.
15. Was aber die beim Markt wohnenden Muller anbelangt wird selbigen alle
Wagner=- Arbeit, ausser zum eigenen Gebrauch, bei Confiscations Strafe verboten. Eben so sollen sich auch die Zigeuner nicht unterfangen neue Wâgen, Râder
u.d.gl. zu beschlagen, wohl aber wird ihnen allerhand Flickarbeit und .das
Pferd = beschlaien erlaubt. Auf den D&fern hingegen darf Jedermann sowobl
Wagner als Schmied = Arbeit nach Belieben verfertigen.,
16. Ausser den i:ifentlichen Jahrmărkten soll niemand fremde Wagner= µQd
Schmied = Arbeit allhier za verkauffen sich unterfangen, und zwar unter Strafe
der Confiscation von welcher ein Drittheil dem Magistrat, das zweite Drittheil
der Zunft Lade, und das dritte dem lJenunzianten gehoret.
17. Es wird unter einer harten Strafe verboten, dass kein Meister den andem auf
was immer fGr eine Art zu betrilgen, ihm seine aufgenommene Arbeit zu entwenden, und sich în Wortwechsel oder Zank einzulassen unterfange.
18. Soute ein ziinftiger Meister in selner Arbeit einen Fehler begehen, so kann
der Besteller oder Kundmana. bei den Zunftvorstel:ţer .klaaen: dleser ~ - dann
die Sachc aufnehmen und verhandeln; kann er sie selbst schlichten, so ist e..
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_gut, wenn aber nicht, so muss er sie mit den ilbrigen versammelten Zunftgliedern
in das reine bringen. Sollte aber eine von den beiden Partheien damit nicht zu.frieden seyn, so soli es derselben frei stehen, die Sache zur reifern Beurtheilung
-dem Magistrat vorzutragen.
19. Es wird nicht erlaubt seyn Jemanden wegen der verfertigten Arbeit liber die
Maassen zu taxiren, damit man zu Klagen keine Gelegenheit gebe. Sollte aber ein
Meister diesem Artikel zuwider J;iandeln so muss bei entstehender Klage, die im
vorhergehenden Artikel bestimmte Ordnung gehalten werden, auf welche
der
Zunft = Kommissăr zu sorgen hat.
20. Wenn ein Meister Arbeit aufnimmt und solche auf den Termin nicht ver!ertigt, so muss der Zunftmeister, wenn der Kundmann ihn deswegen ersucl;1t, zur
Verfertigung einen schiklichen Termin festsetzen; sollte a■ er auch auf diesen die
Arbeit nicht fertig seyn so ist ein solch fauler Meister gehalten der Zunft 30
Kreutzer zu zahlen, und sich mit seinem Kundmann zu vergleichen. Wenn aber
dieser Vergleich wegen dem erlittenen Schaden, MUhe und Unkosten bei der.
Zunft nicht zu Stande gebracht werden konnte, so i,iberlasse man die Entscheidung dem Magistrat. In dem Fall aber, dass der Kunde die Arbeit auf den Termin
nicht auslosen sollte, steht es dem l\Ieister frei, mit Vorwissen und Genehmigung
des Magistrat5, die Arbeit zu verkauffen, nachdem er die vorigen Schritte ordent!ich gethan haben wird. Auch soll sich kein Meister bei schwerer Strafli! unterfarigen, unausgefertigte Arbeit zu Yerkauffen, oder dem Kundmann hinauszugeben.
21. Die Wittwen, Săhne und Tăchter der Meister kănnen auf die der Zunft verliebenen Gesetze und Freil:ieiten den nemlichen Anspruch machen, wie die Meister selbst; weswegen sie auch diesen bekrăftigten Zunftartikeln, in allen Făllen
auf das strengste zu gehorclaen schuldig sind, weil alle dergleichen Sachen und
Klagen, welche die Zunft angehen, aufgezeicbnet und zu seiner Zeit zur Beurtheilung bei cler Zunft vorgenommen werden sollen.
22. Wenn ein l\Ieister ~tirbt, so kann seine 'hinterlassene Wittwe, so Iange sie
ihres Mannes Namen fuhrt, ihr Handwerl<:: ohne allen Anstand treiben; dabei
mi.issen die Zunftmeister, zu eintcr solchen Wittwe, einen das Handwerk gut verstehenden Gesellen nach dem Wohlgefallen der Wittwe verordnen; und wenn dieser
Gesell der Wittwe nach einiger Zeit nicht gefiele, so wird ihr die volle Freiheit
gelassen auch den zweiten tind dritten von der Zunft zu begel:iren. Wenn der zur
Wittwe verordnete Ge,sel nber ohne hinlăngliche Ursache nicl:!.t dahin gehen
wolle, so darf er bei keinem andern Meister zur Arbeit zugelassen, und auch
zum Meister in dieser Zunft nicht aufgenommen werden. Dieses ist jedoch von
Weibern, die von ihren Mănnern geschieden worden, oder welcl;ie von
ihren
Mănnern weglauffen, ohne sich vor deren Ende mit ihnen auszusolanen, nicht zu
verstehen, in dem sich solche des Rechts begeben, welches sie als Witţwen ge1:iabt hătten.
23. Wenn ein zilnftiger Meister den anda-n beim Ankauf des zum Handwerk
erforderlichen Holzes oder Kohlen i,ibertheuren sollte, und er darum angklaget,
und es ilam erwiesen wurde, so soll er um einen Rheinisch floren gestraft wer- .
den.
24. Es wird streng und bei Strafe der doppelten Zuri.ickzahlung verboten aus der
Zunft = Kasse auf willkilhrliches Essen, Trinken und Gastereien einige Ausgaben
zu macllen, sondern es muss derlei in der Zunft == Kasse befindliches Geld auf
kranke nothleidende Meister, arme Wittwen und deren Waisen, so auch auf die,
oii.ne alle Hillfe krank liegenden Gesellen und Lebrjungen, und endlica die sich
bei der Zunft ergebenden unumgănglichen Ausgaben verwendet, und von den
Zunftmeistern, unter deren Besorgung es steht, scharf verrechnet werden.
25. Da der Ober Zunftmeister bei denen in seiner Behausung abzuhaltenden Zunftversammlungen viele Ungelegenheit erdulden, und daneben auch die Schreibmaterialien verschaffen muss, so ist ihm filr diese seine Ungelegenheit alle Jahr,
bei der grossen Zunftversammlung, ein PauscJi = Quantum von seclls Rheinisch
floren zu geben; so sind aucll dem jO.ngern Zunftmeister zwei Rheiniscll floren,
dem Gesellennter zwei Rheiniscll floren, den Geschwornen oder Schaumeistern
aber jedem insbesondere ein Rheinisclil floren zu bezahlen. Nicbt weniger sind
~i ·dieser· Gelegenbeit, wenn es die Umstănde und andere Ausgaben erlauben,
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einem jeden Meist11r zu einer massigen Mahlzert 20 oder bei geringern EinkLi:,rten 12 Kreutzer aus der Z:unft Lade herauszugeben.
26. Wenn ein zi.initiger Meister in eine schwere Krankheit verfallen s0!lte; .~o
werden die zilnftigen Meister insgesammt, auf Ansuchen der Zunft, ver0u.1Jl!n
seyn, den Kranken zu besuchen, und demselben bis zu seiner Herstellung alle
mogliche HUlfe zu Ieisten~
27. Falls ein Meister, oder dessen Weib, Kinder, Gesellen, Lehrjungen oder Gesinde sterben, ist die Zunft, so wie bei andern Zilnften, verpflichtet Wăchter.
LeichenbesteUer und Grabgrăber zu geben, und ein jeder Meister mit seiner Frau
auf der Leiche zu ersche:inen. Sollte aber ein oder der andere Meister auf der
Leiche nicht erscheinen, und davon keine gegri.indete Ursache angeben konnen,
so ist er um einen Rheinisch floren 1:u bestrafen.
Zweiter Theil
Von den Gesellen.
28. LehrjUl'1gen, sowohl fremde als Meisters = Sohne sind verbunden, nachdem
sie von de~ Zunft freigesprochen und als Gesellen anerkannt worden sind, bei
derselben Zunft ein ganzes Jahr zu arbeiten, und dann auch in andern Stădten
oder Lăndern drei Jahr zu wandern, um sicl'l. weitere Kenntnlsse im Handwerk
zu verschaffen. Wenn ialsdann ein gewanderter Geselle nach Hause gekommen ist,
so muss er bei einem ehrsamen Meister eln halbes Jahr um den ausgesezten Lobn
arbeiten, dS.96 man unter der Zeit seine von draussen mitgebrachte Sitten mlSge
kennen lernen; und darnach wird es ihm frei stehen, die Zunft auf die vorgeschriebene Art um seine Aufnahme zu ersuchen.
29. Die wegen Erlernung des Handswerk wandernden fremden Gesellen, mtissen,
wenn sie in der Stadt anlangen, nicht in Gasthofen, sondern zum Gesellenvater
einkehren, welcher ihnen fi.ir 1 Kreutzer Quartier zu geben verbunden ist; solche
Gesellen aber, welche in Gasthofen einkehren und sich an verborgenen Orten
aufhalten, sollen um einen Rheinisch floren bestraft werden.
30. Sobald der wandernde Gesell in des Gesellenvaters Hause ankommt,
muss
gleich von ihm der Freibrief und die Kundschaften vorgefordert, und solche,
nachdem sie durchgesehen, in die Zunftlade gelegt werden, wo sie sodann so
lange zu halten sind, bis der Gesell aus der Stadt wieder weg gehet. Sollte aber
jemand dergleichen Briefe nicht haben, so ist er verbunden sich solche unter
zwei oder h5chstens vier Wochen, von dem Ort woher er gekommen ist, zu verschaffen und ohne Widerrede einzureichen, ansonsten wird einem solchen Gesellen nach der bestimmten Zeit nicht nur keine Arbeit gegeben, sondern er
auch den Stadt = Beamten, als ein herumschwărmender und ungewisser Mensch
angezeigt werden.
31. Bei Auftheilung der eingewanderten, und von den Mei.~tern aufgestandenen
Gesellen ist folgende Ordmmg zu beobachten, dass erstens die Alters oder Krankhei ts wegen zur Arbeit unfăhigen Meister, sodann in Folge des 22ten Artikel
auch die Meisters Wittwen, und endlich diejenigen Meister, welcl'l.e zu kleinen
offentlichen und unentgeltlichen Diensten auf ein Jahr lang angestellt zu werden
pflegen, mit tQchtigen Gesellen versehen werden,
32. In Ansehung der ubrigen Meister muss bei dem Gesellen:vater immer eine
Tafel ausgesezt werden, auf welche die Namen derjenigen Meister aufzuzeichnen
~ind, weiche Gesellen brauchen, damit die von der im vorhergehenden Artikel
festgesezte Auftheilung Ubrigbleibenden Gesellen, erstlich zu dem ersten von
den aufgezeichneten Meistern und dann nach der Reihe zu den ubrigen geordnet werden konnen. Gefăllt dem Gesellen aber die _ Herberge nicht, so hat er
nach zwei Wochen die Freiheit sich eine andere Werkstatt, in welcher sich nur
ein oder gar keln Geselle befindet, zu wahlen. Diese Wahl wird jedoch mehrmalen nicht gestattet.
33. Wenn ein Meister einen Jungen, welcher die halbe f.elrzelt Qberstanden, in
der Lehre hat, und daneben auch einen Gesellen hilt, ein anderer Melste:r aber,
der weder einen solchen Jungen noch einen Gesellen Jaat, jenen Gesellen bermthigt, so so11 die Zunft befugt seyn denselben vom ersten Meister weezunehmen
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und lezterm zu ubergeben, weil es die Billigkeit erfordert dass einer dem andern behtilflich sey.
34. Konnte fiir einen wandernden Gesellen kein Meister und keine Arbeit gefunden
werden, so darf derselbe nicht Iănger als drei Tage auf der Herberge und in der
Stadt sich aufhalten und faulenzen, sondern ist gehalten, nachdem man ihm aus
der Zunftlade 15 Kreutzer, und aus der Gesellen Lade eb1mfalls 15 Kreutzer als
Reisegeld gegeben hat, seine Wanderung weiter fortzusetzen. Ein solcher Gesell
aber der nicht zur Arbeit gehen will, verdient das Reisegeld nicht. Sollte sicb
aber ein solcher Gesell finden, welcher auch i.iber die bestimmten Tage sich
in der Stadt aufhielte, und auf eigene Hand zu pfuschen sich unterfinge, so muss
-er nach seinem Begehen gestraft werden.
3lii. Hat ein fremder Gesell die Zeit seines Wanderns vollbracht, und wi.inschet
zum Meister aufgenommen zu werden, so muss er nach seiner Meldung ein Jahr
in einer von der Zunft zu bestimmenden Werkstatt fromm, ehrlich und fleissig
arbeiten, widrigenfalls wird er so viei Wochea, als er ohne Ursache und erhaltene Erlaubniss versăumet hat, nicht nur bei seinem Meister nachholen mtissen,
sondern auch der Zunft fi.ir jede Woche mit einem ganzen Wochenlohn verfallen.
36. Gleich nach vollbrachtem Muthjahr muss sicb der Gesell bei der Zunft melden, und nebst Erlegung eines Rheinisch floren Taxe, sich die Erlaubniss 2'1..lr
Verfertigung des erforderlichen Meisterstticks ausbitten, welches wenn die Anzahl der Meister hiezu kein hinlăngliches Hinderniss sezte, ihm zu erlauben ist
nachdem der seinen Lehrbrief, und andere Zeugnisse vorgezeigt hat.
37. Zum Meisterstlick hat der Wagner= Gesell einen ganz gleisigten Wagen, und
zwar in Yierzehn Tagen zu verfertigen, cler Schmied-Gesell hingegen hat einen halben Wagen und ein Pferd authentisch zu beschlagen. Dieses muss der Gesell in
einer ihm von der Zunft anzuweisenden Werkstatt, und zwar ganz allein verfertigen, wor,1uf die Schaumeister zu sorgen haben werden, welche ihn dann und wann
unversehens besuchen, und nachsehen rni.issen.
38. Nach vi.illiger Verfertigung des ihm vorge,chriebenen Meistersti.icks, wird die
Zunft verbunclen seyn, solches \Yohl zu besichtigen, und wenn dieses wirklich gut,
und ohne allen Fehler bdunclen wircl, so mus~ ein fremder Gesell zwanzig Rheinisch floren, ein Meister = Soim clie Hălfte das ist Zehn Rheinisch f!oren, und
ein solcher Gesell welcher eine Meisters = Wittwe oder Meisters = Tochter heurathet zwei Drittheile, clas ist clreizehn Rheinisch floren 20 Kreutzer vor seine
Aufnahme zum Meister cler Zunft bezahlen. Sollte es sich aber ereignen, dass clas
aufgewiesene Meisterstrick fiir untauglich und fehlerhaft anerkannt wi.irde, so kann
ein solch.er Gesell bis dahin auf keine Weise zum Meister aufgenommen werden,
bis er sein Handwerk gănzlich unei wohl erlernet, und ein ăchtes Meistersti.ick, wie
oben gemeldet, verfertiget hat.
39. Ist nun das Meistersti.ick fi.ir tauglich anerkannt worden, so muss die Zunft
dem Gesellen dariiber ein Zeugniss ausstellen, mit welchem er, wenn er ein Fremder ist, bei dem Stadt = Magistrat um das Btirgerredtt anzusuchen hat, weil er
nur nach dessen Erhaltung in die Zunft eingenomrnen werden darf.
40. Den Rang in der Zunft werden die neu aufgenommenen Meister, ohne Ri.iksicht
ob sie Fremde oder Einheimische sind, nach derjenigen Ordnung erbalten, welche
sie in der Bruderschaft untereinander beobachtet haben. Es kann demnach jecler
GeseH, um seine Keilntnisse zu erweitern, und sich etwas zu verdienen, so Iange
auf der Wanderschaft bleiben, oder auch zu Hause im Gesellen,tand arbeiten, als
es ihm beliebt, ohne dadurch seinen ki.inftigen Rang in der Zunft zu verlieren.
41. Damit der Lohn der Gesellen gleich und nicht nach eines jeden freiem Willen,
oder nach der heimlichen Obereinkunft des Meisters mit dem Gesellen gehalten
werde, so wird die Bestimmung des Lohnes der Zunft dermassen i.iberlassen, dass
derselbe immer den Zeitumstănden und den Preisen cler Lebensmittel gemăss, nach
der Hurtigkeit und den Kenntnissen des Gesellen, im Beiseyn und mit Einverstehen
des Magistrats = Kommissărs bestimmt werde.
42. Gesellen sind verpflichtet von fi.inf Uhr frOh bis sieben Uhr Abends fleissig
zu arbeiten, unter solcher Zeit aber ist es jedern Gesellen bei Strafe des Wochenlohns sc}lărfest verboten in Abwesenheit des Meisters etwas fi.ir sich zu arbeiten.
43. Der sogenannte blaue Mondtag darf auf teine Weise erlaubt werden: sollte aber
ein• Meister· ilm zu blten seinen Gesellen erlauben, so soll er um 30 1Crev.tzer
.gestraft werden; sollte er diess aber auch nach der Zeit erlauben, so muss seine
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Strnf1c. so oft e~ geschieht, verdoJJpelt werden; und wenn cler Gescl.I auf die be-stimmte Stunde zur Arbeit nicht erscheinet, sondern viei spăter, so ziehe man ihm
deswegen einen Taglohn ab,, sollte er aber so weit gehen dass er den blauen
Mondtag giinzlich hielte, unei nur Dienstag zur Arbeit kăme, so muss ihm deswegen
ein ganzer Wochenlohn abgezogen werden; da hingegen wenn Arbeit ist, und der
Meister sie, wegen seiner Nachlăssigkeit, nicht hervorgiebt, so sol! der Gesell seine
ganze Bezahlung sammt dem Essen haben.
44. Jene schlechte Gewohnhei-t, dass der Gesell Nachts ausser der Behausung seines
Meisters schlafe, darf auf keine Weise erlaubt werden, welche aber dawider handeln, mi.is,en filrs erste um 12 Kreutzer gestraft werden, sollten sie es aber mehrmals thun, so muss die Strafe jedesmal verdoppelt werden·, ausser sie konnten
ihr Thun mit wid1tigen Ursachen entschuldige Welche aber diese Liederlichkeit
nach etlichmaliger Bestrafung nicht lassen, mi.issen als Ungehorsame von der Zunft
·weggeschikt werden.
45. Es steht jedem Meister frei sich von fremden Ortschaften durch Briefe so viel
Gesellen zu ruffen, und auf seine Unkosten bringen zu lassen, als er benothigt ist.
46. Hingegen wird es scharf verboten, dass sich kein Meister unterstehe nur einen
€inzigen \'On denen ohne alle Beruffung angekommenen Gesellen ohne Vorwis,en
der Zunft in seine Werkstatt aufzunehmen, oder noch mehr durch Verspreclaung
ines grossern Taglohns, als nach bestimmten Zunftartikeln erlaubt ist, zu sich zu
locken. So auch unterfange sich kein Meister unter harter Strafe den Gesellen eines
andern, i.iffentlich oder unter cler Hand abwendig zu machen.
47. Jeder Gesell der seine Werkstatt verlassen will, muss dem Meister vierzehn
Tage bevor die Arbeirt aufki.indigen. Ferner darf kein Gesell an Werktagen bis zum
Sonntag, <1u,,,,r in clringendc•n Făllen, seinen Meister verlassen; dahingegen darf
,'luch der Meister den Gesellen ohne gegri.indete Ursachen nicht wegschiken.
48. Solche Gesellen welche auf den Brief eines Meisters in seine Werkstatt gehen,
sind gehalten ein Vierteljahr um elen be,timmten Lohn bei ihm zu arbeiten, aber
nachdem sie ein Vierteljahr ehrlich ausgehalten haben, so konnen sie die eingeclingte Reise = Unkos1en von ihrem Meister verlangen, und wenn sie nicht mehr
da bleiben wollen, entweder zu einem andern Meister, oder in eine andere Ort-schaft gehen.
49. Wenn ein Gesell ,·on. st·inem Meister eine g2,,·isse Summe Gelcles vorher aufnehmen sollte, so ist er schuldig so wie sie Ubereingekommen. entweder auf die
Woche oder auf das Sti.ick abzuarbeiten, und einen solchen Gesellen darf kein
anderer Meister unter gewis~er Strafe so Jange in seine Werkstatt aufnehmen, bis
da~s er ~eine SC"huld b,•i ~Pint·m \'Origen Meister nicht abgearbeitet hat.
50. Gesellen welche zu einem ausserzilnftigen Pfuscher einstehen, werden nicht
nur mit einer angemPssenen Strafe belegt, sondern es wird ihnen auch die bei dem
Pfuscher zugebrachte Zeit in die zum Wandern bestimmten Jahre nicht eingerechnet werden.
51. Es wird der Zunft viillige Freiheit eingerăumet, zttr Zăhmung der jungen Leute
mit Einwilligung des Magistrals Kommissars angemessene Gesetze und Regeln
vorzuschreiben, und die Fehler und Exzessen der Gesellen und Lelarjungen scharf
zu bestrafen.
52. In den alle Vierteljahr zu haltenden Zusammenki.inften der Gesellen muss der
von der Zunft hie,zu bestimmte Meister, mit dem erwăhlten Gesellenva~r erscJ'leinen, deren Pflicht es seyn wird, die Einkilnfte der Bruderscl:laft scharf zu verrecll.nen, und ihre ganze Aufmerksamkeit darauf zu wenden, dass aus der Bruderschafts = Lade, zu Folge allerhochster Verordnungen keine unnotnigen Ausgaben
gemacht, sondern das Geld zur AushUlfe der Kranken Ynd Wabrlaaft Darbenden
verwendet werde.
0
._

Dritter Theil
Von den Lehrjungen.
53. Wenn. ein Junge der kein Meister = So)m ist Lust zur Erlernung des Handwer.ks
hat. so wlkle er siclil einen Lehrmeister, bei dem er eine vierwoc)lenUiclte Probe
a11&."taen, und da.Rn mit seinem Geburts :c: und Taufscaein und zweien Bi.irgen der
Zunft vorgestellt werden muss, um zum Lehrjungen aufgenammen zu· werden; wo
er vor die Zunftversammlung einen Rheinisch floren zu zahlen hat. Die Taxe der
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Aufnahme aber wird ohne Unterschied sowohl bei Meisters Sohnen als Fremden
auf drei Rheinisch floren festgesezt. tl'brigens wird die Zunft verpflichtet seyn,
ohne Anselmng der Religion und Nation Lehrjungen aufzunehmen und einzudingen.

54. Die !:eit der Lehre soli, wenn der Meister den Jungen mit seinen Unkosten
eindingt, kleidert und freispricht in vier ganzen Jahren bestehen; thut aber diess
alles der Junge oder seine Eltern aus dem ihrigen, so wird die Zeit zum Freisprechen dreî Jahre seyn; in Ansehung der Meisters = Sohne aber wîrd keine bestimmte Anzahl von Jahren zum Lernen festgesezt, weil diese auch vor drei oder
vier Jahren freigesprochen werden konnen, wenn sie sich in Erlernung ihres Handwerks so fleîssig geiibt haben dass sie, în Gemăssheît Allerhochster Beordnungen
nach einem oder zwei Lehrjahren, dîe Lehrlings = Probe ohne alle Fehler verfertlgen konnen, und die Zeugnîsse von ihren Lehrmeistern liber îhr Betragen und
îhren Fleiss vorzeigen.
55. Zum Gesellanstiiclc oder der Lehrlings = Probe sollen die Wagner ein wdentliches Rad machen, und die Schmiede eîn Pferd beschlagen; so lange der
Junge aber dieses nîcht kann, soli er nicht zum GeseJJen erhoben werden, wenn
anders sf:'îne und nîcht des Meîsters Nachlăssigkeît d<1r,m Schuld ist. Sollte aber
der Meîster dadurch, dass er seînen Lehrling zu andern Arbeiten verwendet, und
nîcht zum Handwerk angestellet hătte, seine Unwissenheit verursaclaet haben, so
soli der Lehrjung von solch einem M2ister, wenn es ihm erwiesen wUrde. nicht
nur abgenommen, und zu einem andern Meister gegeben werden, sondern ein
solcher Meister auch nach Gutbefinden der Zunft mit einer angemessenen Strafe
belegt werden.
:
56. Hat nun der Lehrjung seine Probe gehorig verfertigt, so dass nicht,- darnn
auszusetzen ist, und er folglich fiir wiirdig erkannt wird zum Gesellen aufgenommen zu werden, so hat er sich dieserwegen bei der Zunft zu melden, wo sowohl
die Fremden als Meister = Sohne vor die Zunftversammlung einen Rheinisch floren, vor das Freisprechen aber sechs Rheinisch floren zu zahlen gehalten seyn.
57. Weder hier în der Stadt noch in den umliegenden Ortschaften wird es den
Meistern erlaubt seyn, ohne Vorwissen und Einverstăndniss der Zunft, Lehrjungen aufzunehmen oder freizusprechen, widrigenfalls ein solcher Lc>hrjung oder
freigesprochener Gesell in keiner Werkstatt aufgenommen wird.
58. Sollte ein Lehrjung von seinem Meister entspringen, und darauf erwischt und
zuriickgebracht werden, so muss er, wenn er keine hinliingliche Klage hat, oder
diese nicht beweisen kann, sein Handwerk aber auch weiter zu Iernen wunschet,
gehorig bestraft, und dann seinem Lehrmeister zurnk gegeben werden; wenn aber
die vom Jungen vorgelegte Klage wahr und glaubwiirdig befunden wiirde, so thue
man ihn zur Vollbringung seiner Lehrjahre zu einem andern Meister, sein voriger
Lehrmeister aber werde hart gestraft.
59. Stirbt ein Meister bei dern ein Junge in der Lehre steht, so soli derselbe nicht
lănger als zwei Wochen bei der Wittwe gelassen werden, und dann soli die Zunft
demselben zur Vallendung seiner Lehrjahre einen andern Meister anweisen,
Beschluss
60. Um allen Partheiligkeiten und Unkosten vorzubeugen, ist denen, welche wider
die ihnen von der Zuaft auferlegte Geldstrafen mit Recht klagen zu konnen glauben, erlaubt, sich wegen Beurtheilung ihrer Klage an den Magistrat zu wenden.
61. Diese vorstehendermassen festgesezte Zunft
Artikel sind durch sămmtliche
zu dieser Zunft gehorige Meister, GeseUec und Lehrjungen, so viei es jeden betrift, mit ganzer Ehrerbietigkeit pnnktlich zu beobachten, dass dadurch die Einigkeit und Năch~tenliebe besser erhalten, die moglichen Fehler und Laster aber vermindert werden mogen.
·
62. Endlich ist ei. nothwendig diese Zunftartikel alle Jahre zweimal in der Zunftversammlung in Gegewart der Meister, Gesellen und Lehrjungen vorzulesen, damit sie besonders die untergebene Jugend, und die jilngern Meister, zur kilnftigen
Damachhaltung desto besser versteheR und behalten mogen, und sich die Ubertretter derselben nicht mit Unwissenheit entschuldigen konnen. Quos quidem Articulos, ln essential.ft)us Altissimo Normativo omnimode conformes, in authenticam

=

NOTE

ş1

Discunr

655

hanc formam redactos supranominatis supplicantibus Rotariorum et Fabrorum Ferrnriorum Antistitibus utpote MICHAELI SCHUSTER, GEORGIO GREGER et
V0LFFGANG0 BIEBURGER prout reliquis etiam universis dicti Contubernii Comrnembris in superius fato Libero 0ppido Szaszvaros residentibus et commorantibus
ad specialem Magistratus ejatis medio repraesentationis suae sub tertia Julii a.c.
ad Regium Gubernium exaratae, hicque Numero 5941 signatae, factam intercessionem, stricta futura pro cynosura et observantia, juriumque suorum tuitione, Regium
isthoc Gubernium modo provisorio et ad futuram usque generalem Ceharum regu- ·
lationem extradandos duxit et concedendos. E Regia Magni Principatus Transylvaniae Gubernia. Claudiopoli, d,e decima septima Mensis Augusti Anno Millesimo
Octingentesimo Septimo.
G. C. Banffy Gubernator m. pria.
J. Bedeus de Scharberg m. pria.
Register
der vorstehenden Zunftartikel.
Erster Theil
Von den Meistern

=

1. Von der grossen Zunft
Versammlung.
2. Von der Wahl der Zunftmeister.

3. Von den ilbrigen Beamten.
4. Von der Zunft = Lade.
s. Von den Schudigkeiten des jilngsten Meisters, und von der Zusammenrufung
der Zunft.
6. Von den vierteljăhrigen Zunftversammlungen.
7. Von den ausserordentlichen Zunftversammlungen,
8. Von Sch!ichtung der Stritligkeiten.
9. Von den Strafen.
10. Von der Auffilhrung der Meister.
11. Von den Zănkern.
12. Von der Anfnahme auswărtiger Meister in die Zunft.
13. Von den durchgegangenen und wegziehenden Meistern.
14. Von den Pfuschern.
15. Von den Milllern und Zigeunern.
16. Vom Verkauf fremder Waaren.
17. Von den betrilgenden Meistern.
18. Von den in der Arbeit begangenen Fehlern.
19. Von der iibermăssigen Taxirung.
20. Von den faulen Meistern, und den die Arbeit nicht ausli:isenden Kunden.
21. Von den Angeaorigen der Meister ..
22. Von den Gerechtsamen der Meister = Wittwen.
23. Vom Obertheuren beim Einkauf.
~4. Von Verwendung der Zunftgelder.
25. Von der Bezahlung der Beamten.
26. Vcm den kranken Meistern.
27. Von den bei Meistern vorfallender Leichen.
Zweiter T)ieil
Von den Gesellen.
28. Von den Schuldigkeiten der freigesprochenen Lehrjungen.

Von den wandernden Gesellen.
Von den durch die Gesellen vorzu zeigenden Zeugnissen.
\Ton Auftheilung der Gesellen.
Vom nemlichen Gegenstand.
:n. Vnn eherirlems, lben.
:H. \'on ckn Gesellen wekhe lreine Arbeit flnden.

2St.
:30.
31.
:J2.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Vom Muthjalu.
Vom Meisterwerden.
Vom Meisterstiick.
Von cler Meisterrechts
Taxe.
Von Erlangung des Bi.irgerrechts.
Vom Hang cier neuen Meister.
Vom Lohn der Gesel.lPn.
Von der in der Arbeit zu haltende·n Ordnung.
Vom blauen Mondtag.
Vom năchtlichen Herumschwiirmen der Gosellen.
Die Meister konnen sich Gesellen verschreiben.
Von den unberuffenen Gesellen.
Vom Aufstehen der Gesellen aus der Wc>rkstatt.
Van cier Schu!digkeit der beruffenen Gesellen.
Von den vorherbezahlten Gesellen.
Von den Gesellen welche zu Pfuschern einstehen.
Von den Artikeln der Bruderschafft. ·
Von den Zusammenkiinften der Gt>sellen, unei den Einkiinften der Bru.derschafft.
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Dritter Theil
Von den Lehrjungen.
53.
54.
55.
56.
57.

Von der Aufnahme der Jungen.
Von der Zeit der Lehre.
Von der Lehrlingsprobe.
Vom Freisprechen.
Von den ohne Vorwissen cier Zunft aufgenommenen und freigesprochenen Lehrjungen.
58. Von den entwichenen Lehrjungen.
59. Von den bei verstorbenen Meistern in der Lehre gestandenen Jungen.
Beschluss
GO. Von der Appellirung wegen auferlegten Geldstrafen.
61. Von Beobachtung dieser Zunft
Artikel.
62. Von der jăhrlichen Vorlesung der Artikel.
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LES STATUTS DE LA CORPORATION DES CH.ARRONS
ET DES FORGERONS D'ORAŞTIE
(Resume)
Dans la ville d'Orăştie, situee dans le Sud de la Transylvanie, Ies corporations
ont continue leur existence pendant la deuxieme moitie du XVIII-ieme siecle et la
pre1111.iere du siecle suivant. L'auteur presente la structure et l'organisation de la
corporation des charrons et dss forgerons, d'apres Ies statuts de l'an 1807.

EVOLUŢIA RELAŢIILOR

A

AGRARE IN V ALEA SUPERIOARA
MUREŞULUI

Valea superioară a Mureşului, numită şi bazinul Giurgeului, este o
depresiune intracarpatică creată de cursul superior al Mureşului, între
Munţii Giurgeului, Munţii Gurghiului şi Munţii Harghitei, cu o înălţime
medie de 800 rn, avînd o climă relativ .friguroasă cu o temiperti.tură anuală
medie de 5,6°C. Datorită acestor condiţii, în sec.'O'lele XII-XIII populaţia
de aici prefera agriculturii păstoritul. Ou toate acestea, nucleul primelor
aşezări rurale s-a format datorită agriculturii. Mărimea pămîntului era
în funcţie de caAacitatea de defrişare a pădurilor sau posibilităţile de desecare a mlaştinilor. Primele aşezări în acest bazin sînt atestate între
anii 1331-1334 1 . Aşezările atestă faptul că populaţia, pe lingă păstorit,
s-a îndeletnicit tot mai mult cu cultivarea pămîntului. Extinderea terenurilor arabile, pe lingă alte cauze, se explică şi prin creşterea populaţiei. Cînd o suprafaţă de pămînt nu mai putea întreţine populaţia crescîndă, o parte a acesteia părăsea satul de baştină, întemeind noi aşezări.
Astfel s-au desprins din Gheorgheni localităţile Valea Strîmbă şi Chileni,
satul Joseni a dat naştere aşezării din Ciumani, din Lăzarea s-au format
satele Ditrău şi Remetea, iar iobagii conţilor Lamr au întemeiat localităţile din Voşlobeni şi Subcetate. Astfel dezvoltarea agriculturii extensive
şi creşterea populaţiei a contribuit la roirea satelor, adică la desăvîrşirea
sistemului de aşezări din acest bazin.
Populaţia văii superioare a Mureşului şi-a păstrat libertăţile, precum şi modul de viaţă cu specific militar. In secolul al XIV-lea putem
distinge caracteristicile stratificării sociale. Ce'le trei pături - pedestTaşii
(pixidarii), călăreţii (primijpili) ,şi fruntaşii (seniores, primores) - reprezintă baza societăţii de aici. Existenţa acestor pături a influenţat relaţiile
agrare, adică împărţirea şi reîmpărţirea pămîntului cultivabil între
membrii obştilor săteşti. Astfel pedestraşii primeau numai un singur lot
de pămînt, în timp ce călăreţii luau în folosinţă două asemenea loturi.
Fruntaşii, la rîndul lor, primeau mai mult pămînt decît călăreţii.
Împărţirea şi reîmpărţirea pămîntului arabil era în col'l.cordanţă cu
menţinerea instituţiei devălmăşiei. In general, pînă în secolele XVI-XVII
relatiile agrare erau. dominate de stăpînirea în comun a terenurilor arabile. De fapt defrişarea şi desecarea în comun în secolele XI-XVI a contribuit la menţinerea devălmă~iei.
Cu toate acestea, în unele cazuri apare stăpînirea individuală asupra
terenului cultivabil. Astfel, de e1::emplu, în Gheorgheni, în anul 1499,
i

Documante privind istoria României, Veacul XIV, C. Transilvania, vol III,
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1954, p. 164.
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sînt atestate trei loturi individuale 2 • Dar şi peste două secole - deşi
proprietatea privată asupra pămîntului se consolidează treptat - putem
constata menţinerea proprietăţii colective as·upra pămîntului arabil. In
anul 1693 membrii comunităţii din Gheorgheni erau nemulţumiţi de ocuparea forţată a unor loturi din pămîntul arabil al acestei localităţP. Cu
această ocazie unele delniţe sînt retrocedate obştii săteşti. Astfel, de
pildă, pe locul Cseke Biikke, începînd de la delniţa lui Pci.!<>czi P:11 pînă
în lotul lui Kemenes Marton între două rînduri şi rîndurile pîrîului alb
trec din nou în posesia comunităţii. Altora însă li se recunoaşte stcipînirea asupra delniţei, făcîndu-se astfel numeroase excepţii 4 •
In secolul al XVIII-iea mărimea pămîntului arabil va creşte prin defrişări şi desecări. Numele de hotar reflectă caracteristicile solului sau
ale pădurii defrişate, dar denumirile de hotar legate de anumite persoane
sau familii sînt relativ puţine. Cercetînd în acest sens numele de hotar în
anul 1773, ajungem 1.a următoarea situiaţie 5 :

Numele

localităţii

Ditrău

Joseni
Gheorgheni
Voşlobeni

\"alea Strîmbi'i
Remetea
Ciumani

Totirlul Ioturilor <lin
documente

185
13-1
}?_::,

89
69
38
37

Loturi cu
nume de persoane din documcnte

16
II

9
6
3
5
2

În numeroase cazuri sînt atestate şi persoanele care participă la defriAstfel, în 1758 la Ditrău se aminteşte de posesorii care au defrişat
pădurea de atunci 60 de ani 6 • Dar defrişările sînt atît de numeroase, încît
în anul 1839 Ja.nas Bocskor relatează „de mult a început un adevărat răz
boi împotriva pădurilor, însă nu se ştie cît va ţine" 7 •
O altă cauză care a dus la întărirea proprietăţii private asupra pămîn
tului arabil a fost accentuarea diferenţierii sociale, dar mai ales apariţia
iobăgiei în cadrul comunităţilc,r săteşti. Ştirile, referirile 'privind număru
iobagilor din a doua jumătate a secolului al XVI-lea nu sînt prea exacte.
şări.

2 Regestrum Ecclesiae S. Nicolai in Girgio factum per Georgium Ferenczi Sacerdotem Coelibem 1629, kl Veszely Karoly, Egyhciztărteneti adatok, Cluj, 1833,

p. 119.
a Arhivele Statului, Miercurea Ciuc, F. 1, nr. 11.

Ibidem.
Am folosit materialele existente în Arhivele Statului Miercurea Ciuc, F. nr. 1
şi 26; Szabo T. Attila, Gyergy6i helynevek a XV 11-XIX. szcizadban, Cluj, 1940.
6 Ibidem.
1 Bocskor Jânos, A szep tavesz bektiszontesenek a gyergy6i tvtajoz6 ,zekelyeknek I) Ftiradtsciga II) Jutalma, în Nemuti Târsalkod6, 1838, voi. 11, p. 28.
4
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În 1567 erau amintite porţile de iobagi, care lnsumau circa 10-12 familii.
în localităţile bazinului numărul acestora se prezintă astfel':
Gheorgheni
J,ftzarea
Joseni
Valea Strîmbă
Suseni
Uitrău

Ciumani
Remetea
În total

78 de

porţi

48

,,

44

"

40
32
26
15
6
289 de

"
"
"
"
„
porţi

Conscripţia

din 1614 ne arată o imagine mult mai
ra sociale, care se prezenta astfel8 :
. Denumi:·ea

localităţii

Gheorgheni
Valea St:r1.mbă
Joseni
l,ăzarea

Suseni

Frunte.şi

Călăreţi

22
28
4
5
15

lJitrău

Ctumani
Remetea

G

?11 total

80

Pedes- Libertraşi

tini

23
14

55
21
38
42
29
24
17

24
17
16
6
7
7
114

completă

a structu-

Iobagi

JeIeri

Slugi

mari

16
5

86
39

3
7

11

23

4

8
5
13

6
4
7
5
4

10
7
2
1
6

59

174

40

8

242

Şoi-

4
4

9

Total

209
126
104
89
77
52
36
26
719

Diversitatea structurii sociale reprezenta o stare materială foarte diAltele erau posibilităţile materiale ale iobagilor, jelerilor sau a slugilor, dar existau diferenţe reale între libertini, pedestraşi sau călăreţi,
nemaivorbind de averea fruntaşilor. Această diversitate a stării sociale
influenţează direct evoluţia relaţiilor agrare. În cadrul comunităţilor săteşti
împărţirea şi reîmpărţirea pămîntuki arabil încetează treptat, iar pămîntul
aflat în posesia sătenilor pînă-n secolul al XVIII-lea trecea în proprietate
privată. Cele trei conscripţii din prima jumătate a secolului al XVIII-lea
ne arată accentuarea diferenţierii de avere. Mărimea pămîntului arabil
era atît de diversă încît avem impresia că încetarea împărţirii şi reîmpărţirii
pămîntului arabil s-a încheiat încă la sfîrşitul secolului al XVII-lea. Gospodăriile sătenilor erau bine delimitate, fiecare avînd un teren agricol şi fineţe de mărimi mai mici sau mai mari.
Uneori familiile de iobagi sînt mai bogate decît pc destraşii sau armaliştii, iar aceştia din urmă decît libertinii, dar în general situaţia materială
a locuitorilor concorda cu starea lor so'4ială. Cercetînd posibilităţile mateversă.

8

Szekely Okleveltar, vol, II, p. 221.

9

Arhivele Statului, Cluj-Napoca, Lada

secuiască,

F. 56, mapa VIII, nr. l.
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medie pe familii1°:
Stări

stări

sociale, ajungem la
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următoarea situaţie

TercIL agricol în dlile Fînaţ în d1ruţă
1703 1721 1750
1703 1721 1750

sociale

Armalişti

43,2
28,7
18,2
1I

Călăreţi şi pedestraşi

Iobagi
Jeleri cu sesii

Datele analizei noastre nu

19,7
11,5
11
4,7

15,9

12,5

6,4

Hi,(,

8

11,2
5

5,9
I

4,1
:1,3

5,3
4 ,::>4

2,3

2,4

conţin situaţia întreţinuţilor,

ak·

căror

nu-

inăr şi situaţie materială erau neînsemnate.

Cercetînd aceste medii referitoare atît la terenurile agricole, cit ~i la
sporul natural al populaţiei - după cum reiese din tabeiul-iirni.ăto-r-:::-are -di.7pt" conseci'iîţă- fărîmî~lot~il~r-agric;le 11 :~- -fineţe, rezultă că

Numărul

Stări

familiilor pe strLri sociale între 1703-17,:;o

sociale

170:1

Armalişti

(c,nscrip\ia din
1121
1,.:;o

26
796
218
203
45

Cilărcţi şi pedestraşi

Iobagi
Jeleri
Armeni
K est atomici

35
850
157

-~

9-

82
24

48
1229
237
72
101
109

Între anii 1762-176-1 s-au înfiinţat regimente grănicereşti. Noul
statut militar al călăreţilor ~i pedestraşilor - care formau majoritatea
populaţiei - s-a schimbat considerabil. De acum pînă-n anii 60 ai secolului al XIX-iea, autorităţile militare austriece s-au amestecat în toate problemele comunităţilor săk~ti. inclusiv şi în problemele legate de relaţiile
agrare. Pkcînd de la umcepţia că loturile arabile aflate în posesia acestor
familii stau la baza î11trqi11erii oastei de călăreţi şi pedestraşi din bazin, ei
interzic dnzarea lotc:rilor ţărfrneşti.
Cu toate acestea, numeroase erau pămînturile zălogite, care de multe
ori acopereau vînzări de pămînt. Principala formc"i. de proprietate era însă
aşa-numita moştenire, ceea ce îngloba casa, grădina, pămîntul pretins sub
formă de moştenire (pămînt arabil şi fînaţ), precum şi dreptul de a folosi
pădurile şi păşunile comunit[1ţii săteşti.
Comunităţile săteşti, cu excepţia localităţilor Voşlobeni şi Subcetate,
erau formate în mare parte din ţărani liberi cu obligaţii militare. Ţărăni
mea dependentă, deşi redus[1 la număr, avea un rol important în viaţa
10 Tabelul J-am realizat prin prelucrarea datelor din: Hci.romszek es Csikszek
ad6ugyi o.~szeirasa, în Agrartor,teneti Szemle, }978, nr. 1-2, p. 270-280; Arhivele

Statului Budapesta,
;nr. 49.
li

Ibidem.
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satelor. Conscripţiile urbariale din anii 1773, 1785 şi 1820 ne arată faptul
că loturile ţăranilor dependenţi reflectau o situaţie materială oarecum
diversă. Obligaţiile lor faţă de stăpînul de moşie erau ceva mai uşoare
decît a celor din comitate. Dacă pe la mijlocul secolului al XVIII-lea ei
trebuiau să presteze 3 zile de rabotă pe săptămînă, în 1785 valoarea
rentei în muncă a scăzut la 2 zile, iar în 1820 iobagii cu animalele de tracţiune au prestat săptămînal cite o zi, cei cu palmele două zile. Pe lîngă
această obligaţie,

ei erau îndatoraţi la un transport scurt şi unul lung
(4-8 zile) pe an. Dijma reprezenta o prestaţie mult mai uşoară, care
consta din 2 baniţe de ovăz, 1 găină, 10 ouă, smoală, ciuperci şi frînghie
de tei, iar în lipsa acesteia din urmă iobagii trebuiau să JJll.ătească o poltură ca prestaţie în bani1 2 •
Care erau caracteristicile producţiei agrare? Agricultura se baza pe
sistemul rotativ bienal; o parte a pămîntului arabil fiind folosită pentru
însJmînţare, cealaltă parte era lăsată în paragină, folosită fiind pentru
păscutul animalelor. Dintre plantele însămînţate, ei au cultivat orzul, ov,izul şi secara, iar din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, mai puţin
grîu. ln perioada anilor 1785-1820 populaţia de aici s-a îndeletnicit tot
mai mult cu cultivarea cartofilor, în această direcţie fiind forţată şi de
c<i.tre autorităţile militare. Tehnica agrară se baza pe plugul simetric de
lemn tras de 4 boi, brăzdarul avînd înveliş de fier. Pădurile şi păşunile
erau folosite în comun, fiind în proprietate devălmaşă 13 •
•
Revoluţia din 1848 marchează şi în acest bazin, ca şi pe întreg teritoriul ţ,irii, o cotitură în cadrul relaţiilor agrare. Din documentele vremii
r€iese faptul că în hma aprilie, dependenţa ţăranilor iobagi şi jeleri a
fost desfiinţată 14 . Astfel după această mişcare socială de la mijlocul secolului al XIX-lea va începe procesul de omogenizare a ţărănimii din punct
de vedere social, proces care va ţine pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Schimbările structurale ce au avut loc în cadrul ţărănimii se vor resimţi
şi pe planul relaţiilor agrare. Vînzarea pămintului arabil nu mai e legată
de diferite restricţii. Treptat pămîntul devine marfă, adică un lot funciar
ce tip capitalist, care nu mai depinde de atitudinea comunităţii săteşti.
Bineînţeles, avem de-a face cu un proces istoric care a început înainte de
revoluţia din 1848 şi va ţine pînă în primul deceniu al secolului XX. Astfel, timp de aproape două decenii după revoluţie pămîntul arabil îşi. va
schimba ]!roprietarul sub denumirea de obligaţie temporară 15 . Această
formă de tranzacţie era un fel de arendare pe o perioadă de 30-40 de
ani. Vînzătorul obligat de situaţia sa materială precară încheie contractul
în speranţa că copiii săi vor avea posibilitatea de a răscumpăra pămîntul
pierdut prin obligaţie temporară. Pentru menţinerea acestei şanse, p[1mîntul arabil nu este transcris pe numele cumpărătorului, vînzătorul
avînd tot dreptul de a rc'iscumpăra pămîntul contract~t după expirarea
12 Arhivele Statului Cluj-Napoca, Conscripţia din 1773 (Copia se află la Muzeul din Gheorgheni), Arhivele Statului Budapesta, Conscripţia din 1785,
F. 51, şi Conscripţia din 1820, F. 52.
13 Ibidem.
11 Arhivele Statului Miercurea Ciuc, F. 26, nr. 979.
1~ Arhiveli! Stahflui Miercurea Ciuc, Neclasificate (Docw.men';e donate Arhivei
de către D. Garda).
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termenului menţionat în obligaţia temporară. In general aceste terenuri
funciare n-au fost răscumpărate nici de vînzători, nici de moştenitorii
vînzătorilor.

În anii 60 apare o nouă formă de vînzare a pămîntului arabil, numită
contract de arendare 16 . Pămîntul era vîndut pe o perioadă de .99 de ani,
răscumpărarea pămîntului funciar fiind numai o posibilitate teoretică
oglindită şi în transcrierea pămîntului în cartea funciară.
Pe la sfîrşitu.l anilor '60 devine tot mai frecvent contractul eternn,
formulă ce nu permitea nici teoretic răscumpărarea terenului arabil. In
anii '70 denumirea de contract de vînzare şi cumpărare devine generală18. Se instituie astfel o formă de tranzacţie asupra pămîntului caracteristică capitalismului.
O altă caracteristică a relaţiilor agrare era pauperizarea unei mari
majorităţi a gospodăriilor ţărăneşti, care erau incapabile să-şi modernizeze tehnica agricolă necesară trecerii la producţia-marfă. Deşi şi în secolul al XVIII-lea a avut loc o diferenţiere materială destul de accentuată, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea încă o mare parte a
familiilor înstărite decade, nemaivorbind de gospodăriile mici şi mijlocii.
Paralel cu acest proces de decădere, cîteva familii, prin speculă şi camătă
de suprapreţ, acaparează imense terenuri funciare. Aceste moşii devin
treptat suprafeţe arabile de tip capitalist, unde, alături de primele maşini agricole, apare munca specialiştilor şi a zilerilor. O mică parte a ţă
rănimii mici şi mijlocii se adaptează noilor condiţii social-economice şi
devine ţărănime îmburghezită. Majoritatea familiilor ţărăneşti nu era
însă pregătită nici din punct de vedere psihic pentru aceste schimbări
şi prin urmare se pauperizează. Acum se ivesc marile drame ale ţără
nimii din Giurgeu, care, neavînd bani sau neputînd plăti împrumutul şi
camăta, îşi pierde pămîntul moştenit din străbuni. Avem de-a face cu un
proces de restructurare a proprietăţii ţărăneşti cu consecinţe sociale deosebite. Se consolidează acum în lumea satelor elementele burgheze, care
nu mai vor să lucreze pămîntul cu vechile procedee, nu mai sînt de
acord cu vechiul sistem de organizare a muncilor agricole, solicită desfiinţarea sistemului bienal, cer ca păşunile· şi pădurile care erau în proprietate devălmaşă să ajungă în proprietate privată. Se cere deci înfăp
tllirea segregărilor.
In anul 1901, la insistenţele burgheziei săteşti, statul a legiferat segregările. Împărţirea s-a făcut însă fie după plata impozitului faţă de
stat, fie că familiile din sat au primit de trei ori mai multe terenuri de
păşunat şi pădure decît loturile lor arabile. Legea favoriza deci păturile
înstărite şi deposeda majoritatea familiilor ţărăneşti de aceste terenuri
comune pe care strămoşii lor le-au folosit de-a lungul secolelor. Ţără
nimea mică şi mijlocie era, prin urmare, ostilă segregărilor. Cu toate
acestea, burghezia satelor, avînd şi concursul autorităţilor locale·, la începutul secolului XX a impus începerea operaţiunilor de segregare â pă
mînturilor.
16
17

1B

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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La început au fost despărţite pădurile şi păşunile aflate în folosinţa
familiei Lazăr şi a iobagilor urbariali. După aceasta s-a luat
în considerare dreptul de posesiune al celorlalte familii din sat. Majoritatea ţărănimii mici şi mijlocii n-a renunţat la composesiune şi au fondat
aşa-numitele composesorate. în bazinul Giurgeului, în fiecare localitate
se aflau unul sau două composesorate 19 •
Prin segregările efectuate în lumea satelor din Giurgeu s-a conso.lidat proprietatea privată; totodată, burghezia sătească a reuşit să acapareze noi domenii din lumea satului, consolidîndu-şi astfel situaţia în privinţa schimbării mecanismului de lucru al gospodăriei ţărăneşti.
Fărîmiţarea lotului ţărănesc reprezenta o piedică serioasă în organizarea mancilor agricole. în epoca feudală şi pînă chiar în a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea pămîntul ţărănesc era impărţit în 15-20 de
parcele situate în părţi diferite ale hotarului satului. In noile condiţii însă
această împrăştiere a terenului funciar nu mai era rentabilă. Astfel,
comasc'irile reprezentau o necesitate pentru eficienţa gospodăriilor ţără
neşti. Prima comasare a avut loc la Gheorgheni în anul 1902, iar ultima
la Remetea în 1908 20 .
Cu ocazia acestor comasări, pămîntul arabil al satului era împărţit în
trei categorii: 1) Suprafaţa din interior, care era formată din pămîntul
cel mai fertil. Aici se cultivau grîu, ovăz şi alte cereale; 2) suprafaţa exterioară, unde se cultiva mai ales secară; 3) terenul muntos 21 .
Segregările şi comasările au fost înfăptuite prin numeroase abuzuri
din partea autorităţilor, din partea comisiilor, dar în specid a conţilor
Lazar, a familiilor Melik, Puskâs etc., mari moşieri care s-au îmbogăţit
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum şi din partea burgheziei si'.'1 te şti.
Schimbările intervenite în cadrul proprietăţii, precum şi efectuarea
segregărilor şi a comasărilor au schimbat structura social-economică a
satului din bazinul Giurgeului. Sistemul bienal a fost desfiinţat şi s-a
introdus asolamentul, ceea ce permitea folosirea mai eficace a pămîntului
arabil.
Prin segregări şi comasări s-au legiferat de fapt schimbările intervenite în domeniul proprietăţii. Ţărănimea mică şi mijlocie, pentru a-şi
menţine existenţa, încearcă să-şi transforme gospodăriile în unităţi de
producţie mai rentabile. Ni s-au păstrat numeroase registre de încasări,
ceea ce arată grija familiilor ţărăneşti pentru eficienţa producţiei agricole~2.
Ca urmare a dezvoltării ,agriculturii, în oadrul localităţilor se dezvoltă
meşteşugurile şi comerţul, în special acele ramuri care au relaţii directe
<:u necesităţile gospodăriilor ţărăneşti. Aceste schimbări economice s-au
reflectat şi pe plan social. Diversitatea socială a satului la începutul secolului XX o putem vedea şi din împărţirea populaţiei active pe ramuri
economice, care în anul 1910 era următoarea 23 :

urmaşilor

rn Arhivele Statului Miercurea Ciuc, F. 143, Cutia 1.
Arhivele comunei Remetea.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 1910-es evi nepszcimlcilâs, în Magyar Statisztikai Kiizlemhiyek, Budapest,
1912, voi. 48, p. 766.
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Localitatea

Nr. po-

.
pulaţie Agricultori

Nr.

Nr.

Gheorgheni

4120

1588

Valea Strimbl

1030

909

Meşteşugari

Corner-

muncitori

cianţl

Nr.

%

38,5

1142

38,5 178 4,3

88,2

63

%

6,1

Nr.

%
4 0,4

Lucră-

tori ln
transp.

Intelectuali
Nr.

%

Nr.

%

88

2,1

208

5,0

16

1,5

12

1,2

Forţa

de

apărare

Zileri

Nr.

%

Nr.

%

10

0,3

318

7,7

Argaţi

servitori
Nr.

%

493

12,0

21

2, 1

Alte
cakgorii
Nr.
95

%
2,3

5 0,5
1 0,2

410

361

88,0

25

6,0

7

1,8

6

1,7

1

0,2

3

0,4

6

0,7

Suscui

2041

1183

65,7

390

26,0

24

1, 1

g 0,4

25

1,2

10

0,4

12

0,5

73

3,5

25

1,2

Joseni

2461

1768

552

22,4

37

1,5

17 0,7

39

1,6

12

0,4

29

1,2

61

2,4

46

1,4

Ciumnni

1476

1239

165

11,2

13 0,9

6 0,4

15

1,0

2

0,1

24

1,6

12 0,8

Lllzarca

1900

1186

497

26,1

38 2,0

12 0,7

27

1,5

5

0,2

48

2,6

Ditrău

~24

1922

68,4
84,00
62,3
75,l

372

12,7

67 2,6

36

1,4

56

2,5

10

0,4

1

Remetea

2266

1903

83,9

120

5,7

48 1,9

2 0,1

31

1, I

8

0,3

106

Voşlobcni

3,4

64

1,3

23

1,0

131

4,2

30

1,4

57

2,9

26

0,7

z

~
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Din tabelul de mai sus se constată faptul că satele din Giurgeu aveau
structură extrem de diversă. Se ştie că ţărănimea forma majoritatea
populaţiei, dar existenţa masivă a celorlalte categorii sociale în lumea satelor ne arată e\·oluţia prin care an trecut aceste localităţi de la economia
o

seminaturală

spre formele incipiente ale producţiei marff1. Din structura
Gheorghenilor putem vedea clar procentul claselor şi categoriilor sociale,
caracteristicile oraşului. Dar şi aici exista o ţărănime destul de numeroasă.
Ţărănimea nu era omogenă în Giurgeu. După datele statistice din 1910,
această clasă socia!rt care îşi găsea existenţa în agricultură se împărţea astfel după mărimea terenului funciar 24 :
Ţărani

Ţărani făr/'\ pămînt

proprietari

Mărimea gospodăriilor

în ini;:i\re

peste 100 între 10-100 intre 0-10

Zileri

Argaţi

'277
195

:1:;2
'278

10

· 156
18'2

Remetea

66
269
429
326
307
534
439

18

11
7
12

379
181
96
32(,
407
281
227
332
352

1:10
460
491

47
78
24
86
86
71

În total

51

2581

2642

'..!155

601

Gheorgheni
\'alea Strîmbă

1:1

Yoşlobeni

~useni
J 0/ieni
Ciumani
Lt,zarca

(,

'2

Ditrăn

108

161

38

Din această clasificare am exclus agronomii şi ceilalţi specialişti din
domeniul agricol, care nu pot fi consideraţi ţărani.
.._.Probleme ridică şi definirea marilor proprietari care posedau moşii de
peste 100 iugăre. Aceste proprietăţi erau în mare parte păduri şi păşun•.
terenul arabil constituia o parte mai mică, cîteodată chiar ncînsemnatăi
În continuare, prin cîteva exemple, prezentăm structura cîtorva terenuri
funciare de peste 100 iugăre:
1) Moşia lui Melik Istvan din Rem':'tea (cel nui m:ire moşier din judeţul Ciuc)~''
arături
267 iugăre
64 stînjcni
,.

-

păşuni
fineţe
grădină
păduri

teren
nefertil
în total
24
:i:;

119

404
46
1355

14W
1352
992

496

2

1527

2196

1057

Ibidem.
Arhivele Statului Miercurea Ciuc, F. 143, c. 1.
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Moşia

lui La.zar Andras din Gheorgheni 26
teren
intravilan
1300 stînjeni
,,
arături
19 iugăre
917
fineţe
31
"
908
"
"
"
păşuni
9
790
păduri
178
1
"

,,

237
4816
"
240
76""" ,,
"
3) Terenul lui Csergo Venczel din Gheorgheni27
păşuni
17 iugăre
1465 stînjeni
,,
142
- păduri
"
900
în total
160
"
765
în total

. • • .t·

'-f

Uneori aceşti proprietari erau comercianţi cum e cazul familiei Melik,
alteori reprezentau ţărănimea îmburghezită, sau erau specializaţi în creş
terea animalelor. Proprietatea de peste 100 iugăre putea reprezenta şi o
posesie neîmpărţită. Astfel sub numele lui Blenesi Balazs era înscris un domeniu de peste 521 iugăre, însă de fapt acest teritoriu era în posesia a 14
familii28,
Proprietăţile între 10-100 de iugăre reprezentau foarte rar gospodă
rii ţărăneşti, bazate pe producţie marfă, arăturile ajungînd în general un
teritoriu mai restrîns, decît fineţele, păşunile şi pădurile. Ca exemplu se
poate evidenţia posesiunea lui Bajna Ferenc, compusă din29 :
arături
fineţe
păşuni

în total

6
23
7
36

iugăre

"
''
"

1054 stînjeni
1054

Erau cazuri cînd arăturile reprezentau o entitate mai mult simbolică.
De exemplu familia Gergely Zsombor avea următoarea posesiune30 :
fineţe
50 iugăre
938 stînjeni
- arături
1015
"
în total
51
373
Mărimea fîneţelor şi a păşunilor ne face să conchidem că asemenea gospodării ţărăneşti erau nevoite să. se orienteze spre creşterea animalelor.
Ţărănimea săracă, mai concret cei care an·au în posesiune între 0-10
iugăre, nu-şi puteau menţine existenţa lucrînd numai pe loturile proprii. De
acern în timpul iernii şi al verii bărbaţii acestor familii au participat la muncile forestiere, fiind acasă numai primăvara şi iarna, cînd munca soţiilor
nu putea înlocui forţa de muncă a bărbatului. Componenţa gospodăriilor ţă~-;
""
"'
~:•
30

Ibic!P:-?1.
IbillL·ll1.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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răneşti din această categorie este diversă,
iugăre. ,Iată cîteva exemple:

ca

şi

în cazul celor cu peste 10

1) Terenul lui Lâzar Denes31

953

arături

fineţe

2

iugăre

1082

stînjeni
"

în total
3
435
2)l'feritoriul lui Kuligovszki Janos 32
509 stînjeni
arături
3 iugăre

367

fineţe

în total

3

876

"

Zilerii erau. prezenţi la muncile forestiere, dar pe ei îi găsim menţio
naţi şi cu ocazia diferitelor munci agricole de sezon din Moldova.
Argaţii şi servitoarele lucrau în special pe loturile proprietarilor de
peste 100 iugăre, sau pe pămînturile acelor ţărani, care aveau loturi între
50-100 iugăre şi în componenţa cărora predomina terenul arabil.
Reforma agrară din 1921 era una dintre cele mai democratice reforme
din perioada interbelică pe plan mondial, în condiţiile capita\ismului. În
ba:,;a ei se declarau expropriate suprafeţele cultivabile de la 100 ha în susi
cu excepţia viilor, pădurilor, plantaţiilor de pomi roditori şi a pămîntulu,
irigat artificial etc.
În bazinul Giurgeului nu erau moşii mari, de mărimea celor din Cîmpia Română, Moldova, Banat sau părţile Bihorului. Cei cîţiva mari proprietari care trebuiau să fie expropriaţi au dejucat legea. Cazul cel mai concludent este cel al familiei Melik. Această moşie compusă din 2178 de iugăre
şi 8l4 stînjeni a fost împărţită în 13 părţi componente între membrii familiei şi rudele apropiate cu ocazia reformei. Această familie şi-a mai menţinut
2 moşii la Gheorgheni şi una la Bilbor, tot prin metoda împărţirii moşiilor
(pe hîrtie), pierzînd numai moşia H~gyesemberfo33 •
Un alt proced~u d~ încălcare a prevederilor legii agrare era excltid;~
unor îndreptăţiţi la împroprie:tărire de pe liste. Aşa s-a întîmplat cu cei 235
de ţărani săraci care timp de 12 ani - între 1923 - 1934 - au cerut
împroprietărirea lor din moşiile lui Melik Andor şi Melik Jeni5. ,,După cum
reiese din cele expus~ - putem citi din ultima sentinţă în acest caz, la
data de 26 februarie 1934 - petiţionarii au înaintat c~rerea lor, depăşind
cu mult termenul de 2 luni prevăzut de leg.::. Curtea a considerat această
cerere ca fiind înaintată tardiv şi a respins-o ca atare" 34 .
Cu toate neajunsurile ei, înfăptuirea legii agrare în bazinul Giurgeului
avea efecte pozitive asupra gospodăriilor ţ;irăn~şti mici şi mijlocii. În primul rînd a oprit pauperizarea acestora, op:·ind ofensiva elementelor îmburghezite.
..i
,

...

DEZIDERIU GARDA
31
12
33
H

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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L'EVOLUTION DES RELATIONS AGRAIRES DANS LA VALLEE
SUPERIEURE DE MUREŞ

r-r---· -

(Resume)

Apres avoir passe en revue Ies occupations des habitants de la vallke superieure de la rive ele Mureş pendant Ies 12e-1ee siecles, l'auteur esquisse leur evolution sociale. Malgre qu' encore au }6e siecle apparaissent les prerniers serfs, le
servage n'est pas devenu general dans cet endroit et les comrnunautes rurales
restent dorninantes jusqu'â. la fin du rnoyen-âge. A la fin du 19e siecle, comrne
suite de la rnodernisation de l'agriculture, un proces intense de concentration des
lots agricoles a eu lieu dans la vallee superieure de Mureş, en attirant une sulr
stantielle division des specialites agricoles.

CONTRIBUŢII LA BIBLIOGRAFIA ROMANEASCA V.ECHE.

DOUA TIPĂRITURI SIBIENE

În „Catalogul cărţii româneşti vechi din colecţiile Bibliotecii »V. A.
Urechia«", Gheorghe Hâncu, descriind o bucoavnă, fără foaie de titlu, o
consideră de tipul celor tipărite la Braşov în 1816 1 • Atribuire preluată şi
de Daniela Poenaru2 •
Reluînd cercetarea acestei bucoavne, cu ocazia completării fişei de
patrimoniu, am constatat că nu are nici o legătură cu cele tipărite la
Braşov, începînd cu anul 1805, care au partea gramaticală restrînsă la
paginile 2-11 (cităm după ediţia din 1816), în restul textului, paginile
13-84 fiind rugăciuni pentru slujbele vecerniei, utreniei şi liturghiei.
T.ibelele de la sfîrşitul cărţii sînt pentru numele „sloveneşti, arăpeşti şi
latineşti", deosebite, deci, de cele din exemplarul Bibliotecii „V. A. Urechia", care sînt pentru numere „româneşti, arăpeşti, latineşti".
Din lectura bucoavnei de la Galaţi, am constatat că autorul ei este
convins, ca şi Radu Tempea, că „Măestria gramaticească este începerea
şi povăţuirea spre to[a]te celelalte măestrii şi ştiinţe înalte 1'. Din cele 92
pagini ale bucoavnei, 49 sînt rezervate gramaticii. Nici una din bucoavnele tipărite pentru românii din cadrul Imperiului habsburgic nu oferea
elevilor un număr atît de mare de cunoştinţe gramaticale. Din piicate,
din cauze pe care nu le cunoaştem, dar le putem bănui, acea!,t[1 bucoavnii
nu a mai fost reeditată. Şcolile, atît pentru românii ortodocşi, cit şi pentru
cei uniţi, deşi erau scoase de sub condu.cerea monopolizantă a bisericii,
prin „Ratio educationis" (1777), rămîn sub conducerea administrativă a
episcopilor de la Sibiu, Arad şi Blaj, care se îngrijesc de tipărirea bucoavnelor, bogate în texte religioase.
Bucoavna din colecţiile Bibliotecii „V. A. Urechia" a avut ca model
pe cca tipărită la Sibiu în 1797 1 .. Caracterul literelor este identic cu al
acestei bucoavne şi cu al gramaticii lui Radu Tempea tipărită la Sibiu tot
în 1797. Era evident că este vorba de o tipăritură sibiană. Am solicitat
relaţii colegilor de la Biblioteca „ASTRA" şi bibliotecarului Mitropoliei
Sibiu, preotul Victor Bunea. împrejurările ne-au fost, totuşi, prielnice. La
22 martie 1982, preotul Victor Bunea ne-a comunicat că un cetăţean „de
pe lîngă Sighişoara" i-a prezentat, spre identificare, un exemplar identic
cu cel semnalat de noi, care avea şi foaie de titlu: ,,Bucoavnă tipărit,i
în privilegiata tipografie a lui Ioan Bart, Sibiu, 1815" 4 •
1 Gheorghe Hâncu, Cartea românească veche [la] Bibltoteca regională ,,V. A.
Vrechia", Galaţi, 1965, p. 90, nr. 204.
~ Daniela Poenaru, Contribuţii la bibliografia românească veche, Tîrgo,·işle,
1973, p. 118, nr. 127.
3
4

Vezi BUF, II, p. 393, nr. 607.
pe această cale preotului Victor Bunea pentru

Mulţumim şi

informaţie.
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Partea gramaticală a acestei bucoavne conţine: alfabetul, silabe cu
neglasnice şi glasnice; despre cunoaşterea literelor; despre silabizaţie (slovenire); despre cetire; adăogire; despre scrisoare.
Capitolul „Despre cetire", ca şi alte părţi din celelalte capitole sînt
aproape identice cu paragrafele respective din gramatica lui Radu Tempea. Ne limităm la un singur exemplu:
Bucoavnă,

1815

(,) Opritoarea sau comma, aceasta desparte, intiio: cuvintele, care unul că
tră altul nemijlocit nu să cuvin.
A
doao desparte încheeturile cele nuci
care sint părţile cei întregi, p/entru/
p/ildă/. Creşterea cea bună, învăţătu
ra şi inţelepciunea aduce pre om la
adevărata fericire. (p. 36).

Gramatica

(,) Opritoarea (comma) aceasta desparte cuvintele care uni,e cătră altele
nemijlocit nu să cuvin şi încheieturile
ceale mici care sînt părţile cei întregi,
adecă .. . . Creşterea bună,
învăţătura
şi inţelepciunea, aduce pre om la adevărata norocire şi fericire (p. 212-213).

Cum şi în bucoavna din 1797 se găsesc asemenea texte inspirate din
gramatica lui Radu Tempea, avem dovada că aceasta a fost folosită şi
prin intermediul celor două bucoavne în şcolile din Transilvania. Nu încape îndoială că fragmentele din gramatica lui Tempea, existente în bucoavna din 1815, sînt preluate din cea din 1797.
Partea gramaticală este urmat{1 de 42 maxime şi o poezie moralizatoare. Cîteva dintre aceste maxime, şase, sînt luate, probabil, din bucoavna tipărită, după opinia lui Onisifor Ghibu, de Gheorghe Şincai, la
Dlo_j, în 17835•.
Bucoavnă,

1815

Teme-te de D(u]mnezeu, fă ce iaste
bine şi nu te teame de nime.
Cinsteaşte pre cei bătrîni, că şi tu poţi
fi bătrin.
Nu vorbi de aceia ce bine nu ştii.
întru norocirea ta nu te mări.
Nu făgădui ce nu poţi plini.
Pe omul leneş toţi îl urăsc.

Bucoavnă,

1783

Teme-te de D[u]mnezeu,
te înfricoşa de nime.

fă

bine, nu

Cinsteşte bătrineţele, că tu încă
fi bătrîn.
Nu vorbi despre aceia ce tu nu
bine.
Nu fii sumeţ, fiind norocos.
Nu făgădui ce nu poţi da.
Pe omul leneş to;i ii urăsc.

poţi
ştii

Textul continuă cu o serie de poveşti moralizatoare (p. 59-92) existente şi în bucoavnele apărute la Viena în 1781, în cele de la Sibiu din
1788 şi 1797 şi Buda în 1808: 11 ,Pmn~ul cel cu inima deşartă" (p. ·59-60);
,,Furul cel mic" (p. 60-61); ,,Luaţi aceasta aminte maicilor şi pruncilor"
{p. 61-62); ,,Gazda lotrilor" (p. 63); ,,Tot ce iaste peste măsur{1, nu iaste
sănătos" (p. 63-64); ,,Pruncul cel mincinos" (p. 64-65); ,,O fabulă. Leul
şi măgarul. Invăţătura" (p. 66-71. Nu este identică cu cea din „Esopia"
apărută la Sibiu în 1802); ,,Pentru supearstiţie sau
credinţa
deşartă"
(p. 71-73); ,,Fata cea înţeleaptă" (p. 74-77); ,,Pentru h;povedanie"
(p. 77-79); ,,Pentru clacă" (p. 79-81); ,,Pentru rătăcire" (p. fill-82.
Această pagină lipseşte din exemplarul de la Galaţi); ,,Pruncul cel iubi5 Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii didactice
de Octav PAun, Bucureşti, 1975, p. 62,

româneşti.

Eaiţie

îngrijită_
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toriu el,:' o·;t.•~cală" (p. 83); ,,Pagubă clin prostie, adecă din neştiinţă"
(p. 83-Bli); ,,Doi dini. Jnvăţătură" (p. 87-90. Fabula nu este prell.uată din
.,Esopia" apărut:, 11 Sibiu în 1802); ,,Nişte reguli despre sănătate" (p. 9092) şi tabla „Pentru numere româneşti, arăpeşti, lătineşti" (p. 93-94.
Pagina 94 lipseşte).
Cele două fabule, ,,Leul şi măgarul" şi „Doi clini", sînt pre'luate, cu
foc1de mici modificări, din volumul lui Dimitrie Ţichindeal, ,,Filosoficeşti
şi poli+lceşti prin fabule moralnice învăţături", Buda, 1814 (traduceri
după Dositei Obradovici). Aşadar, autorul bucoavnei nu a luat în seamă
dispoziţia guvernului, care ordonase ca volumul lui Ţichindeal să fie
retras pentru că „induce în eroare poporul neştiutor şi mai ales tineretul,
fricîndu-1 să se sustragă legilor şi ar putea să-l îndemne la tendinţe de
atacuri periculoase" 6 • Includerea celor două fabule în bucoavnă ar putea
fi un indiciu că autorul ei se solidariza cu silinţele lui Ţichindeal şi ale
altor români bănăţeni pentru instalarea, în această parte a ţării, a unui
ierarh român în locul celui sîrb, care aplica politica autorităţilor habsburgice de a nu sprijini dezvoltarea şcolilor româneşti.
•
Identificarea autorului acestei bucoavne este destul de dificilă. Am
sperat să găsim informaţii în arhiva tipografiei Barth, dar registrele anului 1815 lipsesc7 • Dacă cumva Radu Tempea a fost autorul bucoavnei din
1797, funicţioilla de doi ani de ziJe, la Sibiu, ca director al „şcoa'l.elor naţio
naliceşti reunite", putem admite că tot el este şi autorul celei din 1815,
deşi în acest an, fiind foamete în Transilvania, era preocupat cu aducerea
din Muntenia a „o mie de găleţi transilvane" de porumb 8•
Se ştie că în 1815 a apărut la Sibiu „Bucoavnă de normă" 9 de Moise
Ful ea, directorul „şcoalelor naţionaliceşti reunite", care nu are, nici o
legătură cu conţinutul bucoavnei descrise mai sus. Este singurul caz~ din
istoria cărţii vechi sibiene, cînd apar în acelaşi an două bucoavne. Diferenţele substanţiale ce există în structura şi conţinutul celor două bucoavne ne împiedecă să admitem că Moise Fulea este şi autorul bucoavnei pe care o comentăm. Să sperăm că cercetări viitoare vor elucida şi
această chestiune, nu lipsită de importanţă, din istoria tipăriturilor sibiene.

*
6 Candid C. Muşlea, O dinastie de preoţi şi protopopi. Radu Tempea, Bra1939, p. 64-65. Vezi şi Alexe Ivici, Acte privitoare la Dimitrie Cichindeal, în
Revista Istorică, III, 1927, 10-12, p. 383; I. D. Suciu, Luministul Dimitrie Ţichin
deal, în Rev/st, 28, 1975, 8, p. 1253-1258.
7 Informaţie de la Liliana Popa, scrisoare din 24 iunie 1982; îi mulţumim şi
pe această cale.
~ Candid C. Muşlea, op. cit., p., 62.
9 BRV, III, p. 117-118 nr. 876. O. Ghibu susţine că descrierea din BRV este
greşită şi că titlul exact ar fi: .,Bucoavne szau Ke'rticsike de nume pentru trebuintza Pruntsilor Romaenesti Ne-Unitzi din Ardeal. Despre Nemtzie pre Romaenie acum entaeii entoarsze, Sibiu, tn Typografia lui Gheorgaie de Clozius"
(105 p.), (Din istoria literaturii didactice, p. 81). O. Ghibu a văzut acest exemplar
la şcoala primară din Răşinari, dar el nu poate fi din 1815, pentru că Georg von
Closi11s începe să tipărea~ă în 1830, tot în tipografin lui .Toh:inn Barth (BR\', III.
p. GÎ2, nr. 1469), iar din 1833 devine, prin moştenire, proprietarul tipografiei lui
Barth (Elena Dunăreanu - Aurelia Popa, Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979.
p. 30, nr. 230; Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la
1918, Bucureşti, 1968, p. 147.)
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lntr-un manuscris miscelaneu, semnalat de noi m „Catalogul manuscriselor şi scrisorilor din Biblioteca »V. A. Urechia«" 10 , existii copiată
şi o tipăritură sibiană neînregistrată în BRV şi nici în catalogul cărţii
Sli1biene întocmit de Elena Dună•re,anu şi Aur~ia Popa 11 • Titlut tipăriturii
pe care o aducem acum în discuţie este: ,.Cîntare jalnică / la / îngropă
ciunea măritului şi de / .bun neam născut neguţitori / Hajii / Costantin
Pop / prin / Vasilie Aron / jurat în marele Prinţip[ut] / al Ardealului
procurator / şi alcătuit / Sibii / Tipografia a lui Ioann / Bc1rt" 1 ~. Textul,
in versuri, are data de 20 octombrie 1808, desigur, do.tu morţii cunoscut:1lui negustor sibian 13 • A fost copiat la Lipova, în Ban:1t, de G;1eorghc
Gheorghevici, după 25 iunie 1814.
Autorul acestei tipărituri, o broşură, Vasile Aaron, mai scrisese asemenea versuri ocazionale, semnalate, în 1940, de Dan SimonescuH. Nu
ar fi exclus ca tot Vasile Aaron să fie şi autorul acelor „Stihuri 61tră
Dumnealui Hagi Constandin Popp", tipc'irite la Sibiu, la 21 mai 1802 15.
Aceste două cărţi, împreună cu alte tipărituri transilvane, prezente
în ţ>iblioteca lui V. A. Urechia, donat[1 la 7 decembrie 1889 oraşului Galaţi, dovedesc, în măsură egală, interesul acestuia pentru salvarea atîtor
milrturii ale culturii româneşti, ca şi permanentul contact de idei şi cărţi
ce a existat „între românii de dincoace şi cei de dincolo de munţi", în
vremea cînd trupul ţării era sfîrtecat de graniţe nedrepte.
1':Wl, PALTANEA

ANEXA

Biblioteca „V,A . Urechia", M~. II/2, f. 63-67.
f. 63 Cîntare jalnică / Ia / îngropăciunea măritului de / bun neam născut
ne,guţirtori / Hajii / Costantin Pop I prin / Vasilie Aron / jurat în marele Prinţ ip[at] / al Ardealului procurator / şi alcătuit / Sibii / Tipografia a lui loann /
Bart.
f. 64 Mult amăjito[a]re lume
To[a]te cite ai sînt glume
Şi visuri prisosito[a]re
Ca negura trecăto[a]re.
To[a:tte sînt deşărtăciune.
To[a]te praf şi stricăciune.
Tu a no[a]stră zămislire
10 Paul Păltănea, Catalogul manuscriselor şi scrisorilor din Biblioteca „V. A.
Urechia", Galaţi, 1979, p. 51, nr. 147.
11 E. Dunăreanu, A. Popa, op. cit., p. 24-25.
12 Vezi Anexa.
13 Amănunte la Andrei Oţetea, Casa de comerţ Hagi Constantin Pop
din
Sibiu şi rolul ei în dezvoltarea comerţului din Ţara Românească, în Comunicări
şi articole de istorie, Bucw-eşti, 1955, p, 29-44.
14 Dan Simonescu, O latură. necunoscută din activitatea lui Vasile Aaron,
în Arhiva romcinească, V, 1940, p. 257-265. Pentru alte preocupări literare ale
lui Vasile Aaron, vezi Nicolae Lascu, Ovidiu. Poetul exilat la Tomis, Constanta,
1973, p. 103, 108; Mircea Popa, Două opere mai puţin cunoscute ale lui Vasile
Aaron, în Revista de istorie şi teorie literară, 28, 1979, 3, p. 437---443.
15 BRV, IV, p. 117, nr. 275.

NOTE

ŞI DISCUŢII

673

Mijloceşti la dreapta fire,
Ne dai maicelor în braţă
Să ne crească spre viaţă.
Socotim să tot trăim
De mo[a]rte puţin gîndim.
Nice nu ne naştem bine
Val de necazuri ne vine,
lnnotăm fără-ncetare
Ca un vînslătoriu

f. 64

pre mare.
Cu cit vîrsta ne mai creşte
Grija încă să măreşte.
Ne trudim şi asudăm
Ca multe să adunăm,
Să custi1m [sic] lungă viaţă
Dintrînsăle cu dulciată.
Iar tiranat Antropos
·
A vînd cuget nemilos
Rîde de a noastră trudă
Şi de sudo[a)rea cea crudă,
Tocma atunci cînd gîndim
Că mai fericiţi trăim.
Secera cea ascuţită
Spre acea treabă gătită
Cu cumplire i-o suceşte
De viaţă ne lipseşte.
Şi după multe nevoi
Ne trimite înapoi
In pămîntul ticălos.
De unde e omul scos
Şi zidit de D[u)mnezeu
După însuş[iJ chipul său.
Pre toţi pre rînd ne adună
La acel loc deînpreună,
Pre unii la bătrîneaţe
Pre alţi[il la tinereaţe.
Dînsa e-[n] lume mai mare
Şi pre nume priaten n-are,
De bătrîni nu-i ruşine,
La cei tineri încă vine
Nu-i frică de împăraţi
Cu taberi încunjuraţi
Nu să teame de voinici
Nu-i milă de prunci mici.
Mo[a]rtea to[a]te stăpîneşte
Şi preste to[a)te domneşte.
To[a ]te pier, să mistuesc,
Şi nu să mai pomenesc.
Piere ticălosul om
Mîncînd strămoşul din pom,
Rămîn ceale adunate
Prin osteneli necruţate,
Abea duce în pămînt
Cu el puţintel veşmînt,
Cu care să învăleşte
Cînd de toţi să despărţeşte,
Şi să dă spre putrejune
O! mare înşălăciune.

V

f. 65

1

Antropos e o dumnezăiţă a păgînilor cu totul
zicea această viaţă (nota autorului).

vieţi[i] să

nemilostivă

carea

tăind

baera
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Oh! vai! cum ne înşălăm,
Cînd trupurile îngrăşăm.
Vermilor sîntem mîncare,
Pămîntului îngrăşare.

f. 65v

l'ot ce răsare afară
ln pămint să-nto[a]rce iară.
Tot ce răsare şi creşte,
Oare cînd să vestejeşte,
To[a]te să-ntorc în pămînt
Din care fusă şi sînt.
To[a]te sînt deşărtăciune
To[aJte praf şi putrejune.
Cela ce nu vrea să crează
Meargă în mormînt şi vază
Unde zac nenumăraţi
De la început îngropaţi.
Şi să-mi spue apriat
Care au fost cel bogat,
Care sărac şi lipsit
tn viaţă au trăit,
Care au fost cel urît
Şi de lume ocărit,
Care tînăr şi frumos
Şi care neputincios,
Au nu într-un chip putrăzesc
Nu într-un chip să mistuesc.
Unde e frumuseaţea care
Multora 'făcea mişcare,
Uncie iaste voiniciea
unde vîlva şi tăria.

f. 66

Craii cei tari şi împăraţi,
Putearnici şi bogaţi,
Putrezesc cu cei lipsiţi,
lntr-o potrivă periţi.
O piatră, un foişor,
Acopere vîlva lor.
Singură fapta cea bună
l\,Ierje cu noi dinpreună.
Cealelalte rămîn to[a}te
Aci, în lume, la gloate,
Fapta bună cu noi vine,
Ne povăţueaşte bine
Cătră locul fericit,
Celor buni din veaci gătit.
Cel ce pînă cînd trăeaşte
Despre aceasta grijaşte,
Să poartă ca un creştin
Viteaz lui H[risto]s deplin.
Tocma de moare trupe!jte
Tot trăeşte sufleteşte
Cu îngerii dinpreună
ln nespusă voe bună.
Ce minune dară iaste
Ca acest ce fără veaste
Lăsind această viaţă
Trecu la a sa dulceaţă.

f. e&v

Credincios bun şi vestit
Drept Pop Costandin numit,
Cu a sa de aici mutare
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Făcu la toţi obidare.
ec>i slabi folositoriului

Că

Lipsiţii ajutătoriul,

Cei

obidaţi mîngăearea

1ş[il plîng, îş[i] jălesc căderea.
O! cite bisearici sfinte
Ş-au pierdut al său părinte
Şi patron de apărare.
Pururea fără încetare.
Oh I citi slăbănogi mîhniţi
Urnblă plîngînd pe uliţi,
Pierzînd acea măngăiare
Prin această grea cădeare.
Cealclal:<• ce tac tc[alte
Care nume nu le po[a]te
Povesti cu măie~trie
Sau cu pana să le scrie,
Fiind că despre o parte
Sînt la toţi ştiute fo[a]rte.
Despre această faptă bună
E prin sine dinpreună.

f. 67

1n

toată

vremea

mărit

vestit,
Drept aceea deodată
Aicea vestită ceată
Să strigăm o! Doamne sf[i]nte
O! al tuturor părinte
Pre cela ce de aice
De unde domne~te, pri ce
Ţi-au plăcut a-l rădica
Şi la tine a-l chema,
.'\şază-I la bucurie,
La veacinică veselie.
Sibii 20 octombrie 1808
Şi desăvîrşit

Tristă-i

so[a]rtea omenească
Cine s-o tăgăduească.
Astăzi mie, mî[i]ne ţie,
Cel ce cîntă bine ştie.,

CONTRIBUTIONS A L'ANCIENNE BIBLIOGRAPHIE 'ROUMAINE. DEU:Xl
OUVRAGES IMPRIMfS A SIBIU
(Resume)
L'auteur publie deux ouvrages roumains anciens ciont le premier est une
(manuel de grammaire) imprimee â. Sibiu en 1815 qui s'inspire d'un
manuel similaire, imprime aussi ;'1 Sibiu en 1797. Ce fut jusqu'ici enregistre faussement - comme faisant partie du type de la „Bucoavnă" imprimee a Braşov
en 1816.
L'autre est un ouvrage jusqu'ici inconnu, imprime â. Sibiu probablement en
1808 et que l'auteur a decouvert comme copie manuscrite datee en 1814, inseree
dans un colligat de textes manuscrits.
„Bucoavnă"

CONTRIBUŢII

LA CIRCULAŢIA CAZANIEI hUI VARLAAM
IN ŢINUTURILE MARAMUREŞENE

La sfîrşitul primei jumătăţi a veacului al XVII-lea, una dintre tipă
riturile româneşti vechi care a cunoscut un destin sui generis a fost
scrierea lui Varlaam Carte românească de învăţătură, tipărită în 1643
la laşi. Românii de pretutindeni soseau in corpore în Iaşi să cumpere
Cartea, nevoiţi fiind de cele mai multe ori să aştepte, unii cu săptămî
nile, alţii cu lunile - cum s-a întîmplat unora din părţile Apusenilor
- pentru ca filele ei tipărirte să iiasă de sub teasc. Fascicole1e erau
plătite şi luate în ziua în care fuseseră scoase din presa tipografică, avînd
încă umedă cerneala cu miros de prospeţime. Cei care puteau încă întîrzia comandau atelierului de legătorie table de lemn acoperite cu piele
de viţel ornamentată, alţii îşi înfăşurau foile în pînză de cînepă, urmînd
ca, odată ajunşi acasă, exemplarele să fie încredinţate compactării. Numeroşi cumpărători trebuiau să se reîntoarcă acasă trecînd munţii în
Transilvania, alţii Milcovul în Ţara Românească. Bucovinenii şi maramureşenii străbăteau plaiurile spre satele lor, aşa încît tipăritura ieşeană a lui Varlaam Carte de învăţătură, în limba maternă, a cunoscut
o largă circulaţie în sute şi sute de exemplare, încă în primul an al apariţiei. Este o realitate istorico-culturală, recunoscutc·t şi subliniată de fiecare dată cînd specialiştii în ale istoriografiei româneşti vechi se referă
la faptul că tipăritura a ajuns în toate teritoriile locuite de români. Nu
au existat zone în spaţiul carpato-danubiano-pontic, ba chiar în întregul
sud-est european, în care ea - în ambele tiraje - să nu fi fost atestată.
Statisticile privind circulaţia ei, deşi incomplete, ne oferă date suplimentare că şi în părţile de nord ale Transilvaniei această carte românească de învăţătură a pătruns în cele mai îndepărtate aşezări româneşti. Ţăranii ştiutori de carte şi intelectualii români, ba chiar şi nu~eroşi concetăţeni de altă naţionalitate, dacă n-au putut-o studia în amănun
ţime, au răsfoit-o şi au ţinut să declare în scris că i-au cercetat izvoarele „pre limba română". Secretul acestei nestăvilite curiozităţi legitime
se datorează în primul rînd faptului că tipăritura cuprindea multe din
legiuirile dreptului de obşte străvechi pe meleagurile locuite de .români şi în al doilea rînd că era o carte de învăţătură în limba celui mai
vechi şi celui mai numeros popor care a trăit vreodată pe plaiurile lfi
meleagurile imenselor ţinuturi ale lui Gelu şi Menumorut, ale lui Dragoş şi Bogdan fiul său. Dar nu numai transilvănenii, ci întreagă populaţia
românească intra- şi extracarpatică, nord- şi sud-balcanică a luat act
de existenţa ei şi, mai ales, de conţinutul ei. Imprimarea acestei cărţi a
constituit şi a rămas un eveniment de asemenea dimensiuni spiritu~le,
încît învăţaţii vremii - ruşi, poloni, maghiari, sîrbi, bulgari, ucraineni,
ruteni; francezi, germani, italieni, chiar turci şi arabi - au manifestat
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interes deosebit,

s-o cerceteze. Exemple elocvente în această
printre alţii - lucrările lui Octavian Şchiau 1 ,
2
Florian Dudaş • Istoriograful clujean se referă şi la exemplarele depistate de Ioan Bîrlea în localităţile maramureşene Borşa de Sus, Borşa de
Jos, Budeşti-Joseni, Leordina, Săpînţa, Strîmtura etc., comentînd şi
exemplaru( care a făcut obiectul unui proces intre sătenii din Lăpuşul
Românesc şi cei din comuna Rogoz din Maramureş, exemplar pe care
însuşi Varlaam a notat o însemnare, pentru ca Ucitelna să devină şi să
rămină nestrămutat în localitatea Rogoz. Semnătura sa şi sigiliul
de
ceară roşie întăreau actul de danie. Era o tradiţie la români ca marii
noştri învăţaţi şi domnitori, ca Dosoftei, Stolnicul Cantacuzino, Brincoveanu şi alţii să consemneze manu-propria pe cărţile tipărite de ei, sau
cu sprijinul lor, dedicaţiile cu adresă precisă, gestul lor constituindu-se
intr-un veritabil document istoric. Cartea cuprindea texte din vechile
manuscrise româneşti din literatura etică populară, urmărind un scop
educativ cu caracter de lege în care se găseau legiferate norme de conduită în relaţiile de convieţuire şi de producţie obştească. Varlaam continua astfel opera lui Coresi ale cărei principii cetăţeneşti le punea
intr-o nouă lumină. El - scrie Gheorghe Nedioglu - ,,a înlăturat rezervele rigide ... pe care unii puteau să le aibă" faţă de scrierile acestuia.
Aşadar, ,,pravila" sa era o culegere selectivă de documente istorice din
legislaţia recunoscută şi respectată pretutindeni la români, ceea ce explică popularitatea ei. Exemplare atit ale ediţiei din 1643, cit şi ale celei
din 1646 au fost duse de Petru Movilă în Kiev şi de către ginerele lui
Vasile Lupu, panul leton Radziwill, în Polonia. Cu atît mai mult românii, în dîrzenia lor de a rezis.ta influenţelor nefaste ale catolicismului şi protestantismului, o solicitau întru apărare dreptului lor strămo
privinţă

le

căutînd
menţionează -

şesc.

l Octavian Şchiau, Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval, Cluj-Napoca, 1978, p. 78; Titus Furdui, Tipărituri româneşti vechi din zona băimăreană,

oflate în fondurile Bibliotecii Academiei R. S. România Filiala Cluj-Napoca,
in ActaMP, IV/1980, p. 769.
2 Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Tipărită cu binecu-

vintarea înalt preasfinţitului Teofil Herineanu, arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului. Prefaţă de prof. univ. dr. Virgil Cândea. Editată de
Arhiepiscopia
ortodoxă română a Vadului, Feleacului şi Clujului, C1uj-Napoca, 1983;
Ştefan
Meteş, Istoria bisericii româneşti din Transilvaniu, I, Sibiu, 1935, p. 585; cu trimitere la toate referirile Cazaniei; Dan Simonescu şi Victor Petrescu, Tirgoviştea
- vechi centru tipografic românesc. Studiu monografic cu repertoriul cărţilor
vechi tipărite... şi Catalogul colecţiei muzeului „Carte româ~ască veche", Tîrgovişte, 1972, p. 76; • • • Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare Bucureşti; prefaţă de Virgil Cândea, Bucureşti, 1972, p. 17-18; Mircea Filip, Cartea românească veche în Biblioteca „G. T. Kirileanu", Bacău, 1970;
Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului românesc,
Cluj-Napoca, 1979, p; 345; Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire romanească, Bucureşti,

1981, p. 112; idem, Clerici ortodocşi ctitori de limbă şi cultură

românească, Bucureşti, 1977, p. 20-21; Gabriela Nica şi Tudor Nedelcea, Manuscrise şi cărţi vechi. Catalog, C_raiova, 1977, p. 16;
Nicolâe Mitropolitul Ardealului, Biserica ortodoxă română, una şi aceeaşi în toate timpurile, Sibiu, 1968.
Privitor la Cazania lui Varlaam, contribuţii prestigioase le găsim şi în lucrările
lui Atanasie Popa (vezi Cazania lui Varlaam, 1643, Timişoara, 1944), a lui Florea
Mureşan (vezi Cazania lui Varlaam. 1643-1943, ERAN, Cluj, 1943), Mircea Basa-

+

rab, Viorica Andea, Nicolae Edroiu, Avram Andea, Eva Mîrz~ Elena Colta, Eugen
Pavel ş.a.
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In fondul de „carte românească veche" al Bibliotecii Academiei
!Filiala Cluj-Napoca, se găsesc două exemplare din pravila lui
Varlaam, exempla~ care au parrurs traiectorii spectaculoase de-a
lungul timpului, trecind Carpaţii ş.i circumnd dintr-o looalitate într-alta a Bucovinei şi Maramureşului. Exemplarul „C.R.V. 63" mai păs
trează cîteva însemnări olografice fragmentare, supravieţuind uzurii şi
în parte deteriorării. La f. 100v, citim o astfel de însemnare, scrisă în
chirilice, deosebit de semnificativă: ,,Această carte o au cumpărat din
Cuhne, satul tot". Informaţia că tot satul a cumpărat-o demonstrează
unitatea de principii a tuturor membrilor obştei. Că această „moşie" cum o numeau unii dintre români la vremea aceea - era foarte greu
de procurat şi preţul ei era costisitor, dar că toţi au pus mină de la
mină şi au achiziţionat-o. Detaliile importanţei acestei cărţi sînt ilustrate în scrierile lui Ştefan Pascu, Virgil Cândea, Alexandru Duţu,
Mircea Basarab şi Florian Dudaş, din acest motiv nu stăruim asupra lor.
Nu lăsăm însă ca să ne scape faptul că în general, aproape ca o regulă,
scrierea lui Varlaam oglindea realităţi obiective în toate aşezările româneşti, şi că majoritatea lor covîrşitoare erau străvechi vetre de cultură
românească, însoţite în timp de vestigii arheologice. Aşa este cazul localităţii menţionate mai sus. ,,Săpăturile arheologice din anul 1964 3 au
scos la iveală fundaţia unei biserici româneşti [în Cuhea, n.n.], ... care
datează din deceniul al III-lea sau al IV-lea al secolului al XIV-lea".
Clădirea, din piatră, s-a zidit de către români de rit răsăritean," p(:!: locul
unei biserici mai vechi, pe care românii din Cuhea o moşteniseră încă
din străvechi timpuri de la strămoşii lor. Aceştia cultivaseră cu stricteţe
principiile justiţiei colective ce caracterizaseră comunităţile româneşti
din toate zonele etnogenetice nord-dunărene-pontice. Vitregia vremurilor
în părţile de nord ale Transilvaniei şi Bucovinei şi-a pus amprenta, dar,
cu toată duritat81i lor - aşa cum arăta Alexandru Filipaşcu în cartea
sa Istoria Maramureşului - , românii au rezistat, promovîndu-şi propria
lor cultură şi civilizaţie 4 •
O inscripţie olografică din 1742 aflată pe acelaşi exemplar din
„measăţa martie" ne informează „ca să să ştie cînd au fost omorul, au
fost anul" menţionat aici. Nu ştim despre ce evenimente tragice poate
fi vorba, numai că ele au avut loc la îhceputul deceniului 5 al secolului al XVIII-iea. Asemenea evenimente intrate în anonimat s-au petrecut în Maramureş - ca de altfel şi în celelalte părţi ale ţării - nesemnalate în cronici, sau, semnalate fiind, scrierile n-au supravieţuit. Izvoarele folosite de autorii lucrării Pagini din istoria MaramureşuLuiir.
şi ai altor cărţi de specialitate nu se referă la acest omor care a sensibilizat puternic întreaga obşte. Unele toponime amintesc de asemenea
Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a româniloi:, din Ardeal
I: pină la 1700, Arad, 1918, p. 369; David Prodan, Supplex Ltbelhu Valachorum, ediţia II, Bucureşti, 1976, p. 274; • • • Pagini din istoria Maramureşului,
3

şi !J._ngaria,

p. 106-107.
4 Alexandru
5 •

lea

•

•

şi alţii),

.
Filipaşcu,

Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 166.
.
Pagini din istoria Maramureşului (de Octavian Bandula, Cornel Bor-

coordonator George T. Pop din Baia Mare, 1967, p. 89-91.
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tragedii politico-sociale 6, cum este şi toponimul Movila Spînzurătorii
etc., din Maramureş. Insemnarea privitoare la „omor" a fost făcută de
un intelectual, care nu s·-ar fi „ispitit" a o menţiona, dacă acesta ar fi
fost un simplu accident. Numele lui. presupune o privire de ansamblu
a problemelor sociale la cultura sa, fiind grămăticul „Erei Ion ot Cohne"'
(f. 218V).

Pe de altă parte, în consens cu cele relatate acum, cu toată asprimea represaliilor administrative şi clericale, maramureşenii - se relatează într-un izvor istoric7 , fiind că erau şi asemenea oprelişti, ,,moldovenii şi muntenii", ,,care veneau aici" în Maramureş, ,,aduceau cărţi şi
alte daruri" pentru lăcaşurile de cultură românească, in semn de intreţinere a unor relaţii cit mai strînse în sprijinul unităţii de neam. Astfel, domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei donau in 1716 ujutoare
băneşti şcolilor în care învăţau maramurăşenii refugiaţi în Moldova şi
Muntenia, şi care, aceştia, cu toate riscurile, se reîntorceau în satele lor
ca dascăli, trecînd graniţele vremelnice care despărţeau artificial pe
transilvăneni de fraţii lor de peste munţi. În 1725, printr-un decret imperial inspirat de biserica romano-catolică, Maramureşul a fost anexat,
împotriva voinţei poporului român, ,,episcopiei unite", act comis prin
„teroare şi corupere" 8 • Altfel spus, autorităţile imperiale şi ecleziastice
au luat măsurile cele mai drastice împotriva „legăturilor ascunse" dintre maramureşeni şi românii de dincolo de Carpaţi, motiv pentru care
abuzurile erau frecvente pe teritoriul Maramureşului 9 •
6

Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 127, I. Potrivit unui izvor istoric din 1414,

mănăstirea Cuhea a fost zidită pe ruinele unei aUeia mai vechi, cam în aceeaşi
c>pocă în care au fost construite (tot pe fundaţia altor mănăstiri vechi, din lemn)
cele ·din Bixad şi Ieud. Coriolan Suciu, în al său Dicţionar istoric, menţionează
atestarea localităţii în 1351, în legătură cu existenţa unei vechi şcoli de obşte,
unde dascălii erau grămătici umblaţi în Grecia şi părţile egiptene, cum se pronunţa un cronicar al acelor vremi. Vezi Titus Furdui, Cărturarul român Matei

"I Mirelor (sec. XVII) (Cluj-Napoca, 1974, ms. trimis spre publicare).
7 Titus Furdui, Etape istoriografice referitoare la localitatea decesului şi inmormintării lui Gheorghe. Şincai (Cluj-Napoca, 1980, ms. trimis spre publicare).
Comunicare ţinută la Sesiunea de la Zalău in 1985; Dan Simonescu, Circulaţia
cărţilor, în Valori bibliofile, Rimnicul Vîlcea, 1980, p. 141-142; Ioana CristachePanait, Apr~d~ri asupra circulaţiei în Transilvania a tipăriturii bucureştene din
veacul al XV/1-lea, Vb. RV, p. 155-156; Dimitrie Poptămaş, Prezenţa şi circulaţia
Cărţii româneşti de învăţătură în jud. Mureş, în Vb. RV,
p. 165-169;
Lazăr
Ureche, Date noi privind circulaţia Cărţii româneşti de învăţătură în judeţul Bistriţa-Năsăud, în Vb. RV, p. 170-172; Mircea Păcurariu, O treaptă spre unitate:
carte pre limba românească, în MI, 1/1978, p. 11-12; Valeriu Achim, Dr. Ion
Miholyi de Apşa susţinind vechimea şi continuitatea românilor maramurăşeni, în
Marmaţia, 1982, p. 57-75; Doru Radosav, Copii manuscrise ale Cazaniei lui Varlaam 1643 în nord-vestul Tran8ilvaniei, în Studia, Historia, 2/1980, p. 15-22:
Dari-u Pop, Mărturii strămoşeşti, Satu Mare, 1938, p. 63.
8 Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 143. Titus Furdui, Ideile revoluţionare ale
Cloşca şi Crişan, reflectate în scrierile lui Samuil
Maior şi Ion Piuariu Molnar (Cluj-Napoca, 1984,
Comunicare ţinută Ia sesiunea ştiinţifică organizată

lui Horea,
cai, Petru

blicare).
Deva în 1985.
9 Ştefan

Micu, Gheorghe

Şin

ms. trimis spre pude Muzeul judeţean

Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX,
revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1977, p. 73, 289; Teodor
Mihalyi,
Diplome maramureşene, Signet, 1900, p. 56-58; David Prodan, Supplex Libellus
Valachorum, ed. refăcută, p. 101, 127.
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O altă însemnare, aflată pe f. 285v, scrisă de asemenea cu litere
chirilice, deşi laconică şi nedatată, implică şi ea alţi parametri ai :,i-,, ritualităţii româneşti din Maramureş, în toiul luptei de supravieţuire.
Posesorul exemplarului transmite „sănătate", ,.jupînului" - terme.:i 1..,losit cu secole înainte şi în Dobrogea - ,,potrupop Mihai din Moisei"lO,
probabil unuia dintre cei doi: Mihai Parasovici (1772-1778) sau Mihai
Tabocovici (1808-1813). Nici unul dintre ei nu figurează între cei enumeraţi în lucrarea lui Mircea Păcurariu „Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii ortodoxe române" (Bucureşti, 1975), dar numele sînt menţionate în manualul Istoria bisericii române
(Bucureşti,
1958). Nu-i
aminteşte nici Ştefan Meteş în a sa Istorie a bisericii din Transilvania,
il, Sibiu, 1935. Oricum, mesajul pare să se adreseze unui ierarh care
opunea rezistenţă infiltraţiei romano-catolice şi prozelitismului protestant, iar aceasta nu la întîmplare, ci subliniată, cum constatăm prin intermediul Cazaniei lui Varlaam. ln altă ordine de idei, să nu trecem cu
vederea, în perspectivă istorică, faptul că în şcolile de obşte româneşti,
neoficiale, deci nerecunoscute de autorităţi, erau citite şi explicate de
către dascălii români texte din scrierile cronicarilor şi „codex-uri"
texte-arhetip, de rit strămoşesc răsăritean, copiate în aşezămintele de
cultură românească feudală, sau în casele ţăranilor mai înstăriţi,
de
către copişti avînd o solidă formaţie umanistă, cei mai mulţi cărturari
rămaşi necunoscuţi.

Al doilea exemplar se aiflă sulb cota „C.R.V. 405". Dll!Pă cum se
în menţiunea ultimului său posesor particular, exemplarul a fost
cumpărat din Maramureş,
de către profesorul clujean V. Bâltan, care,
în însemnarea sa, precizează că l-a achiziţionat în 1960 „din Maramureş" (vezi fişa descriptivă din anexă).
In 1676, exemplarul se afla în zona de nord a Transilvaniei. Pe
f. 124r-137", se află o î111Setmnare în slavonă, în care sînt strecurate şi
cuvinte în polonă şi ucraineană, ceea ce înseamnă că tipăritura a fost
utilizată
de către ruteni, poloni şi ucraineni la fel ca şi de românii de
rit răsăritean de orientare umanistă. De-a lungul timpului, cetăţeni de
alte naţionalităţi şi-au căutat adăpost şi refugiu printre romanu de
aici. Tradus în româneşte, textul acestei însemnări este următorul:
., ... Această carte Evanghelie a cumpărat-o robul lui Dumnezeu Petraş
arată

10 Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania,
II,
Bucureşti, 1968, p. 405; Ştefan Meteş, Emigrări româneşti .•. , ediţia a II-a, p. 161;
Ştefan Pascu, Aspecte din situaţia şi lupta maselor populare din Maramureş, în
Studii, 1957, X, p. 132-136. 1n ce priveşte localitatea Moisei, ea a fost atestată
de asemenea tirziu, abia in 1365, deşi, la fel ca şi vechile vetre şi aşezări româneşti din Transilvania, avea o vechime imemorială. Mănăstirea, care întreţinea

legături directe cu mănăstirea Putna a lui Ştefan cel
aflaţi sub prigoana nobiliară şi teroarea religioasă a

Mare, unde maramureşenii,
bisericii romano-catolice ·1şi
trimiteau in taină copiii, la rudele lor din Moldova, să înveţe carte româneasr;:ă,
întreţinea şi o şcoală de obşte, care avea nevoie de dascăli pricepuţi şi al căror
devotament faţă de legislaţia strămoşească in relaţiile de producţie spirituală să
nu fie _corupt _de _.propaga_nda ne~astă a dominaţiei străine. Totodată, mănăstirea
devenise prestigios museion, în care se păstrau, supravegheate,_ documente istorice
val.oroase privind trecutul istoric al satelor aparţinătoare şi -u~itrofe ţinutµlui,
cărţi-manuscrise, tipărituri şi steaguri (prapori) de ale lui Ştef~n cel Mare. Congregaţia din 1694 a fost un _memento dramatic în. istorill _confruntărilor ln ,,epocă.
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Dumka cu fiul său Toderaşcu şi cu nepotul său Ştefănuţ şi cu un alt fiu
al său GrigoFi şi cu Ileana şi Măriuţa şi cu fratele ei Dumka Alexei
şi cu Ivănoiu ca să fie iertăciune lui Gavriil şi Măriuţa, tatălui şi mamei
sale. Ca bun fiu al Domnului ca să nu poată nimeni vinde această carte
din acea biserică sau s-o îndepărteze (înstrăineze), nici preotul, mei
diacul, nici un alt om să o stăpînească, căci fi-va blestemat de mine şi
as.upra lui va cădea anatema. Dată în ziua de ·27 aprilie 1676" 11 •
Acest exemplar al „Cazaniei de la laşi" fusese cumpărat încă în
1647 de intelectualii şi ţăranii din comuna Budeşti, de unde a ajuns în
posesia lui Petraş (Dunka sau Dumka) a:l lui Gavriil şi Maria. In 1802,
el s-a aflat în posesia sau custodia lui Sas Gavriilă din Şieul Vişeului 12 •
Dăm în continuare descrierea exemplarelor Cărţii româneşti de învăţătură
a lui Varlaam: ,,C.R.V. 63" şi „C.R.V. 405" 13 •
A) Cota: ,,C.R.V. 63"
2-382 f. (I) + 114 f. nen.: faliere eronată faţă de exemplarul „C.R.V. 41"
de la BAR-FCN (,,a"); f. 6 (I) 49 (?) (II), nen. Format in-quarto
(286 X 175 mm).
Legătură în scoarţe de lemn îmbrăcate în piele ornamentată; resturi de
cbeotori metalice. Exemplar deteriorat, incomplet. Lipsă foaia de titlu,
filele liminare de la început şi de la sfirşit: 1-3
f. 1 (I) şi 72, 78,
115-116 (II) + ultimele foi, 4 la număr, nenumerotate.

+

11 Mulţumesc

pe această cale conf. univ. dr. Marius Oros de la catedra de
a Facultăţii de filologie a Universităţii Babeş-Bolyai, pentru concursul
dat la traducerea acestui text.
12 • • • Istoria bisericii ortodoxe, I. Bucureşti, 1958, p. 106-107, § 4. Reproducind informaţiile, David Prodan, în Răscoala lui Horea, relatează: ,,Episcopul
Sofronie Chirilovici scrie din Bodomir încă la 7 aprilie (st. v) 1772 (1773?) protopopului din Abrud
că dup{1 în~tiinţarea Guvernului, împăratul /Iosif al Ii-lea,
în a ·doua sa călălorie în Tran~ilvania, n.n./ va veni pe la Muncaci şi de acolo
va trece călare pînă la Sibiu, şi anume prin oraşele şi satele Budeşti. . . / .../ şi
cu acest prilej măcar cine va fi slobod a-şi arăta nevoia şi plîngerea sub numele
suplicantului, iar împăratul va da suplicele împărătesei". .,Solicitat,... Samuil
Brukenthal pregăti un lung act de informare asupra ţării /Transilvaniei, n.n./
/ ... / dar despre români, / ... / că ei legal nu sînt o naţiune, ci numai plebe
J•• ./ după lege sint numai toleraţi şi excluşi de la libertăţile şi drepturile celorlalte naţiuni. Ei nu au Stare, nici teritoriu propriu, ci sînt risipiţi printre celelalte
naţiuni / ... /". ,,Asupra calamităţii iobăgiei, servituţii românilor, asupra motivelor
care-i incită la emigrare, îi lămurea copios cu deosebire memoriul din 1772 al
Tezaurariatului Transilvaniei / .. .; contele Leopold Clary". ,,Unul dintre cei mai
de seamă istorici unguri /Marczali/ - precizează Ştefan Meteş la p. 161 a operei citate mai sus - ne relatează că îndată după răscoala lui Horea, în 1786,
pleacă în Moldova nu mai puţin de 1892 de familii din Maramureş", dintre care
multe din localităţile Budeşti, Cuhea, Moisei etc. Despre suplicile primite de
Iosif al Ii-lea în această călătorie de la ţăranii din Budeşti, ca de altfel şi din
celelalte localităţi nu se mai găseşte nici o urmă. !mpărăteasa Maria Theresia, în
mina căreia au ajuns, va fi avut grijă sii le strecoare în afara Palatului Imperial pe uşa din dos, doarece ele aduceau în prim plan atrocităţile comise de funcţionarii ei şi nobilime, în virtutea celebrului Codex Theresianum şi a Aprobatelor.
slavistică
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lnsemnifri:
1. Pe f . 100~ .

a) secolul XVIII
(cu litere chirilice)
. ,Această Carte o au cumpărat din Cuhne, sat ...1 tot" / secolul XVIII/ .
2. Pe f. 218":
a) 1742
(cu Utere chirilice)
,,Să să ştie cin.ci au fost omonu au fost anol 75 şi de la naşterea lui Hs
1743 measăţa martie. Erei Ion ot Cohne".
3. Pe f . 285v:
a) secolul XVIII
(cu litere chirilice)
.,Sinătate de la.' Hs. juplne potrupo(p) Mihai din Moisei".
B) Cota: ,.C.,R.V. 405"
1-382 /-384/ f. (I) 4 116 f. (II).
Format in-quarto (296 X 182 mm).
Legătură !n scoarţe de lemn şi piele ornamentată, cu urme de cheotori
metalice. Exemplar deteriorat şi incomplet. Lipsă f. 1-3 nen. (I) şi f. 96
num. şi 1-14 liminare de la sflrşit (II). F. 85 (II) este neimprimată. Filele lipsă stnt completate cu file manuscrise In secolul XVIII.
lnsemnări:

1, Pe faţa interioară a primei coperţi:
a) secolul XIX
(cu litere chirilice)
.,tntr-o vreme era un tălhariu de-1 chema Vavlin; şi era Vătaş de tllhari ln lăture Eghipetului. Şi era acolo o măgură lnaltă şi lntraCM&
Măgură era o Mănăstire de călugăriţe zidită sus pe marginea stln/coasă. Deci tălharii veniră noaptea împrejurul Mănăstirii şi nu putea
intra ln Mănăstire . Şi zise Vătaşul cătră soţii săi : lmbrăcaţi-mă în veş
minte călugăreşti şi voi merge ln Mănăstire şi ele mă vor primi că le
va părea t!ă slnt călugăr, iară eu voi descuia poarta Mănăstirii şi veţi
intra şi le vom tăia pe toate călugăriţele şi le vom lua bunătăţile
toate ... şi. .. aşa tălharul dacă intră /ln Mănăstire/, călugăriţele deschiseră uşa de hier (şi) /., ../ li urară 6MI'OC:i-« (Bun venit) şi se lnchinară. Şi veniră toate călugăriţele şi puseră mesele şi grăiră (rugindu-să) lui cu jurăminte: Părinte să te Ioduri spre noi /, .. / şi au aciua
apoi pildă şi fi spălară picioarele şi tot trupul şi li aduseră o fată ce
avea ele ln Mănăstire de ere mută şi surdă şi 6rbă din naştere el
ln continuare, dăm şi versiunea citirii lui Florian Dudaş din
lucrarea sa Cazania lut Varlaam fn Transilvania, apărută ln 1983, edi- •
tată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului (Cluj-Napoca), prefaţată de Vireil Cândea, text aflat la p. 383:
„tntr-o vreme era un tllhar de-1 chema Vavilian, era vătav de tllhari şi
tăbăra ln lăture(a) (E)ghipetului. Şi era acolo _
o măgură lnaltl şi lntr-ce(a)
măgură era o mănăstire de călugăriţe zidită sus şi vru s-o tilhuiascA..
Deci venea noapte(a) lmprejurul mănăstirii şi nu putea intra In mănăstire. Şi zice vătavul către soţiia sa (iubitorii săi) tmbrăcaţi-mă
ln
veşminte călugăreşti şi voi merge ln mănăstire şi mă vor primi că le
pare că stnt călugăr, iar (voi) veţi veni după mine lntr-această noapte
şi eu voi deschia mănăstirea şi veţi intra de le vom tăia toate călu
găriţele şi le vom lua bunătăţile toate şi / .../ aşa tllharul, dacă intră
în mănăstire, el bătu to(a)ca de (f)ier şi veniră cllugăriţele şf le văzu
venind, /., J/ şi ziseră ,,Blagosloveşte părinte" şi-l sărutarl şi aduseri

/... . ..r
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în / . . ./ şi se închinară şi veniră toate sorile şi puseră mase şi grăiră
lui „Rugămu-te părinte .. ." şi mînc a r ă, şi aduseră apă caldă şi îi spă
lară picioarele şi tot
trupul lui . -Şi a duseră o fată ce (o) avea(u) ele
în măn ăstire, de era mută / . ../ ". Textul - cum me nţion ea ză şi Florian Dud aş „aparţinînd unui manuscris" ,,de mai multe file", ,,a continuat" pe a ltele, acum lipsă. Pînă a cum n-am descoperit în literatura
de specialitate restul filelor manuscrise, precum nici o relatare la
ex i ste nţa unui atare manuscris. Şi acesta este unul din miile de manlliScrise pierdute d e-a lungul vremurilor, redactate în limba română.
b) Pe fa ţa a nter ioară a primei foi de gardă:
a) 1960

(cu li tere latine)
,,Aparţi n e . profesorului V. Bâltan. Cluj .

Cumpărată

din

Mara mureş .

1960".
2. De la fila 124' -137v:
a) 1676 ·
(tex t cu litere chirilice în lim bil e slavonă,
polonă ş i u cra in eană. Vezi
p. 68 .i.
.
„Izvolenim'b otţa i pospiseniem'b ssâna i soverseniem'b svietstogo. Duha
siiu knigu E vanghelie kupi!-J, blagoiodnâi rab1, Bojii PetraS'b Dumka o
sinom'b Todorasom'b i so Onuţom'b svoim1, Ştefăn uţ om1, i so drugkin11,
sin om1, svoil111, Grigoriem1, i sosterei svoein Ilianoiu i :Mări u ţu i so
bratom'b svoim Durnka Olekxeem1, ego Ivănoiu. I zaotpusteni e grekov1,
prestavilsagosia Gavriliia, :Măr iuţ u , Otţa moego i metki
sii u
knigtt
Evanghelie u c:iteln oe otdaiu s iiu knigu u ţetkov1, dohramu1, rojdestv a
preveghi ia bţa dvi. l\fariia abi siiu k uigu nemogluk n eahto ot ţerkvi
proclati anes zaloj iti nespop anea . Diak1, anea i năsii celovek1, ahtovi
mav1, si iu knigu otdaliti neha i otman e buda mnogo gr eseanogo prokli at1,
ot svati otţa 300 i 18 ijie vo Nikeii nehai budet1, probliati t riklist1,
anath em a ot seleasnev1, roku1, Bojogo 1676 clnja 27".

Referitor la acest text trimitem pe cititor la afirmaţia lui Gheorghe Şin
cai făcută încă în titlul (ca şi în textul) operei sale „Hronica românilor
şi a mai multor neamuri încît „au fost iale aşa de amestecate cu românii,
cît lucrurile, întîmplările şi faptele unora, fără de ale altora, nu se pot
iicrie pre înţeles", şi cu care ne-am amestecat graiul.
3. Pe f. 52v (II)
a) 1802

(cu litere chirilice)
„Scris-amu eu Gavriilu fiindu Anii D(O)mnului 1802 în luna lui Iunie
in 24 de zile".
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4. Pe f. 85• (II):
a)

/1802/
(cu litere chirilice)
,.&ris-amu eu Sasu Gavriilu din

Şieu".

TITUS FURDUI

ZWEI E:XEMM.ARE DER CAZANIA VON \"ARJ,AAM,
DJE SJCH AUF DEM CElllET DER M.'\RAJ\IVREŞ 1N r?-,iFLAl'F DEFANDE~
(Zusammenfassung)
ln der Bibliothek du Akadcmie Rumănirns - Zweigstdle Cluj-Napoca, befindcn sich
unter den KarteinuI11J11ern „CRV 63" und „CRV 405" zwei Exemplare aus Varlaams.
Schrift mit dem Titel Ca,·le rnmâ14ea.<că de invdţăturd (Rumănisl·hes Lehrbuch, Iru;i, 1643).
Das erste Exemplar kauftt·n die Leute aus Cuhea (.. cumpărat din Cuhne, satul tot"),
das zweite kaufte Prof. V. BAltan aus Cluj. Beide Exemplare waren im 18. und 19. Jh.
im nOrdlichen Teii Siebenburgrns im Umflau{. ..-on wo sie in Verwahrung der Abteilung fur
Handschriften und alte rumănische Bucher des Bestandes alter rumiinischer Bucher aus dem
nationalen Patrimonium gelangten.
Die mit holographischen Anmerkungen versehenen Exemplare sind geschichtlich wertvolle Urkunden, da sie Informationen hinsichtlich der kultnrelkn Vergangenheit des rumii.niscben Volkes in den nOrdlichen vorkarpatischen Gebieten des Landes bringen.

PATRU SCRISORI ADRESATE DE PARTENIE COSMA LUI
GEORGE BARIŢIU lN VARA ANULUI 1861

Publicăm mai JOS patru scrisori adresate lui George
Bariţiu
de
proaspătul avocat Partenie Cosma în intervalul dintre 28 iunie 28
august 1861. Ele se păstrează la Arhivele Statului din Cluj-Napoca,
fondul Blaj, arhiva personală a lui George Bariţiu, cu cotele 383-386.

În ansamblul lor scrisorile reflectă frămîntări şi acţiuni politice _din vara
lui 1861 ale românilor din Banat şi comitatele vestice Arad, Bihor, Satu
Mare şi Maramureş, reanexate Ungariei în anul precedent, cu tot protestul conţinut în memoriile înaintate împăratului de la Viena de către
Alexandru Mocioni în numele majorit[iţii locuitorilor lor 1 •
Cele patru epistole reprezintă, de fapt, continuarea activităţii de
corespondent al „Telegrafului român" din Sibiu şi al „Gazetei Transilvaniei" de la Braşov, pe care Partenie Cosma a îndeplinit-o între
1857-1861 cînd a urmat Facultatea de drept de la Universitatea din
Pesta. Originar din Beiuş, el a rămas în vara anului 1861 la Pesta, pentru a-şi face practica de avocat pe lingă cancelaria avocaţială a bănă
ţeanului Emanuil Gojdu, căruia îi va servi în acelaşi timp şi în calitate
de secretar. Totodată va accepta să devină unul din reductorii noului
ziar pe care intenţiona să-l scoată la Pesta bihoreanul Sigismund Pop
cu denumirea de „Concordia". De altfel, începutul primei scrisori .se
referă pe de o parte la discursul lui E. Gojdu în Camera superioară a
Parlamentului ungar, ca membru al Casei magnaţilor, iar pe de ~ltă
parte la solicitarea ziarelor „Telegraful" şi „Gazeta" de a anunţa apropiata apariţie a „C!oncordiei". ,,Concordia" va apare începînd cu data
de 15 august 1861 şi va avea iniţial drept redactor principal pe profesorul de la catedra de limba română a Universităţii din Pesta Alexandru Roman, iar ca redactori adjuncţi pe Partenie Cosma şi pe Ioachim
Mureşianu. Ultimul, nepot de frate al lui Iacob Mureşianu, locuia şi el
în 1861 la Pesta în calitate de judecător adjunct la tribunalul comercial de aici.
Cea de a doua parte a primei scrisori, precum şi ultimele rînduri
ale celei de a doua fac aluzie la întîia Adresă întocmită în formă iniţială de Deak Ferenc, pe care Parliamentui Ungariei, ales în primăvara
anului 1861, o va dezbate în mai şi în luna următoare. Ea va fi înaintată monarhului în jurul datei de 20 iunie, în ea fiind cuprinse principalele probleme pe care parlamentul ar fi dorit să le rezolve. Adresa,
făcînd abstracţie de faptul că Ungaria nu s-a eliberat de sub stăpînirea
turcească la sfirşitul secolului al XVII-lea prin forţe proprii, ci de către
1 T. V.
.,ub curuana

Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-nQţionale
u11gură, voi. II, Sibiu, 1904, p. 94-96 şi 262-268.

ale românilor de
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armatele austriace, invoca Sail!cţiunea pnagmaiică aiooeptată de exponenţii aristocraţiei maghiare în 1823 pentru a susţine că ţara lor ar fi
încheiat un pact pentru o uniune personală cu Austria în persoana monarhilor habsburgi. Conform acestui pact, împăratul Austriei devenea
de acum şi pe linie feminină rege al Ungariei, care şi-ar fi păstrat astfel
indepcndmţa şi nu ar fi devenit o simpUt provincie habsburgică. Adresa
reprezintă o sfidare referitor la noul regim liberal-constituţional inaugurat prin diploma impPrială din octombrie 1860, care promitea diferitelor popoare din monarhie o autonomie naţională limitată, propunînd
înlocuirea lui cu un compromis dualist între clasele dominante din Ungaria şi Austria, ceea ce ar fi echivalat cu împingerea celorlalte naţio
nalităţi pe planul al doilea şi cu privarea lor de drepturi politice reale.
Din cuprinsul Adresei reiese că autorul ei se referea nu la Ungaria
propriu-zisă, ci la cea existentă înainte de prăbuşirea de la Mohci.cs din
1526, pe teritoriul căreia slavii, românii şi germanii îi întreceau cu mult
pe maghiari din punct de vedere numeric. Pe această linie se invoca
şi „uniunea"
Transilvaniei cu Ungaria votată de Dieta stărilor privilegiate la 30 mai 1848, calificînd-o legală, deşi ea nu reprezentase decît
voinţa unei minorităţi care nu constituia sub 300/o din populaţia acestei
provincii.
La dezbaterile prilejuite de Adresă au luat parte şi deputaţii trimişi de alegătorii români în Parlamentul ungar de la Pesta cu ocazia
alegerilor din aprilie 1861. Printre ei figurau: Aloisiu Vlad, Vincenţiu
!Babeş, George Popa, Sigismund Popovici, Vincenţiu Bogdan, Ioan Faur,
Ioan Misiei, Filip Pascu, Aurel Manu, Iosif Pop şi Ioan Popovici Deseanu, menţionaţi de Partenie Cosma î.n corespondenţa sa. Dintre aceştia.
V. Babeş şi G. Popa au combătut aserţiunea din Adresă referitoare la
.,legalitatea" uniunii din 1848. Ei au precizat că românii, care constituiau majoritatea populaţiei Transilvaniei, cll prilejul Adunării Naţionale
de la Blaj din 15-17 mai, au avertizat exponenţii stărilor privilegiate
din Dieta de la Cluj, că ei nu vor recunoaşte uniunea pe care o vor
vota, din moment ce nu erau reprezentaţi proporţional cu numărul lor.
Argumente asemănătoare va dezvolta şi Emanuil Gojdu în Casa magnaţilor, al cărui membru devenise, ca urmare a alegerii lui în funcţia de
comite suprem al comitatului Caraş-Severin. Discursul lui Gojdu a fă
cut o serioasă impresie. El va fi publicat în presa maghiară şi română,
după cum reiese din prima scrisoare a lui Partenie Cosma.
La Adresa de mai sus dezbătută de Parlamentul ungar face aluzie
autorul primei scrisori din 2 iunie, cînd relatează că se aştepta cu încordare răspunsul la ea al monarhului de la Viena. Aşteptîndu-se ca
răspunsul să fie negativ, Partenie Cosma afirma că nu s-ar supăra dacă
Parlamentul va fi dizolvat, în speranţa că la noile alegeri românii vor
avea posibilitatea să aleagă. mai mulţi deputaţi. Dizolvarea Parlamentului ungar nu a avut Ioc Ia sfîrşitul lui iunie, aşa cum spera autorul corespondenţei, ci la 22 august 1861, după ce a înaintat împăratului· o a
doua Adresă, asemănătoare cu cea clintii în ceea ce· priveşte conţinutul.
Dezbaterile parlamentare au prilejuit pentru deputaţii români să ia cuvîntuil pe ~ârg'inea Promisiunii lui Deak Ferenc, că va elabora o l~e
a naţionalităţilor, pe care a şi prezentat-o sub formă de proiect· în şe-
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dinţa

din 9 august. Deputaţii români vor înainta spre dezbatere un contraproiect de lege care, dacă s-ar fi aprobat, ar fi garantat mai deplin
drepturile politice ale naţionalităţilor2 •
Atitudinea demnă adoptată de cei mai mulţi deputaţi români în
apărarea revendicărilor privind garantarea drepturilor naţionale a devenit cunoscută prin intermediul presei. Ea a determinat iniţiativa de a
li se publica în ziarele româneşti portretele. La aceasţă iniţiativă se re"feră Partenie Cosma în a doua lui scrisoare din 6 august 1861. Din ea
r2zultă şi înţeleapta rezervă pe care a formulat-o Em. Gojdu în 'legă
tură cu această iniţiativă, propunind amînarea transpunerii ei în practică pentru un timp, fiindcă numai astfel se va putea aprecia just în
ce măsură un deputat sau altul va rămîne fidel obligaţiei de a apăra
interesele naţionale ale poporului român.
Cea de a treia scrisoare prezintă importanţă pentru informaţia referitoare la acţiunea intreprinsă la Viena de Iosif Hodoş în calitatea lui
de comite suprem al Zarandului, cu scopul de a-l convinge pe împărat
să nu admită desprinderea din Principatul Transilvaniei a comitatelor
Zarand, Crasna, Solnocul de Mijloc şi districtul Chioar, care aveau o
populaţie majoritară românească, pentru a fi reanexate Ungariei. Scrisoarea rămîne importantă, mai ales pentru că arată hotărîrea unor intelectuali de a participa la un congres naţional al tuturor românilor din
monarhia austriacă, propus de Andrei Mocioni încă în 1860. De altfel,
pe verso-ul acestei scrisori G. Bariţiu notează semnificativ următoarele:
,,Partenie Cosma, jurist absolut. 1861. 4 scrisori din acele zile critice".
Ultima scrisoare relevă subterfugiile la care au recurs exponenţii
minorităţii maghiare din comitatul Caraş-Severin, în frunte cu vicecomitele Szende Bela, :pentru a-i compromite pe reprezentanţii românilor
din consiliul comitatului Caraş-Severin şi în primul rind pe comitele lui
suprem Emanuil Gojdu, în legătură cu dezavuarea adresei lui Deak Fereruc. lnoercarea vicecomitelui <le a da impresia că Adresa ar fi fost
aprobată de consiliul comitatens într-un moment cînd reprezentanţii românilor lipseau, a putut fi demascată relativ uşor şi astfel prestigiul lui
E. Gojdu salvat.
In sfirşit, ultima scrisoare mai oferă informaţii, spre sfirşitul ei, în
legătură cu abonaţii mai importanţi din comitatele bănăţene şi vestice
la „Gazeta TransiJvaniei". Intre aceştia figurează o bună IJ)arte din deputaţii Parlamentului ungar dizolvat spre sfîrşitul lui august 1861.
In concluzie, documentele de mai jos merită să vadă lumina tiparului deoarece completează informaţiile documentare privitoare la evenimentele politice .din vara frămînbatu1ui an 1861.
IOANA BOTEZAN

2

Idem, p. 287-503.
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[ANEXA I]
[Partenie Cosma

către

George

Bariţiu]

Pesta, în 28 iun. 1861
Mult onorate domnule!

Fratele Ioachim• îţi apromise că-ţi va trimite vorbirea dlui Gojdu 4• El n-avu
timp să o descrie, ci o dede unui tînăr ca să o descrie de pe originalul ce-l tradusesem eu, şi pecumu-1 vezi e scrisoarea cam rea, vei avea mult necaz cu ea ~a
corectură. Eu grăbesc deci a ţi-o trimite cu acea observaţiune ca şi la Telegrafu [sa]
~e trimită astăzi şi acolo se va publica în numărul de joi, poate· că ar fi deci bine
ca şi în Gazeta5 să iasă cit de curînd, ca să nu se _considereze ca şi cum aţi scoate-o
din Telegraf.
Eu aud - însf1 pînă acuma nu cetiiu - cum că Roman 6 v-ar fi trimis pînă
acu raportul despre dezbaterile dietaii; mi-ar părea rău de cumva m-ar ţine cu
minciună.
Atenţiunea

publicului e încordată cătră Viena în momentele acestea şi doară
numai ore ne mai despărţesc de acel timp cînd vom şti soartea adresei. Eu din
parte-mi nu m-aşi supăra de cumva s-ar dizolva dieta şi să se conchiame alta,
căci atunci am sperare să căpătăm mai mulţi români.
Cu

aplecăciune

adînc

stimătoriu

Cosma
N.B. Capul adresei să se publice cum e pe faţa de dincolo: Vorbirea il[ustrităţii]
sale comitelui suprem al Caraşului ţinută în Camera de sus a dietei Ungariei în
19 iun. 1861. (Precum se vede, jurnalele magiare a[u] publicat-o după conceptul
ce-l avuse in scris il. sa.; cind a vorbit-<> însă a ,mai adaus ici-colo cite ceva; aceste
adaosernente deci se publică sub• dedesupt).

[ANEXA II]
Onorate domnule!
Multpreţuita epistolă a dtaie
răspunde următoarele:
Dorinţa dvoastră şi a noastră

am primit-o, la care pe scurt am onoare

a-ţi

a tuturora se va împlini, cei mai meritaţi dintre
ablegaţii 7 români se vor portreta şi pe lingă prenurneraţiune- se vor împrăştia prin
toată românimea; însă mai avem încă cîtva a aştepta pînă vom vedea şi mai mine,
carii merită aceasta, căci avem o seamă de cari n-avem lips·ă să-i ţinem pe păriete.
De cumva nu se va dizolva dieta, cit mai curînd vine pe tapet proiectul de lege al
românilor, atunci se va alege smîntina din zer.
3 Ioachim Mureşianu (1832-1903), nepot de frate al lui Iacob Mureşianu, avo-.
cat; din 1857, timp de 3 ani, ,·a traduce textPle de legi din germană în română
în cadrul Ministerului Justiţiei din capitala Imperiului austriac.
4 Emanuil Gojdu (1802-lB'iOJ, avocat, om politic şi mare filan1rop
român

bănăţean.
5 „Gazeta

Transilvaniei".

Alexandru Roman (1826-1897), profesor universitar şi om politic român;
înfiinţează la Budapesta în 1861 ziarul „Concordia", iar intre 1865-1877 ziarul
8

,.Federaţiunea";
7 Ablegaţi

membru plin al Academiei Române.

= deputaţi.
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Ide[e]a aceasta fu adusă pe tapet încă ln conferinţa cea d-anteiu a ablegaţilor
români prin Vlad, însă bătrînul Gojdu cu un viţiu de-al lui o refuză pentru atunci;
zise Gojdu: Mai aşteaptă frate să ne vedem cari vom deveni români cum aşteaptă
naţiunea, că mă tem că dacă ne-am portreta toţi într-un tablou, unul sau altul ar
avea voia să taie afară cite pe unul care poate că am fi chiar ln mijloc şi prin
asta am batjocori toată icoana, deci să ne facem nainte demni de stima naţiunei
şi numai atunci să ne portretăm. Cu asta con[s]finţi majoritatea, şi aşia se amină
lucrul; acuma însă arătîndu-se dorinţa din mai multe părţi se cam convoiesc ablegaţii şi la portretare, numai mai avem încA lipsă de un pic de cernere şi apoi
negreşit va urma, poate chiar Popescul 8, pentru care se tipări Mihai& [l]i va de~emnn, despre ce însă la timpul său veţi ceti în gazete.
Pe la noi domneşte o ,tăcere misterioasă. Deak10 et consortes lucră la replică
pe rescript, se vede că nu li-e aşia uşior a-l refuta, precum cugetau; pe semne
însă ei au voia serioasă a se împăca cu neamţiul, căci numai aşia au sperare a
mai potea supremaţişa naţionalităţile.
Cu acestea încheindu-mi epistola, rămtn salutlndu-vă cu toată stima al onor.
dtaLe
Pesta, în 6 aug. 1861
Partenie Cosma, jurist absolut

[ANEXA IlI)
Prea onorate domnule!

Mult preţuita-ţi epistolă din 7 aug.: am primit-o lncă sîmbătă ln 10; deloc
m-am dus la J. F. Liedemann11 , însă lada nu sosise încă, ba n-a sosit nici plnă
azi. Eu am comunicat cuprinsul epistolei cu dd. Babeşiu 12 , Popa13, Sig. Popoviciu14 ,
Ioane Popoviciu 15 etc. cu oamenii de o'pănură şi toţi află alegerile de nimerite,
afară de a bătrlnului Gojdu, incit adeca să vorbesc mai multe despre el că ar fi
făcut aci prin Lugoşiu, cari de cumva se vor dovedi de drepte, atunci nu merită
demonstraţiuni; drept aceea s-a [h]otărît ca să nu se facă lucrul cunoscut Gojdului;
el a venit numai eri acasă şi pînă acuma n-a avut nime ocaziune să vorbească
cu el, să mai audă şi din gura lui cite ceva de pe la Lugoşiu. Noi mai avem deci
să sciricim despre citeva lmpregiurări şi numai dup-aceea vom fi în stare a vă
înştiinţa că bine ar fi să i se predeie lui, sau nu şi asta e cauza pentru care v-am
telegrafat ca nu cumva să publicaţi adresele. Fiind vorba despre telegram, aci am
să vă fac cunoscut ţă moţiunea asta n-a venit de la d. Babeşiu, ci de la ceialalţi.
El zice că v-a scris încă sîmbătă seara în privinţa aceasta.
8 Este vorba de pictorul român bănăţean Nicolae Popescu (1835-1877), bursier al Blajului, a efectuat studii de specialitate la MUnchen şi Roma; a lăsat
printre multe alte opere şi un portret al lui Mihai Viteazul.
9 Mihai ViteaztL
1o Dedic Ferenc (1803-1876), om politic maghiar; este principa_..Lul autor al
constituţiei dualiste austro-ungare din 1866.
11 Firmă comercială din Pesta pentru expedierea coletelor poştale.
12 Vincenţiu Babeş (1821-1907), avocat şi om politi,a.: romin din Banat.
u Georgiu Popa (1841-1897), avocat, colaborator prlncipal la ziarul lui V.
Babeş „Albina"; a scos în 1872 revista „Lumina" la Arad.
u Sigismund Victor Pop sau Pap (1827-1889), originar din Beiuş, militant
român; va scoate ziarele „Amicul Poporulut• şi ,,Democraţia"; adept al colaborării
revoluţionarilor români cu cei maghiari în revoluţia de la 18-!8-1849; va colabora,
de a~emenea, după poziţii moderate la ziarul „Concordia" al lui Al. Roman.
15 Ioan popovLci Deseanu (1831-1892), avocat ln Arad, '.ll..~eputat ln Parlamentul de la Pesta i!1 1861; s-a nu~ărat print_re cei care au•\•-~-,
. ele Partidului Naţional Român din Banat şi com1tatele vestice în 1869.
,
..
·i,;

._··
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Deputaţiunea din Zarand s-a re[î]ntors alaltăeri de la Viena, afară de dr. Hodoşiu16, care a rămas în treaba congresului. lmpăratul i-a primit bine, le-a promi<;
cA uniunea Ard[ealului] cu Unearia nu o va concede-o .niciodată, eară neanexarea
Parţiumurilor şi Congresul sunt nişte lucruri de mare însemnătate; ·pentru aceea
mai are trebuinţ1l de consultări In privinţa asta (în toată întîmplarea, de la cauza

cu ungurii va atîrna).,
Pentru congres sosesc deputaţii din toate părţile, ·acuma e aci: I. Raţiu 17 , prota
Aradului1 8 şi Nic. Jiga19 din Oradea, cari pînă-n 18 trebue să fie în Vien.a; vine
încă din Beiuş directorul Kovary 20 şi profesorul Mihuţiu 21 ; de la Borod protopopul
Panadi etc.: din toate părţile vin şi poate că timpul va fi chiar potrivit acuma
clnd e mai mare confuziunea între unguri şi nemţi.
Am speranţă că peste puţine zile voi fi în stare să vă scriu ceva mai precis, şi
pînă atunci recomandîndu,-mă plecărilor dv. române, r{1mîn ,cu toată stima şi
reverinţa al prea on. dtale stimătoriu servitoriu
Pesta, în 15 aug. 1861

Co<;ma, jurist absolut 22

[ANEXA IVJ
Prea onorate dom1111le!

Lada trimisă de dvoastră prin Liedeman abia o căpătai în 24 august, cind
acuma ciţiva dintre ablegaţii noştri erau şi duşi pe la ale sale. Domnii ablegaţi,
aceia carii aflaseră consult odată ca să se fixeze publicarea adreselor, nainte de
plecare [h]otărîră ca adresele să se predeie respeptivilor; eu dară după primire
deloc le-am i~manuat, una dlui Godju, - el a lăcrămat cind a văzut-o. - lui
Vlad 23, care asemene s-a foarte bucurat şi a treia am trimis-o la Arad la d. Popa.
Adresele şi cununele dară sunt la respeptivii, carii cred că vă vor şi răspunde
cit mai curînd. Spesele ce am avut cu ele sunt acoperite din restul ce mai era din
colepta ce o făcusem pentru telegrame. Cauza pentru care se [h]otârîse odată a nu
se preda respeptivilor a fost Gojdu. Se auzise adeca cum că comitatul Caraşiului
a primit spiritul adresei lui Deak care faptă nu era alta, decit desavuarea ablegaţilor români, şi a însuşi lui Gojdu şi asta-i mâhnise peste măsură pe români şi
erau supăraţi pe Gojdu; în fine însă s-a dovedit lucrul, cum că scandalul s-a
întîmplat într-adevăr, însă atunci cind nu mai erau români[i] de faţă, luni (acolo
se începe congreg[aţiunea] totdeauna .mercurea), cind nu mai aveau alta de făcut
deciit verificarea protocoalelor, sub prezidiul subcomitelui Szende Bela2', căci Gojdµ
~e _dusese la Mehadia încă dumineca, şi aşia se mai _mulţiumiră oamenii noştri
mcitva.

Astăzi

nu se mai

află

din

ablegaţii

români

alţii

aici, decit chiorenii; cel din

urmă. - Bogdan25 plecă azi dimineaţă cătră casă; d[omnul] Babeşiu numai aseară
părăsi Pesta, el va fi pînă cam la toamnă în Vien~.
'

16 Iosif Hodoş (1829-1880), scriitor şi om politic român.
17 Ioan Raţiu (1828-1902), arncat, .om politic român.
18 Prota Aradului = protopopul Aradului.
19
Nicolae Jiga (1790-IBîtJ), mare comerciant şi filantrop român din Oradea.
20
Teodor Kovary-Chioreanul (1819-1906) . profesor de fizică . şi . greacă Intre
1843-1860, iar între 1860-18î5 directorul liceului din Beiuş.
21 Ioan Mihuţiu .
22 [Pe verso-ul scrisorii G. Bariţiu notează următoarele]: ,,Partenie Cosma.
1861, jurist absolut. 4 scrisori din acele zile critice".
23 Aloisiu Vlad de Sălişte (1822-1904), avocat şi om politic. român.
24 Szende Bela (Frummer) (1823-1882), născut la Lugoj,. ministru de război
al Ungariei. avocat în Caraş-Severin, subr:omite al comitatului Caraş, apoi_ comite
a.I Aradului.
t j Vincenţiu Bogdan (1802-1890?), originar din
Comlăuşul Banatului,. avocat
şi om politic român.
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D~ la redactorul Concordiei 26 am căpătat însărcinarea plăcută de a te înştiinţa,
cum ca exemplarul din Concordia. ce ţi se expedează, e din stima ce o are şi
trebue să o aibă fieştecare fiu al naţiunei, cătră părintele· ei şi nicidecum pentru
aceea ca să te prenumeri la el.
.
Cu astă ocaziune-mi iau voia a trimite şi pentru ,redacţiune 15 fl. drept preţlUl Gazetei pentru Faur27 , Misici2ll şi Al. Nedelco 29 ; Deseanu Popovici30 mi-a zis
că dlnsu va trimite banii din Ared, iară Miculescu (preotul) [i]i va trimite mai
tîrziu; -rogîndu-vă deodată să aveţi bunătate a face dispuzeţiuni ca foştilor ablegaţi
să li se spedeze Gazeta pe la vetrele sale, şi anume:
d[omnului] Babeşiu în Viena, Landstrasse, No. 500,
d[omnului] Filip Pascu, jude cercual comit. Bocşia Montană,
dLomnului] dr. Aurel Maniu31 , subnotariu comit. Lugoşi:u,
d[omnului] Ioane Faur, subcomite I, Lugoşiu,
d[omnului] Misiei, Timişoara,
d[omnului] Sig. Popoviciu, advocat în Arad,
d[omnului] Iosif Pop, subcăpitan în Siomcuta Mare,
d[omnului] G. Popovici Deseanu 32 , în Arad.
Pe lingă acestea, oferindtHlli şi în viitoriu i;;erviciul cu cea [mai] mare plăcere
întru toate, şi recomandîndu-mă sinţemintelor naţiunali ale dtale, sum al prea
on[orat] dtale cel mai stimătoriu servitoriu
Pesta, în 28 aug. 1861
P, Cosma

QUATRE LETTRES DE PARTENIE COSMA. ADRESSEES A GEORGE BARIŢIU,
L'ETE DE L'AN 1861
(Resume)
On publie quatre lettres adressees par !'avocat Partenie Cosma ă George
l'ete 1861. Les lettres refletent l'atmosphere d'agitation et les actions
politiques deroulees parmi Ies Roumains habitant dans la zone de Banat et dans
Ies comitats d'Arad, Bihor, Satu Mare et Maramureş.
Bariţiu,

2t „ConcordiaH = ziar politic românesc înfiinţat de Al. Roman şi Sigismund
Pop în 1861 la Budapesta.
11 Ioan Faur de
Teiuş (1828-1890), avocat în Lugoj, comite suprem al comitatului Caraş, deputat în congresul naţionalităţilor din 1861.
28 Ioan Misiei.
29 Ale.randru Nedelcu, originar din Lugoj, mare proprietar şi filantrop român, şi-a lăsat în 11183, prin testament, întreaga sa avere în scopuri de binefacere.
30 Ioan Popovici Deseanu (v. nota 14),
~, Aurel Maniu (1833-1894), avocat şi om politic român din Banat.
32 Probabil frate cu Ioan Popovici Deseanu (v. nota 14).

MARTURII PRIVIND POZIŢIA TINERIMII ROMÂNE UNIVERSITARE
DIN AUSTRO-UNGARIA FAŢA DE DUALISM

Instituirea regimului dualist în Imperiul habsburgic mai întîi prin
dieta din 1865 de la Cluj şi apoi definitiv în 1867 a adus mari prejudicii naţionalităţilor asuprite din imperiu, determinînd începutul unei
noi perioade în lupta naţională a românilor.
Decretarea unirii forţate a Transilvaniei cu Ungaria prin decizia
arbitrară a unei diete a declanşat un val de proteste în întreg imperiul1.
Intuind urmările nefaste pe plan naţional-politic în primul rînd ale
instaurării dualismului, românii şi-au exprimat de la început dezaprobarea şi protestul, folosind orice cale de manifestare a dezacordului, indiferent de tactica folosită. Se declanşează un adevărat val de proteste
verbale sau scrise în întreg imperiul. Se protestează în dieta de la Cluj,
în cea de la Pesta, se trimit proteste de către comune, de către comitetele districtuale româneşti sau de către persoane particulare, fie împăratului, fie altor reprezentanţi de seamă ai autorităţilor dominante
pronunţîndu-se pentru menţinerea autonomiei ţării şi a legilor
decretate de dieta de la Sibiu 2 •
In şfrul acestor acţiuni se înscrie şi hotărîrea luată la adunarea
generală a „Astrei" de la Alba-Iulia din vara anului 1866 de a se
întocmi un vast memorial care să fie înaintat direct împăratului 3 • Această
propunere, care a generat multe dispute între activişti şi pasivişti privind acordul sau dezacordul unora sau altora în privinţa conţinutului
viitorului memoriu, a fost pusă în aplicare de către George Bariţiu şi
Ioan Raţiu, viitorul conducător al luptelor naţion;le-- din deceniul al
IX-lea 4 . Rezultatul a fost elaborarea unui memoriu însoţit de 37 plenipotenţe semnate de 1493 de români din oraşele şi satele Transilvaniei,
trimis apoi, pe cale oficială, la curtea vieneză. I. Raţiu a fost primit de
t R. Kann, The multinauunal Em_pire, I, ed. New York,
p. 305-3li; Fr.
Zwitter, Y. Sidak, V. Bogdanov, Les problemes nationaux dans la Monarchie des
Habsburg, Belgrad, 1960, p. 105-112 ..
2 K. Hitchins, The Roumanians of Transilvania and the Ausgleich
18651869, ln RevRHist, VII, nr. 2, 1968, p. 202-203; V. Rusu, Din lupta naţională a românilor din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar
(1866-1868),
in
Analele Ştiinţifice ale Univenităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi, fasc. 1, 1970, p. 1-34;

Românii din Transilvania împotriva dualismului austro-ungar (1865-1900). Studii.,

Ed. Dacia, Cluj, 1978, p. 11-38; 84-157.
3 K.
Hitchins, L.. Maior, Corespondenţa lui Ioan Raţw. cu George Bariţiu,
J86I-I892, Ed. Dacia, Cluj, 1970, p. 107-108..
4 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani în urm4, voi.
•III, Sibiu, 1890, p. 421-430; T. V. Păcăţian, Cartea de aur S'IU luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, voi. IV, Siltiu, 1906, p-. 12i.
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împărat
ticulară,

la 31 decembrie 1866, dar nu oficial, ci doar ca persoană pariar memoriul a fost remis oficialităţilor din Cluj 5 •
Memorialul ignorat de către curtea vieneză cerea respingerea uniunii votate de dieta clujeană şi convocarea unei diete a Transilvaniei pe
baza legii electorale votate la Sibiu în 1864. Se invocau drepturile istorice ale Transilvaniei, legile care consfinţeau autonomia Transilvaniei.
Se cerea moldi!ficarea legilor işi proiectelor de lege e'1aibol"ate de dieta de
la Sibiu, ce prevedeau drepturile naţionale româneşti consfinţite şi
sancţionate de lege 6 •
Un val de adeziuni la cauza naţională exprimată prin acest memoriu a inundat presa românească transilvăneană şi corespondenţa primită de cei doi iniţiatori ai acţiunii.
Printre susţinători sînt şi studenţii români ce studiau la universităţile din monarhie. Trăind în mijlocul evenimentelor şi fiind implicaţi
direct în focul luptelor naţionale, ei iau parte cu tot patosul şi înflăcă
rarea caracteristică vîrstei lor, la evenimentele importante ale vremii.
Instaurarea dualismului a stîrnit deci şi protestul tinerilor români ce
studiau la Pesta şi erau membri ai societăţii „Petru Maior". Intr-una
din şedinţele societăţii, studentul Ioan Simionaşiu prezintă lucrarea
„Meditaţiuni asupra constituţiei· Ungariei şi Ardealului înainte şi la
1848" în care subliniază sensul istoric al unor libertăţi constituţionale
pierdute de români în 18677 • Ziarele „Pesti Hirlap" şi „Magyar Ujsăg"
din vara anului 1867 descriu în paginile lor „demonstraţiile naţionale"
ce au avut loc într-o pădurice apropiată oraşului, organizate fiind de
mai mulţi români localnici printre care şi 25 studenţi de la Universitate.
Cu această ocazie s-a toastat pentru unirea tuturor românilor, pentru
Daco-Romania8 •
Semn_ificative pentru poziţia tinerimii universitare faţă de instaurarea dualismului şi faţă de memoriul trimis la curtea vieneză sînt două
mărturii documentare, două scrisori de „aderenţă" trimise lui
George
Bariţiu, considerat conducătorul luptei naţionale din
acea perioadă,
prima de către studenţii români din Pesta, cealaltă de către un grup de
studenţi din Viena, Graz, Praga şi Zilrich 9 •
Menţionate în treacăt, în contextul unor lucrări1° privind curentul
larg al opiniei publice împotriva dualismului, ele au stîrnit vii dispute
şi au fost pe larg comentate în presa contemporană lor.
5
T. V. Păcăţian, op. ctt., p. 128-135; K. Hitchins, Românii din Transilvania
compromisul dualist (1865-1869) în Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, Ed. Dacia, Cluj, 1970, p. 84; I. Suciu, Acţiuni politice româneşti împotriva
suprimărti autonomiei Transilvaniei intre 1848 şi 1868 în Românii din Transilvania împotriva dualismului austra,.ungar.• ., p. 138-139.
6 T. V. Păcăţian, op. cit., p., 128-135.
1
V. Curticăpeanu, Mişcarea românească pentru unirea din 1918, Bucureşti.

şi

1968, p. 143.
8
9

685

şi

Albina, nr. 69 din 25 iunie/7 iulie 1867, p. 2.

Arhivele Statului Cluj-Napoca (Arhiva Istorică), fond G. Bariţiu, doc. nr.

6A6.

10
O menţionare a poziţiei studenţilor Ia C. Bodea, I. Kovacs, Les Roumatns
de la monarţhi~ des H~bsbourg et le compromis de 1867 în. RevRHist, 3, 196flt ,P·
:159-371; I. Suciu, .op. cit., p .. 17.
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Scrisă într-un stil avîntat scrisoarea studenţilor din Pesta, membri ai societăţii „Petru M:aior", conţine trei pagini prin intermediul că
rora semnatarii ii apreciază activitatea şi îşi manifestă ataşamentul faţă
de cauza pentru care lupta marele om politic, exprimîndu-şi convingerea
că lupta nu va rămîne fără rezultat, fără triumful dreptăţii 11 . ,,Libertatea şi autonomia sînt baza fericirii popoarelor - scriu ei. Sacrul principiu al libertăţii şi autonomiei Transilvaniei. .. în numele căruia ai
luptJat trelbuie să triumfe deoare.oe e bazat 1pe dreptate şi va triumfa totdeauna pe lingă toate persecuţiunile ce le ridică în contra priru:iipiului de
supremaţie" 12 • Se referă apoi la memoriul înaintat monarhului în 31 decembrie 1866, împreună cu I. Raţiu, memoriu ce exprima „justele şi
legitimele dorinţe ale românilor" arătînd că aceasta e „o nouă probc:"1
de zelul, grija şi iubirea" ce o nutreşte pentru naţiunea sa. Faţă de
aceste evenimente tinerii nu pot să stea pasivi, ci trebuie să ia atitudine: ,,Şi cum vom putea ista în !lemişcare noi tinerimea roonână din
Pesta prin a căror vine circulă un sînge june, în a căror piepturi palpit~i
una inimă românească, cum vom putea sta amorţiţi şi în tăcere noi, cari
nutrim un amor potinte faţă cu tot ce se atinge de înaintarea, prosperarea şi fericirea adoratei noastre naţiuni şi păstrăm în piepturile noastre recunoştinţa către toţi cei care s-au devotat cauzei naţionale" 1 ~.
Exprimîndu-şi în încheiere admiraţia, stima şi recunoştinţa faţă de
laborioasa sa activitate politică, studenţii îl asigură totodată pe George
Bariţiu că în noile condiţii create de instaurarea dualismului tinerii vor
fi alături de el şi vor sprijini întreaga mişcare naţional-politică. Scrisoarea este semnată de 40 studenţi printre care Iosif Vulcan, Simion
Botizan, Augustin Harşia, Ion Simionaşiu, George Liuba 14 .
În termeni similari este redactată şi cea de a doua scrisoare isci'1lită
de mai mulţi studenţi români din imperiul habsburgic 1';_ Evocînd
cele trei decenii de luptă pe tărîmul jurnalisticii româneşti, precum şi
lupta dusă în „împrejurările cele mai critice", tinerii studenţi îşi manifestă admiraţia faţă de laborioasa sa activitate: ,,De la anul 1838
încoace cu pana şi cu vorba ai luminat ceriul naţionalităţii române. Ridicînd şi întărind conştiinţa naţională, adunînd şi concentrînd într-un
punt toate puterile, toate dorinţele şi năzuinţele singulare ce ai unit pe
toţi românii într-un cuget, într-un suflet şi într-o inimă, dînd astfel
naţiunii un zbor însemnat, către înflorire"rn. Referindu-se apoi la gravele evenimente politice pentru naţiunea română pe care le trăiau, fac
un apel la abnegaţia şi intransigenţa lui, asigurîndu-1 de devotamentul
lor: ;,Acum cînd corabia naţiunii o vedem apropiindu-se de stînci îngrozitoare, acum cînd vifore politice se par că o ameninţă, noi tinerii
studenţi de la 4 institute înalte, te rugăm cu cea mai adîncă reverenţă,
ca precum pînă acum aşa şi de aici înainte să binevoieşti a lua sub

Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond cit., doc. nr. 605, p. 1.
Idem, p. 2.
u Idem, p. 3..
1 ' Idem, p. 4.
~:; Idem, doc. nr. 686.
16 Idem, doc. cit., p. 2.
li
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scutul apărării cauza prea dreaptă a Transilvaniei pentru a cărui autonomie te-ai luptat timp aşa îndelungat" 17 • Referindu-se la memoriul din
31 decembrie, califică gestul lui şi al deputatului naţionalist dr. Ioan
Raţiu „o nouă dovadă de zelul şi grija neadormită" ce o poartă pentru
naţiune. Luîndu-le faptele drept pildă, îl asigură că-l vor
urma pe
calea spre care-i va îndrepta. ln încheiere îşi exprimă cu toţii convţn
gerea că uniţi într-un front comun pentru a apăra independenţa naţio
nală, ,,ea nu va mai fi sacrificată" 18 •
Scrisoarea a fost trimisă la 31 martie 1867 de la Viena şi poartă
38 semnături ale studenţilor de la Universitatea din Viena, 4 semnături
ale studenţilor de la Graz, 5 de la Institutul Agronomic şi Pedagogic din
Praga şi 1 de la Institutul Politehnic din Zilrich: în total 48 de studenţi19.

Trimiterea acestor scrisori a stîrnit o vie dispută în presă şi mai
ales între studenţii de la Viena în sînul cărora erau divergenţe de ordin politic, mai precis de tactică: pasivismul şi activismul manifestîndu-se şi în cadrul societăţii studenţeşti vieneze. Urmînd exemplul colegilor din Budapesta, cei din Viena s-au întI"U111it în adunare _generală
pentru a hotărî ce atitudine să ia „aflînd chestiunea destul de momentoasă faţă cu poziţiunea românilor din Transilvania, mai cu seamă
in
momentul de faţă", aflăm din scrisoarea trimisă spre publicare la redacţh ;darului „Albina" 10 . în cadrnl adt:n,~rii, studenţii G. Russu şi Leontin Si·r·mescu sînt de părere că în ase:ncnc;i împrejurări politice trebuie ,'? .tinerimea să dea semn de viaţă" şi propun să se voteze o adresă
de încredere pentru George Bariţiu, manife~tîndu-şi astfel adeziunea
lor faţă de memoriul trimis la Viena 21 . Ur. ,;tucll'nt bucovinean (numele
nu i se menţione<1ză) este însă de părere că dac,-t „adunarea e înclinat,'i
să manifeste un semn de viaţă" să se trimită o adresă .,Comitetului Permanent Naţional din Transilvania" 22 • care spune el „este constituit prin
voinţa nc1ţi'lnii pentru a veghea interesele ei vitale". Aceste propuneri
au stîrnit dezbateri aprinse şi în contradictoriu, unii susţinînd prima
propunere şi denegînd existenţa acestui comitet, alţii neacce.ptind ,aciresa către Bariţiu. Neputîndu-se ajunge la un consens, au supus la vot
cele două .propuneri, majoritatea hotărînd să nu se trimită nici o adresă.
Minoritatea, nerespectînd hotărîrea adunării, a trimis adresa, care a
17• 1R

19.
20

'.' 1

Ibidem.

Albina şi Concordia publică articole primite de la studenţi.
Albina, nr. G7 din 21 iunie/3 iulie 18G7, p. 3.
Ibidem.

2'l Este vorba de o Comisie Perrn..înentii formată din 12 membri printre care
The 1\lC1cP!:iriu. George Rari ţiu. Ioan Ra' iu, Pavel \lasici aleasă ln Conferinţa Naţional,-, de ln Sibiu din 1/13 ianunrie 1861 şi care nu ~i-n desfăşurat de fapt activitatea (T. V. Păcăţian, op. cit., voi. II, Sibiu, 1902, p, 211 ).
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apărut publicată ş1

m „Albina" 23 şi fiind semnată de cei 48 de studenţi.
Aşa dar, adresa trimisă lui Geo·rge Bariţiu era doar din partea unE!i fracţiuni a studenţimii simpatizantă a pasivismului şi a tot ce însemna el
pentru mişcarea naţională şi politică a românilor din Austro-Ungaria.
Deşi s-au făcut mai multe încercări de împăcare 24 între cele două tabere, o conciliere n-a putut avea loc şi „Societatea literară-socială" în
cadrul căreia erau grupaţi studenţii români din Viena se va scinda. Cei
care au plecat, au întemeiat la Viena o altă societate academică cu scop
literar şi social „România" 25 • Ambele societăţi vor fi reunificate, doi ani
mai tîrziu s,ub denumirea de „România Jună".
Indiferent însă de aceste divergenţe de pJ.reri în ceea ce priveşte
tactica folosită, ne·mulţumirea cauzată de încheierea pactului dualist a
generat luarea de atitudine, de dezaprobare a politicii claselor guvernante, de apărare a naţiunii române, de manifestare a adeziunii tineretului faţă de lupta dusă de fruntaşii politici pentru apărarea autonomiei
naţionale.

Un an mai tîrziu, publicarea şi răspîndirea „Pronunciamentului"
precum şi dezbaterile în dietă ale „faimoaselor proiecte de legi" 26 au
fost în atenţia studenţilor români de la Budapesta. La invitaţia „Societăţii Petru Maior", cunoscutul profesor Alexandru Roman le vorbeşte la
18 octombrie 1868 tocmai despre aceste probleme care frămîntau şi
preocupau tinerimea. Deoarece această întîlnire a luat înfăţişarea unei
manifestaţii naţionale, autorităţile au intervenit şi Al. Roman a fost
chemat în faţa conducerii universităţii 27 •
Cele două scrisori „de aderenţă" trimise lui George Bariţiu, precum şi celelalte acţiuni ale studenţilor, constituie mărturii elocvente ale
implicării şi participării lor la mişcarea naţional-politică a românilor din
Austro-Ungaria, participare care va deveni evidentă cîţiva ani mai tîrziu, prilejuită de un alt memoriu, care însă a declanşat o mişcare de
largi proporţii: mişcarea memorandistă.
EUGENIA GLODARIU
Albina nr. 35, din 26 martie/7 aprilie I867, p. 3.
Disputa lor a continuat şi în presă, ziarul Concordia susţinînd o fracţiune,
ia!" Albina alta [Vezi, Albina (1867), nr. 37 din 31 martie/12 aprilie; nr .. 48 din
30 aprilie/2 mai, nr. 67 din 21 iunie/3 iulie; nr. 69 din 25 iunie/7 iulie].
~ Gh. Moisescu, Centenarul Societăţii academice literare România Jună din
Viena 1811-1971, Viena, 1971, p. 33.
28 Este vorba de proiectele de lege privind „Legea de naţionalităţi" şi „Legea
despre unirea Transilvaniei cu Ungaria" (T. V. Păcăţian, op. cit., vol. IV, p. 430842).
27 E. Glodariu, Contribuţia Societăţii „Petru Maior" la mişcarea culturalnaţională şi politică a românilor din Austro-Ungaria în ActaMN,
XIV,
1977,
p. 511.
23

24
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ZEUGNISSE UBER DIE HALTUNG DER RUMĂNISCHEN
OSTERREICH-UNGARNS DEM DUALISMUS
GEGENUBER

UNIVERSITĂTSJUGEND

(Zusammenfassung)
Die Verfasserin stellt einige schriftliche Beweise Gber die Haltung der
rumanisclllen Universitatsjugend Osterreick-Ungarns mezuglicl:i der Einfuhrung des
Dualismus vor.
Der Absch!uss des dualistischen Pakts in 1867 loste Stellungsnahmen auch
in den Reihen der rumanischen Studenten aus welche an den Universităten in
Osterreich-Ungarn studierten; sie ausserten i)ue Missbilligung gegeniiber der
Politik der regierenden Kreise sowie ihre Adhăsien an den Kampf den die rumă
nischen politisclilen Fuhrer fur die Verteidigung der nationalen Redate und der
nationalen Autonomie fuhrten.

ASOCIAŢIA NAŢIONALA

ARADANA PENTRU CULTURA
POPORULUI ROMÂN, FACTOR DE SOLIDARIZARE
ŞI UNITATE NAŢIONALA (1863-1918)

Instituţionalizarea culturii româneşti
ardelene pe baze naţion·ale
(reflexul difuzării romantismului în spiritul public local şi a noului model cultural-naţional propus de către România), a făcut necesară pentru
românii din Transilvania, în deceniile anterioare Unirii, realizarea unei
solidarităţi generole, a unei comuniuni de viaţă spirituală proprie în
cadrul şi prin instituţiile cultural-patriotice create. ln absenţa unor organe reprezentative politico-naţionale, românii au căutat să le compenseze prin alte forme de expresie. Eficienţa lor la nivelul satisfacerii unor
revendicări de natură politică nu oferă rezultate spectaculoase. Dar, contribuţia adusă la consolidarea corpului naţional, într-o perioadă cînd
acesta era grav ameninţat cu deznaţionalizarea, a fost dintre cele mai
consistente.
Asociaţiile regionale (ASTRA, Asociaţia culturală maramureşeană şi
Asociaţia naţională arădană) au fost asemenea instituţii care, dată fiind
retranşarea rom,înilor în domeniul cultural-naţional, au îndeplinit
şi
un rol de organe reprezentative ale întregii naţiuni. Ele vizau afirmarea
poporului român din teritoriile aflate sub stăpînirea Habsburgilor, reprezentau „un efort şi un ideal românesc ... urmăreau dezvoltarea limbii
şi a culturii române, şi, implicit, a unităţii române, a unei
organice
unităţi naţionale" 1 . Perioada liberală în care s-au constituit, le-a permis
dezvoltarea unei activităţi fecunde şi extinderea dublei lor influenţe:
sociale, antrenînd noi categorii socio-profesionale în mişcare~, şi naţio
nale, prin consolidarea unor legături panromâneşti. Demersul nostru îşi
propune să fixeze citeva puncte de reper dintr-un fenomen general românesc\ printr-o manifestare particulară din părţile vestice, Asociaţia
naţională arădană pentru cultura poporului român. Exprimarea tendinţelor de solidarizare şi unitate naţională de către şi prin Asociaţia ari"idană evidenţiaz;'i îndeosebi două direcţii de acţiune. Pe de-o parte, promovarea solidarităţii naţionale peste graniţele politice sau ale unităţilor
administrative din zonă, prin stabilirea de contacte cu instituţiile etilturale din Transilvania, Bucovina şi România. De cealaltă parte, a fost

originii comune şi a unităţii naţionale în istoria po1979, p. 194.
2 J. Chlebowczyk, On Small and Young Nations in Europe. Nation-Forming
Proccsses in Ethnic Borderlands in East-Central Europe, Polskiej Akademii Nauk,
Wroclaw, 1980, p. 14:J.
" M. Sofronie, ASTRA - promotoare a solidarităţii româneşti, în Transilvania, IV, 1975, nr. 5, p. 59 sq.
1
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benefică atragerea unor personalităţi marcante ale intelectualităţii
româneşti, pentru susţinerea unor iniţiative comune în sfera cultural-naţionalului. Un aspect important l-a reprezentat susţinerea financiară a
instituţiei

arădane

de

către

băncile

româneşti

şi

liderii

vieţii

politice

naţionale.

Cumularea legăturilor pe care le-a stabilit asociaţia din Arad cu
societăţile culturale româneşti în perioada 1863-1918 (pe baza informaţii'lor pe care le avem din arhivă şi presa epocii), dezvăluie un număr de 79 de contacte. Analiza lor permite cîteva constatări care ilustrează aspecte din strategia culturală românească elaborată de liderii
mişcării cultural-naţionale, etape şi momente semnificative din evoluţia
vieţii politice în aceeaşi secvenţă cronologică. O primă constatare ce se
impune din punctul de vedere al frecvenţei contactelor statornicite, este
concordanţa dintre intensitatea legăturilor şi cadrul favorabil asigurat
de „noua politică a imperiului", cu consecinţe evidente pentru mişcarea
naţională românească 4 • Astfel, perioada 1863-1871, a
înregistrat un
număr de 22 de contacte. De asemenea, etapele fecunde din existenţa
Asociaţiei arădane s-au remarcat şi prin intensificarea legăturilor
de
solidaritate naţională, prin demersurile liderilor arădeni de a revigora
mişcarea culturală din zonă: anii 188J-1886, 1896-1901 şi 1907-1910.
Simptomatic pentru a învedera interferenţele şi sincronismul dintre fenomenul cultural şi cel politic manifeste în mişcarea naţionalC1 românească după reluarea activismului5, este frecvenţa c·mtactelor
dintre
Asociaţia arădană şi instituţiile româneşti (19 în perioada 1907-19-io).
Trebuie precizat că în anii de slabă activitate ai asociaţiei, contactele şi
raporturile au fost sporadice, nesemnificative, sau au lipsit cu desăvîr
şire: anii 1873-187P 1902-1906. La această stare au colaborat politica
opresivă a guvernului' de la Budapesta, frămîntările politice intestine
(criza PNR a afectat serios şi aspectul abordat), conjunctura politică din
imperiu etc.
Din punctul de vedere al repartiţiei geografice a legăturilor stabilite, 30 de contacte (aproximativ 38¾ din total) sînt datorate colaborării
cu instituţiile cultural-naţionale locale: Preparandia din Arad, Reuniunea învăţătorilor din comitat, Reuniunea învăţătorilor din dreapta Mureşului, Reuniunea femeilor române din Arad, societatea Progresul
a
meseriaşilor români din Arad, consistoriul Episcopiei ortodoxe. O asemenea situaţie a conferit Asociaţiei arădane rolul de centru coordonator pentru românii din zonă, de instituţie polarizatoare a sistemului cultural-naţional din părţile vestice. Tot din această perspectivu se pot detecta un număr mare de contacte cu societatea similară din Sibiu - 17
în întreaga perioadă. Ele traduc intenţiile liderilor din Arad de a se
înscrie într-o strategie culturală unitară, în ansamblul mişcării naţio
nale româneşti. In acelaşi spirit s-au integrat şi legăturile cu Societatea
Academică Română, care oglindeau rolul incontestabil jucat de forul de
4 S.
Retegan, Dieta românească a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1981, passim;
M. Milin, De la autonomism la Memorand. Din problematica vieţii politice la românit bănăţeni 1860-1895, Timişoara, 1986, p. 7-28.
5 V, Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului, Timişoara, 1978, p. 208.
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la Bucureşti în consolidarea unităţii culturale a poporului român 6 . Academia Rom,îni\ a contribuit plenar la difuzarea în spiritul public transilv,-,nean a modelului cultural-naţional propus de către statul român
conaţionalilor din teritoriile aflate sub stăpînire străină. Fruntaşii miş
cării naţionale de aici, conştienţi de această necesitate 7 , au
preparat
structurile societii.ţii româneşti transilvănene pentru acceptarea şi generalizarea unei atari infuzii. Este relevant în acest sens articolul publicat
de I. Slavici în 1876 în „Telegraful Român": ,,Noi trebuieşte să căutăm
a ne lumina din România; astăzi nu Ardealul este menit a răspîndi
cultura în România, ci România este menită a face pe românii din Austria părtaşi la rodurile muncii sale sufleteşti" 8 • Legăturile cu celelalte
societăţi şi instituţii culturale: Societatea pentru fond de teatru român,
Societatea de lectură a elevilor din Oradea, Societatea studenţească ,,România" din Viena, Societatea „Transilvania", Societatea pentru cultura
şi literatura română din Bucovina etc. 9 , deşi mai reduse ca număr, nu au
fost deloc conjuncturale. Ele s-au circumscris necesităţii de a acţiona
concertat în anumite probleme de interes naţional: unificarea ortografiei, apărarea caracterului românesc al învăţămîntului, înmulţirea instituţiilor şcolare etc.
Analiza conţinutului contactelor dintre Asociaţia arădană şi sistemul cultural-instituţional cu care a colaborat, permite şi o relativă ierarhizare. Aceasta oferă unele sugestii privind priorităţile programului
cultural al românilor transilvăneni, aspecte din fenomenul rec~ptării şi
generalizării unui model cultural-naţional unitar. Din totalul celor 79 de
contacte, 26 (aproximativ 370/o) sînt donaţii de cărţi, reviste şi ziare pe
seama asociaţiei din Arad, de la principalele instituţii culturale din
Transilvania şi România. S-a detaşat prin constanţa, conţinutul şi valoarea donaţiilor, Academia Română 10 . Perioada postmemorandistă a
cunoscut - şi nu întîmplător - o perioadă fructuoasă din acest punct
de, vedere. Ci.rţile expediate de Academia Română, cele mai numeroase
referindu-se la istoria şi cultura poporului român, au îndeplinit o dublă
finalitate. Pe de-o parte, ele au reprezentat· un element important în
menţinerea trează a conştiinţei naţionale a românilor din părţile vestice11. Pe de altă parte, contribuţia adusă la generalizarea modelului sociologic global de organizare a societăţii româneşti, propus de către statul român conaţionalilor de peste Carpaţi, a fost dintre cele mai active
şi eficiente, cu largi posibilităţi de extensiune spaţială.
G Şt. Pascu, .1lcademia Română şi unitatea naţională, în Studii şi articole de
istoric, XXIX, 1975, p. 5.
7 Arh . St,1t. Arad, Fond Episcopia ortodo:ră românii Arad acte şcolare, IV,
369, f. 1-5.
8 Apud
N. Roşuţ, Legăturile Aradului cu România între anii 1800-1918, în
Ziridava, X, 1978, p. 255.
9 I. Dirdală, Relaţiile culturale ale Bucovinei cu celelalte provincii româneşti,
!n ,1nuarul Tn.~titutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XVIII, 1981, p.
2284; Arh. Stat. Arad, Fond ASTRA - despărţămintul cultural al judeţului Arad,
dosar 56 /1866, f. 121 (în continuare A.S.A. Fond ASTRA).
10 Ibidem, dosar 191/1896, f. 45; Tribuna Poporului, V, 1901, nr. 96.
11 D. Berindei, Nelaţii cultnrale intrr! Transilvania şi România anilor J8fi71918, în Studii şi materiale de istorie modernă, VI, 1979, p. 192.
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Pandantul de la Sibiu al Asociaţiei arădane, ASTRA, s-a înscris pe
ale dezvoltării solidarităţii naţionale. Donaţiile de
ei către Asociaţia arădană 12 , învederează intenţiile
liderilor sibieni de a pregăti spiritele din această zonă în vederea conducerii unitare a mişcării cultural-naţionale din Transilvania. Multe din
cărţile expediate de ASTRA proveneau din colecţia „Biblioteca poporală
a Asociaţiunii". Faptul venea în întimpinarea programului social avansa, de instituţia arădană la sfîrşitul secolului al XIX-lea, reflec:tînd îns{1
şi aceleaşi necesităţi culturale pe care le-au afirmat rom,înii din părţile
vestice.
în acest context se cuvine ,a fi amintit impresionantul număr al donaiiilor de cărţi pe seama instituţiei arădane din partea celor mai marcante personalităţi ale vieţii publice româneşti (unii fiind şi membri ai
asociaţiei): I. Vulcan, T. Maiorescu, M. Kogălniceanu, C. A. Rosetti, Al.
Papiu-Ilarian, G. Bariţiu, V. Babeş, A. Mocioni, At. Sandor, A. Bunea,
I. Lupaş etc.13 Fără îndoială, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
bibliotecile au devenit o necesitate vitală pentru românii din Transilvania14. Acest sprijin masiv la constituirea unui valoros fond de carte,
semnifica recunoaşterea unanimă a rolului şi sarcinilor pe care trebuia
să le joace Asociaţia arădană. Dintre acestea din urmă, două ni se par
a fi de maximă importanţă, asupra cărora şi asociaţia a stăruit constant: culturalizarea elementelor româneşti din părţile vestice şi stimularea gustului literar al unor categorii cit mai largi din populaţia ce
cădea sub incidenţa acţiunilor avansate de societatea culturală din Arad.
Simptomatice sînt donaţiile pe care le-au făcut diferite ziare şi reviste
româneşti din monarhie şi România, pentru biblioteca asociaţiei: ,,Amicul Familiei", ,,Thlmilia"·, ,,Federaţiunea", ,,Allbina", ,,Românul", ,,Tesaur
de monumente istorice" etc. 15 Desigur, prima intenţie a redacţiilor a
fost manifestarea sentimentelor de simpatie şi sprijin pentru Asociaţia
arădană ca factor catalizator al vieţii cultural-naţionale din părţile vestice. In subsidiar, ele au urmărit totodată să-şi realizeze şi propriile interese, de a obţine cit mai multe abonamente în zonă.
Analiza conţinutului contactelor panromâneşti - prin şi de către
Asociaţia arădană relevă o altă mare prioritate din programul cultural al românilor transilvăneni, în deceniile anterioare Unirii. Cele22 de
contacte (aproximativ 280/0 din total) demonstrează cit de vitală era problema învăţămîntului românesc în ansamblul dezvoltării culturale din
aceste teritorii. Şi în concepţia liderilor Asociaţiei arădane, învăţămîn
tul de toate gradele trebuia să fie unul dintre factorii activi ai progresului cultural al românilor. Mai ales la începutul secolului al. XX-lea
cînd politica guvernanţilor de deznaţionalizare forţată a frizat paroxismul, şcoala românească a dobîndit noi semnificaţii şi sarcini1 6 . Asociaţia
aceleaşi coordonate
cărţi din colecţiile

A/:,.A. Fond ASTRA, dosarele 203/1899, f. 18-19; 210/1907, f. I.
Ibidem, dosarele 7/1863, f. 46; 98/1870, f. 9.
H Vezi în această privinţă I. Muşlea, Contribuţiuni la ctmoaşterea bibliotecilor româneşti din Transilvania (pînă la Unire), Cluj, 1935.
1-> AS.A. Fond ASTRA, dosarele 64/1867, f. 47v; 113/1872, f. 6.
18 O. Ghibu, Nu din partea aceea. Studii .~i articole 1904-1914, ediţie îngri12

13

jită

de V.

Popeangă, Bucureşti,

1986, passim.
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culturală

din Arad a îmbrăţişat, în egală măsură, toate nivelele învăţă
mîntului românesc. Pentru sprijinirea învăţămîntului elementar, asociaţia a colaborat cu Reuniunea învăţătorilor din comitat, căreia i-2u fost
alocate sume de ba,ii pentru a fi distribuite învăţătorilor merituoşi 1 i.
Discuţiile şi contactarea consistoriului Episcopiei
ortodoxe din Arad
pentru o mai bună dotare materială a şcolilor săteşti1 8 , se înscriu în aceleaşi preocup{tri. Grija pentru învăţămîntul gimnazial mediu s-a materializat în contactele deosebit de numeroase cu Preparandia din Arad:
stipendii acordate elevilor săraci 19 , ajutoare materiale pentru elevii cu
dificultăţi în întreţinere, intervenţii pe lingă Ministerul instrucţiunii publice din Budapesta pentm ameliorarea situaţiei profescirilor români etc. 20 •
In privinţa învăţămîntului superior, demersurile asociaţiei arădan~
s-au manifestat pe două planuri: pe de-o parte, preocuparea penttu formarea unei categorii intelectuale româneşti prin intermediul universită
ţilor străine 21 • În acest sens, Asociaţia arădană a colaborat în anii 18681870 cu societatea „Transilvania" din Bucureşti 22 , în vederea acordării
de burse studenţilor români ardeleni privaţi de posibilităţi materiale şi
financiare. Pe de altă parte, se înscriu eforturile comune de a înfiinţa
şi dezvolta învăţămîntul superior românesc. In acest sens, Asociaţia aradană a constituit un punct de sprijin în luptele din anii 1868-1870, purtate de către sncietatea studenţească „România" din Viena, şi de către
ASTRA, în vederea creării unei catedre de limba şi literatura română
la Universitatea din Viena 23 . Deosebit de fructuoasă a fost colaborarea
dintre Asociaţia arădană şi ASTRA în anii 1870-1871, în contextul
mişcărilor prilejuite de ideea înfiinţării unei Academii juridice româneşti în Transilvania. Instituţia din Arad a răspuns iavorabil chemării
lansate de ASTRA 24 , mobilizînd - prin intermediul colectorilor ei populaţia românească din Crişana şi Banat, răspîndind apelurile Comitetului de la Sibiu, deschizînd listele de subscripţie şi contribuind la
strîngerea fondurilor băneşti. Concomitent, V. Babeş, unul dintre liderii
asociaţiei, înainta memorii lui I. C. Brăfomu, solicitînd acordarea
de
fonduri băneşti pe seama Asociaţiei arădane, care să-i permită acesteia
sprijinirea mai eficientă a învăţămîntului românesc 25 •
Un capitol interesant şi cu rezonanţe adînci în conştiinţa contemporanilor l-a constituit stabilirea şi permanentizarea de relaţii între
Biserica şi şcoala, XXXII, 1909, nr. 5.
AS.A. Fond ASTRA, dosarele 159/1887, f. 10; 168/1890, f. lv.
•• Ibidem; dosar 183 / 1893, f. 10v.
"" T. Pavel, Activitatea Asociaţiei naţionale arădane pentru cultura poporului
pentru sprijinirea învăţămîntului românesc din Crişana şi Banat în Banatica, 1,
1971, p. 388.
21 G. Cipăianu, Stipendiile acordate de familia Mocioni şi formarea intelectualităţii româneşti în perioada 1860-1870, in AIIACN, XXII, 1979, p. 429-446.
22 V.
Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918,
Bucureşti, 1968, p. 201; A.S.A. Fond ASTRA, dosar 74/1878, f. H.
23 Ibidem, dosar 84/1869, f. 46; T. Pavel, op. cit., p. 389,
2 ' V. Curticăpeanu, op. cit., p. 134 sq.
25 A. Caciora, N. Roşuţ, M. Timbus, Aradul în lupta pentru eliberare naţionalii
şi socială, vol. II, Arad, 1980, p, 36.
17
18
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Asociaţia arădană şi societăţile

culturale din monarhie şi România prin
intermediul unor lideri care erau în acelaşi timp membri ai mai multor
instituţii. Participările reciproce la adunările generale 26 , au devenit tot
atîtea prilejuri de manifestare a solidarităţii naţionale. Aceste prezenţe
au conferit asociaţiilor culturale, pe lingă modul de organizare şi program, o unitate de orientare în strategia cultural-naţională pe care
au adoptat-o, învederînd opţiunile şi mobilizarea unitară a tuturor exponenţilor naţiunii. ln fond, aşa cum arăta şi V. Netea, toate aceste comitete „constituite din reprezentanţii asociaţiilor româneşti de pretutindeni erau un mare parlament al culturii româneşti ce pregătea calea
spre parlamentul politic" 2 î. Au sesizat acest lucru foarte bine contemporanii, conştientizînd importanţa unor atari manifestări de solidaritate
naţională. Este semnificativă în sensul celor arătate anterior, scrisoarea
din 24 decembrie 1908/6 ianuarie 1909, trimisă de V. Goldiş, directorul
Asociaţiei arădane, preşedinitclui ASTREI de a partidpa Ja adunarea
generală a asociaţiei din Arad. Se sublinia în scrisoare că „astfel, pe de-o
parte să se manifeste solidaritatea perfectă în năzuinţele culturale a
întreg poporului românesc de sub coroana Sfîntului Ştefan, de altă parte
însăşi adunării noastre să i se dea nimbul unui festival cultural
prin
participarea reprezentanţilor celorlalte societăţi culturale surori" 25 •
De un larg ecou în rîndurile opiniei publice româneşti s-au bucurat
şi iniţiativele Asociaţiei arădane de a participa la expoziţiile naţionale
organizate de către ASTRA (cea din 1881 a fost una din asemenea colaborări rodnice) 29 • Expoziţiile au relevat atît dezvoltar~~- economică
a
burgheziei române, cit şi realele capacităţi creatoare ale poporului român, contribuind la dezvoltarea solidarităţii populaţiei româneşti din
monarhie 30 . De asemenea, s-au organizat în colaborare cu societăţile culturale locale - Societatea meseriaşilor „Progresul" 31 şi Reuniunea femeilor române din Arad 32 - baluri şi reuniuni culturale cu ocazia adunărilor generale ale asociaţiei, sau cu intenţia de a colecta fonduri
în
scopuri filantropice: înfiinţarea unei şcoli de fete la Arad, acordarea de
ajutoare financiare şi materiale elevilor săraci din zonă, sprijinirea tinerilor meseriaşi români etc. Toate acestea atestau existenţa în conştiinţa
publică ardeleană de la sfîrşitul secolului al XIX-lea a necesităţii de a
acţiona concertat în probleme cultural-naţionale.
O altă latură a solidarităţii cultural-instituţionale se poate urmări
prin evidenţierea demersurilor comune de difuzare a culturii româneşti
în mijlocul poporului, de ridicare a nivelului cultural-ştiinţific al mase28 Biserica şi şcoala, XXXI, 1907, nr. 32; V. Netea, Spre unitatea statală a
poporului român. Legături politice şi culturale între anii 1859-1918, Bucureşti,_
1979, p. 73 sq.
27 Ibidem, p. 74.
28 A.S.A. Fond ASTRA, dosar 210 / 1907, f. 92-93.
29 Ibidem, dosarele 134 / 1881, f. 14; 135/1881, f. 1.
30 V.. Vesa, Aspecte ale activităţii cultural-poliUce a burgheziei români' din
Transilvania la sfirşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în ActnMN.
III. 1!166. p. !iH.
31
Biserica şi şcoala, VII, 1883, nr. 25; A.S.A. Fond ASTRA, dosar 191 /1896.
f. 16.
32 Ibidem. dosar 178 / 1892, f. 6v.
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lor largi populare. Procesul s-a desfăşurat pe mai multe paliere şi la
niveluri diferite. Toate acţiunile şi activităţile în acest sens s-au mişcat
însă într-un cadru politic ostil ridicării culturale a românilor. Aceasta a
imprimat sistemului cultural-instituţional o rezistenţă camuflată împotriva dualismului, o tentă generalizatoare, de integrare a culturii ardelene într-un model cultural general românesc, pe care statul român l-a
infuzat în structurile societăţii ardelene. Pe această linie amintim colaborarea dintre asociaţia din Arad şi Societatea dHetanţilor din Timişoara33, care a prezentat la Arad două spectacole cu prilejul adunării
generale a asociaţiei din anul 1870. De altfel, adunările generale despre
care pre5a epocii vorbea în termeni elogioşi, prin participarea unui public numeros şi variat ca şi compoziţie socială, constituiau „adevărate
sărbători cultural-naţionale" pentru românii din părţile vestice.
O altă manifestare simllară, tot la Arad, a avut loc în anul 1884
cînd Societatea pentru fond de teatru român şi-a ţinut aici adunarea
generală. S-au dat cu această ocazie reprezentaţii teatrale, s-au ţim1t
conferinţe cultural-educative de către I. Vulcan, I. Slavici, V. Mangra 34 .
Trebuie amintită aici şi conferinţa pe care istoricul I. Sîrbu a ţinut-o
la Arad (în cadrul relaţiilor de colaborare statornicite între asociaţiile
de la Arad şi Sibiu), la 21 aprilie 1901, vorbind în faţa unei asistenţe
entuziasmate despre „Legea strămoşească a românilor ca ocrotitoarea şi
susţinătoarea individualităţii naţionale" 35 . Erau, şi acestea, prilejuri de
manifestare a sentimentelor de solidaritate naţională şi de exprimare în
forme camuflate (pentru a nu provoca noi aprehensiuni din partea guvernului) a încrederii realizării într-un viitor apropiat a aspiraţiilor legitime ale poporului român 36 .
Fidelă programului statuat în 1863, Asociaţia arădană a iniţiat
o
serie de acţiuni de culturalizare şi vulgarizare, de lichidare a analfabetismului în mediul arădan, antrenînd la aceste activităţi şi instituţii locale: Preparandia, Reuniunea învăţătorilor din comitat, Consistoriul
Episcopiei Ortodoxe din Arad etc. Sînt binecunoscute conferinţele publice susţinute de profesorii Preparandiei în sprijinul Asociaţiei arădane
- cele din anul 1892 au fost publicate într-un volum 37 • Prin tematica
➔i calitatea expunerilor, ele au contribuit la culturalizarea elementelor
româneşti din zonă. Posibilităţile limitate de culturalizare pe o arie geografică mai vastă (asociaţiei i se refuzase de către autorităţi formula
adunărilor generale itinerante), a făcut ca direcţiunea să lanseze apeluri
către Reuniunea învăţătorilor din comitat pentru transformarea învăţă
torilor în adevăraţi „apostoli" ai culturii şi ştiinţei, prin susţinerea de
conferinţe variate ca tematică în localităţile comitatului3 8 .
Relevante
pentru sincronismul manifest în activitatea asociaţiilor regionale româ33 Şt. Mărcuş, Din trecutul teatrului românesc în Ardeal şi Banat, în voi.
Teatrul românesc in Ardeal şi Banat, Timişoara, 1945, p. 51.
H Ibidem, p. 105.
l5 A. Caciora, Din lupta românilor arădeni pentru eliberare naţională în perio<1da 1895-1905, în Ziridava, VIII, 1977, p. 263.
as D. Berindei, op. cit., p. 181.
37
P. Dan, Asociaţii, cluburi, ligi, societăţi. Dicţionar cronologic, Bucureşti,
J BBJ. o, 54.
:ia Tribuna, XII, 1908, nr. 222.
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sînt acţiuni-le de lichidare a analfabetismului şi alcoolismului în
mijlocul poporului. Contactele cu consistoriul episcopal, cu Reuniunea
învăţătorilor 39 , căreia Asociaţia arădană i-a alocat noi sume de bani. s-au
inscris într-un demers mai amplu a cărui finalitate era prosperarea materială şi ridicarea nivelului cultural al poporului român din părţile vestice. Toate aceste acţiuni sînt consecinţa evidentă a propagării în spiritul public transilvănean de la sfîrşitul secolului al XIX-iea, a orientării
culturale şi ideologice a „Tribunei" 411 , care şi-a definit strategia politicoculturală în funcţie de factorul popular şi probţematica adiacentă acestuia.
In acest context trebuie amintit şi rolul, trecut cu vederea pînă
acum 41 , jucat de Asociaţia arădană în receptarea şi generalizarea junimismului în Transilvania, în consacrarea „noii direcţii" în părţile vestice.
Nu este întîmplător faptul că discuţiile şi iniţiativa de unificare a ortografiei propusă de Asociaţia arădană în anul 1865 42 , au avut loc la scurt
timp după măsurile pe care le-a luat AL I. Cuza în România pentru
înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. De altfel, la noua ortografie
ce urma a fi statuată prin colaborarea ASTREI, Societăţii din Bucovina
şi a societăţii din Arad, trebuiau să participe şi cărturari din România.
Ca o apreciere a acestei iniţiative, T. Maiorescu a expediat în anul
1866, bibliotecii asociaţiei din Arad, cartea sa „Despre scrierea limbii
române" 43 • Corectăm astfel aprecierea S. Iercoşan potrivit căreia prima
carte maioresciană aflată într-o bibliotecă din Transilvania, este atestată în 1867, în biblioteca ASTREI 44 . Importanţa acestei donaţii
este
dublă: pe de-o parte valoarea intrinsecă a lucrării, dar totodată ea reprezenta şi un mare act de cutezanţă, deoarece cartea cuprinde „un atac
distrugător la adresa etimologismului" 45 , ce domina viaţa spirituală românească din monarhie. Urmărind actele oficiale ale Asociaţiei arădane,
protocoalele adunărilor generale se poate observa breşa pe care a realizat-o această carte în ortografia folosită, o dovadă clară a receptivităţii
pe care a manifestat-o asociaţia din Arad. Discuţiile în acest sens se
pot considera încheiate în anul 1885, cînd direcţiunea Asociaţiei arădane
a hotărît retipărirea statutelor cu noua ortografie stabilită de Academia
Română. Statutele tipărite trebuiau trimise ASTREI şi Societăţii culturale din Bucovina 46 • Pe de altă parte, abonarea bibliotecii asociaţiei Ia
„Convorbiri literare", ciclurile de prelegeri publice ajustate după model
junimist, serile de lectură în cuprinsul cărora scriitorii junimişti ocupau
ur,. loc important, activitatea în cadrul societăţii a unor simpatizanţi ai
Junimii (G. Popa, I. Slavici, N. Oncu etc.), conturează tot mai pregnant
39

A.S.A., Fond ASTRA, dosar 210 /1907; Biserica

şi

şcoala,

XXXIII,

1909

nr. 5.
40

41

42
43

44

E. Bocşa-Mălin, Lupt& presei transilvane, Bucureşti, 1945.
Vezi la S. Iercoşan, Junimismul în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, pa.,~im.
V. Curticăpeanu, op. cit., p. 2t,1.
A.S.A., Fond ASTRA, dosar 56/1866, f. 97.
S. Iercoşan, op. cit., p. 68.

45

Ibidem.

46

A.S.A., Fond ASTRA, dosar 147 /1885, f. 2.
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rolul acestei instituţii arădane în difuzarea şi generalizarea noii direcţll
în spaţiul româneso din părţile vestice.
Trecerea în revistă a planurilor şi mijloacelor de expresie a solidarităţii naţionale în cadrul şi prin intermediul asociaţiei din Arad, impune
relevarea problemei susţinerii financiare a acestei instituţii de cultură.
In afara taxelor de membru şi a veniturilor realizate cu ocazia balurilor, expoziţiilor, o mare parte a fondurilor Asociaţiei arădane a provenit
din donaţiile de bani (peste 4000 fl.). In susţinerea financiară a asociaţiei
din Arad putem delimita cel puţin două planuri. O primă etapă, pînă la
înfiinţarea instituţiilor de credit româneşti, cînd sursa donaţiilor
au
constituit-o elemente variate din societatea românească din Transilvania: A. Şaguna, Al. S. Şuluţiu, I. Puşcariu, AL Mocioni, V. Babeş, I. Hodoş, G. Popa, I. P. Desseanu etc. 47 • Odată cu întărirea btirgheziei Fomâne,
cu apariţia primelor instituţii bancare proprii, sarcina susţinerii societăţilor culturale a început să fie transferată şi înspre asemenea categorii
sociale şi instituţii 48 • Astfel, banca Victoria din Arad, a desfăşurat la
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, una din cele mai
importante activităţi de mecenat cultural-naţional, sprijinind consecvent
Asociaţia arădană. Alături de ea, băncile Albina din Sibiu şi Sentinela
din Satul-Nou 49 , s-au înscris pe aceleaşi coordonate de susţinere a instituţiei culturale din Arad. Prin aceste iniţiative, se confirmă faptul că
burghezia română din Transilvania conştientizase rolul pe care trebuia
să-l joace în mişcarea naţională româneascăso.
In finalul acesitor consideraţii, se poate afirma că 'legăturile pe care
le-a stabilit Asociaţia arădană cu sistemul cultural-instituţional din
spaţiul românesc, au fost expresia necesităţilor şi priorităţilor culturalnaţionale ale românilor din teritoriile aflate
sub dominaţie străină.
Exemplul românesc nu a fost singular în cadrul naţiunilor oprimate din
monarhie. Maticele au manifestat şi ele tendinţa de realizare a unei solidarităţi generale slave, cu ajutorul suportului ideologic
conferit de
către domrinele panslavismului şi austros1lavismului151 • Fără ·îndoială.
adoptarea activismului ca tactică politică pentru toţi românii din Transilvania se originează în această amplă solidaritate cultural-instituţio
nală. Facilitate de prezenţa unor lideri în cadrul mai multor societăţi.
contactele şi colaborările asociaţiei din Arad cu celelalte societăţi culturale, au contribuit plenar la menţinerea trează a conştiinţei naţionale
în părţile vestice. De asemenea, ele au favorizat generalizarea în structurile societăţii româneşti de aici a modelului cultural pe care România
l-a propus conaţionalilor din monarhie.
IOAN BOLOVAN

n Ibidem, dosarele 64 /1867, f. 16v: 108/1871, f. 16 etc.
Vezi la M. D. Drecin, Banca Albina din Stbiu, instituţie naţională a romdnilor transilvăneni 1871-1918, Cluj-Napoca, 1982.
49 A.S.A., Fond ASTRA, dosar 204/1901, f. 1.
50 Al. Duţu, Mişcarea pentru unitatea culturală a românilor în a doua jumă
tate a secolului al XIX-Zea şi la începutul secolului XX, în vol. Naţiunea Romdnă.
Geneză, afirmare, orizont contemporan, Bucureşti, 1984, p. 427.
s1 I. Lupaş, Asociaţiunea transilvană şi Matica Slovenska, în Transilvania,
75, 1944, p. 312, nr. 4--5; H. Kohn, Nationali.sm. Its Meaning and History, London,
411

1965, p. 151-155; S. B. Kimball, The Austro-Slav Revival: a Study of Nineteenth
Century Literary Found11tions, Philadelphia, 1973, p. 70 sq.
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L'ASSOCIATION NATIONALE D'ARAD POUR LA CULTURE DU PEUPLE
ROUMAIN, FACTEUR DE SOLIDARITE ET D'UNITE NATIONALE
(1863-1918)
(Resume)
L'institution de la culture roumaine sur des bases nationales a impose aux
Roumains la realisation d'une solidarite generale, d'une communion de vie spirituelle par l'intermediaire de~ institutions culturelles creees. ·A partir de Ja deuxieme moitie du XIX-eme siecle et du commencement du XX-eme, !'Association
nationale d'Arad a ete l'une des plus importantes societes culturelles de Transylvanie. La promotion de la solidarite nationale au dela des frontieres politiques
artificielles, a ete l'une des coordonnees essentielles de l'activite deployee. Les
liaisons etablies avec des societes culturelles de Transylvanie, de Bucovine et de
Roumanie ont ete necessaires afin de lancer et soutenir des initiatives majeures:
l'unification de l'orthographie, la creation des institutions d'enseignement, l'instruction des categories sociales diverses etc. En etant le centre coordonnateur du mouvement culturel de l'ouest, !'Association nationale d'Arad, par sa collaboration avec
k-s autres institutions culturelles, a eu une contribution essentielle a maintenir et a
-consolider l'etre national roumain.

PROCESUL POLITIC DE PRESA DIN 3 SEPTEMBRIE 1879
INTENTAT LUI GEORGE BARIŢIU PENTRU PUBLICAREA
UNUI DOCUMENT ISTORIC lN REVISTA
,,TRANSILVANIA"

Abia s-au stins ecourile primului proces politic de presă intentat
lui George Bariţiu, a cărui sentinţă a fost pronunţată în 30 aprilie 1879.
că autorităţile judiciare ungare instruiau de mai multe luni al doilea
proces care se va încheia cu dezbaterea finală din 3 septembrie 1879.
Guvernul de la Budapesta părea hotărît de data aceasta să-l doboare
defintiv pe Bariţiu, încercînd să decapiteze în acest mod mişcarea naţională românească din Transilvania, opozantă îndîrjită şi constantă a regimului dualist.
Graba de a obţine o condamnare privativă de libertate cu orice preţ
a dus la un proces considerat de contemporani cu totul neobişnuit deoarece Bariţiu era tradus în faţa justiţiei ca redactor al unei publicaţii
literar-ştiinţifice, după cum se considera Transilvania ce apărea pe atunci
la Braşov, fapt nemaiîntîlnit pînă la acea dată, ţinta represiunii constituind-o gazetele politice româneşti.
Pe parcurs, procesul dobîndeşte implicaţii mai 11argi, transformîndu-se astfer dintr-un proces personal într-un proces de principiu.
Frămîntarea provocată de proces pe plan personal lui G. Bariţiu, ca
şi cunoaşterea mai îndeaproape a mecanismului judiciar de opresiune Ia
care erau supuşi fruntaşii mişcării naţionale româneşti, prezintă suficiente raţiuni care să îndreptăţească aducerea sa în lumina cercetării, şi
aceasta cu atît mai mult cu cît, pînă acum, evenimentul nu a fost menţionat decit tangenţial1.
Pretextul pentru a porni acţiunea judiciară împotriva lui George
!Bariţiu l-a constituit publicarea unui document din
1849 în revista
Transilvania2 în penultimul şi ultimul număr din cursul anului 1878,
după care, apariţia revistei se suspendă, reapărînd la Sibiu în 1881.
Instruirea procesului începe în cea de-a doua parte a lunii decern:.
brie, deci imediat după publicarea documentului, aşa cum reiese dintr-o
1 Vasile Netea, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966, p, 281.
Data procesului este indicată greşit 23 septembrie. Confruntarea finală a avut loc
la 3 septembrie 1879. Vezi şi George Em. Marica, Studii de istoria şi .ţoclologia
culturii române ardelene din secolul al XIX-Zea. George Bariţiu - istoric, ClujNapoca, 1980, p. 141.
2 Transilvania, XI, nr. 23 din 1 dec. 1878, p. 268-269 şi nr. 24 din 15 dec.
l 8i8, p. 279-220.
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particulare a Ob-

servatoriului3.
Primul organ de presă care anunţă public procesul este Telegraful
însă maniera în care o face îl nemulţumeşte adînc ~ Bariţiu,
considerînd-o chiar insultătoare, de parcă nu ar fi fost suficientă persecuţia din partea adversarilor. Ştirea este comunicată în contextul raport ului asupra unei şedinţe a Comitetului Astrei din 31 decembrie 1878, în
care punctul 4 al discuţiilor s-a referit la deschiderea acestui proces,
după cum comenta corespondentul, tocmai cu o oră înaintea morţii revistei Transilvania, anume pentru a dovedi că în „Ungaria toate sunt cu
putinţă". Expresia ireverenţioasă a autorului raportului consta în etichetarea revistei: ,,Bătrînă şi oloagă". Drept răspuns la puţin măgulitoarele
,calificative, în Observatoriul apare un articol 5 în care, sub pseudonimul
,.Un creştin român" (probabil scris chiar de redactor), se dă glas n0mulţumirii lui Bariţiu. Era evident că atitudinea gazetei mitropoliei avea
un substrat confesional, explicîndu-se totodată şi prin faptul că cercul
,din jurul ei a fost în trecut pentru apariţia Transilvaniei la Sibiu şi nu
la Braşov.
Deşi Telegraful român, nu dădea mai multe amănunte, deoarece procesul se afla încă în primul său stadiu, scoate totuşi şi el în evidenţă
faptul neobişnuit ca o revistă literar-ştiinţifică să fie adusă în faţa tribunalului.
Judecătorul de instrucţie al judecătoriei cercuale din Sibiu,
cere
·şi numele membrilor Comitetului Asociaţiunii Transilvane, în calitatea
lor de proprietari şi editori ai revistei, căci potrivit legii, ei trebuiau să
fie solidari cu redactorul, autorul şi tipograful.
Desigur, extinderea procesului asupra Comitetului Astrei ar fi fost
·o măsură deosebit de gravă şi persecuţia împotriva unei societăţi culturale româneşti mult prea evidentă. Şi poate că autorităţile judiciare
ungare nu s-ar fi dat înapoi de la aplicarea literei şi spiritului legii de
presă, dacă George Bariţiu, la cei 67 de ani ai săi, n-ar fi avut curajul
-de a-şi asuma întreaga răspundere faţă de publicarea documentului incriminat, atît pentru sine ca redactor, cît şi pentru editori, autori şi tipografi.
Telegraful român, deşi nu dădea amănunte, cum am mai spus, asupra deschiderii procesului, remarca totuşi că acesta este forţat, ,,tras de
păr" şi că probabil era un ecou al atacurilor ziarului clujean Kelet, cu
ştiute tendinţe şovine. Dacă aprecierea de la început era corectă, presupunerea ce-i urma nu era însă exactă, deoarece Kelet se preocupa la
acea dată cu defăimarea şcolilor româneşti. Atacurile sale erau de pură
rutină şi nu aveau nimic de a face cu iniţierea procesului lui George

român4,

Bariţiu 6 •

Observatoriul1,
re a redactorului

anunţînd şi

el

său, îşi exprimă

neplăcuta

mirarea

veste a punerii sub acuzadin sutele de documente

că

Observatoriul, II, nr. 26 din 12 /31 aprilie 1879, p. 105-106.
Telegraful român, XXVII, nr. 1 din 2 ian. v. 1879, p. 2.
5 Observatoriul, II, nr. 4 din 13/25 ian. 1879, p. 15.
G Gazeta Transilvaniei, XLII, nr., 4 din 14/26 ian. 1879, p. 2.
1 Observatoriul, II, nr. 3 din 10 /22 ian. 18V9, p. 10-11.
3
4
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istorice cite s-au publicat în Transilvania de la apariţia ei, tirr.p dt? l l
ani, abia în numărul penultim al anului 1878 procurorul a giisit totuşi
unul pentru care se crede în drept a-l trage pe fostul redactor la rftspundere.
Explicaţii mai amănunţite asupra intentării procesului nu dă nici
Gazeta Transilvaniei mărginindu-se doar să constate că era „unic In
felul său" şi să-şi exprime curiozitatea cum se va termina. Corespondenţa
se încheie plină de compasiune faţă de dispăruta revistă Transilvania:
„Biata foaie tocmai în doaga morţii a fost înhăţată. Nu i-au dat pace
nici să moară liniştită" 8 •
Procurorul de la Sibiu ce avea în competenţă procesele de pres[1
înaintase deja un denunţ şi la tribunalul din Braşov unde se tipărise
Transilvania, acuzîndu-1 pe Bariţiu că ar fi făcut „politica zilei" prin
revista sa deşi nu era politică, şi deci nu avea depusă cauţiunea de2500 fl., încălcînd totodată şi propriul ei program.
Tribunalul din Braşov s-a arătat însă mai generos şi refuzînd să-l
implice pe Bariţiu respinge acuza procurorului sibian, considerînd documentul publicat drept ceea ce era: document istoric9 •
In cursul cercetărilor care au dus la pregătirea procesului său, din
februarie şi pînă în septembrie 1879, George Bariţiu a fost supus la trei
interogatorii încheiate cu procese verbale 10•
Documentul în jurul căruia s-a făcut atîta vîlvă se intitula ,,Observări dintr-o călătorie prin Banat alor doi ardeleni", în care sînt descrise
unele atrocităţi din timpul revoluţiei. Incriminat pare a fi întregul articol, deoarece procurorul nu va indica nici la proces vreun pasaj deosebit, cel mult cîteva expresii, fapt care îi va îngreuna şi mai mult apă
rarea lui Bariţiu.
Cei doi călători constatau nimicirea prin incendiere a satelor româneşti de la Deva pînă la Orăştie, descriind în continuare maltratarea
unui preot român, greco-catolic, Ioane Sina din Spini, căruia i s-au tăiat
mai întîi degetele de la mîini, apoi mîinile amîndouă; i s-a tăiat şi „mă
dulariul"; jefuit de cei 1000 de florini pe care-i avea asupra sa, în final
fiind despicat în patru. Deşi extrem de dur, pasajul, prin stilul său n-ar
fi fost ieşit din comun în epocă deoarece era scris sub impulsul revoltei
şi al ororii, însă ceea ce a frapat şi indignat pe procuror, determinîndu-1 să afirme că prin acesit document se făcea „politica zilei", îl constituia comentariul autorilor documentului ce ar fi putut fi considerat
un mesaj din 1849 pentru contemporaneitatea lui G. Bariţiu, tocmai
în momentul în care guvernul de la Budapesta îşi intensifica măsurile
de deznaţionalizare îndreptate împotriva românilor.
Comentariul incriminat ca fiind expresie a politicii curente glăsuia
astfel: ,,Preoţilor! şi inteligenţilor români! Feriţi-vă, nu daţi faţă cu
astfel de bestii crude, cari devin la fapte nemaipomenite în istorii; nu

ca

a Gazeta Transilvaniei, XLII, nr. 4 din 14/26 ian. 1879, p. 3.
e Ibidem, XLII, nr. 68 din 26 aug./7 sept. 1879, p. 2,
lO Observatoriul, II, nr. 69 din 29 aug./10 sept. 1879, p. 275-276.
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nu vă amăgiţi nici în prezent nici în venitoriu
prieteniei!"u.
iDe fapt, totul a pornit de la un corespondent asiduu al Transilvaniei, dar şi al Observatoriului, profesorul Teodor Roşu de la liceul din

le

credeţi
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şi
mînă a

mai mult,

cu a lor dare de
Beiuş.

Cu mult timp înaintea publicării documentului incriminat, acesta
-scrie o hmgă scrisoare lui G. Bariţiu asupra unei colecţii particulare de
documente ale lui Ioan Munteanu, fost preot participant la evenimentele din 1849, care şi-a lăsat biblioteca şi colecţia prin testament, liceului din Beiuş. ln scrisoarea menţionată T. Roşu descrie amănunţit conţinutul acestei colecţii, semnalînd-o ca foarte
valoroasă
şi
oferind-o
-spre publicare în Transilvania lui G. Bariţiu.
Iată ce scrie T. Roşu în 17 iulie 1878 din Beiuş: ,,Prea onorate domnule Redactor! Ţi-am fost scris cu altă ocasiune, că în Miscellanea ră
mase de la Ioan Munteanu, am dat preste trei acte originali relative
la evenimentele din anii 1848/9. Actele a căror copie o trimit spre întrebuinţare sunt: 1) Una relaţiune despre cele întîmplate în districtul
Hunedoarei de la 4 pînă la 14 februarie 1849. [semnat de Nicolae Solomon]. 2) Observări dintr-o călătorie prin Banat alor doi ardeleni, din
15 februarie pînă în 4 martie inclusive [semnat de Ioan Mărgineanu,
.avocat şi inspector şi Stezar Constantin, locotenent şi curier imperial,
Sibiu, 8 martie 1849]. 3) Una epistolă d-dto Făget 16/ 4 decemvrie 1848"
[din contextul epistolei, autor pare a fi Ştefan Ioanescu] 12 •
După cum reiese din dezbaterile ulterioare ale procesului, în urma
.acestei scrisori, G. Bariţiu, pasionat colecţionaF de documente, i-a cerut
lui T. Roşu să i le trimită dacă sînt valoroase 13 • Expedierea lor se face
pînă la 1 decembrie 1878, şi fiind găsite de către redactor într-adevăr
valoroase, vor şi fi publicate în numărul 23 şi 24 al Transilvaniei. Obiectul incriminării îl face însă numai partea din documentul al doilea „Observări dintr-o călătorie . .. " publicat în numărul 23 al Transilvaniei pe
1878.
În timpul instruirii procesului, corespondenţa dintre G. Bariţiu şi
T. Roşu privitoare la documentele din 1848-49 continuă, deoarece autorităţile
judiciare la începutul cercetărilor îl considerau şi pe cel din
urmă implicat, în calitate de deţinător al documentelor lăsate de I. Munteam1. De fapt proprietarul legal al colec1,iei de documente a fost liceul
din Beiuş, însă pentru a nu se „compromite", adică pentru a nu oferi
guvernului ungar motive de a lovi în această oază a învăţămîntului românesc din vestul Transilvaniei, profesorul T. Roşu ia asupra sa colec. ţia de documente, afirmînd că le-a găsit aruncate şi părăsite în biblioteca testată de I. Munteanu liceului din Beiuş.
în scrisoarea din 13 martie 1879 14 , T. Roşu îl informa pe G. Bariţiu
că cercetările în procesul de presă al Transilvaniei pentru cele publicate
11
12

11

Transilvania, XI, nr. 23 din 1 dec. 1878, p. 268-269.
Ibidem, XI, nr. 18 din 15 sept. 1878, p. 208-210.

Biblioteca Academiei Române, Ms. rom. 1008, f. 129-134. Teodor
George Bariţiu, Beiuş, 13 martie 1879.
u Observa.toriul, II, .nr. 26 din 12/31 aprilie 1879, p. 105-106.
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din Miscelianea lui I. Munteanu, tot mai continuă şi că a fost chemat
să prezinte colecţia de documente unui judecător din Beiuş, cu care a
Şi cdlaţionat manuscrisul documentului publicat cu originalul pe care-l
deţinea. Colaţionarea s-a făcut cu multă acribie şi conştiinciozitate, T.
Roşu citind originalele şi judecătorul manuscrisul. Iată rîndurile lui T.
Roşu privind această operaţie: ,,Despre rezultartul colaţionării nu ţi-am
scris, deci înseamnă acurrna, că manuscriptul consună cu originalele" cu
excepţia unor mici modificări, cum ar fi „soţ, în loc de tovarăş" sau „birtaş în loc de birtar" etc., ceea ce nu schimbă cu nimic sensul documentului.
De altfel, la sfîrşitul scrisorii va consemna pe coloane şi rînduri fiecare deosebire cit de mică, ele fiind într-adevăr neînsemnate. Era vorba
doar de o vagă tendinţă de „modernizare" a stilului la standardele din
1878.
Este caracteristic pentru insistenţa cu care i se căuta orice vină cit
de măruntă lui G.-Bariţiu, faptul că după cum scria T. Roşu: ,,Rezultatul colaţionării, însă, se vede că nu a îndestulit pre cei de la Sibiu, bagsama că nu au aflat ce cel'Cau ei, pentru că ieri iarăşi fui invitat să mă
prezentez la judele regiu şi să aduc cu mine Miscellanea şi alte manuscripte ce aş avea de la Munteanu. Judele regesc îmi descoperi, că
la propunerea procurorului, judele instructor de la Sibiu cere să se constate că oare scrisul actelor originale este el a lui Munteanu sau ba, şi
totodată pretinde să se trămită Miscellanea la Sibiu spre întrebuinţare
oficioasă, deci mă provoacă să răspunz la întrebările ce mi se vor pune,
despre ce se va lua proces verbal".
Unul dintre răspunsurile mai importante dintre cele pe care trebuia
să le dea era privitor la scopul pentru care a făcut copii după documente şi care suna astfel: ,, ... venind Miscellanea în posesiunea mea,
frunzărindu-le am dat de actele chestionate şi citindu-le am aflat că se
referesc la evenimente ce se ţien de domeniul istoriei, şi cugetînd că sunt
scrise de marturi oculari de pre atunci, le-am aflat demne de a fi publicate, pentru ca să se provoace critica a decide despre valoarea lor; deci
procurînd copia de pre dînsele o am trămis redactorului G. Bariţiu spre
întrebuinţare".

Volumul de documente a fost lăsat la dispoziţia judecătoriei pe baza
procesului verbal încheia,t cu ocazia interogatoriului. Deci, cum se exprimă Roşu „Acuma Miscellanea va călători la Sibiu, să se delecteze
domnii de acolo". Şi dupiă ce descrie în amănunt colecţia frumos legată
mai adaugă intrigat de alerta în care intraseră autorităţile pentru documentele publicate, exclamînd cu amărăciune: ,,Dacă şi publicarea acestor acte ar trage după sine persecuţiuni, atunci e pace de istorie în ţe
rile noastre", în sensul că s-a terminat cu istoria, ea nu va mai putea
fi scrisă pe baza unor mărturii autentice.
Cit despre stil, T. Roşu se miră: ,,Nu ştiu de ce se supără cei de la
putere; de stilul actelor ori de faptele descrise. Cu stilul se pot împăca,
căci e efluxul tempurilor furtunoase de atunci, cînd scriitorii nu-şi poteau. îmbrăca espresiunile în cuvinte de galanterie; altcum acel stil e cu
mult mai moderat decît al maghiarilor de astăzi". Şi face cîteva para-
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lele, dind exemple concrete de expresii denigratoare faţă de români,
culese din documente, cărţi, calendare etc.
Incit pentru evenimentele menţionate în Miscellanea, părerea lui
Roşu era următoarea: .,Ce se atinge de faptele descrise, respingă-le dacă
pot, dară nu ne pună căluş în gură ca să nu putem spune ce ştim".
Nu peste multă vreme, G. Bariţiu va publica parţial scrisoarea în
•Observatoriul, unde părerea lui Roşu despre posibilităţile de a scrie
istorie va apărea puţin modificată de către redactor: ,,Dacă şi publicarea acelor acte ar trage după sine persecuţiuni, atunci nu s-ar mai
putea scrie nici-o istorie adevărată în ţierile acestea".
De fapt corespondenţa particulară pe care o publica Observatoriul
avea menirea clară de a oferi argumente apărării la viitorul proces şi
a explica opiniei publice cum stătea în fond situaţia.
Este interesant că într-o notă de subsol a corespondenţei, notă semnată „Red." (adică a redactorului), acesta face cunoscut fără să nominalizeze că cel care a denunţat autorităţilor actele publicate în Transilvania nr. 23 era un român (desigur unul renegat; afirmaţie necontrolabilă
însă).

In final, T.

Roşu

îl

să nu se piardă (după
să-l ţină la curent cu

roagă pe G. Bariţiu să aibă grijă ca Miscellanea
proces să o scoată personal de la judecătorie) şi
«ce avem să aşteptăm din procesul „Transilva-

niei"».
Scrisoarea dezvăluie în fond o parte însemnată din începuturile şi
substratul procesului, exprimînd punctul de vedere al unei persoane implicate în această afacere, dar care, obiectiv vorbind, nu avea nici o
vină

După ce
autorităţile
încheiaseră
cercetările,
Telegraful
anunţă primul dintre gazetele româneşti data procesului, fixată

român

pe 3
septembrie 1879 15.
Dezbaterile procesului publicate în întregime în două numere din
Siebenbilrgisch deutsches Tageblatt vor fi publicate şi de către Observatoriul16. Va mai apare şi acel rezumat foarte dens din Gazeta Transilvaniei, ,,Un document istoric înaintea juriului" 17 , iar Telegraful român,
de data aceasta cu oarecare întîrziere, în mai multe numere, publică şi
el lucrările procesului, sub titlul: ,,Un proces de presă{(t 8 , deşi achitarea
lui <J. iBariţiu, o anunţase şi el ca şi Observatoriul 19 mult mai devreme 20 .
Desigur, cel mai complet, dezbaterile sînt prezentate de Observatoriul sub titlul: ,,Din sala tribunalului de la Sibiu. Istoria patriei înaintea juriului" 21 , după ce anterior, Bariţiu avusese grijă să sublinieze că
15
18

Telegraful român, XXVII, nr. 96 din 18 august v., 1879, p. 379.
Observatorful, II, nr. 68 din 25 aug./6 sept. 1879, p. 273.
11 GazTrans, XLII, nr. 68 din 26 aug./7 sept. 1879, p. 2.
18 Telegraful romdn, XXVII, nr. 101 din 30 aug. v .. 1879, p. 402___.03; nr. 102
din 1 sept. v. 1879, p. 406; nr. 103 din 4 sept. v. 1879, p. 410-411 şi nr. 104 din
8 sept. v. 1879, p, 418-419.
11 Observatortul, II, nr. 67 din 22 aug./3 sept. 1879, p. 270.
20 Telegraful romdn XXVII, nr. 98 din 23 aug. v. 1879, p. 376.
11 Observatortul, II, nr. 69 din 29 aug./ 10 sept. 1879, p. 27~271 Iii ar. 70 din
1/13 sept. 1879, p. 279-289.
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procesul i-a fost intentat de procuror „numai din cauza unor documente
istorice".
Procesul începe la 8 1/2 a.m. în prezenţa unui public ales şi numeros, care după cum se afirmă, umpluse pînă la ultimul loc spaţiul rezervat auditoriului cu toate că zăpuşeala ce domnea în sala tribunalului
~ibian era aproape insuportabilă. Luau parte şi soţiile unor prestigioşi
fruntaşi saşi ca Wolf şi Artner, precum şi Maria Arz de Straussenburg,
fiica celui mai bun avocat din Sibiu, la acea dată apărătorul lui G. Bariţiu.

~

Completul de judecată era compus din Bela Tamassy preşedinte.
Phleps şi Roşca asesor.i., Friedrich :slaupt grefier, subjudele Bădilă interpret şi Deesy Janos procuror.
In faţa prezidiului, pe un scaun, luă loc acuzatul, George Bariţiu,
iar în dreapta sa la masa apărării se aşeză renumitul avocat Albert Arz
de Straussenburg, acelaşi care l-a apărat şi în procesul de presă din 30
aprilie 1879, pricinuit de un articol publicat în Gazeta Transilvaniei din
1877, obţinînd şi atunci achitarea unanimă a inculpatului.
Procesul nu se întrevedea a fi o simplă formalitate; în atmosferă
plutea insistent pericolul unei condamnări reale în ciuda celor 67 de ani
ai acuzatului. In 1882, amintindu-şi de proces, G. Bariţiu îi scria cunoscutului profesor Bmile Picot că pentru documentele publicate în nr. 23-24
din 1878 în Transilvania i se făcuse un proces de presă foarte periculos 22 .
Deci, vîrstnicul şi curajosul ziarist avusese adînc întipărit în conştiinţă
pericolul ce-l ameninţase.
Ca şi în procesul anterior de presă, procurorul caută prin recuzarea
a cît mai mulţi membri ai juriului (în cazul de faţă 12), sz-1 ,,aleagă" pe
aceia pe care-i credea dispuşi a da curs dorinţelor sale. Avocatul Arz,
considerîndu-se stăpîn pe situaţie, nu respinsese decît 4 juraţi.
Juriul se compunea astfel din 12 cetăţeni ai Sibiului 23 , plus 2 suplinitori, aproape toţi meşteşugari, cu excepţia unui concepist avocaţial, a
unui expeditor (ca jurat suplinitor) şi a avocatului Franz Fri.ihbeck, viitorul apărător al lui G. Bariţiu în cel de-al treilea proces de presă al săti,
care va avea loc în 1884. De notat că nici unul dintre membrii juriului
nu era român, toţi erau saşi. •
Se depune jurămîntul de către juraţi, preşedintele Tamassy atrăgînd
,apoi atenţia publicului de a se abţine de la orice manifestaţie aprobatoijre
sau dezaprobatoare. După care procurorul Deesy Janos citeşte actul de
acuzare precum şi textul documentului incriminat afirmînd că respectivul text incită la ură şi vrăjmăşie împotriva naţiunii dominante, încăl
cînd deci paragraful 302 care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la
3 la 6 luni.

'

!'! G. Bariţiu către Emile Picot, Sibiu, 30 dec. 1882 în George Bari/ şi contemporanii săi, VII, Bucureşti, 1985, p. 356.
! 1 Cei 14 membri ai juriului erau următorii: A. Prischak, cojocar, Samuel
TJ,eil, dogar, Georg Wagner, zidar, Carl Kohnerth, curelar, Carl Bele, cojocar,
dr. Q5car Kabdebo, concepist avocaţial, I. Schmidt, postăvar, Martin Jasch, cojocar, Johann Ludwig, giuvaergiu, Josef Schuschnig, lustruitor, Franz Friihbeck,
avocat, Johann Stenzel, postăvar, Heinrich Zillicb, ciubotar şi Moritz Felter, expe.<litor (ultimii doi, suplinitori).
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Preşedintele Tamassy pune apoi acuzatului o serie de întrebări pentru a-i smulge mărturisirea că publicînd documente despre evenimente
întîmplate în urmă cu 30 de ani, ar fi avut drept scop a face politica
zilei.
.
In actul său de acuzare, procurorul pretinde să se consemneze că
documentul publicat de G. Bariţiu nu corespunde cu originalul deoarece
s-au găsit vreo 7 erori ortografice. La acest punct se iscă o dispută filologică între acuzat şi procuror, deoarece Bariţiu încerca să-i explice că
micile erori de copiere ale textului chirilic nu au nici o însemnătate, motiv pentru care procurorul se declară lezat în demnitatea sa şi cere o pedeapsă suplimentară imediată a acuzatului pentn1 că îi punea la îndoială
competenţa în chestiuni de ortografie. Completul de judecată se retrage
pentru a delibera în această chestiune, dar în scurt timp revine. anunţînd că cererea procurorului se respinge. Procurorul declară că va apela
contra acestei sentinţe la instanţa superioară; incident după care procesul
îşi reia cursul. Pentru ca juraţii saşi să-i înţeleagă mai bine situaţia
G. Bariţiu se apără în limba germană.
Reiese astfel că Bariţiu a fost bănuit că documentul ar fi un concept
al său, altfel spus, un fals; el a indicat însă locul originalului; unul din
semnatarii documentului (I. Stezariu) i-a recunoscut autenticitc1tca, însă
declarînd că n-a intenţionat publicarea lui, potrivit legii, a ieşit din cauză.
Micile inadvertenţe ortografice nu merită atenţie, în orice caz, documentul nu loveşte - susţine Bariţiu în cuvîntul său de răspuns - în
nici-o lege, cu atît mai puţin în paragraful 302 al codului penal austriac
(care s-a introdus în Transilvania la 1854) - ori documentul a fost scris
în 1849. Nu este în coliziune nici cu le~ea de presă din 1852, care se
referă la „politica zilei" şi nicidecum la documentele istorice. Actul publicat avea o vechime de 30 de ani, prin urmare trecut demult în domeniul istoriei. Dacă acest document ar cădea sub rigorile legii penale constata Bariţiu în cuvîntul său de apărare - atunci cu mii de altE
documente şi sute de istoriografi şi cercetători s-ar întîmpla acelaşi lucru
care se întîmpla cu el - adică ar fi împrocesuaţi. Argumentul lui G. Bariţiu era irefutabil.
Pentru a-şi putea susţine în orice moment acest puternic argumenL
George Bariţiu aduce cu sine la proces o mulţime de cărţi, proclamaţii
tipărite, decrete, ordonanţe austriace şi ungureşti din 1848-1849, pe care
le depune pe o masă separată în faţa prezidiului atrăgînd atenţia că în
ele vor găsi documente asemănătoare cu cuprinsul celui publicat de eF 4 •
Procesul este la un pas de a aduce pe tapet atrocităţile din timpui
revoluţiei cu cortegiul zecilor de mii de morţi silnice, fapt de care oficialităţile se fereau ca de foc. Acuzatul declară răspicat că 11 ani a ocupat
cam a treia parte din spaţiul tipografic al Transilvaniei cu documente
istorice din secolul al Xi-lea pînă la zi. Dacă el s-ar fi apucat să şteargă
expresiile aspre conţinute de acestea - aşa cum sugerase procurorul ar
fi comis indubitabil o falsificare. ,.Orice· document - susţine Bariţiu trebuie să fie publicat aşa cum se află în arhive sau oriunde. Istoria
universală este tribunalul universului, iar istoria patriei trebuie să fie·
2
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tribunalul înaintea căruia au să fie citaţi fiii patriei, fiecare după faptele
lor. ,.Tocmai acela este cel mai mare defect al istoriei acestor ţări [remarcă
Bariţiu, referindu-se la Ungaria şi Transilvania - n. ns.] că ea pînă acum
este scrisă unilateral, cu defecte şi lacune, în spirit de partidă, cînd ar
trebui să corespundă întru toate adevărului" 25 •
Cauza mea, scoate în evidenţă acuzatul, a devenit „poate fără voia
noastră, o cestiune de principiu din cele mai importante şi vitale. Stăm
adică în faţa întrebării: dacă mai este permis în patria noastră a scrie
isitoria adevărată şi a publica documente istorice". Din 1849 ipînă în
1879, mai spune Bariţiu, s-au publicat mii cte·documente, dar nici unui
procuror şi nici unei poliţii nu i-a trecut prin minte să traducă pe cineva
în faţa tribunalului pentru acest lucru. Ele sînt de acum un bun aparţi
nînd istoriei.
Făcîndu-se atîta caz în jurul documentului publicat de G. Bariţiu,
autorităţile comiteau o mare greşeală; persecutau un om ce a făcut un
gest ştiinţific, moderat de altfel, subapreciind capacitatea sa de a riposta.
Or, chiar în cursul procesului, el are curajul să-şi rostească apărarea combătînd acuzaţiile ce i se aduceau dezvăluind date şi fapte pe care autorităţile ar fi avut tot interesul să le treacă sub tăcere. Şi Bariţiu nu cruţă,
nu iartă, nu-şi cenzurează apărarea riscînd a fi întrerupt în orice moment şi adus la ordine şi tăcere. El relatează deschis că în 1851 guvernul
austriac a ordonat autorităţilor administrative din Ungaria, Voivodina şi
Transilvania si:i conscrie atrocităţile comise de insurgenţii unguri, cu in-0.icarea numelor ucigaşilor şi a ucişilor, precum şi a locurilor unde au
avut loc acele cruzimi.
Luînd de pe masa cu lucrări de istorie un număr din Wiener Zeitung
arată curţii statistica tipărită care menţionează 4834 de persoane ca minimă estimare, bărbaţi, femei şi copii omorîţi prin spînzurătoare, glonţ,
înjunghiere, partea cea mai mare fără nici o judecată, prin case, pe cîmp
sau chiar în biserici.
Tot aici, se atestă, arată Bariţiu în continuare, că fostul comisar al
guvernului ungar, Beothy Odon în instrucţiuni1le sale din 1849 către tribunalele de sînge încălcînd ,,dreptul ginţilor" ordonă ca prizonierii de
război să fie spînzuraţi sau împuşcaţi fără nici o excepţie şi fărf1 drept
de apel. Arată plîngerea generalului Bem către Kossuth, (Sibiu, 6 iunie
1849) împotriva terorii „tribunalelor de sînge". Prezintă documente publicate din arhiva secretă a lui Kossuth în care generalul Perczel se plînge
de comisarii guvernului ungar care spînzură români şi sîrbi neînarmaţi,
amnistiaţi de el. Tot pe masa cu documente şi cărţi mai adusese Bariţiu
(dar se pare că nu a făcut uz de el) raportul căpitanului Gabanyi din
Barabanţ (24 iunie 1849) adresat Comandamentului din Cluj, în care cere
insistent să fie exterminat întregul popor român din Transilvania.
„În anul 1852 - rememorează acuzatul - listele de atrocităţi se mai
întregiră tot pe cale oficială cu vreo mie de cazuri. Mai tîrziu însă istoriografii întregiră numărul victimelor căzute, nu în bătălii, ci pe la casele
lor, pînă la 35 de mii" 26 • Adăugind totodată că tocmai în acel an 1879,
25 Ibidem,
2s
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evenimente din Transilvania anilor 1848-1849, descriindu-se cazuri de „cruzimi neauzite, împreunate
cu tăiere de mîini, cu scoaterea de ochi şi tăierea limbei şi alte mutilări
barbare". Cartea fiind scrisă la „ordin preaînalt", remarcă ironic Bariţiu,
nu crede ca vre-un procuror să aibă curajul a-l improcesua pe autor.
Făcînd atîta tapaj în jurul unui simplu document, procurorul se afla
în jenanta poziţie de a asculta din partea acuzatului tot ce acesta, cu documentele în 111înă, răscolea între cele mai neplăcute evenimente de cu
30 de ani în urmă, bucurîndu-se ulterior şi de publicitatea cuvîntului de
apărare devenit el însă~i un veritabil act de acuzare.
Se pune în discuţie, concluzionează Bariţiu, principiul d~i:::.~: ,.românilor şi saşilor din această ţară le va mai fi permis să scrie şi ci istoria
patriei şi a naţiunii lor?" Şi pune în g,ardă: ,,Să ştie însă orişicine, că fără
concursul activ al istoricilor români istoria completă autenticei nu se poate
scrie. Avem şi noi documentele noastre, care fac parte întregitoare a istorfei. Acelea sunt scrise în limba noastră românească, prin urmare trebuie să se şi publice în aceeaşi limbă."
Se considera deci perfect îndreptăţit a publica documente istorice;
aceasta cu atît mai mult cu cît publicarea de documente fusese trecutrt
în programa revistei Transiivania, programă aprobată de autor;Flt.i şi prevăzută explicit în „Actele Asociaţiunii" din anul 1861, motiv pentru care
solicită cu demnitate juraţilor, achitarea.
El n-a falsificat documente, le-a publicat aşa cum au fost. Fără români şi documentele lor istoria Transilvaniei nu poate fi scrisă. Argumentarea sa se baza pe fapte atît de reale şi obiective încît juraţii saşi,
oameni de bun simţ, nu aveau nici un motiv de a le respinge. Putem
presupune chiar că ei ar fi votat achitarea şi fără pledoaria distinsului
şi priceputului avocat Albert Arz de Straussenburg. Pentru a fi compleţi însă, trebuie înregistrat şi cnvîntul acestuia, deoarece el într-o alocuţiune deosebit de convingătoare, elegantă şi competentă duce şi mai
departe concluziile lui Bariţiu dovedindu-şi astfel calităţile profesional,.,·
atît de bine cunoscute la Sibiu şi care i-au adus în epocă o bine stabilit,\
notorietate:n. Ca bun cunoscător al legilor, Albert Arz îşi îndreaptă ascuţişul atacului asupra netemeiniciei încadrării aşa-zisului delict în paragrafele şi în spiritul legilor existente la acea dată şi nimiceşte mai întîi
,,forma" în care a fost redactat actul de acuz3re. Identifică punctul vulnerabil al acestuia: faptul că nu acuză pe autorii documentului. Aceasta
e o dovadă, demonstrează Arz, că procurorul nu găseşte nici un delict în
document, ci în pu~licarea documentului. Este însă publicarea unui document de acum 30 de ani un delict?:? 8 întrebarea era desigur, retorică.
Reia apoi argumentele lui Bariţiu dovedind că documentul l-a publicat
pur şi simplu în beneficiul ştiinţei, fără a face politica zilei, deci, probează avocatul, acuzatul a făcut apel la „libertatea ştiinţei". Se adresează
juraţilor căutînd să-i convingă că procurorul le cere să combată şi să
27 Liliana Popa, Procese de presif la Sibiu în anii IBrl-1879, în Studii
de
istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din Romdnia fi a lnfrdţirii lor cu naţi,atea
română. Naţionalitatea germană. vol. II, 1981, Bucureşti, p. 148-156.
28 Obseroatoriul, U, nr. 70 din 1 / 13 sept, 1879, p. 279.
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nege „dreptul ştiinţei şi libertatea de a cerceta", compromiţînd astfel definitiv poziţia acuzării în ochii juriului, care deşi format în majoritate
din meseriaşi, preţuiau ştiinţa şi progresul tot atît de mult ca şi intelectualii.
Avocatul Albert Arz de Straussenburg împinge mai departe conclu-ziile cu privire la poziţia acuzării, compromiţînd-o şi mai mult prin arta
sa retorică. Ascultînd de procuror, deci condamnîndu-1 pe Bariţiu, se adreseazc.i · el juraţilor, se vor comporta faţă de oamenii de ştiinţă ca şi cum
le-ar spune: ,,Stă în voia voastră ca să cutreieraţi archivele vechi şi noi,
aveţi libertatea de a strînge ca şi albinele, mulţime de documente; va fi
ins:t vui de voi daci.i veţi cuteza să publicaţi ceva din tezaurele aflate,
pentru că s-ar putea întimpla uşor, ca în acel caz paragrafii cei foarte
elastici ai codicelui penal, să vă apuce capul în reţeaua (laţul) lor", aşa
încît oamenii de ştiinţă vor putea replica: ,,Bine, dacă cetăţenii din Sibiu
pronunţă anatema asupra ştiinţei; dacă ei vor să sugrume ştiinţa prin paragrafii codicelui penal, atunci noi tot nu vom înceta să adunăm documente şi ştiinţă, vom şi continua publicarea lor; dară adunate pe aici nu
le vom publica în Transilvania, nici în Sibiu" ci oriunde aiurea, pentru că
oriunde în lumea civilizată asemenea acţiune este demnă de onoare, recunoştinţă şi mulţumire. Face apoi o digresiune în ceea ce înseamnă
istorie şi document istoric arătînd că natura istorică a acestuia nu se
schimbă întru nimic prin aceea „că el stă în legătură şi cu timpul prezent, pentru că trecutul, prin urmare orice istorie, stă în raport cu prezentul, căci acesta este fiul trecutului", idei ce pot să aparţină foarte
bine lui Bariţiu împreună cu care Arz şi-a pregătit fără îndoială pledoaria. Agerimea de interpretare a lui Arz se dovedeşte şi mai valoroas,i
atunci cînd observă că în cazul condamnării este pusă în pericol nu numai libertatea ştiinţei, ci şi libertatea presei, şi în acest caz, remarcă
avocatul, a sosit timpul să se petiţioneze la parlament cerindu-i să înlă
ture cursa înşelătoare şi periculoasă a aşa-zisei libertăţi de presă şi sci
binevoiască a restaura cenzura căci „atunci omul învăţat şi neînvăţat ar
şti cel puţin ce este permis şi ce este optit".
,,Vina" documentului publicat este doar aceea că descrie lucruri vă
zute şi auzite, documentul trebuie însă scos de sub acuză deoarece în pofida stilului său aspru, n-a incitat la răzbunare, ceea ce-l scoate de subincidenţa paragrafului 302. Este adevărat că „deneagă numai încrederea
către unguri", dar lămureşte el situaţia: ,,lipsa de încredere nu o traduce
nimeni cu hostilitate".
După o asemenea apărare logică şi la obiect, prezentată într-un limbaj scăpărător, cum descriu contemporanii pledoariile lui Albert Arz, nu
e de mirare că procurorul neputînd demonstra convingător nimic, pierde
definitiv credibilitatea juriului. Cu toate acestea, susţine cu obstinaţie punctul de vedere după care documentul publicat nu e „document" deoarece originalul era scris cu chirilice şi pentru că a fost găsit aruncat ca
o hîrtie nefolositoare, în biblioteca liceului din Beiuş; aşa încît, insinuează procurorul, publicarea sa va fi avut desigur un scop politic.
In încheiere admite că în cazul în care textul ar fi fost însoţit de vreo
,,notă mustrătoare" a redactorului faţă de autorii scrisorii, atunci el nu ai:
fi declanşat acest proces.
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George Bariţiu mai are dreptul la o serie de observaţii şi profită de
ocazie pentru a aminti că proces de intenţie nu i se poate face deoarece legea prevede că nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru idei
-şi scopuri intime, care de altfel sînt cunoscute din activHiatea sa publicistică de 41 de ani.
În final, avocatul mai aruncă în luptă cîteva constatări inteligente
menite a combate ultimele acuzaţii ale procurorului. Astfel, argumentează că dacă G. Bariţiu ar fi dorit realmente să „agiteze" cu acel document, l-ar fi publicat în vreun ziar politic şi nu într-o foaie ştiinţi
fică, aceasta cu atît mai mult, cu cit el însuşi era redactor al unei gazete politice, Observatoriul.
In ce priveşte celălalt reproş al procurorului, de ce n-a făcut o
notă documentului, avocatul răspunde simplu dar convingător, că folosirea acestui procedeu în presă ar face imposibilă intentarea vreunui
proces, deoarece fiecare redactor s-ar îngriji ca „publicaţiunile periculoase să le apere cu cite o notă". Deci, dimpotrivă, din nescrierea vreunei note el concluzionează că acuzatul este nevinovat.
Încheindu-se procedura legală privind ascultarea celor două părţi,
acuzarea şi apărarea, preşedintele pune juraţilor 3 întrebări: ,,1. Dacă
este G. Bariţiu acela care a publicat în Transilvania numărul 23 documentul incriminat; 2. dacă acea publicare cuprinde agitaţiune contra
naţiunii maghiare, şi dacă ea cade sub deciziunea §-lui 302 din cod. pen.;
3. dacă George Bariţiu este culpabil". După ce juraţii se retrag în sala
de consultare unde deliberează timp de vreo 20 de minute, apoi conform
procedurii, preşedintele ales ad hoc de juraţi, avocatul Fr. Friihbeck declară pe acuzat nevinovat; tot completul de judecată se ridică în picioare
şi preşedintele prezidiului îl declară „achitat" pe G. Bariţiu.
Entuziasmul a fost mare. Ca şi la primul proces, lumea din sală
aplaudci triumful adevărului, posibil de această dată datorită unirii eforturilor unui avocat strălucit şi a unui acuzat ilustru.
In afară de presa sibiană de limbă germană şi de Observatoriul
procesul mai este publicat şi de Telegraful român iar Gazeta Transilvaniei, relatează rezumatul în care remarcă plină de sarcasm: ,,O sentinţă condamnatoare avea sens numai dacă ar fi fost îndreptată în contra documentului însuşi şi dacă acesta ar fi fost ars solemn în foro publico. Atunci am fi văzut spectacolul cel mai curios din zilele noastre" 29 .
1n mod cert, cele două procese, din 30 aprilie 1879 şi din 3 septembrie 1879 l-au zdruncinat serios pe aproape septuagenarul G. Bariţiu
şi mai ales i-au cauzat neplăceri financiare, căci un proces nu era un
lucru ieftin. Faptul e remarcat şi de cîţiva corespondenţi de ai săi, ca
profesorul C. Morariu, care scrie cu compasiune arătînd că Bariţiu este
„maltratat cu procese răpitoare de averea cîştigată prin sudorile crunte
ale ostenelilor şi muncii sale" 30 . La fel, I. Ţieranu, tîrît într-un proces de
„înaltă trădare" pentru recrutarea de ostaşi care să treacă în România
29
răuţi
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la 1877 31 , îi scria şi el: ,,Inţeleg şi pricep multe[le] ocupaţiuni de cari
sunteţi covîrşit şi fatigele ce aţi avut în timpul din urmă cu procesele de presă, ştiu durere, din esperinţă persecuţiunile adversarilor noş
tri, - dar nu ştiu pînă cînd vor mai dura" 32 •
Deşi achitarea a fost o victorie morală incontestabilă, totuşi, consecinţele neplăcute pe plan material loveau adînc în cel ce fusese judecat.
Redactorii şi editorii traduşi în faţa justiţiei şi absolviţi, potrivit legilor
existente în Transilvania, rămîneau totuşi pedepsiţi prin cheltuielile de
călătorie, onorariile date avocaţilor, prin pierderea de timp şi cum spunea însuşi Bariţiu şi prin „tortura sufletească de mai multe luni, uneori
de cîte un an întreg, pentru care toate, cel achitat aici în Transilvania
nu poate ecre desdăunare de l,1 nimeni" 33 .
Fără îndoialci, cele mai călduroase felicitări le primeşte de la
vechiul său corespondent, Şandor Nicolau din Oaroa34 • Deşi ecou~ procesului
nu a fost atît de amplu ca al celui dintîi, prin problemele de principiu ridicate, a fost totuşi un proces interesant.
Drept urmare, G. Bariţiu considerînd că prin achitarea sa i-a fost
recunoscut şi dreptul de a publica documente din timpul revoluţiei de
la 1848-49, reia firul publicării lor, de data aceasta în Observatoriul
sub titlul: ,,Documente şi alte acte istorice din şi despre anii 1848-49a,
în mai multe numere 35 . O face incitait de procesul de presă, însă şi pentru
faptul că după sistarea apariţiei revistei Transilvania, i-au rămas realmente multe astfel de documente în sertarul redacţiei; intenţia de a
continua publicarea lor şi-o anunţase de fapt încă de pe atunci, din
187836 •
Un alt motiv pentru care reia publicarea documentelor era şi acela
de a răspunde prin conţinutul lor la atacurile, insultele şi calomniile
ziarnlui Kclet din Cluj, care nega realitatea atrocităţilor din timpul revoluţiei, şi că cineva „ar fi persecutat vreodată şi ar fi intentat [intenţionat-?] perire total,i nu numai fruntaşilor naţiunei, ci şi întregului
popor românesc".
Publică îm Observatoriul chiar documente pe care le înfăţişase la
procesul din 3 septembrie, pentru ca, arată Bariţiu „să cunoască şi publicul din afară, din care pc1rte a fost şi mai este atacul, agresiunea, şi
în care apărarea, dreptul şi datorinţa de apărare" 37 • De data aceasta le
publică şi în chirilică şi în limbi străine, fără traducere.
Publicarea materialelor demascato:1re, susţine Bariţiu, mai era necesară şi pentru faptul că „emigranţii negaseră acele tiranii cumplite
şi din contră, ei umpluseră ziarele din Franţa, Belgia, Anglia, cu fabule
despre atrocităţi austriace şi româneşti!!".
Cu 1:oată această îndrăzneală cu care sfida cercurile dominante, în
momentul reapariţiei Transilvaniei în 1881, tot în calitate de redactor,
G. Nearnw, Procesele politice din Transilvania în timpul
(1877-1878), în AIIA, XX, 19î7, p. 51-69.
32 B.A.R., Ms. rom. 1008, f. 304-305. I. E. Ţieranu către G.
11/23 sept. 1879.
33 nngervatoriul. I. nr. 18 din 1/13 martie 18713, p. 4.
34 B.A.R., Ms. rom. 1008, f. 302.
~ Observatoriul, II, nr. 71, î2, 73 şi 74 din 1879.
3G Transilvania, XI, nr. 2.1 d1n 15 dec. 1878, P• 288.,
01 Observatoriul, II, nr. îl din 5/17 sept. 1879, p. 283
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G. Bariţiu, deşi mai deţinea numeraase documente, renunţă totuşi pentru un timp ilă le publice după cum reiese din cele mărturisite lui Emile
Picot: ,,în acel curs [al anului 1881 - n. ns.] mai nu sunt documente
istorice, căci din cauza celor din nr. 23-24, 1878, îmi făcuseră un proces de presă alăturea cu capul, dară am fost achitat cu voturi unanime"38.
.
Deci parţial şi pentru un timp, procesul şi-a atins totuşi scopul. Nu
au mai fost publicate documente timp de un an (1881). Aşadar, se realizase în parte, profeţia lui V. Ladislau Pop făcută în 1871 într-o scrisoare
către Bariţiu în care-şi dădea adeziunea la linia şi direcţia pe care cel
din urmă a imprimat-o revistei Transilvania transformînd-o într-un magazin de documente istorice în pofida unor critici şi a unor dezaprobări
din sinul Asociaţiunii, stăruind ca şi pe mai departe să procedeze în acelaşi fel, deoarece „mă tem spunea V. Ladislau Pop - că va veni
timpul cînd nici aceasta nu ne va fi iertat, cum nu ne era iertat a purta
arme şi a îmbrăca vestminte de giulgiu şi de postav". Şi îndemnul său
răsuna aproape disperat: ,,lucraţi pentru Dumnezeu cei cărora vă
dă
mina în direcţiunea aceasta, pînă mai aveţi timp" 39 .
Deşi în 1881 revista Transilvania simte cel mai puternic acest recul,
va relua totuşi în cele din urmă publicarea de documente istorice, nu
însă din acelea care ar mai fi suscitat iritarea excesivă a regimului dualist, deşi G. Bariţiu va mai trece şi peste un alt proces politic de presă
în 1884 pentru un articol ce „preamărea" pe Horea, Cloşca şi Crişan,
eroii de la 1784. Tot atunci, renunţînd la prudenţă, publică numeroase
documente despre dramaticele evenimente, cu nimic mai puţin „dure"
decît cele privind revoluţia de la 1848-1849.
Al treilea proces al lui George Bariţiu va :fi de o amploare mai mare
decît cele două anterioare deoarece va avea loc într-un context politic
mult mai complex şi mai ~omplicat, iar achitarea sa va atrage măsuri
represive simţitor înc'isprite asupra întregii prese româneşti din Tran.silvania.
GELU

NEAMŢU

DER POLITISCHE PRESSEPROZEB VOM 3. SEPTEMBER 1879, DEN MAN
GEGEN GEORGE BARIŢIU WEGEN DER VEROFFENTLICHUNG EINES
HISTORISCHEN DOKUMENTS IN DER ZEITSCHRIFT
„TRANSILVANIA" EINLEITETE
(Zusammenfassung)
Der gegen George Bariţiu eingeleitete politische Presseprozel3 vom 3. September 1879 hatte als Vorwand die Veroffentlichung einer geschichtlichen Urkunde, welche die gegen die Rumănen verO.bten Grausamkeiten Wăhrend der Revolution von 1848-49 aus Siebenbt1rgen belegt.
Die Regierung aus Budapest wQnschte eine Verurteilung mit Gefăngnisstrafe
fllr G. Bariţiu zu erzielen, um die rumănische nationale Bewegung zu schwăchen.
19

Emile Picot, Sibiu, 30 dec. 1882, in George Bariţ şi conVII, Bucureşti, 1985, p. 356.
B.A.R., Ms. rom. 1013, f. 63. V. Ladislau Pop către G. Bariţiu, 9 şi 10/12,

G.

tem_poranii
19

1871.

Bariţiu către
săi,
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Das Verfahren des Staatsanwaltes scheitert und der ProzeJl verwandelt sich atD
einem personlichen Prozell in einen Prozell der Grundsatze. Es muJ3 ein Urteil
daruber gefallt werden, ob eine geschichtliche Urkunde hinsichtlica der Revolution
von 1848-49 in Siebenburgen noch veroffentlicht werden kann oder nicht.
Die Verteidigungsrede von G. Bariţiu und das Plădoyer des Advokaten Albert Arz von StrauJlenburg werden ihrerseits ein Anklageakt an die Adresse des
dualistischen Regimes. G.. Bariţiu und A. Arz verwandelten diesen ProzeJl in
einen Kampf ffir die Freiheit der Presse, der Wissenschaft und der Forschung,
wahrend die Hermannstadter Geschworenen, lauter Sachsen, ihnen zur Seite
standen.
Eine Zeit Jang wird G. Bariţiu es dennoch unterlassen, Urkunden zu veroffentlichen, die die Behorden reizen konnten. Trotzdem wird im Jahre 1884 ein
neuer PresseprozeJl gegen ihn angestrengt.

SCRISORI DE ADEZIUNE ADRESATE GENERALULUI TRAIAN
DODA DIN C!TEVA COMUNE TRANSILVANENE
(1887-1890)*

,,Corect, cinstit, blînd şi bun cu cei de jos, îndrăzneţ cu cei mari,
a ştiut să se impună în toate frămîntările sociale, făcîndu-se respectat
în sus şi divinizat în jos. . . Prin caracterul său ferm, prin energia şi
voinţa sa, dar mai cu seamă prin dragostea fără margini faţă de oropsita şi trudita mulţime a poporului de jos, s-a ridicat deasupra tuturor,
trecînd în conştiinţa neamului românesc ca un erou de legendă, pildă
pururea vie a străduinţelor noastre de tot felul şi de totdeauna"•.
Aşa l-au caracterizat pe generalul Traian Doda cei care l-au cunoscut.
Despre viaţa şi activitatea generalului s-a scris mult şi din diverse
puncte de vedere. În cele ce urmează vom aduce în actualitate poziţia
românilor din Transilvania faţă de lupta lui.
Perioada anilor 1884-1890 se caracterizează la Caransebeş, prin
activitatea neobosită desfăşurată de generalul Traian Doda pentru apă
rarea fiinţei naţionale a românilor pe care îi reprezenta în Dietă.
Refuzul generalului de a se prezenta în Dietă şi de a renunţa la
mandatul de deputat a fost o acţiune gîndită şi influenţată direct de
hotărîrea conducătorilor politici români din Transilvania
ca şi prin
tactica pasivismului, de a lupta pentru apărarea drepturilor şi poziţiilor
cîştigate de românii transilvăneni înainte de instaurarea puterii dualiste din anul 1867.
Ne este cunoscut procesul intentat de autorităţi lui Doda şi poziţia generalului care îşi apăra atît convingerile sale cit şi pe cele
ale
românilor din Transilvania şi Banat.
Faţă de situaţia creată guvernul de la Budapesta intentează
lui
Doda un proces care s-a judecat la Arad, în urma căruia generalul a
fost condamnat la doi ani închisoare, plătirea cheltuielilor de judecată
şi 1000 florini amendă.
Condamnarea lui Doda a fost aşa cum şi Alexandru Mocioni afirma:
.,arbitrară şi incompatibilă cu oficiala idee de stat" 2 •
In urma unui memoriu înaintat împăratului, generalul Traian Doda
a fost graţiat.
• Mul~umesc şi pe această cale doamnei Elena Dunăreanu de la Biblioteca
ASTK\ din Sibiu pentru ajutorul acordat.
1 Pavel Jumanca, Generalul Traian Doda, în Foaia diecezană, Caransebeş,
Anul LX, Nr. 28-29 din 15 iulie 1945.
z Cornel Corneanu, Generalul Traian Doda, în Revista Banatului, 1943, Anul
IX, Nr. 10-12, p., 6.
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Doda a fost fic1el cauzei pentru care a luptat. Ca general a ştiut să
cele mai adecvate forme de luptă. A ştiut că raportul de forţe
nu era de partea lui, dar a început lupta convins fiind că susţinea o
cauză dreaptă a poporului român din Imperiul Austro-Ungar.
In cele din urmă Doda a fost învins, dar nu nimicit. Cauza pentru
care el a luptat a rămas în conştiinţa poporului care l-a urmat.
ln această perioadă de mari frămîntări acţiunea generalului Traian
Doda a cunoscut un ecou puternic în rîndul românilor de pretutindeni.
Au fost trimise scrisori de adeziune din Bucureşti, Craiova şi Brăila;
scrisori de felicitare din Braşov, Cluj, Sibiu, Oradea şi Alba Iulia.
Era firesc ca din aceste oraşe şi din altele din Transilvania şi Banat
să sosească scrisori de adeziune. Spunem aceasta deoarece lupta pentru
libertate naţională în mediul urban a cunoscut valenţe deosebite.
Generalul Traian Doda a primit însă scrisori de adeziune şi felicitare şi din satele transilvane. Acest lucru scoate în evidenţă faptul cC:-1
activitatea demnă şi poziţia fermă a generalului în lupta pentru afirmarea fiinţei naţionale a poporului român a fost cunoscută de toate pă
turile sociale ale românilor din Transilvania, că această luptă a avut un
caracter de masă.
Aşa se face că din comuna !ghiul situată în judeţul Alba, alături de
învăţător şi preotul satului, semnează şi 11 ţărani o scrisoare plină de
un vibrant patriotism:
.,.,
aleagă

„Poporul român mult cercat de la poala Munţilor Apuseni ai
Transilvaniei urmăreşte cu mare atenţie şi cu deosebit interes evenimentele ce se desfăşoară ... ln lupta grea politică, luptă de existenţă, în care înfruntînd atîtea lovituri, ai fost un erou unic şi neclintit, ba un fenomen rar al timpului nostru. Domnule general!
Noi care admirăm pe un veteran anteluptător în persoana Ilustrităţii tale, sperăm că vei avea şi continuatori demni de cauza pentru
care atîta ai asudat şi suferit.
Iţi dorim mulţi ani, ca la coroana splendidă de lauri ce decoreaz;:i pieptu-ţi bine meritat să se adauge şi aceasta a cauzei sfintepentru care astăzi, deşi veteran, eşti invincibil" 3 •
O altă scrisoare trimisă din Sălişte la 6 ianuarie 1890 a fost semde 65 de ţărani, negustori, cojocari, pielari, pantofari, fierari, pînzari şi zidari, evocă atît personalitatea generalului cit şi îndemnul semnatarilor de a lupta în continuare:
nată

.,Primeşte expresia sentimentelor noastre de recunoştinţă pentru lupta grea politică, luptă de existenţă, ce ai purtat şi în care,
înfruntînd îndrăzneţele lovituri, te-ai arătat ca un adevărat erou,
ca un rar fenomen al timpului nostru. Cu mîndrie ne vom aduceaminte de purtarea ta bărbătească, domnule general, şi te vom
privi de povăţuitor în îndeplinirea datorinţelor noastre către neamul nostru ... "'·
a Tribuna, Sibiu, Anul VII, Nr. 1 din 3/15 ianuarie 1890.
' Tribuna, Sibiu, Anul VII, Nr. 10 din 14/26 ianuarie 1890.
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Nici locuitorii din Ţara Moţilor nu au rămas indiferenţi faţă de fră
ce se desfăşurau în jurul lor. Şi aici a ajuns vestea că generalul Traian Doda, situat în fruntea românilor, a suferit de pe urma
ac 1 iunilor sale. Astfel, din Abrud a fost trimisă o scrisoare generalului
Traian Doda semnată de 34 de persoane din toate păturile sociale ale
comunei. În sinceritatea lor, în dragostea lor faţă de general, ei au scris
acestuia cuvinte alese prin care doreau să arate tuturor că sînt alături
de lupta generalului:
mîntările

„în tine vedem pe comandantul nostru; ideile şi convingerile
tale ne servesc de far luminător şi la acela ne închinăm şi noi românii din istoricii Munţi Apuseni ai Transilvaniei" 5 •
Sînt cuvinte vibrante, cuvinte spuse cu multă căldură, cu dorinţa
de a ajunge la sufletul generalului căruia să-i insufle încrederea în
puterile sale, să-i trezească convingerea că în lupta lui sînt alături mii
~i mii de români care gîndesc la fel ca şi el.
Din îndepărtatele comune ale Transilvaniei formele de manifestare
a ndeziunii faţă de lupta generalului Traian Doda sînt multiple. Din
com;.ma Citigheaz învăţătorul Iosif Ion Ardelean scrie pentru general o
od:1 plină de un patriotism mobilizator:

".

În vremi de restrişte şi de grea cercare
tu generale ai jucat rol greu
Cînd soarta-ne trist,1, tu ai arătat-o
Europei, lumii, prin cuvîntul tău.
Şi

U6

Dacă ne gîndim la faptul că această odă a fost scrisă în perioada cînd
se desfăşurau evenimentele de grea încercare pentru generalul Traian
Doda, ne putem da scama cît de repede s-au răspîndit veştile cu privire la situaţia în care se găsea generalul.
Situat în fruntea foştilor grăniceri generalul Traian Doda nu a
-ezitat o clipă să-i îndrume. Nu a abdicat niciodată de la crezul său politic pentru care a luptat cu vehemenţă:

Egala îndreptăţire a tuturor naţionalităţilor;
Toate şcolile să fie naţionale;
Introducerea limbii naţionale în viaţa publică, în
şi în justiţie; etc. 7 •
La acestea se mai adaugă
a luptat neobosit. Nu trebuie
5

şi altele, pentru înfăptuirea cărora Doda
să neglijăm nici strădania
generalului

Tribuna, Sibiu, Anul VII, Nr. 27 din 4/16 februarie 1890.
Tribuna, Sibiu, Anul IV, Nr. 279 din 9/21 decembrie 1887.
7 Dr. A. Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi com11nita:ea de avere, Caran~e1941, p. 359-360.
6

beş,

administraţie
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Traian Doda de a se înfiinţa şi a funcţiona în Caransebeş şi Bozovici
şcoli cu limba de predare română.
O boală care nu l-a cruţat, a stins lumina vieţii generalului. Prin
faptele sale, el a rămas în eternitate.
O altă descriere făcută de un contemporan al generalului ne creionează figura lui mică de statură, dar mare prin faptele pe care le-a să
vîrşit: ,.Spirit larg, înţelegător al nevoilor celor mulţi şi mici, în vîltoarea
evenimentelor dintre anii 1872 şi 1895, el a stat alături de poporul său
grăniceresc. De aceea a şi fost iubit şi stimat de toţi cîţi l-au cunoscut
şi chiar de aceea care n-au avut prilejul să-l cunoascăw;_
UVIU GIWZA

LETTRES D'ADHESION DE QUELQUES VILLAGES TRANSYLVAINS
ADRESSEES AU GENERAL TRAIAN DODA (1887-1890)
(Resumc)
L'auteur, â l'aide dPs journaux de l'epoque, met en lumiere l'adhesion des
habitants de quelques villages de Transylvanie â la lutte pleine d'abnegation du,
general Traian Dada pour garder l'etre national des Roumains dans l'Empire Autrichien.
Des lettres citees, on arrive a la conclusion que l'adhesion a la lutte du
general Traian Doda a connu une grande ampleur, en se transformant dans une
action de masse.

6

Cornel Corneanu, op. cit., p. 8.

CONCEPŢIA

LUI VASILE

GOLDIŞ

NAŢIONAL ŞI

REFERITOARE LA PROGRAMUL
LA TACTICA ACTIVISTA (I)

Gînditor de renume, Vasile Goldiş 1 a materializat în fapt doctrina
cea mai conformă cu interesele colectivităţii româneşti. Imensa,
febrila şi rodnica muncă ce-a depus-o pe tărîmul activităţii politice a desfăşurat-o pe baza unei concepţii sănătoase şi clare, întemeiată pe principii judicioase, temeinice şi bine gîndite, care pun în lumină maturitatea
ideologică ce l-a călăuzit şi l-a situat în fruntea luptei românilor din
Transilvania pentru libertate şi unitate naţională în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Începutul formării acestei concepţii trebuie
c,'iutat cu mulţi ani în urmă, încă în perioada uceniciei sale politice, din
timpul studenţiei şi a luptei memorandiste, cînd capătă convingerea că
drumul petiţiilor şi a rugăminţilor a încetat de a fi demult o formă
politică

politică:

,,A încetat lupta cu dreptul în mină, provocarea la simţul de dreptate, a început lupta cu focul şi cu pumnul ... " 2 • Trebuia schimbată prin
urmare tactica de luptă pentru a se crea o opoziţie românească, puternică şi respectată, şi în primul rînd trebuia reluată lupta parlamentară
pentru că ea oferea unei naţiuni şansa unei şcoli politice naţionale indispensabile.
În acest sens îi scria la 1 martie 19003 medicului Aurel Halic 4 din
1 Vasile Goldiş s-a născut la 12 noiembrie 1862 tn satul Mocirla (azi Lunca
Teuzului) din judeţul Arad şi a murit la 10 februarie 1934 la Arad.
2 Gheorghe Şora, Pagini inedite din jurnalul de tinereţe al lui Vasile Goldiş,
în Acta Musei Napocensis, XVIII, 1981, p, 561.
·
1
' _Arhiva Gheorghe Şora Scrisoarea a fo5t publicată în ziarul Tribuna poporului, IV, 1900, nr. 74 (22 aprilie/5 mai), p. 1-2.
• Aurel Halic, medic şi militant naţional. S-a născut la 7 august 1859 în
comuna Bîrsa, jud. Arad. Studiile primare le-a urmat în comuna natală, unde
tatăl său Zaharia Hatie era preot. Frecventează cursurile liceului de stat din Arad,
pînă în 1879, cînd îşi ia bacalaureatul. .Se fnscrie la Facultatea de medicină din
Budapesta, iar după stagiatură, în 1889, obţine diploma de medic, stabilindu-se în
· oraşul Lipova din judeţul Arad. A fost un neobosit militant pe tărîm naţional şi
social: membru fondator al Societăţii „Petru Maior", membru pe viaţă al „Societăţii pentru fond de teatru român" şi al „Astrei", membru în conducerea Casinei
române din localitate, remarcîndu-se prin atitudinea sa dîrză pentru apărarea
limbii şi culturii româneşti. Pe tărîm obştesc a pus bazele spitalului din Lipova.
consultind gratuit şi plătind reţetele bolnavilor nevoiaşi care ii solicitau ajutorul
său în calitate de medic. A trăit în anturajul şi s-a bucurat de prietenia
unor
mari personalităţi ale vremii: Victor Babeş, George Coşbuc, Ion Luca Caragiale.
Aurel Vlaicu, Lucian Blaga, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Ştefan Cicio-Pop etc. ln
preajma Unirii, A . Halic a arborat steagul românesc pe acoperişul casei sale, ca
semn al suveranităţii naţionale. Pentru meritele sale a participat in calitate de
-delegat la Marea Adunare naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. După
unire se dedică profesiunii, militind pentru dezvoltarea şi consolidarea României .
.Moare la Lipova, in ziua de 23 iulie 1923, în etale de 63 de ani.
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Lipova, prezentîndu-i pe larg concepţiile sale referitoare la programul
naţional şi la tactica activistă. Vasile Goldiş a expus aici noul concept
asupra autonomiei, care, după părerea sa, nu mai putea fi rezumat doar
la tradiţionala revendicare a românilor de restituire a autonomiei Transilvaniei, susţinută cu argumente istorice. Acest concept trebuie extins
asupra tuturor românilor din monarhia austro-ungară, fără a-l lega în
continuare de un teritoriu istoric. Activismul şi programul naţional nu
se rezumă doar la participarea la alegeri sau cîştigarea unor locuri în
parlament. ,,Activitatea - scria el - o voim cu scopul ca să putem ac-

centua mai cu tărie punctul nostru de vedere în politica generală a ţării
ungureşti, ca să avem la îndemînă mijlocul de a putea controla intenţiu
nile bune şi cinstea românea,că a fruntaşilor şi peste tot a cărturarilor
noştri, în sfârşit să facem şcoală politică a poporului nostru ... "
Pentru Vasile Goldiş, de primă importanţă nu erau atît rezultatele
alegerilor în sine, cît activitatea politică practică în rîndurile maselor, ale
cărei roade vor ieşi la lumină mai tîrziu. Căci a te baza pe acestea ar fi
o mare greşeală deoarece „în Ungaria puterea brachială alege, nu voia
alegătorilor". Lupta electorală ar fi doar una dintre metodele pentru „î1ttărirea luptei noastre politice", pentru realizarea acelei „solidarităţi naţionale(( pe care Goldiş Q consideră „cea mai de căpetenie condiţie a reuşitei

luptelor noastre

naţionale".

Acest principiu fundamental, ce stă la baza necesităţii luptei politice,
este formulat şi exprimat de Goldiş, între altele, într-un limbaj deosebit
de plastic şi în scrisoarea din 16 iulie 1903, trimisă avocatului Ioan Şen
chea5 din Făgăraş, în care-i dădea sfaturi ferme în legătură cu „organizarea şi sistematizarea luptei politice", deoarece ,, ... rezultatele practice

in lupta

politică

a unui popor nu sînt

pară mălăiaţă

..."

Într-un mare număr din scrisorile trimise colaboratorilor politici din
Beiuş, Chişineu-Criş, Orăştie, Sibiu, Făgăraş şi din alte centre transilvane, Goldiş îi îndrumă şi-i sfătuieşte să-şi intensifice activitatea în rîndul maselor populare, să realizeze şi să menţină o strînsă legătură cu poporul, educîndu-1 şi organizîndu-1 în vederea luptei pentru drepturile şi
libertăţile naţiunii române. El vedea reuşita acestei lupte numai printr-o
strînsă legătură cu masele, printr-o mobilizare generală a poporului, a
celor ce constituiau forţa social-politică propriu-zisă a naţiunii române
din Austro-Ungaria. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl constituie conţinutul scrisorii adresate aceluiaşi Ioan Şenchea din Făgăraş, în care
situează problema pregătirii politice a poporului între cele mai „de căpe5

Ioan .5enchea, avocat şi militant naţional. S-a născ.:ut la 7 iunie 1864

în
- Braşov. Studii în comuna natală, cele gimnaziale la Braşov (1875la Arad (1881-1883). Urmează facultatea de drept la Universitatea din
Budapesta, devenind avocat. !n timpul satisfacerii stagiului militar la Viena lşi
ia şi doctoratul. Se stabileşte apoi la Făgăraş, în calitate de avocat. Intre anii
1892-1916 s-a situat în fruntea luptei naţionale din comitatul Făgăraşului. A fost
membru activ al „Astrei" şi întemeietorul presei româneşti din Ţara Făgăraşului.
A murit la 8 septembrie 1916, cind a fost ucis de către jandarmii unguri. A fost
victima răzbunării autorităţilor maghiare pentru activitatea sa pe tărîm naţional.
Scrisoarea iraedită a lui V. Goldiş către Ioan Şenchea se află în Arhiva Nicolae
Şenchea din Tohanul Vechi Braşov. ln stinga jos este notat: resp(u.ns) 17 VII/
11W3 Dr. Ş(enchea).
Zărneşti
1881) şi
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tenie interese'· ale Partidului Naţional Român, spunînd că trebuie ,,. .. să
începim a instrui politiceşte poporul, a-i face şcoală politică ...", c_!ci
numai avînd adeziunea totală şi sprijinul nemijlocit al mulţimii, ,,. .. popoml român vn fi o mare putere în stat, de care politica ocîrmuitoare a
statului va trebui să ţină seamă((.
Ideea aceasta a strînsei şi indisolubilei legături dintre partid şi popor reiese cu pregnanţă şi din corespondenţa purtată cu poetul Octavian
Goga. în care se exprimă critic la adresa unor factori răspunzători de
munca partidului, care au neglijat organizarea politică la sate, iar „Preoţii
şi învăţătorii sunt izolaţi de partidul naţional((. Goldiş a combătut cu vehemenţă această atitudine militînd cu toată capacitatea şi autoritatea sa
pentru realizarea unei suduri logice şi organice între partid şi popor, în
care vedea singura garanţie a succesului luptei pentru realizarea idealu:...
rilor propuse.
In viziunea liderului politic de la Arad, lupta pentru libertate şi unitate naţională a românilor transilvăneni trebuia apoi concepută şi desfă
şurată într-o strînsă şi permanentă legătură cu fraţii de dincolo de Carpaţi, cu forţele politice ale României independente. O confirmare a acestei idei o constituie scrisoarea adresată Casei Regale 6 de la Bucureşti,
la 14 ianuarie 1911, pentru sprijinirea organelor de presă ale Partidului
Naţional Român (,,Românul" şi „Poporul român") scrisoare care este în
realitate un manifest adresat autorităţilor şi tuturor fraţilor din Regatul
român pentru a susţine şi ajuta prin diferite mijloace Transilvania în
lupta de eliberare naţională de sub dominaţia străină.
Prin excelenţă, aşadar, Vasile Goldiş se afirmase ca un bărbat erudit
în domeniul ştiinţei politice, pe care o înţelegea ca pe o disciplină ştiin
ţifică autonomă. A cîrmui o comunitate considera el - a interveni
eficace în treburi economice şi drepturi cetăţeneşti pentru folos comun,
este o ştiinţă aparte şi teoretică şi practică. Politica în sine nu constituie
un monopol pentru nimeni, deci nici pentru o pătură socială privilegiată7 •
În anii marilor confruntări pînă la Marea Unire din 1918, Vasile
Goldiş a fost purtătorul de cuvînt cel mai îndrăzneţ şi cuprinzător al
aspiraţiilor de veacuri ale poporului român, pe cale de realizare în întregimea lor. Nimeni nu l-a întrecut în măreţele sale fapte, căci el a formulat directivele la zi cu o impetuozitate, promptitudine, maturitate de
gîndire şi concizie ce provoacă şi azi admiraţia intelectualităţii scriitoriceşti şi a generaţiilor. Trecutul său foarte bogat în gîndire şi acţiuni mă
reţe îi dă dreptul să fie aşezat în panteonul personalităţilor politice şi
intelectuale reprezentative ale naţiunii române 8•
GHEORGHE
6

Direc\ia

generală

a Arhivelor Statului

(Bucureşti),

Fond Casa

Regală

ŞORA

dosar·

1910-1911.

' Ion Clopoţel, Amintiri şi portrete, Editura Facla, Timişoara, 1973, p. 17-58.
8 Despre toate acestea vezi şi la Liviu Maior Mişcarea naţională româ-ncască din Transilvania 1900-1914, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 51-59·
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ANEXA 1
Către

Aurel Halic
Braşov,

în

martie v. 1900

lu.bite Domnule!

Epistola D-tale din Lipova cu datul 10 martie 1900 mi-a pricinuit multă bucurie. Mai intii pentru aceea, fiindcă am văzut dintrinsa, că D-voastră dimpreună cu
bunii români din Lipova tot vă interesaţi de afacerile publice. Şi este o datorie
~.icră a fiecărui român să se intereseze într-o măsură tot mai intensivă de treburile obşteşti, căci numai a.!la va ţinea şi lumea socoteală de noi. ln rîndul al doilea
m-au înveselit şirele D-tale, că am înţeles din ele încrederea şi iubirea ce mi-o
pt1straţi. Pentru aceasta din toată inima vă mulţumesc. Îmi scrii adecă aşa: .,Vă
întrebăm, d-le profesor, aţi primi dacă în forma cuvenită vi s-ar îmbia candidatura cercului nostru?".
Să trecem, aşadar, la obiect.
D-voastă poate cunoaşteţi deja în mare parte părerile mele politice .. Inainte
de toate, cea mai tare convingere a mea este, că politica cea mai bună a românilor
€6te „solidaritaJtea". ,.Unde-i unul, nu-i putere, unde-s doi, puterea creşte şi duş
manul nu sporeşte". Divizările cele multe între noi pe terenul politic este nefericirea noastră cea mai mare. Căci în ale politicii, în cele din urmă toată înţelepciu
nea se rezumă în vestitele cuvinte: ,,Macht geht vor Recht" 9 , iar mijlocul cel mai
probat al puterii este unirea tuturor forţelor.
Eu din convingere sînt activist. Mărturisesc adecă întru aceea, că in lupta
politică trebuie să uzăm de toate mijloacele posibile. Putem să facem tot, ce facem
în pasivitate. Pentru ce pe lingă aceasta să nu facem şi aceea, ce se poate face
în activitate? Tot din convingere nu sunt amic al 11utonomiei transilvane. Noi cerem autonomie naţională, nu autonomie teritorială; autonomia Transilvaniei însemnează dezmembrarea trupului românesc şi aceasta va ~ă zică slăbirea naţiei
româneşti. Ce-mi trebuie autonomia Transilvaniei, dacă am autonomia naţională a
tuturor românilor din Ungaria? Şi este oare om cuminte să creadă, că dacă românii
ar fi aşa de tari, ca ei să poată recîştiga prin puterile lor autonomia transilvană:
că atunci ei n-ar putea ciştiga şi autonomia naţională a tuturor românilor din
Austro-Ungaria? Şi dacă am putea şi una şi alta, care pe care o am alege? Răs
punsul e limpede. Deja adunarea naţională de pe Cîmpul Libertăţii a cerut autonomia naţională a tuturor românilor de sub sceptrul habsburgic. Ungurii zic, că
mai ales autonomia Ardealului ii supără în programul nostru naţional. Să Ie facem
pe voie şi să cerem mai mult, să cerem autonomia naţională a tuturor românilor
de sub coroana Sfintului Ştefan, Dar politica românească n-a ajuns încă la acel
grad al dezvoltării, ca să înţeleagă rostul acestei raţionări. O forţare pripită însă a
unor principii poate să conturbe şi mai mult posibilitatea unirii forţelor şi pentru
aceea nu este priincioasă. ln chestiunea activităţii situaţiunea începe a se limpezi.
Văzlnd cu ochii, creşte numărul acelora, care înţeleg avantagiile ei. Nu suntem
activişti pentru aceea, fiindcă am nădăjdui să ajungem mulţi inşi în parlament, şi
nici nu credeam, că ajungînd chiar mulţi acolo, am putea face vre-o ispravă pentru
,·aliditarea programului nostru naţional. Activitatea o voim cu scopul, ca să putem
accentua mai cu tărie punctul nostru de vedere în politica generală a Ţării Ungureşti, ca să avem la îndemînă mijlocul de a putea controla inten'iunile bune şi
cinstea românească a fruntaşilor şi peste tot a cărturarilor noştri, în sfirşit să facem şcoală politică a poporului nostru. ln lumina acestor scopw-i activitatea visată
de noi se prezintă altfel, de cum era înţeleasă pînă aci de politicienii noştri. La
alegerile parlamentare vom pune candidaţi naţionali în toate cercurile, unde se află
alegători români, fie în minoritate, fie în majoritate. Aceşti candidaţi pretutindeni
vor dezvolta părerile lor despre situaţiunea politică a patriei noastre şi ca mandatari ai acelora cari i-au candidat. vor da expresiune dorinţelor politice ale poporu8

Puterea merge înaintea dreptului.
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lui românesc. Cuvintele lor vor fi un puternic răsunet române,c pentru ţani şi
Nu vor corteşi cu mijloacele obişnuite pentru adunarea voturilor, căci
va fi conştiinţa naţională a românilor. Românii cinstiţi şi de omenie,
fără diurne şi bani de cărăuşie, vor veni la locul votării şi îşi vor da voturile lor
candidatului national. Cei slabi vor rămîne acasă, cei mizerabili vor vota cu străinii.
Aşa se va deos~bi neghina de griu. Este evident, că acest chip al activităţii noastre
electorale, lăsînd cu desăvîrşire la o parte calculaţiunile reuşitei reale ale actului
electoral, nu-şi va condiţiona procedurile sale de la numărul alegătorilor, nici de
la tertipurile guvernului şi ale administraţiei, ci fără a lua în consideraţiune aceste
împrejurări, se va aplica pentru toate cercurile electorale fără excepţiune. Deoarece,
prin urmare, lupta noastră electorală nu se va da cu singurul scop de-a ajunge
în parlament, ci mai vîrtos tocmai pentru alte scopuri, urmează, că la decretarea
activităţii nu va fi permis a lua în considerare şansele reuşitei reale şi atunci sub
acest raport cade de la sine motivul principal, adică censul urcat, pentru care se
credea, c,i ardelenii pînă la egalarea censului absolut nu pot primi activitatea. Să
vorbim sincer. Chiar de s-ar egala censul, chiar de ar scădea, chiar să se primească
sufragiul universal, şansele reuşitei reale pentru români rămîn aceleaşi. Căci în
Ungaria puterea brachială alege, nu voia alegătorilor şi sufragiul universal cum
se va lupta cu baionetele geandarmilor'? Dacă nu se va schimba în Ungaria duhul
guvernării, chiar şi cu sufragiul universal tot aşa de puţini vom putea alege deputaţi în parlament, ca şi acum cu censul existent. Dar în chestiunea activităţii
reuşita reală a alegerii trebuie să se elimine dintre momentele resonării noastre
politice.
:\1 doilea motiv, pentru cHre ardelenii cred, că dînşii nu pot fi activiţi, este
11utonomia Ardealului. Dînşii adică zic, că nu recunosc parlamentul din Budapesta,
prin urmare, nici nu pot lua parte la alegerile pentru acest parlament. O aprofundare în motivele chipului, cum noi înţelegem activitatea, va da sigur ca rezultat
convingerea, că activitatea proiectată de noi nu atinge întru nimic susceptibilităţile
autonomiştilor. Activitatea noastră electorală, aşa cum noi o contemplăm, are de·
scop numai întărirea luptei noastre politice .. Această întărire în chip natural trebuie
să ne apropie tot mai tare de validitarea programului naţional. Autonomiştii voiesc
realizarea programului naţional, căci el cuprinde şi autonomia Ardealului, aşadară
ei trebuie să voiască şi întărirea poziţiunii noastre politice şi, prin urmare nu pot
fi nici în contra activităţii electorale, dacă se vor convinge, că această activitate
însemnează pentru noi de fapt o întărire politică. Prin o discutare temeinică a chestiunii convingerea aceasta se va produce uşor. Este cu mult mai uşoară delăturarea
acestei piedici atunci, dacă programul nostru politic s-ar lărgi înlocuindu-se autonomia teritorială a Ardealului prin autonomia naţională a tuturor românilor de sub
coroana SfîntuJui Ştefan. ln chipul acesta am ajunge la omogenitatea perfectă a
programului nostru, am delătura piedicile, cari întotdeauna primejduiesc unitatea
în acţiunile noastre politice şi am ciştiga solidaritatea, pe care eu o consider cea
mai de căpetenie condiţiune a reuşitei luptelor noastre naţionale.
Munca pentru realizarea acestei solidarităţi trebuie s{1 se înceapă în curînd.
Amorţirea, ce ne-a cuprins, trebuie să dispară. Vom delătura din cale uscăturile,
ca pădurea să poată înverzi. Va trebui bine înţeles, să se ţină consultările de lipsă,
va trebui să se organizeze partidul pe baza firească a contribuţiunii naţionale, custatorirea limpede a datorinţelor şi drepturilor acelora, cari vor intra în rîndurile
partidului nostru naţional, şi mai pe sus de toate cu disciplina de fier a acestui
partid. Nu se poate afla omul, care să susţină că situaţiunea actu11Ui a pal'tidului
este mulţumitoare. Pentru aceea datorinţa cea mai de căpetenie a fruntaşilor
noştri eo;.te să caute calea, prin care să putem ieşi din impasul, în care ne-au
adUs tristele împregiurări. Cred, că activitatea electorală ne oferă şi calea aceasta.
Alegătorii români din fiecare cerc electoral în preajma alegerilor vor oferi candidatura la mandatul de deputat dieta! bărbatului de încredere .. Aceşti bărbaţi de
încredere cu drept cuvînt vor reprezenta în periodul de 5 ani al sesiunii parlamentare partidul naţional, fără deosebire, dacă au isbutit la alegeri ori ba. Iată
deci reprezentanţii legali ai partidului.
Con~ultările ace~tora după vremuri şi hotărîrile lor vor fi expresiunea adevă
rată şi obligatorie a partidului. h chipul acesta am scăpat chiar şi formal partidul
nostru politic din letargia, la care între împrejurările de faţă es1:e osîndit. Dacă.
pe lingă tot sistemul electoral obişnuit astăzi tn Ungaria vor putea să intre ctţivastrăinătate.
corteşul lor
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deputaţi în Dietă, va fi aceasta oare spre stricăciunea cauzei? Cel ce dă răspuns
pozitiv la întrebarea aceasta, să dovedească; noi vom răspunde.
Pînă se vor întîmpla însă toate acestea, o introducere parţială a activităţii
€lectorale nu poate decît să întunece şi mai rău orisontul nostru politic şi ar contribui numai la învrăjbirea şi mai mare a spiritelor, ceea ce este tocmai contrar
intenţiunilor noastre de a începe strîngerea rîndurilor şi aşezarea partidului nostru
pe baze noi reale. Reiese din toate acestea, că de aSJtă dată nu aş_ pute~ J?rill!-i ca~didatură la mandatul de deputat dietal în cercul electoral al L1pove1 ş1 ca, prm
urmare, chiar şi oferirea în toată for-ma a acestor candidări din partea D-voastră
ar fi un pas greşit din punctul de vedere al intereselor noastre generale politice.
Deocamdată să stăm la o parte. Să ne păzim cinstea ,__ş_! omenia românească.
„Integer vitae scelerisque purus non eget Mauris iaculis neque arcu" 10 • Cei tari la
trup, dar cu sufletul putred, cit nisipul mării de-ar fi, se vor risipi, cei puţini şi
slabi trupeşte, dar cu sufletul curat şi plin de credinţă în Dumnezeu înălţa-se-vor.
Nu vedeţi, cum se topesc? Scandalurile politice nu se mai sfirşesc, defraudă
rile sunt la ordinea zilei, administraţiunea e mai mult decit a~iatică, justiţia este
cum este şi totul e, cum n-ar trebui să fie. Şapte milioane de cetăţeni sunt privaţi
ca străini . Braţele şi picioarele statului sunt încătuşate, liber e numai stomacul!
Aşa statul nu mişcă înainte, ci stă locului şi mistuie nwnai. Viitorul nu mai e
problematic. Noi aşteptăm.
Vă mulţumesc încă odată pentru încrederea, ce mi-aţi arătat şi Vă rog să-mi
păstraţi iubirea aceasta şi mai departe.

- ~~·~;~:-;. -~ -:~
Al

D-voastră

cu toa~ă stima
Vasile Goldiş

ANEXA 2
Către

Ioan

Şenchea

Arad, 16 iulie n(ou) 1903
Iubite amice!
Ştiu, că şi

Tu aderezi la noua direcţiune politică, inaugurată la Dobra 11 • Adeaceasta mă îndreptăţeşte a crede, că Tu acum vei şi face, ceea ce e de lipsă,
pentru ca noul curent să se poată validita şi să poată de fapt produce rezultatele,
pentru care s-a iniţiat, adică: organizarea şi sistemizarea luptei politice a poporu1ui românesc contra politicii de stat. Intru îndeplinirea acestui scop este de lipsii,
ca în fiecare cerc electoral, unde sînt şi alegători români să se candideze pentru
deputăţie un român naţionalist 12 • Acest candidat, ori va fi ales, ori nu va fi ales,
rămîne să facă la preşedintele alegerii candidarea omului nostru şi tot ei vor şi
vota pentru respectivul. Acela va fi apoi reprezentantul partidului naţional român
în acel cerc pînă la alte alegeri. De nu se va face aşa, candidatul Făgăraşului nu va
fi reprezentat în organismul cel nou al partidului naţional român.
Eu cred însă tocmai din contră, că Tu şi cu amicii Tăi de aceleaşi principii
veţi izbuti a pune mina pe ambele mandate din comitatul Făgăraşului, ceea ce s-ar
şi cuveni unui comitat, care este locuit exclusiv de români.
Ai face servicii mari, dacă ai aduna pînă la alte alegeri reprezentantul politic
al partidului naţional român din cercul respectiv, Deputaţii aleşi vor forma în
Pesta Clubul naţional român şi toţi candidaţii noştri naţionali vor fi membri
renţa

10 Omul virtuos, neîntinat de vreo nelegiuire nu are nevoie de Mauri, nici
de arc de triumf.
11 Localitate în jud. Hunedoara. Aici s-a hotărît schimbarea tacticii politice,
în părăsirea pasivismului şi reluerea activismului. Cel dintîi care a intrat în parlamentul maghiar a fost Aurel Vlad, ales în 1903, deputat de Dobra.
12 1n sens de luptător pe tărim naţional.
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naturali ai acelui club. Clubul îşi va alege preşedinte şi comitet. Astfel putem numai să reactivăm în faptă, nu numai în idee, partidul naţional român. Organismul
acesta viu va fi chemat apoi să caute mai departe mijloacele şi calea, pe care să
urmeze înainte lupta noastră politică. Cel mai de căpetenie interes al nostru este
însă acum, ca să ne reînfiinţăm partidul naţional şi apoi să începem a înstruna
politiceşte poporul, a-i face şcoală politică, cum se zice. Aceasta îşi va ajunge scopul
final atunci, cînd în contra tuturor ispitelor alegătorul român fără nici o rebonificare, numai în urma conştiinţei sale na(ionale îşi va da votul său pentru candicf,:,t:1! partidului naţional român. Cînd vom ajunge aici, partidul român va fi o mare
putere în stat, de care politica cîrmuitoare a statului va trebui să ţină cont.. Atunci
a sosit numai timpul pentru rezultatele practice ale politicii noastre. Pină atunci
însă de rezultate nici vorbă nu poate să fie, aşadară mult timp va trebui să mai
aşteptăm după ele, căci rezultatele practice în lupta politică a unui popor nu sînt
pară mălăiaţă. Cred că acestea păreri sunt în congruenţă cu ale Tale. Mă adresez
aşadară la Tine cu întrebarea, că ce aveţi voi de gînd să faceţi Ia prosimele alegeri dietale? Nu crezi Tu mai ales, că a sosit timpul, să se facă ceva în Ţara Făgă
raşului? Ar trebui să vă organizaţi fără nici o considerare la cei de altă părere,
::J, 4, 5 inşi, ori cîţi veţi fi, căci aşa se fac toate începuturile. Să designaţi apoi dintre voi cite un candidat la deputăţie pentru fiecare cerc electoral din comitatul
Făgăraşului, bine înţeles cu program naţional. Aceşti candidaţi şi voi toţi împreună veţi pregăti şi instruna pe alegătorii români, ca la alegere ei să voteze
pentru candidaţii partidului naţional român. Oricum va fi însă, eu cred, că cel
puţin 10 alegători români se vor afla în fiecare cerc care împreună cu cei ce sînt
de acestea păreri şi aţi pregăti de pe acum lupta pentru alegerile proxime.,
La tot cazul însă Te rog să ai bunătatea a mă încunoştinţa despre starea lucrurilor acestora în comitatul vostru. Ar fi timpul suprem, ca Şerban Culiţă 13 să
se pună în binemeritata pensiune politică. La noi în toate cele 7 cercuri din comitat se vor pune candidaţi naţionali români. Tot aşa se va face în Bihor, în comitatul Hunedoara precum şi în Banat. Cred a şti că în Orăştie va primi candidatura
dr. Mihu 14•
Aştept aşadară răspunsul Tău ca să ştim unii de alţii. De-om putea face vre-un
bine neamului nostru, răsplata ne va fi bucuria conştiinţei noastre.
Ar fi (...) bine poate, dacă Te-ai înţelege asupra chestiunii cu Iancu Me'!-ianu15, care - cel puţin eu aşa ştiu - asemenea profesează ideile noastre ..
Te salută al tău vechi şi devotat amic

Vasilie

Goldiş

DIE AUFFASSUNG VASILE GOLDIŞ' IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
NATIONALEN PROGRAMM UND DIE AKTIVE TAKTIK (I)
(Zmammenfassung)
Der Verfasser wiedergibt die programmatischen Ideen der Arader Gruppe der
Rumanischen Nationalpartei, die von Vasile Goldiş nach dem Jahr 1900 besonders
klar in seinen Briefen an den Arzt Aurel Halic (1859-1923) aus Lipova und an
Ioan Şenchea (1864-1916), Anwalt in Fogarasch dargelegt wurden. Vasile Goldiş
(1862-1934), der bedeutendste Theoretiker der Neoaktivisten, stellt darin in iiberzeugender Weise seine Auffassungen im Zusammenhang mit dem nationalen
13 Nicolae (Culiţă) Şerban, a fost avocat la Făgăraş. El s-a situat în tabăra
guvernamentală. Despre el Nicolae Iorga spune că era „pe placul tuturor guvernelor maghiare" şi opus politicii activiste naţionale inaugurată la Dobra.
14 Ioan Mihu (1854-1927) avocat, mare proprietar şi patriot român.
15 Iancu Meţianu. (1856-1927) avocat la Făgăraş, primul fiu al mitropolitului

Ioan

Meţianu.
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Programm und der aktiven Taktik vor. Er legte das neue Konzept der Autonomie
dar, das jetzt auf alle Rumanen aus der Osterreichisca-ungariscl.ten Monarchie
ausgeweitet werden muss, ohne es weiterhin an ein historisches Gebiet zu beschrenken. Der neue Aktivismus enthălt mehrere Formen des politischen Kampfes:
die Teilnahme an den Wahlen oder die Erzielung von Parlamentssitzen, die Krăf
tigung des politischen Kampfes der Rumănen, die Pflege enger Beziehungen mit
der Bevălkerung des Wahlbezirkes, die alle mit einer grilndlichen po!itischen Vorbereitung vervollstăndigt wurden, so dass di~ Endwirkung all dieser politischen,
Formen in sicherer Weise zur Erlangung des gesteckten Zieles filhren sollte: die
Bildung des politischen Bewusstseins des rumănischen Volkes aus der Osterrei...
chisch-ungarische Monarchie.

POLEMICA DINTRE IOSIF ŞTERCA ŞULUŢIU ŞI IOAN LUPAŞ
LEGATURA CU MONOGRAFIA DESPRE MITROPOLITUL
ANDREI ŞAGUNA (1908-1911)

IN

Mulţi dintre cei ce reconstituie traseul vieţii şi activităţii istoricului patriot dr. Ioan Lupaş pînă în anul 1918 1 , fac referiri curente la cîtcva date însemnate ce jalonează devenirea cercetătorului aflat în afirmare pe tărîmul sondării trecutului Transilvaniei, cu preponderenţă.
Primii ani ai secolului XX au fost evidenţiaţi, prin urmare, în fişa biografică existentă, prin studiile efectuate la Budapesta şi specializare fă
cută în Germania, prin profesoratul la catedra de istorie a bisericii de
la Seminarul teologic din Sibiu, - începînd cu data de 1 septembrie
1905 - prin colaborarea la majoritat~a periodicelor româneşti din epocă
şi zona dată, dintre care se detaşează truda alături de Octavian Goga la
redactarea revistei „Ţara Noastră" (1907) ca şi participarea la acţiunile diverse organizate de „Astra".
Fragmentul de corespondenţă păstrat în fondul personal Andrei
Bârseanu de la Biblioteca universitară clujeană, conţinînd mesajele pre~edintelui „Astrei", Iosif Şterca Şuluţiu şi cele ale tînărului dascăl seminarial I. Lupaş, trimise deopotrivă profesorului Andrei Bârseanu, vicepreşedintele asociaţiei menţionate mai sus aflat astfel în postura
unui arbitru imparţial ce trebuia să aplaneze litigiul polemic respectiv,
asupra căruia vom insisita în continuare - , considerăm că î~ăduie cunoru;;terea în amănunt a fazelJor care prefaţează şi postfaţează crearea .Şi
.apariţia lucrării monografice monumentale despre Mitropolitul Andrei
Şaguna.

Se cunoaşte prea bine faptul că I. Lupaş atrăsese atenţia autorit.:1în anul 1907 prin articolul intitulat „Toate plugurile umblă", publicat în „Ţara Noastră" şi considerat a fi „democratic", pentru care motiv
tri,bunalul din Cluj a pronunţat sentinţa de închisoare şi amendă, detenţia de trei luni fiind începută la Seghedin, cu data de 1 august 1908 2 •
Din acest răstimp datează cea dintîi epistolă către A. Bârseanu, expediată probabil şi din considerentul că destinatarul a făcut parte odinioară din comisia de examinare (1907), constituită pentru ocuparea cateţilor

1 I. Lupaş, Scrieri alese, voi. I, Cluj-Napoca, 1977; R. Ardeleen, în SCAI,
20, 1977, p. 213-235; V. Voinea, în BOR, 95, 1977, nr. 7-8, p. 787-797; L. Boia,
Şt.
Pascu, in MS!, 5, 1980, p. 89-94, 95-101; E. Stănculescu, în SAI, 41-42,
1980, p. 164-175; V. Crişan, E. Lazăr, în Repere sibiene, III, Sibiu, 1982, p. 1176, 77--88; S. Porcescu, în MMS, 56, 1980, nr. 9-12, p. 794-798; M. Sofronie, .i~
MA, 25, 1980, nr. 7-9, p. 703-709; vezi şi în Bibliografia istorică a României,
vol. VI, Bucureşti, 1985, p. 36-37.
2 I. Lupaş, Paralelism istoric, Bucureşti, 1937, p. 27-33; D, Braharu, I. I. Lapedatu, G. T. Marcu, în Omagiu lut Ioan Lupaş, Bucureşti, 1943.
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drei de la Seminarul sibian şi întocmise un referat favorabil în acest
sens. Dincolo de gîndurile specifice într-o atare situaţie a celui claustrat,
rîndurile aitesită munca susţinută de cercetare a celui întemniţat la el:aborarea cărţii despre A. Şaguna, cu prime rezultate enumerate şi constatate deci in scris, deja din toamna anului 1908. Credem di. acestui
răstimp de creaţie intensă, subliniat în mesajul de mai sus, îi pot fi ataşate şi ideile cuprinse în corespondenţa trimis;_'\. poetului George Coşbuc.
Scrisoarea se poate data în baza cîtorva elemente mărturisite de însăşi
conţinutul ei: revenirea de care se vorbeşte, este făcută în Transilvania
în vara şi toamna anului în curs şi cu ocazia amnistieP, cînd G. Coşbuc
trece prin Sibiu şi se întîlneşte acolo cu O. Goga. Opiniem că discuţia
sa cu I. Lupaş a avut loc fie înainte de intrarea acestuia în închisoare,
fie după luna octombrie. Este mai mult ca sigur că din proiectul colaborării respective
nu se înfăptuise nimic concret, ca şi în cazul altor
conlucrări, dintre care se menţionează cea propusă cu însuşi A. Bârseanu, autorul unui studiu comemorativ de mică întindere despre mitropolitul A. Şaguna, apărut în 1898. I. Lupaş se arată receptiv în rîndurile
aşternute, faţă de activitatea lui O. Goga, care se străduia să obţină în
fapt o apropiere dorită între conducătorii intelectuali şi masa românească, cu riscul chiar, ca prin misiunile sale deschise şi temerare să inoportuneze letargia unor fruntaşi mai în vîrstă ai Partidului naţional român,
ai „Astrei" sau bisericii ortodoxe. In acest plan se situează gîndurile sale
exprimate în legătură cu redactorul „Ţării Noastre" şi care ulterior vor
avea forme concrete în situaţia conflictului făţiş declanşat între gruparea „tinerilor oţeliţi" şi conducătorii mişcării naţionale române din Transilvania.
A doua scrisoare trimisă de I. Lupaş după eliberarea sa din temniţă
conţine un numitor comun care era prezent şi în mesajul către G. Coş
buc şi anume datarea cu aproximaţie a tipăririi cărţii în luna februarie
a anului 1909. Suita de epistole se încheie cu cea care dovedeşte continuitatea dialogului în spiritul unei reciprocităţi depline şi care înserează
cîteva din elementele dialogului polemic cu I. Şt. Şuluţiu, provocat de
publicarea broşurii critice a celui din urmă cu privire la monografia
despre mitropolitul A. Şaguna. Nu avem în intenţie să intrăm în amă
nunte şi nici să detaliem conţinutul lucrării respective care tratează pe
fragmente, forma şi fondul operei realizate de I. Lupaş, - concluziile
din final vor răspunde în suficientă măsură chestiunilor ridicate - , ci
rămînem cu atenţia cantonată mai cu seamă asupra explicării părerilor
din scrisorile de faţă.
Date interesante în legătură cu destinul ulterior al istoricului I. Lupaş se desprind din lectura paginilor în cauză: se relatează despre colaborarea sa cu deputatul Şt. C. Pop, despre alegerea ca membru ordinar
în comisia istorică a ,,Astrei" ca şi despre premierea monografiei de
Academia Română, în pofida urmării acţiunilor iniţiate de oponentul
critic din Sibiu. Se dezvăluie totodată cîteva din ripostele gîndite de I.
Lupaş ca să pareze activitatea potrivnică persoanei sale şi a lucrării discutate, manifestate.'\. de către preşedintele „Astrei".
3

Studii despre G.

Coşbuc,

Cluj, 1966, p. 119.
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Scrisoarea lui I. Şt. Şuluţiu către acelaşi A. Bârseanu contribuie la
introducerea deplină a cititorului în miezul problemei cu un scop precis
bine delimitat. ,,Tăcerea" pentru intervalul dintre iunie 1909, după apariţia monografiei şi aprilie 1910, cînd se tipăreşte broşura amintită şi se
scriu rîndurile de faţă, este tulburată numai de polemica dintre I. Lupaş
şi gazeta „Unirea" de la Blaj 4 • Aceasta critica cutezanţa tînărului istoric
care judeca faptele istorice în manieră proprie şi conformă cu documentele cercetate în problema dată. Anumite antecedente de ordin administrativ au impietat asupra muncii de depistare şi strîngere a materialului arhivistic. In articolul descris se mergea pe ideea preconcepută că mitropolitul I. Meţianu se arătase circumspect faţă de autor şi
faţă de modul în care intenţiona să elaboreze monografia, iar trecerea
peste părerea acestuia şi neglijarea hotărîrii comisiei de cenzurare a
manuscrisului prezentat de I. Lupaş au condus la agravarea disensiunii.
Situaţia culminează după intervenţia ministrului cultelor şi instrucţiunii
publice, contele Albert Apponyi, care atrage atenţia forurilor conducă
toare ale bisericii ortodoxe române asupra comportamentului „naţiona
list", expus în scrieri şi verificat în acţiuni practice, de profesorul de
istorie devenit ,,indezirabil" la Seminarul din Sibiu. Consecinţa acestei
crize interne grave se concretizează în mutarea celui incriminat ca protopop în Sălişte, din toamna anului 1909·3 •
În fapt, acuzele cuprinse în scrisorile trimise de către I. Şt. Şuluţiu
au un fond subiectiv şi preconceput care, dincolo de anumite greşeli
reale de interpretare sau datare, inerente oricărei scrieri monografice
ample şi mai ales debutului istoricului tînăr care reuşise să depăşească
condiţia şi genul biografic de „iz hagiografic", reiau aspecte ale disputei
mai vechi dintre cei doi mitropoliţi pentru afirmarea autonomiei din
anul 1863. Motivaţia de odinioară este actualizat{i de emitent pentru
răstimpul dintre Conferinţa naţională din aprilie 1910 şi serbările „Astrei" din 1911. Chiar dacă A. Şaguna este prezentat în antagonism cu
Şuluţiu de către monograful jubiliar care se situează în mod
deschis
drept favorabil pentru cel dintîi, politica oportunistă reclamată este judecată cu ochii şi mintea contemporanului de către I. Şt. Şuluţiu, care
dovedeşte că nu a înţeles pe deplin epoca discutată. În această conjunctură intervine momentul necesar al schimbului de generaţie în mişcarea
naţională română transilvană, cerut de către „tinerii oţeliţi" şi care, din
această pricină, sînt etichetaţi şi respinşi cu fermitate de reprezentanţii
comitetului îmbătrînit de la Sibiu. Asistăm deci la un proces de dublare
a criticii provocate de analizarea operei monografice şi pătrunderea unor
fenomene ale mişcării româneşti şi a regenerării pe tărîm tactic şi strategic, act negat şi întîmpinat cu reticenţă de către gruparea diriguitoare
a populaţiei majoritare.
Este mai mult decit probabil faptul că defăimarea făcută cu acest
prilej de I. Şt. Şuluţiu lui A. Bârseanu cu privire la metoda adoptată
faţă de Academia Română pentru ca I. Lupaş să nu poată fi premiat este
4 /I. Lupaş/, U11 răspuns detractorilor lui Şaguna. Sibiu, 1909, :-12 p.
" O. Ghibu, D. Lăpădat, în Omw7iu lui Ioan Lupas ... : Paqi•ii dintr-o arhivă
inedită, Rucure~ti, 1984, p. 96-97, vezi scrisoarea lui O.
Ghibu către E. Cristea,
din 1 î august 1909.

742

NOTE

ŞI DISCUŢII

realizată ş1 m ipoteza că adresantul ar fi trebuit să fie cel care putea
să elaboreze monografia despre A. Şaguna. Confidenţele trebuiau să fie
suportate „sine ira et studio"' în polemica izbucnită în mod concomitent
de ambele părţi. Răzbat totuşi, din păcate, anumite accente confesionale,
care dăunaseră atît mişcării naţionale în ansamblul ei cît şi cercetării
istorice, contribuind la limitarea posibilităţii de aprofundare a unor subiecte tradiţionale ale trecutului ecleziastic românesc din Transilvania.
Un alt substrat, de natură politică, menţionat mai sus, este constituit de

tentativa reuşită în final a grupării tinere din conducerea PNR, de a
revitaliza căile de evoluţie ale românimii subjugate din Ungaria duaJistă. Pe acest făgaş se canalizează şi temerile exprimate de I. Şt. Şulu
ţîu după includerea lui I. Lupaş şi I. Agârbiceanu în comitetul central
;J „Astrei". Emitentul rîndurilor cere din partea lui A. Bârseanu o
opinie, dorită desigur, imparţială şi lămuritoare în direcţia respectivă.
Cîteva accente mai tari există în ultima epistolă şi care relevă atitudinea lui I. Lupaş, care contracarează în „Tribuna" şi „Drapelul" atacurile lui I. Şt. Şuluţiu şi Valeriu Branişte în problematica spinoasă năs
cută de monografia sa istorică despre mitropolitul A. Şaguna.
Aflaţi în finalul restituirii epistolare care include dialogul polemic
minim în timp şi cantitate, dintre I. Şt. Şuluţiu şi I. Lupaş cu privire la
volumul omagial A. Şaguna şi situaţia mişcării naţionale române tran~ilvănene, discuţie critică intermediată de A. Bârseanu, nu ştim încă
nimic precis despre răspunsurile acestuia către cei doi - , considerăm că
aceasta contribuie la zugrăvirea unui aspect inedit al vieţii şi activităţii
istoricului Ioan Lupaş. Acestei laturi documentare necunoscute pînă
ncum i se pot asocia şi cîteva momente esenţiale cu privire la fenomen ul de stratigrafiere a mentalităţii epocii, în cazul elitei româneşti din
Transilvania de la începutul secolului XX, pătură conducătoare care se
afla într-un proces de regăsire de sine continuă şi de modificare permanentă întru aflarea răspunsului cuvenit şi propice împlinirii dezideratuJ ui suprem, săvîrşit justiţiar la Alba-Iulia.
STELIAN MANDRUT

ANEXE
Seghedin 11 Oct. [19]08.
I.
Mult stimate dle Bârseanu!

Sint tocmai zece săptămini de dnd mă număr şi eu intre locuitorii palatului
sumbru al purgatoriului de Ungă Tisa. Avusem de gind a vă sc:i~ imediat. după
sosirea mea aici. Dar fiind Dvs. foarte cuprins atunci cu lucranle pregătitoare
pentru conducerea adunării generale de Ia Şimleu6 , n-am aflat o~rtun a vă in:
comoda şi cu şirele mele. Voiam apoi să mai amin şi din alte motive: ca să mai
treacă din timp, să mă obişnuiesc cu noua situaţie, care nu era tocmai de dorit,
şi să mi
se mai treacă ascuţişul amărăciunii, ce mă cuprinsese la început. ..
• 7 august 1908, vezi revista Transilvania.
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Acum observ, că cele 10 săptămîni au trecut destul de repede, fiindcă am
fost încontinuu ocupat, de dimineaţa pînă seara cu cititul. Mi-au adus O Iadă
cu 50-60 de cărţi privitoare toate, sau cele mai multe Ia epoca lui Şaguna, pe
care am străbătut-o, slavă Domnului, ,.durch und durch" 7, cum ar zice neamţul.
După ce
am isprăvit cu cititul m-am apucat să aştern pe hîrtie rezultatul. Am
scris o prefaţă de vreo 10-12 pagini 8 , foarte muncite şi răzgîndite! Cred, că o
să reuşesc a ciştiga nu numai prin ea, ci şi prin ce va urma, consimţirea şi
plă
cerea Dvs., care m-ar bucura foarte mult. Decît, simt acum, că această prefaţă
cere. să urmeze după ea un lucru mare, atît de mare, incit, ţinînd seamă de modestia puterilor mele, dacă îmi permit a spera în desăvîrşirea lui, o fac numai
bazat pe concursul preţios, ce mi-au promis aproape toţi istoriografii noştri de
seamă. Cele trei săptămîni cit voi mai zăbovi aici, cred, că voi ajunge cu povestirea vieţii lui Şaguna pînă către a.rnul] 1850~ .. Va fi splendid capitolul I. despre
mama lui: Anastasia! Pentru vremurile de la 1850 încoace simt încă lipsa unor
cercetări în arhivul consistoriului, pe care nu le voi putea face, decît dacă se
va
îndura Prea Veneratul a-mi da un concediu sau a-mi reduce din numărul orelor, ceea ce, cunoscînd .. rezoanele" multor „prea cuvioşi", nu cred că se va întimpla. M-aţi îndatora mult, dacă aţi scrie, - fără a spune că la rugarea mea - ,
unora dintre cei competPnţi, în acest sens, fiindcă ştiu, că cuvîntul Dvs. e ascultat de toţi, chiar şi în Sibiul despoţilor şi neascultătorilor...
Tot asemenea cred, că ar fi bine, ca un om cu autoritate, să sfătuiască pe
fratele Goga a se lăsa de ziaristică şi de cuvîntări pe la adunări politice, căci în
vremuri vijelioase ca cele de azi, ca din senin poate .ţă cadă un trăsnet asupra
rezultatelor noastre de luptă culturală şi strădanie semicentenară. Eu i-am spus,
de nenumăratP ori, dnr n-am fost ascultat niciodată! (Comunicare intimă!)
Pe cînd credeţi că veţi putea isprăvi studiul despre „Şaguna şi Braşovenii"?
Rugindu-vă să arătaţi din parte-mi respectuoase sărutări de mină stimatei
Dne şi să primiţi expresia devotamentului meu, sînt al Dvs. stimător: Dr. I. Lupaş.
/Biblioteca centrală universitară Cluj-Napoca, cores_pondenţa Andrei Bdrseanu,
vol.. II, fila 100-101: vezi in continuare BCUCN, coresp. Bâr.~eanu, vol. II./

II.
Sibiu, 12 XII 1908'

Mult stimate dle profesor!
Vă

primiţi
călduroase.

din parte-mi, cu ocazia zilei Dvs. onomastice, felicitările
cele mai
Al Dvs. devotat: Dr. I. Lupaş.
P.S. Profit de ocazie a vă întreba, dacă aţi primit în cursul lunii octombrie o
epistolă din Seghedin, şi în care era vorba de lucrarea comemorativă pentru Şa
guna. Vă aduc totodată la cunoştinţă liotărirea, de a se da întreg materialul la
tipar cu începutul lunii februarie. Cu profundă stimă: I. Lupaş.
rog

şi

/BCUCN, coresp. A. Bârseanu, voi. II, fila 102. /

III.
Sălişte,

17 IX. 1910.

Mult stimate dle profesor,
Primind epistola Dvs. din 11 l.c., am căutat prin repertoriile mele de istorie·
am trimis dlui deputat C, Pop citeva indicaţii de izvoare istorice, în care eventual ar putea să găsească vreo informaţie mai sigură cu privire la chestiunea ce·
ii preocupă.

şi

Un fel de „de-a lungul şi de-a latul".
Prefaţa monografiei, respectiv paginile 3-10, sînt datate în Seghedin, luna:
octombrie 1908.
9
Vezi partea a IV-a din lucrare.
7

8
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Vă mulţumesc pentru felicitările ce-mi adresaţi ca unui „nou" membru în
l'Omitetul „Asociaţiei" 10, deşi, ca să fiu sincer, trebuie să vă mărturisesc, că pînă
,,tă în fruntea ac!c'stei înalte instituţii culturale un zăpăcit şi perfid, ca „venera;Jilul" Şuluţu, nu voi putea participa cu drag la şedinţele comitetui!Ji.
Nu mă pot răbda a nu vă comunica şi Dvs., de ce intrigi stupide a făcut
uz acest bătrîn răutăcios împotriva mea şi împotriva cărţii mele la Academie.
lnainte de începerea sesiunii generale din a.c., a tipărit în Sibiu o broşurică
de 10 pg. 11 , pe care însă n-a îndrăznit să o pună în circulaţie, ci a trimis-o numai membrilor Academiei Române, 1mplorîndu-i pe aceştia, să nu se ocupe de
,·:1rtea mea.
După ce umple 9 pagini cu excerpte din binecunoscutele-i bazaconii istorice,
intitulate pretenţios: Memorii, şi cu autoexhibiţiuni caraghioase, îşi încheie bro·:ura cu următoarele şire caracteristice şi care, după modesta mea părere, sint
proprii a descalifica cu desăvirşire pe preşedintele unei societăţi literare şi culturale: ,.ln cartea aceasta (adică a mea despre Şaguna) sînt episoade tendenţios
descrise, care vor provoca furtună (?) acum cînd avem trebuinţă de ce:1 mai ma,·~
~olidaritate naţională. Ar fi foarte de dorit, ca Academia să nu se ocupe tn ano:L
acesta cu cenzurarea acestei cărţi, scrise de un tînăr fără experienţă" .
.,Drept aceea, eu broşura aceasta numai onoraţilor domni membri ai Academiei am trimis-o, în strictă conftdenţă, şi mă rog să fie primită ca expresiunea
c-clei mai curate iubiri pentru naţiunea română şi de stimă şi respect, ce-l pă~
trez onoratei Academii".

Sibiu în 12 aprilie 1910.,

I.
Aşadar iat:i în ce
către naţiunea română":

Şt. Ş.

chip îşi exprimă un „venerabil" preşedinte „iubirea sa
prin o intrigă perfidă şi năroadă contra colegului său din

<secţia istorică!
..:-::..iruc că

membrii Academiei i-au dat bătrînului un bobirnac meritat, premiind cart~a mea 12 •
Cu toate acestea nt1r-mi vine să-l las pe Măria Sa Şuluţu cu atita. Ci pindesc ocazia potrivită spre a-l demasca, să ştie şi lumea noastră românească din
Ardeal, în cine îşi pune încrederea şi pe ce soi de cavaler din tufă recomandă
cu orice ocazie ca „exe,nplu tinerilor".
Broşurica lui se află acum în posesia mea din graţia unui academician, care
mi-a trimis-o, ,.ca să ne cunoaştem oamenii" ...
Scuza-ţi [sic n. red.], vă rog, dacă v-am răpit prea mult timp cu împărtă
şira acestei vitejii şuluţene ...
Cu profundă stimă: I. Lupaş
Complimente stim.[atei] doamne Bârseanu
/BCUCN, coresp. A. Hcîrseanu, voi. II, fila 104-104 bis./

IV.
Sibiu, 30 Aprilie 1910.

··;·,..,
.:;, ",A··~.

Stimate domnule coleg!
lntr-o cauză de tot neplăcută, vreau să vă atrag atenţiunea. Din alăturata
broşură veţi afla totul,
Cartea lui Lupaş afară de mine în Sibiu nimeni n-a citit-o; dar chiar dacă
ar fi citit-o, nimeni n-ar fi înţeles-o, pentru că nici unul nu cunoaşte istoria con10 Este vorba de adunarea generală din 18-19 septembrie 1910, de la Dej,
vezi în Transilvania, nr. 5, 1910, p. 384,
11

ronul

Scriere

comemorativă

la serbarea

centenară

a

naşterii

mitropolitului ba-

Şaguna,
12

Sibiu, 1910.
Premiul Adamachi, în AAR, II, tom. 32, 1909-1910,

Bucureşti,

1910, p. 25i.
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temporană. După ce le-am spus cu graiul unele din greşelile şi falsificările
lui
Lupaş, toţi au zis, cu deosebire Mitropolitul, că le pare rău pentru că n-au încredinţat această lucrare din toate punctele de vedere importantă
şi
gingaşe,
Dvoastre. Mitropolitul l-a numit pe Lupaş: un tinăr şuteat1 3 • Eu însă ii numesc:
fanatic; căruia ii lipseşte creşterea. ln monografia comunei Sălişte 14 batjocoreşte

pe episcopul Aaron; in Anuarul seminarului 15 pe episcopul Lemeni; iar în cartea
cutează el, un dascăl din seminar, să dăscălească partidul naţio
nal, în frunte cu mitropolitul Şuluţu. Cutează a se face judecător, într-o cauzf1,
despre care lns~i Şaguna a dispus cu limbă de moarte: nu cumva să se dea
anză 16 la poLemii.
Trebuie să ştiţi, că cu ocaziun-2a conferinţei din luna aceasta1 7 , mai mulţi
fruntaşi care au citit cartea, şi-au e}:primat temerea, că uşor s-ar putea naşte o
furtună, care ar periclita solidaritatea intelectualilor. Atîta ne-ar mai lipsi!
Cartea se află la Academie spre premiere. Cei din România n-au nici o
idee despre istoria noastră contemporană. Cei de la noi: Marienescu 18 e om de
omenie, dar e al doilea copil; el a recomandat şi pe Mangra de membru în Academie. Moldovănuţ 19 nu merge la Academie, nu se ocupă cu ştiinţe; Puşcariu20 e
interesat, fratele său vicarul21 a fnduplecat să facă Lupaş ceea ce a făcut. Aşa
mi-au spus unii care cunosc :ifacerea.
Sînt provocat din mai multe părţi să rectific acea carte tendenţioasă, eu
pentru lumea aceasta n-aş face-o, pentru că Şaguna ar ieşi foarte blamat, pe
baza dovezilor şi documentelor, ce s-au găsit în timp după moartea dînsului.
Posteritatea va vedea ce va face, noi însă avem datorinţa să înconjurăm tot
ce ar putea provoca dezbinarea.
Nu cred că Academia să poată sau să vrea să premieze o astfel de lucrare,
tendenţioasă, provocatoare şi în mod obraznic falsă. Momentele pe care eu le-am
fixat în broşură ajung să blameze pe „istoric" şi „istoria" sa.
tn Blaj sînt mulţi bărbaţi vrednici, dar sînt şi unii, care s-ar bucura dacă
ar putea face un capital din acestă afacere. Dacă Academia ar premia cartea, ar
fi o dovadă că aprobă ceea ce se cuprinde în ea; atunci nimeni n-ar mai putea
împiedeca irumperea furtunei.
Aceasta am dorit să vi le spun: ad fideles aures22•
Vă poftesc sărbători fericite.
comemorativă,

Iosif

Şterca Şuluţu

/BCUCN, coresp. A. Bârseanu, voL. II, fila 147-148./

V ..

Sibiu, 17 X. [1]910.
Stimate domnule coleg!

[... ] Acum vin eu
mod obraznic de Lupaş.

Dvoastră
privinţă. Cei

cunoaşteţi
mulţi

mai

să vă

cer

părerea

Dvoastre, în afacerea,

provocată,

în

întreaga afacere. Am primit mai multe epistole în asta
zic: să-l ignorez, să nu-i răspund nimic pentru că: repu-

13 Pripit.
u Citeva pagini din trecutul comunei

Sălişte.

Schiţă

istorică.

Sibiu,

1903,

20 p.
15 Contribuţiuni la istoria culturală şi politică a epocii lui Şaguna în Anuarul .. . XXIV, 1907-1908, p. 3-66; XXV, 1908-1909, p. 3-44.
18
17

Motiv.
Se referă probabil la

respectivă.
18 Atanasie

Conferinţa electorală

M. Marienescu (1830-1914).
Ioan Micu Moldovan (1833-1915).
20 Ioan cavaler de Puşcariu (1824-1911).
21 Ilarion Puşcariu 11842-1922).
!2 Rămlie Intre noi.
19

a PNR de la Sibiu, din luna
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taţiunea

mea in ţară, nu numai la români, ci şi la maghiari şi saşi e astfel înteincit nu-mi poate deroga o astfel de stupiditate.
Eu aş putea să-l zdrobesc; dar mă tem că pe tema aceasta, s-ar provoca o
luptă şi o ceartă, precum în ţara aceasta nu s-U. mai pomenit.
Deşi nu eu, ci alţii ar rămînea cei blamaţi; acuma în toiul pertractărilor de
împăciuire cu
guvernul, a provoca o dezbinare naţională ar fi un păcat strigător
la cer; mai ales acum cînd Asociaţiunea vrea să-şi serbeze jubileul în anul viitor la Blaj, ar lua dimensiuni neprevăzute. La toate acestea Lupaş, ba poate nici
alţi „tineri oţeliţi" n-a ::ugetat.
Astfel de intenţiune m-a condus şi atunci cînd m-am adresat la membrii Academiei, ca nu oarecumva să se provoace în public o ceartă, care ar periclita solidaritatea naţională, aici la noi în ţară, de care avem o aşa mare trebuinţă.
Nu m-am decis încă: ce să fac. Vă rog: spuneţi-mi şi Dvoastră părerea fără
meiată,

rezervă.

Aici membrii comitetului, după alegerea din Dej, au vrut să-i dea. cu toţii
,demisiunea, şi numai eu, i-am reţinut. Toţi zic că Lupaş şi Agârbicean ar fi
trebuit să intre
ca membrii supleanţi în Comitet; iar Dr. Beu23 şi protopopul
onorar Bunea 24 ', care, ca membri supleanţi de un lung şir de ani, şi-au cîştiga\
merite, aceştia ar fi trebuit să fie aleşi membrii ordinari.
Cînd ne vom întîlni, cu grai viu mai multe.
Acestea: ad fideles aures.
Primeşte sincere salutări
Iosif ,';,terca

Şuluţu.

/BCUCN, coresp. A. Bârseanu, voi. III, fila 149-150 ../
VI.
Sibiu, 18 I. [1]911.
Stimate domnule coleg!

[ ... ] E o chestiune foarte gravă la ordinea zilei. Lupaş şi-a dat demisia din
comitet25 , într-un stil revoltător, zice că: cu un ..,individ" precum sînt eu, care
prin broşura „clandestină", cit şi prin „diatriba vulgară şi execrabilă din coloanele
Drapelului 2G am dovedit că pot să mă pretez 1a nişte moravuri literare, care cornpromit adînc prestigiul Asociaţiunei noastre". Promite că va urma împotriva mea
pe cale ziaristică, precum a făcut pînă acum., .. (convocare la conferinţă). Numai
astfel cred eu că se poate evita un scandal, pe care, precum se vede, Lupaş în
nesocotinţa şi răutatea sa l-ar dori.
Primiţi salutările mele cordiale.
Iosif

Şterca Şuluţu

/BCUCN, coresp. A. Bârseanu, voi. III, fila 151-152. /
VII.
[19091
Prea iubite domnule

Coşbuc!

Cînd am avut fericirea a vă vedea, pentru scurtă vreme27 iaraş1 m mijlocul
nostru, în oraşul, a cărui revedere v-a deşteptat atitea amintiri ale tinereţelor
avîntate şi harnice2 8, mi-am luat îndrăzneala a vă ruga să contribuiţi şi Dvoastră
Ilie Beu, membru corespondent al secţiei ştiinţifice a „Astrei".
Arsenie Bunea, la fel,
I. Lupaş nu mai figurează în dările de seamă a şedinţelor „Astrei", vezi
fa Transtlvania, nr. 6, 1910, p. 466, 467; nr. 1, 1911, p. 77-79.
28
Vezi seria de articole scrise de I. St. Şuluţiu în Drapelul, nr. 129-134, din
nov.-dec .. 1910 şi răspunsul lui I. Lupaş din Tribuna, nr. 247-248, nov.-dec.
1910, p. 274-276 şi dec. 1910-ian. 1911.
27
După amnistie, Coşbuc se afla în vizită la Sibiu, în vara anului 1908.
28 Coşbuc a fost redactor la Tribuna sibiană între august 1887 şi toamna anului 1889.
23

24

25
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cu cîteva pagini la o lucrare comemorativă, ce se pregăteşte acum din incidentul
împlinirii celor 100 de ani de la naşterea mitropolitului Şaguna. Şi am fost norocos a obţine din partea Dvs. promisiune, că veţi contribui cu un articol despre·
„Biblia lui Şaguna", mai ales despre limba in care e tradusă, in comparaţie cu
limba bibliilor lui Klein, a celor din Petersburg şi Buzău.
Deoarece termenul punerii sub tipar a cărţii menţionate s-a stabilit pe începutul lunii februarie,_ vă rog, să aveţi bunătatea a pregăti, dacă e posibil, pină
la acest termen, paginile, care vor fi o contribuţie preţioasă, sporind valoarea
acestei cărţi.
ln aşteptarea acestor pagini, pentru care vă anticipez mii de mulţămite, in
numele tuturor care citesc cu drag şi cu sinceră admiraţie scrisul Dvoastră, rămin
cu profundă stimă
Ioan Lupaş
prof. la Semin./arul/ ,.Andreian"
(Walkmilhlgasse 7.)

32
/Biblioteca Academiei Române, S - - - - /
CLXXIX

THE CONTROVERS BETWEEN IOSIF ŞTERCA ŞULUŢIU AND IOAN
CONCERNING THE MONOGRAPHY ABOUT ANDREI ŞAGUNA
(1908-1911)

LUPAŞ

(Summary)
The article is based upon some correspondence between Iosif Şterca Şuluţiu
and Ioan Lupaş with professor Andrei Bârseanu. The documents are kept at the
University Library in Cluj-Napoca. Thus, the author describes an original aspect
from the life and activity of the historian I. Lupaş, namely the way in which he
wrote the monography about Andrei Şaguna. The letters between 1908-1911 reveal
interesting moments of the debate concerning the discussed volume, debate mediated by Andrei Bârseanu. The studying of these letters favours the finding out
of certain data relevant for the Romanian National Party, such as the ideological
movement among its leaders and the friction between the young generation and
the old leaders regarding the politica! tactics and strategy.

LEGATURILE DINTRE DOI ISTORICI TRANSILVANENI:
CONSTANTIN MOISIL ŞI IULIAN MARŢIAN

Viaţa a oferit românilor transilvăneni cadre diferite de manifestare
sau, adesea, i-a obligat să trăiască departe de ţinuturile natale. Cele mai
fericite condiţii - înainte de 1918 - erau acelea, dealtminteri împărtă
~ite de o pleiadă de învăţaţi, de a lucra în Regat şi printre fraţii de
a1c1„ Unul din cei ce a avut o astfel de şansă, fără însă să se fi desprins niciodată de ai săi, a fost C. Moisil1. Ce anume i-a unit, le-a susţinut trează conştiinţa românească şi de transilvăneni - , care
au
fost resorturile şi legăturile lor continue, rămîn aspecte ce intră deopotrivă în istoria culturii cît şi a unora dintre ştiinţe 2 • Unele din aceste
.aspecte se desprind şi din corespondenţa lui C. Moisil cu I. Marţian, ultimul fiind o personalitate tipică intelectualităţii româneşti din Transilvania primelor decenii ale veacului al XX-lea 3 •
Din Tulcea, la 15 ianuarie 1908, C. Moisil îi scria prietenului său,
adresînd totodată „complimente tuturor năsăudenilor", că-i înapoia dup{1 2 ani - manuscrisul Repertoriului arheologic, care „Probabil va
sosi cu oarecare întirziere, că.ci Dunărea se trece foarte greu". Cu acelaşi prilej îi trimite pentru colecţie 2 monezi: una emisă sub Mircea cel
Mare şi alta din vremea lui Ioan Tihomir Basarab 4 • Considerînd istoria
naţională subiect comun, C. Moisil atrăgea atenţia corespondentului său
despre seria de articole tocmai apărute în „Convorbiri literare", semnate
de Th. Antonescu şi Al. Tzigara Samurcaş, asupra culelor, apreciind că
„Dta ai putea să intervii în polemica lor, dind lămuriri despre vechile
-cetăţi din Ardeal,
pe care Ic cunoşti atît de bine" 5 . Comunicîndu-i că

Datele personale la Ilie Ţabrea, Constantin Moisil, Bucureşti, 1970.
Istoricii ardeleni, care „siliţi de împrejurări a trece în patria liberă au trebuit să părăsească preocupările de acasă şi să-şi însuşească pe ale celor de aici",
cf. Al. Lapedatu, Istoriografia română ardeleană, Bucureşti, 1923, p. 19.
3
Despre Iulian Marţian (1867-1937), ajuns maior în armata austro-ungară,
se poate afirma că a fost purtat de un interes continuu pentru istorie, în primul
rînd arheologie. Profitind de independenţa sa financiară - realizată din postura de
preşedinte al Băncii din Năsăud el a investit enorm într-o colecţie de referinţă
(donati\ parţial :Muzeului din Năsăud şi Institutului de Studii Clasice din Cluj),
a stip2ndiat activitatea de săpături arheologice ca şi formarea unor valoroşi tineri
români. a donat numeroase bunuri culturale Academiei Române, Muzeului de artă
popularii etc. A întreţinut relaţii cu prestigioase personalităţi şi instituţii de specialitate: N. Iorga, S., Mehedinţi, ,\I. Tzigara Samurcaş, G. Vilsan, Finaly Gil.bor,
Carl Maser, Karl Fuchs, I. Szornbathy, Robert von Schneider, H. Reinerth ş.a.
Privitor la personalitatea sa vezi C. Daicoviciu, Necrolog, în ACMIT, IV, 1932-1938,
p. 458.
• Scrisoarea în Arh. Stat. Bistriţa, Fond V. Şotropa, Dosar 6, f. 10-11.
" Idem. Lui Marţian i se recunoaşte astfel calitatea de cercetător ce a stat,
desigur, şi la numirea sa - singurui dintre români! - ca membru al Comi5iunii
Monumentelor Istorice din Ungaria. Subiectul in spe va fi tratat de el în „Ră1
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,,am făcut anul trecut o mulţime de excursiuni arheologice în Dobrogea;
am să le descriu, dar abia la toamnă", C. Moisil nu uita să se intereseze
de starea lucrării lui Marţian, realizată în colaborare cu pictorul Simon,
asupra miniaturilor din colecţia acestuia 6 •
In corespondenţa dintre cei doi învăţaţi, firesc, subiectele de istorie
generală ocupă locul principal, dovada făcînd-o serviciile de informare
ce şi le aduc reciproc. Astfel, Marţian îi împrumuta curent documente pe
care C. Moisil le copiază, urmărind mai ales peceţile şi sigiliile. Convins
de necesitatea valorificării lor, el îi propunea „o publicaţiune, care să
apară de 2-3 ori pe an şi în care să se cuprindă bogatul material ce
există în Năsăud, la Dta, Şimon şi Artene Mureşianu plus reproducerea
ornamentelor din vechiJe D.tal.e codice. Cred că s-ar putea realiza şi am
să mă pun pe lucru, dacă eşti şi Dta de această părere". Precon:zînd o
astfel de valorificare, ,,în volume de cîte 150-160 pg. formatul « Vieţii
Româneşti» şi avînd fiecare volum cîte 2-4 table colorate reprezentînd
miniaturi şi ornamente. Titlul ar fi d.e. «Documente şi relaţii _istorice şi
arheologice din Ardeal», aşa că în fiecare volum pe lingă documente şi
notiţe istorice, s-ar cuprinde şi notiţe arheologice" 7 , C. Moisil pre:i"igura
o serie de mare necesitate pentru reflectarea istoriei românilor.
Dealtminteri fiecare prilej epistolar era folosit pentru informaţii~
îi arăta că la Academie exista Cronica lui Şincai (1844), din care se publicase doar un volum; îi cerea cuprinsul scrisorilor dintre Sig. Bathory,
Matei Basarab, Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan, pe care Marţian le avea
în colecţie 8 •
La finele anului 1908 Moisil scria că „este foarte mult ocupat cu
aranjarea materialului şi redactarea textului «Escursiunilor arheologice
în Dobrogea» şi, în acest sens, ,.Articolele din «Convorbiri (literare),►
sunt numai fragmente din studiile pregătitoare pentru «Escursiuni». Intreaga lucrare va cuprinde 3 părţi: 1 De-alungul limes-ului roman, în
cari voi descrie rtoarte localităţile romane de pe malul Dunării şi din interiorul Dobrogei, dela Durostor (Silistra) pînă la ţărmul mării. 2 Cetăţile
greceşti din Dobrogea, adică descrierea ruinelor şi
istoricul cetăţilor
Istros, Tomis, Callatis. 3 Tezaurul de la Bădila, studiu asupra vechei
numismatice româneşti" 9 •
Ştirile ce priveau propria-i muncă, le completa totdeauna cu altelece-l interesau pe colecţionarul năsăudean. Ca de exemplu: ,,Monseniorul Netzhammer 10 nu si-a scos încă Iu-crările în volum. U11ima brosură
a sa este «Wiihrend lder Revolution durch Mazedonien ..., o foarte interesantă descriere de călătorie prin Macedonia, în care laudă pe aromâni.
parcă ar voi să-i convertească la catolicism. De altfel - , sublinia C. Moivaşul"
Dăianu.

fiind îndemnat

şi

de un alt

fruntaş

al

intelectualităţii transilvănene,

Elie

6 Idem. Revine în 1910, într-o carte poştală, propunindu-i „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice" ca loc de publicare.
7 Scrisoare, Poiana Ţapului, 9/22 august 1908, in loc. cit., Dosar 6, f. 1.
8 Ibidem.
• Scrisoare, Tulcea, 22 noiembrie/5 decembrie 1908, f. 2-3.
10 K. Netzhammer, episcop catolic la Bucureşti, pasionat cercetător şi colec-ţionar, autor al unor importante Lucrări de istorie şi memorialistică.
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sil - am intrat în tratative cu un om de încredere al lui, ca să-ţi trimit şi Dtale broşurile cite mai sunt, căci din comerţ nu se pot căpăta" 11 •
Repertoriul lui Marţian - prima lucrare de specialitate de acest
tip din istoriografia veche românească - a stîrnit un interes firesc. C.
Moisil declarînd: ,,am rămas uimit de mulţimea datelor ce conţine şi de
marele număr de opere consultate. Primeşte prin urmare sincerele mele
felicitări pentru această frumoasă şi merituoasă lucrare, despre care
sper să public în curînd şi o dare de seamă într-o revistă de specialitate
<le a noastră. De altă parte am de gînd să te imitez publicînd şi eu un
indice asupra localităţilor istorice din Dobrogea, de sigur cu mult mai
restrîns decît al Dtale" 12 •
Subiect permanent, numismatica revine mereu în preocupările celor
doi istorici. Aşa, în 1914, C. Moisil se interesa de colecţla de „monete barbare" a grofului Desewffy, adăugind, normal, informaţii privitoare la documentele pe care Martian intentiona să le vîndă. pe altele să le doneze
Academiei Române 13 . Insetat de cunoaşterea documentelor, C. Moisil cerea date noi asupra Evangheliarului de la Feleac 14, pe care „aş vrea să le
public, împreună cu panaghiarul ce mi-ai împrumutat, în nr-ul proxim
al Buletinului" 15 .
Ca o recunoaştere firească a preocupărilor, dar şi - esenţial - datorită propunerii lui Moisil, I. Marţian era ales în 1919 ca membru corespondent al Societăţii Numismatice Române. Argumentul alegerii sale era
explicit precizat astfel: ,,Activitatea ce aţi depus-o pînă acum pentru colecţionarea monumentelor numismatice şi pentru publicarea informaţiu
nilor privitoare la descoperiri de tezaure monetare, ne face să sperăm că
veţi fi pentru Societatea noastră un preţios reprezentant, care să ne informeze despre descoperirile monetare din ţinutul Năsăudului" 16 . Era şi
aceasta o expresie a continuului interes pe care C. Moisil l-a păstrat locului natal şi oamenilor de cultură de acolo. Legăturile sale cu Marţian
arată, desigur, preocupări esenţialmente ştiinţifice, care cu atît mai mult
ilustrează modul în care savantul ajuns de-acum o personalitate naţio
nală (preşedinte al Societăţii Numismatice Române, director generai al
Arhivelor Statului, numismatul Academiei Române) - se îngrijea de cunoaşterea istoriei transilvănene.
11 Idem, nota 9. Subtil şi condescendent ironic, C. Moisil îşi lntreba şi Indemna
corespondentul: ,,Ce achiziţiuni noi ai mai făcut? Pe ce bibliotecă nobiliară ai mai
pus mina? Mni scrie-mi din cind în cînd, ori de cite ori afacerile de bancă îţi dau
răgaz. Salutări cordiale Dtale, complimente năsăudenilor."
12 Scrisoare, Tulcea, 3 februarie 1910, in loc. cit., Dosar 6, f. 5.
13 Vezi scrisoare, Bucureşti, 4/17 august 1914. Din fosta lui colecţie au ajuns
la Academie mai multe piese numismatice, de bibliologie şi documente, ,.drumul"
lor fiind înlesnit de C. Moisil; altele, de artă populară şi etnografie, au intrat, prin
donaţie, în colecţia Muzeului de artă populară condus de Al. Tzigara Samurcaş,
incepînd din 1908, un rol activ jucînd fratele lui C. Moisil, Iuliu, ce a îndeplinit
aici, cîţ1 >"a ani, funcţia de secretar.
" Evangheliarul - deţinut de Elie Dăianu în custodie - îi fusese împrumutat
fără ştirea custodelui, care-l reclamă îngrijorat de soarta preţioasei tipărituri, cf. Joc.
cit., Scrisoare E. Dăianu, 20 februarie 1907, Dosar 4.
13 Idem, supra nota 13.
18 Scrisoare, antet Societaitea Numismatică Română, 18 mai 1919, Ioc. cit., Dosar 6, f. 8.
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In anul 1920, cînd se republică Repertoriul, el scria: .,Iubite Frate
te felicit pentru «Repertoriu». E o lucrare admirabilă, care va aduce mari servicii celor ce se ocupă de chestiile arheologice şi numismatice. Singurul defect e, că n.u are şi o hartă, cum avea
ediţia nemţească ... Mi-a plăcut prefaţa ... Cine are urechi de auzit, sc"1
audă ... " 17 • Folosind ocazia şi de această dată el îi solicita lui Marţian „o notiţă despre moneta dacă cu inscripţie ar fi bine venită; mi-ai
mai p_utea scrie ceva despre tezaurele găsite de tine sau ciespre alte chestii numismatice ardelene" 18 •
Dintr-o altă scrisoare, din iama anului 1921, cunoaştem alte aspecte
privindu-i pe cei doi învăţaţi. Astfel, la Bucureşti - spune Moisil
.,«Comorile ardelene» au făcut o foarte bună impresie în toate cc'tcurile
dirturăreşti, căci pentru mulii che1;tiile acestea erau prea puţin cunoscute". Apoi, «:'.\fonetcle dace,. n-au putut apare decit de curînd din cauz..,
ilustraţiilor. Cu toată osteneala ce şi-a dat zincograful n-a putPt <:coate
bine decît cele 2 monete ce s-au publicat, celelalte a trebuit să le hs afară
şi să le public numai descrie1ea. Mi-ar place însă mult şi ai foc0 mare
serviciu arheologiei noastre, dacă ai publica în «Cronica» sct:•·t, c:c" icole
despre obiectele antice mai importante din colecţia ta, sau ~tiri ci,·spre
antichităţile din Transilvania. De aceea i-am dat «Cronicii» şi un cracter
general arheologic, ca să putem aduce la cunoştinţa publiculni comorile
noastre arheologice. Prin urmare trimite -mi ce crezi mai potrivit şi public
cu plăcere" 19 .
Cu acelaşi prilej, numismatul îi mai comunica o ştire care confirmă
aspecte legate de activitatea lui Marţian pe linia oci·r:.tirii mo~umentelor
istorice, şi anu_me: ,,Ştiam că faci parte din CMI (Comisiunea Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, n.a.) şi mi-a spus Lapedatu că
prima publicaţie a Secţiei voastre va fi lucrarea ta despre cetăţile dace.
I-am recomandat-o şi eu călduros şi după cum am înţeles dela el, mi't
aşteptam să apară prin octombrie trecut" 20 •
Şi cu alte ocazii C. Moisil nu-l va uita pe prietenul său mai vîrstnic.
O dovedeşte, de pildă, circulara trimisă la 2J noiembrie 1923 privitor la
înfiinţarea „Revistei arhivelor" 21 , cu care ocazie i se adresa lui l\farţian
invitaţia de colaborare la această prestigioasă publicaţie editată din iniţiativa proaspătului numit director general la Arhivele Statului.
Probînd - şi prin intermediul ştirilor cuprinse în corespondenţa utilizată de noi interesul nestrămutat purtat istoriei în general, şi istoriei
Transilvaniei în primul rind, pe aceasta înţelegînd-o ca parte componentă
a istoriei românilor, cei doi învăţaţi transilvăneni, C. Moisil şi I. Marţian,
oferă peste decenii revelaţia unor frumoase şi fructuoase relaţii de colaborare ştiinţifică şi omeneşti. Prietenia dintre ei, izvorîtă din iubirea dP
neam, de locurile şi oamenii Năsăudului, cultivată în spiritul unei tradiţii
Marţian. Iţi mulţumesc şi

17 Idem, 30 decembrie 1920, loc. cit., Dosar 6, f. 13.
ie Ibidem. Vezi şi C. Moisil, Dare de seamă despre Re_pertoriul arheologic, in
.,Cornica.. , nr. 9-10, 1921.
11 Scrisoare, antet Societatea Numismatică Română, 1 decembrie 1921, loc. cit.,
Dosar 6, f. 13.
zo Ibidem. Cu acelaşi prilej ii cerea să-i trimită lui L. Ruzicka, numismat vienez, un exemplar din Repertoriul arheologic.
21 Invitaţia în loc. cit., Dosar. 6.
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ce includea şi obligaţia de a le
şi contribuţia la istoria Ţării teşti sau preocupări ştiinţifice,

reflecta acestora istoria lor specifică - ca
ilustrează elocvent nu numai stări sufleci şi spiritul raporturilor dintre românii

transilvăneni.

IOAN OPRI.<;

CORRESPONDENCE BETWEEN TWO HISTORIANS FROM TRANSYLVANIA:
CONSTANTIN MOISIL AND IULIAN

MARŢIAN

(Abstract)
The letters included in this selection of Correspondence between C. Moisil and
I. Marţian provide evidence about the traditional links between Romanian intellectuals. They discribe some of the cultural and scientific realities in the first three
decades of the twentieth century that were common to all the regions inhabitated
by the Romanians and were sponsored by Bucharest-based institutions. The two
historians, both of them natives of the Năsăud county, Transylvania, reflect in
their correspondence their specific research interests and their concern for the appropriate preservation and utilization of various historical sources.

CONTRIBUŢII PRIVIND AC'TIIV!ITATEA LUI ONISIFOR GHIBU
PENTRU REALIZAREA DESAVIRŞIRII UNITĂŢII NAŢIONALE
(1916-1918)

Intrarea României în război de partea puterilor Antantei, la 15/28
august 1916 a creat o vie satisfacţie între românii de pretutindeni, mobilizînd toate energiile în scopul înfăptuirii idealului naţional. În primele
rînduri s-a aflat cunoscutul om de cultură patriot: Onisifor Ghibu 1• Numărul inaugural al revistei Gazeta Ostaşilor, publicaţie destinată luptăto
rilor de pe front, editată de guvern, conţine un articol semnat de marele
pedagog intitulat Doamne ajută-ne. Articolul evidenţiază continuitatea
luptei poporului român pentru independenţă şi unitate naţională arătînd
că ,,de o mie de ani ne-am rugat, am plîns şi am murit în aşteptarea zilei
celei mari, care trebuia să vie odată". Era de fapt ziua aşteptată de nenumărate generaţii de înaintaşi, de întreaga naţiune română. Autorul subliniază în continuare caracterul drept al participării României la război,
declarînd cu tărie că „noi nu vrem să cucerim pămîntul altora, voim să
luăm îndărăt pămîntul nostru", acaparat pe nedrept de străini. Prin acest
război românii doreau să elibereze Transilvania şi Bucovina, străvechi teritorii româneşti, deslegînd astfel din robia austro-ungară patru milioane
de fraţi. Erau pămînturile în care „îşi dorm somnul de veci arhanghelii
neam11lui nostr 1 Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare", de numele cărora
sînt leg.ate înalte virtuţi ostăşeşti, momente cuQminante ale luptei românilor pentru apărarea gliei strămoşeşti şi unirea într-o singură ţară a tuturor teritoriilor locuite de ei. Onisifor Ghibu exprimă în acelaşi timp
hotărîrea românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor de a face orice
sacrificii, inclusiv de vieţi omeneşti pe cîmpul de luptă pentru înfăptuirea
visului de reîntregire naţională 2 •
Pătrunderea armatei române în Transilvania a creat o vie satisfacţie
în sufletul lui Onisifor Ghibu. într-un articol care a văzut lumina tiparului în numărul doi al aceleiaşi gazete, marele patriot se adresa soldatului de pe front, a cărei credinţă că luptă pentru idealul sfînt al unităţii
naţionale trebuia întărită. El subliniază că de o mie şi opt sute de ani
poporul nostru a trăit o viaţă de suferinţe, de necontenite nădejdi. Era în
1

1 Onisifor Ghibu s-a născut la Sălişte (Sibiu), la 31 mai 1883, într-o familie
de ţărani. Urmează studiile gimnaziale şi liceale la Sibiu şi Braşov iar apoi este
student Ia Bucureşti (1905-1906), Bwiapesta (1906-1907), Strasbourg (1907-1908),
Jena (1908-1909). La Jena îşi susţine teza de doctorat. lntre 1910-1914 este inspector general a1 invăţămîntului primar din Transilvania. ln noiembrie 1914 se refu1t1ază la Bucureşti, unde intre 1915-1916 este redactor al revistei „Tribuna", iar
din septembrie 1916 Ia „Gazeta ostaşilor". Spirit erudit a avut preocupări de pedagogie, istorie, filologie şi filozofie. A murit la 31 octombrie 1972 în Sibiu.
2 O. Ghibu, l.Joamne ajută-ne, în Gazeta ostaşilor, I, nr., 1, din 11 septembriE".
1()14, p. 11.
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fond speranţa eliberării acelui „pămînt al făgăduinţei" cum numeşte el teritoriile româneşti aflate sub jug străin. Această speranţă prinde viaţ[1 o
dată cu ziua intrării României în război considerată pe bună dreptate
de autor drept „clipa cea mare şi sfîntă ce ne-a îngăduit în sfîrşit să punem piciorul pe acest pămînt sfînt". Elogiind înaintarea armatei române
în teritoriul intracarpatic, Onisifor Ghibu aduce un adevărat imn de slav[1
Ardealului: ,,Sfînt pămînt al făgăduinţei; Ardeal iubit? Pe plaiurile tale
s-a zămislit neamul nostru; din cuprinsul tău au pornit descălecătorii de
ţară, din şcolile tale au plecat redeşiteptătorii neamului nostru între~!"
Semnatarul articolului evocă în continuare faptele de vitejie ale înaintaşilor în bătăliile de pe pămîntul transilvan purtate de mari voievozi români 1a Şelimbăr, Mirăslău, Blaj, A1lba Iulia, Ciceu, Cetatea de Baltă,
glorificînd munţii care sînt „cuiburi de vulturi", locul unde se ascundeau
românii în momente de mare primejdie, apele, pămîntul care ascunde aur
şi pietre scumpe, precum şi sufletul românului bun, larg, generos. Ghibu
se adresează în continuare soldatului român care a trecut Carpaţii: ,,Fiecare lovitură a ta, notează distinsul patriot, e un act de dreptate, să ştii
că fiecare picătură de sînge românesc, care va stropi pămîntul Transilvaniei, e la fel de sfîntă ca sîngele martirilor creştini". Se reafirma deci
justeţea cauzei româneşti şi conştiinţa că idealul naţional se va înfăptui
prin luptă, cu preţul a numeroase sacrificii. Articolul se încheie cu îndemnul fierbinte adresat soldaţilor: ,,înainte pentru cucerirea cît mai
grabnică a pămîntului făgăduinţei. Lupta noastră va aduce neamului nostru gloria cea mai desăvîrşită şi va folosi întregii omeniri" 3 •
In paralel Onisifor Ghibu a acţionat pentru organizarea corpului voluntarilor dintre refugiaţii ardeleni - bucovineni aflaţi în România şi
prizonierii români, foşti soldaţi în armata austro-ungară care se găseau
în Rusia. El a adresat împreună_cu Vasile Lucaciu, Octaviar1 C. Tăslăoanu,
Ioan I. Nistor, Vasile C. Osvadă, Iorgu Toma, Dimitrie Marmeliuc, un
memoriu guvernului român, în care cereau formarea de regimente de
voluntari ardeleni, bucovineni, demonstrînd cu argumente convingătoare
valoarea morală, politică şi militară a creării acestor unităţi militare~. Autorităţile de 'la Bucureşti nu au dat răspuns ace<;tei soliciUiri atît datorit[1
problemelor complexe pe care le ridica frontul, cit şi lipsei de fonduri
pentru transportarea şi înzestrarea voluntarilor. Însăşi armata română nu
avea armament, echipament şi muniţie în cantităţi suficiente.
Bucuria generată de succesele primelor zile de luptă a fost urmată
de tristeţea retragerii în faţa unui inamic superior numeric şi în armament. La acestea se adaugă şi faptul că forţele ruseşti au ucţionut cu întîrziere, iar aliaţii occidentali nu s-au achitat decît parţial de angaju.mentele asumate. Nu putem neglija însă greşelile comandanţilor români. In
aceste împrejurări, la 8 noiembrie 1916, forţele germane ocupă Craiova,
iar două zile mai tîrziu generalul Mackensen, supranumit „spărgătorul de
fronturi", trece Dunărea amcninţînd capitala, care este ocupată.
a O. Ghibu, Pămîntul făgăduinţei, în Idem, nr. 2 din 18 septembrie p. 14-15.
' Vezi Octavian C. Tăslăoanu, Sub flamurile naţionale. Note şi documente din
războiul pentru întregirea neamului, voi. I, Sighişoara, f.a., p. 195-202; Corneliu
Mezea, Dr. Vasile Lucaciu, Leul de la Şişeşti 1852-1922. Viaţa şi faptele lui, Satu
Mare. 1936, p. 121-124.
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Guvernul, principalele instituţii publice, ministerele, parlamentul sînt
evacuate în Moldova, zonă rămasă neocupată. laşul devine „capitala rezistenţei pînă la capăt". Aici se retrag numeroşi refugiaţi. Impreună cu
acest „torent" se deplasează în colţul de ţară liber şi Onisifor Ghibu.
Condiţiile erau grele, Moldova era suprapopulată, alimentele, lemnele de
foc lipseau. In noile împrejurări, speranţa reluării luptei armate rămînea
trează, iar refacerea forţelor militare se desfăşura cu succes. Trebuiau întreprinse acţiuni şi peste hotare.
În prima jumătate a lunii martie 1917 Ghibu a trecut în Rusia, desfăşurînd la Chişinău şi Odesa o intensă activitate propagandistică. Aici
începuse în februarie 1917 Revoluţia. Ţarismul este înlăturat, constituindu-se un guvern provizoriu în frunte cu Kerensky. lntr-o scrisoare adresată lui Octavian Goga, la 26 martie/9 aprilie 1917, Onisifor Ghibu îi
descria atmosfera care domnea în Odesa arătînd: ,,Revoluţia a Juat proporţii mari în întreaga Rusie (... ), ceea ce este decisiv, după părerea
mea este adeziunea armatei la revoluţie, cine să-l mai readucă pe Nicolae
pe tron cind grosul armatei este de partea guvernului revoluţionar? Cred
- notează în continuare renumitul om de cultură - că revoluţia are
viitor şi-ţi spun sincer că sînt extrem de bucuros· de asta. Ce folos am
avea noi românii, peste tot, din restaurarea ţarismului? Ce bine ne-a adus
el?" se întreba pe bună dreptate marele savant''. In ţara vecină Ghibu a
fost interesat şi de soarta prizonierilor români, foşti soldaţi în armat;t
austro-ungară. Pe mulţi îi -cunoştea îndeaproape. ,,Printre aceştia consemnează în memoriile sale se găsea şi avocatul dr. Nicola Ursu din
Cîmpeni (strănepot al lui Horea) care în toamna anului 1914, a trecut în
fruntea a 400 de soldaţi moţi, din armata austro-ungară, la ruşi, aşteptînd
momentul cînd cu aprobarea acestora să poată trece apoi în armata română eliberatoare a Ardealului"li. La rîndul lor numeroşi prizonieri adresau cereri, memorii, mesaje, scrisori lui Onisifor Ghibu solicitînd primirea ca voluntari în armata română. În acest scop, arată unul dintre aceş
tia „am făcut demersuri şi la d-l profesor Ghibu, la consulul român din
Moscova, la redacţiile ziarelor Depeşa şi Cuvînt M oldovenesc" 7 • ln adevăr cei peste 120.000 de prizonieri români aflaţi în Rusia erau hotărîţi
să se înroleze în armata română ca voluntari. Sute de prizonieri se deplasau spre Darniţa, lingă Kiev, unde se afla un lagăr de concentrare a
voluntarilor. În fruntea lor se afla subloc•enentul Victor Deleu, care a
luat măsuri administrative şi organizatorice, politice şi culturale, tabăra
fiind o adevărată şcoală de educaţie. Relevînd caracterul formativ, patriotic al lagărului, Onisifor Ghibu arăta pe bună dreptate că „Nici-o
şcoală românească n-a dat suflete mai oţelite şi voinţe mai hotărîte decît
şcoala Darniţei. Ea a creat fanatismul ideii naţionale şi a voluntariatului"8. În mijlocul voluntarilor domnea dorinţa fierbinte de a sluji patria
cu arma în mină. De aceea încă de pe acum a apărut ideea redactării unui
memoriu adresat guvernului de la Petrograd, spre a-l lămuri asupra
5 O. Ghibu. Pe baricadele vieţii, voi. IV. Jn Basarabia revoluţionară 1917-1918.
Amintiri, f. 96 (manuscris furnizat de Octavian Ghibu, fiul autorului.)
G Idem, f. 205.
7 Ioan Saiu, Memorit, în Arhiva Muzeului Unirii Alba Iulia, mss. 6658, f. 1-2.
8 O. Ghibu, O şcoală de eroism Darniţa, în Cosinzeana (Cluj), VII, nr. 3,

din 10 februarie 1923.
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obiectivelor po1itice ale corpului. Bănăţeanul Vasile Chiroiu, ardelenii.
Pompiliu Nistor, Victor Deleu, Ion Vescan, Octavian Vasu, bucovineanul
Emanoil Isopescu au fixat ideile de bază ale documentului ce urma să
fie dus în capitala Rusiei de o delegaţie de voluntari 9 • La 13/26 aprilie
1917 adunarea voluntarilor români aflaţi în Darniţa au aprobat Manifestul voluntarilor Români ardeleni şi bucovineni, purtînd 500 de semnături.
Documentul exprima hotărîrea voluntarilor de a continua lupta armată
pentru înfăptuirea desăvîrşirii unităţii naţionale, fiind gata să-şi sacrifice chiar viaţa pentru a uni „tot poporul tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară în una şi nedespărţită Românie" 10 . Memoriul are O·
semnificaţie istorică majoră fiind prima declaraţie de unire a tuturor românilor. Relevînd importanţa deosebită a acestui act, O. Ghibu îşi aminteşte peste mai bine de un deceniu că „manifestul zecilor de mii de voluntari români de la Darniţa (Kiev) din aprilie 1917 declară în faţa Aliaţilor dreptul Ardealului de a-şi hotărî singur soarta în sensul unirii lui
cu România"ll.
Declaraţia de la Darniţa a fost tradusă în limbile franceză, engleză
şi rusă, ea fiind trimisă între 23-27 aprilie autorităţilor ruse, presei Internaţionale, guvernului de la Iaşi şi publicaţiilor româneşti. Inilial documentul urma să fie predat lui Octavian Goga, ·care se întoricea în ţară, dar
acesta potrivit informaţiilor lui O. Ghibu s-a oprit o zi în Kiev. ,,ln astfel
de împrejurări, acesta îmi fu încredinţat mie, lăsîndu-se 'la buna mea
apreciere, să-l prezint guvernului, sau regelui, sau Marelui Cartier" 12 . Datorită unor demersuri repetate autorităţile ruse au aprobat formarea batalioanelor de voluntari. Primul batalion, condus de maiorul Aldescu cuprinzînd 116 ofiţeri şi 1.200 de soldaţi a plecat în Kiev, la 3 iunie 1917.
pe ruta Kiev - Kazatin - Jemerin - Bender-Chişinău - Iaşi. A doua
zi, la orele 17,00 trenul a ajuns în Chişinău, unde i s-a făcut o primire
entuziastă. Emoţia, generată de imensa bucurie a clipei, de conştiinţa unicităţii acesteia era impresionantă. încercînd să descrie atmosfera care
domnea în acele momente O. Ghibu nota în amintirile sale: ,,Trenul a
trecut prin Chişinău, un tren lung îmbrăcat numai în verdeaţă din care
se desprindeau steaguri tricolore şi accente de cîntece naţionale". In piaţa
gării, voluntarilor li se face o caldă manifestaţie de simpatie. Ofiţerul
Simion Murafa din Soroca adresează un cuvînt de bun sosit fraţilor ardeleni-bucovineni, exprimînd bw.curia prilejuită de acest eveniment: ,,Trecerea voastră prin Basarabia nu ne-a putut lăsa reci. Am alergat cu toţii
să vă vedem, să vă îmbrăţişăm şi să ne unim pentru totdeauna sufletele".
El înmînează ostaşilor voluntari un steag tricolor, simbolul unităţii naţio
nale, urîndu-le să-l ducă cu bine „peste Prut, peste Milcov, peste Olt,
peste Mureş şi peste întreaga întindere românească şi împlîntaţi-1 apoi în
9 Vezi Pompiliu Nistor, Corpul voluntarilor români ardeleni bucovineni în
GazTran.~. an. 85, nr. 176-198, din 16 august - 14 septembrie 1922 .
10 Vezi textul documentului la Petru Nemoianu, Prima Alba Julia. Voluntarii
români în războiul pentru întregirea neamului. Timişoara, 1922, p. 26-29; Românul,

(Arad), XIV, nr. 21, din 19 mai 1929.
11 O. Ghibu, 1n drum spre I Decembrie 1918, în Telegraful român, (Sibiu),
LXXVI, nr. 83-84, din 1 decembrie 1928.
12 Idem. Pe baricadele vie~ii . .. , voi. IV (mss.), f. 231-232.
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numele nostru pe turnul cetăţii de la Alba Iulia" 13 . Tot cu acest prilej
au vorbit profesorul Ştefan Ciobanu, studentul Cazacliu, locotenentul voluntar Victor Deleu, iar din partea refugiaţilor ardeleni O. Ghibu şi
t=>. Gore. La 6 iunie orele 16,00 trenul a ajuns în ţară, la Iaşi. Aici voluntarilor li s-a făcut o primire călduroasă. La 8 iunie au depus jurămîntul
-iar în Piaţa Unirn a avut loc în cinstea lor o manifestaţie impresionantă 14 .
In timpul marii epopei naţionale de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
O. Ghibu a desfă~urat o intensă iactiviitate culturală între românii basarabeni. A înfiinţat Societatea culturală a rorruiniior din Basarabia, după modelul Astrei şi a scos revista Şcoala moldovenească, primul număr fiind
cu alfabet chirilic, iar următoarele cu litere latine. Alături de R. Cioflec,
el organizează cursuri cu învăţătorii din Basarabia în~_eJ 7 iunie şi 15 august 1917, la care participă 418 persoane. O. Ghibu a ţinut lecţia introductivă la cursul de istorie a literaturii române relevînd unitatea culturală a românilor, chiar dacă ei au fost despărţiţi de vicisitudinile istoriei1';.
În condiţiile ieşirii Rusiei din război, ca urmare a victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, strălucitele izbînzi ale armatei române nu
au putut fi valorificate. O. Ghibu activiza acum pe voluntarii români
transilvăneni pentru a pune umărul la eliberarea ţării: ,.pedepsiţi cum
se cuvine pe cei ce au încălcat pămîntul sfînt al României şi alungaţi de
pe plaiurile Ardealului pe asupritorii noştri de veacuri, întinzînd hotarele ţării pînă unde se aude graiul românesc" 16 • In paginile aceleiaşi publicaţii renumitul profesor publica un vibrant apel intitulat sugestiv La Alba
Iulia în care sublinia că numele acestui oraş este legat de personalitatea
marelui voievod dezrobitor al Ardealului „Fraţilor ardeleni - arăta cunoscutul patriot - în aşteptarea acelei zile memorabile, care va trebui să
vie, închinaţi-vă amintirea viteazului voievod Mihai"l'7. Aceste îndemnuri
pline de însufleţire nu au putut fi materializate imediat, căci datorită
situaţiei internaţionale nefavorabile, ca urmare a semnării de către autorităţile sovietice a armistiţiului de la Brest-Litovsk, în ziua de 20 noiembrie/3 decembrie 1917, guvernanţii români sînt nevoiţi să trimită delegaţi
pentru încheierea unui act similar la Focşani, parafat la 26 noiembrie/9
decembrie 1917. Documentul prevedea în principal întreruperea operaţiu13 Idem, f. 300-301; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la
statul român unitar, Bucureşti, 1983, p. 584.
u Vezi A., Macovei, Primul eşalon de voluntari transilvăneni şi bucovineni la
Iaşi (iunie 1917 ), în Ziridava, VII/1977, p. 153-156; E. Popescu, Constituirea primului batalion al voluntarilor transilvăneni si bucovineni. Sosirea la Iasi - iunie 1917.
Semnificaţia acestui eveniment, în 60 de ·ani de la făurirea statulu( naţional unitar
român, Bucureşti, 1978, p. 107-116; Doru E. Goran, Victor Deleu, la 8 iunie 1917,
la Iaşi, în Acta M. P., II/1978, p. 234-236; Gh. Buzatu, A.. Kareţchi, D. Vitcu (coordonatori), Aspecte ale luptei pentru unitate naţională. Iaşi 1600-1859-191/J, Iaşi,

1983, p. 248-251.
Jj Vasile Popeangă, Onisifor Ghibu, luptător_ pentru realizarea unităţii naţio
nale a românilor, în Ziridava, X/1978, p. 364.
1s O, Ghibu, Către ardelenii voluntari în oastea: română, în Ardealul, I, nr. l,
din 10 octombrie 1917.
F O. Ghibu, La Alba Iulia, in Ibidem.
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nilor militare pe frontul românesc. El avea un caracter pur militar, excluzînd consideraţiuni politice 18 .
In noile împrejurări istorice, la 2 ianuarie 1918 s-a constituit în locuinţa lui Octavian Goga, din Odesa, Comitetul Naţional al Românilor
subjuga~i din Monarhia Austro-Ungară. Amintindu-şi de acest eveniment
Onisifor Ghibu arată că au fost prezenţi: I. Meţianu, Eugen şi Octavian
Goga, George şi Emil Baiulescu, Ioan Nistor, Al. Lapedatu, N. Lupu,
Eusebiu Paşcanu, Sever Bocu, Victor Deleu. In comitet au fost alese opt
persoane: I. Meţi,anu, Dr. G. Baiulescu, Ioan Nistor, Octavian Goga, Al. Lapedatu, Dr. O. Ghibu, Victor Deleu, Octavian C. Tăslăoanu, Sever Bocu,
Mihai Popovici, ultimii patru reprezentînd corpul voluntnrilor. Preşedinte
a fost ales G. Baiulescu, fost primar al Braşovului după intrarea armatei
române în oraş. Infăţişînd profilul moral al conducătorului acestui organism, O. Ghibu consemnă în amintirile sale: ,,Era mai în vîrstă, un om cu
autoritate cu bune sentimente (... ), aveam cu toţii respect pentru bătrî
ncţe şi pentru meritele din trecut ale celui ales" 19 . Tot cu acest prilej
s-a stabilit un plan de acţiune care prevedea: 1) participarea la manifestările „Alianţei Naţionalităţilor din Austro-Ungaria"; 2) va întreprinde
o vie activitate de propagandă „pînă la rezolvarea integrală a chestiunii
naţionale române"; 3) va institui la Stockholm şi Lausanne, birouri de
corespondenţă speciale după modelul celor existente ale cehilor, polonilor, sîrbilor, croaţilor, pentru a combate propaganda ostilă şi a informa
opinia publică în legătură cu acţiunile compatrioţilor expatriaţi şi refugiaţi; 4) va trimite pe Mihail Popovici în Italia pentru organizarea unui
corp de voluntari din rîndurile prizonierilor români aflaţi aici şi va avea
un delegat al său în Franţa, care va fi în strînsă legătură cu unităţile
militare române care luptă pe frontul apusean; 6) va căuta să obţină ca
„românii din America înrolaţi în armata Republicii Statelor Unite, să fie
grupaţi şi constituiţi într-un corp naţional"; 7) va întreţine prin „România Mare" şi alte publicaţii „o vie şi permanentă legătură cu corpurile
noastre de voluntari de pe frontul românesc, francez şi eventual cel italian, pentru a face cunoscut acasă şi în străinătate acţiunea lor războinică
şi a întreţine în rîndurile lor deplină credinţă în dreptatea şi izbînda cauzei pentru care luptă" 20 • Într-o scrisoare adresată a doua zi lui Onisifor
Ghibu, Octavian Goga îi solicită să-i trimită copia procesului verbal de
constituire a comitetului, iar alta să fie semnată de toţi ardelenii şi bucovinenii aflaţi în Chişinău, urmînd a fi înmînată guvernului de 'la Iaşi,
de Al. Lapedatu şi Sever Bocu. O. Ghibu a luat legătura cu refugiaţii ardeleni-bucovineni, care au putut fi găsiţi, ,,Le-am spus despre ce este
voriba - notează el i-n memoriile sa'le - . Au acceptat toţi formarea şi componenţa comitetului ales la Odesa, au semnat adeziunea cu care ne-am
dus seara în gară şi i-am dat-o lui Lapedatu care a plecat înainte spre
18 Arhivele Statului Bucureşti (în continuare se va cita Arh. St. Bucureşti),
fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri Miscelanee, dos. 1/1917, f. I-IV; Victor
Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion l\I. Oprea, Paul Oprescu, f~om<lnia
în primnl ri'izl-ioi mondi11l, Bucure!jti, 1979, p. 316-322.
19 O. Ghibu, Pe baricadele vieţii ••. , voi. IV (mss.), f. 739-740; Octavian Goga.
Nr1 învaţă Mărăşeştii ... Ediţie, studiu introductiv şi note de Stelian Neagoe, Iaşi,
1983, p. 152-153.
20 O. Ghibu, Pe baricadele vieţii ..• voi. IV (mss.), f. 741.
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Iaşi " 21 . Sever Bocu şi Alexandru Lapedatu au înaintat acest document
guvernului român care „a aprobat pasul nostru ne-a recunoscut ca organ
l0pal constituit şi autorizat a reprezenta şi lucra în numele românilor
refugiaţi din Austro-Ungaria şi ne-a asigurat -tot sprijinul spre a ne putea
indeplini miEiunea la Kiev•• 2 J_
In aceeaşi lună, la 24 ianuarie/6 februarie 1918, românii refugiaţi în
R.u~-ia publică prima declara 1ie de unire a tuturor românilor. Documentul,
prilejuit de anivers.area Unirii Principatelor, era semnat în mod simnolic de 24 persoane, între care: Onisifor Ghibu, Dr. Ioan Mateiu, Axente
Banciu, Sebastian Bornemisa, Iosif Schiopul, Nicolae Colan, George Tofan, dr. Ovidiu Ţopa, Vasile Harea, Vladimir Cazacliu, Petre V. Haneş,
Dr. Atanasie Popovici. El face mai întîi o trecere în revistă a luptelor şi
jertfelor poporului nostru care „lipsit de unire politică a fost osîndit la
veşnică umilire şi apăsare''. Această unitate este necesară, câci toate noroadele mari sau mici trebuie să-şi adune sub ocîrmuiri naţionale pe toţi
fiii lui". Condamnînd dominaţia străină, autorii acestui act constată că
asupritorii au luat şi ultimele drepturi pe care le mai aveau rcmânii.
Înfierînd ideea federalizării monarhiei austro-ungare, Declaraţia condamnă cu fermitate pe acei care mai sînt încă adepţii acestei soluţii neviabile arătînd că „numai rătăciţii şi vînduţii nu vor să înţeleagă aceasta
şi stăruie mai departe ca pămînturile noastre străvechi să rămîie şi de aici
încolo pe mina străinilor. (... ) Mîntuirea este numai într-o singură ţară",
care trebuie să cuprind.:i întreg teritoriul locuit de români „de la Tisa şi
pînă la Nistru (... ) o Românie nouă a tuturor românilor" 23 . Declaraţia a
avut o importanţă uriaşă în împrejurările grele în care se afla ţara, izolată şi cu o mare parte a teritoriului ocupat de inamic. Ea era dovada
unui patriotism înălţi':tor, expresia încrederii în izbînda cauzei româneşti,
demonstrînd hotărîrea românilor de pretutindeni de a înfăptui cit mai
repede idealul unităţii naţionale. - Documentul anticipa deci marele act
istoric de la 1 Decembrie 1918.
La începutul anului 1918 situaţia din Rusia se deteriorează ca urmare a dezorganizării vieţii economice, a conflictelor sociale, războiului
civil. De aceea au fost oprite transporturile de voluntari după semnarea
mmistiţiului, astfel încît ordinul Marelui Stat Major din decembrie 1917
p!"ivind reluarea activităţii de recrutare a voluntarilor nu a mai putut fi
dus la îndeplinire 24 • Situaţia economică şi politică a României era deosebit de grea. Guvernul Ion I. C. Brătianu îşi prezintă demisia, la 29 ianuarie/IO februarie 1918, constituindu-se un minister prezidat de generalul Alexandru Averescu. Scopul instaurării acestui cabinet a fost acela
21
22

Ibidem.

Al. Lapedatu, Dl. de Saint Aulaire şi români: refugiaţi din Austro-Ungaria
în timpul marelui război, în Generaţia Unirii, II, nr, 14-15, aprilie-mai 1930,
p. 1-2.
2.'.1 România Nouă, II, nr. 8, din 24 ianuarie 1918; vezi şi Ion Popescu-Puţuri,
Augustin Deac (sub redacţia), 1918 Unirea Transilvaniei cu România, ediţia a III-a,
Bucureşti, 1978, p. 455; Constantin Botoran, Jon Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica
Moisuc, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920), Cluj-Napoca, 1983,
p. 229-231.
24 Liviu Botezan, Contribuţii la problema recrutării de voluntari dintre românii
transilvăneni ajunşi prizonieri în Rusia in primul război mondial, in ActaMN,
XX/1983, p. 284-285.
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al încheierii păcii cu inamicul. In urma unor tratative lungi, anevoioase,
Constantin Argetoianu, împuternicit al guvernului semnează la Buftea, în
ziua de 20 februarie/5 martie 1918 tratatul preliminar de pace cu Tripla
Alianţă. Actul prevedea între altele: 1) cedarea Dobrogei; 2) acceptarea
rectificărilor de fron'1:ieră pe crestele Carpaţilor; 3) demobilizarea a opt
divizii, concesii economice referitoare la grîne şi petroF~.
Împotriva tratatului preliminar s-a pronunţat cu fermitate Onisifor
Ghibu. Marele om de cultură avea să consemneze în amintirile sale că
această zi „va rămîne înscrisă printre paginile de jale ale neamului nostru. Este o zi pe care n-am meritat-o, dar care cu tot răul pe care ni-l
pricinuieşte va fi o zi rodnică". Optimismul acesta sobru îşi avea izvorul
în încrederea în izbînda finală. În acest sens, distinsul patriot arată: ,.Pe
temeliile României umilite astăzi la Bucureşti se va ridica o Românie
nouă, care se va întinde pînă unde se întind drepturile sfinte ale poporului nostru, adică pînă unde răsună graiul dulce al strămoşilor noştri
şi pînă unde clocoteşte în vine sînge românesc" 26 . Acest punct de vedere
se desprinde şi din articolul Nu vom muri, publicat în paginile ziarului
România Nouă, în care arată că în pofida oricăror greutăţi poporul nostru nu va putea fi sfărîmat. El îşi bazează această idee pe apartenenţa la
glia strămoşească, pe unitatea de limbă şi cultură, pe puternica conştiinţă
naţională .,în toţi românii de la Tisa pînă la Nistru", astfel încît nu ne
mai este teamă că ne va nimici Germanian. Această idee este reluată
într-un articol publicat cîteva zile mai tîrziu în coloanele aceleiaşi· publi-caţii, unde O. Ghibu afirma pe bună dreptate că tratatul preliminar de
pace impus de gemiani îi înverşunează şi mai mult pe români, îi determină „să urască din adîncul sufletului hegemonia germană". ln final
autorul articolului, pe care Ghibu nu-l semnează, asigură pe cititorii gazetei România Nouă, că această publicaţie „nu va demobiliza pînă cînd
idealul pentru care a pornit la luptă nu se va realiza pe deplin" 28 •
In timp ce în străinătate reprezentanţii poporului român făceau demersuri pentru apărarea intereselor româneşti, în ţară se produc profunde transformări. Nevrînd să se compromită în ochii maselor prin
semnarea unei păci umilitoare, generalul Averescu a prezentat la 27 februarie/IO martie 1918 demisia cabinetului său. La 5/18 martie 1918 este
numit în funcţia de prim-ministru Alexandru Marghiloman şeful Partidului Conservator cu scopul semnării unei păci avantajoase, dat fiind
relaţiile sale bune cu Puterile Centrale 29 . Dezvăluind acest aspect O. Ghibu
considera că acest guvern „pare a fi mai mult o garanţie cerută de Germania, că România va primi şi va ţine pacea aşa cum o cer duşmanii".
Marele patriot îşi exprima din nou hotărîrea de a continua lupta în pofida·
greutăţilor ivite declarînd „vom urma mai departe drumul pornit pentm,
unirea tuturor românilor în care credem neclintit" 30 .
Arh. St. Bucureşti, fond Casa Regală, dos. 10/1918, f. 1.
O. Ghibu, Pe baricadele vieţii ... , voi. IV (mss), f. 807-808.
lcl<!m, Nu vnm Muri, în România Nouă, II, nr. 27, din 21 februarie 1918.
2-, România nouă şi pacea, în Idem, nr. 29, din 23 februariP.
29 Arh. St. Bucureşti, fond Casa Regală Ferdinand, dos. 23/1918, f. t:
30 O. Ghibu, Pe baricadele vieţii . •. , voi. IV (ms.s.), f. 805-806.
25
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Guvernul Marghiloman nu a reuşit să îmbunătăţească substanţial
clauzele păcii semnate la Bucureşti în 24 aprilie/7 mai 1918, căci acestea
:prevedeau cedarea Dobrogei, crestelor Carpaţilor, concesii economice referitoare la grîne şi petroP 1 . Tratatul are fără îndoială un caracter imperialist, de jaf şi cotropire. O. Ghibu arată că acest act impus de Germania
şi aliaţii ei „a adus asupra României nouă şi asupra întregii mişcări naţionale inaugurată şi susţinută de acesta, o urgie şi mai mare decît cele
de pînă azi". Cu toate acestea marele patriot reafirma faptul că românii
nu au putut fi îngenunchiaţi „idealul nostru naţional trebuie să se îndeplinească ariciţi duşmani, vor sta în cale şi oricîte răstigniri ar avea să
mai îndure", el rămîne în centrul atenţiei, căci nu peste multă vreme va
fi înfăptuit32_
1n toamna anului, condiţiile istorice devin din nou favorabile realizării reîntregirii naţionale, odată cu victorii'le decisive obţinute de aliaţi
pe frontul de vest. La 28 octombrie/IO noiembrie 1918 a fost decretată
remobilizarea armatei române. La 15/28 noiembrie 1918 Congresul general al Bucovinei a hotărît unirea necondiţionată a acestei provincii cu
România. O lună mai tîrziu în ziua de 18 noiembrie/I decembrie cei peste
100.000 de români în cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia au hotărît
unirea pentru vecie a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşu
lui cu patria mamă.
Măreţul act de la 1 Decembrie 1918 l-a impresionat adînc pe O. Ghibu,
considerîndu-1 pe bună dreptate materializarea idealului înfăptuit cu 318
ani în urmă de Mihai Viteazul „cel mai însemnat fapt din întreaga noastră istorie de aproape două mii de ani". Opera începută de Mihai şi continuată de Horia, de Avram Iancu şi de întreaga pleiadă de luptători paşoptişti se înfăptuieşte definitiv. Ardealul, care şi-a făurit însăşi libertatea în timp de secole, devine astăzi „mădulariu viu al unni organism,
a cărui funcţionare era meşteşugit împiedicată". Marele pedagog aduce
în continuare un omagiu luptătorilor anonimi pentru eliberarea Ardealului, precum şi aliaţilor occidentali33 . O. Ghibu dedică un articol special
celor căzuţi pentru unirea deplină. Autorul aduce un fierbinte omagiu
,.milioanelor de anonimi, care timp de o mie de ani au suferit toate asupririle, toate umilirile, toate lipsurile (... ) dar şi-au păstrat limba, naţionalitatea şi credinţa". Totodată glorifică pe cărturarii care „au luptat
cu condeiul şi cu graiul viu pentru drepturile (noastre) semănînd în suflete credinţa în venirea unui ceas de izbăviri". În acelaşi timp aduce omagii celor care cu arma în mină s-au ridicat în diferite timpuri să facă
dreptate neamului nostru la 1784, 1848 şi cu deosebire celor care „şi-au
jertfit viaţa în marele război mondial duşi de convingerea că el va izbăvi
neamul nostru", de cei care au murit în chinurile captivităţii şi-n drumurile pribegiei prin ţările străine sau „în eroicul lor avînt de la 1916 şi
31 Vezi Actele tratatului de pace de la Bucureşti, 24 aprilie/7 mai 1918. Text
românesc, Bucureşti, 1918, passim; Mircea N. Popa, La Paix de Bu.carest. ln AUB
J.~torie, XXVIII/1979, passim; vezi şi Dan Giulea, Pacea dela Bucureşti (7 mai 1918),
în Europa şi neamul românesc (Roma), XII, nr. 136, octombrie 1983, p. 10-13.
32 O. Ghibu, Pacea de la Bucureşti (manuscris autograf în posesia familiei);
Idem, Pe baricadele vieţii ... vol. IV (mss.), f. 863.
33 (O. Ghibu), Unirea Transilvaniei cu Ţdrile Române, In România Nouă, II,
. nr. 219, din 18 noiembrie/I Decembrie 1918.
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1917 (... ) Vieţile lor - conchide marele patriot - sînt pietrele de temelie pe care se ridică falnica clădire a României noastre de astăzi. Recunoştinţa unui neam întreg le acoperă mormintele şi numele lor vor fi
rostite din neam în neam cu evlavie" 34 . Tot în paginile publicaţiei România Nouă O. Ghibu publică articolul Dormiţi în pace umbre în care îşi
exprimă profunda sa recunoştinţă faţă de „Mihai Viteazul cel mai viteaz
dintre vitejii neamului, Horia, Cloşca, Crişan, Inochentie Clain, Avram
Iancu, Axente Sever, Buteanu, Andrei Murăşanu, Simion Bărnuţiu,
Gheorghe Bariţiu, Alexandru Papiu Ilarian (...), pînă la cei mai noi
dr. Ioan Raţiu şi Coriolan Brediceanu". Adresîndu-se acestora marele
patriot notează: ,.A sosit şi pentru voi vremea odihnei eroi neînfricaţi,
care aţi luptat viaţa întreagă pentru libertatea Ardealului îndurerat. Astăzi s-a făcut mîntuirea voastră. Ardealul e românesc şi aşa va rămîne
in veci (... ). Dormiţi în pace de acum înainte, în pămînt românesc liber"35_
Ardelenii refugiaţi în Basarabia au trimis Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia o telegramă în care îşi exprimă deplina adeziune faţă 'de
hotarîrile „reprezentanţei poporului român din Transilvania şi Ungaria,
adunată în simbolica noastră cetate Alba Iulia spre a hotă,rî pentru totdeauna soarta românilor dintre Tisa şi Carpaţi. Semnatarii documentului, între care amintesc pe: Onisifor Ghibu. George Baiulescu, Nicolae
Petra Petrescu, Axente Banciu, dr. Ioan Matei, Sebastian Bornemisa,
Aurel Vlad î:şi exprimau imensa bucurie şi neţărmurita recunoştinţă celor
care „au redat pămîntul Ardealului neamului românesc unit cu hotarele
lui fireşti dintre Nistru, Mare şi Tisa. Fericită fie clipa izbăvirii noastre
de o mie de ani aşteptată şi binecuvîntate să fie temeliile României Mari
aşezate acum"36_
Se împlinea astfel prin proclamarea Unirii Transilvaniei cu România
de către istorica adunare de la Alba Iulia un deziderat de veacuri al
poporului român, realizarea României Mari, România tuturor românilor.
În această superbă şi grandioasă epopee naţională un rol important l-a
jucat Onisifor Ghibu, care în România şi în afara hotarelor ei a desfă
şurat o neobosită activitate propagandistică şi organizatorică pentru susţi
nerea cauzei naţionale româneşti. Această activitate, din cure am prezentat doar cîteva aspecte are un profund caracter militant şi patriotic, ea
situîndu-1 pe O. Ghibu în galeria ctitorilor României întregite.
CONSTANTIN I. ST AN
(0. Ghibu), Veşnica pomenire>, în Ibidem.
(0. Ghibu), Dormiţi în pace umbre, în Ibidem.
JG Vezi textul telegramei în România Nouă, II, nr. 220, din 20 noiembrie,'3 decembrie 1918.
34
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CONTRIBCTIONS CONCERNANT L'ACTIVITE DE ONISIFOR GHIBU POUR
L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNITf~ NATIONALE (1916-1918)
(Resume)
L'auteur etudie l'activite deployee par Onisifor Ghibu pendant Ia periode de
la participation de Roumanie ;1 la premiere guerre mondiale. II examine l'activite
en tant que publiciste, politicien et organisateur de O. Ghibu en Roumanie et en
Russie.
L'etude presente aussi son activite pour organiser le corps de volontaires et de
refugies tramylvains a Jassy. L'auteur demontre que Ie but de l'activite de O. Ghibu
a ete de real iser I'achevement de !'unite nationale du peuple roumain. Cet evenement, accompli par Ia Grande Assemblee Nationale de Alba Iulia au l. Decembre
1918, a produit dans son âme un enthousiasme a ecrire des pages de journalisrne
inoubliables.
,._
L'auteur aboutit a la conclusion que l'activite de O .. Ghibu, -dont ii a presente
seulement quelques aspects, a un profond caractere national et patriotique.

ALEXANDRU LUPEA!NU-MELIN (1887-1937).
ÎNCERCARE DE SCHIŢA MONOGRAFICA
ln contextul dezvoltării actuale a ştiinţei istorice româneşti, care anun număr tot mai sporit de specialişti, apare şi se manifestă
în mod treptat fenomenul analizării vieţii şi activităţii unor personalităţi
marcante naţional sau circumscrise unei zone istorice, avînd contribuţii
însemnate la mersul evolutiv, economic-social si cultural al tării noastre.
Se ajunge să se descifreze, astfel, aspecte c~nsiderate iniţial minore şi
care, datorită relevării contribuţiei acestora la mersul mişcării naţionale
române din Transilvania, îngăduie regîndirea, şi recreionarea unor date,
fapte şi evenimente, care localizate concis, favorizează angajarea istoriei
locale în matca celei naţionale, îndeosebi pentru secolele XIX şi XX.
Astfel, se încearcă să se descifreze şi analizeze figurile de patrioţi,
aprioric categorisiţi drept minori, datorită unor prejudecăţi încetăţenite'
în cercetarea istorică locală, în strînsă interferenţă cu evidenţierea stră
daniei militante politic, a populaţiei autohtone majoritare din zona cergrenează

cetată.

Ideilor dezvoltate în acest cadru introductiv, încercăm să le răspun
dem prin prezenta schiţă monografică restitutivă despre viaţa şi activitatea patriotului blăjan Alexandru Lupeanu-Melin, realizată în mare parte
pe baz-a fondului documentar existent la Arhivele Statului din Cluj-Napoca.
Cunoscut şi apreciat de contemporani îndeosebi prin rodnica-i activitate scriitoricească şi didactică, Alexandru Lupeami, s-a remarcat cu
pregnanţă şi ca un subtil gazetar, îndrăzneţ luptător cu condeiul şi fapta
pentru cauza poporului român, împlinirii dezideratelor sale sociale şi naţionale, ocupînd un loc bine definit în publicistica militantă românească.
Imbinînd în personalitatea sa virtuţile educatorului devotat şcolii, ale
ziaristului intransigent şi ataşat poporului său, ale luptătorului naţional
şi social, Lupeanu a semănat încredere în viitorul neamului român, la a
cărui prosperitate economică şi culturală şi-a adus o contribuţie valoroasă.

Alexandru Lupeanu se naşte la 16 iulie 1887, în localitatea Fărău,
jud. Alba. Şcoala primară o urmează la Ciuci (azi Stîna de Mureş), aşe
zare care se bucura de existenţa unei obşti bine unite în jurul pămîntului
şi al uneltelor, al cuvîntului şi al cîntecului străbun, unde era preot bunicul său, Ioan Olariu, fiu .de tribun de la 1848 1• Foarte important se
1 Rămîne de timpuriu orfan de mamă, obligaţiile creşterii şi educării lui.
cit şi a fratelui său, Octavian. sînt preluate de I. Olariu, bunicul dinspre mamă.
Din materialu\ cercetat lipsesc date privitoare la tatăl său, exceptind o scrisoaredatată din 26 noiembrie 1907, care-l caracterizează drept un „iresponsabil
caren-are ,;imţul de părinte şi nici nu merită numele de tată"; se păstrează în Arh..
Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 273, f. 6.
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arată faptul că preotul Olariu l-a educat şi crescut pe Alexandru încă de
mic în spiritul celor mai nobile tradiţii naţionale ale românilor ardeleni.
Totodată el se va simţi în permanenţă legat sufleteşte de ţăranii în mijlocul cărora şi-a petrecut primii ani ai vieţii, ţărani români, care aveau
o vocaţie a muncii bine aşezată în strădanii şi împliniri, caracterizată prin
hă;:nicie şi spirit gospodăresc. De aici, din acest orizont, spaţial şi spiritual îşi va trage în mare parte seva creaţia sa literară, aceşti ţărani din
.satul copilăriei sale, devenind eroii povestirilor de mai tîrziu 2 •
De copil Lupeanu cîştigă în familia bunicului pasiunea pentru carte.
în casa preotului erau aduse numeroase cărţi „sfinte" şi populare. De asemenea aveau abonament la „Unirea", ,,Telegraful român", .,Luceafărul",
iar alte numere răzleţe din aşa zisele „publicaţii naţionale" nu ocoleau
casa preotului din Ciuci.
Cursurile gimnaziale şi liceale le face la Blaj, etape care constituie
prilejuri de consolidare temeinică a cunoştinţelor dobîndite, de mare folos în perfecţionarea profesională ulterioară.
Elevul studios dovedeşte pe întreaga durată, capacităţi intelectuale
deosebite şi apreciate în consecinţă cu note şi calificative maxime. Alexandru Lupeanu se iniţiază acum şi gustă din atmosfera elevată a centrului
cultural blăjan, de care va fi legat pentru totdeauna, slujindu-l cu un
rar devotament pînă la sfîrşitul vieţii. Contactul cu un mediu cultural
sănătos, creat prin munca neostenită a unor cărturari temerari, animaţi
de înflăcărate sentimente naţionale, ca şi contactul cu instituţiile prestigioase ale Blajului, cu acces 13 publicaţiile periodice, vor influenţa în mod
decisiv evoluţia tînărului Alexandru.
In clasele liceale desfăşoară o bogată activitate la şedinţele societăţii
de lectură a elevilor şi redactează începînd de la 1 martie 1905 pînă la
sfîrşitul anului şcolar gazeta literară a elevilor „Pefeanca" sub semnAtura Humorel şi Satire!. Publică în revistă un „Prolog vesel", o satira
„Originea femeii" şi articolul „Din poet, poet" cu fabule ca „Sarsăilă la
stînă" şi „Către zecime" 3 •
1n această perioadă se produce debutul literar al tînărului Lupeanu
în paginile „Revistei politice şi literare" din Blaj. Semnează proză, într-un număr avînd alături nume ilustre ale literaturii române, precum
M. Sadoveanu, Şt. O. Iosif, Al. Ciura. Este caracterizat drept un debutant care „nu scrie despre lucruri pe care nu le cunoaşte, care întrec
experienţa de viaţă, cultura şi uneori puterea de judecată a oricărui începător tînăr, alegîndu-şi subiecte bogate în culori, atrăg~1toare prin aducerile aminte ce le deşteaptă 4 •
De asemenea, din ultima clasă de liceu devine un colaborator permanent al revistei de nuanţă semănătoristă „Răvaşul" din Cluj, condusă de
dr. Elie Dăianu, care de altfel îi atribuie şi pseudonimul literar de „Melin". Colaborarea la această revistă considerată „o vatră de viaţă românească din Cluj", deşi limitată ca durată pînă în 1910, cînd „Răvaşul" şi-a
2 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 111, f. 1-130,
vezi ciclul Povestiri despre oameni cunoscuţi.
3 M. Popa, V .. Taşcu, Istoria presei literare româneşti din Transilvania, Cluj,
1980, p. 222.
' Telegraful romdn, LV, nr. 14, 8 februarie 1907, p, 2.
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sistat apariţia, a constituit pentru Lupeanu, adevărata „ucenicie literară",
o perioadă preparatorie în perspectiva devenirii sale drept „un iscusit
muncitor în ogorul literar al neamului" 5 •
După examenul de bacalaureat, tînărul ajuns la 20 de ani, pătruns
de idealurile „luminării" ţărănimii, din convingerea de a fi util poporului
dE' h1 sate, optă pentru seminarul teologic. Trimis de mitropolit, la seminarul romano-catolic din Oradea, este eliminat după cîteva luni „datorită simţămintelor sale prea româneşti" 8 •
Revine în Blaj la seminarul teologic de aici, instituţie românească de
cul1 tură recunoscută prin tradiţia cărturărească însemnată în vreme şi
repiune. Anii de teologie au însemnat pentru Alexandru Lupeanu nu numai intrarea în publicistică, atît de la modă atunci pentru toţi intelectualii transilvăneni, datorită condiţiilor în care trebuiau să-şi apere dezideratele neamului, ci dincolo de aceste preocupări el s-a întîlnit cu diferite
discipline spirituale, citind şi acumulind date şi noţiuni de filozofie, teologie, drept şi istorie. Incă de la această dată Lupeanu întruchipează tipul
autodidactului convins de capacităţi şi posibilităţi de manifestare, gata
oricînd de a se afirma pe tărîm literar-publicistic.
Ca preşedinte al Societăţii de lectură a teologilor din Blaj, traduce
împreună cu cîţiva colegi „Vatra familiară" a lui F. Xaver Wetzel şi
scoate de sub tipar „Albumul Bunea", în calitate de principal realizator
literar şi coordonator7 •
Evidenţiază în articole de o adîncă sensibilitate virtuţile ilustrului
său fost profesor Augustin Bunea, ,,icoana căruia i se închină în gîndurile lui, idealul pe care-l poartă în suflet", un dezrobitor de conştiinţe,
insul care posedînd vocaţia înţelepciunii, a făcut un mare pas spre dezrobirea şcolii unui neam de asuprirea străină 8 •
In perioada seminarului face două excursii în România, vizitînd mă
năstiri, sate şi oraşe, legînd o seamă de prietenii în ţară, auaiind cursuri
de vară ţinute de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, pe care-l vede încă
de atunci „un neobosit călător pe drumurile ţării, în căutarea vestigiilor
unor civilizaţii apuse şi a documentelor de demult, în căutarea portului
naţional şi a comorilor "folclorice, neobositul călător în timp, cel care a
însoţit cu geniala lui minte pe vitejii români în toate luptele multiseculare, omul ataşat integral românimii" 9 •
Lupeam1 intenţionează să participe la Congresul studenţilor români
din 1909, de la Iaşi, în calitate de reprezentant al teologilor din Blaj, încercare zădărnicită de autorităţi, care au interzis în ultimul moment „eliberarea de autorizaţii privind trecerea studenţilor români din Ardeal în
România pentru congres"1o_
5
8
7

9

~
10

Unirea Poporului, XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 4-5.
Idem, p., 2.
Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru. Lupeanu-Melin, nr. 35, f. 1-2.
Idem, nr. 144, f. 14-15.
Idem, nr. 56, f. 19.

Idem, nr. 41, f. 1, vezi Apelul către studenţimea română de sub stăpJ.nirea
nr. 289, f. 1, vezi invitaţia oficială făcută de Uniunea studenţilor
români prin delegatul ei Mircea R. Sirianu, vicepr~edintele uaiunii, membru ln
austro-ungară;

comitetul organizak>r al congresului.
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După absolvirea seminarului, nu-l incintă practicarea preoţiei,
cu
toate că i se oferă parohia din Tulgheş 11 , ci în vederea desăvîrşirii studiilor, intră ca student la Facultatea de litere şi filozofie a Universităţii din
!Budapesta, cursurile fiind începute la 14 octombrie 1911 şi terminate în
vara anului 1914.
Amintirile despre anii de stl!ldenţie din capitala Ungariei, consemnateîn caiete de însemnări 12 , precum şi într-o serie de publicaţii, relevă spiritul de observaţie deosebit a lui Alexandru Lupeanu, manifestat în ingemănare cu talentul scriitoricesc demonstrat de către acesta.
Călătoriile din fiecare vară în satul natal îngăduie descrieri semnificative ale peisajului întîlnit. Autorul surprinde astfel imaginea ultimă
a Budapestei, înainte de pornirea trenului, zugrăveşte atmosfera străzii~
pătrunsă de obiceiuri orientale, apoi indiferentismul şi monotonia cc intervin odată cu debutul deplasării, precum şi schimbarea peisajului psihic
propriu, odată cu apropierea de zona natală şi ajungerea la destinaţia
finală 13 .

Infruntînd dificultăţi materiale deosebite, îşi poate des,·1vîrşi preg,'itirea intelectuală mulţumită stipendiului primit pentru hărnicia şi capacitatea sa din partea Consistoriului mitropolitan din Blaj. De asemenea,
lipsurile materiale îl obligă să predea ore de cateheză, aşa cum procedaseră nmlţi alţi absolvenţi teologi, studenţi la Budapesita.
'Y
Perioada petrecută în capitala Ungariei îi permite să surprindă în
suita de articole scrise, diferite fapte de morală, de mentalitate, emiţînd
idc'i, comentarii şi concluzii faţă de stările sociale existente aici în comparaţie cu cele româneşti.
ln vremea cit a studiat la Budapesta, Alexandru Lupeanu s-a atlat
în fruntea activităţii desfăşurate de societatea „Petru Maior" a studenţilor români de aici, ca membru al acesteia, iar în perioada 1913-1914,
ca preşedinte al societăţii.
Intrunindu-se seară de seară inclusiv duminica la sediul societăţii lor.
stue.enţii români din capitala Ungariei foiletau ziare, discutau probleme deactualitate, citeau lucrări literare, istorice ori politice. Aici îşi mărturi
seau ei gîndurile, greutăţile pe care le întîmpinau, discutau despre cei de
acasă, despre meleagurile natale, despre suferinţele românilor ardeleni.
Astfel, treptat, în aceşti tineri, se vor contura tot mai mult direcţiile unor
aspiraţii politico-naţionale.

Ca preşedinte al societăţii, Lupeanu sprijină diferite acţiuni organizate de aceasta, iar prin dinamismul său reuşeşte să facă din societateun veritabil punct de atracţie pentru cei ce încă nu erau membri. Datele
statistice com;emnează la 1914 un număr de 153 membri ordinari ai societăţii, faţă de 147 în noiembrie 1913 şi de 105 în anul universitar 1905/
1906. Dintre aceştia, numărul mai mare îl reprezintă studenţii de la medicină (70), tehnică (35), drept (20), filozofie şi litere (16), comerţ (4)
etc. 14
Idem,
Idem,
1a Idem,
14 Idem,
11

12

nr.
nr.
nr.
nr.

:J, f. 1,
146, f. 1-77.
144, f. 39.
58, f. 6,
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Datorită .numărului ridicat al studenţilor medicinişti, la propunerea
lui Lupeanu, în adunarea administrativă din 22 februarie 1914, se adoptă
-statutele privind înfiinţarea secţiei mediciniştilor din cadrul socictuţii
,,Petru Maior". Între ţelurile urmărite de secţia mm înfiinţată, se menţio
neazc'i: dezvoltarea sentimentului de prietenie şi colegiali\ate între mem·bri; întregirea studiilor medicale prin mijloace potrivite; însuşirea limbii
·.şi culturii medicale române, iar ca metode de acţiune sint €numerate: intruniri intime lunare; conferinţe şi discuţii medicale care întrunesc baremuri ştiinţifice; înfiinţarea unor biblioteci medicale; popularizarea revistelor medicale şi în primtJl rînd a celor româneşti1 5 •
Conduşi cu multă pricepere de Lupeanu „sufletul comitetului", membrii societăţii au dezbătut cu seriozitate şi competenţă un larg registru
de probleme de limbă şi literatură, filozofie, sociologie, economie, drept,
morală, medicină, tehnică. De asemenea, la sugestia preşedintelui societăţii, s-a hotărît susţinerea unui ciclu de conferinţe din domeniul istoriei
„fă.cînd cunoscută istoria românească cea plină de învăţăminte, înaintea
t::elor ieşiţi din şcoli străine, care în: zilele noastre poate servi drept un
izvor de noi îndemnuri şi orientări" 16 •
Evocarea prin disertaţii a trecutului glorios de luptă a poporului
român, n-a făcut decît să întărească prin puterea exemplului înaintaşilor,
conştiinţa naţională a studenţilor, discuţiile pe marginea materialelor prezentate dovedind concepţia lor înaintată şi o serioasă documentare asupra
momentelor de referinţă din istoria naţională, cu aceent asupra procesului formării poporului român şi limbii române.
Considerînd societatea „un 'templu al culturii româneşti în străină
tate", fundamentat pe cultivarea limbii şi literaturii române, pe cunoaş
terea istoriei naţionale, a a:r,tei şi a muzicii autohtone, Lupeanu apelează
în dese rînduri spre procurarea în limita mijloacelor disponibile a cît mai
multor cărţi româneşti de valoare, de ziare şi revisrte ilustrate româneşti cu
tablouri ale fruntaşilor naţionali, ale feluritelor scene din viaţa româneasc,'i 17 • Se menţin strînse legături cu societăţi literare şi ştiinţifice româneşti, de asemenea, pe adresa societăţii au fost expediate, în cursul
.mului universitar 1913/1914, de către Academia Română din Bucureşti,
7 colete cu cărţit 8 •
Societatea „Petru Maior" încearcă să se încadreze în mişcarea naţio
nal cultum.ilă din ~ea epocă, luînd parte, de.şi de multe ori mijloacele
financiare nu-i permiteau, la diferite manifestări culturale ale vremii.
Reprezentanţii soci'etăţii sînt prezenţi la serbările prilejuite de dezvelirea
1:ustului fostului secretar general al Comitetului Naţional Român din
11mpul memorandului, I. Russu Şirianu - din 3 mai 1914 - de la
Şiria, cît şi la festivităţile de la Giroc din aprilie 1914, ocazionate de inaugurarea primului monument ridicat în memoria „geniului aviaţiei române" Aurel Vlaicu 19 .
15

Idem, nr. 60, f. 1, vezi Proiectul de statute pentru secţia mediciniştilor

societăţii Petru Maior.
1~ GazTrans, LXXVII, nr. 21, 10
17 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond

18

februarie 1914, p. 4.
Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 58, f. 1.

Idem, nr. 57, f. 5, vezi Raportul secretariatului
anul universitar 1913-1914.
19

Ibidem.
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Participarea la aceste manifestaţii a dat prilej studenţilor români de
exprima adeziunea la lupta pentru cultivarea idealului naţional, pentru întreţinerea conştiinţei de neam în rîndul maselor.
Din necesitatea realizării unui contact mai strîns între membrii societăţii „Petru Maior" şi colonia română din Budapesta, comitetul în:
frunte cu Lu peanu a acordat mare atenţie aşa ziselor „conveniri sociale":
concerte, baluri, serate declamatorice. Dintre acestea se detaşează prin,
marele număr de participanţi, mulţi români din Arad, Oradea, Blaj şi
Orăştie, serata literar-muzicală urmată de dans din 1 martie 1914, care·
şi-a găsit un larg ecou în paginile publicaţiilor româneşti ale vremii. Ziarul „Românul" într-o corespondenţă din Budapesta notează că serata de·
la 1 martie „a întrecut cele mai optimiste nădejdi, că publicul românescdin Budapesta mărturiseşte că de la jubileul societăţii (n.n. 1912) nici o·
serată sau petrecere n-a dovedit un succes mai frumos. In multe privinţe
s-a întrecut chiar serata dansantă a jubileului, atîta căldură sufleteasc{t
şi intimitate bună n-au fost nici atunci" 20 . După ce subliniază rolul pn'şedintelui în reuşita seratei, ,,Gazeta Transilvaniei" aminteşte că acţiu
nea s-a încheiat cu un frumos succes ..,entru societate de aproximativ
1.400 coroane, sumă destinată creşterii bibliotecii, reînnoirii abonamentelor la ziare şi reviste, cît şi întrajutorării studenţilor21 •
Gazeta „Foaia poporului român", arătînd că „şi în Budapesta sepoate înjgheba o viaţă culturală românească cu condiţia să existe oameni
care să înţeleagă asemenea mişcări frumoase şi folositoare", insistă asupra amplitudinii şi minuţiozităţii pregătirilor seratei din 1 martie, manifestaţie de mare amploare şi adîncă reionanţă în masa studenţimii române din capitala Ungariei 22 .
Un sprijin deosebit din partea comitetului conducător al societăţii,
a primit mişcarea sportivă studenţească, prin constituirea Clubului sportiv „Petru Maior". Adoptînd proiectul de statute al Federaţiei sportive
şi de gimnastică române din Ungaria, activitatea sportivă în cadrul societăţii a căpătat un caracter organizat. Se forma astfel primul club sportiv
studenţesc român, sau după cum se exprima şi gazeta „Unirea", .,tinerimii de la Petru Maior îi revine onoarea de-a fi iniţiat la noi, românii din
Ungaria şi Ardeal, mişcarea sportivă organizată" 23 •
Un rol important în reorganizarea mişcării sportive şi întemeierea ei
pe baze noi i-a revenit lui Alexandru Lupeanu, care în corespondenţa
purtată cu preşedintele Federaţiei sportive, colonel Silviu de Herbay, se
pronunţă pentru o necesară uniformizare şi sistematizare a activităţii cluburilor sportive existente, faţă de care federaţia să-şi aducă contribuţia
printr-un consistent sprijin material în organizarea de campionate sau
competiţii de amploare, ori în eventualitatea pregătirii studenţilor pentru întrecerile internaţionale. Arătînd că societatea academică „Petru
.Maior" a fost întotdeauna însufleţită de năzuinţe sportive serioase, jertfind în acest sens sume însemnate, Lupeanu se pronunţă în acelaşi timp
pentru constituirea „unei organizaţii solide şi intense a mişcării sportive
a-şi

20

21
21!
23

Românul, IV, !'Ir. 42, 6 martie 1914, p. 5.
GazTrans, LXXVII, nr. 40, 5 martie 1914, p. 6.
Foaia poporului român, IV, nr. 8, 8 martie 1914, p. 2.
Unirea, XXIV, nr. 2, 12 ianuarie 1914, p. 5.
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din Ardeal şi Ungaria, care se arată a fi o înţeleaptă trebuinţă a vremii"24. Studenţii de la „Petru Maior", la scurt timp după constituirea lor
în club sportiv, participă cu mult succes la două importante concursuri:
în Dej, la 5 mai 1914 şi Orăştie, la 18 mai 1914, acesta din urmă considerat o adevărată olimpiadă a tuturor românilor. Cronica întrecerilor îi
situează pe locuri fruntaşe la discipline ca: atletismul, gimnastica, scrima
şi fotbalul 25 •
Pe întreaga durată a studenţiei la Budapesta, Lupeanu colaborează
intens la gazete româneşti din Ardeal, continuînd să rămînă adeptul scrisului foiletonist, aşternînd pe hîrtie mărturii interesante despre viaţa şi
evenimentele din oraşul studenţiei sale, alături de probleme şcolare şi
de educaţie, de literatură şi artă, de diverse aspecte sociale şi de viaţă
bisericească a românilor. După modul cum îşi alcătuia articolele rezultă
că avea o minte bine plc'ismuitoare de limbă, capabilă de expresii concentrate, uneori cu deschidemi metaforice în texte de nuanţe polemice, alteori
cultivînd un limbaj direct, tăios, fapt ce-l înscrie în tradiţia plină de
vervă a gazetăriei transilvănene.
Foile româneşti la care colaborează sînt considerate adevărate avanposturi pentru conştiinţa patriotică manifestată şi potenţată totodată cu
acest prilej, precum şi ca rezervoare nesecate de energii şi comandamenteimportante în procesul făuririi şi înaintării credinţei naţionale, a intransigenţei demnităţii de popor stăpîn pe soarta proprie. Ziarul avea calitatea de a fi un instrument vital spiritual, cu un profund caracter militant,.
depozitar şi mesager totodată al ideilor vehiculate de gazetarii diriguitori
ai bătăliei pentru drepturi sociale şi naţionale. Presa în limba matern,\
devine suportul moral, solid pentru susţinerea aspiraţiilor social-naţionale
şi totodată o tribună veridică de luptă pentru emanciparea deplină.
Scrierile de foileton, multe cuprinzînd povestiri ori schiţe despresituaţia ţăranului român din imperiu, sub aspect economic, social, politic
şi cultural, cu eroi din satul copilăriei sale, se remarcă prin plasticitatea:
expresiei şi accesibilitate, completate cu multă fineţe şi vervă spirituală.

Insemnările de călătorie prilejuite de excursia efectuată în aprilie
1914, în Italia, îi îngăduie exersarea unor calităţi şi atribute ale psihologului versat în constatarea unor comportamente umane, totul fiind fă
cut pe marginea relatării geografice sau istorice, realizate într-un stil
accesibil lecturii publicului 26 .
Relaţia de călătorie evidentă în cadrul rubricii semnate consecvent de
Alexandru Lupeanu în foiletonul „Unirii", cit mai ales în „însemnările·
din Italia", reprezintă genul de aventură spirituală care se vădeşte a fi
eliberat de constrîngerile zilnice şi care îngăduiţ interpretarea şi prelucrarea liberă a datelor în final, odată cu accentuarea firească a factorului
impresie, imaginaţie sau fantezie în scris.
u Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 59, f. 8.
25 Românul, IV, nr. 112, 24 mai 1914, p. 3.
211 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 147, f. 29108, face două excursii în Italia, prima în aprilie 1914 împreumi cu Liceul de bă
ieţi din Focşani, a doua intre 18 mai 3 iunie 1925, ca director la „Unirea poporului". Impresiile din ultima călătorie se păstrează fragmentar în manuscris la
f. 64-108.
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Notele de călătorie nu se rezumă în exclusivitate la imortalizarea celor văzute, autorul fiind interesat în primul rînd de modul în care în
Italia se scrie despre România, felul în care sînt prezentate în străinătate
chestiunile legate de originea, limba, obiceiurile, trecutu~ istoric al românilor, elemente care favorizează oglindirea modului de înregistrare şi judecare a gazetarului şi a stilului său.
Comentează pe larg despre afinităţile culturale şi spirituale care
Jr>agă cele două popoare, idealurile care le animă şi le unesc peste timp
şi spaţiu.

Efect deosebit asupra vizitatorilor îl are momentul simbolic din 22
aprilie, cînd la Roma, pe mormîntul lui Inocenţiu Micu Clain se presară
flori albe şi roşii, se leagă o fundă tricoloră, iar Lupeanu „tălmăceşte"
celor prezenţi importanţa marelui blăjan, luptător pentru nevoile neamului, care a ştiut în condiţiile vremii să subordoneze intereselor naţionale, instituţia ecleziastică pe care o conducea.
La întoarcere, tînărul ardelean aduce cu el sentimentul că sub semnul marilor idealuri, românii au aici prieteni de nădejde, oameni care manifestă afecţiune şi statornicie, într-un dialog al umanismului creator, activ, catalizator21.
Activităţile multiple datorate muncii de conducere a societăţii ,,Petru
Maior", cît şi pregătirii ca viitor dascăl, îngăduie totuşi studentului talentat şi ambiţios să-şi perfecţioneze atît stilul gazetăresc, cît şi c<:>l literar.
Volumul apărut în 1912 „De vorbă cu sătenii", reuneşte o seam:l de
.irticole publicate în „Răvaşul", ,,Poporul român" sau „Unirea" 28 .
Este o carte de propagandă educativă, adresată poporului de la sate,
căruia i se dau sfaturi asupra învăţăturii, economiei şi curăţeniei, se fac
consideraţil asupra hărniciei şi credinţei, date şi aprecieri asupra activităţii unor personalităţi ca George Bariţiu şi Alexandru Ioan Cuza. Este
scrisă într-un stil vioi, uşor, corect şi limpede, limba e-;;te pe înţelesul
tuturor, dar menţinută în acela.c;i timp la înălţime literară29 •
Fără să fie o „creaţiune" literară deosebită, cartea lui Alexandru Lupeanu este notabilă prin faptul că scriitorul este pătruns de nevoile neamulu; din care face parte, demonstrind o neţărmurită dragoste şi încredere în nesfîrşitele resurse morale ale ţărănimii din mijlocul căreia s-a
ridicat, h· lgîndu-şi toate sevele din uriaşa voinţă de a exista şi de a-şi
croi o altă soartă a poporului său.
Comitetul Central al Astrei, în şedinţa din 7 iunie 1913, avînd recomandarea secţiei literare şi luînd în considerare importanţa sfaturilor $i
îndemnurilor pentru ,,educaţia şi luminarea ţărănimii" a recomandat c:-i
acestei cărţi să i se facă propaganda necesară în rîndul maselor şi să fie
procurată cu prioritate de către toate bibliotecile săteşti 30 .
n La corri.~pondenza rumena, II. nr. 25, 16 mai 1914, p. 1, la note bibliografice gazetarul Roberto Fava aduce elogii autorului articolului „Excursii şcolare'\
apArut în Romdnul, IV, nr. 80, 8 mai. 1914, p, 8.
· 211 Alexandru Lupeanu-Melin, De vorbii cu sătenii (ginduri
şi îndemnuri),
Blaj, 1912.
· . 29 Convorbiri literare, XLVI, nr. 9, sept. 1912, p. 1060; Viaţa romdneascd, VI!,
nr. 10. octombrie 1912, p. 137.
80 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond AlexandT1L Lupeanu-Melin, nr. 44, f. 3.
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Ca un intelectual cinstit şi devotat poporului de la sate, Lupeanu
redactează împreună cu V. Drăganu, între anii 1912-1914, la Cluj, gazeta pentru ţărani „Solia satelor".
Pornind de la realităţile satului românesc, de la starea de înapoiere
economică a ţărănimii, o seamă de articole din gazetă au fost îndreptate
spre ridicarea nivelului cunoştinţelor în domeniul economiei agrare, cu
scopul de a determina populaţia .satelor să introducă pe scară cît mai
largă uneltele şi maşinile, să treacă la comasarea pămînturilor, să facă oagricultură raţională.
Scrisă pe un ton

limpede şi călduros „cu avînt tineresc, dar în
vreme cu atîta cumpănire bătrînească", într-un stil popu.Iar curat.
gazeta a dat cititorilor săi îndrumări morale, economice, sociale, iar în
domeniul vieţii politice ea s-a situat în temeiul programului naţional
aceeaşi

al P.N.R.
Activitatea lui Lupeanu ca redactor la „Solia satelor" este caracteriprin acea îmbinare a forţelor gazetarului cu dragoste de popor, cu
energia neţărmurită izvorîtă din viaţa şi idealurile maselor. Pentru cititorii ţărani a fost părinte şi frate, a fost conducătorul care îşi primeşte
poruncile şi tactica luptei de la cei conduşi în slujba şi pentru binele
cărora şi-a risipit toată energia creatoare. Şi-n paginile acestei gazete,
Lupeanu face în dese rînduri elogiul luptei pentru obţinerea libertăţii şi
independenţei naţionale, condiţii ale unei veritabile regenerări a poporului nostru. Totodată el îi îndeamnă pe românii ardeleni ca în ciuda tuturor persecuţiilor la care sînt supuşi, să-şi păstreze cu sfinţenie tradiţiile
naţionale şi să-şi cultive neîncetat limba lor31 .
Primul război mondial îl găseşte pe Alexandru Lupeanu în Cluj,
unde-şi continuă studiile universitare începute la Budapesta. Continuă să
colaboreze intens la o serie de ga2ete româneşti. Refuză propunerea tentantă ce i se face din partea lui ['eodor Mihali de a se stalbi1i în Arad şi
de a conduce ziarul „Poporul român" cu un salariu lunar cle 300 coroane32. Asta nu-l împiedică să fie un- colaborator statornic cu articole
săptămînale trimise atît la „Poporul român" cit şi la „Românul" din Arad.
în schimbul unor „retribuţii convenabile pentru ambele părţi" 33 .
~a terminarea studiilor universitare, Lupeanu era conştient de menirea sa, iar crezul său politic era încă de pe acum foarte limpede. Cu
atît mai mult cu cit dtise pînă atunci înafară de o bogată literatură istorică şi o sumedenie de tratate politice pe care le adnotase cu grijă şi
la obiect.
In 1916 revine în Blaj ca prof.esor la Liceul de băieţi din localitate.
iar din 1918 la Liceul de fete, instituţie şcolară la care va funcţiona pînă
la sfîrşitul vieţii.
zată

11

12

Idem, nr. 304, f. 2.
Idem, nr. 5, f. 1, aminteşte drept motive ale refuzului de-a prelua condu-

cerea „Poporului Român" ajutoarele primite din partea Consistoriului blăjan, petimpul şcolarizării sale la Budapesta şi Cluj, avînd obligaţia morală de a reveni
profesor în Blaj.
~3 Idem, nr. 145, f. 3, este menţionată scrisoarea primită de la Vasile Goldiş,
directorul ziarului „Românul". cu propunerea de a i se trimite cite două articole
1,ăptămlnal, cu
un onorar de 60 coroane,
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Din primele luni de activitate profesională se va bucura de elogioase
aprecieri din partea conducerii liceului. Ştia să cultive excelente relaţii
cu colegii săi, iar prin preoC<Upări, prin orizontul cultural, prin orientare
'.1i concepţii se dovedeşte a fi o figură avansată în cadrnl generaţiei sale.
Activitatea sa didactică se caracterizează prin conştiinciozitate şi corectitudine exemplară, prin tact şi înţelegere superioară a legilor educaţiei. Facem această afirmaţie bazaţi pe cunoaşterea personalităţii sale, a
omului, cunoaştere pe care ne-o înlesnesc adeseori caietele sale de în: emnări. f.le asemenea, se v,a bucura de o mare autoritate în faţa elevilor
~:-ii, dovedind o pregătire temeinică, o informaţie amplă, o bună cunoaştere
a cerinţelor metodico-pedagogice34 • L-a preocupat cultivarea la elevi a
sentimentului de mîndrie şi demnitate naţională, transmiterea unor cunostinţe esenţiale din istoria neamului nostru. Ele priveau toate momentele
şi procesele din istoria patriei, într-o strînsă corelare cu evenimentele
petrecute pe plan universal, descifrînd resorturile care le-au generat, forţele sociale implicate în desfăşurarea lor şi mai ales consecinţele pe care
]e-au avut asupra evoluţiei istorice. Lupeanu nu uită a aduce prinosul
de recunoştinţă al generaţiei sale cărturarilor Blajului, Şcolii Ardelene,
lui Gheorghe Şincai, întemeietorul istoriografiei. ştiinţifice naţionale, măr
turisind în acest fel afinitatea sa de spirit cu cei care au susţinut în împrejurări vitrege romanit•atea poporului român şi latinitatea 'limbii sale 35 .
In anii primei conflagraţii mondiale, Lupeanu se află pe baricadele
scrisului angajant.
Din septembrie 1915 îl întîlnim membru în redacţia gazetei „Olteanul" din Făgăraş, făcînd cronici ale evenimentelor militare şi politice,
lansînd apeluri pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor de război, pentru înfiinţarea de orfelinate în localităţile mai mari3 6• ln acelaşi an începe
redactarea în Blaj a unui ciclu de schiţe şi povestiri întitulat „Cărţile
războiului", din care a reuşit să scoată primele patru numere: Cîntece de
război, Plugul domnului, Copiii în război, Sămînţa viitorului 37 •
Articolele de la „Olteanul", cît şi însemnările sale făcute în vremea
războiului se dovedesc materiale extrem de preţioase şi semnificative în
creionarea mentalului colectiv impactat de fenomenul cu repetabilitate
pînă acum în lumea noastră, cu antecedente şi repercusiuni3 8 •
Adiacent consemnării evenimenţiale a concurenţei militare, cu toate
implicaţiile politico-diplomatice de rigoare, în scrisul lui Lupeanu se face
loc tratării şi interpretării războiului sub aspect mental, vizînd faţa mai
puţin cunoscută a problemei, cu rol decisiv în teritoriul conştiinţei de
sine şi de neam. Frămîntările curentelor de idei ale românilor transilvă
neni oprimaţi, dar dornici de libertate, indiferent de atitudinea activă sau
a4 Idem, nr. 64, f. 1-6, vezi corespondenţa privind recunoştinţa părinţilor
de prof. Al. Lupeanu.
as Idem. nr. 188, f. 8-9.
88 Olteanul, VII, nr. 39, 27 septembrie 1915, p. 1; nr. 42, 25 octombrie 1915.
p. 1; VIII, nr. 8, 21 februarie 1916, p. 1; nr. 18, 1 mai 1916, p. 1.
17 Transilvania, LX, nr. 10:-11, oct.-noiembrie, 1929, p. 926, vezi anexa VII
Activitatea secţiilor ştiinţifice literare.
38 Arh. Stat. €luj-Napoca, fond
Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 157: Insemnări despre repercusiunile negative ale războiului; nr. 158: lnsemnări despre orfanii de război.
faţă
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pasivă consemnată din motive obiective sau subiective, în căutare perm:1nentă de modificare a luărilor de opinie, stratigrafiază tabloul total schimbat a ceea ce se gîndeşte şi se vehiculează la momentul dat nu num~1i
sub imperiul forţei produse de cataclismul militar în conştiinţă, ci şi ... 1
aspiraţiei către

entitatea distinct vizualiz,ată.
Cu plusuri sau minusuri, scăpări inerente ori interpretări nuanţate
sau sinuoase, nu întotdeauna inteligibile, condiţionate totuşi cu primordialitate de starea existenţială a autorului în perioada bine circumscrisă
istoriceşte, cele înregistrate rămîn totuşi imagini concrete pentru faptul
de conştiinţă, de mentalitate, de idei.
Unele din primele însemnări ale sale tratează aspecte legate de anii
1914-1915, surprinzînd în mod eficient angrenarea românilor din Transilvania, într-un conflict militar totalmente străin intereselor nutrite
dintotdeauna. Intrînd în război, arată Lupeanu referindu-se la guvernul
maghiar, a luat unele măsuri care suprimau integral libertăţile cetăţe
neşti fundamentale. Viaţa economică a fost militarizată, mişcările naţio
nale şi revoluţionare reprimate cu severitate. Procesele au fost scoase din
competenţa tribunalelor civile şi trecute curţilor marţiale. In recrutarea
tinerilor pentru război se fă-cea deosebire între cei maghiari şi ai naţiona
Htăţilor, de aceea proporţia soldaţilor era cu totul defavorabilă românilor
$i favorabilă maghiarilor. Românii din monarhie se zbăteau cumplit între
grele temeri, deoarece trebuiau să lupte pentru o cauză străină şi între
frumoase nădejdi de eliberare.
Intrarea României în război este salutată cu mare bucurie de români, cu toate că erau conştienţi că acest act va avea urmări grele pentru ei. Dorinţa puternică de unire ce se contura mai limpede la orizont
a fost însă mai puternică decît teama de sacrificii şi jertfe. Increderea
în izbînda dreptăţii istorice a dat tărie miilor de ţărani şi intelectuali români ardeleni internaţi în lagăre şi aruncaţi în închisori.
În ultimul caiet de însemnări din război, intitulat „Impresii din armată", Lupeanu creionează imaginea Blajului şi a atitudinii populaţiei
române de aici faţă de evenimentele cruciale din toamna anului 1918,
care au dus în final la destrămarea conglomeratului de popoare şi la desăvîrşirea unităţii statale a României. Numărătoarea inversă începe la
1 noiembrie 1918 şi are drept punct terminal ziua de 1 decembrie 191839 •
Degringolada generală cuprinsese Imperiul dualist, viitorul monarhiei se întrevedea foarte sumbru. Trebuia salvat ce se mai putea salva.
încercare care va fi făcută de noul împărat Carol, gîndindu-se la federalizarea sau chiar democratizarea imperiului. Dar naţionalitaţile o luaseră înainte. Evenimentele din pragul unirii Transilvaniei cu România,
se scurg cu repeziciune afirmîndu-se dorinţa de neînfrlnt a popontlui
român, de a-şi vedea visul de veacuri realizat. Însemnările lui Lupeanu
ca martor ocular şi participant activ în fruntea românilor la aceste evenimente primesc un plus de importanţă.
In Ungaria izbucneşte revoluţia burghezo-democratică, notează la
1 noiembrie 1918, ,,revoluţia poporului şi a militarilor, revoluţia acelora care au suferit patru ani de zile minaţi de _porunci înalte la foc şi
39

Idem, nr. 149, f, 1-44, vezi caietul de lnsemnări "Impresii din armatl"r

NOTE

778

ce, a ajuns şi la noi. In Blaj
gradele, subofiţerii şi ofiţerii
şi-i obligă să-şi smulgă rozetele, să-şi taie stelele de la gît" 40 • In zilele
următoare sînt scoase de către militari însemnele cu coroana regală de
pe edificii şi şcoli, sînt dezarmaţi jandarmii, la gară soldaţii aclamă pacea, iar prin oraş circulă zvonuri c-ar fi ajuns aeroplane franceze deasupra Braşovului şi că în Timişoara au intrat trupele Antantei.
Lupeanu ne relatează cu lux de amănunte despre adunarea naţio
nală desfăşurată în Blaj la 4 noiembrie 1918, unde s-a declaPat cu însufleţită adeziune pentru unirea Transilvaniei cu România. Autorul persistă în descrieri asupra preludiului adunării româneşti, care a proclamat de fapt existenţa Comitetului naţional din Blaj şi a gărzii naţionale.
In centrul oraşului „s-a aşezat o masă lungă, iar în jurul ei stau intelectualii Blajului tineri şi bătrîni, în faţă garda naţională cu arma la
umăr, cu feţele luminate de importanţa clipei mî1,1dre şi demne. Tinerii
gardişti string armele cu putere supraomene::iscă, le string pentru că
simt că acestea sînt ale lor şi le poartă pentru neam. Instantaneu lumea
cîntă „Deşteaptă-te române", iar imnul sfînt răsună cu îndrăzneală deplină, bărbăteşte şi clocotitor de vesel. Vorbesc fruntaşii Blajului, iar
mai la urmă căpitanul Munteanu, trimisul Comitetului Naţional Romrm,
din Arad ... După adunare, garda dă onorurile cu arma, căpitanul Munteanu, cu drapelul tricolor în mîini îl înclină în dreapta şi în stînga,
spre catedrala bătrînilor care din 1848 n-au mai văzut astfel de vremi,
spre larga pirţă şi spre colinele din jur, unde străjuieşte crucea lui
Iancu" 41 .
Se alege primul consiliu blăjan de organizare şi propagandă, întregit apoi în şedinţa din 11 noiembrie, cînd s-a constituit în consiliu comitatens, enunţîndu-se principiile călăuzitoare ale organului desemnat să
reprezinte interesele naţionale ale românilor din Blaj. în consiliu este
ales şi Alexandru Lupeanu ca membru în comisia de presă 42 .
O semnificaţie deosebită capiJ.tă evenimentul din 17 noiembrie 1918,
cînd în prezenţa unui mare num{ir de participanţi, membri ai Consiliului
naţional local şi comitatens, ai Reuniunii femeilor şi Reuniunii meseriaşilor, reprezentanţi ai corporaţiilor şi corpului ofiţeresc, cei prezenţi depun jurămînt de fidelitate c::'i.tre Senatul naţ.ional şi drapelul românesc
:ta rostirea jur{imîntului faţă de drapelul naţional „pe care-l socotim
simbolul nostru sfînt şi nici un alt simbol nu vom urma deşi toate le
respectăm, participanţii au cîntat spontan două strofe din ►►Deş~aptă-te
române«, iar bătrînele ziduri ale catedralei unde se desfăşura so'lemnitatea răsunau clocotitor de accentele dezrobitului nostru imn naţia. nal" 43 •
Numeroase pagini din caietele de însemnări ne dau detalii despre
evenimentul de la 1 decembrie 1918, oferite de Lupeanu ca martor ocula moarte,

patrulează

fără să ştie de ce luptă şi pentru
grupe de soldaţi care acostează
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,o Idem, nr.
" Idem, nr.
41 Idem, nr.
" Idem, nr.

149, f. 2.
149, f. 6-9.
37, f. 1.
116, f. 43.
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Iar, delegat al Colegiului profesoral de la Şcoala civilă de fete din Bbj
şi notate cu verva şi limbajul scriitorului de talent 44 •
Din ţinuturile mai îndepărtate, satele au pornit la drum cu o săp
tămînă înainte pentru a nu întîrzia şi astfel a lipsi de la marea sărbă
toare. Cetele de oameni, pe jos, cu căruţa sau cu trenul, au dovedit o
bună rînduială. În haine de sărbătoare, într-o bună ordine, flăcăi şi mai
vîrstnici, voioşi şi însufleţiţi, cu steagurile în fruate scoase din poduri,
din ascunzişuri numai de ei ştiute, soseau la Alba Iulia. Participanţii la
adunare erau invitaţi să se gn1peze pe comune în frunte cu alesul ei,
această rînduială trebuia păstrată pînă la plecare.
Cei dintîi sosiţi sînt moţii lui Iancu şi muntenii lui Horea de sub
poalele răsăritene ale Bihariei, ,,primii care urcă meterezele :P.tAţii şi
scrutează zările cu bărbăţia lor de şoimi deşteptaţi la libertate. Pe altă
parte, dinspre apus vin murăşenii din părţile Aradului, vine Orăştia cu
ţinutul ei, vine Haţegul, vin Jiurile, cu sătenii pletoşi ca şi codrii
din
care coboară, vin mai de la stînga mărginenii de sub munţii vechiului
hotar. De sus, de la răsărit curg Tîrnavele, curge Mureşul cu cîmpenii
cei înalţi şi bălani, vin Someşurile, vine Bistriţa, vine Maramureşul. Coboară dinspre miazănoapte Sătmarul şi Crişurile. Fiecare comună e cu
steagul ei, unel~ cele din jur cu mîndri călăreţi în frunte. O sută de
mii de oameni adestă afară în cîmp, lîngă poarta lui Mihai, ca marea
conferinţă a fruntaşilor întrunită în cazina ofiţerească din
cetate să
toarne în paragrafe de hotărîre dorinţa cea mai mare şi mai sfîntă a Ardealului, unirea cu fraţii de-o limbă şi de-un sînge. Trăiască România
Mare, era strigătul Ardealului care se smulgea din robia milenară, din
ocara şi dispreţul străinului" 45 •
La '-două săptămîni după marele eveniment, Lupeanu în calitate de
gazetar, însoţeşte armata română de la Blaj pînă la intrarea în Alba
lulia 46 • Cronica acestui drum, cit şi intrarea triumfală a trupelor române
în vechea cetate a Ardealului „în mijlocul unui entuziasm de nedescris,
oraşul necunoscînd de la Mihai Viteazul încoace o sărbătoanJ mai înăl
ţătoare" oferă jurnalistului material pentru redactarea articolului „Intrarea trupelor române în Alba Iulia", publicat pe două pagini în organul proclamării unităţii naţionale „Alba Iulia" şi considerat „o adevăra
tă perlă a gazetăriei noastre" 47 •
In concluzie, putem afirma că însemnările profesorului L 1 1peanu,
participant activ la evenimentele hot:'i.rîtoare din anii războiului, care
dezvăluie date şi nume necunoscute, întregesc peisajul politic al vremii.
constituind o importantă sursă de informare. Toate aspectele ce rezultă.
din însemnările sale, parţial prezentate, constituie documente de valoare istorică apreciabilă pentru zona Blajului, care descoperă un mili-tant activ şi progresist în arena luptei pentru drepturile inalienabile ale
neamului românesc. Menţionăm că Lupeanu este ales deputat în primul
44

Idem, nr. 116, f. 2-!6, vezi tnsemnAri despre mareie act

de la 1 Decem--

brie 1918.
Idem, nr. 116, f. 20-24; Alba Iulia, I, număr ocazloDal, l dec. 19!8, p. 1.
Alba Iulia, I, nr. 3, 17 dec. l!na, p., 2-3.
" Unirea poporului, XIX, nr. 44, 31 oct. 1937, p. 4.

45

48

780

NOT!

ŞI DISCUŢII

parlament al României întregite, membru şi vicepreşedinte al Consiliului
ăudeţean de Tîrnava Mică.
Din 1919 Lupeanu va conduce aproape 20 de ani ziarul „Unirea
Poporului" din Blaj 48 • Ca director al gazetei, se arată preocupat de necesitatea dezvoltării modalităţii de redactare gazetărească şi exprimă
în scris opinii interesante pe marginea unor chestiuni de laborator intern, precum formatul, tirajul, tematica şi problematica abordată de ziar.
Este preocupat în permanenţă de îmbunătăţirea formei şi fondului periodicului, îşi alege cu mare atenţie colaboratli>rii, iar procesul selecţiei
lor uşurează devenirea valorilor autentice ale scrisului românesc. Majoritatea celor care colaborează în redacţia acestui ziar, beneficiază de o
pregătire culturală înaltă, datorită studiilor universitare, dublate totodată de un cert talent scriitoricesc.
-Analizînd viaţa şi opera patriotului blăjan, constatăm că în multe
laturi concepţiile sale sociale şi în primul rînd cele legate de ţărănime
nu sînt scutite de anumite tendinţe poporaniste, uneori foarte înrudite
cu cele pe care le-a profesat dincolo de Carpaţi semănătorismul. Apare
astfel la intelectualul ardelean ideea că dificultăţile materiale în care se
zbate ţăranul român pot fi în parte învinse printr-o comportare morală
exemplară şi prin creşterea nivelului său cultural. Aecentul este mereu
pus pe formarea unei înalte moralităţi în comportamentul social. In
,cadrul acestei perspective, Lupeanu se dovedeşte un permanent luptător
împotriva aşa ziselor „vicii naţionale", dintre care se detaşează alcoolismul, alături de ignoranţă, murdărie, furt, lene etc. 49 E drept însă că el
consideră că viciul beţiei prezent printre ţărani îşi are izvorul în mizeria
socială la care sint condamnaţi aceştia, în nepăsarea claselor exploatatoare şi a statului însuşi faţă de soarta maselor populare. El dorea pentru societate un •cetăţean conştient de drepturile şi de „datoriile sale",
un cetăţean pentru care dobîndirea ştiinţei şi solidaritatea socială, munca
şi spiritul dreptăţii. moralitatea şi puterea de sacrificiu să fie elemente
constituite conştient şi afirmate în viaţa socială spre triumful adevărului.
Din articolele publicate în „Unirea Poporului", multe nesemnate,
îndeosebi cele de fond, dar uşor de recunoscut datorită stilului original
deja format, răzbate caracterul profund militant al gîndirii şi activităţii
sale, susţinut mereu de un temerar şi îndrăzneţ spirit critic născut
dintr-o mare vocaţie a adevărului şi luptei, dintr-o conştiinţă şi existenţă ce era dispusă în orice clipă să sacrifice totul pentru împlinirea
dreptăţii şi a binelui.
Prin întreaga sa muncă gazetărească desfăşurată la acest ziar, Lupeanu nu se dezice de crezul afirmat, convingător şi inteligent în anii
începutului pe terenul ~urnalisticii, ,.scrisul lui străin de desfăşurarea
pur mecanică, reprezintă o misiune adevărată, animată de o concepţie
0 lnfr4~rea, III, nr. 859, 1 iul. 1923, p. 2, menţionează existenţa ln Ardeal a
.3 2azete ,.populare": Unirea Poporului - Blaj; Dreptatea - OrAştie; Foaia poporului - Sibiu.
u Alexandru Lupeanu-Melin, De vorbă cu sătenii (9înli1.1,ri şi Îl\demnuri),

Blaj, 1912, p, 94-9!1.
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foaltă, de o idee morală, închinat binelui colectiv al naţiunii,
s-a mulţumit cu rolul modest de luminător al poporului de

781
chiar dacă
la sate";;o_

In 1922 îi apare „Călăuza Blajului", o carte cu însemnări şi lămu
riri istorice asupra oraşului, cu numeroase date „culese din cărţile lui
Cipariu, Bunea, Raţiu, Iorga, orînduite în legătură cu instituţiile şi monumentele existente, îmbrăcate în haina care se pare mai uşoară de înţeles şi de reţinut" 51 • Cartea se remarcă prin informaţiile dense pe care
le oferă cititorilor, atît cele legate de istoricul aşezării cit şi asupra in:stituţiilor blăjene existente: reşedinţa mitropolitană, arhiva mitropoliei,
seminarul teologk, catedrala mitropoliei, liceele, muzeele şi bibliotecile
Blajului, folosind drept un valoros ghid pentru călătorul necunoscător
,descins în Blap~.
·
Ca o completare la această carte, la un an i se tipăreşte „Blajul
istoric în icoane", lucrare notabilă prin efortul documentar înregistrat
mai cu seamă în cuprinderea unor aspecte de viaţă social-politică a
.aşezării 53 • Ne oferă preţioase însemnări despre corifeii Şcolii Ardelene,
demonstrînd că în cetatea culturală a Blajului se îmbină tradiţia cronicărească şi superioritatea cărturărească a lui Dimitrie Cantemir cu suflul regenerator- al culturii apusene adusă de la Roma, Viena, Tîrnavia
-de „luceferii latinităţii", dind astfel fericita combinaţie care a prilejuit
a doua renaştere a românilor, ca popor5~.
Cetatea de la îmbinarea Tîrnavelor „viaţa culturală a sa, cu călu
gării, dascălii şi şcolarii săi care au înălţat flamura aspiraţiilor naţionale
resuscitate prin noua ideologie a latinităţii, aşezare socotită prin spiritul
său Roma mică'• face obiectul a încă şase lucrări semnate de Lupeanu
şi apărute în intervalul 1926-1935 5 ''.
Preocupat de literatura pentru copii. Lupeanu devine din 1922 un
colaborator permanent al revistei „Lumea copiilor" din Bucureşti5 6 • De
asemenea, pentru copii scrie în 1923 piesa de teatru „Fetiţa orfană", devenită apoi operetă, pe muzica lui N. Oancea din Sibiu şi prezentutc"i în
centre de seamă ca Baia Mare, Orăştie, Sibiu, Cluj, Blaj, Şimleu. Este
caracterizată drept o operetă feerie, în care muzica reliefează perfect de
bine toate nuanţele subtile şi delicate ale textului, care exploatează la
maximum întreaga frumuseţe a basmului românesc. Autorul mizează pe
efectul produs prin contraste între bine şi rău, dintre bogăţie şi sărăoie,
dintre veselie şi tristeţe, dintre momentele lirice şi cele dinamice 57 •
In 1927 îi apare în biblioteca populară a Astrei „Minunatele întîmplări ale lui Niţă
Zdrenghea, la Bucureşti, în America şi aiurea", de
Unirea Poporului, XIX, nr. 43, 24 oct. 1937, p. 6.
Alexandru Lupeanu-Melin, Călăuza Blajului, Blaj, 1922, p. 6.
Ideea Eu.Topeană, V, nr. 122, 1 iulie 1923, p. 4.
53 Idem, VI, nr. 154, 21 sept. 1924, p. 3.
54 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 160, f. 19-20.
:;:; Unirea Poporului,' XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 2, menţionăm lucrările: Xilo50

51

52

.grafii de la Blaj, Sufletul Blajului, Blajul şi biblioteca sa, Ce este de văzut la
Blaj, La Piatra Libertăţii, Souvenir de Blaj (în lb. franceză).,
st Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupean11,-Melin, nr. 32, f. 8.
57 Albina, III, nr. 109, 2 itm. 1923, p. 1; U1tirea Popor11,lui, Y, nr. H, 8 ap.,r.
·1923, Jt. 3.
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fapt o culegere de poveşti hazlii, în care etalează cal-ităţi de umorist
mucalit şi sfătos 511 •
Ca o recunoaştere a meritelor sale indiscutabile, în 30 aprilie 192:3,
Alexandru Lupeanu-Melin este ales membru al Societăţii scriitorilor
români la aceeaşi diată cu I. M. SadtJveanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Scarlat Struţeanu, V. Panaitescu (Perpessicius)59 •
Deşi diferenţiate prin domeniile abordate,
scrierile lui Lupeanu
aveau un caracter unitar, căci, dacă ~i-a exersat condeiul pe tărimul
prozei literare, memorialisticii, studiului istorico-literar, poeziei sau literaturii pentru copii, el le-a pus întotdeauna în slujba aceloraşi nobilesentimente şi idealuri de luminare a poporului şi menţinere a personalităţii sale etnice.
Creaţia poetică a lui, păstrată in manuscrise, deşi minorii frţt1
de
proza literară, cuprinde o diversitate de specii: poezii lirice, balaC:c istorice, poeme epico-lirice şi sonete. Versurile se diferenţiază nu num<1i p1;n
structura metrică, rimă, ci şi prin tematica abordată. Astfel, alrtturi de
poezii de dragoste rustică, de factură coşbuciană sau poezii de album în
care anodinul şi naivitatea îneacă emoţia artistică, a scris şi pr;ezii inspirate din lupta pentru libertate naţională şi socială a poporului n-1stru.
care pot suscita şi astăzi interes pentru mesajul lor patriotic înflăcărat,.
iar unele şi pei:i.u-u calitatea artistică a versurilor6°.
Rămînînd în domeniul poeziei, amintim că ·în 1927 pnblioă la Blaj
„De pe Secaş, cîntece şi strigături româneşti", de fapt o culegere de
poezii şi cîntece populare datînd din 1838, descoperite în Biblioteca arhidiecezană din localitate şi purtînd semnătura „arhinecunoscutului Nicolae Păulete, originar din zona Secaşului, ţinut cuprins în unghiul dintre Blaj, Alba-Iulia şi Miercurea-Sibiului"~ 1 . Cele 8 caiete manuscrise
păstrate în vechea scriere chirilică cuprinzînd 160 poezii, strigături
şi
cîntece populare „scînteietoare creaţii ale poporului nostru", au fost prelucrate de Lupeanu şi restituite literaturii noastre, drept nişte autentice
.,splendori populare" 62 •
In aceleaşi depozite de manuscrise ale Bibliotecii centrale arhidiecezane, Lupeanu descoperă una dintre primele pove~ti pise în limba română „Istoria lld Arhirie", din 1773, manuscri~ ajuns în Blaj prin intermediul lui I. M. Moldovan dintr-o tipografie a Orăştiei în. a doua jumăta,te a secolului al JCIX-lea. Cunoscută mai ales de popoarele din răsă
ritul EurO'pei şi amintită pentru prima dată la noi de Timot-ei Cipariu,
povestea lui Arhlrie „fără schimbări şi fără adaosuri în aspectul ei cel'
mai curat şi mai aproape de forma iniţială" vede lumina tiparului în
192263 • Se aminteşte că Anton Pann, în 1850 tipăreşte o poves;te asemă
nătoare, .,Inţeleptului Archir şi nepotul său Adam", care însă, fiind prelucrată, păstrează foarte puţin din filonul originar ,trăvechi.
58 Alexandru Lupeanu-Melin, Minunatele iatimplări ale lut Nfţii Zdrengh.ea
la Bucureşti. in. Aaerfca şi aiurea, Sibiu, 1"27.
59 Viitarnl, XIY, nr. 4570, 7 iun. 1923, p. 3,
eo Arh. Stat. Olu,J-Napooa, fond Alexandru Lupea11u-Meltn. nr. 110, f. 3; nr.

138, f. 18-21: nr. 13g, f, 2!1-32.
11 Tranrilt1•n.ic, LVI., nr. 8-9, aug.-sept. 192', p. 3fi.
112 Dimtnecţa, X:JOCU, nr. 10456, 3 feb. 1936, p. 1,
sa I!>l4.efll.
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Mărturii importante ne dezvă.luie Lupeanu ş1 m legătură cu istoria
teatrului românesc din Ardeal, aducînd ca dovadă scrisoarea păstrată în
fondurile menţionatei biblioteci, din 11 ianuarie 1756, trimisă din Blaj
de părintele Atanasie Rednic episcopului Petru Pavel Aron de Bistra.
Scrisoarea redactată în limba latină informează sup@riorul ecleziastic
despre evenimentul petrecut la Blaj în decembrie 1755 cînd mai mulţi
elevi din localitate s-au constituit într-o grupare duP,ă obiceiul comedianţilor cu costumaţie şi repertoriu corespunzător. După „reprezentaţiile" date în Blaj, grupul actorilor a pornit spre Sebeş, Alba-Iulia, Vinţul de Jos, Cut, arătîndu-şi pretutindeni măiestria şi isteţimea în faţa
publicului prezent în număr mare care „sorbea cu nesaţ versurile spuse
şi cînt:1te în limba română de tineri cu învăţătură care puneau în ele
suflet, avînt şi pricepere". Alarmate de efectul produs în rîndul maselor
româneşti, autorităţile au intervenit dizolvînd trupa ambulantă, o seamă
dintre elevi fiind exmatriculaţi, iar unii dascăli ai lor, între care I. Zabarie şi Vasile Neagoe „din lipsă de supraveghere asupra şcolarHor au
avut mari neplăceri" 64 .
Chiar cu o astfel de existenţă episodică· acţiunea şcolarilor blăjeni
€Ste lăudabilă, fiind o primă iniţiativă de constituire în teatru românesc
-ambulant.
Alexandru Lupeanu se remarcă în acţiunile premergătoare cît şi-n
festivitJ.ţile prilejuite de serbările jubiliare de 175 de ani de la înfiinţarea şcolilor din Blaj. lncă din 9 martie 1929, cînd are loc conferinţa
directorilor instituţiilor şcolare din Blaj, aceasta face Consistoriului arhiepiscopesc propunerea editării unui volum omagial de 400 pagini, grupat în două părţi. Prima parte urma să cuprindă studii şi articole privitoare la istoria şcolilor din Blaj „cele dintîi de înaltă cărturărie ale
întregului neam românesc", rolul pe care l-au avut în dezvoltarea vieţii
publice, la deschiderea de aşezăminte culturale în toate ţinuturile româneşti65. Sarcina realizării primei părţi a volumului a revenit unui colectiv format din A. Lupeanu, I. Georgescu, Z. Pâclişanu, C. Suciu. Partea a doua, care urma să cuprindă articole şi studii ale unor personalităţi mar,can te ale vieţii -culturale şi ştiinţifice, ale foştilor profesori şi
elevi ai şcolilor din Blaj, cu aprecieri asupra şcolHor Blajului şi a dascălilor lor a căzut în sarcina redactării lui Alexandru Lupeanu.
Serbările nu s-au putut organiza la termenul fixat de 8-10 sept.
1929, nici la cel de comemorare 11 octombrie 1929, stabilindu-se ca festivităţile să se organizeze la 15 mai 1930, cumulate cu aniversarea Adunării Naţionule de la Blaj, menţinînd totodată praznicul în cadrele aceluiaşi an şcolar, al 175-lea din viaţa şcolilor din Blaj.
1n calitate de se~retar general în Comitetul de organizare a serbă
rilor, Lupeanu redactează în condiţii grafice deosebit de reuşite invitaţii
apel pentru colaborarea la volumul festiv cu eventuale amintiri şi ginduri în pragul jubileului, ou studii şi articole care s-ar putea încadra
în albumul de sărbătoare 66 • In pofida acestor pregătiri destul de intense,

0

ec Societat.:,; dr; m.ii,,~. I. nr. 26, 12 oct. 1924·, p. 520-521.
85 Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru I,upeanu-Melin, nr. 160, f. 18.
eu Idem, nr. 71, f. 1.
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cu măsuri luate din timp, la care au fost antrenate un mare număr de
persoane, dintre cele mai competente, deşi colaborările s-au adunat, volumul nu a văzut lumina tiparului în condiţiile proiectate, datorită lipsei
de fonduri. Mare parte din materialele trimise au fost publicate în numărul din apri'li~mai 1937 a revistei „Cultura creştină", sub genericul
„Blajul bicentenar", ajungîndu-se astfel ca articolele închinate unei
aniversări să omagieze o altă aniversare, ce-i drept organic legate una
de cealaltă 67 •
Legat de activitatea politică a lui Alexandru Lupeanu, după realizarea unităţii naţienale, exceptînd calitatea de deputat în primul parlament al României întregite, a preferat să rămînă înafara convulsiunilor şi agitaţiilor vieţii politice interbelice. I s-a propus preluarea unor
funcţii în organele administraţiei de stat locale, iar în 1932 i se ofer[t
din partea naţional-ţărăniştilor o circumscripţie cu mandat si~ur de
reuşită, dar păstrîndu-şi o anumită verticalitate a convingerilor a preferat să nu le accepte.
Lupeanu n-a făcut o politică de partid, situîndu-se dincolo de relaţiile personale ale oamenilor politici, dincolo de ministere şi guverne,
trăind alături de poporul său izbînzi şi înfrîngeri din care a ştiut
s[1
aleagă puteri morale de luptă şi atitudine critică, într-o vreme cînd
profesia de ziarist „aducea bogăţie acelora care o practică fără scrupule.
dezbrăcaţi de conştiinţă", punîndu-se în slujba persoanelor şi nu a ideilor: ,,Sînt dascăl şi dascălii nu pot face politică şi sînt gazetar ~i vreau
să rămîn numai gazetar" 68 •
O contribuţie deosebită şi-a adus Lupeanu la activitatea desfăşurate\
de Astra, contribuind cu prisosinţă la ridicarea prestigiului primei şi
celei mai importante instituţii cultl!rale a naţiunii române din Transilvania. Membru activ din 1909, a fost ales în 1925 membru în Comitetul
Central, în 1929 membru în secţia literar-filologică, in 1930 preşedintele
despărţămîntului judeţean cu sediul la Blaj, iar la 3 ianuarie 1931 estedeclarat membru pe viaţă în baza paragrafelor 8-9 din statut69 •
Lupeanu a desfăşurat o nobilă activitate în cadrul Astrei, contribuind la alfabetizarea şi culturalizarea maselor, la găsirea mijloacelor
adecvate de pătrundere a cărţilor pînă în cele mai izolate aşezări, la
stimularea interesului pentru cunoaşterea slovei scrise, la deschiderea
gustului pentru citit, fie cu soopul delectării, fie al instruirii şi ca un
corolar la lărgirea orizontului conştiinţei. Văzînd în cultură un factor
social şi naţional. foarte important, Lupeanu o gîndea de pe o platformă
democratică, ca o expresie în primul rînd a sufletului maselor, a celor
ţărăneşti mai cu seamă, fiind preocupat mereu de popularizarea ei
în
ce avea mai reprezentativ. în acest fel concepţia sa în plan cultural era
o derivaţie firească şi consecventă a poziţiilor lui sociale. Convins de
forţa pe care o are cultura în existenţa naţională a unui popor, se va
strădui să contriMJ.ie în cit mai mare măsură la răspîndirea ei printreoei mulţi, la utilizarea ei ca armă politică.
Cultura creJtin4, XVII, nr. 4-5, apr.-mai 1937.
Unirea Poporului, XIX, nr. 44, 31 oct. 1937, f, 4.
a Arh. Stat. Cl11j-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 17, f, 1..
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Se preconizează o serie de modalităţi concrete prin care s-ar putea
realiza răspîndirea literaturii la sate, în condiţiile în care în Transilvania,
datorită politicii reacţionare a oficialităţilor austro-ungare, poporul român trăia în condiţii de ignoranţă. Ca atare, din acest motiv, din cauza
numărului mic de şcoli şi ziare în limba română, de asociaţiuni culturale, din lipsă în general a unei mai largi activităţi cultural-politice,
gustul pentru literatură era şi el mai scăzut, ceea ce a afectat şi dezvoltarea mai impetuoasJ a acesteia10 •
Considerînd şi studenţimea răspunzătoare de ridicarea nivelului
cultural al maselor, Lupeanu în 1913 înaintează propunerea conducerii
Astrei, ca-n fiecare despărţămînt să fie desemnat cite un student care
Să susţină prelegeri populare despre cărţile şi broşurile Astrei „a căror
valoare nu o pricepe ţ<'iranul din vorbirea preşedintelui sau recomandarea lor în generalităţi din partea secretarului"11 . Studenţimea trebuie să
se menţină într-o permanentă ofensivă culturală în domeniul popularizării culturii, prin explicarea pe înţeles a tuturor cunoştinţelor „ce pot
înlesni viaţa săteanului şi deştepta mintea lui" 72 •
Lupeanu acordă importanţă deosebită acelor elemente constitutive
ale culturii şi civilizaţiei rol'lllâneşti, care dau naţiunii noastre o individualitate distinctă şi care au constituit veacuri de-a rîndul adevăraţi
piloni de rezistenţă ai fiinţei noastre naţionale: limba, arta naţională,
obiceiurile, tradiţiile, portul, istoria. Aceste comori spirituale ale poporului nostru sînt în accepţiunea lui principalele mijloace de educaţie naţională, încurajînd prin concursuri populare de port, cîntec şi dans păs
trarea „tezaurului atavic al neamului nostru"13 • In concepţia sa limba
română şi arta populară trebuiau să constituie instrumente eficace de
luptă împotriva tendinţelor de deznaţionalizare exercitate de anumiţ-i
factori externi, un mijloc de educare, de sădire a drafostei de patrie şi
popor, de cultivare a sentimentului demnităţii naţionale.
In biblioteca populară a Astrei, din proprie iniţiativă sau la cererea
comitetului conducător al ,,Asociaţi unii", va publica o seamă de cărţi şi
broşuri cuprinzînd atît o literatură adecvată poporului de la sate, cit şi
sfaturi pentru respectarea normelor de igienă, de însuşire a învăţăturii,
hărniciei şi credinţei. Lupeam1 se ocupă cu organizarea bibliotecilor,
a
caselor de cultură, a expoziţiilor, concursurilor şi serbărilor populare de
la sate. Statisticile din 1933 menţionează existenţa în despărţămînt a
35 de biblioteci săteşti, 36 de cercuri culturale săteşti şi 95 de acţitmi
cu sătenii, aşa zise „conferinţe" 14 , ceea ce reprezintă pentru zona Ardealului „un record nemai atins, ce face deosebită cinste preşedinte
lui"15.
Urmărind o mai bună or!Janizare a despărţămîntului, a cutreierat
satele din judeţ, soluţionind diferite probleme de. interes obştesc, in70
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GazTrans, LXXIV, nr. 260, 27 noiembrie 1911, p. 1.
Noi, I, nr. 1, 15 iunie 1913, p. 455.
Ibidem.
Unfrea Poporului, XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 6.
Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond AlPxandrn Lupeanu-Melin, nr. 56, f. 1-1!>.
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tervenind pe lîngă autorităţile locale în vederea acordării de fonduri
necesare ridicării culturale a maselor. Pretutindeni a fost întimpinat de
populaţia formată în primul rînd din ţărani, cu o puternică însufleţire.
Fără îndoială că la aceasta a contribuit şi talentul său de orator, care
însă însemna şi priceperea de a vorbi simplu, pe înţeles, în faţa celor
muiţi, cultivînd un verb dic.amic şi răscolitor, plin de energie, capabil
să însufleţească şi să mobilizeze.
A sprijinit de asemenea, înfiinţarea de cooperntive şi societăţi de
asigurare la sate, recrutează cu multă atenţie cadre pentru înfăptuirea
programului elaborat de el, sprijină organul de presă al despărţămîntului
Blaj „Răvaşul Astrei", care din primul său număr face o temeinică analiză a mijloacelor folosite de Astra în opera de culturalizare a maselor16. La iniţiativa lui Alexandru Lupeam1, în intervalul 1934-1936, se
deschid în Blaj două şcoli „superioare ţărăneşti", una de băieţi, în 1934
şi alta de fete, în 1936, cu o durată de trei săptămîni, cu scopul de-a
forma pentru satele despărţămîntului „agenţi ai culturii din chiar sinul
poporului"n. Şcolile deschise sub îndrumarea Camerei de agricultură
din Blaj aveau menirea de-a împărtăşi plugarilor „învăţături folositoare
meseriei lor, pe care să le aplice apoi cu înalt randament în satele de
baştină". Paralel cu însuşirea informaţiilor practice din agricultură, şco
lile oferă cursanţilor şi o serie de alte cunoştinţe necesare ridicării nivelului lor cultural din domenii ca: istorie, geografie şi civilizaţie, artă,
economie, iar pentru fete completate cu: ştiinţa menajului, ţesut, rufărie,
cunoştinţe pentru îngrijirea şi creşterea copiilor, muzică etc. 78
Lupeanu nu a tratat unilateral problema orientării şcolare şi profesionale a elevilor şi a sfătuit învăţătorii din despărţămîntul său, să
orienteze pe absolvenţii şcolilor primare spre meserii şi spre activităţi
productive din agriculturii, întrucît el aprecia că cele două ramuri asigură bunăstarea şi prosperitatea materială a poporului. Considera educaţia profesională a copiilor, învăţarea de aceştia a unor meserii practice, un mijloc de întărire a elementului românesc, fapt ce-l determină
încă din 1909 să aducă în Valea Jiului, la Petroşani, cîţiva tineri din
Ciuci ca ucenici .la minele din zonă, pentru ca apoi introduşi în această
meserie, să o răspîndească în zonele miniere cu populaţie majoritară
românească 7 9.

Din decembrie 1934 simptomele unei boli necruţătoare il determină
pentru un timp Blajul, internîndu-se la Clinica chirurgiStarea sănătăţii i se amelioreaz:~ in urm,1 i1-tc»·,.·entiei chirurgicale, dar nu peste multă vreme, în iunie Hl:37, E''.o',:~ 1:itcr:~,1t din
nou. Era în pragul marilor festivităţi prilejuite de sărbătorirea trecutului de 200 de ani a Blajului, din 24 iunie 1937. Se întîmpla astfel ca
principalul organizator al praznicull\Ji care cu ultime puteri şi cu tot
mai puţină vlagă, regizase cu minuţiozitate şi în cele mai mici detalii
întreaga desfăşurare a serbărilor să fie marele absent. Mai mult, în
aceeaşi zi de aleasă sărbătoare apare „Evocări din viaţa Blajului" a lui
să părăsească
cală din· Cluj.

18 Răvaşul
77
78

79

Astrei, I, nr. l, 20 apr. 1936, p, l.
Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Alexandru Lupeanu-Melin, nr. 53, f. l.
Răvaşul Astrei, I, nr. 1, 20 apr. 1936, p. 2.,
Unirea Poporului, XIX, nr. 46, 14 noiembrie 1937, p. 4.
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Alexandru Lupeanu „carte apologie a oraşului şi a oamenilor săi" adusă
ca o ultimă cinstire de marele patriot, Blajului bioentenar~ 0 •
La 7 octombrie 1937, la numai 50 de ani, în plină muncă creatoare,
Alexandru Lupeanu Melin se stinge din viaţă fiind înmormîntat în
Blaj, după cum se specifica în testamentul său: ,.Doresc să fiu înmormîntat în Blaj, alături de ceilalţi dascăli ai şcolilor bătrîne, unde am
trăit, am muncit din cea mai fragedă tinereţe. înmorrruntarea mea să fie
simplă, lipsită de fast. .. 11 s1.
„Alexandru Lupeanu Melin, nota gazeta ►►Naţiunea română«, moare
tînăr, în deplină maturitate a calităţilor sale de om şi a talentului său
de scriitor. Prin dispariţia lui, Ardealul pierde un rar om de cultură, pe
unul dintre cei mai buni şi duioşi fii ai săi, iar tagma scriitoricească · !'ii
gazetărească pe unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai ei.
Că
Alexandru Lupeanu a muncit întreaga viaţă complet dezinteresat, fără
pretenţii de răsplată materială, fiind un cumulard la muncă şi nu
la
îmbogăţire, ne-o dovedesc puţinele lucruri rămase în urma lui: cîtev:.i
dulapuri cu cărţi şi manuscrise şi mobilierul sărac al unei singure încăperi"82.

Se înţelege că această puternică personalitate a avut şi limitele sale,
unele impuse de mediul în care a crescut, de condiţiile sociale şi politice în care s-a format şi activat înainte şi după unire, dar care trebuie
privite în ansamblul gindirii patriotului, care se dovedeşte înaintată şi
valoroasă.

In aceste limite, Alexandru Lupeanu nu s-a abătut însă niciodat,i,
de la ceea ce înseamnă o dragoste sinceră şi militantă faţă de poporul
în care s-a născut, faţă de omul simplu şi modest, dar de bun simţ de
la ţară, producător al atîtor valori materiale şi spirituale, păstrătorul
celor mai autentice tradiţii populare.
Dascăl, scriitor şi gazetar, Lupeanu şi-a închinat întreaga sa activ.itate desfăşurată cu dăruire şi abnegaţie luminării poporului, realizării
năzuinţelor lui cele mai îndrăzneţe. Prin acest ideal pe care l-a slujit
toată viaţa, dăruindu-i inima şi condeiul, Alexandru Lupeanu Melin şi-a
asigurat o pagină de onoare şi recunoştinţă în cartea vredniciilor româneşti.

VIOREL

TOŞA

ALEKANDRU LUPEANU-MELIN (1887-1937). ATTEMPT OF
A MONOGRAPHIC &SSAY

(Abstract)
Achieved at large on the basis of the extant documentary fond in the State
Archives in Cluj-Napoca, the present commun.ication brings precious information
concerning the life and activity of the patriot Alexandru Lupeanu-Melin.
• Alexandru Lupeanu-Melin, Evocări di11 viaţa Blajului, Bla4, tro7.
e1 Unirea Poporu.lui. XIX, nr. 42, 17 oct. 1937, p. 2,
82 1',aţiunea Romdnd, III, nr. 223, 9 oot. l!t37, p. I.
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Wellknown and appreciated by his contemi,oraries especially as a writer and
for his fruitful didactic activity, Alexandru Lupeanu strikingly remarked himself
as a subtle journalist, a bold fighter with his pen and deeds for the cause of the
Romanîan people, for the fulfilment of its social and national demands, occupying
an important place in the Romanian militant journalism.
Born in 1887 at Fărău, Alba county, Lupeanu attends primary school in
Sîntana de Mureş, then gymnasiwn and secondary school in Blaj, town to which
b.e will be forever tied, serving it with rare devotion up to the end of his life.
He attends tlae Theologic Seminary in Blaj, then the Faculty of Letters and
Philosophy in Budapest whicll he continued afterwards in Cluj too.
He starts bis activity by writing prose publishing in the „Politica! and Literary Review" from Blaj and „Letter" from Cluj. He collaborates then to more
than 20 Romanian newspapers and reviews from Ardeal and the country. He is
the manager of the gazette „Union of the People" in Blaj which he directs between 1919-1937.
He writes approximately 32 books and story booklets, sketches, short stories,
poems and plays. Since 1922 he is member of the Association of Writers from
Romania.
Joining in his personality the virtues of the educator devoted to school
during the 20 years of his managing the Secondary School for Young girls from
Blaj, those of the intransingent and attached to bis people journalist, and those
of a national and social fighter, Lupeanu spread confidence in the future of tbe
Romanian people to whose economic and cultural prosperity he brought his valuable contribution.

DIN

VIAŢA ŞI

ACTIVITATEA LUI VICTOR MOTOGNA

Valea Someşului a dat şcolii şi culturii româneşti o întreagă pleiadă
<le dascăli eminenţi, cărturari luminaţi, care şi-au pus întreaga viaţă în
slujba activităţii de educaţie a tinerelor generaţii şi de ridicare spirituală
a poporului. Putem aminti în acest sens pe: Ion Pop Florantin, născut la
Popteleac, cu studii la Viena, ajuns profesor la Botoşani, Birlad şi laşi
şi apoi Ia Universitatea din Iaşi, Şcoala militară şi Şcoala de belle-arte;
Vasile Gr. Borgovanu, născut la Satu Nou, cu studii la Viena şi Budapesta, profesor şi director la Şcoala normală din Gherla şi numit apoi de
Titu Maiorescu profesor de pedagogie şi director la Şcoala normală de
institutori din Bucureşti, apoi la Bîrlad, Turnu Severin, Tîrgovişte şi la
„Sf. Sava" în Bucureşti; Gheorghe Moceanu, născut Ia Orman, părintele
educaţiei fizice româneşti, profesor la „Sf. Sava" şi la Şcoala de ofiţeri
din Bucureşti; Ion Marcian, născut Ia Ocna Dej, cu studii Ia Viena, profesor la Năsăud şi apoi la Botoşani; Mihali Mihălescu S. Simion, născut
Ia Husmezău, profesor mai apoi la Craiova; Grozescu Ion, năţ,cut Ia Chendru, ajuns profesor şi director Ia Reghin, Huşi şi Bucureşti şi secretar la
Inspectoratul general al şcolilor din Transilvania; Grozescu Gherasim,
născut tot la Chendru, ajuns institutor la Bucureşti şi apoi inspector şco
br. Se mai pot adăuga numele vestitului dascăl şi folclorist din Reteag,
Ioan Pop Reteganul, al dascălului Prigoană din Măgoaja, Goron din Sînmărghita ş.a.1.

În această ilustră galerie de dascăli, născuţi în judeţul Someş, se înscrie Ia loc de cinste numele lui Victor Motogna, într-o generaţie cu alţi
dascăli de scamă ai Liceului „Andrei Mureşanu" din Dej, născuţi pe Valea Someşului, ca: Ciprian Rusu, Ioan Şanta, Dumitru Ţiganetea, Gheorghe Fejer, Petre Cherebeţiu, Petre Bizo, Eugen Turcu ş.a. 2
Familia Motogna este o veche familie de ţărani din satul Ambriciu
(Breaza). Astfel, în 1790 erau în Breaza opt familii cu acest nume: Petru,
Vasile, Oniţiu, Gheorghe, Dumitru, Solovăstru, Macavei, Ionaş, toţi iobagi. In 1818, numărul familiilor Motogna este de şapte. In 1828 apare în
documente un Gheorghe Motogna, jude dominial împreună cu Simion.
In acelaşi an sînt consemnaţi doi Motogna plăieşi. In 1848 sînt cinci familii Motogna: două de iobagi, una de jeleri, una de curialist şi una fugită. In perioada 1790-1848 numărul familiilor se menţine între cinci şi
opt, unii deţinînd funcţia de juraţi sau jude sătesc3 •
1 A. Tohăneanu, Dascăli someşeni, în Anuarul Liceului „A. Mureşa11.u" Dej,
1935-36, Publicat de P. I., Cherebeţiu, Director, Tipografia „Orient", Dej, p. 22-27.
! Anuarul Liceului „Andreiu Mureşanu" din Dej pe anul şcolar 1928-29, pulllicat de Emil Patachi, directer1,1l lice11hti, Tipo1rafia V. Roman, Dej, 1931, p. 14-18.
a Tabelele de imp11nere nr. 3242, 3244, 3274, fostele Ar)iiv. ale St. Dej, fond
Geatitatul Solnoc Interior.
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Părinţii
Păltineanu 4 •

lui Victor Motogna au fost Simion Motogna şi Sofia, născută
Victor Motogna se naşte la 3 noiembrie 1885, în satul Ambriciu (Breaza), judeţul Someş 5 • începe şcoala primară în satul natal 6
şi o continuă la Năsăud, unde în 1896-97 este elev în clasa a IV-a la
şcoala fundaţională 7 • În perioada anilor şcolari 1897/98-1904/5, urmeaz,\
cursurile liceului românesc din Năsăud. Pentru a putea urma cursurile
a primit anual un ajutor bănesc de la Societatea Vasile Naşcu, liceul l-a
scutit de plata unor taxe şi a dat şi meditaţii altor elevi. A fost un elev
sîrguincios, terminînd în fiecare an primul în clasă. S-a distins în cadrul
societăţii de lectură a elevilor şi a cîntat la flaut în orchestra liceulw,
în timpul unei repetiţii cunoscîndu-1 pe George Coşbuc, în trecere prin
Năsăud. In 1905 termină cursurile liceale, dind examen de maturitate
.,eximio modo". Este declarat şef al acestei promoţii luînd la examen calificativul „matur cu eminenţă" 8 •
Urmează în continuare studii universitare, între 1905 şi 1909 fiind
student al Facultăţii de Litere din Cluj. In mai 1909 îşi ia licenţa cu calificativul „Foarte bine", în istorie şi limba latină 9 . în decembrie 1909
este numit profesor la liceul românesc din Năsăud, unde va funcţiona
pînă în 1919 10 . La 21 aprilie 1910 îşi dă examenul de capacitate la latină
.şi istorie 11 • La liceul din Năsăud se distinge printr-o ţinută excepţională
şi desfăşoară o intensă activitate didactică şi extradidactică: este conducătorul grupei metodice a profesorilor de istorie, filosofie şi limbi clasice, răspund~ de bibliotecă, este diriginte, face propuneri pentru ridicarea calităţii procesului de învăţămînt1 2 •
In 1914, la 31 a1:1gust, se căsătoreşte cu Sabina Pop. Vor avea doi
copii, pe Alexandru şi Letiţia 13 .
La 5 iulie 1919, Consiliul Dirigent îl numeşte pe Victor Motogna profesor şi director al Liceului „Andrei Mureşanu" din Dej, prin Decretul
nr. 7569 14 . In iulie 1923 susţine examenul de doctor în litere la Universitatea din Cernăuţi pe care îl promovează summa cum Laude. La 15 februarie 1925, în urma activităţii ştiinţifice şi a examenului susţinut, este
numit docent în speoialitatea istoria veche a României, la Facultatea de
Litere a Universităţii din Cluj1 5•
' Date biogrcfice despre Victor Motogna, Biblioteca „Astra", Sibiu, p. 1.
Ibidem,
George Mânzat, Monografia oraşului Dej din cele mai vechi timpuri plnă ln
zilele de azi, tipărită pe spesele primăriei oraşului Dej, Tipografia naţională G. Matheiu, Bistriţa, 1926, p. 269.
7 Arhiv. St. Dej, Rapoartele anuale ale liceului din anii 1891-1898, 1904-19B?,.
8 George Mânzat, 9p. dt., p. 26!11; Arhiv. St. Dej, fond dr. Victor Motog11a, cfosar nr. 5; Date biografice despre Vtctor Motogna, p. 1.
9 Ibidem.
to Date biografice despre Victor Motogna, p. 1.
11 Anuarul Liceului ,,An.dreiu Murefanu• din Dej pe anul şcolar 1928-29, publicat de Emil Patachi, directorul liceului, Tipografia V, Roman, Dej, 1930, p. 13-14.
12 Raportul al Ii-lea despre Gimnaziul Superior fundaţional din Năsăud pe
anul şcolar 1913/1914, p. 31.
n Date biografiae •.. , p. 1.
u Arh. Stat. Bej, fond dr. Victor Motogna, dosar nr, 3; Anuarul, cit. supra,
p. 10.
15 Ibidem, p. 13-14: se dă oa dată a examenului de docenţi 15 februarie 19H;
v. şi Date biografi-ce . •. , p. l; George Mânzat, op. cit., p. H9.
5
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La Dej, Victor Motogna desfăşoară o vastă activitate didactică, ştiin
ţifică, obştească. La liceu a predat latina, istoria, dreptul şi filosofia. Din
1923 a fost preşediate al Comitetului şcolar al liceului şi al despărţămîn
tului Dej al Astrei, din 1924 preşedinte al Comitetului şcoalei de copii
mici şi al comitetului de supraveghere al şcolii de ucenici industriali din
Dej; a devenit membru activ al Societăţii geografice din Bucureşti, membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice şi al secţiei şco
lare a As.trei şi membru activ al secţiei istorice a Astrei; este preşedinte
al secţiei profesorilor secundari din Dej; face parte dintr-un comitet pentru ridicarea Ul'lUi bust al lui Anrlrei Mureşanu, poartă o deosebită grijă
monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Someş, stăruieşte pentru
începerea săpăturilor la castrul de la Căşei, pentru organiza:r;ea unui muzeu la Dej şi începerea lucrărilor de consolidare a cetăţii Ciceului; susţine numeroase conferinţe, în special în cadrul „Astrei" şi are o bogată
activitate ştiinţifică şi publicistică. Publică articole şi studii ştiinţifice în
Revista istorică, Anuarul Institutului de istorie naţională din Cluj, Revista arhivelor, diferite ziare, în anuarele liceului, precum şi în volum 16 •
in urma creşterii considerabile a prestigiului său, în 1925, Ministerul
din Franţa îi acordă ordinul „Officier de l'lnstruction publique"17. În 1929 Academia Română îi acordă pentru activitatea sa şti
inţifică o parte din premiul „Gh. Asachi". Activitatea sa la Dej se încheie la 15 ianuarie 1929, cînd intră în vacanţă parlamentară devenind
senator 18 .
La 30 noiembrie 1930 este numit profesor de istorie naţională la Academia teologică unită din Cluj, iar din 15 septembrie 1940, în refugiu la
Timişoara, predă la Academia teologică romano-catolică. In 1938 fusese
declarat conferenţiar universitar definitiv pentru istoria veche a României, la Facultatea de Litere din Cluj. Intre 1925 şi 1940 a ţinut la Facultatea de Litere din Cluj, cursuri libere de docenţă, în special de istorie
a Transilvaniei. Din anul şcolar 1941-42 predă istoria la Facultatea de
.Ştiinţe din Timişoara, pînc.'i. la pensionare. Se stinge din viaţă în iunie
1948 la Timişoara 19 •
Dintre lucrările ştiinţifice ale lui Victor Motogna amintim 20 : Articole
şi documente. Contribuţii la istoria Românilor din v. XIII-XVI, Cluj,
1923, Politica externă a lui Mircea cel Bătrîn, Gherla, 1924, Războaiele
lui Radu Şerban (1602-1611), Bucureşti, 1926; o serie de lucrări publicate la Dej: Anexă la Războaiele lui Radu Şerban, Cetatea Ciceului sub
stăpînirea Moldovei, Relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal în veacul al
iXVl-lea, Un erou din graniţa Năsăudeană; Un secol din istoria Daciei
în timpul năvălirilor barbare. Epoca încreştinării poporului românesc,

Instrucţiunii

16

Date biografice ... , p. 2; Anuarul, cit. supra, p. 13-14; revista Transilvania,

9, 1925.
17

Ibidem, p. 14; Date biografke •.. , p. 2; George Mânzat, op. cit., p. 270.
Anuarul Liceului ,,Andreiu Mureşanu" din Dej pe anul şcolar 1929-30,
publicat de Emil Patachi, directorul liceului, Tipografia V. Roman, Dej, 1931, p. 18.
19 Pentru activitatea lui Victor Motogna mai v. şi Arh. Stat. Dej, fondul „Liceul Andrei Mureşanu", dosarele nr. 7/1923, 22/1924, 22/1925, 28/1926, 33/1927, precum şi anuarele liceului.
20 Date biografice .••, p. 2; Anuarul ..•, 1928-29, p. 13-14; George Mânzat.
op. cit., p. 270.
1H
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Cluj, 1937; numeroase studii şi articole ca: Relaţiunile dintre urmaşii lui
Petro Rareş şi Ungaria, Documente noi privitoare la căderea lui Despot,
La Vlaicu Vodă, Căderea 1-a a lui Tomşa în lumina documentelor ungureşti, Contribuţii la- epoca lui Ion Vodă cel Cumplit, Luptele lui Mircea
cel Bătrîn cu turcii în 1395, Unguraşul sub Petru Rareş, Viaţa romană în
Valea Someşului, Românii din judeţul Arva, Un călător î1t. Moldova la
anul 1857; Etimologia Dunării ca dovadă pentru continuitatea popon.,,Lui
român în Dacia Traiană, Ţara Brodnicilor şi Vrancea, Tot în chestia etimologiei Dunării, Contribuţii la istoria românilor din V alea Someşului 21 >
Stăpînirea urmaşilor lui Ştefan cel Mare în Valea Someşului 22 ş.a.
Contribuţia lui Victor Motogna la organizarea liceului din Dej a fost
capitală. Importantă a fost şi activitatea sa în fruntea despărţămîntului
Dej al Astrei pe care l-a ridicat printre cele mai bune din ţară. Despre
activitatea de culturalizare desfăşurată de profesorii dejeni vorbeşte
N. Iorga într-un articol din „Neamul Românesc" 23 • Tot el recomandă Academiei publicarea unor lucrări ale lui Motogna 24 • Activitatea lui Motogna
şi a despărţămîntului dejean al Astrei a fost apreciată în numeroase
rînduri de Asociaţiune. Vom aminti doar cîteva exemple. într-o scrisoare
adresată la 18.IX.1924 lui Horia Petra Petrescu, Motogna solicită sprijin
în publicarea unor cărţi. H. P. Petrescu pune rezoluţia: ,,Onor. comitet
să binevoiască a cumpăra citeva exemplare d. Motogna fiind unul din
cei mai devotaţi propagandişti culturali ai Asociaţiunii (s.n.). Asociaţiu
nea a hotărît să cumpere cite 100 de exemplare pentru biblioteci din
lucrările lui Motogna, Articole şi documente şi Politica externă a lui
Mircea cel Bătrîn25 • In 1928 Motogna solicită Astrei un certificat necesar
pentru obţinerea unei gradaţii de merit pentru activitatea extraşcolară.
ln certificatul semnat de Vasile Goldiş activitatea lui Motogna este certificată drept „fără preget", iar despărţămîn-tul Dej ca unul dintre cele mai
bune 26 •
Victor Motogna îşi aşează astfel numele printre iluştrii noştri dascăli
şi distinşi cărturari, înaintaşi pe ogorul pedagogic, cultural şi ştiinţific pe
care l-au servit cu toată puterea fiinţei lor, a pregătirii lor profesionale,
talentului pedagogic şi largului orizont cultural. Şi nu în ultimul rind.
trebuie subliniat patriotismul lor fierbinte, dovedit cu prisosinţă prin activitatea concretă depusă în vremuri nu totdeauna limpezi. Aşa a fost
21 Anuarul III al Liceului „Andrei Mureşanu" din De; pe anul şcolar 19211922, publicat de Victor Motogna, directorul liceului, Tipografia lui L. Medgyesi,
Dej, 1922, p. 10; alte date ale activităţii sale ştiinţifice v, în Anuarul V, 1924, p. 3-13,
21, Anuarul, IX, 1928, p. 43, 49.
22 Anuarul Liceului ,,Andrei Mureşanu• din Dej pe anul şc<Jlar 1922-23, p. 3.
23 N. Iorga, ln propagandd, în Neamul Românesc, 22 aprilie 1922, apud Anuarul Liceului „Andrei Mureşanu• din De; pe anul şcolar 1928-29, publicat de Emil
Patachi, directorul liceului, Tipografia V. Roman, Dej, 1930, p. 32-33.
24 ln şedinţa comitetului şcolar al Liceului „Andrei Mureşanu" din 6 aprilie
1935 se consemneeză rugămintea lui V. Motogna de a i se publica o lucrare in
anuarul liceului, Lucrarea fusese acceptată de Academie la recomandarea lui
N. Iorga (s.n.) şi nepublicată din lipsă de fonduri, v. Arhiva Liceului „Andrei Mureşanu", cartea de procese verbale a Comitetului şcolar al liceului, anul 1932-36,
p. 107.
25 TransilvaJtia. LVI, 3, 1925, p. 87.
26 Arh. Stat. Sibiu, pachet 387, nr. 1117 din 1928.
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Victor Motogna: patriot înflăcărat care şi-a pus puterea de munca m
slujba reorganizării vieţii sociale şi culturale din Ardeal după Unirea
-cea Mare; istoric de seamă aplecat asupra trecutului românilor şi scoaterii istoriei lor din negura vremurilor; cărturar luminat care a făcut
totul pentru luminarea poporului în zona sa de activitate; om cu o pregă
tire profesională deosebită dovedită de titlurile academice, urcarea în ierarhia didactică, cunoasterea mai multor limbi străine; dascăl talentat cu
<leosebit simţ pedagogic preocupat permanent de îmbunătăţirea sistemului de învăţămînt şi a condiţiilor de muncă şi viaţă ale cadrelor didactice.
Intr-un cuvînt, figură luminoasă a şcolii şi ştiinţei româneşti, care timp
de 10 ani şi-a desfăşurat binefăcătoarea activitate în oraşul Dej, la Liceul
~,Andrei Mureşanu" şi a cărui memorie merită pe deplin a fi cinstită.
DAN MARZA

CONTRIBUTIONS A LA VIE ET L'ACTIVI'tt DE VICTOR MOTOGNA
(Resume)
Dans l'illustre sene d'enseignants de la Vallee du Someş ou sont inscrits Ies
noms de: Ioan Pop Florantin, Vasile Gr. Borgovanu, George Moceanu, Ioan Marcian, Ioan Pop Reteganul et d'autres, se trouve aussi le nom de Victor Motogna.
La famille Motogna est une ancienne famille de paysans du village d'Ambriciu
(Breaza). Ce nom se trouve dans Ies documents â. partir de 1790.
Victor Motogna est ne le 3 novembre 1885. 11 fait ses etudes dans le village
natal et â. Năsăud, ensuite des etudes universitaires â. Cluj. Apres cela il est professeur â. Năsăud. Le 5 jui!Let 1919 il est nomme directeur du Lycee „Andrei Mureşanu" de Dej ou il deploie une riche activite didactique, scientifique et socialeculturelle. 11 tait paraître de nombreux articles et des ouvrages d'histoire, il est
collaborateur aux revues historiques du temps .. A partir de 1930 il est maitre de
conferences a Cluj, ensuite a Timişoara ou il meurt en 1948.
La contribution de Victor Motogna â. l'organisation da lycee de Dej a ete essentielle. 11 deploie une intense activite sociale et culturelle surtout dans !'Astra.
11 a ete directeur du departement de Dej de l'Astra, periode dans laquelle le departement de Dej a eu l'activite la plus intense.

UNELE ASPECTE PRIVIND ÎNCEPUTURILE MIŞCARII
'
MUNCITOREŞTI LA DEJ

Dejul, străveche aşezare românească se caracterizează prin vechi şi
1putemice tradiţii de luptă ale locuitorilor din zona de confluenţă a celor
două Someşuri. Ca aşezare omenească datează din neolitic, existenţa ei
fiind legată de începuturile exploatării masivului de sare de la Ocna Dej.
Numeroasele vestigii arheologice care se află în Muzeul municipal din
Dej ilustrează intensa locuire a Dejului şi a împrejurimilor de către o
populaţie sedentară încă din acele timpuri.
Atestat documentar, Dejul datează din 1061. Intr-un document din
1214, se specifică că: regele Bela al IV-lea donează lui Lonya Ocna Dejului (Desocana) cu mai multe sate, arătîndu-se totodată că aceste sate
.au fost date de Bela I în 1061, înaintaşilor lui Lonya 1 •
In 1236 „Dejul era un început de oraş, villa libera" 2 • Poziţia sa naturală, parcă intenţionat i-a rezervat menirea de centru al văilor Someşu
rilor, avînd şi avantajul de a fi apărat de un sistem de fortificaţii naturale: dealurile Cabdic, Bacău, Tir, Bungăr, Dealul Florilor, Dealul Coco'Şului, Mulatău. Aşa se explică şi faptul că începînd din 1169 cînd se
formează comitatul Solnoc, Dejul va avea rolul de centru administrativ
,şi politic, în 1876 va fi centrul comitatului Solnoc-Dăbîca, i~r în 1925
centrul judeţului Someş.
întreaga dezvoltare economică a Dejului în evul mediu este strîns
legată de exploatarea sării de la Ocna Dejului, determinînd formarea Dejului ca un puternic centru meşteşugăresc. Această dezvoltare a dus la
apariţia unui nucleu de lucrători îndeosebi cei de la ocna de sare, care
nemulţumiţi de condiţiile de viaţă se vor ridica la luptă încă de timpuriu
pentru dreptate socială, constituind primele aspecte ale mişcării revoluţionare din această zonă.
Incă din 1435 tăietorii din ocne ţineau adunări şi consfătuiri pe care
le numeau „tur" în care în primul rînd se discuta chestiunea ridicării simbriei3. Sînt primele adunări de felul acesta ale muncitorilor angajaţi din
Transilvania în Evul mediu, la care s-a ajuns foarte timpuriu datorită
spiritului social manifestat la tăietorii de sare. Petrecîndu-şi viaţa, în
mare parte sub pămînt, în lupta necontenită cu forţele naturii fiind total
rupţi de restul lumii şi-au dat seama că numai între ei îşi pot găsi ajutor,
numai unul pentru toţi, toţi pentru unul puteau aduce salvarea vieţii în
cele mai multe cazuri.
1

George Mînzat, Monografia

Oraşului

Dej,

Bistriţa,

1926, p. 23.

Ştefan Pascu, Meşte$Ugurile din Transilvania pfnă în sec. al
1 Al. Doboşi, Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania,

z

p. 157.

XV 1-lea, p. 46.
în SCIM, 1951.
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In afară de adunările „tur" se mai amintesc în document1: le vremii
alte forme de luptă: părăsirea lucrului, înaintarea unor scrisori şi memorii cămăraşilor sau împăratului şi chiar unele revolte deschise. IJ'eama
faţă de aceste mişcări a obligat autorităţile să ţină seama de urel;.turile
tăietorilor de sare. Edificatoare în acest sens sînt şi privilegiile acordate
de regele Matei Corvin dejenilor: astfel într-un document din 28 august
1471 li „se acordă plutaşilor de sare din Dej, 46 florini şi 200 bucăţi de
sare, pentru transportul a IO.OOO de grunzi de sare" 4 • Peste doi ani, în
1473 printr-un alt document se măreşte retribuţia plutaşilor c11 încă 200
bucăţi de sare5, iar în 1476, 5 noiembrie, toţi plutaşii cie sare din Dej,
sînt scutiţi de recrutare 8 •
Tot ca o expresie a măsurilor luate de autorităţi în ;ederea liniştirii
spiritului de revoltă a tăietorilor de sare, este şi doeur . n\1!11 din 1552,
prin care regele Ferdinand trimite un ordin aspru către cămăraşii de
sare din Dej şi Ocna Dejului să menţină pe tăietorii, transportorii şi coră
bierii în vechile lor drepturi. .,Vă poruncim aspru ca de acum înainte în
viitor pe amintiţii tăietori şi ciirăuşi ai sării noastre, precnm şi pe navigatori, trebuie să-i păstraţi în vechile ~or drepturi şi libertăţi, nici să
îndrăzniţi a-i împiedica, conturba, sau molesta în drepturile, libertăţile şi
obiceiurile lor" 7 •
Acestea constituie mişcări spcntane ale lucrătorilor de sare de la
Ocna Dej ului în perioada cu mu] ~ anterioară apariţiei clasei muncit.o:ire pe arena socială, perioadă în care principala forţă socială o constitufa ţ Jrtinime:i. Principalele pre,nise ale desfăşurării procesului revoluţionar fn Transilvania la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, sint determinate de dependenţa economică şi politică a
acesteia faţJ. <le imperiul austro-ungar. Du~ criza economică din 19001903 care se prelungeşte în Transilvania pînă în 1906, datorită stării de
înapoiere, are loc o dezvoltare a vieţii economice care continuă să fie unilaterală şi inegală în comparaţie cu regiunile din centrul şi vestul monarhiei. Pentru a putea stoarce cit mai bine bogăţiile Transilvaniei, Austro-Ungaria ducea o politică de menţinere a Transilvaniei într-o stare
de înapoiere şi dependenţă.
Datele statistice arătau că în 1910 din 5.248.540 locuitori cîţ.i avea
Transilvania la începutul secolului al XIX-lea, 87,1 la sută reprezenta
populaţia rurală, 12,9 la sută populaţia urbană, iar procentul celor care
lucrau în industrie era de 13,5 la sută 8 •
Industria era inegal dezvoltată teritorial, erau zone bine dezvoltate
ca: Braşovul, Sibiul, Banatul, dar erau şi zone foarte slab dezvoltate
printre care se numără şi comitatul Solnoc-Dăbîca. ln acest judeţ, locul
principal îl ocupa industria extractivă (sare) unele mine aparţineau statului sau unor uniuni monopoliste9 •
şi

4
Fotocopie, Muzeul municipal Dej.
:; Ibidem.
6 Ibidem.
7
Arhivele Stalului Cluj, Fond Dej, Dosar 145.
& I. Cicală, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Transilvania 1901-1921.
Buc., l!l76, p. 25.
" Din istoria Transilvaniei, vol. 2, p. 270.
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S-au mai dezvoltat numeroase meşteşuguri, continuînd tradiţia din
Evul mediu. Datele statistice arată că în 1910 în comitatul Solnoc-Dă
bîca erau 6.500 meseriaşi ca: fierari, tîmplari, mecanici, brutari, croitori,
măcelari etc. 10 O bună dezvoHare au cunoscut în această perioadă şi mijloacele de transport şi comunicaţie. Dejul la începutul secolului al XX-lea
era unul din oficiile poştale fixe pe drumul dintre Constantinopol, Praga,
Viena 11 • Această dezvoltare a vieţii economice presupune existenţa la începutul secolului al XX-lea a unui puternic detaşament al clasei muncitoare în această ztmă. Edificatoare sînt în acest sens următoarele date:
din 212.300 muncitori din Transilvania, 1.035 erau în comitatul SolnocDăbîca, cuprinzînd atît marea cit şi mica industrie 12 •
Viaţi.a muncitorilor era deosebit de grea, ziua de lucru era de 12 şi
chiar 16 ore. Salariile muncitorilor şi aşa foarte mici erau supuse la numeroase amenzi. Se utiliza munca femeilor şi a copiilor care primeau
un salar mult mai mic decît a muncitorilor adulţi. Lipsa protecţiei muncii
ducea la un număr mare de accidente de muncă, la toate acestea se adău
gau şi condiţiile mizerabHe în care locuiau. În mod obişnuit muncitorii
locuiau la marginea oraşului. In Dej cartierele muncitoreşti erau dincolo
de gară, pe Mulatău şi Valea Codorului1 3 •
Intr-un articol din ziarul „Nepszava" din 8 martie 1904 intitulat:
„Robii statului" se vorbeşte despre condiţiile grele de muncă şi despre
salariile de mizerie ale muncitorilor feroviari din comitatul Solnoc-Dă
bîca. Un alt articol tot din acelaşi ziar se referea la tratamentul inuman
la care erau supuşi minerii. Referitor la aceasta se spune: ,,Dacă omul
priveşte un miner de la Salină în vîrstă de 35-40 ani pe chipul acestuia
nu se citeşte altceva decît mizerie şi privaţiune ... E galben ca ceara, numai piele şi os, fără păr pe cap, abia poate umbla. Aceasta pentru că,
exploatatorii transformau în robi copiii încă de la vîrsta de 12-14 ani.
în schimbul unei plăţi de 15-20 coroane pe zi" 14 . La toate acestea se mai
adăuga şi discriminarea naţională prin care românii erau privaţi de activitate culturală, de instrucţie publică şi mai ales li se interzicea dreptul
de a cumpăra case şi pămînt în oraşul Dej.
Ca o expresie a revoltei muncitorimii dejene împotriva asupririi la
care era supusă, au fost organizate mai multe greve. Amintim astfel greva
de solidaritate a feroviarilor dejeni cu cei din Budapesta din 1904. In
1907 a avut loc o altă manifestaţie a muncitorimii dejene la care au participat feroviari, mineri, meseriaşi şi ucenici. Demonstranţii s-au adunat
în centrul oraşului unde s-au ţinut discursuri şi s-au strigat lozinci. Pentru a nu fi auzite discursurile autorităţile au dat ordin să se trag[1 clopotele bisericilor. Mulţimea s-a retras într-o casă dinspre parc, dar autorităţile au intervenit brutal şi demonstraţia s-a soldat cu răniţ.i şi chiar
1

1

morţi 15 .
10

Ion Enescu -

Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul,

Crişana şi Maramureşul

punct de vedere economic, industrial, agricol, cultural, Buc., 1920. p. 14.
11 Desi Hirlap, 6 ian. 1906.
1: Ion Ene~cu Tuliu Enescu, op. cit., p. 181; I. Cicală, op. cit., p. •U.
13 G. 1\Hnzat, op. cit., µ. 56.
11 Neps:zava, 8 martie 1904.
15 I. Cicalf1, op. cit., p. 116.
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evenimen-

revoluţionare din 1917 din Rusia, JJ.imeni şi nimic nu mai putea
stăvili nemulţumirile maselor populare şi lupta lor împotriva asupririi
naţionale şi sociale. Românii se pregăteau să scuture jugul apăsător al

tele

asupririi naţionale şi să-şi dobîndească dreptul de a-şi hotărî singuri
soarta lor. 1n această mare ridicare a poporului român transilvi:mean, socialiştii au avut un rol important contribuind la răspîndirea ideilor socialiste în rîndul muncitorilor, îndeosebi cu ocazia orgaqizării unor serbări
şi adunări populare.
Intr-un material prezentat de Comitetul Central Român la un congres al secţiei române a P.S.D. din Ungaria în 1918, s-a raportat că între
8 iulie 1917 şi 1 mai 1918, au fost organizate 11 adunări populare în 11 localităţi 'ale Transilvaniei, printre care se aminteşte şi Ocna Dejului1 6 •
Un rol important în întărirea activităţii de propagandă socialistă l-a
avut reorganizarea mişcării sindicale, astfel în 1917, s-a constituit primul
sindicat al minerilor de la Ocna Dejului, ştiut fiind faptul că înainte de
război aceste categorii de muncitori nu aveau dreptul legal de organizare.
Ziarul „Adevărul" din 12 noiembrie 1917 scria că: ,,în ac2astli ac:,iune
minerii români şi de alte naţionalităţi au fost uniţi ... în părţile Dejului
şi pretutindeni unde au fost împrăştiaţi minerii rom,îni sînt solidari cu
tovarăşii lor maghiari şi germani" 17 • Spre sfîrşitul anului 1917 este trimis
la Dej un delegat al Uniunii sindicatelor din Budapest., care va contribui
şi la organizarea sindicatului muncitorilor de la atelierele de reparat vagoane, căruia i se vor alătura şi cei de la staţie, revizie şi depo~1.
Anul 1918 aduce un plus de energie în lupta muncitorilor în direcţia
eliberării şi desăvîrşirii unităţii naţionale a românilor. Socialiştii români
militau pentru unirea Transilvaniei cu România în cadrul unui stat democratic, repubLican. Au avut loc frămintări revoluţ.ionare în întreag(1
Transilvania. Intr-un articol din ziarul ,.Adevărul" din 24 noiembrie
1918 se aminteşte despre adunarea populară de la Ocna Dejului. La această adunare a vorbit Iosif Renoiu în numele C.N.R.C., relevînd importanţa
r-evoluţiei ca deschizătoare a unei lumi noi. S-a ales şi un consiliu munci toresc18 .
La 3 noiembrie 1918 sub presiunea maselor populare la Dej ca şi în
alte localităţi din Transilvania s-a constituit tm consiliu naţional orăşe
nesc avînd ca preşedinte pe dr. Liviu Micşa şi secretar pe George Ciupe
şi apoi o gardă naţională cuprinzînd 1000 de oameni care vor organiza şi
conduce masele populare în lupta pentru desăvîrşirea unităţii naţionale
a românilor19 • Realizarea acestui deziderat a poporului nostru a fost din
plin trăit şi de locuitorii Dejului care la 1 decembrie 1918 s-au adunat
în piaţa oraşului unde s-a dansat şi s--a cîntat „Deşteaptă-<te române« 20.
Mari manifestaţii au avut loc şi în anii următori cu ocazia sărbăto
ririi zilei de 1 Mai. Astfel, ziarul „Adevărul" din 11 mai 1919 ne relatează
modul cum s-a sărbătorit ziua de 1 Mai la Ocna Dejului.
16

Idem, p. 212.

17 Adevărul,

12 noiembrie 1917.
24 noiembrie 1918.
G. Minzat, op. cit., p. 160.
Idem, p. 16:.l.

18 Adevărul,

19
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„Ziua de 1 Mai a avut o mare însemnătate aici, cu atît mai mult cu
cit a fost de prima dată cînd s-a putut serba aşa cum se obişnuieşte de
către muncitorii organizaţi de pretutindeni. Au ştiut muncitorii cite puţin de această ~,irbăt0are, nici în anii trecuţi minerii nu se scoborau în
mină în ziua de 1 Mai, însă nu cunoşteau însemnătatea şi modul cum se
serbează. Acum muncitorii s-au adunat cu toţii în marea sală care serveşte pentru apelul minerilor. Din partea autorităţilor comunale au fost
prezenţi secretarul comunal şi o patrulă de jandarmi. Muncitorii toţi
aveau pe piept cocarde roşii cu inscripţia 1 Mai. Tovarăşul Vasile Jichişan vorbeşte cel dintîi atrăgînd atenţia muncitorilor că în acele momente
grele să fie liniştiţi şi să se abţină de la manifestări politice, care nu se
potrivesc cu situaţia noastră de acum. Vorbeşte apoi tovarăşul Toma Botîrlă trimis de Comitetul Central din Sibiu. Vorbind de sărbătoarea de
1 Mai, zice că această zi este serbată de muncitorii din toată lumea, prin
urmare nu numai sute şi mii, ci milioane de muncitori au pus jos uneltele de muncă şi poate chiar în acest ceas sînt adunaţi la un loc manifestînd şi arătînd stăpînilor că muncitorii sînt astăzi o forţă de care trebuie
să se ţină seamă, să li se dea dreptul şi putinţa de a trăi mai omeneşte
şi asta cu atit mai mult cu cît ei poartă pe umerii lor toate greutăţile,
fac toate muncile, ei merg în armată şi în război şi se cuvine prin urmare
să li se facă toate îmbunătăţirile de care au trebuinţă. Tovarăşul Popp
Iosif în limba maghiară spune că muncitorii maghiari înţelegînd scopul
comun pentru care luptă organizaţiile muncitoreşti, sînt hotărîţi de a
intra în organizaţie chiar cu începere de azi. Această declaraţie a adus
mare mulţumire în sinul tuturor muncitorilor. Tovarăşul Alexandru Pop
vorbeşte tot în acest sens. Nicolae Mureşan în limba maghiară spune că
în afară de ziarul „Minerul" orice muncitor maghiar are datoria de a se
abona şi la ziarul »lgazsag... care se ocupă cu nevoile generale ale muncitorilor. După vorbirea de închidere ţinută de tovarăşul Vasile Jichişan
serbarea a luat sfîrşit" 21 •
Acelaşi entuziasm s-a manifestat şi cu ocazia sărbătoririi zilei de
1 Mai 1920 în Dej. Un articol din „Tribuna socialistă" din 9 mai 1920 ne
relatează următoarele: ,,Frumoasă şi înălţătoare a fost serbarea de 1 Mai
anul acesta. La Dej s-au întrunit muncitorii industriali din oraş, lucră
tori de la căile ferate someşene, precum şi minerii de la Ocna Dejului.
S-au adunat peste 3000 de tovarăşi care au ascultat vorbirea în limba
magheară a tovarăşului Iuliu Hofier, precum şi cuvîntarea în limba română a tovarăşului Toma Botîrlă. Seara a avut loc petrecerea" 22 •
Dinamica mişcării muncitoreşti desfăşurată îndeosebi din primăvară
şi pînă în toamna anului 1920, a dus cu necesitate spre greva desfăşu
rată pe întreg cuprinsul ţării. Greva generală din 1920 a izbucnit şi s-a
desfăşurat în condiţiile unei puternice ascuţiri a tuturor contradicţiilor
capitalismului, îndeosebi a contradicţiei fundamentale, dintre caracterul
tot n:iai social al muncii şi însuşirea privat capitalistă a rezultatelor, deterrnma tă de: esenţa regimului social-politic; de participarea României
la primul război mondial, cît şi de avîntul revoluţionar declanşat după
victoria Marii Revoluţii SociaHste din Octombrie.
" 1 Adcvărnl. 11 mai 1919.
, 2 Tribil1w socialistă, 9 mai
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Datorită distrugerilor prici~uite de război şi jafului masiv la care
supusă ţara de către imperialiştii străini, România se afla într-o
situaţie dezastruoasă, situaţie care şi-a pus pecetea pe toate laturile social-economice, industrie, agricultură, transporturi, finanţe, determinînd
înrăutăţirea vieţii clasei muncitoare. Situaţia cea mai grea o aveau muncitorii de la Căile Ferate Române, care în 1920 au fost militarizate. In
pofida unor măsuri şi legi antimuncitoreşti, lupta grevistă a clasei mun-

fusese

citoare a crescut în intensitate începînd cu luna martie 1920, cînd a avut
loc un val de greve pentru revendicări economice şi politice pe ramuri
industriale, oraşe sau regiuni ale ţării. In această perioadă au sosit la Dej
la fel ca şi în alte localităţi din Ardeal, grupuri de muncitori din vechiul
Regat cu o bogată experienţă revoluţionară. Astfel, ,,la 1 martie 1920
Comenduirea pieţii Dej, aduce la cunoştinţa prefectului dr. Liviu Micşa,
că din vechiul Regat, au sosit la Dej, mai mulţi ceferişti în frunte cu un
oarecare Tuchilă, mecanic de locomotivă din Galaţi, care face propagandă grevistă printre ceferiştii din Dej2 3 •
La 1 septembrie 1920 a izbucnit o grevă generală demonstrativă în
Ardeal. Apelul publicat în presă spunea: ,,ne-am milogit destul, ne-am
străduit şi am încercat pînă acum, nu mai cerem, pretindem drepturi mai
bune de viaţă. Paharul suferinţelor s-a umplut, nu mai putem răbda,
cu preţul oricăror jertfe să arătăm guvernului că sîntem o forţă care
este capabilă a-şi cuceri singură dreptw.rile ce i se cuvin" 24 .
Chemarea la grevă a fost primitu cu mare entuziasm_ atît de muncitorii din centrele mari ~i regiunile miniere ca: ,,Valea Jiului, Valea Mure<-ului, Timişoara, Braşov, Cluj, cit şi din centre mai mid: Simeria, Satu
Mare, Alba Iulia, Turda, Dej, arătînd unitatea fennă de voinţă şi acţiune
a clasei muncitoare.
La 11 octombrie 1920, conducerea Partidului Socialist a întocmit şi
înaintat un memoriu, cuprinzînd revendicări economice şi îndeosebi politice, avertizînd guvernul averescan, că dacă pînă la 20 octombrie nu
vor fi satisfăcute aceste revendicări „muncitorimea organizată din toatii
ţara va fi chemată la grevă generală, pentru a-şi obţine drepturile şi libertăţile cele rn!ai virtale"2s.
După înaintarea memoriului în Cluj şi Dej, la fel ca şi în alte loca1ităţi ale ţării s-au organizat adunări ale muncitorilor pentru pregătirea
grevei. S-au constituit comitete de grevă şi s-au ales oameni de încredere. Respingerea categorică a memoriului de către guvern a determinat
conducerea Partidului Socialist să declanşeze greva în după amiaza zilei
de 26 octombrie.
Un manifest din această perioadă care a circulat şi prin urbea noastră spunea: ,,Tovarăşi muncitori! Lupta contra reacţiunii s-a început.
Această luptă trebuie să se sfîrşească cu victoria noastră. Greva generală este acum, cu care putem zdrobi tirania ciocoilor. Luaţi cu toţi parte
la grevă. Spuneţi la toţi muncitorii că acela este trădătorul fraţilor săi
23

Arhivele Statului Filiala Cluj, Fond. Prefectura judetului

-4235 din 1920.
24 Tribuna socialistă, 5 septembrie 1920.
a, Socialismul, 11 octombrie 1920.
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cînd guvernul nu

îndeplineşte

cererile noastre drep-

Vestea declanşării grevei s-a răspîndit în întreaga ţară.
ln dimineaţa zilei de 21 octombrie a început greva şi la Dej. Muncitorii de la Uzina electrică, Apaduct şi Căile Ferate nu s-au prezentat la
lucru.
Reprezentanţii muncitorimii dejene, încă înainte de începerea grevei
(cu trei-patru săptămîni) au mers la prefectul judeţului Solnoc-Dăbîca,
dr. Clemente Barbu!, pentru a-i prezenta dorinţele lor. Li s-au făcut pro misiuni. In ziua de 20 octombrie, după masă, conducătorii ceferiştilor în
frunte ,cu Erdosi Aladar au mers din nou la prefect, anunţînd că în 21 octombrie, muncitorii de la căile ferate someşene vor intra în grevă. S-au
luat măsurile necesare pentru paralizarea grevei, deşi în ziua de 20 octombrie, nu se putea prevedea nici o miş,care care să determine începerea
grevein.
Edificatoare în acest sens este şi telegrama cifrată din 17 octombrie
adresată de Ministerul de Interne, prefectului judeţului Solnoc-Dăbîca
în care se cerea „luarea de măsuri în înţelegere cu celelelalte autorităţi
locale, în cazul declanşării grevei" 28 •
In 19 octombrie prefectul judeţului, Clemente Barbu!, înaintează un
raport cifrat prin care se informează asupra măsurilor luate în conţele
gere cu autorităţile militare, pentru prevenirea grevei generale 20 • Acelaşi
prefect în 21 octombrie 1920 înaintează un raport Ministerului de lnterne, prin care se informează asupra declanşării grevei generale în
oraşul Dej şi judeţul Solnoc-Dăbîca 30 • Despre începutul grevei în Dej,
aflăm şi din depoziţia şefului Siguranţei din Dej din care reiese că „în
21 02tombrie a început greva generală la Dej, la Căile Fernte Someşene,
la Uzina electrică, uzina de apă şi la toate celelalte bresle" 31 • Tot în ziua
de 21 octombrie intră în grevă şi minerii de la Ocna Dejului, Strîmbu
şi Băiuţ, după cum reiese dintr-un raport trimis de prim-pretorul din
Lăpuşul unguresc către Prefectura judeţului Solnoc-Dăbîca 3 ~.
în prima zi a grevei generale la ora 18,00 în biroul dr. Clemente
Barbu!, prefectul judeţului, s-au adunat autorităţile Dejului, fiind invitaţi şi conducătorii grevei: Erdăsi Aladar, inginer, funcţionarul Kepir6
Iosif, muncitorul Urban şi calfa de comerciant Mathe, care au prezentat
un memoriu cu 11 puncte. Din discuţiile purtate, consemnate într-un
proces verbal care se păstrează la Arhivele statului Cluj, s-a concluzionat
că în seara zilei de 20 octombrie în localul sindicatului socialist (str. Karl
Marx) a avut loc o adunare secretă de pregătire a grevei şi că inginerul
Erdosi Aladar şi Iosif Kepir6, cunoscuţi conducători ai partidului socia20 Arh. Statului, Filiala Cluj, Fond. Parchetul general al Curţii de Apel, dosar 132, fila HJ.
2 7 Ibidem, fila 7.
28 Arh. Statului, Filiala Cluj, Fond. Prefectura judeţului Someş, dosar 4251
din 1920.
29 Ibidem, dosar 262 din 1920.
ao Ibidem, dosar 263 din 1920.
31 Ibidem, dosar 4236 din 1920.
,2 Arh. Statului, Filiala Cluj, Fond. Parchetul general al Curţii de Apel, dosar 110 din 1920.
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ist, ~e fac vinovaţi şi de alte ridicări a muncitorilor CFR-işti în Joc~1litate:;,_
La Căile Ferate Someşene, greva a luat proporţii mari în 22 octcmbrie. Datorită rezistenţei dirze a ceferiştilor clcjeni, autorităţile statului
n11 au putut asigura, dccit în măsură foarte redusă, circulaţia trenurilor
~-i numai sub supravegherea şi controlul armatei trimise aici. In restl:T
unităţilor economice nu iau reuşit să aducă la lucru nici un muncitor3f.__
S-a trec\lt la represitmi: s-au făcut arestări, s-au închis cluburile mancitnre~t i, an fo,;t interzise întrunirile ~i circulaţb populaţiei în erupuri. S-a
emis o circulart1 prin care muncitorii erc.1u obligaţi în 24 de orc sj reia.
lucrul, clac,'i refuzau erau ameninţaţi cu concedierea şi pierclc're.i t: 1t ~,ro1dn•pt mi! or. Mulţi grevişti au fost arestaţi şi escortaţi de c-C1tn• detaşa
mentele poliţiei. La încercarea organelor de represiune din Dej, de a
zdrobi rezistenţa muncitorilor prin arestarea conducătorilor lor, greviştii
au organizat o mare demonstraţie de stradă, protestînd împotriva persecuţiilor şi a întregii politici reacţionare a guvernuluP;;_
ln această situaţie de mari ridicări la luptă a întregii muncitorim~
române, au început să curgă telegramele de la Ministrul de justiţie Eugen Bonache, în 20 şi 22 octombrie, adresate prefecţilor judeţelor, inclusiv celui de la Dej, prin care se cerea: ,,Toate organele locale s,·1 fie d,,,.
acord cu autorităţile administrative la arestarea conducătorilor socialişti
aflaţi în localitate, care s-au făcut vinovaţi de călcarea legilor conflictelor muncitoreşti, cl'l.iar dacă printre aceştia se află parlamentari, întrucît
corpurile legiuitoare fiind închise, ei nu pot beneficia de imunitate parlamentară. Totodată veţi face percheziţionarea în localitate, atît a cluburilor cît şi la domiciliul celor arestaţi, sesizind orice acte veţi găsi referitoare la grevă"~ 0 • Ca urmare a acestei telegrame s-a emis o circulară.
către Parchetul din Dej, Bistriţa, Turda, Alba Iulia, Deva, prin care secerea: ,,Trimiterea sub escortă sigură a indivizilor care cad în prevederile
suszisului ordin, la Parchetul din Cluj" 37 •
ln ziua de 22 octombrie Procurorul general din Cluj, dr. Cosma dă
un ordin circular şi Parchetului Dej prin care se cerea: ,.Zilnic să se
comunice telegrafic evenimentele şi situaţiunea grevei din judeţul Dvs." 38 •
1n :faţa rezistenţei dîrze a muncitorimii din România Indeo<;ebi a muncitorilor ceferişti, Ministrul justiţiei, Eugen Bonache, este obligat să trimită
în 24 octombrie o nouă telegramă, către toate prefecturile de judeţ cu
nr. 325 cuprinzînd următorul ordin: ,,Vă atragem din nou atenţia asupra
telegramelor noastre din 20-22 octombrie, binevoiţi a proceda imediat
şi fără ezitare de acord cu autorităţile administrative şi comandamentele
militare, la arestarea tuturor comitetelor de grevă de la Căile Ferate. In
general luaţi cele mai energice măsuri pentru a asigura restabilirea or-

1

33

Ibidem, dosar 132 din 1920. fila 8.

~ Greva generală din 1920 din România. Buc., 1960, p. 185.

'·' Idem, p. 215.
,u; :\rh. Statului Filiala Cluj, Fond. Parchetul general al
117 din 1920, fila 2.
3; Ibidem, fila 5.
31 Ibidem, fila 9.
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dinii. Rog privegheaţi şi luaţi măsuri să fie duse la îndeplinire în cuurinsul circum<;icripţiilor dumneavoastră" 39 •
Cn urmare a noilor instrucţiuni primite din partea Ministrului Justiţiei în întreag[1 ţara s-au intensificat măsurile represive care urmi'trc,n
încetarea grevei. ,,ln 27 octombrie primpretorul Lăpuşului unguresc înain1ează un raport prefectului Clemente Barbul, din ,care reiese că în Strfunbul şi Băiuţ greva minerilor continuă şi s-au luat noi mi1suri represive" 40 .
Tot din Lăpuşul unguresc soseşte un raport de data aceasta din partc:i
pretorului către prefectul judeţului Solnoc-Dăbîca în ziua de 28 octombrie, în care se arată că: excortează la Dej zece dintre capii greviştilor
din Strîmbul şi Băiuţ 41 • Tot în 28 octombrie prefectul judeţului raportează Ministrului de Interne arestarea a 17 muncitori dintre care 4 mineri
de la Ocna Dejului şi predarea lor Parchetului sub învinuire de instiţ;are la grevă~~.
Cu toate măsurile luate în Dej şi judeţ reluarea lucrului s-a produs
-treptat. La 27 octombrie au reluat lucrul numai muncitorii de la stabilimentele de utilitate publică, o mare parte dintre ei au fost aduşi cu forţa
··a lucru 4:i. În zilele de 25-27 octombrie se scmnaleazf1 reluarea lucrului
fo mod inegal de la oraş la oraş, dar în proporţie tot mai mare la Iaşi,
Bacău, Buhuşi, Dej, Anina, Brăila, Braşov etc. La C:1ile Ferate fusese
,adusă cu forţa în decursul i;ilelor anterioare .cea mai mare parte a mun citorilor încît circulaţia pe linia ferată era aproape normalizat{1H.
O rezistenţă activă au dovedit-o muncitorii din :Cej, în faţa mt,suri-1or teroriste ale guvernului cînd autorităţile au încercat sii transporte
la Parchetul din Cluj pe conducătorii grevei arestaţi, _printre care amintim pe: Erdosi Aladar, Iosif Kepir6, Man Ungur, Petru Popa. Ştefan Timaş, Geon~e Crişan, Ioan Stan, Ion Selian, Ioan Kis, Dionisie Szasz, Mihai Simon, Eke Marton şi alţii 4 ·;_ Muncitorii au invadat peronul şi împrejurimile gi"trii pentru a împiedica pornirea trenulcti. Ei au ţinut o adunare fulger la care au cerut eliberarea celor arestaţi. Dup{1 cc autorităţile
.au refuzat satisfacerea acestei cereri, personalul trenului a refuzat să-l
pună în mişcare. De teamă că această acţiune ar putea lua proporţii mari,
.-comandantul militar al gării a ordonat trimiterea trupelor milit::ire, împotriva demonstranţilor. In cele două părţi ale peronului g.:irii, au fost
instalate mitraliere, care au fost îndreptate spre muncitori. S-a ordonat
imprăştierea adunării muncitorilor. În faţa baionetelor, demonstranţii au
fost obligaţi să se retragă, dar odată cu ei s-a retras şi personalul trenului. ln felul acesta intervenţia promptă a muncitorimii dejene a întîrziat
transportarea arestaţilor. După pornirea trenului, deservit de personalul
militar al unui alt tren sosit atunci, muncitorii au ţinut în diferite puncte
Ibidem, fila 8.
•o Arh. Statului Filiala Cluj, Fond. Prefectura
din 1920.
<1 Ibidem, dosar 263 din 1920, nenumerotat.
3.'l
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Ibidem.
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Greva generală din 1920 din România, p. 228.
Idem, p. 319.
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ale oraşului adunări la care participanţii s-au pronunţat încă odată pentru continuarea grevei4 6 •
Mişcări greviste vor mai continua în Dej şi judeţul Solnoc-Dăbîca
pînă la începutul lunii noiembrie. O telegramă datînd din 29 octombrie
trimisă de procurorul din Dej, procurorului general din Cluj arată: ,,In
judeţul Solnoc-Dăbîca greva e spre încetare, mai sînt în grevă muncitorii de la minele din Băiuţ şi Strîmbu. Faţă de indivizii aceia care au ordonat grevă, i-am pus în cauzele procedurii penale" 4î.
Reiese clar din
această telegramă că în judeţul Solnoc-Dăbîca în 29 octombrie greva ero.
numai spre încetare, deci nu încetase, iar minerii erau în plină grevă.
pînă în 5-6 noiembrie 1920, remarcîndu-se prin marea ei durată 48 •
Din cele prezentate reiese clar spiritul revoluţionar şi puterea de
luptă a muncitorimii dejene, situată pe un loc de frunte în cadrul clasei
muncitoare din România, în lupta pentru dreptate socială şi libertate
naţională.

CORNELIA MALUŢAN

CERT AINS ASPECTS DES DBBUTS DU MOUVEl\fENT
OUVRIER A DEJ

(Resume)
La viile de Dej, vieil habitat roumain, se caracterise par d'anciennes et
puissantes traditions de Jutte des habitants de la zone du confluent des deux Somes. Les premiers qui se soient souleves a la ,Jutte ont ete Ies mineurs, vu quetout le developpement economique de Dej au Moyen-Age etait etroitement lie a
l'expk>itation du sel de Dej et cte Ocna Dej.
Differentes categories d'artisans allaient s'ajouter a ceux-lă ă la fin du
XIXe et au commencement du XXe siecles ainsi que Ies ouvriers des chemins de
fer. Les soulevements a la lutte des ouvriers de cette zone ont suivi des revendications d'ordre economique et surtout d'ordre politique et national. Tous ces bouleversements allaient atteindre leur point culminant a l'occasion de la greve generale de 1920, qui a demontre la necessite, dans cette zone aussi bien que ~ans. tout
le pays, d'une direction unitaire du mouvement revolutionnaire, d'un parb unique.
ce qui allait se realiser Ies 8-12 mai 1921.

46

Greva generală din 1920 din România, p. 226.

Ara. Statului Filiala Cluj, Fond. Parchetul general al Curţii de Apel, dosar
177 din 1920.
'8 AIIP, Fond. 5, dosar 765, fila 20; Greva 9enerală din 1920 din Romdnia.
p. 236.
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ECOUL PRIMEI STAGIUNI A TEATRULUI NATIONAL DIN CLUJ
(1919-1920) ÎN PRESA LOCALA

lncii clin anul 1853 Gheorghe Bariţiu arăta în „Gazeta de Transilva-nia": ,,ţesătura limbei noastre cere de la noi cu tot imperativul ca neapărat să facem un lucru serios pentru teatru" 1 •
Teatrul Naţional din Cluj, înfiinţat în dec. 1919 se fundamentează
astfel pe o veche tradiţie de teatru românesc în Transilvania, practicat
fără întrerupere de nenumăratele cercuri de amatori, pe ecourile mariloriumee ale lui Fany Tardini în 1863, Mihail Pascaly în 1868 şi 1871, Matei Milo în 18702 • Ion Breazu arată în 1937: ,,Turneele lui Pascaly şi
Mîllo, adevărate drumuri de triumf, presărate cu flori ~i stropite cu şam
panie, la care au alergat întreaga inteligenţă românească şi chiar ţăra
nii, au crescut atît de mult dragostea ardelenilor pentru teatru, încît au
luat hotărîrea să facă din el o instituţie de temelie a culturii româneşti
de dincoace de Carpaţi. Entuziasmului stîrnit de ,a.ceste turnee se datoreşte
inainte de it:oate întemeierea la 1870 a „Societăţii pentru fond de teatru"rnrc a fost alăturea de ASTRA, cea mai însemnată societate culturală a
Rom,inilor de dincoac2 de Carpaţi. Sufletul ei a fost · de la întemeierepînă la 1906 Iosif Vulcan, directorul revistei „Familia". Scopul Societăţii
era înfiinţarea unui teatru permanent pentru românii ardelcnP. Ideile
directoare după care urma să fie organizat acest teatru sînt prezentate
de I. Lapedatu în 1870, în revista „Familia": ,.Pentru ca un teatru să
fie naţional nu e de ajuns ca edificiul să fie ridicat de naţiune, ce folos
dacă noi vom înfiinţa scena şi o vom decora dacă sufletul ci nu va fi
românesc? Va zice cineva că prin limbă se naţionalizează piesele 6treine,
nicidecum. O scenă naţională trebuie să interpreteze mai întîiu de toatecugetarea şi moravurile naţiunii 4 • In activitatea de atragere a populaţiei
ardelene româneşti spre viaţa teatrală un rol de seamă revine marelui
om şi animator de teatru, braşoveanului Zaharia Bîrsan, actor, organizator de turnee, apoi angajat al Teatrului Naţional din Bucureşti. Visul
românilor de a avea un teatru române-se în Ardeal va fi înfăptuit după
Marea Unire din 1918. Este tulburător de arătat că într-o perioadă istorică în care aveau loc mari răsturnări de forţe, se destrămau imperii şi
luau naştere state naţionale, aveau loc revoluţii şi contrarevoluţii, se·
semnau tratate de pace la încheierea războiului, nu s-a uitat de teatru.
Consiliul Dirigent, organ executiv înfiinţat în dec. 1918 cu scopul de a
coordona viaţa administrativ culturală în ţinuturile transilvănene s-a
_-'\urel Buleanu, Teatru ro11wm'sc în Ardeal şi Banat, Timişoara, 1945, p. 61.
Idem, p. 86.
3 Ion Breazu,
lnceput.urile teatrului românesc în Ardeal, în Gind. românesc.
1937, nr. 8-10, aug.-oct., p. 472-479.
• Ibidem.
1
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ocupat din prima clipă de necesitatea creării unui Teatru Naţional şi a
unei Opere Române în Cluj. Pînă la realizarea acestui deziderat, Consiliul Dirigent a invitat Teatrul Naţional din Bucureşti, condus atunci de
Ion Peretz, să întreprindă un turneu în centrele principale din Ardeal
şi Banat cu începere de la 27 aprilie 1919 5• Evenimentele care au precedat înfiinţarea Teatrului Naţional din Cluj, activitatea artistică a acestei instituţii, s-au bucurat de toată atenţia şi au fost popularizate în
presa vremii. Din păcate, în condiţiile vitrege din anii de imediat de
după război, ziarele care apăreau în Cluj erau relativ puţine, comparativ cu numărul ridicat din perioada interbelică. Coloanele publicaţiilor
conţineau ştiri fulminante la ordinea zilei, legate de evenimentele care
se succedau cu repeziciune şi dădeau o nouă faţă lumii, conţinînd în
acelaşi timp numeroase informaţii legate de teatru. Ziarele
cercetate
pentru a ilustra înfiinţarea şi activitatea Teatrului Naţionc.!l din Cluj î'.7.
prima stagiune sînt următoarele: ,,Patria" - organ al Partidului National Român, a apărut zilnic la Cluj între 4 sept. 1919-17 dec. 193B.
Intre anii 1919-1925 la conducere s-a aflat Ion Agârbiceanu, avîndu-i ca
primi redlactori pe Sebastian Bornemisa şi Radu Dragnea. Ziarul susţine
ideea consolidării politice şi cu1turale a Unirii Transilvaniei cu România,
pe baza hotărîrilor Adunării de la Alba Iulia 6 •
- ,,Voinţa". Socială. Economică. Politică. Cotidian independent, a
apărut la Cluj între 18 aug. 1920-27
mart. 1922. Girant responsabil
Iustin Ilieşu. Ziarul s-a situat pe poziţia unei democraţii n4ionale.
- ,,Tribuna socialistă". Organ oficial al Partidului socialist. A apă
rut la Cluj între· 1918-1926. Director responsabil - Ion Fluieraş. Est~
titlul de după război al ziarului „Adevărul", Organ al Partidului Social
Democrat din Ungaria. Foaie pentru poporul muncitor român.
- ,,Solia zilei", ziar ocazional apărut la 16 mai 1919 cu prilejul unui
congres al preoţilor uniţi ţinut la Cluj7.
Au mai fost consultate publicaţiile „lnvăţătorul", Cluj 1919, .,Buletinul oficial al Ministerului de instrucţie", Cluj 1919-1920, ,,Gazeta ofidală", Cluj 1918-1921, ,,Raportul Uniunei
Muncitorilor Grafici din
România", Cluj 1919; care au apărut în perioada amintită, dar care nu
conţin nici o informaţie despre viaţa teatrală.
Aşa cum am arătat, în turneul Teatrului Naţional din Bucureşti în
Transilvania, pentru data de 14 mai 1919 era fixată reprezentaţia la
Cluj. Onisifor Ghibu se afla în capitala Ardealului cu sarcina de a prelua Universitatea. Impreună cu primarul oraşului Dr. Vasile Hossu şi cu
baritonul Constantin Pavel preia Teatrul Naţional din Cluj pe seama
statului român 8 • În seara aceleiaşi zile poate avea loc prima reprezentaţie a Teatrului Naţional din Bucureşti. Spectacolul se deschide prin cuvintele Olimpiei Bârsan, din „Poemul Unirei" de Zaharia Bârsan: ,,S-a
potolit furtuna ... ". ,,Solia zilei" consemnează: ,,În sfîrşit au căzut lanţurile de pe braţele Thaliei române. Din ziua de 14 mai pe fruntea tea5

1
0

~

Aurel Buteanu, op. cit., p. 10:l.
Patria, An. III, 1921, Nr. 115.
Ion Hangiu.
Aurel Buteanu, op. rit., p. 14:1.
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tru.lui din Cluj fâlfâie siteagulJ. naţiei noast•re. Fâlfâie pe edificiul unde de
atîtea ori am fost batjocoriţi în chipul cel mai ticălos. Şi-a fâlfâi şi înlă
untrul teatrului pe scena unde n-au răsunat decât cuvinte de hulă şi ur[1
pentru poporul care împresoară vechea Napocă a străbunilor noştri. Cea
dintii piesă reprezentaită ;a fost »Poemul Unirii« de Z. ::Bârsan. In minunatele versuri curgătoare se arată înfăptuirea din zilele noastre a mă
reţului vis românesc de veacuri. În rindul al doilea s-a predat piesa în
5 acte a lui B. P. Haşdeu »Răzvan şi Vidra«" 9•
In lunile următoare în localul Teatrului Naţiona'l din Cluj s-a desfăşurat în continuare activitatea trupei maghiare de teatru condusă de
directorul Janovics. I. t:râmpănaru scrie în „Patria": ,,Teatrul din Cluj
şi-a început în luna aceasta noua stagiune cu un repertoriu foarte bogat
şi variat. Nu s-a schimbat nimic în viaţa acestui focar puternic de cultură maghiară.
Aceeaşi conducere, aceleaşi puteri, doar din repertoriu
vor lipsi piesele scrise cu intenţia de a ne jigni pe noi. După deschiderea universităţii şi a atîtor instituţii culturale româneşti în localul atit
de frumos zidit cu sudoarea noastră al fostului teatru naţional unguresc
din Cluj. Sîntem informaţi din sursă sigură că în curind vom auzi intre
zidurile acestui teatru răsunînd cuvintul românesc. Deschiderea acestui
viitor templu al Thaliei române şi focar de cultură sufletească se va face
în curînd din partea iubitului şi apreciatului nostru autor şi artist dramatic Zaharila Bârsan, care· va veni în frUilitea unor artişti de seamă ai
României. Desigur dl. Zaharia Bârsan a fost cel mai chemat pentru
această însărcinare frumoasă şi înălţătoare de a conduce primul teatru
românesc în inima Ardealului desrobit. Pentru deschiderea acestui teatru
a insistat cu un zel deosebit dl. Tiberiu Brediceanu, şeful de resort al
ocrotirilor sociale. Am anunţat zilele trecute că s-a decis şi deschiderea
conservatorului de muzică şi artă dramatică sub conducerea maestrului
Gheorghe Dima. Profesorii artei dramatice vor fi aleşi dintre artiştii
dramatici cei mai mari ai Teatrului Naţional din Cluj. Teatrul Naţional
va avea şi o companie de operă şi operetă care va fi condusă de dl. C.
Pavel" 11.
Articolul citat face referire 1a hotărîrea Consi'1iului Dirigent pe baza
referatului d-lui Tiberiu Brediceanu care dă decizia prezidenţială Nr.
3910/1919 la Sibiu în 18 sept. 1919 ce se poate considera actul de naş
tere al Teatrului Naţional Român din Cluj1 1 • ·La un an „Patria" recunoaşte rolul decisiv ce a revenit Consiliului Dirigent în înfiinţarea Teatrului Naţional din Cluj: .,Abia azi îşi pot da seama şi aceia cari erau
obişnuiţi să critice orice act al Consiliului Dirigent ce serviciu mare a
făcut acest consiliu culturii româneşti, cînd cu puterea de organizare
ce-l caracteriza, necruţînd jertfe materiale care erau necesare, a reuşit
ca nici după un an de guvernare să deschidă porţile templului artei româneşti aici la Cluj. Suntem încredinţaţi că dacă nu s-ar fi făcut atuaci
acest mare început, după dezinteresarea caracteristică guvernului central
faţă de problemele arzătoare ale Ardealului, ne-am zbate încă şi azi în
9

Solia zilei, 1919, 16 mai.
Patria, An. I, 1919, Nr. 172, 21 sept.
u Aurel Buteanu, op. cit., p. 149.
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greutăţile inceputului deschiderii Teatrului Naţional din Cluj 1~.
După
istorica hotărîre a Consiliului Dirigent a urmat instalarea trupei româneşti: .,Miercuri orele 10 a.m. dl. prefect al oraşului Cluj, Dr. Pomţ s-a
prezentat la Direcţiunea Teatrului Naţional din Cluj, aducîndu-i la cu-

noştinţă

directorului Ioanovict [sic - n. red.] că pe baza ordinului Consiliului Dirigent preia cu ziua de 1 oct. edificiul teatrului pentru statul român. Pe baza aceluiaşi ordin al Consiliului Dirigent Dl. Poruţ i-a adus Ja
cunoştinţă 61 începînd cu 1 oct. reprezentaţii!~ trupei te:1trale un_gureşti
sunt interzise pînă la noi dispoziţii în edi.fi-ciul teatrului naţional. Dacă
însă .trupa ungurească şi direcţiunea vor să continue reprezentaţiile lor,
Coitsi'liul Dirigent le oferă teatrul de vară de pe .Iîngă grădina publică" 13 .
Marelui om lile teatru Zaharia Bârsan i se der.chide perspectiva unei
munci epuizante, în cadn1l căreia, cu toate avatarurile începutului, nu
vrea să facă nici o concesie calităţii. Crezul artistic al noului director îl
-desprindem din desele declaraţii făcute în presă: ,,ln alcătuirea repertoriului, pentru a satisface multiplele cerinţe ale teatrului modern, precum
şi consideraţiunile specifice ale publicului nou, am căutat să aleg un repertoriu de mare variaţiune. Am ales mult din comedia clasică şi din
tragedia clasică şi nu am neglijat deloc teatrul românesc. Stagiunea am
ţinut s-o deschid cu „Ovidiu" pentru că are şi artă şi e şi românească" 14 •
,,Avem de jucat un rol atît de important într-un centru atît de mare.
Pentru că prin artă pură trebuie să facem propagandă pur rom.încască" 15 .
Dotat nu numai cu intuiţie artistică dar şi cu însuşirile unui neobosit
organizator, Zaharia Bârsan se impune ca o mare personalitate în lumea
scenei. Acţiunile întreprinse în fruntea Naţionalului clujean în perioada
15 sept. 1919-1 aug. 1927 vor rămîne ca pagini de aur în istoria culturii
româneşti. Intrezărindu-i destinul de artist şi conducător cronicarul conchide profetic încă în febr. 1920: ,,Munca pe care o desfăşoară Dl. Zaharia Bârsan cu toţi artiştii va rămîne o paginc'i mişcătoare în analele
culturii româneşti la noi" 16 . Intr-un timp relativ scurt Zaharia Bârsan va
pune bazele unei trupe de teatru. Spicuim din nou din ziarul „Patria".
dintr-tm interviu luat lui Zaharia Bârsan: ,,O fatală întîrziere în darea
însărcinării de a organiza teatrul din Cluj ne-a făcut foarte dificilă angajarea personalului artistic. Inslircinarea mi-a fost dată abia cu cîteva
zile înainte de 10 oct., cînd se ştie, toţi artiştii, la toate teatrele îşi au
încheiate angajamentele" 17 • Cu toate aceste greutăţi, la 1 dec. 1919 se va
ţine spectacolul inaugural al Teatrului Nl.aţional din Cluj: ,,La 1 Deo. Ia
implinirea unui an de la Unire s-a de~his Teatrul Naţional din Cluj,
·:-ia Bârsan a ţinut o cuvîntare: Ziua de azi e sărbătoarea bucuriei,
• , , 1. :--;c;, a reînvierii. Să fie şi sărbătoarea uitării. Teatrul îşi aduce şi
t·i : ,,,_;t .. : ' său prinos în această nouă zi, suflete tinere şi entuziaste
~1-i.i~t ;, ... ,. ,t c[iminurile lor şi m-au însoţit aici să prăznuim împreună
cu domniile voastr~ şi s[i ridic,1m pentru viitor altar artei dramatice roPatria, An. II, 1920, Nr. 220, 13 oct.
Patria, An. I, 1919, Nr. 181, 8 oct.
u Patria, An. I, 1919, 8 nov.
15 Vointa, An. I, 1920, Nr. 6, 25 aug.
li Patria, An. II, 1920, Nr. 29, 10 febr.
11 Patria, An. I, 1919, Nr. 20, 8 nov.
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şi conştienţi de frumoasa şi înalta noastr:1 chemar~ vcl
la temelia acestei clădiri dragostea indulgentă a domniilor voastre ca altarul nostru să se poată ridica strălucitor în lumină. A
urmat apoi drama „Se face ziut1" şi „Poemul Unirei" de Zaharia Bârsan.
La doi dccemb:·ie a avut loc deschiderea stagiunii cu piesa ,,Ovidiu" de
V. Alecsandri. Poetul Zaharia Bârsan a fost chemat la rampă şi ovaţio
nat. ,,Această sărbătoare de artă pentru sărbătorirea zi·lelor noastre de
~finte suferinţe trecute şi de mare bucurie astilzi va rămînea neştearsC:-1
în sufletele spectatorilor de luni seara. A fost o seară plină de însuflet,ire şi ele bucurie pentru cei care au văzut începîndu-se o nouă eră în
\ iaţa culturală din Ardeal 18 •
O mare importanţă a acordat Zaharia Bârsan ,Jegerii şi constituirii
noii trupe, el :nsuşi a mărturisit: ,,Deşi în condiţiuni foarte grele totuşi
pot fi mulţumit că am reuşit a determina unele elemente de reală valo2re artisticf'i şi c,1 un t~ecut şi experien'.ă în teatru. în primul rînd
c:+te Dl. I. St.:inescu-Papa, societar al Teatrului Naţional din Craiova, care
.ire o activitate de 25 ani în scenă şi care cu un talent şi temperament
remarcabil se distinge în toate genurile de iteatru. În dl. Neamţu Ottonel
văd un element de comedie caracteristică, după cum în dl. Mihăilescu
Brăila se poate constata calităţile unui bun artist de comedie modernii.
De la Bucureşti am putut cîştiga pe dl. Aurel Atanasescu, un preţios
element de amorez dramatic, îndeajuns de cunoscut. Dra. Sonia tot de
la Bucureşti, dna. H. Faliero cu un temperament deosebit pentru dram,1
şi tragedie, care s-a distins pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti,
precum şi în turneele de trezirea conştiinţei naţionale pe care le-a făcut
în trupa neuitatului apostol al artei Petre Liciu. C~lelalte elemente tinere, care au o experienţă de scenă de cel puţin 5-6 ani formează un
c1nsamblu din care încetul cu încetul talentele se vor impune. Conducerea scenei este încredinţată dlor. Stănescu-Papa şi Gh. Mihăescu, şi
însuşi eu" 19 •
Ceilalţi actori care au constituit trupa Teatrului Naţional din Cluj
în prima stagiune au fost: Olimpia Bârsan, angajată în primii ani la
Teatrul Naţional din Bucureşti, va juca şi pe scena clujană, pentru ca
apoi să se mute definitiv 1,a Cluj, Maria Miriam, Al. Gh'ibericon, T11ea
Holda, Maria Ghenea, Apriliana Medianu, Nelly Valentin, Blancha Rosini, Jeanne Marie, Mica Valerica, M. Stoica, C. Potcoavă, Radu Cluceru,
I. Stamian, Ioachim Dordea, H. Nichita, A. Valentin, V. Ambrozi, M.
Popovici, D. Georgescu, C. Muşoianu, C. Simionescu. Regia o va face
Sică Alexandrescu 20 • Profilul sufletesc al actorilor, inefabilul structurii
lor interioare, munca grea pe care o au, înţelegerea pentru aceşti oameni
ili scenei se desprinde din articolul semnat Aristarc & Comp . .,Ferlclţt sau
nenorociţi, regi sau sclavi, pe scenă ei sunt totuşi şi înainte de a-şi pune
masca şi după ce o •aruncă deoparte, aceiaş oameni, cu aceleaşi nădejdi
şi acelaş suferinţe ca şi spectatorii. Astăzi deşi meseria în sine se bucură
de toată consideraţia artei, artiştii sunt trecuţi prin prizma tuturor con-

Mîndri

rugăm să puneţi

1s Patria, /I n. I, 1919, Nr. 2Jl, 7 dec.
Patria, An. I, 191g, 8 nov.
Aurel Buteanu, op. cit., p. 162.
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venienţelor şi prejudecăţilor sociale fără a se ţine seamă, că au în armătura lor sufletească ceva specific lor, deosebit de noi, speotatorii"21.
Stagiunea va ţine în lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie.

In luna aprilie se preconiza un turneu cu repertor românesc în Maraunde nu s-a jucat teatru românesc niciodată~~- În stagiunea
1919-1920 s-au jucat 15 piese: ,,Poemul Unirii" şi „Se face ziuă" de
Zaharia Bârsan, ,,Păpuşile" de Pierre Wolf, ,,Jean-Marie" de Andre
Theuriat, ,,Doctorul fără voie" de Moliere, ,,Cinematograful" localizare
de· P. Gusti, ,,Brînduşa" de O. Brieux, ,,Doi sergenţi" de Rothl, ,,Institutorii" de Otto Ernst, ,,Avarul" de Moliere, ,.Cârceii", localizare de
Edgar Aslan, ,,Revizorul" de Gogol, ,,O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, ,,Răzvan şi Vidra" de B. P. Haşdeu, dîndu-se în total 82 de
spectacole23 •
Constituind evenimente importante în viaţa culturală a Clujului, în
acţiunea de integrare a Transilvaniei în circuitul naţional de valori, fiecare spectacol s-a bucurat de cronici în presă. Rubrica teatrală era de
puţine ori semnată, cronicarii dramatici ascunzîndu-se sub
nume ca
„Spectator", ,,Cronic~", ,,Aristarc & Comp". Printre ziariştii care au
semnat articole teatrale amintim pe Zaharia Boilă, Septimiu Popa, I.
Tâmpănan1, Emil Diaconescu în „Patria", Radu N. Cioculescu în „Tribuna socialistă". In aceste cronici teatrale se făceau referiri la valoarea
operei dramatice, la nivelul interpretativ al actorilor, la regie, precum
şi la public. Iată în continuare cîteva fragmente din asemenea articole:
,.Interpretarea a fost la înălţimea oricărei pretenţii, Dl. I. Stănescu
Papa a fost cel mai corect socru pe care l-am văzut. D-sa ne-a dovedit
că ştie s[1 intre în rezonanţă cu spectatorii şi să pătrundă făţiş în dispoziţia auditoriului. Pt. dl. Neamţu-Ottonel nu am de spus decît că a cules aplauze la scena deschisă şi acesta este cel mai veritabil certificat pe
care-I poate obţine de la public un actor" 24 (Cronică la „Cinematog-riaful",
localizare de P. Gusti, semnată S.P.) Emil Diaconescu face> cronic{t drn-.
ma-tieă la ,,Doctorul fără voie" de Mo'liere. ,,In >+-Sganarelle« dl. A. Ionescu-Ghibericon a dovedit un deosebit talent pentru comedie. Domnia
sa prin vioiciunea cu care şi-a interpretat rolul, deşi uneori cu nuanţă
cam exagerată, ne-a dovedit că e un artist pe care se poate conta şi de
care va trebui să se ţiie seama la teatrul nostru. De altfel publicul l-a
răsplătit îndeajuns, fiind aplaudat singurul la scenă deschisă" 25 •
„Cine a văzut aseară pe dl. Neamţu-Ottonel în ►►Harpagon« s-a putut
,. ,fivinge de ce concepţie artistică superioară sînt animaţi artiştii noştri.
jocul acestui artist nu putea să fie decît o sarcină chinuitoare, obositoare,
o adevărată stoarcere sufletească, o adevărată istovire fizică, pentru a
ne prezenta o dată cu zgârcitul, pe amoralu1" 26 • Limba ascuţită a ziarişti
lor nu se sfieşte să facă observiaţii critice: ,,Dna. A. Faliero în »Vidra«
nu a fost aceea pe care o aşteptam. Toată atenţia piesei se învîrteşte în
jurul femeii îndrăgostită şi mai presus de toate ambiţioasă. D-sa ne-a
mureş,

21 Patria,
a Patria,
23 Patria,
2, Patria,
25 Patr.a,
2' Patria,
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redat o ,..Vidră« prea miruiră şi rece. Solemnitatea cu care apare pe scenă
Dna. Faliero denaturează total creaţia ~ui Haşdeu" 27 • Radu N. Cioculescu,
semnatarul rubricii „Teatrale" din „Tribuna socialistă" notează: ,,Teatrul Naţional a reprezentat marţi sea:ria 24 febr-. piesa »Revizorul« de
Gogol. Nu putem decît să felicităm direcţia teatrului de alegerea acestei
piese, Dl. Al. Mihăilescu-Brăila în rolul revizorului a fost de un humor
excesiv ... Dl. Neamţu-Ottonel a interpretat cu multă vigoare diferitele
situaţii şi nuanţe ale rolului d-sale. . . Elementul feminin a fost slab,
dfară de dra. Sonia, care cu toate că era bolnavă, ne-a redat corect tipul
unei provinciale romantice" 28 • De cealaltă parte a rampei - publicul. Reprezentînd un factor determinant în viaţa fenomenului teatral, a umplut
sălile naţionalului clujean la fiecare reprezentaţie, încurajînd existenţa
nou născutei instituţii culturale. Să nu uităm că dacă Teatrul Naţional
s-a aflat la început de drum, în acelaşi stadiu s-au aflat şi mulţi dintre
spectatorii săi. ,,La Teatrul Naţional din localitate pe zi ce trece se fac
progrese şi publicul spectator corespunde din ce în ce mai satisfăcător,
umplînd la premiere toată sala. In Cluj ca să ai teatru românesc plin
şi mai cu seamă Naţionalul, trebuie să faci teatru şi actorii angajaţi la
noi ne-au dovedit-o. Am vorbit cu români cari sunt încîntaţi că aud
slova românească, de pe cea mai specială scenă teatraEi din Ardeal,
mi-au spus: e un vis cînd graiul brodat în strofele »Mioriţei« şi-a făcut
loc să răsune liber în metropola Transilvaniei"29• ,,Publicu1 1a ră'Splătit cu
aplauze îndelungate pe artiştii care vor avea meritul a dezvolta în publicul ardelenesc dragostea pentru teatru" 30 • ,,Publicul nostru începe să
meargD. pe drumul cel bun, părăsind încet preferinţele pentru teatru
unguresc. Prezenţa publicului atît de numeros de aseară nu poate fi decît o garanţie sigură pentru viitorul teatrului nostru şi dovada cea mai
bună că artiştii români nu predică în pustiu". Am vrut să constatăm cu
bucurie rezultatele frumoase de la Ţeatru Naţional, pe care le aduce
publicul artiştilor şi artiştii publicului nostru, încă în formaţie, care tot
mai rîde unde nu ar trebui3 1 •
,, ...Revizorul... a avut un succes ,mare, unde se vorbea mai rar ca de
obicei, ardelenii nu prea sunt obişnuiţi cu vorbirea repede a celor din vechiul regat. Acum însă s-au familiarizat" 32 •
Gazeta „Tribuna socialistă" pune în discuţie într-un articol semnat
Radu N. Cioculescu necesitatea atragerii unui public cît mai numeros,
accesul spre cultură a tuturor categoriilor sociale. .,Frecventarea teatrului de către o anumită pătură de sus, este dintr-un anumit punct de vedere un mijloc, nu un scop. Scopul e, ca luînd modelul acestei pături de
sus, cea de jos să frecventeze la rîndul ei instituţia teatrului ... Dacă pînă
în prezent teatrele noastre nu au fost frecventate decît de anumite categorii de oameni din marele public este tocmai din cauza repertoriului,
care de cele mai multe ori nu putea satisface cerinţele şi interesele ma:•, i'atria. An. II, 1920, Nr. 61, 1!) mart.
"' Tribuna socialistă. 1920, 7 martie.
?9 Patria, An. I, 1919, Nr. 246, 26 dec,
3Q Patria, An. I, 1919, Nr. 231, 7 dec.
3 1 Patria, An. II, 1920, Nr. 29, 10 febr.
3l! Voinţa, An. I, 1921J, Nr. li, 25 aur.
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1orităţii publicului, clasei muncitoare, micilor burghezi, proletarilor ...
Timpurile prezente au adus cerinţe şi aspiraţii noi, ce au fost pric-eput~
de conducătorii de astăzi ... " 33• Ziarul Par.titlului socialist militează per.tru un teatru muncitoresc în aceeaşi idee de accesibilitate a masele:·
populare la izvoarele nesecate de simţire şi cunoaştere a culturii. ,,Pent!·• 1
hrana sufleteascJ. de natură artistică a păturei de jos, ca o complebre a
ceea ce şcoala nu i-a putut da, e neapărată nevoie de-a se înfiinţa p_:lîngă teatrele de stat, naţionale, existente, spectacole populare special0.
CC' ar trebui impuse de altfel şi teatrelor particulare, pentru serile rezervate acestor feluri de spectacole s-ar putea alege piese instructive, rnor;;lc, cu tendinţe de larg umanitarism cc s-ar ocupa de dezlegarea problemelor sociale. Persoane competente, profesori universitari, litera'.;i, profesori de liceu, ar putea ţine înaintea spectacolului o conferinţă L'imuritoare ... Astfel teatrul şi-ar putea îndeplini misiunea cultural;'1 şi educativă ce-i incumbă încetul cu încetul şi se va dezvolta publicului gi1stut
de a-l frecventa"':3 4 • Socialiştii, prin oficiosul lor, vor fi alături de artişti
în avatarurile vieţii de zi cu zi. Articolul „Să înceteze şicanele! Un nsu
;.;buz de putere. Artiştii Ope1·ei Române din Cluj scoşi cu poliţia din ca:::ele lor", constituie un protest vehement la adresa autorităţilor: ,,Aceasta
vrea să însemneze pentru d-lor propăşire culturală, introducerea culturei române în Ardeal, încurajarea artelor, dragostea de luminu? ... Nu
este însă permis ca nişte factori ai propăşirii noastre culturale să aibă
de suferit de pe urma neglijenţei administraţiei" 35 . Viaţa artiştilor nu a
fost dintre cele mai roze în primii ani de existenţă a Tc·atrului National
din Cluj. Însuşi Zaharia Bârsan arată: ,,Promisiuni, Lonuri de încartiruiri
Lir;'i nici o valoare unele, altele contramandate a doua zi de acelaş birou,
;;rtiştii puşi pe drumuri zile întregi, cu chei în buzunare, acompaniaţi depoli (ie, încmtiraţi unii şi scoşi afară a doua zi, în sfârşit, dacă nu o bătaie
de joc, dar un fel de treabă pe întuneric. Rezultatul: Pîn;;1 astCtzi artiştii
st.nu în cabinele teatrului şi dorm pe ce dă D-zeu" 36 •
Cu toate acestea prima star,iune a Teatrului Naţional din Cluj s-a
;ncheiat cu succes, în aprilie 1920, fiind grăbită de pregătirile pontnr
iri.aupurarea Operei Române. O recapitulare a stagiunii 1919-1920 o faceîn ,,Patria" cunoscutul ziaris,t Zaharia Boilă: ,,Stagiunea s-a închis.
Lumea noastră a recunoscut şi a rcfaplătit cu bogate aplauze marca muncii.
a artiştilor, cari în împrejur;.1ri aşa de grele şi în timp aşa de scurt
nu putut să ~e adune, să se împrietenească şi să dea fiinţă noului Teatru
Naţional de aici şi n-a putut să nu admire însufleţirea cu care şi-au desfăşurat activitatea lor următoare în 4 luni: Dec, lan, Feb, Mart, jucînd
15 lucrări româneşti şi străine f. bine alese şi f. potrivite pentru mijloacele lor. S-au dat în acest scurt timp 82 de spectacole . . . O· reţetă totalt1
de 400.000 de coroane" 37 • Trupa Naţionalului clujean a efectuat apoi un
turneu în Transilvania. Turneul va începe în 24 mai şi va ţinc pină în
15 iulie, vizitîndu-se oraşele Oradea-Mare, Arad, Timişoara, Lugoj, Sibiu„
~3
3
'

35
36
37

Tribuna

sociaiislă,

1920, 15 aug.

Ibfrlem.

Tribuna socialista, 1920, 25 ian.
Patria, An. II, 1920, Nr. 213, 5 oct.
Patria, An. II, 1920, Nr. 102, 14 mai,
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Braşov,

Blaj, Turda, Satu-Mare, Alba Iulia, Tîrgu Mureş, Fiig,1raş3~. La
lunii august 1920 ziarul „Voinţa" publică un interviu cu Zaharia
Bi'irsan. La întrebarea - ,,Ce învăţăminte am avea din stagiunea trecut;\
maestre?" neobosHul director răspunde: ,,E o garanţie că teatrul nostru
va lua avînt pe an, pe an, propoqional cu număn1l românilor. S-a muncit mult şi s-au jucat piese frumoase ... Am dat spectacole gratuite pentru şcolari şi militari şi am dedus că românii nostri sînt foarte dornici
de a!"tă iadevărată, de teatru jucat îngrijit şi repertoriu bun" 19 •
Intrebările următoare ale interviului ca: ,,Angajamentele vechi au
rămas în vigoare? Şi pe cine aţi mai angajat? V-aţi întocmit repertoriul?"
sînt legate de stagiunea a doua a Teatrului Naţional din Ch.1j, respectiv
anii 1920-1921 şi îşi vor găsi răspunsul într-o altă lucrare legată de
istoria Teatrului Naţional din Cluj, reflectată în presa locală.
sfîrşitul

SJI,VIA PINTEA

LES 1::cHOS DF. L.\ PnEMJf.:RE STAGTON DU THEATRE N1\TIO~.\L
DE CLUJ (Hll9-1920) D.'\NS LA PRESSE LOCAT.E
(Re.~ume)
Le reve des Roumains de Transylvanie d'avoir un theâtre national a ele realise seulement apre~ la grande Union du 1. Decembre 1918, Le Conseil Dirigeant,
l'organ executif fonde en decembre 1918 pour coordonner la vie administrativeculturelle des regions de Transylvanie, a donne fi Sibiu la decision No. 3910/1919,
qui peut etre comideree comme !'acte de naissance du Theâtre National Roumain
de Cluj. QuPiquc, journaux de Cluj, .,Patria", l'organ du Parti National Roumain,
,.Voinţa" quotidien independent, ,,Tribuna socialistă", l'organ du Parti Socialiste,
.. Solia zilc-i", un journal de circonstance d'un congres ecclesiastique, presentent de~
..,!TJn!es informations en ce qui concerne J'activite du Theâtrc Nniion,ii cJans sa
premim saison theâtralt?. 1919-1920.

:ia ;,atria, An. II, 1920, Nr. 112, 27 mai.
3~ Voinţa, An. I, 1920, Nr. 6, 25 uug.
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RIDICAREA UNEI STATUI A LUI AVRAM IANCU LA HUEDIN
In istoria multimilenară a poporului nostru s-au înscris personalităţi
care au cucerit tărîmul eternităţii, printre ele, la loc de frunte, situîndu-se
şi Avram Iancu. Pentru locuitorii depresiunii Huedinului Avram Iancu a
devenit un nume de adevăr şi legendă, faptele lui dovedind că iubirea
de libertate şi independenţă sînt sentimente supreme.
Ecourile paşilor lui se aud, parcă, şi azi de la Traniş şi Săcueu pînă
la Fîntînele, de la Poiana Horii pînă la Huedin 1. Locuri şi oameni 11
poartă numele-i de cinste, expresiile lui sînt folosite ca decizii fără echivoc, sacrificiile lui sînt date drept exemple din generaţie în generaţie.
Asemenea considerente au stat în atenţia Despărţămîntului Huedin
al Astrei 2 care l-a cinstit prin evocări3, serbări populare ţinute la Huedin,
IBeliş şi Fîntînele4, precum şi prin strădania de a-i ridica un monument,
fie împreună cu alţi eroi, fie numai lui.
La 28 noiembrie 1928 Comitetul Despărţămîntului Huedin a dezbătut
problema ridicării unui monument al eroilor neamului la Huedin. In anul
următor, pe ordinea de zi a şedinţei comitetului, ţinută la Morlaca, sub
conducerea lui Aurel Munteanu se specifica: .,Ridicarea monumentului
eroilor la Huedin", iar la punctul următor „Chestiunea comemorării luptelor de la Fîntînele".
Nu la multă vreme, Aurel Munteanu, preşedintele comitetului a tri,nis o adresă Consiliului comunal Huedin prin care cerea „un loc potrivit
în piaţă pentru ridicarea monumentului eroilor" 5 • Printr-o altă adresă
despărţămîntul „roagă pretorii din plasele Huedin, Călata, Crişu, să dea
tot concursul pentru reuşita serbării de la 1 decembrie şi să dispună
primăriilor să dea sprijin încasărilor de ajutoare prin colecte în scopul
ridicării monumentului eroilor la Huedin" 6 • A doua zi trimite 38 liste de
subscripţie pentru monumentul eroilor7 •
Condwcătorii din Cluj ai Astrei anunţă fruntaşii de la Huedin că ar
dori să organizeze la sfîrşitul lunii iunie un program-festival „ziua bă
trîneţii "8, la Morlaca, dar Aurel Munteanu propune să se ţină în 22 iunie
S. Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1968, p. 107-109, 228-229.
lnfiinţat în 1899. Vezi N. Şteiu, ,.Sfătuitorul" publicaţie a Despărţămintului
llida-Huedin al Astrei, în AMP, VIII, p., 675-679.
a Dosarul nr. I al Despărţămîntului Huedin al Astrei, actele nr. 5, 7, 9.
4 Dosarul nr. I ... actul nr. 19/1927 (Raportul comitetului, în care este prezentată serbarea de la Fîntinele şi instalarea troiţei cumpărată de familia Crişan
din Mărişel.
5 Dosarul nr. I, actul nr .. 28/1928.
6
Dosarul nr. I, actul nr. 29/1928.
' Dosarul nr. I, actul nr. 30/1928.
1 Dosarul nr. I, actul nr. 3/1930.
1

2

•2 -

Acto. Musei Napocensis, voi. XXIV-XXV (1987-1988)
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la Beliş. Iuliu Haţieganu îi răspunde: ,,în urma interesului superior ce-l
purtaţi acelei populaţii de moţi, consideri'1m ci'1 data de 22 iunie Hl30 este
binevenitc'i pentru un turneu de propagandă cultural-igienică în comuna
Beliş" 9 • Comitetul din Huedin lansează o invitaţie tipărită pentru „toţi
românii de bine şi pe aceia cari se intereseaz.'i de propăşirea culturală,
educativii-naţională a poporului nostru să vină la serbările culturale de
la Beliş (Bălceşti) unde se va desfăş1:1ra festivalul Ziua bătrîneţii" 1 o.. La
această serbare au fost invitaţi învăţătorii, profesorii, funcţionarii, preoţii, primarii, din 17 localităţi, precum şi cadre de la universitatea din Clt1j
şi oficialităţi judeţene. Profesorul universitar I. Chinezu a prezentat ex 1

punerea „Cîtcva figuri marcante din istoria moţilor ', au urm:1t cintcce
şi dansuri populare, a avut loc premierea bătrînilor venerabili, dar s-a
dezbătut şi problema continuării colectării de fonduri pentru momtm,•ntul eroilor din Huedin.
Pînă în 1935 au reuşit să adune suma de 7036 lei pentru ridicarea
monumentului. Intre timp conducerea despărţămîntului a căutat un sculptor potrivit. Profesorul Solomon Suciu a recQmandat pe profesorul-sculptor Radu Moga de la liceul din Brad, care realizase dej:1 noui'1 monumente, printre care, ·monumentul lui Avram Iancu de la Ţcbea, al lui
Gheorghe Crişan din localitatea Vaca, monumentul unirii de la Lugoj
şi altele. Dintr-o însemnare a lui Aurel Munteann rezultă că i-a cerut
să realizeze o schiţă a monumentului, care să nu depăşească suma de
100.000 lei şi care să reprezinte pe cele patru feţe pe Avram Iancu, Mihai
Viteazul, Horea. cu ortacii lui şi eroii din 1914-1918 11 • Sculptorul Radu
Moga în scrisoarea de răspuns 12 comunică intenţia de a executa monumentul; pe un soclu de piatră de Deva, să realizeze patru basorelief uri
în bronz (a) dorobanţii lui Mihai ucişi mişeleşte, b) Horea, Cloşca şi Crişan, c) Avram Iancu, d) eroii din războiul 1914-1918), acceptă lucrai:ea
pentru suma indicatc'i. Cere s;'i se convoace comitetul în faţa căruia să
prezinte macheta în lut, iar scenele desenate în cărbune, prccizînd că în
şase săptămîni va executa lucrarea.
In aceste împrejur.iri, la adunarea generală din Ci~1.:-0a ţ;nută în 11_
august 1935, la punctul al şaselea al ordinii de zi, cei prez0nţi dezbat
problema ridicării monumentului, dar şi nevoia realizării sumei necesare.
Problema o reiau în şedinţa comitetului din 25 august, după care înain-.
tează o adresă prefectului judeţului Cluj prin care cer permisiunea de a
„lansa 500 liste de subscriere necesare pentru ridicarea unui monument
al eroilor în piaţa Huedin, care să reprezinte pe Avram Iancu, iar pe
laturi în bazoreliefuri, pe prima, scene din lupta lui, pe a doua, Horea,
pe a treia - 170 de dorobanţi ai lui Mihai, ucişi, pe a patra - sc~ne din
nizboiul mondial. Prefectul le răspunde că „listele de subscripţie se eliberează ele prefectura judeţului Cluj numai în urma ordinului da,t de
Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale" 13 , deci îi îndeamni'1 su se adreseze acestuia.
Do~arul nr.. I, actul nL 7 /19:10.
Dosarul nr. II, actul nr. 8/1935.
11 Dosarul nr. II, actul nr. 5/1935.
1~ Dosarul nr. II, actul nr. 17/1935 .
. JJ :\.-Gaciman, Măcelul de la Reliş, din 1)18,
9

1"

Bucureşti,

1923.
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Adunarea fondurilor devine o problemă tot mai grea, în august 1935
nveau doar 15.822 lei. La adunarea generală a despărţămîntului ţinută lot
Beliş în 15 iulie J 936, după ce au comemorat pe cei 45 moţi ucişi la
Beliş in noiembrie 1918 ele bandele baronului Urmanczy 14 , au dezbătut şi
„Chestiunea ridicării unui monument în Huedin" 15 şi au propus apoi ca a
doua zi să facă „un pelerinaj la Drăgoiasa (pădurea Scoruşet), locul istoric
unde a fost prins Horea şi Cloşca ... acolo se vor ţine serbări, vor urma
apoi cîntece, declamări şi dansuri naţionale precum şi o serbare cîmpenească"16.

Membrii comitetului, după · serbarea de la Poiana Horii, au căutat
noi donatori, au organizat serbări cu încasări, au intervenit la Ministerul
Muncii pentru a se aproba liste de subscripţii. In raportul de activitate pe
perioada 11 august 1935-HJ iulie 1936 insistă iar, argumentînd: ,,Avem
eroi naţionali care au trecut prin Huedin, ca Horea şi Iancu şi cei 180 de
dorobanţi ai lui Mihai Viteazul, dintre care 170 au fost ucişi1 7 în mod
mişelesc şi inmormîntati comun lingă biseri'Ca reformată" 18 , de aceea,
după opinia conducerii despărţămîntului, la primul punct înscriu „Ridicarea unui monumPnt al ero!lor naţionali în Huo::lin", dar mai propun şi în
ulte locuri, la Ciucea 19 , unde gArzile maghiare au chinuit în mod groaznic
pînă i-au omorît pe cei 18 soldaţi români, pe colina numită Parincii, la
Căpuşul Mare pentru cinstirea voievodului Gelu20 şi la Beliş 21 . Cei prezenţi la adunare sînt informaţi că Ministerul Muncii nici nu s-a sinchisit
să le dea un răspuns, că pentru monumentul din Huedin au adunat suma
de 20.000 lei, dar prin legea conversiunii s-a redus la 7046 lei, la car~
He adaugă IO.OOO lei oferiţi de consiliul orăşenesc Huedin, că s-a luat kPc1tura :::u sculptorii Ion Vlasiu şi Radu Moga, dar nu se poate încep~
lucrarea pinii. cînd nu se mai adurn1 fonduri. După doi ani, la adunarea
generală ţinută în Buteni în 21 mai 1938, la punctul al cincelea al ordinii
de zi înscriau „Chestiunea ridicării a două monumente ale eroilor la Huedin şi Ciucea"22_
Intre timp conducerea despărţămîntului desfăşoară activitate culturalft, ~e ţin expuneri, se organizează serbări, iar biblioteca prezintă şi distribuie cărţi. Dar deoarece ţările cu regimuri fasciste îşi intensifică propaganda re>vizionistă, conducerea despărţămîntului organizează manifestări antirevizioniste, aşa cum a fost demonstraţia din 1 decembrie 1936,
ori cea de la 1 decembrie 1938, la care s-a adoptat şi o „Moţiune" cu caracter antirevizionist semnată de cei zece membri ai biroului adunării, în
care se spune că dintre moţi „au ieşit luptători care s-au sacrificat pentru
dreptatea cauzei" 23 şi pe care locuitorii zonei Huedinului vreau siH cin1'

10
1G
17

18
11

Dosarul nr. IT, actul nr. 2l/t93!i.
Dosarul nr. II, actul nr. 18/1936.
Dosarul nr. III, actul nr. 4/1936.
Vezi N, Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1968, p. 356.
Dosarul nr. III, ach1! nr. 9/1936.
Vezi A. Gociman, România ;:i revizionismul maghiar, Tip. Universul, 193,1,

p. 285.
20

Potrivit

tradiţiei

la locul numit

::i ,·c;,i A. Gociman, op.
22
~

3

Chindărăi

cit., la n. 19.

Dosarul nr. III, actul nr. 7/1938.
Do· arul nr. III, ..:ctul nr. 16/1938.

a fost ucis de o

săgeată.
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stească aşa

cum se cuvine, printre altele ridicîndu-le un monument de
amintire. Moţiunea spune răspicat: ,,În marea trîmbiţare a revizionismului noi nu vedem decît tendinţele unei aristocraţii dornică de
a-şi redobîndi privilegiile pierdute" 24 .
Problema ridicării monumentului în Huedin este urmărită în continuare. In 1939, printr-o adresă, conducerea despărţămîntului cere primarului Huedinului să prevadii sume în buget pentru ridicarea monumentului25. Dar a intervenit odiosul dictat de la Viena prin care s-a răpit României nord-vestul ţării. Huedinul a căzut sub prigoana horthystă, iar
în data de 10 septembrie 1940 în timpul instalării „noii ordini", preşe
dintele Despărţămîntului Huedin al Astrei, protopopul Aurel Munteanu
a fost chinuit, batjocorit şi ucis 26 •
Ideea de a se ridica un monument închinat eroilor naţionali a fost
materializată abia în 1969. Pe un postament din granit a fost aşezată
statuia-bust, în bronz a eroului luptelor de la 1848-1849 - Avram Iancu,
operă a sculptorului Romul Ladea. Privind-o nu-l vezi pe Avram Iancu
în postura imortalizată de Barbu Iscovescu, cu căciula-i brumărie şi încins cu pistoale la brîu, ci într-o altă ipostază, cu privirea încordată, cu
mina pe piept, repetînd parcă, pentru generaţiile următoare cuvintele
rostite în 1852 „Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd naţiunea fericitu,
pentru care, după puteri am lucrat şi pînă acum" 27 .
veşnică

NICOLAE

ŞTEIU

LES ACTIONS DE LA FILIALE DE L' ASTRA POUR UNE
STATUE D'AVRAM IANCU A HUEDIN

(Resume)
Pour Ies habitants du departement de Huedin, Avram Iancu est devcnu un nom
si aime, que la Filiale de !'Astra l'a honore par des fetes et des conferences commemoratives et â partir de l'annee 1928 ils ont essaye de trouver la somme necessaire
pour lui dresser une stntue.
Dans ce but entre 1935-HJJG un a entretenu une vaste correspondance avec Ies
sculpteurs Radu Moga et Ion Vlasiu, mais â faute d'argent le probleme est temporairement attarde.
Par l'intervention de l'odieux dictat de Vienne a la suite duquel on a arrache
le Nord-Ouest du pays, la ville de Huedin est tombee sous l'occupation horthyste.
Le probleme de l'elevation du monument a ete materialise en 1969, comme
l'oeuvre du sculpteur Romul Ladea.

2•

Idem.

~
21
~

Dosarul nr. III, actul nr .. 10/1939.

Teroarea horthysto-fascistii în nord-vestul României, Buc1,1re~li, 1!!35, p. 67.
•in istoria Transilv•ntet, voi. II, Bucureşti, 1964, p. 39.

DATE NOI PRIVIND SISTEMUL COOPERAŢIEI
DIN ROMÂNIA (,,FEDERALA" DIN AIUD) DUPA DICTATUb
DE LA VIENA

în perioada interbelică în teritoriile unite cu ţara la 1 decembrie
1918 a funcţionat o mişcare cooperatistă cu caracter de masă încă din
perioada dominaţiei regimului austro-ungar dar care a fost organizată pe
priflcipiul naţionalităţilor, respectiv cooperative româneşti, maghiare, germane1.
Prin consecinţele Dictatului de la Viena această mişcare a fost despărţită în două, o parte a rămas sub regimul de ocupaţie horthystă în
teritoriul răpit României, iar altă parte a rămas în continuare în România,
conform datelor prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul ""· 1

Cooperative
Apartenenţa

cooperativelor

rămase

--

în teritoriul ocupat de Ungaria horthysU

Total
cooperative

o

Total membri
asociaţi

•

Total mijloe.ce
Din care
financiare
fonduri proprii
în mii lei
ln mii lei

2

3

4

Româneşti

463

Maghiare

663

75.625
118.083

574.000
272.754

137.ooo•
88.5013

1.126

193.708

846.754

225.501

TOTAL GENERAL

t_.W

I~\~

Tabelul n,-. 2

Cooperative

rămase

o

în România pe teritoriul Transih·aniei
2

•

şi

Banatu.lui la 30 august 1940
3

4

Maghiare

586
180

77.014
47.991

305.000
84.000

143.000'
43.000

TOTAL GENERAL

766

125.005

389.000

186.ooo•

Româneşti

această temă: Vasile T. Ciubăncan, Lupta pentru continuitatea acticooperativelor populaţiei româneşti din nord-vestul ţării, componentă a rezistenţei antihorthyste. 1 IX 1940-25 Z 1944, I, tn ActaMP, VII, 1983, p. 448----462;
II, în ActaiWP. VIII, 1984, µ. 503-527.
2 Ibidem. Fosta Arhid a C.C. al P.C.R. Colecţia 103, unitatea de păstrare 221
f. 76.
J Idem, f. 62.
4 Idem. f. 66.
:; Idem, f. 62.
1

vităţii

Vezi pe
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Pînă acum nu disP.unem de date despre situaţia cooperativelor populaţiei germane după Oictatul de la Viena, de aceea nu le-am inclus în
situaţie.

Cooperativele populaţiei româneşti rămase în teritoriul ocupat de
s-au constituit în Centrala „Plugaml" cu sediul la Cluj.
Cooperaţia populaţiei maghiare din România, pînă la evenimentel~
din vara anului 1940, a fost organizată în două organizaţii federale teritoriale. Cooperativele de consum au avut federala cu sediul la Aiud, judeţul Alba, purtînd denumirea „Furnica" (Hangya), iar cooperativele de
credit aveau federala „Alianţa" la Cluj.
în situaţia politică schimbată, toate cooperativele populaţiei maghiare
ce au rămas în continuare în România s-au asociat federalei cu sediul
la Aiud.
Despre existenţa acestei reţele cooperatiste în perioada septembrie
1940 - octombrie 1944 în istoriografia românească nu au fost publicat~
studii exprese, în scopul cunoaşterii ei. în schimb, în istoriografia străină,
respectiv maghiară 6 s-au publicat anumite date, s-au făcut aprecieri, car~
nu în totalitate sînt veridice şi ele nu au avut la bază documente ale acestei federale cooperatiste. Astfel, unele aprecieri şi concluzii ce au fost
formulate nu se confirmă prin confruntarea lor cu situaţia reală.
In plus de aceasta, cunoaşterea evoluţiei acestor cooperative în perioada pe care o analizăm este importantă şi sub aspectul comparativ
cu cel al situaţiei şi evoluţiei cooperativelor populaţiei româneşti rămase
în teritoriul românesc sub ocupaţia horthystă, după Dictatul de la Viena.
In urma investigaţiilor făcute de noi şi a documentaţiei de care dispunem, prezentăm unele date şi aspecte principale referitoare la evoluţia cooperativelor populaţiei maghiare din România asociate la federala „Furnica" cu sediul la Aiud, judeţul Alba.
Prin sentinţa Dictatului ce a impus modificarea şi trasarea arbitrară
a frontierei dintre România şi Ungaria a fost afectată şi reţeaua cooperaţiei populaţiei maghiare care avea statute proprii de funcţionare şi se
bucura de o largă autonomie în cadrul legiuirilor cooperuţiei din România.
În raportul I.N.C.O.P.-ului din 24 februarie 1941 cu referire la situaţia de drept şi situaţia de fapt a cooperativelor populaţiei maghiare dit1
România, se făceau următoarele precizări şi aprecieri:
horthyşti

1. SITUAŢIA DE DREPT

Pînă

în anul 1928 cooperativele maghiare şi celelalte ale minoritil(din Ardeal n.a.), au fost guvernate de legile cooperatiste maghiare.
La 12 iulie 1928, s-a elaborat Codul Cooperaţiei în România care
prevedea:
a) Societăţile cooperative, Uniunile şi Federalele lor, existente la
promulgarea acestui Cod în ţinuturile eliberate, vor putea să continue şi
ţilor

6

1969.

Csatari Daniel, Forg6szelben (magyar-romcin viszony 1940-1945); Budapest,
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să funcţioneze pînă

la 1 septembrie 1938, însă vor fi supuse controlului
Centralelor şi sancţiunilor din acest Cod.
b) Ele îşi vor pune de acord statutele cu prezenta lege pînă la 1 septembrie 1938, putindu-şi însă păstra mai departe circumscripţiile în care
îşi desfăşoară activitatea.
c) Ele se vor bucura în tot acest termen de avantajele prevăzute în
.acest Cod pentru societăţile cooperativelor.
- Legea de organizare a cooperaţiei din anul 1929 menţine dispoziţia Codului şi face precizarea în plus că: Aceste cooperative îşi vor putea
menţine în statutele lor şi peste termenul prevăzut în aliniatul precedent
(1 septembrie 1938) dispoziţiile privitoare la legăturile cu instituţiile lor
de finanţare, ca şi la condiţiile şi procedura privitoare la admiterea de noi
asociaţi.

Aceste dispoziţii erau încă în vigoare în februarie 1941.
Legea mai prevedea crearea de Uniuni cooperatiste pentru organizarea şi exercitarea controlului. S-au creat Uniunea „Alianţa" la Cluj şi
Uniunea „Furnica" la Aiud. Ele au funcţionat şi după legea modificatoare
din 1935, cînd unele Uniuni româneşti s-au desfiinţat.
- Decretul-Lege 2268 din 23 iunie 1938. A trecut asupra Ministerului Economiei Naţionale atribuţiile de îndrumare şi control asupra cooperaţiei, iar acesta a delegat pentru îndrumare şi control Institutul Naţional al Cooperaţiei, creat în acest scop ca instituţie d'e drept privat, format din asocierea cooperativelor de gradul I şi II din toată ţara. La acest;,i
s-au asociat şi cele două federale a cooperativelor maghiare.
ln fapt l!ele două federale transformate din cele douC1 Uniuni şi-au
păstrat autonomia de îndrumare şi control prin propriii lor delegaţi.
1.N.C.O.P.-ul nu s-a prelevat de lege în acest sens.
SITUAŢIA

2.

DE FAPT A COOPERATIVELOR MAGHIARE DIN ROMANIA

în Ardealul de sud au rămas în funcţiune 180 societăţi cooperative
maghiare, din care 87 cooperative de credit, far 93 alte cooperative de
cc:insum şi producţie.
Cele de credit au fost asociate la „Alianţa" din Cluj, iar cele de consum la „Furnica" din Aiud.
I.N.C.O.P.-ul nu s-a amestecat în activitatea internă, iar cînd a fost
sesizat, a luat măsuri disciplinare cu consimţămîntul celor două federale. Nu a încasat de la ele contribuţiile de control ce i se datorau, lăsîn
du-le lor.
Federalele au cerut autonomie deplină juridică şi după 1938, dar nu
li s-a aprobat, deoarece aceasta ar fi fost o excepţie pentru ele, dar le-a
.acordat autonomie faptică c[1 nu s-a amestecat în treburile lor interne.
După Dictatul de la Viena conducerile federalelor au făcut declaraţii publice că cooperativele- maghiare din România se dezvoltC1 „în mod
nor111al în siguranţă şi libertate" 7 •
In darea de seamă pentru :mul 1940 a Consiliului de Adrninistratie
a federalei „Furnica" (Hangya), cu sediul la Aiud a cooperativelor de
7

.,

fosta arhivă a C.C. al P.C.R. Colecţia 103, unitatea de păstrare 221, f. fi0-63.
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consum, s-a apreciat că în primele 8 luni ale anului 1940, activitatea desa fost marcată de realizări fructuoase în toate compartimentelede activitate 8•
Evenimentele din lunile august-septembrie 1940 au schimbat însă radical situaţia federalei în sens negativ, prin aceea că a pierdut 3/4 din
reţeaua cooperativelor de consum, adică 220 de unităţi, care au rămas
în teritoriul ocupat.
Federala a pierdut apoi importante baze pentru aprovizionare, precum şi depozite, magazii şi alte importante mijloace fixe, care au rămas
peste frontieră.
O parte însemnată a cooperativelor din România, mai ales cele limitrofe cu frontiera arbitrar trasată, au rămas fără legături directe cu centralele şi bazele de aprovizionare tradiţionale, unele nu aveau căi de comunicaţie directe şi se găseau la distanţe foarte mari de federală.
Cooperativele de credit rămase în România nu mai aveau o federală
proprie, deoarece aceasta avînd sediul la Cluj a rămas în teritoriul ocupat.
In situaţia creată prin Di:ctatul de la Viena se impunea pentru cooperativele populaţiei maghiare rămase în România, ca o problemă imediată şi vitală, reorganizarea reţelei cooperatiste, unificarea ei prin asocierea cooperativelor de credit la federala cooperativelor de consum
„Furnica". Se mai ..,cerea aducerea unor modificări la statut, precum şi
finanţarea şi aprovizionarea cooperativelor în acele condiţii care existau
atunci. ,,Reorganizarea a început greu - se aprecia în aceeaşi dare de
seamă a federalei pe anul 1940 însă datorită înţelegerii dintre guvernul român şi maghiar, multe chestiuni cooperatiste s-au rezolvat deja pebază de reciprocitate" 9 şi că majoritatea greutăţilor au fost învinse.
Din analiza datelor de bilanţ al federalei, încheiat la 31 decembrie1940, se evidenţiau următoarele aspecte principale:
Federala avea un sold activ în valoare de 62.423.788 lei. Din acesta
K16ă, 38.864.739 lei aparţineau cooperativelor rămase în teritoriul ocupat.
In contul pasiv, care de asemenea însuma 62.423. 788 lei, cota-parte cerevenea cooperativelor din teritoriul ocupat însuma 35.255.172 lei1°.
Aceasta ne arată influenţele negative ale Dictatului asupra situaţiei economico-financiare a federalei şi a cooperativelor rămase în România.
Deverul de mărfuri realizat pe întregul an 1940 s-a cifrat la
128.000.000 lei, şi a fost apreciat că s-a înscris în limitele apropiate celui
din anul financiar precedent11 •
Cu toate dificultăţile întimpinate, unele foarte mari totuşi, bilanţul
anului 1940 s-a încheiat cu un beneficiu net de 796.636 lei1 2 , care s-a distcibuit conform prevederilor statutului propriu.
În anul 1941 au rămas a fi soluţionate ca probleme prioritare cele
referitoare la asocierea cooperativelor de credit, aducerea unor modificări
parţiale la statut şi asigurarea activităţii unităţilor cooperative.
făşurată

e Rc,vista Cooperaţia, Aiud, iunie 1941, p. 166.
Arhivele Statului Cluj, fond Federala „Furnica• Aiud, dosar nr. 1, f. 1-3,

1

17.
10

11

Revista Cooperaţia, Aiud, din 1 aprilie 1941, p. 168.
Arhivele Statului Cluj, fond Federala „Furnica•, Aiud, dosar

27-29.
12

Idem, f. 4.

nr. 1, f. 1.
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Adunarea generală a federaţiei ţinută în martie 1941 a dezbătut şi
aprobat modificările la statut 13 , iar organele de stat româneşti de resort
le-au aprobat în formă definitivă în luna octombrie 1941. Prin aceasta s-a
consfinţit pe plan juridic şi unificarea celor două categorii de cooperative
prin asocierea celei de credit la federala respectivă, alături de cooperativele de consum şi de producţie.
Toate acestea au reprezentat o etapă foarte importantă de reorganizare şi de reglementare a situaţiei juridice a cooperativelor respective,
ca urmare a Dictatului de la Viena.
In soluţionarea unui şir de probleme destul de spinoase în conformitate cu aprecierile făcute de mai multe ori în documentele conducerii
federalei, principiul reciprocităţii dintre cooperativele româneşti rămase
în teritoriul ocupat şi cele maghiare din România a avut un rol însemnat şi a influenţat pozitiv lupta şi eforturile conducerii celor două
organisme cooperatiste, pentru obţinerea unor aprobări oficiale de la guvernele celor două ţări, în scopul unei funcţionări normale şi a unei autonomii proprii.
În anul 1941 activitatea economică-financiară a federalei şi a cooperativelor asociate s-a desfăşurat pe un plan superior. Datele înscrise în
bilanţul inchciat la 31 decembrie 1941 atestă aceste progrese.
La capitolul activ s-a înscris cu 52. 749.267 lei. Deşi valoarea totală
a acestora era ceva mai mică faţă de valoarea activului înregistrată la
31 decembrie 1940, ea nu reprezenta o scădere reală - a activului din
bilanţ. Se datora faptului că din contul federalei a fost între timp transferată unituţilor din teritoriul ocupat suma de 35.415.717 lei. In atare
situaţie activul propriu al federalei a crescut în anul 1941 de la 23.559.049
lei, la 49.333.550 lei, respectiv s-a produs o dublare a lui.
La capitolul pasiv, fondurile însumau, de asemenea, 52.749.267 lei,
din care se mai păstrau în gestiunea federalei numai 3.750.412 lei, ce reveneau cooperativelor din teritoriul ocupat. Prin urmaîe şi aceste categorii de fonduri proprii s-au dublat 14 . Astfel, capitalul social aproape s-c1
dublat, atingînd 2.115.000 lei, fondurile proprii au crescut cu peste 1 milion lei. Beneficiul a crescut de patru ori, atingînd suma de 3.943.044 lei 15 •
Deverul atins de· 102 milioane lei la cooperativele existente în 1941,
era superior celui realizat în anul 1940, care pe timp de 8 luni s-a raportat la totalitatea cooperativelor asociate din întreaga Transilvanie şi
Banat şi numai din lunile septembrie-decembrie s-a raportat la cooperativele rămase în România.
In lumina datelor prezentate din bilanţul federalei ne apar fără
suport aprecierile istoricului Csatari Daniel, care au la bază informaţii
din surse oficiale maghiare, după care situaţia federalei „Furnica" este
pusă pe acelaşi plan cu situaţia federalei „Plugarul" după Dictat şi în
anul 1941. El apreciază că numai în al doilea trimestru al anului 1942,
în urma repetatelor tratative aprobate de ambele guverne, ,,au fost stabilite condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţii ambelor cenRevista Cooperaţia, Aiud, din 1 aprilie 1941, p. lî0-Iî4,
u Arhivele Statului Cluj, fond Federala „Furnica" .liud, dosar nr. 1, f. 22.
15 Ibidem.
13
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tra]e" 16 . Rezultatele obţinute în anul 1941 pe plan economico-financiar.
aratii că federala „Furnica" a desfăşurat o activitate normal:1 ~.i pe anul
1941.
Anul de gestiune 1942 a cunoscut o evoluţie mereu· ascendcnti'1. In:
darea de scamă anuală a federalei a fost evidenţiat sprijinul intensiv
acordat cooperativelor asociate celor de consum, prin credite în m,'trfuri.
iar celorlalte, prin acordarea unui volum însemnat de credite cu scadenţii
mai lungi'1 spre a le fi întregit capitalul rulant. Prin urmare deverul
anual s-a ridicat Ja 135 milioane lei, superior celui din anii precedenţi.
Fondurile proprii au ajuns la 8.149.335 lei, depunerile de la creditorii
particulari au atins 6.408.000 lei, faţă de 2.4 77.559 lei, nivelul anului
precedent. Beneficiul net s-a cifrat la 4.227.025 lei, superior anului
1941 17 .
ln legătură cu rezultatele aplicării principiului reciprocităţii între federala ,,Furnica" şi centrala „Plugarul" erau din nou apreciate pozitiv
m,'tsurile de scutire de serviciul militar, respectiv de la con<'entrări a perr.onalului cooperativelor, înfiinţarea de 10 cooperative noi, din care 5
aveau cleja aprobiirile de funcţionare, acţiune în care era evidenţiat interesul maselor de jos, pentru crearea şi dezvoltarea de noi unităţi cooperatlste1 ~.
Anul 1!)43 pentru cooperntivele populaţiei maghiare din România a
fost de rf'fcrinţ,1 prin realiziirile dobîndite pe toate tărîmurile la cote s11p.·rioare. Ni1miirul total al cooperativelor asociate era de 182 unită\i, cu
fJ 1n plus faţ:i de anul prec0dent. S-a înregistrat o creştere intens5 a tuturor cutcgoriilor de fonduri.
În cc1pitolul activ valoarea acestor fonduri a crescut de la 76.176.813
lei, la 12G.G16.717 lei, în plus cu 50.439.904 lei. Valoarea stocului de
miirfuri în magazii şi în depozite aproape s-a dublat, atingînd 81,7 milioane lei, faţ,'t de 43,3 milioane lei. Ca:pitalu1 social a atins 10,8 mi1ioane
]ei, în plus cu 2,3 milioane lei, iar totalul fondurilor proprii a crescut cu
4,3 milioane lei. Depunerile spre fructificare au depăşit cu 44,3 milioane
lei nivelul celor clin anul precedent, iar deverul a fost superior cu 63 milioane fat,1 de anul 1942, atingînd 198 milioane lei. Beneficiul net a în-sumat 4.427.02!) lei, de asemenea, superior faţă de toţi anii precedenţi 1 n.
In darea de seam,1 a federalei pentru gestiunea anului 1943 a fost
reliefotct această dezvoltare intens,~1 pe plan economico-financiar, care a
avut la bază volumul important de credite, mărfuri dat cooperativelor.
Realiz,'i-rile dobîndite se apreciau cii au condus la o creştere a încrederii
membrilor asociaţi în organizaţia cooperatistă ,.... căci pe baza experienţei anilor de război s-au putut convinge despre dreptul de existenţă şi
despre necesitatea cooperativelor, nu numai asociaţii, ci şi publicul consumator"20 - se aprecia în darea de seamă, reliefîndu-se astfel interesul
şi baza de masă a reţelei cooperatiste.
1"
17

Csat.:'iri D."miel, op. cit., p. 221.
Arhivele .Slatului Cluj, fond Federala „Furnica", Aiud, dosar nr. 11, f. 26~

27, 20.
18

1"

Ibidem.
lbi.dem.

~0

Ibidem..
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Au mai fost din nou subliniate realizările pe tărîmul reciprocităţii
cu cooperativele româneşti din teritoriul ocupat. ,.Prin convenţiile rezultate în cursul anului din tratativele continuate pe baza principiului de
reciprocitate - convenţii la care s-a reuşit şi obţinerea înaltelor aprobări a factorilor de guvern competenţi au fost întni multe promovate
posibilităţile de funcţionare a cooperativelor. Mai ales, scutirile militare
şi scutirile de impozite a cooperativelor de credit. Plîngerile relative la
impuneri ale cooperativelor, în parte sînt în curs de rezolvare tavoral:ilă"~1 se aprecia în darea de scamă.
Apreciem că anul 194-1 nu poate fi luat în analiză datorită cursului
evenimentelor cunoscute.
Făcînd o sinteză recapitulativă a unor indicatori principali de ordin
economico-financiar avem următorul tablou al unei dezvoltări progresive a federalei ,,Furnica" şi a cooperativelor asociate, din perioada care
face obiectul analizei.
Tabelul nr. 3
în mii lei
Anul de gestiune

31
31
31
31

XII
XII
XII
XII

1940
1941
194'.!
1~143

Num:1rul
cooperativelor
180
172
177
18'.!

Activul
total

}londuri
proprii
total

62.424
52.749
85.9M
l'.!6.611

4.280
5.344
8.149
21.285

Capital
Beneficiul
social
net
subscris
1.294
2.115
10.835

797
3.943
4.053
4.427

Deverul
anual
128.000
102.000
135.000
198.000

lr. lc;.;utur.:i cu evoluţia economico-financiară a cooperativelor popu-maghiare din România, mai ales din anul 1943, într-o notă a Serviciului Special de Informaţii din România, în anul 1943, se f,icea sesizarea că în rîndul cercurilor cooperatiste româneşti se exprim,-1 îndoiala
în sensul că avîntul economic, precum şi ,, ... marele număr de cooper:i. tive de consum înfiinţate de federala (,,Furnica") în ultimul timp nu ,li"
fi putut fi realizate numai cu banii daţi de membrii cooperativelor ~i d,!
federală, fără subvenţii din Ungaria" 22 • Această ultimă latură a problemei,
a eventualelor subvenţii din partea guvernului ungar a fost dat,i în studiu organelor interesate, dar noi nu dispunem de alte informaţii prin
care să se ateste sau să fie infirmate aceste bănuieli.
In mod indirect ne apar anumite indicii la adresa federalei, că ar fi
virat anumite sume în contul cooperativelor în mod gratuit. Astfel, in
procesul verbal al adunării generale a federalei din 21 aprilie 1943 este
consemnat c[1 delegatul cooperativei din Moldoveneşti (judeţul ClujTurda) Pataki Andrei ,, ... îşi exprimă mulţumirea pentru altruisticul sprijin al Federalei ce s-a manifestat prin acordarea de părţi sociale gratuite,
dividentă şi resturnă în favoarea cooperativelor~ 3 • Se mai consemneazc1
în plus că şi alţi doi delegaţi au mai luat cuvîntul în acelaşi sens~ 1 .
laţiei

21

Ibidem.

2"l Direcţia

generală a Arhivelor Statului (D.G.A.S.), fond Pl'eşedinJia Consi•
.li1tlui df' Ministri. do~r1r nr. 112/194:l, f. 112.
23 Arhivele Statului Cluj, fond Feclc„aţia „Furnicet", .4iud, dosar nr. 1, f. 41--12.
~ 4 Idem. f. -1~.
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Odată şi alături de activitatea pe tărîm economico-financiar, reţeaua
de cooperative şi federala lor au avut şi un rol cultural de mas{1, dispunînd şi de mijloace pentru realizarea lui. Federala a avut revist[1 proprie
bilunară „Cooperaţia" (,,Szi:ivetkezes") în limba maghiară, fondată în anul
1924, care şi-a continuat apariţia în toată perioada războiului. Cu privire
la acest aspect, în darea de seamă pentru anul 1940 se arăta „Am editat
fiirc1 nici o schimbare (după dictat n.a.) revista noastră „Cooperaţia" ... " 25 .
Jn acelaşi an federala a editat într-un tiraj de 20.000 exemplare calendarul „Furnica" (Hangya), în limba maghiară, editare care s-a menţinut
aproximativ la acelaşi tiraj şi în anii ce au urmat 26 •
Federala a avut organizată şi o reţea de cooperative şcolare. Pentru
tineretul şcolar a editat un supliment al revistei „Cooperaţia" care a apă
rut fără întrerupere pînă în anul 1943, cînd a fost suspendat de autorităţile româneşti.
Precizăm că guvernul horthyst în toată perioada ocupaţiei nu a aprobat pentru centrala cooperativelor româneşti „Plugarul" să aibă un organ
de presă propriu în limba română.
Cu privire la această probl~mă, în procesul verbal de tratative intercooperatiste din 30 septembrie 1943, ţinute la Bucureşti, delegaţii centralei „Plugarul" au arătat: ,,Se constată că autorităţile româneşti au dat
aprobarea pentru ziarul cooperatist al „Hangya", care apare fără piedici.
lşi exprimă dorinţa ca autorităţile maghiare să rezolve favorabil cererea ce urmează a fi înaintată de centrala „Plugarul", pentru apariţia
unui ziar la o săptămînă două" 27 •
Aprecierile la adresa apariţiei ziarului şi calendarului federalei „Furnica" au fost confirmate şi în darea de seamă pe anul 1943, în care se
preciza: ,,Calendarul nostru „Hangya" bucurîndu-se de popularitate, a
fost editat de noi în anul curent în 17.000 exemplare; afară de aceasta,
pentru îndrumarea cooperativelor noastre şi pentn1 popularizarea ideii
cooperatiste, noi am menţinut neschimbată revista noastră „Szi:ivetkezes"
(,,Cooperaţia"), care în anul curent a ajuns la jubileul activităţii sale devotate, de douăzeci de ani" 28 .
Este posibil ca măsura de suspendare a suplimentului revistei „CoopC'raţia" a federalei din Aiud să fi avut legătură cu acel refuz al guvernului maghiar din 1943 faţă de centrala „Plugarul".
Cu referire la activitatea desfăşurată pe tărîmul cooperativelor şco
lare, în darea de seamă a federalei ,,Furnica" pe anul 1943 se arăta: ,,Noi
am sprijinit cu deosebită grijă cooperativele şcolare, al căror număr la
şcolile secundare confesionale ale noastre s-a mărit la 12, iar la şcolile
primare ale noastre, la un număr de 59. In aceste şcoli se desfiişoară o
activitate conştientă educativă şi cooperatistă - avînd ele meritul deosebit că îndeamnă tinerimea şcolar,1 la economisire şi la muncă comună"29.

2->
29
27

~8
2 a.

Idem, f. 2.

Ibidem.
Idem, f. 70.
Idem, f. 63.
Ibidem.
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AceastZ1 activitate pe tărîm şcolar era astfel interpretată şi intr-un
Buletin informativ românesc din iunie 1943, pentru Preşedinţia Consi1iului de Miniştri, în care se arăta: ,,Federala cooperativelor ungureşti
,,Furnica" (Hangya) din Aiud a instituit premii de 1000 şi de 500 lei pentru elevii diverselor şcoli confesionale maghiare, care au dat dovadă de
price-pere şi sîrguinţă în conducerea cooperativelor şcolare. Asemenea
premii s-au împărţit la diferiţi elevi din Aiud, Arad, Braşov, Alba Iulia.
Independent de aceste premii, Federala a donat suma de 20.000 lei
· pentru elevii merituoşi din liceul şi şcoala normală „Bethlen" din Aiud,
precum şi pentru elevii de la şcolile normale (maghiare n.a.) din acelaşi
oraş.

Un număr de circa 100 elevi ai liceului „Bethlen" din Aiud au vizitat
rC'cent birourile şi magaziile federalei. Scopul acestei vizite a fost de
familiarizare a tineretului şcolar cu ideea de viaţă cooperatistă 30 - se
aprecia în documentul respectiv.
ln relaţiile cu centrala cooperativelor româneşti ,,Plugarul" din teritoriul ocupat de Ungaria horthystă, conducerea federalei „Furnica" a
avut o atitudine rezonabilă şi s-a exprimat pentru recunoaşterea şi funcţionarea cooperativelor româneşti din nord-vestul ţării pe baza principiului de reciprocitate şi de autonomie similară cu cele ale populaţiei maghfare din România.
·
Pe această linie s-a înscris declaraţia reprezentantului federalei „Furnica" la adunarea de constituire a federalei cooperativelor de consum
a populaţiei maghiare din teritoriul ocupat cu sediul la Tîrgu Mureş, in
octombrie 1940, unde s-a pronunţat deschis pentru dreptul la existenţZ1
de sine stătătoare a cooperativelor româneşti din teritoriul ocupat în baza
principiului de reciprocitate 31 •
ln această viziune apreciem că s-a manifestat şi gestul de respect reciproc, cînd adunarea generală a federalei „Furnica" din 21 aprilie 1943,
a transmis o telegramă de felicitare „Dr.-lui Haţieganu Emil, preşedintele
Centralei „Plugarul" din Cluj" 32 • De menţionat că aceasta era singura telegramă transmisă de către adunare în teritoriul ocupat, către o federală
cooperativă.

La rîndul ei, centrala cooperativelor româneşti „Plugarul" urmărea
precum şi realizările acestei federale prin
cotidianul „Tribuna Ardealului". Aşa, de exemplu, în numărul din
15 august 1942, se ·anunţa că a avut loc cea de-a 22-a adunare generalc'i a Federalei, fiind apreciată ca un important eveniment pe tărim
economic, social pentru populaţia maghiară din România. ,.Această institu1,iune este unicul organism a vieţii economice maghiare şi tocmai de
aceea îi este importantă munca, ce o desăvîrşeşte" 3 3 - aprecia în comentariu. Erau apoi citate date privind numărul cooperativelor w;oci::i.t.f>. a
membrilor acestora precum şi evidenţierea satisfacerii de către I.N.C.0.P.
a unor deziderate formulate de către federală, privind respectarea autonoşi făcea cunoscută evoluţia,

D.G.A.S. fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 1266/1943, f. 111.
u Tribuna Ardealului din 5 noiembrie 1940 - august 1943.
32 Arhivele Statului Cluj, fond Federala ,,Furnica•, Aiud, dosar nr. 11, f. 40.
33 Tribuna Ardealului din 15 august 1942,
30
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miei, ca şi altele. ,,Toate acestea s-au înfăptuit ca rezultat al înţelegerilor
cu conducătorii Centralei cooperativelor româneşti 34 •
Activitatea federalei „Furnica" şi a cooperativelor asociate din perioada 1940-1944 cit a durat regimul de ocupaţie horthystă în nordvestul ţării, s-a desfăşurat şi prin întîmpinarea unor greutăţi şi piedici
izvorîte din situaţia gravă intervenită în relaţiile interstatale româno-maţ..~hiare prin Dictatul de la Viena. La ele s-au mai adăugat consecinţele
celui de al doilea război mondial hitlerist, precum şi a existenţei regimului antonescian din România, a guvernării lui pe bază de legiuiri speciale
cu caracter dictatorial şi care însumate au avut repercusiuni şi asupra
cooperaţiei populaţiei de naţio11alitate maghiară din România.
In aceste condiţii şi pe lingă centrale federale şi cooperative asociate,
şi în· anii 1940-1941 au fost instituite posturi de controlori curatori români, ca răspuns la măsurile similare luate de guvernul ungar horthyst
împotriva cooperativelor româneşti, denumite în limbaj diplomatic al celor
două guverne de dictatură fascistă, ,,măsuri de retorsiune". Au fost impuse
,mele restricţii consiliului de administraţie al federalei privind dreptul
de vizare a bilanţurilor şi cu privire la acceptarea de depuneri pentru
păstrare a unor anumite sume în contul federalei. Anumite organe ale
•,dministraţiei locale de stat au impus peste prevederile legale unele
cooperative la impozite în plus, care grevau gestiunea lor. Cu privire
la aceste măsuri cu caracter abuziv, în procesul verbal de tratative a celor
două centrale din 30 septembrie 1943, reprezentanţii federalei „Furnica"
au menţiona( că impozitele suplimentare impuse peste cele legale unor
cooperative se ridică la circa 1. 733.000 lei, pe care federala i-a contest1P·;_
ln cursul tratativelor purtate pe bază de reciprocitate reprezentanţii
federalei „Furnica" şi-au exprimat acordul lor faţă de covîrşitoarea majoritate a doleanţelor ridicate din partea i::eprezentanţilor cooperativelor
româneşti din teritoriul ocupat şi angajamentul ca în limita competenţe
lor să facă intervenţie pe cale diplomatică pe lingă guvernul maQhiar,
pentru a le soluţiona în mod favorabil. În acelaşi spirit şi pe aceleaşi
poziţii constructive s-au exprimat şi reprezentanţii centralei „Plugarul"
faţă de doleanţele cooperativelor populaţiei maghiare din România, an,;ajîndu-se să facă intervenţii pe căi similare pe lingă guvernul român.
Din partea conducerii federalei „Furnica" a existat o singur,'i problemă de ordin principial în care nu a avut o poziţie consecventc:i şi anume,
problema aprobării statutelor cooperativei „Regna", în care s-u bsut
influenţat[1 de diversele pretexte invocate de guvernul horthyst pentru
c1 nu le aproba aşa cum au fost redactate şi aprobate de adunarea generală a cooperativei respective 36 •
Din datele şi aspectele prezentate rezult,'i c,i principiul reciprocităţii
ca bază a existenţei şi a continuităţii funcţion:trii cooperativelor populaţiei româneşti din teritoriul afectat prin Dictatul de la Viena, precum
~i a menţinerii şi fun-c\ion,-Lrii cooperativelor popuLtţiei maghiare din Roai Ibidem.
a.;

Arhivele Statului Cluj, fond Federala „Furnirn•· dosar nr. 1, f. 66-67.
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Idem, f. GB.
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mânia, conceput de către conducătorii mişcării de rezistenţ,1 antr10rthystă,
în zilele ce a11 urmat verdictului Dictatului, s-a dovedit a fi realitate şi
cu o puternică notă de viabilitate. El a fost apoi însuşit de către repre:;o:cntanţi ai mişc~irii cooperatiste a populaţiei maghiare din Rom.inia şi
<'hiar clin tcritor;ul o::-upat, şi au acţionat pentru aplicarea lui. A fost o
r::,h, ,;j o fo:·mul:1 politică aleasă şi care s-a putut impune inclusiv pe
plan diplomatic interstatal, împotriva voinţei guvernului ungar horthyst,
dar <'arc nu a putut ignora pînă la infinit realităţile economico-financiare
cu implicaţii social-politice profunde, s-a impus şi a fost recunoscut şi de
c;ître µ11vernul antonescian, sub influenţa aceloraşi forţe naţional-patrio1.:cf~. ostile domin,:ţiei hitleriste în România şi a celei horthyste în nord,;cstul ti1rii.
P:·in.1r-:J activitate c;tiiruitoare din partea forţelor naţional-patriot;:-:>
rom,îneşti în teritoriul ocupat, pentru recunoaşterea şi aplicarea lui pecn plan larg, s-a reuşit obţinerea unui şir de revendicărLjuste pentru
ambele- pjrţi şi care au fost într-un anumit fel impuse spre a fi acceptate
ele c/!tre guvernele şi organismele centrale de stat de resort din cele
dou,i ţ.(:ri, multe din ele împotriva voinţei acestora. Suportul de masă
:•~:t,vit/1ţii celor dou.i mişcări cooperatiste şi implicaţiile economicosociale şi politice a cerinţelor formulate prin reprezentanţii lor, au imrus chiar în acele condiţii speciale, recunoaşterea şi soluţionarea unui
număr important de asemenea cerinţe, diferite ca mărime şi valoare.
Date comparative a celor două federale cooperatiste rom,în0şti în
nord-vestul ţării şi a celei maghiare cu sediul la Aiud pentru anii Hl401943 ni le atesu'i
:1

Centrala cooperati11elor
"Nr. de
Anul
.
locuitori rode gestmne mâni în mii•

româueşti

)ol'umărul

cooperativelur

o

+

faţă

2

1940
1941
1942
1943

1.300
1.200
1.200
1.150

Tabelul nr . .i·
„Plugarnl" cu sediul ft1 Cllf_i 37

sau de 1940

Valoarea
soldului
activ

Capital
social
subscris

Benefidu

4

5

6

3

463
199
244
247

-264
-219
-216

128
254
180

2.050
2,921
4.127

Deverul
anual
7
X
X
X
X

275
495

Nu dispunem de date
Tabelul nr. 5.
F,·daala „Furnica"

c11

srdiul în A iucl

În :ni, lei
maghiari
în mii
2

(I

l!l-1-0

5~

1941
1942

480

1943

4'...'0

37

\'asile T.

4S0

180
172
177
182

Ciubăncan,

3

-8
-3
~2

4
62.424
52.749
85.994
126,611

s
1.295
2.115
10.835

op. cit., în ActaMP, VII, 1983, p. 515.

6

977
3.94J

,.os:1
4.427

7
128.00(1
102.00()
135.000
198.000
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Datele despre populaţia probabilă ţin seama de mişcarea populaţiei
prin refugiere înspre România şi invers (n.a.)
Datele comparative prezentate şi problemele care au făcut obiectul
analizei celor două federale cooperatiste din Transilvania, sub impactul
consecinţelor Dictatului de la Viena, ne atestă că această mişcare cooperatistă cu un caracter specific Transilvaniei, în esenţa ei s-a păstrat şi a
continuat activitatea într-un anumit fel, fără întreruperi efective. Pe
ansamblul său mişcarea cooperatistă a avut un rol pozitiv pe plan eco nomic, social şi cultural, cu precădere în rîndul maselor ţărăneşti. O parte
însemnată din această organizaţie cooperatistă după 30 august 1940 a
căpătat un caracter politic tot mai pronunţat şi acut care a exercitat
influenţe diferite asupra evoluţiei ei.
Din situaţia specifică a fiecărei reţele cooperatiste pe care um analizat-o se desprinde în mod evident concluzia după care cooperativele
populaţiei româneşti din teritoriul atribuit Ungariei horthyste s-au confruntat în mod făţiş cu politica, uneori destul de brutală, a regimului
horthyst de ocupaţie, a guvernului statului maghiar ocupant, a organelor
sale centrale şi locale. Prin această confruntare permanentă, mişcarea
cooperatistă românească s-a impus atît sub raportul recunoaşterii ei juridice, cit şi sub cel al continuităţii activităţii ei. Regimul horthyst însă
a reuşit să creeze un şir de greutăţi prin care a împiedicat desfăşurarea
unei activităţi normale şi a practicat discriminări de ordin politic. Una
dintre aceste consecinţe, vizibilă, a constituit-o desfiinţarea şi anihilarea
activităţii şi a funcţionării unui număr de circa 240-24 7 cooperative
existente la data pronunţării sentinţei Dictatului. Ostracizările impuse au
frînat într-o anumită măsură nivelul şi au impus ritmul destul de lent
al dezvoltării economico-financiare a reţelei în ansamblul ei.
A rămas însă definitorie integrarea acestei mişcări cooperatiste în
cadrul rezistenţei naţional-politice antihorthyste, antiimperialiste a poporului român, care i-a dat tăria de a rezis.ta, a se menţine şi în final
de a fi eliberată 38 •
Reţeaua cooperativelor populaţiei maghiare din România ce avea sediul la Aiud, cu particularităţile ei specifice, şi-a păstrat în continuare
fiinţa şi în prind,pa,l autonomia internă şi pe durata perioadei analizate
a înregistrat o evoluţie ascendentă. Din acest punct de vedere, situaţia ei
a fost în parte diferită faţă de reţeaua centralei ,,Plugarul", socotită
atunci, într-un anumit fel, că ar fi omologul ei. Totuşi şi această reţea
cooperatistă a fost uneori afectată de măsuri restrictive, unele abuzive şi
de îngrădire a multor laturi sau domenii ale activităţii ei, din partea
~uvernului şi a regimului antonescian din România şi a unor organe
administrative locale.
Deşi nu posedăm date cu privire la existenţa şi activitatea unor forţe
patriotice antihorthyste şi antihitleriste în cadrul acestei mişcări cooperatiste, totuşi în mod indirect existenţa şi funcţionalitatea ei a fost sprijinită
dE' mişcarea de rezistenţă naţional-patriotică românească din teritoriul ocupat, care a pus în acţiune şi a ştiut să folosească principiul reciprocităţii.
!n acest context apreciem noi că reţeaua cooperatistii a avut un caracter
:m Vezi detalii, Va~ile T.

Ciubăncan,

op. cit.
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democratic şi a jucat un rol pozitiv sub raport economico-social şi spiritual, mai ales în sinul ţărănimii.
In România, prin comparaţie numărul unităţilor cooperatiste ale
populaţiei maghiare existente la 30 august 1940 în esenţă s-a păstrat şi
după aceasta. Raportat la numărul populaţiei totale de n~ionalitate maghiară rămasă în România, numărul lor era superior celor româneşti care
s-au mai putut păstra în teritoriul ocupat raportat la totalul populaţiei
de naţion;ilitate română riimasă sub ocupaţie. Din această situaţie prezentată în date şi cifre comparative rezultă că efectele politicii celor două
guverne - român şi maghiar - faţă de cele două reţ.ele cooperatiste româneşti din teritoriul ocupat şi maghiare rămase în România, au fost
totuşi diferite şi că în teritoriul ocupat ele au fost mult mai agravante.
Rămîne însă pentru acea perioadă ca un rezultat principal acela al
păstrării, chiar şi în situaţii mai reduse pentru unele, a mişcărilor cooperatiste fără deosebire de criterii de naţionalitate, cooperaţie care a avut
o bază socială de masă cu precădere din mediul rural, al ţ,'irănimii române
şi maghiare, ale căror interese fundamentale erau comune.
VASILE T. CIUBANCAN

NOUVELLES DONNEES CONCERNANT LE SYSTEME DES COOPERATIVES
EN ROUMANIE APRES LE DICTAT DE VIENNE
(LA SOCirfft „FEDERALA" D'AIUD)
(Resume)
L'auteur presente de dales et d'aspects inedits concernant l'evolution du mouvement cooperatif de la population hongroise de Roumanie restee ici apres le Dictat
de Vienne de 30 Aout 1940. Ce mouvement, ayant comme lieu de residence la viile
d'Aiud, jouissait d'une large autonomie economique, juridique et politique.
En s'appuyant sur les chiffres des bilans annuels, l'auteur met en evidence que
ce mouvement cooperatif, caracteristique en Transylvanie, a fonctionne pendant
tout le periode d'entre-guerre et meme sans cesse apres le 30 Aof.tt 1940, quand
il conmît d'annees de fleurissement economique, financier et organisatoire.
On releve Ies consequences du Dictat de Vienne sur le mouvement cooperatif
<li:, Transylvanie, en espece sur celui roumain.
Finalement on presente de chiffres de bilan centralises, comparatives, pour
illwstrer la situation de la population roumaine qui demeura au territoire temporairement reste sous occupation horthyste, dans la partie de Nord-Ouest du pays,
aussi que de la population hongroise restee en Roumanie, en trac;ant de conclusion$
reelles en ce qui concerne leur etat effectif.

MUZEOLOGIE.
RESTAURARE CONSERVARE.
OCROTIREA
PA1,RIMONIULUI
MUZE-Al~

MUZEUL „VIU" 1

In ultimele decenii muzeul a profitat într-un ritm accelerat, pretutindeni în lume, de efectele uneori spectaculoase pe care revoluţia tehnologică le-a adus şi mai ales graţie deschiderii oferite de circulaţia extrem
de rapidă a imaginilor şi a informaţiei. Aceste înnoiri tehnice alături de
prefacerile sociale, culturale şi politice au contribuit la diversificarea
modului în care este acceptat statutul muzeului. Sînt ţări în care numă
rul muzeelor creşte vertiginos şi altele unde pentru o vreme muzeele au
fost închise făcînd parte din „ministerul morţilor"!!; sînt apoi ţări cu o
bogată tradiţie a vieţii de muzeu unde se cristalizează o orientare demistificatoare, o legătură mai strînsă cu cerinţele realităţilor epocii, ca şi·
altele care încearcă să creeze noi mituri. Dar oriunde, fie că existenţa
muzeului se bucură de înflorire, de diversificare, ori de stagnare şi neglijare, fie că este o oglindă fidelă a realităţii, fie că impune deformări
care oricum vor fi corectate, muzeul, tezaurul este căutat de cercul larg
al culturii umaniste ca şi de cel al culturii tehnice pe care o susţine în
salturile sale spre progres.
Existenţa muzeului este îndelungată şi apariţia sa poate fi pusă în
legătură cu începuturile cristalizării vieţii sociale. A servit mai întîi ca
stadiu de muzeu-mormînt pentru a prelungi în mod magic viaţa, apoi
într-un al doilea stadiu a slujit puterea spirituală ca material al altaruloi
sau al tronului. Mai apreape de noi, într-un al treilea stadiu a reconstituit primii paşi în dezvoltarea generală. Nu este întîmplător că începuturile muzeului ajuns la forma actuală s-au impus în momentul cînd economia burgheză a ieşit la lumină. Muzeul întărea ideea dragă burghezului
de creaţie continuă, iar filozofii secolului al XVIII-iea se aşteptau ca deschiderea colecţiilor regale către public să favorizeze progresul artelor prin
transformarea „tezaurelor acumulate în capital activ-productiv" 3 • Intr-un
al patrulea stadiu muzeul a oferit miturile pe de o parte ca modele pentru limitări, pe d9 altă parte ca zonă de evadare din cadrele prezentului'.
1 Titlul şi tema ne-au fost sugerate de discuţiile din ultima vreme privind
tabloul variat al modalităţilor de cunoaştere a patrimoniului umanităţii, în care
apare adeseori menţionată problema muzeului „viu" (atrage atenţia dezacordul
dintre cerinţa adjectivului şi definirea substantivului), acuzindu-se o anume rămî
nere în urmă în evoluţia acestei instituţii. Fără a încerca să dăm o „sentinţă" problemei trecem în revistă cîteva aspecte care ni se par definitorii pentru stadiul
de moment.
2
Cfr. Luciano llerti, ll museo tra Thanatos ed Eros, curs ţinut la Universitatea
Internaţională de Artă, Florenţa, 1971-1972.
a Hubert Damisch, La notion de musee, tn „50 rue de Varenne", Paris, decembrie 1986, p. 23. (Revista „.50 rue de Varenne• este editată da Institutul Italian de
Cultură din Paris ca supliment al cunoscutului periodic de cultură Nuovi Argomenti condu" de Alberto Moravia).
• Luciano Berti, op. cit.
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contemporan, documentarea tinde să ne poarte spre

existenţa primară şi generală, astăzi ea avînd posibilitate:1 să se extind::i
la toată umanitatea, reparcurgînd fazele istorice, mizînd pe analize interdisciplinare. Muzeul atinge limitele existenţei generale, se îndepărtează
ele distincţiile valorice funcţie de sisteme de civiJ.izaţie, se în.cadrează ast-

fel unui aspect cultural extins la nivel mondial în secolul XX cînd nu
mai avem centre închise ale creaţiei, ci o migraţie culturală, un schimb
;a scară geografică, un schimb între mai mulţi poli şi nu numai într-im
domeniu limitat. Trăim şi astăzi în aria europeană sub impulsul concepţiilor umaniste ale Renaşterii într-un univem în care exemplele şi co, irdonatele lumii greceşti sînt încă vii, dar descoperirile care s-au impus
din civilizaţiile chineză, hindusă, aztecă, indiană, africanii, americană au
oferit şansa firească a înglobării unor noi experienţe şi a deschiderii unor
noi perspective. Muzeul actual, slujind acestor scopuri, se cara:cterizeaz.'1
p1•in „timpul lung" ce include o viziune istorică retrospectivă, ca şi per~pectiva pentru viitor: nostalgicul se complace în ideea că totul s-a petrecut şi c,-1 nimic cu adevărat nou nu-l va schimba; revoluţionarul vc1
:.:,·1si că vechea civilizaţie s-a consumat pină la sfîrşit şi d cea nouă se va
putea instaura, va avea timp pentru a se actualiza şi a se corecta5 •
Pentru a ajunge la structura consacrată azi muzeul a parcurs în ultimii dou;_i sute de ani un drum cu o acumulare asiduii, de-finindu-şi o
serie de funcţii ce au găsit un larg ecou în cadrul manifesttirilor culturii.
In Enciclopedia lui Diderot şi D'Alembert, vol. X, Paris 1773, pentru cuvîntul muzeu se face o scurtă referire la instituţia fondată la Alexandria
de Ptolemei „pentm a întreţine un 6 rup de savanţi, filozofi şi oameni de
litere". Se adaugă totuşi că termenul începuse să asimileze şi semnHic:iţiile unui lăcaş unde sînt adunate lucruri care .au un raport imediat cu
:artele şi cu muzele. Se trimite tot acum şi la cuvîntul cabinet, definit
ca un loc unde. ,,se adună tot ce este mai preţios ca tablouri, bronzuri,
cărţi şi curiozităţi". Evoluţia a dus, în acest sens, spre crearea marilor
muzee cu faţadele lor de templu grec, cu structura lor eterogenă care
se mai păstrează. Se remarcă şi astăzi observaţiile lui Rainer Maria Rilke
care la 1898 în Jurnalul Florentin sublinia nevoia schimbc'irilor în muzeele devenite greoaie. Spunea că ele sînt constituite ca şi cum cineva ar
fi n1pt cîte o pagină din cărţi scrise în limbi diferite şi apoi ar fi reunit
totul într-un volum luxos. În continuare însă, în ultimele decenii s-a:.1
impus soluţii noi, total diferite atît în ce priveşte construcţia cit şi funcţiile muzeului. Este cazul, spre exemplu, cu proiectul pe care Le e:orbusier l-a propus lui Jean Cassou pentru Muzeul de Artă Modernă, o
clădire fără faţa dă şi în care vizitatorul s;:1 nu vadă decît interiorul, pă
trunzînd printr-o subterană 6 • în paralel a apărut şi discutata „scheliirie metalică" a Centrului Pompidou de la Bouburg cu toate deschiderile
şi posibilităţile sale de mişcare. Astăzi arhitectul său Renzo Piano măr
turiseşte că proiectul „s-a născut dintr-o problemă care s-a focalizat în
particular cu cincisprezece ani în urmă, aceea a culturii deschise. Atunci
era necesar a se crea un edificiu care să distrugă imaginea instituţională
a culturii, care să nu intimideze, ci să fie capabil să facă sft cadă fiecare
'' Ibidem.
6 Hubert Damisch, op. cU.,
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zid de neîncredere spre marele public"'· In tot acest răstimp de cincisprezece ani (1971-1986) soluţia a ajuns să fie pusă în discuţie de însuşi
arhitectul ei ca şi de mulţi alţii 8 • Concluzia actuală nu tinde spre o unificare a concepţiei despre construcţia de muzee, ci spre o personalizare folosind atît spaţii nou create, cît şi adaptînd cu soluţii modeme vechi edificii. Interesul pentru muzeu se naşte din această personalizare şi interpretare a programului propus de creatorul său.
ln legătură cu funcţiile muzeului este de subliniat că în tot acest
proces de lungă durat.fi rolul specialistului ca factor determinant în manifestarea lor, în integrarea în ansamblul cultural general, a fost şi este
determinant. Muzeograful nu trebuie să fie un supus, un rob al colecţiei
sale, ci un mînuitor al acesteia. Pericolul care ameninţă muzeul de a
cădea pe panta vulgariz<irii poate fi prevenit prin activitatea unor muzeografi de strictă specialitate, prin perfecţionarea continuă a pregătirii lor
ştiinţifice care poate oferi garanţia pentru o bună alegere a direcţiilor
viitoare ale muzeului. Renato Nicolini sublinia: .,Condiţia omului de
muzeu are sub multe aspecte similitudini cu cea a omului de ştiinţă. Ca
şi omul de ştiinţi muzeograful va cerceta continuu criteriul după care
aranjarea discursului experimental, în acest caz muzeul, are o bază ştiin
ţifică. Ca şi omul de ştiinţă el ştie că adevărul unei teze nu este unic
şi deci că în viitor s-ar putea găsi criterii mai adevărate. Ceea ce azi ne
apare incontestabil poate într-un viitor nu prea îndepărtat să fie în
întregime criticat şi dezaprobat"!)_ In ideea lui Giulio Carlo Argan „trebuie în primul rînd să se asigure muzeelor o autonomie ştiinţifică. Fiecare muzeu trebuie să posede bugetul său pentru achiziţii, pentru a exercita o serioasă protecţie a patrimoniului, pentru a organiza viaţa sa cult.urală. Directorul de muzeu nu trebuie să fie un funcţionar ci un specialist. In muzeu el va trebui să dispună de un personal suficient de specialişti pentru diferite sectoare .. _14 1o_
Toate acumulările de valori şi perfecţionarea pe calea prezentării şi
cunoaşterii patrimoniului au izvorît din cerinţele unui public care devenea tot mai numeros. 1n faza de început a marilor colecţii rezultînd
din expediţii şi descoperiri pe o arie geografică largă, inaccesibilă marelui
public, muzeele din centrele europene şi-au definit un rol deosebit atît
pentm cercetare cit şi pentru vizitatori. Dar, spre sfirşitul primei jumătiiţi a secolului nostru o dată cu învingerea dificultăţilor în transportul
rapid, cu mişcarea marilor mase de turişti, cunoaşterea nemijlocită a aspectelor de o mai mare varietate a modelat tehnica şi posibilităţile cercetiirii, ca şi capacitatea de asimilare a publicului. În ultimele decenii
expoziţia temporară în cadrul muzeului sau în afara lui a devenit un instrument principal de cunoaştere, profitabil pentru specialist, stimulativ pentru publicul larg, dornic de a şti şi a se perfecţiona. Publicul unei
; Renzo Piano, Il musco e la luce - interviu, în ,,50 rue de Varcnne", Pari~,
decemhrie 1986. p. 125.
8 Renzo Piano, interviu, in Incontro al Duemila,
Roma, Socletâ Editrice·
„l'Unita.•, 1986; Fran~ois Burkhardt, A propos d'amenagements d'e;,:position et de
nonveau..1: musee.s, în „50 rue de Varenne", Paris, decembrie 1986, p. 91.
~ Renato Nicolini, Esposizioni rtl enti locali in Italia, în "50 rue de Varenne''.
Pari~. d..cembrie 1986, p. 67.
10 Giulio Carlo Argan, Les musees aujourd'hul, tn ,,50 rue de Varenne", Paris~
decembrie 1986, p. 27.
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expoziţii este mai numeros decît cel din muzeu fiind atras de opere ce
au raporturi între ele, organizate în jurul unor aspecte critice, expoziţii
care se remarcă prin amplasare, arhitectură, lumină, folosite ingenios tocmai pentru a stîrni interesul. Experienţa acestor expoziţii, verificarea
inovaţiilor în practică stă la baza soluţiilor viitoare ale muzeului. Ceea
ce este important în momentul de faţă cînd expoziţiile temporare au
ajuns la o mare diversitate, reiese nu atît din orientarea lor spre succese
spectaculoase, cît din punerea în valoare sub aspecte cît mai variate a
tezaurului muzeal plecînd de la relaţia complementară dintre expoziţiile
c!e detaliu, monografice şi marile sinteze pluridisciplinare sau extinse la
largi arii geografice. în redefinirea raportului dintre colecţia de muzeu
şi expoziţiile temporare îşi spune tot mai mult cuvîntul şi disoluţia intervenită în ierarhia valorilor, în baza cărora erau aranjate muzeele secolului XIX (Muzeul Britanic, Louvru), criza în ierarhia artelor sau faptul
că operele muzeului nu mai pot fi aplatizate „într-o specie de monstruos
pozitivism" 11 • Tezaurul muzeal este de fapt numai viaţă, experienţă de
via1;ă, este tot ce stă la bazu creaţiei de azi, est2 moştenlrea ce va duce
spre viitor. Cunoscînd moştenirea putem înţelege mai bine ceea ce se
petrece sub ochii noştri şi putem spera chiar spre înţelegerea datelor viitorului. Principalul constă în felul în care vom şti să păstrăm şi să reactivăm mereu aceastc'i memorie, potenţialul ei, acceptînd că mesajul său
nu este epuizat, ci dimpotrivă poate fi mai bine cunoscut.
Aruncarea marii mase de vizitatori în bombardamentul mesajului
unor expoziţii reunind valori ale culturii naţionale şi univers~le fără ca
ea să fie atent pregătită şi informată, poate duce la apariţia unui strd st'perficial de cultură, crează pericolul alienării, al scăderii prestigiului real
al valorilor. Comentînd experienţa sa de la Bouburg cu cei douăzeci şi
cinci de mii de vizitatori pe zi, Renzo Piano pomeneşte că s-a ajuns să se
vorbească „despre drama folosirii şi consumul superficial al culturii" şi
ea a făcut ca în ultimii ani atenţia să se concentreze asupra unor întrebări precum! ,,Care cultură, pentru un număr cît mai mare de oameni?
Cum? Pentru cîţi?". Tot el remarca spunînd că acwn cincisprezece ani
„se gindea la un edificiu care să consimtă chiar şi întîmplător orişicui a
veni în contact cu mii de fenomene diverse care să poată stimula curiozitatea (înţeleqsă aceasta ca prim moment cultural pentru cine nu este
obişnujt cu domeniul)" 12 •
In acuza care pluteşte mereu asupra muzeului în privinţa dificultă
ţilor legăturii cu publicul, apare în mod firesc şi întrebarea: poate fi învinuită numai această instituţie, cu cei cîţiva slujitori ai săi cînd adesea
cei chemaţi să se împărtăşească din darurile oferite cu generozitate manifestă lipsă de pregătire, de sensibilitate, de preocupare pentru înţele
gerea şi utilitatea mesajului? Şi mai departe: care este rezultatul unei
vizite, spre exemplu într-o galerie de artă româncascJ. ce prezintă evoluţia unei perioade de circa două sute de ani cînd grupul de vizitatori
este format din tineri care nu cunosc nimic sau aproape nimic despre
personalitatea unor creatori de excepţie şi despre epoca lor? In mod cert

u Renato Nicolini, op. cit., p. 66.
Renzo Piano, 1l mnsl'o e la luce decembrie 198G, p. 125.
12

interviu, în „50 rue de Vare,me", Paris,
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se ajunge la diferite intensităţi ale unui extaz formal, la o apreciere sua unui mesaj, a unor creaţii originale de o nepreţuită valoare.
Mai mult, acest prim contact nu este nici mai departe îmbogăţit, consolidat îndeajuns prin lecţiile din cadrul programei şcolare la diferite niveluri ale formării culturii generale. Poate aspira la o profundă înţele
gere doar cel pregătit pentru aceste întîlniri, cunoscînd cadrul general,
tematica, exemple, curente, legături diverse, o problematică larg deschisă pentru analize viitoare. Pentru vizitator muzeul trebuie să devină
locul în care se revine de mai multe ori, căutîndu-se noi şi noi unghiuri
pentru anulizc şi sinteze. Şi în pas cu aceste cerinţe muzeului i se impune, desigur, maleabilitate în gruparea materialului, în prezentare, în
sublinierea semnificaţiilor impuse de valorile patrimoniului. Adăugind
funcţiei ideologice a muzeului o diversificare a funcţiilor culturale multiple, pregătite din timp şi perseverent la nivelul şcolii, ne vom bucura
de vizitatori competenţi, dornici de a cunoaşte lumea nouă a muzeelor,
dar pentru care şi o galerie de modă veche va oferi întotdeauna multe
perficială

satisfacţii.

în final se impune din nou constatarea că asimilarea acestui mesaj
specific se cere urmărită sistematic, pe bazele unei culturi generale vaste.
Imensele valori acumulate de secole sau înglobînd mesajul veacurilor
trecute nu pot fi bagatelizate, trecute la capitolul divertisment şi cercetate pe parcursul unei ore de vizitare, adesea una pentru toată viaţa.
Vizita Ia un muzeu nu trebuie să fie neapărat prilej de descoperire, ci
unul de sim;ire, de înţelegere, de aprofundare, căci precum spunea Giulio Carlo Argan „un muzeu nu trebuie să fie un ansamblu de capodopere
de contemplat cu gura deschisă, ci mai mult ca o bibliotecă unde se
merge a se consulta sau studia opere"13,
Urmărirea statutului, funcţiilor şi vieţii interne a muzeului impune
şi cîteva constatări privind componenţa e~hipei de muzeu care în ultimele
decenii a cunoscut importante metamorfozări. Ne vom referi la trei dintre
membrii cu un rol ascendent. Este exemplul oferit de arhitect, designer,
conservator şi restaurator.
Pornind de la constatarea că muzeul activ iniţiază e"poziţii temporare, schimb;,1 dispoziţia secţiunilor, a sălilor, reamplasează opere, organizează activităţi ştiinţifice, didactice, cu amenajări şi reamenajări interne, colaborarea dintre conducătorul ştiinţific care oferă tematica şi arhitectul care o pune în practică apare indispensabilă. A trecut faza în
care metoda de bază în prezentarea de muzeu se axa pe cercetarea unei
combinaţii ele claritate, de bnn cust, de invenţie propusă de muzeolog.
Prezenţa arhitect11l11i ec;tc tot HtH de necesară şi atunci cînd se cere păs
trarea unor nuclee tradiţionalP c1le muzeelor, devenite mărturii de cultură
ale unor epoci şi înglobarea lor într-o viziune nouă, cu conexiuni şi trimiteri noi. :Car, arhitectul de muzeu trebuie să parcurgă şi el o specializare pe p:::-ohleme de muzeo:=y::\fie şi muzeologie la nivelul celor existente
deja în multe 1;ări pentru rc,hur2rea monumentelor istorice. Aceasta
pentru a se evita excesele, nec~ncordanţele, pentru a se ajunge la o adevărată colaborore între muz20<:rraf si arhitect. Ideea este cu atît mai actuah'i cu cît ,1 ,nneroase soluţit adoptate în expoziţii temporare de către
13

Giuli·J C::rlo Ari::an, op. cit., p. 27.
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au fost deja preluate de mari muzee ale lumii. Este elocvent
arhitecţilor italieni Scarpa, Rogers, Albini remarcaţi în ultimele

Creşterea numărului de expoziţii şi schimburi, ca şi ultime descoperiri tehnice au amplificat şi rolul conservării. Piistrarea cit mai îndelungată a unui obiect de patrimoniu este o cerinţă legitimă, dar conservarea nu trebuie să însemne izolare, ascundere, imobilism. De fapt nu se
va putea apăra niciodată existenţa materialtt a patrimoniului fără ca
acesta să cucerească şi recucerească o valoare în conştiinţa contemporanilor. Un sistem riguros, ştiinţific, universal valabil pentri1 toate muzeele de profil poate asigura cadrul unei existenţe şi circulaţii normale
a operelor şi în acest caz s-ar pune încă o dată în evidenţă rolul în ascensiune al soluţiilor pe care le poate propune un conservator în colaborare cu un arhitect specializat. Creşterea numărului şi diversificarea
reţelei de muzee ridică noi probleme conservării dar reprezintă şi un moment favorabil pentru a stimula iniţiativa formării unor grupuri de fideli preocupaţi de starea muzeului şi a patrimoniului în general.
Conservarea impune o atenţie deosebită şi pentru activitatea de restaurare. Interdependenţa decurge din nevoia asigurării unor condiţii
ideale cu norme care vizează lumina, umiditatea, specificul materialelor,
modul de expunere şi transportare, mînuire, transmiterea reciprocă a experienţei. In condiţiile descoperirilor tehnice actuale, a posibilităţilor perfecţionate de investigare şi dic1gnosUcare, restaurarea a devenit o ştiinţtt
complexă iar restauratorul un membru cu drepturi depline în echipa de
muzeu. Cercetarea adevărat;'i nu mai poate fi concepută fără el aşa cum
fără el nu se poate spera la o prelungire a vieţii operei, acea parţială reintegrare a viziunii şi a bucuriei creatorului. Şi cred, aliituri de mulţi
alţii că a sosit momentul, tocmai pentru a atrage publicul, să pătrundem
în interiorul universului op0rei p0ntn1 a-i vede~: fragilitaka şi :1 sublinia
astfel nevoia de protecţie. Complexitatea creaţiei cerc o expunere, o prezc>ntare în adevărate expozitii a operelor aflate pe parcursul unor etape
de restaurare (un exemplu încurajator mi se pare a fi fost oferit de interesul clujenilor pentru soarta şi natura intervenţiilor efectuate în legiitură cu salvarea grupurilor statuare ce decoreaz:1 faţada Teatrului Naţional, intervenţie efectuat;~1 ele c,1tre specialiştii Laboratorului Zonal de
restaurare, de pe lîngă Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca).
Muzeul nu impune o r{tmînere în urmă nostalgică, o reîntoarcere la
c1.::pe trecute, el este şi va fi tezaur necesar a fi cercetat, analizat de la
nivelul paşilor înainte făcuţi de evoluţia contemporanii. Funcţiile sale în
condiţiile societăţii cu o spectaculoasă ascensiune tehnologicii nu sînt
ameninţate să dispară, ci din contră se bucură de noi avantaje putînd
sublinia tot mai pregnant ceea ce afirma cu c1proape cincizeci de ani în
urmă Marc Bloch: ,.Intre lucrurile trecute care au cedat se pare de a comanda prezentul nu se găseşte nimic în stare de a fi reţinut? Se uită că

u Referitor la aceste aspecte semnalăm articolu! lui .Jean-Louis D(•citle, Su.~pendre, oublier, în „50 rnP de Vnrenne", Pari«, dPcPmbric rnaG.
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claviatură de comparat" 15 , cle.prisosinţă doar celor dorni·:::i
ultimă instanţă numai celor pregătiţi în a o asimiL1.

o anume

GIIEOUGHE lWÂNDRESCU

LE „MUSf:E VIVANT"

(Resume)
Le retour dans l'actualite de l'interet pour le musee c'. l'interdependance toujours plus prononcee entre l'evolution de son statut, de ses Ionctions et de l'equipe
qui travaille sour ses auspices et la societe contemporaine dominee par de spectaculeux progres technologique, constituent le theme de ce travail.
En prenant comme point de depart l'analyse de certains reperes de l'evolution
historique et l'integration du musee dans l'ensemble culturel surtout aux derniers
siecles, on fait une investigation du rapport entre patrimoine, conservateur et public, le supreme beneficiaire.
La croissance du nombre des expositions temporaires, du nombre des visiteurs
ct, implicitement, Ies problemes qui en sont issus et qui concernent la relation
musee - public se font remarquer comme des facteurs d'actualite, etant â memt>
de souligner de nouveau Ia necessite d"une preparation prealable du visiteur pour
le rendre capable d'assimiler le message que transmet le musee, en d'autres mots
le besoin oit il se trouve d'avoir une culture generale.
A la fin, des considerations regardant l'accroissement du râle de l'architecte,
du conservateur, du restaurateur, en tant que membres du personnel du musee,
constatent la vigueur du musee comme institution, son actualite et sa capacite de
soutenir l'evolution generale de l'avenir.

i, Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou metier d'historien, editura Albin
Michel, Paris, 1974, p. 46.

OBILNA -

REFLECTARE IN CONŞTIINŢA ŞI IN MANIFESTARI
COMEMORATIVE

Izbucnită din „îngreuiarea sarcinilor iobăgeşti." 1 , răscoala de la Boîlna se înscrie în istorie ca „cea dintîi mare ridicare a gloatelor oropite din ţara noastră, cea dintîi incrîncenare dirză între muncă şi trinăvie, intre dreptate şi nedreptate. . . prima lovitură zguduitoare dată
rînduielilor feudale", iar în acelaşi timp ca eveniment „ridicat la înălţi
mea şi însemnătatea marilor mişcări ţărăneşti europene din Evul Mediu"2.
Simbol al năzuinţei şi acţiunii hotărîte pentru demnitatea omeneas-că a truditorilor pămîntului, Bobîlna iradiază prin vreme veneraţie, învăţătură şi sentimente cu tîlc adînc, abia acum înţelese în plenitudinea
semnificaţiilor ce le poartă. Ca reflectare în conştiinţă şi atitudine, răz
bate spre noi şi generaţiile ce vin gîndul pios al celor umiliţi şi obidiţi
îndreptat spre eroii căzuţi pentru libertatea celor ce trăiesc din munca
lor, iar în acelaşi timp şi atitudinea oficialităţilor din diferite epoci, ostile
spiritului marei răscoale populare care în 1437 şi-a avut epicentrul şi
primele biruinţi lingă Dej, la Bobîlna, pe înălţimile căreia mărturiile
privind afirmarea noastră pe aceste meleaguri datează dinainte de prima epocă a fierului (Halhstatt A 2 -B 2)3.
In cinci veacuri la rind, manifestări publice de evocare omagială şi
monumente comemorative n-au putut fi. închinate evenimentului care
în 1437 a sguduit puternic edificiul orînduirii feudale; ar fi fost considerate afront adus orînduielilor statale şi sociale existente, iar, ca urmare, pedepsite. Cu toate acestea, ceva s-a făcut şi-n acele vremuri pentru ca marea răscoală să rămînă în memoria maselor de iobagi. In virtutea mentalităţii stăpînitorilor din diferite epoci, s-a făcut totul pentru
ca Bobîlna să devină o amintire a groazei, a spaimei, pentru ca iobagii
niciodată să nu mai cuteze la actul viguros al
îndreptării
lucrurilor.
Chiar din timpul răscoalei pentru ca ţărănimea „să păstreze urmele
groaznice ale nelegiuirii ei - cum zicea Antonius Bonfinius - , mulţi
mea ţăranilor a fost pedepsită: unora li s-au scos ochii, altora li s-au tă
iat buzele, unii şi-au ispăşit pedeapsa prin tăierea miinilor" 4 • Transilvania
s-a umplut în acest fel de mutilaţi, ciungi, orbi şi ologi - români şi
maghiari -, înspăimîntutoare şi jalnice monumente memoriale vii, mobile, mărturii ale urii, ticăloşiei şi crimei marilor stăpîni feudali împo' ·iva muncitorilor pămintului ce vroiau a trăi omeneşte.
1

D. i':odan, Cuvîntare, Bobîlna, 30 noiembrie 1957, în 520 de ani de la

răs-

-::oala populară de la Bobîlna, Cluj, 1958, p. 56-66.
2

Ştefan

3

I. E.

Pascu, Bobîlna, ed. II, Bucureşti, 1963, p. 181.
Itinerar"" arheologice transih.1ănene, Bucureşti, 1912, p. 21.
JJa•;cu, oµ. cit., p .181.

•

Şt.

Criş:111,
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Deoarece ,,. .. puţin a lip:;it ca rînduielile ţ,1rii să fie rC1sturnate" 5 ,
cum afirma acelaşi Bonfinius, cinci sute de ani la rînd, dreptul război
popular din 1437 şi 1438 a fost prezentat în spiritul actelor de monstruoasă
frăţie nobiliară legate de Unio Trium Nationum, drept
rod
al ,, ... răut,1ţii nelegiuiţilor ţărani" 6 •
Cinci sute de ani la rînd, pentru a nu trezi suspiciune şi răzbunarea
oficialităţilor grofeşti, Bobîlna era amintită doar în şoaptă, în sfaturile
de taină a celor ce-şi aveau predecesorii căzuţi pe dealurile şi văile din
zona Bobîlnei, Dejului, Apatiului, Aiudului, Turzii şi Clujului. In iJ1timitatea marilor comunităţi sociale ~i naţionale umilite din această parte
a ţării au circulat adesea mici istorioare şi creaţii versificate din popor
despre Bobîlna şi semnificaţiile acesteia, creaţii răspîndite adesea prin
sate şi tîrguri, prin rapsozi peregrini. în acest fel a fost cunoscută, clupii
1574, şi istoria versificată a lui Tin6di Lantos Sebestyen, despre oastea
ţăranilor şi despre felul în care ... ,,Aceşti ţărani mulţime se-adunau / Pedomni şi nemeşi ei îi fărîmau" 7 •
Chiar în primii ani după Unirea Transilvaniei cu Romcini; 1 , cîn:l se·
spulberase o parte din spaima de Unio Trium Nationwn, actul rC,scoalei
de la Bobîlna e greu de găsit printre evenimentele evocate în cadrul
unor acţiuni culturale în rîndul maselor populare.
Primele informaţii certe asupra unei manifestări de amploa1·e pentru evocarea r{iscoalei din 1437 pe locul unde aceast;i si-a avut începutul şi primele biruinţi sînt legate de anul 1934. Se c~moaşte :!ceasta din
amintirile contemporanilor evenimentului 8 , şi după dou[1 fotografii 9 pe
care prof. Vasile Poghirc - pe atunci învăţMor în satul Jurca (comuna
Recea Cristur) - le-a făcut colegilor săi şi şcolarilor prPzenţi în 8 iunie
Hl34 Ia sărbătorirea de pe dealul Bobîlna (dealul Băbdiului, cum îi spun
localnicii). Iniţiativa acestei acţiuni, spune Vasile Poghirc, a aparţinut
înv,-1ţătorului Constantin GălCtţeanu din Tiocul de Jos. Acesta şi-a invitut colegii din împrejurimi ca pe data de 8 iunie, cu şcolarii de sub conr[nC€rea lor, să se întîlnească toţi pe dealul Bobîlna, peritru ,1 cinsti împreună evenimentele petrecute în acel loc în 1437. Astfel ,lr~ inivitaţie
:1 primit şi V. Poghirc din Jurca. De asemenea, acest,1 a fo,:t ntf!Dt
să
njute şi el la mobilizarea colepilor dascăli de la şcolile de 1x~ Valea 01pretului în această acţiune. Ca urmare, în dimine~1ta zilei de 8 iunie1934, în dmm spre Bobîlna, i s-au alăturat şi şcolarii de ~-1b conduce'rea învăţătorilor Ion Si'icel din Oşorhel, Constantin Muru din Pnstuţa~
Ion Bria din Antăş, Ion Horvat din Blidăreşti, Florian Niisoi din BuduŞ"
(Vîlcele), Vasile Ţărmure, Margareta Tadici şi Viorica Bur1 nariu din
Olpret. Pc înălţimea Bobîlnei s-au întîlnit cu şcolarii din l('riţia, c11 cei
din Tiocul de Sus - conduşi de soţii Incze - şi cu cei din Tincul de Jos.:
conduşi de către Consta-ntin Gălăţeanu.
" Idem, p. 180-181.
0 Idem, p. 182.
7 E. Balogh, în 520 de ani de la răscoala populară de la Bobi/na, Cluj, 1938~
p. 38-39.
8 Al. Dragoş, clin Cremenea, Silvia Marchiş n. Mureşan din Maia, Ion Horvat
din Robîlna. Viorica şi Vasile Poghirc din Dej.
9
Fotografie în grup a 1~ dascăli, iar pe verso însemnarea „Pe Băbdiu, 1934",
~i fotografia cu grup de şcola ·i la serbările de pe Bobîlna în 1934, din colecţia,
Vasile Poghirc, Dej.
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Deschiderea festivităţilor o face învăţătorul Gălăţeanu, c[iruia u
evocarea răscoalei. A urmat programul artis_tic, la care şi-au
adus aportul şcolarii din toate unităţile menţionate. In încheiere, cei
întruni~i pe Bobîlna pentru cinstirea eroilor din 143î s-au angajat să se
reîntilnească, aici, în acelaşi scop, la 8 iunie a fiecărui an. ·
Referitor la manifestarea organizată pe Bobîlna cu un an mai tîrziu afldm mai multe date dintr-un articol apărut sub semnătura învă
ţătorului Grigore Bota din Corneşti în revista „Şcoala someşeană" 10 •
Prin acesta se fiicea cunoscut că pe data de 8 iunie 1935, ,,din iniţiativa
cercului cultural MAIA 11 , s-a proiectat o excursie la această localitate
istorică de care se leagă năzuinţele de libertate a iobagilor valahi". In
continuare, se menţionează că, sub conducerea intelectualilor localnici,
,,la adunarea din acest an au participat locuitorii şi copiii de şcoală ...
din următoarele comune: Băbdiu, Maia, Suarăş, Igriţia, Tiocul de Sus,
Tiocul de Jos, Corneşti şi Stoiana; în total cam 2000 de oameni". Cel ce
a deschis această ,, ... primă adunare de pe Bobîlna" la care participă şi
populaţia majoră a satelor din iur a fost Iosif Mînzat (Suarăş), care „a
evocat evenimentele din 1437" 12 • 1n încheierea cuvîntului de deschidere,
avindu-se în vedere ofensiva ideologiei fasciste în Europa acelei vremi,
a revizionismului expansionist horthyst, în special, cc urmărea, şi atunci
cu tot mai v,idită agresivitate, revizuirea tratatelor de pace şi reinstaurarea vechilor stăpînitori străini peste Transilvania, vorbitorul, în asentimentul celor două mii, arată că unitatea la care s-a ajuns şi „libertatea
cerută de strămoşi sîntem gata s-o apărăm cu sînge. Nu permitem nimă
nui să ciuntească din acest pămînt cîştigat cu jertfa celor OOO.OOO de
eroi" 13. Vorbitorul lega în acest fel pi:oblematica de peste veacuri cu.
frămîntările de strictei actualitate în acele zile pentn1 aceste meleaguri
şi pentru ţara întreagă.
„Urmează apoi, scrie învăţătorul reporter, mai multe cîntece
pe
-două voci şi poezii executate de şcolile: Maia, Băbdiu, Tiocul de Sus,
•Tiocul de Jos, Igriţia şi Suarăş. Copiii de la ~coala primară de stat din
Tiocul de Sus, în frumoase costume naţionale, au executat căluşerul" 14 .
După un scurt cuvînt al toi Emil Boca din Tiocul de Jos, copiii din acest
sat „execută mai multe exerciţii şi jocuri cc1 re stîrnesc admiraţia publicului"1~. Luînd cuvîntul. înviiţătorul Grigore Bota din Corneşti arată şi
el că „Lanţul sclaviei de veacuri azi zace ruginit, la pămînt" şi „să
fim vrednici urmaşi ai înaintaşilor noştri, care ne-au lăsat România
Mare" 16 • Incheindu-se o aW1 serie de cîntece şi dansuri naţionale, învă
tătorul Ioan Ciupe din Băbdiu mulţumeşte celor ce s-au strcid1-1it pentru
reuşita acestei manifestări „cu fast deosebit", iar Iosif Mînzat face în.aparţine şi

Grigore Bota, Aniversarea zilei de 8 iunie pe dealul Băbdiu - Someş, în
Dej-Gherla, nr. G, 1935, p. 153-155.
Contemporanii evenimentului îşi amintesc că anima1orul cercului cultural
ce a m·ut această iniţiativă era cunoscutul da~căl Gavril Pop, care pentru caliF1' i]P snlli! de om
şi de pedagog e,emplar, după 1945. a fost promovat la
cla~ele
de ,.,1;,licaţie" de pe Ungă Şcoala pedagogică de bf1ieti din Gherla.
12 Gr. Dota, loc. cit., p. 153.
·
13 Ibidem.
u lbdem.
15 Idem, p. 15:-.
u idem, p. 153---1:i:i.
10

!~coah

11

someşeană,
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cheierea programului cultural-artistic cerind ca „la anul se) fie aici Îfltreaga suflare românească din aceste părţi" 17 •
A urmat petrecerea cîmpenească, în cadrul căreia tarafurile cîntă
pe întrecute, iar mulţimea veselă încinge hora pe întregul platou al Bobîlnei. In acest timp, conducătorii spirituali ai satelor se întrunesc şi
aleg un Comitet cetăţenesc care să organizeze „din vreme, în fiecare an.
cu fastul cuvenit" serbarea comemorativă de pe înălţimea Bobîlnei1 8 •
locul în care, de altfel, încă în 1437, la prima înţ.elegere dintre ţăranii
biruitori şi nobili, se statornicise ca fruntaşii satelor şi tîrgurilor dir.
Transilvania să se întrunească aici pentru sfat înainte de 9 mai a fiecărui an 19 •
La toate acestea, reporterul completează că .,. .. ar fi păcat ca locul
acesta istoric să nu fie cercetat în fiecare an de către locuitorii din acest
colţ de judeţ. Legămîntul făcut de cei prezenţi în anul acesta va fi un
început care va perpetua atîta timp cit bate o inimă valahă pe ,,ceste
plaiuri" 20 • In ultima frază a materialului, o sugestie: ,,Ar fi de dorit ca
autorităţile superioare să exproprieze prin ceva schimb
terenul, care
aparţine unor particulari, pentru a evita eventualele neplăceri"ZI (platoul Bobîlnei aparţinea lui Alexandru Vaida Voievod, proprietar din
Olpret).
Dacă am prezentat mai pe larg această manifestare de omagiere a
luptătorilor din 1437, am făcut-o cu gîndul că şi astăzi s-ar putea învăţa
din experienţa bună a începuturilor acestui gen de activităţi, în cadrul
cărora, aşa cum s-a
putut deduce, avea prioritate evidentă latura educativă a acţiunii, abia apoi urmînd cea divertismentală, cu toate că în
organizare nu se beneficia de iniţiative, sprijin şi îndrumare din partea
unor organisme de specialitate dinafara zonei.
Manifestarea comemorativă de pe Bobîlna declanşată modest în
anul 1934 prindea astfel continuitate, iar clin cele ce-şi amintesc unii
dintre participanţi şi chiar animatori ai acesteia, precum Silvia Marchiş, Viorica şi Vasile Poghirc, Alexandru şi Ion Dragoş, aceasta va fi
organizată şi în 1936. Mărturii scrise în acest sens n-am găsit.
In 1937, cînd se împlineau cinci sute de ani de la prima biruintă a
maselor de iobagi împotriva nobilimii, mnnifest2rea a avut o amploare
fără precedent. La aceasta au participat din non 0i olpretenii, în frunte
cu directorul şcolii din sat, Vasile Po2hirc. De la acesta am aflat că la
adunarea din 1937 conducătorii soirituali 21 s:,telor au constituit si un
Comitet cetăţenesc pentru colectar~a sumelor necesare ca peste înălţimea
celor 695 m ai Bobîlnei să se ridice un monmnent de cinstire a iobapilor
căzuţi pentru libertate în 1437-1438 morn•ment a ec'\rui piatră de
temelie, în mod simbolic, a fost aşezată cu solemnitatea cuvenită în acea
zi de 8 iunie 193722.
17

Ibidem.

1a Ibidem.
1u Şt. Pascu, op. cit., p. 181.
20 Gr. Bota, loc. cit., p. 153-155.
Ibidem.
V. Poghirc, Cum l-am cunoscut pe Alexandru Vaida Voievod,
24 martie 1971, p. 16.
21

22

ms.s.,

Dej ►
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Sărbătorirea eroilor de la Bobîlna se va organiza ş1 m 1938 (fără a
atinge fastul celei din 1937), după care, aşa cum îşi amintesc unii dintre
animatorii acestei frumoase tradiţii abia înfiripate, ea a încetat. România fiind ameninţată de pericolul revizionismului expansionist horthyst,
dascălii satelor sufletul acestor manifestări de omagiere a eroilor au fost concentraţi la pregătirea de apărare a integrităţii naţional-sta
tale23. Mai mult: sub influenţa unor elemente meschine, carieriste, unii
dintre animatorii serbărilor de pe Bobîlna au avut de înfruntat şicanele
unor organe ale puterii de stat. Vasile Poghirc din Olpret, spre exemplu,
după participarea la serbarea eroilor de pe Bobîlna în 8 iunie 1938, a
fost citat în faţa Consiliului de război de la Cluj, pentru: ,.lipsă de respect pentru s,i.rbătorirea regelui Carol II (8 iunie)" 24 . ,.La această dată
- îşi aminteşte V. Poghirc - în loc să stau în sat, pentru a desfăşura
un program cu elevii, gilorificînd pe rege, am mers cu aceştia şi o mare
parte din să'teni pe dealul din apropiere - Bobîlna - ca împreună cu
alte cadre didactice şi locuitori din jur să sărbătorim pe cei ce s-au jertfit pe acest deal în 1437"25 . Aceasta era vina pentru care a fost chemat
în faţa instanţei judiciare. Invinuitul de antidinastism mărturiseşte că
,, ... numai Vaida (Alexandru Vaida Voievod, ce locuia la Olpret) a aranjat lucrurile să nu fiu pedepsit", dar, scrie el în continuare, ,.planul cu
ridicarea monumentului (de pe Bobîlna) s-a abandonat, de teama unnă
ririi"26.
In acest fel a început, s-a dezvoltat, iar apoi s-a cultivat firul primei
tentative de a împămînteni mai adînc pe aceste locuri traaiţia de comemorare anuală a eroilor ţărani de pe Bobîlna, cit şi încercarea de a
li se ridica acestora un monument, în perioada interbelică. A urmat
Dictatul de la Viena, iar în acei pc1tru ani de teroare horthystă peste
nord-vestul României, aşa cum se ştie, nu se permitea cutezanţa de a-i
sărbători
pe cei care au căzut cîndva pentru a fi liberi în ţara ce era
a lor dintotdeauna27•
Anii reconstrncţiei, ai refacerii ţării imediat după război şi după
revenirea Transilvaniei la patria marrnă de asemenea n-au adus în prim
plan evenimentele petrecute cu peste cinci veacuri în urmă la Bobîlna.
Abia de la începutul anului 1956 se cunosc primele măsuri luate pentru
ca acestea să fie cinstite după cuviinţă. Intr-un proces-verbal încheiat
la Dej, în 13 februarie 1956, aflăm prezentată desfăşurarea unei şedinţe
în cadrul căreia Ion Răchită prezintă planul de acţiune a organizării
primei aniversări a răscoalei iobagilor de la Bobîlna 28, plan care între dtele prevedea şi ridicarea unui monument comemorativ pe locul unde
a fost tabăra căpeteniilor de răsculaţi din 1437 29 .
23
2~

25
25

S. 11archiş, I. Dragoş, Al.
V. Poghirc, Zoe. cit., p._ 6.

Dragoş,

Viorica Poghirc, Vasile Poghirc.

Ibidem.
Idem, p. 7.

27 M. Fătu, M. Muşat, ş.a., Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, Bucureşti, 1985, passim; Katona Szabo Istvan, A testveriseg hagyomcinyai (II).
Bcibolna. în Oj .Elet, nr .. 21, l9î6, p. 4-5.
26 Arh. Comitetului municipal pentru cultură şi artă Dej, Proces-verbal în-

cheiat la 13 februarie 1956, Dej, 2. p.
29 Procesul verbal cit., p. 1-2.
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La 24 ianuarie 1957, Consiliul popular regional Cluj d[1 aviz pentru
ridicarea monumentului de pe Bobîlna după proiectul ing. arh. Virgil
Pavel Salvan (cu basoreliefuri de sculptorul Andrei Kos), avmd înălţi
mea de 22 metri 30 • Se va realiza însă doar o variant.1 a proiectului, cu
înălţime de 12 metri, în valoare de 429.912 lei (inclusiv drumul de acces)3'. Lucrările se încheie în mare, la finele lunii noiembrie 1957. Ră
mîne ca în anul următor în jurul monumentului să se realizeze şi un
parc de cultură 32 •
Comemorarea răscoalei şi dezvelirea monumentului de la Bobilna
au fost precedate şi de pregătirea populaţiei din zon[1 în acest sens, prin
expuneri şi programe cultural-artistice 3:i sau prin publicarea unor materiale de evocare în presa centrală şi localcP4 •
Pentru comemorarea a 520 de ani de la răscoala de la Bobîlna, la
30 noiembrie 1957, în sala Teatrului Naţional din Cluj, are loc o mare
adunare festivă, la care participă oameni ai muncii români şi maghiari
din oraşul şi regiunea Cluj, cit şi reprezentanţi ai conducerii de stat.
Despre semnificaţia evenimentului au vorbit acad. Atanase Joj;:i, acad.
Constantin Daicoviciu şi prof. univ. Balogh Edgar:J.5.
In ziua de 1 decembrie 1957, pe înălţimea încoronat[1 în 1437 de tabăra ţăranilor a fost organizată marea adunare populară, în cadrul că
reia, în acordurile Imnului de Stat, se dezveleşte monumentul închinat
eroicii răscoale de pe Bobîlna şi amintirii ţăranilor români şi maghiari
care s-au jertfit pentru viitorul luminos al patriei noastre 36 .
Pentru a-i arăta semnificaţia, pe laturile de sud şi de nord ale monumentului s-a realizat o inscripţie în limbile românii şi maghiară. avînd
următorul text: ,.In acest loc, ţăranii români şi unguri din Transilvania,
în primăvara anului 1437 au dat lupte cu nobilimea pentru a scăpa de
poverile de neîndurat şi a scutura jugul de nesuferit al şerbiei" 37 .
După dezvelirea monumentului se dă citire Decretului Prezidiului
M.A.N. ,,privind schimbarea denumirii comunei Olpret din raionul Dej,
regiunea Cluj, în cea de comuna Bobîlna'', iar Ioan Ungur, preşedintele
Comitetului Executiv al Sfatului popular al comunei Bobîlna mulţumeşte
pentrn cinstea ce se face localităţii lor, anpajîndu-se în numele cetăţe
nilor să fie întotdeauna la înălţimea atenţiei ce li se acordă.
Despre semnificaţia evenimentelor petrecute în urmă cu 520 de ani
în aceste locuri, au vorbit acad. David Prodan (în 1. română) şi prof.
Cselenyi Bela (în 1. maghiară). Au mai luat cuvîntul muncitorul Mihai
30 • \

în

viz pentru realizarea monumentului de la Bobîlna, Cluj, 24 ianuarie 1957,

Documcntriţie ţrivinrl monumentul de la Bobîlna.
31 Deviz de lucrări, în Documentaţie privind monumentu! de la
32 Documentaţie p··i\·ind realizarea monumentului de la Bobîlna.
33

Hobîlna.

O serbare şcolan1 închinată răscoalei de la Bobîlna, în Someşul, Dej, nr.

GG, 2:1 noiembrie 1937, p. 1.

"' Răscoala ioba<7ilor d,· la 13obîlna, editorial. în Some.ml, Dej. nr. 65, )fi n•,.
iembrie 1957, p. 1-2; FI. Gavrilescu, Simbolul Bobilnei,
Someşul, Dej, nr. 67,
:;o noiembrie HJ57, p. I.
3
~' 520 de ani de la răscoala populară de la Hobîlna. Cluj, 195B, p.
G-(i.
H Idem, p. 55.
37 E. Lazăr, Bobilna, în FI. Tucă şi M. Cociu, Monumente afr anilor de lrLptă
. ')i jertfă, Bucureşti, 1983, p. 62.
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Cioian de la atelierele CFR ,,16 Februarie" din Cluj, ţăranul întov,1răşit
Nicolae Micu din satul Buduş (Vîlcele) şi colectivistul Szalatay Sandor
clin Tiocul de Jos.
Lu~nd cuvîntul Remus Both, în numele populaţiei din raion, se anpaj,c,azii, printre altele, să păstreze cu ,grijă acest monument ridicat „în
amintirea răscoalei de acum 520 de ani". Inainte de încheierea marii adun;';.ri avu loc defilarea companiei de onoare aliniate în faţa monumentului,
a urmat apoi o însufleţită serbare populară. După aceasta, în acelaşi număr al săptămînalului raional „Someşul", de la Dej, care publica reportajul de la marea adunare comemorativă, se publica şi ştirea difuzată
prin Agerpres care făcea cunoscută hotărîrea ca marea răscoală din
1437 să fie· sărbătorită „în fiecare an prin adunări populare care vor fi
organizate pe dealul Bobilna, la monumentul închinat memoriei eroilor
iobagi români şi maghiari".
într-adevăr aceasta a fost hotărîrea luată în 1957 la nivelul regiunii
Cluj. Din anii imediat următori însă n-am găsit nici o mărturie care să
confirme respectarea ei.
O nouă serie de manifestări comemorative pe Bobîlna se organizează începînd din anul 1968 3 \
Ia propunerea Comitetului de cultură
şi artă al municipiului Dej. La sugestia preşedintelui acestuia, un an
mai tîrziu poetul clujean Ion Cocora va realiza montajul literar-muzicalcoregrafic „Bobîlna - paginc"1 fierbinte de istorie", prezentat in mai
mulţi ani la rînd în programele comemorative, de către grupul dramatic
'Şi Ansamblul folcloric „Someşana" al Casei municipale de cultură Dej.
Un montaj literar-muzical cu aceeaşi tematică evocatoare a realizat şi
prezentat în ultimii ani activul colectiv artistic din comuna Bobîlna - de
mai multe ori laureat al Festivalului naţional „Cîntarea României".
Pentru a asigura consistenţă instructiv-educativă corespunzătoare
manifestărilor de la Bobîlna, pentru evocarea istorică a evenimentului
s;_irbătorit, adr'sea a fost solicitată contribuţia unor personalităţi ştiinţi
fice cl11jene. Pînă în 1975 acest lucru l-a făcut de mai multe ori prof.
Florin Gavrilescu, director al Muzeului municipal Dej, iar după aceasta,
pinii în· 1985, semnatarul acestui articol. Tot în scopul evocării războiu
lui ţărănesc din 1437, prin contribuţia Muzeului municipal Dej s-a organizat concursul de tipul „Cine ştie, cîştigă" pe tema „Bobîlna":i9 • La
ultima ediţie a acestei manifestări organizate pe dealul Bobîlna în 1987,
cu prilejul împlinirii a 550 de ani de la marea răscoală evocarea evenimentului a fost făcută de către acad. Ştefan Pascu, acela care, de altfel,
a realizat o valoroasă lucrare legată de războiul ţărănesc din 143746 .
:lll

E.

Criş:10,

Serbarea

cîmpenească

de la Bobîlna, în

Făclia,

Cluj, 16 iulie

1!1'38, p. 1; I gazsâg, Cluj, 16 iulie 19GB, p. 1.
39

V. Chioreanu, Serbarea

cimpenească

de la Bobîlna, în

Făclia,

Cluj, nr.

J n7G8, 14 iulie 1981, p. 2: D. Serghie, Bobilna '82, în Făclia, Cluj, nr, 11.076, p. 2;
Serbarea pnmtlară de la BnlJiha, în Făclia, Cluj, nr. 11.701, 17 iulie 1984, p. 2: Katona Szabo Istvân, loc. cit., p. 5.
40 ln aceeaşi zi de 9 august 1987, în centrul comunei Bobî1na, cu concursul
Muzeului de istorie al Transilvaniei, s-a deschis o expoziţie dncumcnt,1 1·i1 'ii s-a
orl!'lnizat un simpozion legat rie ,:,venimentele din 1437. în 24 aorilie 1:'117. la Dej
a fost organizată o &esiune de comunicări şi referate, în cadrul căreia s-au prezentat 11 materiale avlnd ca generic 550 de ani de la întîiul mare război ţărănesc
din Transiiv:mia pentru dreptate socială. Realizarea cea mai importantă în ace5t
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Menţionăm că o mare atracţie au constituit-o în cadrul manifestă
rilor de pe Bobîlna programele artistice la care îşi aduc aportul formaţiile artistice săteşti din zonă, din oraşele Dej, Gherla şi Cluj (între acestea şi Filarmonica de Stat). La amploarea şi reuşita manifestărilor tradiţionale de pe Bobîlna s-a ajuns şi datorită faptului că în organizarea
acestora s-au implicat cu tot mai multă răspundere şi eficienţi'1 instituţiile de cultură şi artă clujene, Consiliul popular al comunei Bobîlna, întregul activ cultural din zonă, şi, după specificul lor, unităţile cooperaţiei de consum 41 • Chiar dacă în ultimii ani, din cauza timpului nefavorabil, manifestările de pe Bobîlna au fost amînate, ori s-au desfăşurat
în alt loc decît cel din imediata vecinătate a monumentului 42 , acestea se
înrădăcinează ca o valoroasă tradiţie cultural-educativă patriotică, specifică epocii noastre, în care dragostea de patrie şi respectul pentru cei
ce şi-au dat viaţa pentru libertate şi dreptate a devenit un cult, iar manifestările de omagiere a acestora datorie.

EMIL LAZAR

BOBILNA -

Rf:FLEXION DANS LES CONSCIENCES ET DANS LES
MANIFESTATIONS COMMEMORATIVES
(Resume)

Suns suivre la reflexion de l'evcnement dans 1.-i science historique et dans
la philosophie, dans la litterature, la musique ou dans les arts plastiques, comme
d'ordinaire, l'auteur veut presenter la grande guerre paysanne de 1437 d'un point
de vue moins habituel: en tant que reflexion dans la conscience des masses popu,laires et,
particulierement, dans Ies manifestations publique5 d'evocation et
d'hommage organisees aux endroits ou elle a eciate et ou elle s'est deployee. II
montre que, cinq siecles durant, lorsque l'ordre economique-social de Transylvanie
avait ;'1 sa ba~c J'esprit sl'gregat if issu de !',,Unio Trium Nationum", de telles manift>stntion~ auraient ete considerees conune un affront fait aux clas,ses et aux
,,nations" (minoritaires) privileei(C'<; et, par consequent, impitoyablcment condamnees. La permission pour l'organisation dC" tellcs ac'.ir 1 11s est accordcc seulement apres la reintegralion cil' J;i Transylvanie it la Roumanie, d'ou elle faisait
partie depuis toujours. On ks pr(•~ente comme etant au debut des initiatives des
gens simples et de certains intellectuels attaches au peuple (1934-1938), ensuite
i1 l'etat ou, apres la liberation de sous la terreur horthyste-hitlerienne (19401944), les manifestations d'evocation des heros paysans et de Ieur premiere victoire contre la noblessc ;1 Bobîlna arrivent au rang de politique d'etat - un culte
et en meme temps un devoir. Ainsi, ces manifestations deviennent-elles traditionnelles et de grande ampleur dans tout le perimetre des evenements d'il y a 500
ans, ayant des moments culniinants en 1957 et cntre Ies an'> 1%B-1987.

sens pentru anul 1987 rămîne filmul documentar realizat de Televiziunea HomfinC1
(prin Maria Preduţ şi Tiberiu Mocanu cu concursul Muzeului municipal Dej şi al
cetăţenilor din zona Bobîlnei) transmis în emisiunea din 19 aprilie 19ll7.
41 V. Chioreanu, op. cit., p. 2; E. Crişan,
op. cit., p. 1; D. Ser,rhie, op. cit.,
p. 2; Făclia, Cluj, 17 iulie 1984, p. 2.
42 V. Chioreanu, op. cit., p. 2.
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ART A BIZANTINA lN CORESPONDENŢA LUI
OCTAVIAN SMIGELSCHI CU VALERIU BRANIŞTE

Un material aflat în fondul de manuscrise al B.C.S., cuprinzînd zece
scrisori din corespondenţa lui O. Smigelschi adresate cunoscutului militant pe tărîmul politic şi cultural de emancipare a românilor, Valeriu
Branişte, editorul ziarului „Drapelul", ne proiectează într-un con mai
luminos evenimentele pline de efervescenţă declanşate de edificarea şi
înfrumuseţarea cu picturi a bisericii mitropolitane din Sibiu, la începutul
secolului nostru*.
Sinodul arhidiecezan, solidarizîndu-se cu propunerea deputatului
sinodal Virgil Oniţiu, directorul ~iceului din Braşov, care cerea o maximă atenţie şi o dreaptă cumpănire la zidirea noii catedrale şi la „întocmirea internă", a numit o comisie din care făceau parte asesorii Partenie Cosma, dr. Elie Miron Cristea şi arh. Iosif Schussnig. Miron Cristea şi-a luat sarcina de a se ocupa de problemele teoretice, de concepţia
stilistică a între_gului ansamblu arhitectural pictural. Rezultatul acestor
studii amănunţite făcute în străinătate în apus (Germania, Italia), în
rusărit (Rusia) dar mai ales în Moldova şi Muntenia, a fost
prezentat
mitropolitului Meţianu în raportul nr. 6864 Ep. din 1903 iar apoi publicat în fascicule în ziarul „Telegraful Român" dar şi sub formă de volum, în anul 1905, sub titlul „Iconografia şi întocmirile din interiorul
oisericii r:.săritene". În concluzie amintitul studiu preconiza: ,.să se susţină toate principiile fundamentale ale picturii şi artei orientale bizantine;
dar pictorul s:1 ţină cont <le natura lucrurilor şi de cerinţele moderne ale
artei; aşa ca pictura întreagă s,1 fie expresiunea artistică a gustului românesc şi a timpului, în care s-a făcut iar nu reproducţiunea îngheţată
şi stereotipă a unui timp de mult trecut şi a unor modele azi nepotrivite şi neînţelese, cari de multe ori cuprind greşeli esenţiale contra legilor perspectivei, ale anatomiei corpurilor pictate, ori peste tot - a
ţintei, ce urmăreşte prin pictarea personajelor sfinte sau scenelor
biblice"1.
Iată o serie de soluţii teoretice exprimate însă şi de O. Smigelschi
în creaţia sa plastică, în chip intuitiv, încă înainte de Miron Cristea, în
vara anului 190:=! cînd a pregătit cartoanele picturii catedralei unite din
Blaj ce urmau s{i fie expuse la expoziţia din luna august deschis,) în acea
localitate. Rezult.ă de aici că problema şi soluţia teoretică au fost ză• Scrisorile lui Octavian Smigelschi se află în vu!umul: Valeriu Branişte,
III, 1902-1910. Ediţie îngrijită de Gheorghe Iancu şi Valeria Căli
man. Bucureşti, Editura Minerva, 1989.
t Virgil Văt..işianu, Octavian Smi'}elschi, Buctm•ş:i, 19e''. notele 45, .f.6 de Lt
pp. [;7, 58.
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mislite în colaborare cu Smigelschi, căruia îi revine meritul de a fi înţeles chemarea timpului şi de a fi realizat idealul vremii.
Succesele dobîndite de O. Smigelschi la expoziţia organizată de
„Societatea de artă industrială" din Budapesta din 5 decembrie 1903 (la
care au figurat şi cartoanele blăjene), i-au adus pictorului român nu
numai succese materiale, ci şi aprecieri de cronică pozitivă, care i-au
proiectat între adevăraţii maeştri ai epocii. Aprecierile pe care le-au
stîrnit lucrările sale au avut darul de a-l încuraja şi de a-l face cunoscut,
influenţînd asupra viitorului său (Cronici în Mii.veszet şi Luceafărul, în
ultima sub semnătura lui O. Goga) 2 •
-. - La 30 noiembrie 1903, Consistoriul arhidiecezan din Sibiu publica
un concurs pentru executarea picturilor noii catedrale ort. S-au prezentat 15 concurenţi, între care şi Octavian Smigelschi. În urma examinării
probelor preliminare, comisia alcătuită din G. D. Mirea, directorul Şcolii
de Belle Arte din Bucureşti, arh. Ion Mincu şi pictorul braşovean Fr.
Miess, a luat o decizie destul de nehotărîtă. Invocînd insuficienţa probelor prezentate ea s-a limitat în a remarca pe trei dintre concurenţi,
între care figura şi Smigelschi. Pentru departajarea hotărîtoare, comisia
a solicitat concurenţilor rămaşi în competiţie lucrări de probă de-a dreptul în catedrală, asupra cărora juriul urma să se pronunţe la o nouă deliberare. Desigur că succeselor de cronică pomenite şi adeziunii publicului faţă de noua sa creaţie se datorează faptul că la 12/15 aprilie 1904
i s-a încredinţat din partea Consistoriului pictarea unei icoane pentru
fruntariu şi a unui înger de pe cupolă 3 • Rezultatul nu a fost concludent
nici de data aceasta. Nu ştim dacă verdictul juriului a fost excesiv de
sever, sau dacă vina era a lui Smigelschi, în lucrările căruia s-au strecurat o serie de negl'ijenţe datorate ,probabil stării de tensiune şi disputelor de culise din cadrul Consistoriului arhidiecezan - detalii de
care, după cum vom vedea din scrisorile amintite, nu era în necunoş
tinţă de cauză artistul relative la atribuirea acestei importante comenzi unui pictor străin. Trebuie să remarcăm însă că dacă severitatea
juriilor a fost cîteodată excesivă, ea a reuşit în schimb să ambiţioneze
şi să constrîngă chiar pe artist de a da tot ce avea mai bun.
Această
sumă a calităţilor sale artistice o găsim împlinită în chip fericit în frescele catedralei sibiene în care artistul ne-a lăsat singura sa operă monumentală după care poate fi apreciat fără rezerve. Dar pînă la înfăptuirea
capodoperei sale, pictorul Smigelschi a trebuit să se implice într-o serie
de acţiuni mai neobişnuite firii sale, acţiuni de o asprime amplificată
to:~ai de necunoaşterea procedeelor prin care !,e putea combate, i>rau
acelea ale „politicii de interese" la care au subscris unii dintre membrii
m3rcan:i ai Consistoriului Arhidiecezan chemaţi să hotărască în această
majo::.-ă problemă. Şi de data aceasta intuiţia pictomlui Octavian
Smigefachi nu a dat greş cînd s-a adresat pentru sprijin colegului său de
colegiu Valeriu Branişte, om de o rară probitate şi onestitate în societatea romt\nească transilvană de la începutul secolului nostru.
2
Gheorghe Mindrescu şi Nicolae Sabău, Bibliografie, în
Octavian Smigelschi, pp. 76 şi urm.
3 Virgil Vătăşianu, Octavian Smigelschi, pp. 13-14.
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In prima scrisoare adresată lui Valeriu Branişte, din Dumbrăveni.
la 19 ian. 1904, deci la o lună şi jumătate după anunţarea concursului
de la Sibiu, Octavian Smigelschi face o expunere de fond a problemelor
ridicate de pictarea catedralei, al cărei deviz s-a ridicat iniţial la suma
-de 80.000 coroane, dar care a ajuns în final la suma de 32.000 coroane.
Conştient de opoziţia puternică pe care o întîmpina, pictorul solicită în continuare sprijinul fostului său coleg: ,,lmi iau voie a te ruga
să-mi fii într-ajutor într-o cauză, care nu este numai a mea personală, ci
.are totodată un caracter cultural-naţional, şi de aceea ca unul ce stai
în serviciul culturii, cred că cu atît mai bucuros îmi vei împlini rugarea" 4 •
Rugămintea pictorului se exprima într-o punere la curent a lui Alexandru Mocioni (1841-1909), marcantă personalitate politică a românilor
bănăţeni. relativ la majorul eveniment de natură culturală-artistică iniţiat odată cu concursul de pictare al catedralei sibiene. Ar fi fost pentru Octavian Smigelschi o intervenţie oportună de mare responsabilitate
şi probitate din partea unui apreciat om politic în faţa poziţiei neprincipiale a lui :Miron Cristea (1868-1939), care dincolo de problemele de
competiţie artistică în care erau angrenaţi concurenţii, ridica în calea
succesului întrevăzut al lui Octavian Smigelschi bariera problemei confesionale. Era acesta un pretext de suprafaţă - însă de o acută actualitate pe firmamentul vieţii religioase româneşti - reie~ind clar din scrisoarea lt:i Octavian Smigelschi că opţiunea lui Miron Cristea sensibilizat de o serie de cadouri - între care şi portretul mitropolitului Meţianu se îndrepta spre un pictor străin, originar din Milnchen.
Spirit deosebit de onest dar conştient de valoarea sa, superioară celorlal~i 14 concurenţi angrenaţi în pomenitul concurs, pictorul român
animat de un profund simţZimînt patriotic dorea ca să fie animatorul
principal al acestui important moment cultural-artistic din viaţa naţiunii. Scrisoarea din 11 februarie reprezintă un scurt rezumat al vizitei
pictorului la Al. Mocioni, vizită încheiată cu aprecieri dintre cele mai
fa 1orabile faţă de munca r,a 5•
· La cea de a treia scrisoare adresată de Octavian Smigelschi lui Valeriu Branişte, în 5 martie 1904, pictorul ahiturt1 întreag:1 colecţie a aprecierilor apărute despre activitatea sa în periodicele budapest,me, unele
traduse şi publicate şi în periodicele româneşti transilvane. Materialul
este însoţit de rugămintea adresată de pictor nu doar prietenului Valeriu.
d mai cu seamă ziaz:istului Branişte, pentru a face „un fel de recapitulaţie, un articol în care folosindu-te de Schlagworturile (ideile) mai principale să-mi scoţi meritul încă la lumină, adăugind şi glosele de lipsă
ocazionale - catedrala din Sibiu" 6 •
In scrisoarea din 20 martie 1904, pictorul O. Smigelschi adresează o
caldă mulţumire lui Valeriu Branişte, pentru articolul publicat de acesta
relativ la „modesta sa personalitate". Pictorul îşi oferă din nou prilejul
dezvăluirii unor resorturi intime ale procesului de creaţie, ale unor r2 pere CTJrc ţineau mni mult de starea rnflcte:1<;că a creutore!ui dec1t c:c
instrucţia sa academică: ,,Se înţelege de la sine că calea ce am parcurs-o
0

V. Branişte, Corespondentă, voi. III, p. 33.
Idem, p. 35-36.
·
u Idem, p. 3i.
4

5
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pma am ajuns la stadiul prezent al evoluţiei mele artistice, poate nu am
făcut-o aşa f'onştient cum o descrii tu. Pentru c,1 noi artiştii nu rezonăm, nu analizăm şi sintetizăm atîta, şi în toate ale noastre fapte sîntem
conduşi mai mult de un imbold intern, care, fără a ne da seamă, ne conduce cu o putere irezistibilă şi de multe ori infailibilă la ţel. Este de a se
lua în seamă şi aceea că conştiinţa puterilor proprii se naşte şi creşte pe
încetul, iar la o acţiune ca a mea, aceasta este lucrul de căpetenie. Ce folos
de cele mai frumoase marşrute artistice dacă nu simţeşti şi puterea de a
întrupa idealurile. Rezonamentele academice în artă n-au nici un scop" 7 •
Aşadar scrisoarea de mulţumire a pictorului a fost prilejuită de apariţia în foiţa „Drapelul", numerele 26 din 28 febr./22 martie, nr. 27
din 2/15 martie, nr. 28 din 4/17 martie şi nr. 29 din fi/ 19 martie 1904,
a studiului redactat de Valeriu Branişte, cu titlul: Octavian Smigelschi.
Impresii şi amintiri" în oare sînt prezentate principalele etape din viaţa
pictorului, mesajul picturii sale. ,.Profesorul modest de la Ibaşfalău (Dumbr,1veni) - scria Branişte - a dtwenit peste noapte o celebritate artistică, apreciată de lumea pricepută şi admirată cu mîndrie nespusă de
noi romfmii, din al căror sîn a ieşit". Acea apariţie nu era ceva întîmplă
tor - aprecia Branişte - ci rezulbtul „unei munci îndelungate". Elev
la liceul de stat din Sibiu, Smigelschi se întîlnea cu alţi elevi români cu
care discutau despre literatură, istoria poporului rom:1n şi plămt,deau
,,visuri de aur, visul măririi neamului românesc". Insemnările lui Val0riu Branişte, care a urmat acelaşi liceu de stat de limba maghiart1 din
Sibiu, pc care l-a absolvit la trei ani după Smigelschi (1887), sînt demne
de luat în sPam,1. ,,Idealul lui de tinereţe - continua Branişte - a fost
pictura bisericească, capitol aproape inexistent la românii din Transilvania. Şi iată-l acum, după mai bine de două decenii, ieşind din umbră deodată în lumină plină, iată bărbatul care împlineşte ceea ce băiatul visa
numai ... Iată în miilocul rom.înilor artistul care reînvie. după vremile
de mult apuse, stilul istoric al bisericii nisăritene în pictura bisericeasci"1".
După ce constată succesul expoziţiilor lui Smigelschi de la Blaj (30 aug.
J 903), Sibiu (14 oct. 1903), Branişte insistă asupra semnifi-caţiei expoziţiei
de la Budapesta din 5 dec. 1903 c,iutînd în continuare să arate „conform
priceperii" sah> ,.ce anume a fficut Smigelschi, care e valoarea princip<tlă
11 operelor pictorului şi în ce consU1 importanţa deosebită" pentru români
,,a direcţiei ce a pornit Smigelschi prin studiile şi lucrările sale". Br:~r.işte se opreşte apoi. cu citeva consideraţii asupra arhitecturii şi picturii
hiz:mtine susţinind nf'cesitat0---:1 ca ,.biserica ro111ânească s,i ţină neclintit
la stilul bizantin, şi s,i se ferească de orice influenţă, cari l-ar putea profana şi denatura". Smigelschi a apucat - după opinia lui - ,,pe calea
bună" a reînvierii „stilului bizantin în bisericile noastre". ln partea finală
a studiului Branişte stabileşte două principii conducătoare, care vor determina mersul acestui proces - ren<l~terea stilului bizantin - ca de o
parte s;i r,imînă fidelă caracterului st111 bisericesc, iar de altă parte sii se
transforme în conformitate cu biserica pe care o slujeşte - în artă naţio
nnl româncnsc1. Aceste două principii sint date prin ritul n'is,iritean şi
carncterul individwtl al poporului român". ln aceeaşi scrisoare din 20
martie 1904, pictorul îl informcaz{1 pe Val0riu Branişte despre notiţa pu' V. Branii;-t.e, CorcspmulcnJii, voi. III, p. 38.
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blicată în Siebenbilrgisch-Deutsches Tageblatt din Sibiu despre pictarea

catedralei din Sibiu, reluată într-un articol din Gazeta Transilvaniei
(nr. 62 din 6/19 martie 1904), în care cronicarul sublinia „că trebuie să
mărturisim din capul locului că singur Smigelschi stăpîneşte stilul sever
!'ii serios" care e stilul bizantin.
Octavian Smigelschi îşi exprimă prematur optimismul asupra şanse-
lor sale de reuşită, prin adeziunea favorabilă a majorităţii factorilor de
decizie, care urma să fie întăriti"1 de aprecierile unor profesionişti de talia
pictorului N. Grigores1?1.1, care cu probabilitate urma să fie chemat din
România, şi cea a pictorului sas Wellmann (1866-1946), activ la aceea
ddă în Roma.
Scrisoarea din 24 martie 1904 aduce din nou în discuţie disputele
de culise în care erau angajate pîn[1 şi cele mai înalte feţe bisericeşti
animate mai mult de intoleranţa confesională decît de realizarea strălu
cită a frescei catedralei, de o profundă cunoaştere a mobilului artistic
şi o dreaptă judecată a acestuia: ,,Metropolitului (Meţianu n.n.) nu-i
plac lucrările mele. Intrebat de ce: ,,nu-mi plac şi pace". însă ca să demonstreze că ce-i place, a scos la vedere o icoană mizerabilă ce i-a făcut-o
cadou un Kirchen-decorateur din Boemia, carele nu a luat parte la concurs, însă totuşi a umblat să mituiască pe unul şi altul - aşa mă asigura
asesorul Ivan (viitorul episcop al Clujului - n.n.) poate că pe înalt prea
-sfinţia sa cu succes" 8 •
Reticenţe serioase întîmpină Octavian Smigelschi şi din partea lui
Miron Cristea, care a publicat, după cum spuneam, în „Telegraful Ro mân", lucrarea: .,Studiu din sfera iconografiei orientale", pe parcursul
a 44 de numere începînd cu nr. 22 din 26 februarie/IO martie 1904, un
material iconografic cu multiple şi bogate informaţii, însă mai puţin
sintetizat şi care nu putea fi preluat şi adoptat în acea form,l pentru
„decalogul" teoretic al picturii catedralei sibiene. Era aceasta mai cu
seamă o lucrare de introducere în problema iconografică a picturii, redactată în mare grabă şi ca atare cu o serie de inadvertenţe, dar caFe
avea meritul de a fi fost printre primele de acest fel din literatura de
istoria artei din Transilvania.
,.Preacuvioşiei sale altcum nu îs destul de modern contlm1(1 picto-rul în scrisoare - , prea mii ţin de rigiditatea stilului bizantin. Într-o mai
lungă convorbire m-am nizuit a-mi justifica crcdeul meu artistic faţă
de domnia sa, însă fără nici un rezultat. Domnia sa ar voi s,1-i fac nişte
lucruri plăcute, dulci (vrea să zică dulcege, fără nici un caracter) un
postulat cu desăvîrşire neartistic, la care eu unul nu-mi dau capul"!'.
Disputa îndîrjită în jurul concepţiilor artistice care trebuiau să stea
la baza realizării picturii catedralei sibiene îl acapareazc"1 întru totul şi
pe Octavian Smigelschi în acea lună martie a anului 1904. Cîteodati"1 în';.1
omul blînd, echilibrat şi circumspect îşi revarsJ prea plinul sentimen tebr, dar în judecăţi de valoare nu întotdeauna fundamenbte. Se arunc,}
cu îndirjire în· polemica cn oponenţii sc1i. Referin \1 nu vizeazt1 concepţla
sa artistic{! inspir:1t,i, fundanwntatcl pe renci~terea frescei reli~:ioase ro• V. Brani~te, Corcsponden/11, voi. III, p. JV-40.
Idem, p. -10.
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mâneşti, ci mai cu seamă concepţia neunitară a amintitului studi11- publicat de :Miron Cristea în Telegraful Român, apreciat unE'ori de p_ictor
cu o prea mnre severitate, în scrisoarea expediată lui Valeriu Branişte la
25 martie l!J04 10• Neputîndu-se angaja făţiş în această polemică„ din
motive lesne de înţeles, Octavian Smigelschi încearcă să capaciteze pe
Valeriu Branişte la o dispută critică, chiar polemică, faţă ele autorul pomenitului studiu, lucru pe care editorul ziarului Drapelul nu l-a făcut,
fie din motivul că nu-i da întru totul dreptate pictorului, fie pentru c{1
nu o mai socotea necesară, de vreme ce propriile sale idei faţă de pictura
religioas.i românească le publicase deja în jurnalul său: ,,Acum vin şi
eu cu o idee - scrie Octavian Smigelschi. In epistola ta îmi aminteşti
la sfîrşit de dizertaţia lui Cristea. Doi numeri din Telegraf i-am cetit mai
înainte, iar restul apănit pînă acuma l-am căpătat chiar astăzi şi cetind
„studiul" trebuie să constatez că şi ca product literar un galimatias mai
haotic de mult n-am cetit. Iar în fond o grămadă de lapsuri, o lipsă de
pătrundere în materie, un spirit de observaţie aşa de superficial, o gră
madă de material nerumegat, încît fără voie îţi vine să te apuci de ţesălat
o şiră.
Ce crezi n-ar fi la loc să-l luăm niţel la scărmănat? Prea se încrede
cuvioşia sa în subţirele domniei sale cunoştinţe artistice şi n-ar strica
să-i reducem importanţa sa la valoarea adevărată.
La aşa ceva se înţelege iar numai tu eşti chemat. Ai chiar şi oarecare titlu să te amesteci în treaba cuvioşiei sale, pentru că punctul cardinal din studiul tău şi totodată şi punctul meu de vedere că o renaştere
a arh'i bisericeşti la noi numai aşa este rezonabilă, dacă ne vom întoarce
la izvoarele originale ale artei creştine. Conferenţiarul nostru despre epoca
asta (sec. IV-X) nici pomană nu face" 11 •
In acee:işi scrisoare pictorul îi face cunoscut lui Valeriu Branişte că
în şedinţa consistorialei din acea săptămînă s-a decis pictarea întregii biserici şi au fost desemnaţi membrii juriului, doi pictori· din Viena şi trei
din România, care juriu însă· se va întruni numai după Paşte pentru
a delibera.
Persistenţa, mai mult accentuarea opoziţiei lui Miron Cristea în cadrul Consistoriului, îl determină pe Octavian Smigelschi să repete şi ÎPscri90rile din 31 martie 12 şi din 2 aprilie 13 rugămintea făcută lui Bran.işte pentru o recenzie zdrobitoare a studiului publicat de Miron Cristc:1
Pentru a-i veni în sprijin lui Branişte ii expediază notaţiile sale relative
la pictura bizantină şi două c[1rţi, între care una a lui John Ruskin (18191900), cunoscutul critic de artă şi sociolog englez, teoretician al mişc{1rii
prerafaelite, autor al unei vaste opere (39 de volume) de studii estetice
asupra artei feudale (Şapte candelabre ale arhitecturii, Pietrele Veneţiei)
şi moderne (Pictorii moderni).
Dezam,igit de scoaterea din juriu, în urma „machinaţiunilor lui Cristea" a pictorului Wellmann, bun cunoscător al creaţiei sale şi a arhitectuBranişte, Corespondenţă,

10

V.

11

Jhidem.
Idem, p. 45---46.
Idem, p. 47.

12
ll

voi. III, p. 43---44.
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lui catedralei, Octavian Smigelschi urmăre~te o reparaţie de ordin moral,
insistind pe lîn,qă Branişte asupra necesităţii apariţiei acelei recenzii:
„Nu-mi este aşa de tare pentru catedrală, ci mai mult de învingerea
morală, dar şi aceasta să nu vie post festa, cînd nici dracul nu se mai
interesează de toată treaba cu catedrala, ci acuma, pînă este lucrul în
fierbere. Aş dori ca şi juriul şi membrii sinodali, acum cînd vor fi aaunaţi laolaltă să se convi~ă despre prostia unor oamc>ni închipuiţi, ce se
ţin de cunoscători mari de artă. Să fie critica scurtă, obiectivă, dar cit
se poate să taie în carne. Cum zice francezul: ridicolul omoară. Fii bun
s-pune-111i angajezi-te? Se înţelege că dacă m-ai refuza, ar trebui să renunţ, căci afară de tine alt om apt de treaba asta n-am de unde· [ua,
citu-i Ardealul şi ţara ungurească" 14 •
1n scrisoarea din 31 martie, în care regreta scoaterea din juriu a celor doi profesionişti, pictorul îl pune la curent pe Valeriu Branişte de
obstinata dezlănţuire a lui Miron Cristea împotriva picturii sale pe care
refuză să o vadă ca podoabă a bisericii mitropolitane: ,,Joia trecută în
convenirea socială ordinară a domnilor consistorialişti la Stadtpark (Popovici), dupc'i cum mi s-a spus a avut loc o controversă vehementă. Lemenyi şi tinerii m-au apărat, iar Cristea m-a tras jos pînă la pămînt,
de n-a mai rămas nimic bun în icoanele mele. Toate lucrările mele sînt
rele, ornamentica de pe planurile pentru catedrala din Blaj, pe cari altcum cuvioşia sa în studiul domniei sale le-a aflat »copiate« de pe monumente din Ravenna, Venezia, Sicilia ca - acum le declară pe toate de... armeneşti«, nici un motiv nu este bizantin adevărat, iară figurile de pe
cartoane asemenea sînt armeneşti, chiar şi faţa lui Cristos (într-adevăr
influenţat de Crist din agia Sophia) şi aşa mai departe" 15 • O undă de
optimism mai stăruie în rîndurile acestei scrisori cînd pomeneşte de juriul alcătuit din profesionişti, pe care nu-i cunoaşte, dar în care are deplină încredere că vor fi în stare să-l aprecieze după merit. Intuiţia nu
l-a înşelat nici de data aceasta, în scrisoarea din 29 aprilie făcîndu-i cunoscută lui Branişte hotărîrea consistoriului din 12/25 aprilie de a-i încredinţa pictarea catedralei sub unele condiţii 16 . Sînt aeestea cîteva rînduri seci, departe de vibraţia patetică ce ar fi trebuit să izbucnească în
urma unui asemenea triumf, explicabilă însă după epuizanta dispută cu
atîţia dintre arhiereii consistoriului sibian, care l-a vlăguit vămuindu-i din
bucuria und asemenea izbînzi.
O satisfacţie deosebită i-a procurat, după cum reiese din epistolă,
invitaţia lui Ioan Bianu de a deschide o expoziţie la Bucureşti. De altfel
cunoscutul istoric literar român i-a apreciat în chip deosebit opera încă
cu prilejul expoziţiei din Blaj, socotindu-l pe Smigelschi „singurul pictor
rom{tn cu mare viitor".
Ultima dintre scrisorile cercetate, expediată de pictor din Dumbră
Vf'ni în 2 mai 1904, este interesantă prin cele cîteva amănunte referitoare
la hoUirîtoarea şedinţă din 12/25 aprilie care a deliberat asupra picturii
catedralei sibiene: ,,Lucrurile au decurs în consistoriu neted peste toate
aştept[irile mele. Nu s-a votizat. Elementele cinstite Lemenyi, Preda, VoiH

15
16

lbic:cm.
Idem, p. 46.

B.C.S., ms. nr. 23331.
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leanu, Vecerdea etc. au fost toţi de partea mea, numai Cristea (cică cu
nişte invective la persoana mea a produs mare resens la ceilalţi) şi Puş
cariu s-au ocoşit. Cosma, de care le era la ceilalţi frică, a tăcut. Numai pe
Preda (cunoscut de apărător al tuturor cauzelor desperate şi pierdute) l-a
apostrofat cu cuvintele: »Nu-l lăuda prea mult, că îi strică« 17 •
Pentru a nu dezavua pc sprijinitorii săi Octavian Smigelschi acceptă
pictura catedralei cu toate condiţiile cerute de consistoriu. În principal
acestea se refereau la o parte din conţinutul iconografic al frescelor dar
mai cu seamă la motivele decorative. Dacă în cartoanele blăjene predominau elementele bizantine, acum la îndemnul lui Miron Cristea, motivele naţionale şi mai ales cele de pe scoarţele ardeleneşti şi opregile bă năţene, atît de asemănătoare de altfel ţes..itur.i.le lor vechi bizantine, primesc un loc de frunte.
Acestea au fost clteva referinţe inedite din istoricul atît de viu şi d~
disputat al preliminariilor şantierului de pictură al bisericii mitropolitane
din Sibiu, creaţie care l-a ridicat pe Smigelschi pe un loc fruntaş pe
firmamentul constelaţiilor artistice româneşti. Prin ea, dar nu numai
prin aceasta pictorul Octavian Smigelschi este creatorul unei opere de
artă viabile. ,,Căci pictura lui monumentală după cum notează V. Vă
tăşianu nu e arheologie antică sau medievală, nici exegeză sau ilustraţie pe marginea teoriilor proprii, ci e independent.:\ mai presus de
aceasta; ea e primară, plim1 de vigoare şi putere expresivu (... ). Prin
exemplul creaţiei sale, Smigelschi a discreditat clasicismul de imitaţie,
cît şi tradiţionalismul meşteşugăresc, stimulînd, în schimb, apariţia şi evoluţia unei arte monumentale moderne cu trăsături specific romfmeşti"ts.
GHEORGHE IANCU -

NICOLAE SABAU

DIE BYZANTINISCHE KUNST IN OCT:\\ I:\N Si\UGELSCHIS
BRIEFWECHSEL MIT VALERIU BRANIŞTE
(Zusammenfassung)
Die Verfasser des Beitrags beschreiben cin um·eriiffenllichtes l\'lalerial. das
,;1ch im Handschriftenbestand der B.C.S. befimlet und zehn Briefe des Mei..<;ters
nctavian Smigelschi (1866-1922) enthălt, die dieser an den bekannten Vorkiimpfer

tur nationale Emanzipation der Rumănen aUs Siebenbi.irgen und Herausgeber der
;:.eitung „Drapelul", Valeriu Branişte, richtete. Diese Briefe lassen sowohl die au[regenden Ereignisse als auch die hartnăckigen AUseinandersetzungen im Hahmen der
e:-zdiozesischen Synode, die am 30. November 1903 durch die .c\usschreibung de.,
·.:.:ettbewprbs fflr die r\usmalung dcr Metropolitenkirche au" Sibiu ausgc'lii~t wurc:cn, in einem helleren Licht erscheinen.
Der erste Brief s.tammt vom 19. Februar 1904 und die ancteren folgen in un17 V. Branişte, Corespondenţă, vol. III, p. 48.
rs Virgil Vătăşianu, Octai-ian Smiue:.,chi, IJ. :i5.
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regelm.iiBigen J\bstănden bis zum 2, Mai 1!)04. Die Briefe belegen sowohl das
kunstlerische Crcclo des Meisters aus Sibiu, der von dem Wunsch durchdrungen
wnr, ein clauerhaftcs Werk von nationalem Wert zu schaffen, clas ein nachahmungswurdiges Beispiel fiir die rumănische religiose monumentale Kumt (Freske) sc>in
sollte, wie auch ~eine Befiirchtungen, daO die dogmatischen Vorurteile einiger \Iitglieder der Jury seiner schopfcrischen Begeisterung Hindernisse in elen Weg lf'gen
werden. Wie aus den lvtzten beiden Briefen hervorgeht, wurde Octa\'ian Smige!'-chi
bevorzugt und mit dem Malen der Fresken der Metropolitenkirche au5 Sibiu beauftr.~gt. Der 1\Ialer beendete seine Arbeit von hohem kunstlerischem Wert im Jahre
1:)05.
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Fig. 1. O. Smigelschi, Studiu pentru profetul Ieremia, cărbune şi cretă colorată. Muzeul Brukenthal.
Sibiu.

MUZEOLOGIE. RESTAURARE -

CONSERVARE. PATRIMONIU

Fig. 2. O Smigelschi, Studiu pentru Maica Domnului,
acuarelă.
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tuş, peniţă,
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Fig. 3. O. Smigelschi, Studiu pentru· Arhanf.(hel,
şi cretă colorată.
Muzeul Brukenthal.
Sibiu.

cărbune

f\78

Fig. 8. Palatul Banffy,

Piaţa Libertăţii

Fig 9. Castelul din

nr. 30 din Cluj-Napoca, detaliu.

Bonţida, clădirile

anexe.
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Fig. 6. Portalul Sf.

Mihail, detaliu.

Fig. 7.
Blazonul
lui Iosif al Ii-lea,
detaliu.

acest basorelief prezintă forme de degradare mecanică şi anume: zone
cu fracturi, exfolieri şi zone pulverulente.
Palatul Banffy din Cluj-Napoca, Piaţa Libertăţii nr. 30 care adăpos
teşte azi Muzeul de Artă, este una din capodoperele perioadei baroce. A
fost realizat după planurile arhitectului Johann Eberhard Blaumann.
Decorul figurativ al coronamentului de pe palat este opera sculptorului
Anton Schuchbauer5. Sînt dispuse 6 statui ale unor divinităţi antice sub
forma unor grupe dualiste alternînd cu urne (Fig. 8). Din motive estetice în tim,pul unor lucrări de renovare la acest edificiu statuile au fost
acoperite cu un strat de vopsea de ulei alb gălbuie, care în timp s-a
scorojit dînd un aspect neplăcut şi în plus accentuînd degradarea pietrei.
Construcţia castelului de la Bonţida începe în 1652 după planurile
arhitectului Agostino Serena6 , iar în a doua jumătate a secolului XVIII
este refăcut şi amplificat reprezentînd apogeul barocului transilvănean.
J. Nachtigall sculptează 36 de statuF pentru coronamentul manejul~i
(Fig. 9) şi clădirii anexe. Din păcate azi mai există doar cîteva dintre
aceste statui într-o stare jalnică. Ele sînt fracturate cu părţi lipsă, acoperite cu vegetaţie şi pete de vopsea, mortar de var etc.
5 N. SabAu, Iconografia decorului plastic al Palatului Banffy din Cluj-Napoca,
In Fi/(' de istorie, IV, 1976, p. 485; \'. Vătăşianu, Istoria artelor plastice în Romdnia, p. J <Jl; M. Ţoca, op. cit., p. 80.
~ Cr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, 1965, voi. II, p. 194.
~:i2, IG5.
7
V. Vătăşianu, op. cit., vol. II, p. 187; J. Bir6, A bonchidai Banffy kastely, in
:srdelyi Tudomânyos Filzetek, Cluj, 1935, p. 23.
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Fig. 4. Basorelieful Maria
.de Loretto, în timpul interventiei de curăţare.

Fig. 5. Portalul Sf. Mihail,

1n

faţa

bisericii Sf. Petru
din Cluj-Napoca.

lizat în 1747 (Fig. 7). Basorelieful are o culoare gri cenuşie ce nu-i este
proprie calcarului. Investigaţiile chimice au dovedit că este de fapt un
strat de vopsea pe bază de alb de plumb care sub acţiunea hidrogenului
sulfurat din atmosferă a suferit o transformare ireversibilă (PbCO 3 +
H 2S -+ PbS + CO 2 + H 2O) formîndu-se sulfura de plumb neagră. Şi
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Fig. 2. Sf. Anton de Padua,

detaliu.

Fig. 3. Basorelieful Maria
de Loretto, Biserica Franciscană din
Cluj-Napoca,
înainte de intervenţia de
curăţare şi consolidare.

sănătate

mai bună. Cîteva fracturi vechi, zone pulverulente, microfisuri,
urme de vopsea de la un tratament de protecţie anterior.
Portalul de la împrejmuirea bisericii Sf. Mihail aflat azi în faţa bisericii Sf. Petru de pe bulevardul 22 Decembrie (Fig. 5) din Cluj-Napoca
este opera lui J. Nachtigall din perioada 1743-1745 4• Statuile ce-l compun
:;înt fracturate, unele porţiuni lipsesc, sînt zone detaşate şi pulverulente,
în multe locuri contururile s-au pierdut. (Fig. 6).
Blazonul lui Iosif al II-lea de pe faţada estică a clădirii din Piaţa
Libertăţii nr. 15-16 din Cluj-Napoca este un basorelief în piatră rea• N.

Sabău,

Sculptura

figurativă,

p. 49.
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La Biserica Franciscană din Cluj-Napoca strada Săvineşt1• nr. 2 clă
direa se află într-o stare de sănătate bună, dar statuile ce împodobesc
faţada vestică sînt în parte distruse. Sf. Anton de Padua (fig. 1) opera
lui Johann NachtigalP din perioada 1740-1747 afbt(1 în nişa sudică a
faţadei vestice, prezint{1 numeroase fracturi, zone deta~ate şi pulverulente, urme ale unui tratament anterior de protecţie cu vopsea de ulei
(Fig. 2). Basorelieful Maria de Loretto de la aceeaşi biserică este tot
-epera lui J. Nachtigall (Fig. 3) şi (Fig. 4) realizatii probabil în 17443 , el
încoronează capela cu acelaşi nume. Basorelieful se ;if!,i într-o stare de

Fig. 1. Sf. .·L1to11 <k I'aclua, Ris~rica Fra1h· Lsean ,1 ,liu ~' l11j -><'apo ea .

• tn

prezent str. Victor Deleu (n. reci.).
, N. Sabău, Sculptura figurati vă de piatril rtin Tran silvania în .~ecolul XVlll,
teză de doctorat, manu~cris, 1983, p . 46: Istoria Clujul11i, 1974, p . 241!; M. Ţoca,
Clujul baroc, Cluj-Napoca, 1983, p. 30 şi 113-114.

INVESTIGAŢIA

CHIMICA ÎN CONSERVAREA
MONUMENTELOR DIN PIATRA

Monumentele istorice sînt purtătoarele mesajului spiritual al trecutului unui popor şi reprezintă mărturiile vii ale tradiţiilor sale seculare,
ale geniului său creator. Monumentele istorice se împart în: monumente
de arhitectură, arheologie, de artă plastică şi memoriale. Definiţia monumentului de arhitectură include: ,,creaţia arhitecturală izolată, opere
de pictură, sculptură, artă aplicată (mobilier, feronerie, stucaturi, etc.)
care fac parte integrantă din construcţia izolată, modul originar de finisaj al acestuia precum şi alte elemente ce subliniază valoarea artistic[1
şi istorică" 1 •

Monumentele istorice din România aparţin avuţiei naţionale contribuind totodată la patrimoniul cultural al omenirii. Ocrotirea, conservarea
şi transmiterea lor către urmaşi este: 0 datorie naţională şi este o necesitate imperioasă a progresului spiritual al ţării ... " 2 • Plecînd de la acest
fapt am luat în cercetare aspecte ale artei transilvănene în general, în
particulal" ale judeţului Cluj, în domeniul sculpturii în piatră. Piatra calcaroasă, calcarul şi mai puţin marmura erau materiale uşor accesibile în
secolul XVlU în podişul Transilvaniei. Clujul avea încă din antichitate
două cariere de calcar la Mănăştur şi Cheile Baciului de unde s-a extras
piatra pentru cele mai de seamă monumente istorice. Pentru a da mai
multă măreţie şi distincţie clădirilor, fie ele laice fie religioase, artiştii
secolului XVIII le-au împodobit cu sculpturi, picturi, basoreliefuri. Examinînd starea actuală a acestor monumente constatăm că ea este foarte
proastă. Dacă unele clădiri au suferit intervenţii de conservare ce le-au
păstrat integritatea nu acelaşi lucru putem spune despre sculpturi. Majoritatea sculpturilor luate de noi în studiu au fost realizate în calcar (excepţie cîteva statui din marmură de la Castelul din Bonţida) de artişti
plastici de renume: Johann Nachtigall, Anton Schuchbauer, Johann Konig.
Roca calcaroasă este destul de moale, uşor de modelat de artist, în plus în
jurul Clujului existau cariere de unde la un preţ de cost scăzut şi fără
probleme de transport se puteau uşor procura blocurile de piatră necesară artistului din acea epocă. Dar calcarul este o rocă nu foarte rezistentă căci analizînd monumente din aceeaşi perioadă din acest material
luate din diferite locuri se constată o degradare generală. Incercînd să explicăm cauzele acestor degradări şi să găsim dacă este posibil modalităţi
de a opri degradarea am întreprins acest studiu.
11

1

H.C.M. 66111955 art. la (Regulament).

t

Legea nr. 63 privind Ocrotirea patrimoniului cultural

naţional.
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compară

distribuţia obiectelor şi fenomenelor mai mult vizual şi mai
statistic.
Un inten's comun vizeaz{1 relaţiik· om-teren ceea ce a dus pe arheologi şi geografi la environmentalism (mediu înconjurător şi element înconjurat), căutînd explicaţii pentru realităţile din teritoriu în specificitatc>a sodogeosistemului. No1.iunca de ecosistem a devenit la modă, sugertndu-se abordări de tipul ecogeografic, respectiv ecoarheologic.
In am beie ştiinţe startul in cunoaştere porneşte de la producţia materiahi, cu deosebirea cii arheologii iau în studiu vestigiile culturii materiale, in timp ce _qeografii realitatr•a contemporană.
Arheologia şi geografia umanii îşi înscriu printre preocupările lor
identificarea (r<'cunoaşterca) gn1purilor şi entit„iţilor sociale responsabile
pentru „starea" civilizaţiilor trecute şi pentru realitatea geografică contemporană. Există, deşi distanţat în timp şi ca scop, un paralelism între
geografia socială şi arheologia societăţilor apuse. Ambele ştiinţe acordă,
pentru explicarea faptelor, atenţie rolului jucat de puterea politică şi
puterea economică în societate, problemei statului.
Colaborarea arheologie şi geografie îşi are rădăcinile în trecut. Cu
mulţi ani în urmă arheologul clasic şi geograful erau contopiţi în acelaşi
cercett1tor ştiinţific; omul de ştiinţi"'! era, deopotrivă, geograf şi arheolog.
S-ar cuveni o permanentizare!
puţin

ION MAC

GEOGRAPHIE ET ARCHEOLOGIE. ANALOGIES ET CONVERGENCES

Un „discouns" thematique met en eYidence de noml:ireux aspects de l'analogieet de la convergence entre la geographie et J'archeologie. Ce travail signale les
relations qui existent entre les deux domaines de recherche et traite, selectivement,
les problemes fondamentaux.
L'approche structuraliste-systemique et ecologiquc de la connaissance mene a
la situation de la geographie et de l'archeologie dans un „champ" commun d'investigation. C'est le territoire, La vision territoriale, a\·ec la relation integratrice entre
les composants qui definissent lcs sites, les lieux, le paysage, le milieu ambiant etc.,
offre de nouvelles possibilites de collaboration entre la geographie et l'archeologie. Par la contribution commune on peut eclaircir Ia genese des images d'art, la
nature du milieu ambiant dans certaines periodes, l'organisation de l'espace geographique dans diverses epoques historiques.
Dan" cette etude on relcve le râle des phc\nomenes de seuil dans Ies changements du sociogeosysteme et le fait que Ies effets de seuil peuvent avoir des supports differents.
La collaboration archeologie-geographie, fructueuse, dans l'interprelation des
structlll'es territoriales et des phC'nomcnes spatiaux, devient tres utile dans la datation des processus et des phenomenes geographiques.
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Diferenţierea specificată mai înainte are o importanţă prospectivă.
Reconstituirea peisajului de odinioară cade, aşadar, în sarcina ambelor
.ştiinţe, geografia accentuînd latura fizică a fenomenului landşaftic, arheologia latura ambientală imprimată ele civilizaţia perioadei respective.
Din această conlucrare decurge şi necesitatea colaborării sub raport cronologic. Peisajul fiind o structură fină, trebuie studiat la nivelul detaliilor temporare pînă la sute de ani. Dar geografia nu dispune de po'iibilităţi pentru asemenea detalieri scalare temporale. Datările geofizice
sînt foarte rar în măS'UX'ă să ofere precizia necesară, iar palindlogia şi dendrocronologia nu întotdeauna ne sînt la îndemînă. De aceea se impune
utilizarea variabilelor care operează pe o scară satisfăcătoare. Ca urmare,
se apelează la vestigiile de cultură materială ale civilizaţiilor apuse. Combinarea acestor variabile cu cele geofizice poate duce la precizi"iri referitoare la succesiunea proceselor geomorfolop-ice de eroziune şi de acumu-lare din anumite regiuni. Putem exemplifica cele de mai sus cu datările·
de mare precizie din unele teritorii circ-ummediteraneene, bazate pe oerâmica greacă. Deta'liile crono1ogice rrnerg, în aceste cazuri, la intervale de
50-100 de ani. Datările respective, corelate cu informaţiile fizico-geo_t;rafice m1 condus la reconstituirea peisajului fizic al acelor timpuri. Deci,
f'lementele peisajului perceput, în timp, şi consemnat in documente arheologi-ce, devin instrumente pentru conturarea peisajului fizic, în spaţiu.
Analogia şi convergenţa geografie-arheologie se întîlnesc, de asemenea, în studiul pragurilor şi echilibrelor dinamice. Pragurile pot fi definite ca stări (mecani,ce, energeltioe, ecologice etc.) care introduc schimbări
bruşte şi profunde la nivelul sistemelor în care ele apar. Aceste pra~uri
pot surveni din interior - praguri intrinseci - şi din afară - praguri
extrinseci - , marcînd trecerea la echilibre pe alte planuri de desfăşu
rare a evenimentelor geografice sau, similar, arheologice. Astfel, suprapăşunatul în cazul civilizaţiilor pastorale poate atinge punctul critic, dup'.i
care geosistemul de stepă trece necondiţionat într-un geosistem de deşert
cu un potenţial geoecologic mult diminuat, care nu mai poate întreţjne
comunitatea antropică anterioară. Se poate considera că apariţia fenomcnul ui de prag, la un moment dat, a avut o consecinţă pentru declanşarea migraţiei popoarelor bazate pe o economie predominant pastorală.
Aşadar, în reconstituirea mutaţiilor landşaftice şi ale civilizaţiilor, arheologia şi geografia îşi intersectează interesele prin studiul fenomenelor de
prag. Investigaţia paleogeografică poate fi în măsură să sprijine determinarea pragurilor din trecutul diverselor civilizaţii apuse. Totodată, activităţile umane din trecut, relevate de documentele arheologice, au putut
constitui mobilurile fenomenelor de prag din stările geografice actuale.
Se ştie că un proces sau un fenomen din trecut poate avea „efect de
prag" mult mai tîrziu, cînd se realizează o stare optimă de manifestare
~i declanşare. lată de ce, caracterul remanent, manifestat de componentele
şi fenomenele din sociogeosistem, impune o anumită prudenţă ştiinţifică
în jiudecarre.a reail.irt:ăţilor geografice.
Subiectul „discursului" iniţiat în lucrarea de faţă comportă analiza unui număr mare de probleme. Au fost selectate doar citeva. ln final,
merită însă schiţate alte aspecte într-o manier{i orientativă.
Geografia şi arheologb sînt pe un „cîmp" metodologic comun, deoarcc<.:• ambele ştiinţe fixează datele obţinute în documente cartografice şi
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modest şi indirect. Să aducem în discuţie situaţia din Munţii Orăştiei,
unde pe un relief de contact format din măguri cristaline şi pe platforma
de netezire Gomovîţa .(1000 m) s-a dezvoltat o civilizaţie dackă înfloritoare. Acest aspect ridică numeroase probleme atît pentru geografi, cit
şi pentru arheologi. Este cunoscut faptul că aşezările omeneşti din Carpaţii Româneşti se situează astăzi cel mult pînă la 1200-1400 m altitudine. Acestea sînt aşezări rurale, izolate. Au existat oare în perioada dacică alte condiţii climatice oare să permită dezvoltarea unei civilizaţii bine
închegate la altitudini de peste 1000 m? Reconstituirea condiţiilor ecogeografice, materiale ~i sociale-economice, care au favorizat comunitatea
dacică amintită, poate fi obţinută numai prin conlucrarea strînsă a arheologilor cu geografii.
Cunoaşterea unor stnicturi _geomorfologice de acumulare (lunci, terase, piemonturi, glacisuri. conuri aluviale) înlesneşte arheologului calea
către „obiectele" ascunse în ele, ridicînd, totodată, problema determinării
vechilor stări geografice, dar şi de civilizaţie, responsabile pentru asemenea mărturii. In acest context se poate pune problema despre condiţiile
geomorfologice în care a fost „posibilă" amplasarea castrului roman de
la Romita (valea Agrijului), în apropierea unui curs de apă cu regim
pronunţat de inundabilitate. Vestigiile descoperite indică localizarea bazei constnicţiei sub orizontul actual de aluviuni fluviale. Era oare în
vremea amplasării castrului un climat uscat, iar rîul cu un talveg de
drenaj mult mai coborît decît astăzi?
Deşi arheologii sînt chemaţi să analizeze minuţios modul în care
vestigiile Cll1 tuiilor ma teme sînt „depozitate", totuşi aceştia in~rează
rar documentele descoperite în sistemul proceselor geografice (mai cu
seamă geomorfologice) care au înlesnit şi condiţionat localizările respective. O astfel de in~r:are, prin prisma unei viziuni ecogeografice ar putea contura ştiinţa de interferenţă Geoarheologia (Renfrew, 1976) 1.
Activităţile umane sînt componente integrante ale proceselor care definesc ambianţa locurilor, dac.ă nu chiar tipul locurilor. Altfel spus, locurile sînt produsul forţelor materiale şi umane care lucrează conjugat într-un spaţiu geografic; reprezintă o anumită expresie a, organizării spaţiului geografic.
Peisajul geografic (landşaftul) constituie un alt obiect de cunoaştere
convergentă. In acest caz investigaţia depăşeşte scara aşezării umane, dar
nu pierde din vedere relaţia de influenţă reciprocă între aceasta şi aria
sa complementară. Componentele teritoriale fizico-geografice îşi manilfestă irufluenţele în conţinuitull mediului ambiant (environment). Acesta nu
poate fi apreciat doar fizic, fără in~area componentelor derivate din activitatea omului. Astfel, la o primă analiză, s-ar părea că există două
tipuri cie peisaj. Un peisaj fizic, al observatorului ştiinţific extern, în care
sînt incluse toate lucrurile ce pot fi considerate ca semnificative pentru
orice w,ip de explorare. Un peisaj de percepere, aşa cum este acesta „vă
zut" şi „simţit" de grupul oamenilor care trăiesc în interiorul lui, îl îmbogăţesc şi îl valorifică într-o formă corespunzătoare opticii lor. Am putea spune că peisajul antropizat reflectă o anumită mentalitate desprelume şi viaţă a oamenilor.
1
Renfrew, C. (1976), Archaeology and earth sciences, ln Davidson D. A. and
Shackle)' M. L. (eds.), Geoarchaeology, London, Duckworth, 229-M.
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diu ambiental, reprezentînd, astfel, o parte integrantă a antroposferei.
Pentru arheologi, una din unităţile (sau componentele) fundamentale de
cercetare a fost, dintotdeauna, aşezarea. Notăm, însă, că aceasta nu vizează doar aspectul rezidenţial, ci şi o arie-teritoriu în care se desfă
şura activitatea omului. Rezultă că reconstituirile arheologice implică,
cu necesitate, determinarea situaţiilor paleogeografice ale terenului pe
care au funcţionat aşezările umane. Asemenea abordc\ri retrospectiv-integrative sînt posibile atunci cînd, în peisajul actual, se păstrează elementestructurale vizibile ale stărilor geografice anterioare.
Abordarea cer~etării aşezărilor vechi, ca entităţi ecogeografice, de
către arheologie, prin prisma analogiei, nu vizează doar aplicarea principiului actualismului, ci şi cel al similitudinilor spaţiale. În acest sens
poate fi uti1lă observaţia că unele aşezări romane din perioada daco-romanft poartă. în pecetea localizării lor geografice, însemnele celor din
Peninsula Italică. Relieful vulcanic cu trăsăturile sale de ,,elevare" peste
teritoriile înconjurătoare şi de insularitate, care îngreunează accesibilitatea, a atras pe edilii romani. La alegerea acestor forme de relief au contribuit, totodată, sursa bogată a materialului de construcţie, solul fertil
din aceste teritorii, resursele de apă şi specificitatea peisajului. Asemenea trăsături constituiau un suport economic favorabil, dar şi militarostrategic. Fără a exagera determinismul geografic natural, merită notat
că aceste forme de relief sînt, de regulă, localizate la întretăierea marilor
linii morfologice şi chiar morfotectonice, ceea cc le conferea funcţia de
,,locuri cheie" în peisajul geomorfologic al teritoriilor.
Urmele activităţii umane din aşezările de odinioară pot fi identificate prin colaborarea dintre arheologie şi geografie, în special ramurile
fizice ale acesteiia ca geomorfologia, cilimatollogia, bio,!:?eografia, pedologia etc. O serie de activităţi antropice din trecut au modificat suprafaţa
naturală a terenului. Există, în aceast,1 privinţă, o gamă variată de forme
de relief din identificarea şi explicarea cărora se pot tr.:ige concluzii pentru prospectarea arheologică.
Sînt cunoscute imaginile de artă sculptate pe rocile înconjurătoare.
Prin investigaţia geomorfologică se poate stabili, în mod riguros, originea acestor aspecte de artă. Multe din formele „ciudate" rezultate prin
eroziune diferenţială sau selectivă pe conglomerate, gresii şi calcare au
fost puse pe seama acţiunii omului. Curentul antropomorfist a dus, adesea, la exagerări. Relieful de eroziune diferenţială „Grădina zmeilor" din
Joealitatea Gîrbou (Sălaj) a primit o semnificaţie mitologică deşi el a rezultat prin procese naturale. Există însă cazuri în care forme asemănă
toare cu cele naturale au fost dăltuite de mina omului, ca de exemplu
,,portalurile" şi „figurile" de pe calcarele grotelor din Carpaţii Occidentali şi din Platoul Ohaba (nord-vestul Munţilor Sebeş). Pe seama reliefului cu „fizionomii curioase" din Carpaţii Româneşti (Munţii Ciucaş.
Masivul Ceahlău, Munţii Bucegi, Masivul Piatra Craiului etc) şi din anumite regiuni deluroase (Podişul Someşan) au apărut ipoteze şi legende.
Blcistă păreri despre o origine antropică, manifestări artistice ale un.or
civilizaţii carpatice arhaice.
Studiul proceselor de formare a structurilor morfologice (de ex. relieful antropic al gorganelor de pămînt) constituie pentru geomorfologie o
preocupare de bază, în vreme ce din partea arheoloRilor interesul este
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Iniţi'.:'Ea unui dialog (discurs) tematic de acest gen are numeroase
'temeiuri c:intre care not1.1m: necesitatea găsirii formelor adecvate de spri-jin reciproc al celor două direcţii de cunoaştere, imperativul regîndin1
-a·bordărHor corelative viitoare prin prisma concepţiilor structuralist-siste-mice şi ecologke, nevoia de a ftina tendinţa de distanţare între arheologie ~i ,1..rngntfie ca o consecinţ,i a cadrului organizutoric în care se des1'.1.şoar:1 cercetarea din aceste domenii şi a îngust:'irii prnfilului c:e pregc1t.ire univl'rsitară a specialiştilor ş.a.
O asemenea dezbatere proiectează un cîcrnp foarte larg de probleme,
care nu pot fi examinate în totalitate, într-o lucrare ~curtă. Din acest
motiv ~îrn selectate cîteva aspecte fundamentale.
Abordarea cunoaşterii. Privită într-un context larg, abordarea cunoaşterii porneşte diferit, în funcţie de atitudinea faţă de obiectul ştiin
~,elor respective. Tot~i, pe parcursul dezvoltării acestor domenii de investigaţie s-au înregistrat schimbări însemnate care au apropiat cele
două ştiinţe din multe puncte de vedere. Astfel, geografia a fost considerată mulE1 vreme ca o ştiinţ.:i predominant chorologică, iar arheologia ca
o ştiinţ.:-1 h'mporală, retrospectiv,). Totodată, geografia avea o atitudine
mai mull gcocentristă, în timp ce arheologia una antropocentristă.
În ultima perioadă de timp apur noi premise, dar şi noi necesiU1ţi de
.:propierc dinspre ambele domenii cle cunoaştere. Din latura abordărilor,
geogr<-1fice pot fi evidenţiate următoarrele aspecte cu funcţie de u.propiere:
concentrarea analizei asupra 1iniU!ţ1lor tcritorl(li(• (indircrL'nl c!c mărime,
structur(1, funcţii şi tipuri), creşterea ponderii factornl!!i untrnpic şi a mediului ambiant în interpretarea geografică a rcalit1ţii teritoriale, încadrarea mai ri~:uroasă a fenomenelor geografice într-o scarit temporospaţiCIW.
etc. Dinspre arheologie putem menţiona: aprccien·a civilizaţiilor trecute
ca un „produs" material şi spiritual, spaţial şi h'mporal bine definit, încercan'a ele a explica mutaţiile profunde din anumite perioade prin prisma unor factori complecşi-naturali. sociali, economici etc. Aşadar, convergenţa survine şi din „valul" ecologizării c:ire ..i cuprins ambele domenii de invl:'stigaţie ştiinţificii.
Aspecte ale analogiei şi convergenţei. Un prim aspect, în acest sens,
constă în faptul cei ambele ştiinţe privesc obiectul cercetării prin prismă
kritoriul8. Astfel, un subiect de interes comun este habitatul uman sau
;-;~ezarea, care e5te gîndit ca un sistem teritorial. Noţiunea respectiv:1 Vi-'.::ează, mai întîi, o comunitate umană, care activează sau a activat într-un
ireri'toriu bine conJturat. Este vorba, deci, de un sistem teritorial sau un
l.·cosistem uman, structurat prin integrun:c1 fuctorilor naturali, sociali,
1,;>irituali şi organizatorici. În acest fel, aşezarea umană include necesitahle referitoare la locuinţă, muncă, aprovizionare etc. Deci habitatul uman
s(• constituie c.1 ,,lin mod de viaţ[1" în c:~,e este inco!·por:1t t:!î tip de me-
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1-"ig. iO. c,,,~,-!ul Ilallu· din Copkan, detaliu.

Inter~.sante ni s-au părut sculpturile policrome înfc':"1ţişînd m:1şti de
turci. conuri de pin etc. ce orn<1mcntcuz[1 coronamentul ferestrel:.J:· d~
la etaj a car,telului Haller din Coplean jud. Cluj. Ele sînt opera sculptorului Anton Schuchbaueril (Fig. 10).
Austriecii au construit în oraşul de reşedinţă Alba-Iulia în perioada
1715-17289 o cetate pe care o înzestrează cu trei porţi monumentale
(Fig. 11) frumos ornamentate cu sculpturi în piatră. Acestea au fost realizate de o echipă de sculptori şi cioplitori în piatră din rîndul cărora
documentele au înregistrat doar numele bavarezului J. Konig 10 • Din
păcate starea de simatate a acestor porţi nu este prea bună. Cele mai·
afectate sînt sculpturile de pe coronament, basoreliefurile şi sculpturile
din colţuri. Se constată un atac biologic generalizat (vegetaţii), exfolieri
ale suprafeţei, pierderi de material, prezenţa crustei negre, a eflorescenţelor, a fenomenelor de decoeziune ce dau un aspect nisipos, fisuri.
Pentru a truge o concluzie în legătură cu influenţa mediului înconjurător asupra oprc•relor de artă din piatră am ales înec'"i trei piese care
foiţial au fost expuse în aer liber (în cimitirul vechi al bisericii Sf. Mihail) ca şi exemplele prezentate n,ai sus, dar care în secolul trecut au
fost aduse în interionil bisericii Sf. Mihail c;Hn Piaţa Libertăţii din ClujReper:criul mon1tmentelor din judeţul Cluj, manuscris.
V. Vătăşianu, op. cit., p. 181.
1o V. Vătăşianu, op. ,·it., p._ lf!9; N. Sa bău, Sculptura
.Alba Iulia, în .tl/JACN, XXII!, 1980, p. 125.
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Fig. 11. Poarta I
cetăţii

a
din Alba Iu!ia.

Basorelieful
Biserica
Sf. Mihail din CluiNapo..:a.
·
Fig. 12.

Răstignir~d,

Napoca. Este vorba de: Relieful Răstignirea (Fig. 12) opc•ra lui J. Nachtigall11, basorelieful Sf. Ecaterina de Alexandria (Fig. 13) şi basorelieful
S-f. Mihail (Fig. 14) realizate la începutul .secolului XVIII de meşteri anonimi12. Acestea se află într-o stare de sănătate bună. La colţuri existii
cîteva porţiuni lipsă datorită unei proaste manipulări, în rest nu prezintă
fracturi, pierderi de contur şi zone pulverulente. Excepţie face basorelieful Sf. Ecaterina de Alexandria, care prezintă în zona feţei o suprafaţă fracturată, poroasă ce şi-a pierdut conturul. Explicaţia acestei stări
de sănătate superioară constă tocmai în faptul că această piatră calcaroasă a fost scutită de stressul termic (diferenţele de temperatură ·de la
zi la noapte şi de la vară la iarnă), de fenomenul de îngheţ, în biserică
fiind o temperatură aproximativ constantă pe tot parcursul anului. In
plus aerul din biserică este mai puţin poluat decît aerul din piaţă, unde
traficul este foarte mare.
Vătăşianu, op. cit. , p. 190.
N. Sabău, Sculptura figurativă •.•

u V.
12
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Fig. 13. Basorelieful Sf. Ecaterina de Alexandria, Biserica

Sf. Mihail din Cluj-Napoca.

Studiind din literatura de specialitate apărută în străinătate obser-văm o preocupare foarte serioasă în ultimii 20 de ani în studierea pietrei artistice în vederea păstrării şi protejării ei. După cum arată Giorgio
Torraca 13 pentru a interveni asupra unui obiect de artă din piatră spre
a-l curăţi sau consolida este absolut necesar să cunoaştem „diagnosticul"
pietrei. Tratamentul ce se aplică trebuie corelat cu cauzele deteriorării,
caracteristicile pietrei, condiţiile de păstrare ale acesteia, să nu se facă
un tratament la întîmplare căci el ar putea constitui sursa unor noi degradări. Dar pentru a stabili „diagnosticul" pietrei sînt necesare o serie
de investigaţii.
Considerăm că atunci cînd vrem să studiem o operă de artă din piatră, fie ea statuie sau element de arhitectură, trebuie în primul rînd sl'1
cunoaştem datele de bază legate de istoricul lucrării: cine a creat-o, în
u G. Torraca. Tratamento della pietra nei monumenti principi e metodi, 1975.
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Tig. 14. Baso~clicful Sf. '.l!iltaII, lliserica Sf. c-Iihail d,n l'!11j-X ~.poca.

î,,

•ce perioadă, dacă au mai fost şi alte intervenţii cînd. cine şi
c:, ;cop
a intervenit. Toate acestea.se obţin în colaborare cu istoricul de artă.
Vom trece acum la investigaţii ştiinţifice începînd cu analizele petrografice-mineralogice pentru caracterizarea rocii. Aceste analize se pot
face doar în laboratoare specializate în acest sens. În cazul nostni la
catedra de mineralogie a facultăţii de biologie-geografie-geologie a Universităţii din Cluj-Napoca sau în laboratoarele Institutului Minier. Aceste
analize 14 se pot face secţiuni subţiri la microscopul petrogrnfic (microscop
în luminZ1 polarizată). Se pot astfel recunoaşte mineralele fundamentale
:;;i secundare din rocii, relaţia dintre acestea, structura granulară a diferitelor minerale. Se pot face pe baza proprietăţilor optice determinări de
compoziţie cristalografică. Totodată sînt identificaţi produşii de degradare. Compoziţia mineralografică poate fi determinată calitativ-cantita- ·
tiv folosind metoda difracţiei de raxe x 1 ~. In cazul ~mor obiecte din
marmură din Italia, folosind difractometrul Rigaku :::cnkj cu radiaţie
0

11 G. ,\lessandrini, G. Snle, G. Bi~canti, L. Lazzarini, 'i'he .1\rch of l'eace h
Milan. Researches on stane deterioration, în Studies in conse1·vation, 27 (1982),
p. 8-18; Raffaela Rossi Manaresi, Indagini sulla alterazione delle arenarie di
alcuni monumenti Bologne.~i, în Atti della Accadrmia Fisiocritici Siena, seria XIV,
val. II (1970), p. 289; Kertesz Pal, Kaltai Attila, Nemeth Pal, Petf'Ography and
111Lcrobiology in monuments art objccts preseruation, 'l'he V i:iter,;.aiiowzl restorer
seminar Veszprem, 1985, vol. II, p. 135.
10 G. Alessandrini, C. Manganelli del Fa, P. Rassi Doria, M. Tabasso, S. Vannucci, Artistic stane works. A proposal for lhe unification of the methods of :;&adying stane decay and of controlliii(/ stane cons<-'rcation, în '.!'he con.,l'rt:ation o!
stonl', I, 1975, Boloe-na, p. 6:37.
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CuK 16 au fo:,t identificaţi cantitativ componenţii acesteia: cuarţ, feldEp:1t, calcit, silicaţi şi gips (produs de degradare din crusta neagr:·1).
Microscopul electronic cu baleaj cunoscut în literatura de specialit;:tc sub prescurtarea SE:i.\1 (scanning electron microscop) se foloseşte azi
tot mai mult în stabilirea „diagnosticului" pietrelor „bolnave" 1i. Cu ajutoI"11l lui se obţine o imagine tridimensională foarte mult m,}ritt1 (5005000 de ori) a cristalelor. Se pot stabili caracteristicile morfologice ale
rocii, zonele „sănătoase şi bolnave". Pe această cale s-a dovedit cii crusta
neagră nu are un rol protector ci este brăzdată de canale şi cratere ce
permit mişcare:.i apei de la exterior spre i~1terior şi invers. Se poate 1)1"·mc'iri în detaliu mecanismul de recristalizare a sărurilor solubile 1 q, morfologia creşterii cristalului în spa:,iul existent în interiorul rocii '!Î astfel
i:e poate explica presiunea, apCtsarea, pe care o exercită cristall!l not:
formut asupra pietrei.
Degradările observate microscopic la nivelul structurii microcristaline
a pietrei, microscopic au diverse cauze. In porii pietrei se pot forma cristale de gheaţă sau pot cristaliza unele săruri solubile ca atare sau sub
form,'i de cristalohidraţi. Să luăm în detaliu aceste fenomene care produc
o gravă degradare a pietrei. Apa existentă în interiorul pietrei prin ciclul
de îngheţ-dezgheţ constituie un mare duşman al pietrei. Astfel la 0°C apa
îngheaţă mărindu-şi volumul cu 90/o foţă de lichid. Cristalul nou forma:
exercită o presiune hidrostatică asupra pereţilor din piatră. Rezisten'.;a
superficialfl ::1 pietrei se va opune acestei forţe, dar fenomenul are loc
simultan în diferite zone ale obiectului, acolo unde porii sînt saturaţi cu
apă, are loc astfel o slăbire a coeziunii interne a pietrei. Dacă
mai ţi
nem seama de faptul că iarna nopţile sînt geroase cu temperaturi mu:~
sub 0°C, iar ;--:iua bate soarele încălzind şi topind gheaţa la obiectele din
piatră aflate în bătaia lui ne dăm seama că ciclul îngheţ-dezgheţ
se
repetă de cîtcva zeci de ori pe an în cîteva zeci de mii de puncte (căci
piatra este un material poros) distrugînd astfel coeziunea internă a pietrei. Dar apa este bcgată în săruri solubile (indiferent că este apă de
ploaie sau de infiltraţie) a căror concentraţie se schimbă odată cu formare.a unor cristale de gheaţă. Să ne imaginăm un por (Fig. 15) în oa-re
se formează un cristal de gheaţă care creşte pe baza apei extrase din
capilare. Se modifică concentraţia în săruri solubile de la C 1 iniţial la
C 2 >C 1 după îngheţ. Apare astfel şi o presiune osmotică asupra pereţilor
porilor. Forţa care acţionează asupra coeziunii interne a pietrei este
aoum formată din presiunea hidrostatică (datorită oristalului de gheaţă)
şi presiunea osmotică (datorită modificării concentraţiei sărurilor solubile). Concentrarea în săruri la suprafaţă duce la cristalizarea lor, apar
eflorescenţe.
18 L. Falciai, R. Pellizzer, R. R. Manaresi, G. Sabatini, Ricerche sui fenomeni
di rlegradazione chimico-fisica in alcuni monumenti senesi e sui possibili criteri
di protezione e consolidamento, în Atti della Accademia delle Scienze di Ferrara.
voi. 49 (1971-72); R. R. Manaresi, Indagini sulla alterazione, p. 290.
17 S. Z. Lewin, A. E. Charola, SEM in the diagnosis of ,diseased" stane;
G. Ale!:',:'nJ:-ini şi colab. Thc Arch of Peace, p. 8-18.
18 S. Z. Lewin, A. E. Charola, Aspecte ale creş!erii cristalelor ,:i a me-:anismului de recristalizare dezvăluite de SEM.

884

MUZEOLOGIE. RESTAURARE -

CONSE~VARE. P.\TRIMONW

de
gheată

a a din
capilare
Fig. 15. Formarea cristalului de

gheaţă,

detaliu schematic.

La temperaturi ridicate prin evaporare apa migrează din interior
spre exterior purtînd cu ea sărurile solubile. In anumite condiţii acestea
cristalizează, dar spaţiul dintre pori este de multe ori insuficient.
Se
exercită astfel o presiune· asupra pereţilor porilor numită presiune
de
cristalizare. Ei i se opune rezistenţa mecanică a pietrei. Fenomenul se
repetă ori de cite ori pătrunde apa în obiect.
Unele săruri au proprietatea de a forma cristalohidraţi, adică substanţe cristaline ce conţin şi molecule de apă, de exemplu:
CaSO~ X
2H 2 O, sulfat de calciu cristalizat cu două molecule de apă, adică gipsul.
Gipsul este unul din componentele crustei negre ce apare la suprafaţa
obiectelor din marmură sau calcar. Un alt exemplu este Na 2 SO 4 X 10H2O,
sulfat de sodiu cristaliz,1t cu zece molecule de apă, pr.ezent şi el în obiectele din piatră pe bază de carbonat de calciu. Dacă considerăm „V" volumul sulfatului de sodiu anhidru atunci pentru cristalohidratul cu zece
molecule de apă vom avea un volum „4V". Vedem din acest exemplu
că prin formarea cristalohidratului se va exercita asupra pereţilor porilor o presiune de 4 ori mai mare ca în cazul cristalului obişnuit. Aceasta
se numeşte presiune de hidratare. Cristalizarea se face în primul rînd
în porii largi, creşterii cristalului i se va opune rezistenţa mecanică a
pietrei, dar la un moment dat aceasta nu mai rezistă şi se produc fracturi. Are loc şi un fenomen secundar datorat micşorării secţiunii porilor în urma depunerii cristalelor sărurilor solubile. Micşorarea secţiunii
favorizează fenomenul de capilaritate, zona umedă extinzîndu-se.
In
concluzie putem spune că fenomenul complex de cristalizare a sărurilor
solubile în porii pietrei distruge coeziunea acesteia prin forţe de natură: hidrostatică, osmotică, de cristalizare şi hidratare.
Pe baza rezultatelor investigaţiilor mineralogice se poate tace o
,determinare a originii, carierei, de unde a fost &dus;:) piatrc1. Tot mai
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mult se folosesc azi metodele de analiză ale fizicii nucleare 19 (activare
cu neutroni, fluorescenţă de raze X) de identificare a elementelor în urme
în operele de artă - marmură în special - şi din cele mai cunoscute
cariere pentru a putea face o atribuire exactă a sursei de materii prime
folosite de marii maeştri. Este necesară cunoaşterea carierei în vederea
folosirii aceluiaşi material în tratamentele de conservare şi restaurare.
Informaţii deosebit de preţioase asupra degradării pietrei se obţin
prin analizarea unor parametri fizico-mecanici ai pietrei. Astfel de teste
se fac în laboratoarele specializate în analizarea materialelor de construcţii.

Porozitatea, adică volumul total ocupat de pori, este o proprietate
primă importanţă în caracterizarea pietrei. Cunoscînd structura poroasă a operelor de artă din piatră se pot determina proprietăţile meca-

de

nice de rezistenţă şi duritate, se poate stabili tratamentul cel mai adecvat de intervenţie. Studiind mai multe probe din diferite locuri ale operei de artă precum şi de piatră originară, acolo unde este posibil, se stabileşte gradul de încărcare al pietrei adică în ce măsură a fost modificată structura sa originară de agenţii naturali (depuneri, fenomene de
cristalizare şi recristalizare, consolidări, efecte ale fenomenului de îngheţ-dezgheţ). Dintre metodele folosite pentru determinarea porozităţii
amintim: metoda gravimetrică 20 • Prin această metodă se poate determina:
densitatea de volum, densitatea absolută, volumul total, permeabilitatea
la aer, mărimi ce sînt corelate cu structura poroasă a pietrei. Alt parametru legat de structura pietrei este parametrul de distribuţie a porilor,
adică aşezarea în spaţiu (volumetric) a porilor deschişi. Se poate determina pe baza relaţiei ce există între presiune şi cantitatea de lichid reţinută în
materialul poros. Ca lichid se foloseşte apa 21 sau mercuruF 2 •
Absorbţia apei de către piatră respectiv afinitatea acesteia la apă se
poate exprima prin mai mulţi indici 23 : umiditate, coeficientul de saturaţie, coeficientul de absorbţie, coeficientul de conductibilitate. Umiditatea
reprezintă conţinutul de apă în condiţiile mediului natural de existenţă
al obiectului (pietrei). Coeficientul de saturaţie sau impregnarea relativ,·1
reprezintă raportul dintre volumul apei prezente în pori după completa
scufundare în apă la presiunea atmosferică pentru un timp definit şi
volumul total al porilor. Coeficientul de absorbţie al apei reprezintă raportul dintre cantitatea de apă absorbită pe unitatea de suprafaţă şi ră
dăcina pătrată a timpului ( ✓ tT Coeficientul de conductibilitate a vapo19 L. Rybach, H. U. Nissen, Fission track analisis of Mn and Na in Greek marbles, in J. Radioanalytical Chemistry, 1965, vol. I, p. 10; L. Lazzarini, G. Moschini,
B. M. Stievano, A contribution to the identification of Italian, Greek and Anatolian
marbles through a petrological study and the evalution of Ca/Sr ratio; Idem, Some
e:remples of identification of ancient marbles through a petrological study and the
evalution of Ca/Sr ratio, în Quaderni, 9 (1980), Venezia, p. 9 şi 35.
20 J, Ashurst, Testing porous building stane, în The arhitectural press, London 1977; Recommended teste to measure the deterioration of stane and to the effec1 i vc rie ,s of t real ment method:;, în Recommandation provisoircs, 25 PEM, (Protection
et erosion cles monuments), p. 175; P. Rossi Dor ia, Laboratory tests on arl.istic:
stone works, în CNR 1979, p. 14.
21 Recommended tests .. ., p. 189 .
. tt Uecommended tests, p. 192; Marc Mamillan, Noui,caux connaissances dans
la protection des pierres de constructions.
c".l Uecommended tests ••. , p. 196.
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apă se defineşte atunci cînd are loc şi
pătrundere a lichidului în materialul poros.
apă este cauza unor fenomene de degradare

rilor de

fenomenul de difuzie, de
Afinitatea pietrei faţă de
des întîlnite şi care sînt
deosebit de grave. Este vorba de fenomenele amintite mai sus de îngheţ-dezgheţ, cristalizarea sărurilor solubile, formarea cristalohidraţilor.
Coeziunea internă a pietrei poate fi e~rimată şi prin rezistenţa la
rupere şi comprimare 24 (cu ajutorul dinamometrului). De menţionat faph1l că pentru astfel de analize este nevoie de o cantitate import:mtă de
materiaJ (eprubete de 5 X 5 cm. pentru fiecare determinare în parte)
Dacă în cazul monumentelor de arhitectură din parament se pot obţin~
aceste cantWi.ţi de materid fără să se afecteze valoarea artistică, la sculptur:1 nu se poate pune problema decît a prelevării unor cantităţi infime.
Cu ajutorul acestor investigaţii fizico-mecanice se pot stabili modifică
rile în structura pietrei: aşa numitele degrndări fizice de „ţinută şi as pcct". Ele vor completa investigaţiile chimice în explicarea fenomenelor
de modificare a compoziţiei interne a pietrei. Deci următoarea etapă d~
cercetare este cea a investigaţiilor chimice.
In primul rînd se determină conţinutul în carbonat de calciu fol:Jsind acid clorhidric 10¾25 dacă: avem o efervescenţă rapidă este vorba
de calcar sau marmură (forme diferite de cristalizare a carbonatului de
calciu); o efervescenţă lentă are dolomita (carbonat de calciu şi carbonat
de ma~neziu), calcarul nrgilos sau un conglomerat de ciment calcaros;
iar nici o efervescenţă în cazul rocilor silicoase (gnais, granit, andezit).
Compoziţia pietrei se poate determina cantitativ prin dozarea oxizilor2 'i.
Apa (H 2O) prin încălzire la 105°C pînă la pondere constantă, cîntărire
şi determinarea astfel a pierderii în greutate. Este vorba atît de apa fixată fizic în piatră (umiditatea), dar şi de o parte din apa de cristalizare
Glpsul CaSO 1 X 2E 2 O, produs de alterare al carbonatului de calciu încălzit la 100-125°C pierde 75¾ din apa de cristalizare transformîndu-se
in ipsos CaSO 4 X l/2H 2O, încălzit la 200°C elimină apa în întregime formîndu-se carbonatul de calciu anhidru. Cristalohidraţii sărurilor solubile
şi al unor aluminosilicaţi pierd prin încălzire apa de cristalizare. Bioxidul de siliciu (SiO 2) se poate determina gravimetric în rezidiul extractului clorhidric calcinat apoi la 900°C. Bioxidul de carbon (CO 2) poate
fi dc)zat cu aparatul Baur-Cramer sau determinat prin microdifuziune
Conway. Oxidul de calciu şi oxidul de magneziu se pot determina cantitativ dozînd calciu şi magneziu prin metoda complexmetrică sau prin
fotometrie de absorbţie atomică. Lianţii organici se pot determina gravimetric prin măsurarea pierderii în greutate la fierberea probei 2 ore., Recorr.mcnded tests .... , p. 217.
L. Lazzarini, La pulitura dei materiali lapidei

~5

de

construzione

scultura,

CEDAM, Padova, 1981, p. 1.
26 E. Te\kniene, Analy!ie, conservation et restauration de clcror cn stuc d~·
reglise St. Paul et St. Pierre de Vilnius, in The conservation of stone, 1981, Bologna, vol. II, p. 781; Dupes Michel, Methodes d'analyse chimique appliques a
l'etude de l'alt-5ration et ae Ia conse;-uation des matzriaux pierreu.r, în '.!'he ,·r,nwrvation of stane, 1981, Bologna, voi. II, p. 455-464; Diagnostic et traitement des
maladies de la pierre, în La vie mysterieuse des chefs d'oeuvres, la science au
,\2rvicc c!.c l'art, Paris, 1980, p. 134.
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microcristalografice se pot identifica

În faza următoare determinărilor de compoziţie se analizează săru
rile solubile. Sărurile solubile sînt' produşi de alterare ai pietrei care se
formeazC:1 datorită: acţiunii apei (de infiltraţie, ploaie sau condens), a
agenţilor de poluare din aer (aerosoli, gaze) sau a unei curăţiri anterioare
necorespunz~1tuare. Ele se identifică din extractul apos a unei probe de
piatr{1 fin divizate. În funcţie de dotarea laboratorului se pot face analize calitative sau calitativ-cantitative. Practic am făcut doar determinări

calitativ-semicantitative, folosind

reacţiile

-Clasice ale microchimiei ana-

litice calitative pentru identifkare·a ionilor din soluţie 2 ~. Preţioase au fost
informaţiile primite din unele articole de specialitate 29 . Pentru sulfaţi,
foarte des întîlniţi ca produşi de degradare ai carbonatului de calciu în
gips, sulfat de sodiu, sulfat de magneziu, sulfat de potasiu etc. am folosit ca reactiv specific clorura de bariu (BaC1 2 ) soluţie 0,5 N cu o uşoară
acidulare cu acid clorhidric diluat. Gipsul poate fi uşor recunoscut prin
metoda microcristalografiei datorită cristalelor aciculare caracteristice.
(Practic se las;) picZ1tura de extract apos uşor acidulat la soare să se evapore). Spectrofotometrie ionul sulfat poate fi dozat cantitativ30 • Deosebit
de interesant p0ntru rocile calcaroase ni s-a părut testul de culoare al
gipsului cu chinalizarina·11 , soluţie 2,5 X 10-2 O/o în prezenţa hidroxidului
de potasiu soluţie 2N. Crusta neagră mult întîlnită pe obiectele din piatrc'i calcaroasă expuse în aer liber conţine mult gips. Dacă proba de piatră este înglobată în răşină (Nestrapol sau UHU am folosit noi) şi apoi
bine şlefuită se poate foce acest test. Se imersează proba 30 de minute
în soluţia de chinalizarină, se spală bine şi apoi la stereomicroscop se
observă că gipsul s-a colorat în albastru violet, iar calcitul nu şi-a schimbat culoarea (Fig. 16).
Clorurile apar ca produşi de degradare mai ales la obiectele aflate
sub influenţa aerosolilor marini, sau în soluri bogate în clorură de sodiu.
Pentru identificarea ionului clorură am folosit reacţia clasică cu azotat
de argint v~r;N01) ',O}u"ţie 0,1 N a extractului apos acidulat cu acid azotic diluat. Cu o dotare corespunzătoare ionul clorură se poate doza32
prin metoda colorimetric[i (cu sulfocianur[; mercurică şi perclorat feric)
sau t1;rl:-idirr:2tric.
" 7 S.
Ornella, Z. Andreina, Monoh).!drate and dihydrate calcium o:i:alate in
Uving li'.·/:cn i;zcrustations biocleteriornting marbles culumns of the Rasilica of Santa
Maria A.,sun'a on the islancl of Torc<>llo (Venice), în The conservation oj stane,

HJ81. Hn!ogna, Yol. Il, p. 37'.l.
a,

T,1nannc>,:, ,.l,,alizr,

cal-ilativă

o

combinaţiilor

a11orr1nnice prin mr•toda ana-

picături, Bucureşti,
calitativă, Bucureşti, 1954;

1958; R. Ripan, E. Popper, C. Liteanu, Chimie analitică
Gr. Popa, A. Paralescu, Chim:c analitică, Bucure'iti,
1977, p. 896.
·
Zll A. Arnold, Determination of mineral salts from monuments, în Stuclies in
conservation, 29 (Hl81), p. 129-138,
'"' n. R. Manaresi, Indagini su/la alterazione .. ., p. 29:l.
31 Pi"nik de Hemu, Tests de coloration de surface appliques a l'alteration de.~

lizei în

calcaires.
ii C. Litea.m1, E.

Hopîrtean, Chimie

analitică

cantitativă, Uucureşti,

1972.
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CRUSTA NEAGRA
GIPS
CALCAR

Fig. 16.

Reacţia

de culoare a gipsului, detaliu schematic.

Azotaţii şi azotiţii apar mai ales la obiectele din piatră acoperite cu
excremente de păsări. Pentru identificarea azotaţilor solubili ne-am folosit de proprietatea de oxidant al acestuia. Sulfatul feros în exces în
prezenţa acidului sulfuric concentrat reduce acidul azotic la monooxid
de azot formînd o combinaţie brună (FeS0 4) X (NO) y ce apare ca un inel
la suprafaţa lichidului din eprubetă. 2FeS0 4 + 2NaN0 3 + H 2S0 4 2NO + Fe2 (S0 4)a + Na2S0 4 + 2H20. Mult mai sensibilă este reacţia cu
difenilamină în acid sulfuric concentrat. Acidul azotic oxidează difenîlamina la tetrafenilhidrazină albastră violet. Nu este o reacţie specifică
azotaţilor ci mai mult oxidanţilor, dar în contextul nostru, al sărurilor
solubile din piatră, nu sînt prezenţi alţi oxidanţi doar dacă avem o cantitate mare de material organic. Dificultăţile ce intervin la identificarea
azotaţilor se datoresc faptuilu'i că anionul azotat nu dă reacţii de
precipitare prin cationi, toţi azotaţii metalelor sînt solubili în apă. Prin aceleaşi teste au fost identificaţi şi anionul azotat şi azotit. Aceşti ioni se pot
determina cantitativ prin metoda colorimetrică folosind acid fenildisulfonic 200/o (după ce în prealabil am îndepărtat clorurile) pentru azotat
şi reactiv Griess (naftilamină şi acid sulfanilic în acid acetic)
pentnt
azotit.
Alţi anioni ce pot exista în extractul apos al probei sînt: fosfat
(P0 4)3- provenit de la excrementele de porumbei, se poate determina
spectrofotometrie; florură (F"-) şi formiat (COO-) rămaşi de la curăţiri
anterioare, se pot determina prin metoda potenţiometrică.
Dintre cationi am identificat ionul feric (FeH) cu tetrasulfocianomercuriatul de amoniu (NH 4MHg(SCN) 4] reacţie foarte sensibilă ce dă o
coloraţie roşie sînge. Ionii de sodiu (Na+), potasiu (K+), magneziu (MgH),
calciu (CaH) se pot identifica şi chiar doza uşor prin spectrometrie de
absorbţie atomică. Ionii de sodiu şi potasiu se dozează prin spectrometrie de emisie în flacără. Deoarece noi nu dispunem de acest aparat am
recurs la ajutorul laboratorului de analize al Spitalului Clinic numărul
III din Cluj-Napoca unde se fac în mod curent analize de sodiu şi potasiu din sînge prin această metodă.
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La obiectele ce au fost consolidate cu hidroxid de bariu şi uree (procedeul Lewin) putem identifica ionul de bariu (Ba2+) şi chiar doza gravimetric.
Rezultatele investigaţiilor calitativ-semicantitative pe care le-am
efectuat le-am exprimat după modelul lui G. Alessandrini .,++11 preponderent; ,,+" prezent; ,,u" urme; ,,-" lipsă33 •
Investigaţiile biologice sînt necesare pentru a stabili dacă cauzele
degradării sînt datorate unor vietăţi sau altor cauze. Se pot face teste
microbiologice de identificare 34 a bacteriilor (microorganisme autotrofe)
producătoare de acid sulfuric (thiobacillus) sau de acid azotic (nitroso-.rnonas, nitrobacter), a ciupercilor, a algelor, muşchilor şi lichenilor. Aceste
vietăţi prin modul lor de a trăi distrug piatra. Investigaţiile biologice nu
fac obiectul studiului de faţă.
Probele pentru analize se prelevează din diferite zone cu forme de
degradare diversă de la suprafaţă şi din profunzime ajungînd pînă la
nucleul sănătos. Atragem atenţia că prin prelevarea probelor nu trebuie
să se aducă nici un prejudiciu valorii artistice a operei de artă.
Pentru a explica fenomenele de degradare a pietrei sînt absolut necesare studii asupra mediului în care se află opera de artă. Dacă după
intervenţia de conservare-restaurare i se va schimba locul, trebuie cu··noscute din timp noile condiţii de existenţă înainte de alegerea tratamentului optim de intervenţie. Sînt deci necesare studii asupra poluării_ atmosferice. Parametri urmăriţi sînt: temperatura, umiditatea relativă, direcţia şi intensitatea vîntului, particolele în aerosoli, concentraţia în bi oxid de s'llllf, acid clorhidric, acid suLfuric, prezenţa -unor anicrooirgianisme
ce ar putea cataliza reacţia de oxidare a bioxidului de sulf, sau alte
microorganisme. Folosind metoda difracţiei de raze X pe lingă parametri
mai sus enunţaţi au fost determinaţi produşii de degradare prezenţi în
piatră. Prezentăm aici rezultatele cercetătorilor italieni obţinute pe obiective din marmută la Veneţia 3 ·'. ln atmosferă au fost identificate particole
de apă, de cărbune (de la combustia lemnului}, metale grele provenite de
la poluarea industrială (fier, zinc, cupru, nichel, crom, mangan), bioxid
de sulf, hidrogen sulfurat (de la combustia autovehicolelor şi de ln încălzirea cu lemne şi cărbune}, ioni sulfat, clorură (sub formă de clorură
de sodiu şi acid clorhidric proveniţi de la aerosolii marini). Dintre produşii de degradare aJU fost identificaţi: 1.) GLps,ul în primul rin<l în ·crusta,
dar şi în profunzime provenit în urma reacţiei dintre carbonatul de calciu şi acid sulfuric CaCO3 +H 2SO 4 +H 2O-CO 2~CaSO 4 +2H 2 O. Acidul sulG. Alessandrini şi colab. The Arch of Peace .. .• p. 8-lR.
A. Blanc, C. Jaton, G. Oria-I, Etude des materiaux et des alterations de la
Jai;ade de Natre-Dame la Grande de Poitiers avant restauration, în The conservation of stane, 1981, Bologna, p. 351; Marisa Tabasso Laurenzi, G. Torraca, Marno
materiali lapidei, p. 56; M. Monte Sila, G. Tarantino, The metabolic state of microorganismus of the genus Thiobacillus on stane monuments, în The conservation
v_f stane, 1981, Bologna, voi. II, p. 17î.
35 Vasco Fassina. The pur.mit of atmosphel"ic polluants and of deterioration
of stoneworks in Venice; G. Bisconti, S, Dia11<1, V. Fa.ssina, The influence of atmo.; ..
33

34

pheric polluant,ţ on the deterioration of mural naintinqs in the Scrovegni Chapel
in Pad1.1.a; V. Frassina, L. Lazzarini, G. Bisconti, The effect of atmospheric pollucnts
,on the black crust deposit on Venice marble.
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furie este un agent poluant pe baz[1 de sulf (vom reveni mai tîrziu asupra
modului de formare al acestuia).
2.) Clorura de calciu hidratată cu 6 molecule de apă, se formeată
în urma reacţiei dintre carbonatul de calciu din marmun"t si acidul clorhidric prezent în aerosolii mann1 (H~0 4 + NaCl-+ HCI+ Na 2 S04 ~
CaC03 + 2HCl _, CaCl~ + CO 2 + H 2 O; CaCl 2 + 6Hp -~ CaCll X 6H 2 0)'.'
3.) Sulfatul de sodiu anhidru şi cel hidratat cu 10 molecule de apă
identificat în eflorescenţele de pe piatră provine din reacţ,ia dintre clorura de sodiu şi acid sulfuric, agenţi poluanţi din aer, fiind o sare solubilă ea se dizolvă în picăturile de apă din aer şi sub formă de soluţie
piitrunde în porii pietrei unde cristalizeazt1 o dată cu evaporarea apei
(2NaCl + H~0 4 --+ Na 2 S0 4 + 2HC1).
4.) Clorura de calciu, clorura de sodiu, sulfatul de sodiu şi alte să
ruri solubile au fost identificate în fisurile interioare mult mai în profunzime ca şi gipsul sau sulfatul de calciu anhidru datorită diferenţelor de
solubilitate. Sărurile solubile pătrund în porii pietrei, cînd apa se evaporă acestea cristalizeaz,i. Datoritii tensiunilor mecanice ce apar în piatră
datoritei încărcării acesteia cu material se produc fisuri, fracturi.
5.) Săruri de calciu şi fier ale acidului oxalic hidratate ce au o posibilă origine biologică.
6.) C,irbune şi substanţe organice neidentificate. Se fac şi alte studii
de poluare de exemplu specialiştii cehi36 au examinat gipsul din crusta
neagră de pe monumentele de arhitectură din Praga pe baza raportului
izotopic 12Sf14 S corelat cu rezultatele obţinute la analiza 34 S din bioxidul
de sulf, gaz component în aerul poluat, în diferite zone ale oraşului. Necesitatea acestui tip ele studiu a apărut în cazurile în care fenomenele de
degradare nu se puteau explica numai prin reacţiile fizico-chimice sau
· biologice.
Sînt cazuri în care sculpturile în piatrii sînt acoperite cu straturi
de culoare. Este vorba de sculpturi policrome astfel concepute chiar de
artist de exemplu: basorelieful policrom Maria de Loretto de la Biserica Franciscană din Clruj-Napoca; blazonul lui Iosif al II-lea; capul de
turc şi conul de pin elemente de ornament de pe faţada castelului Haller
clin Coplean; sau de sculpturi ce mt fost acoperite mai tîrziu cu ~traturi
de vopsea pe tonu suprafaţa, de exemplu: statuile de pe coronamentul
palatului Banffy; statuia Sf. Anton de Padua de la Biserica Franciscană;
~au c!oar unele por'.iuni au fost acoperite cu strat de culoare pentru a
scoate în evidenţă unele elemente, de exemplu basorelieful Răstignirea
din Biserioa Sf. Mihail. Exem;plele citate se r-eferă doar 'la operele de
perioadă barocă ce au fost analizate din punct de vedere chimic rl!" autor,
desigur c,'i există şi alte exemple. Pentru idC'ntificarea straturilo, de culoare s-au făcut analize de pifimenţi şi de tehnică. Metoda de :malin}
folosită, în general, a fost cea ;i microchimiei analitice calitative şi într-un caz metoda spectrochimic[1:i.. De mare ajutor ne-au fost indicaţiile
38 F. Bu<;ek, .J. Sramek, Sulfur isotnpc~ in th<! stwly nf storze mo,:ztment.~ conservation., în Stuclies in conservation, 30 (1985), p. 171.

37 Muliume-,c pe această cale domnului A. Şerbtmescu de la Facultatea
de
chimi" a Universităţii din Cluj-Napoca pentru ajutorul dat la realizarea unor analiz(' "]Xdrale.
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bibliografice ale lui J. Plesters38 şi Z. Szab639 • Există metode moderne
de analiză a pigmenţilor de pe piatra policromă 40 , dar pînă în prezent
pentru noi inaccesibile.
Toate investigaţiile întreprinse aşa cum le-am prezentat mai sus ne
permit sL·1 identificăm cauzele degradării pietrei. Acestea sînt: 1.) Cauze
fizice şi anume: - Stressul termic - adică variaţiile de temperatură în
,ciclul zi-noapte ce determină variaţii de volum la piatră şi la apa con-~inută în pori. VîntL:l - prin acţiunea abrazivă a particolelor solide,
prin acţiunea de ud~ire şi uscare a sărurilor din aerosoli ce determină
implicit fenomenele de dizolvare şi cristalizare. Fenomenul de udare-uscare la suprafaţa pietrei este foarte periculos atunci cînd avem apă de
c-ondens. ln acest caz apa este dispusă ca un film subţire pe suprafaţa
pietrei fiind atras de forţele de tensiune superficială, forţe: ce depind de
natura pietrei (structura porilor şi forţele de coeziune internă). Apa este
„respinsă" de pe suprafaţa materialelor cu porozitate mică şi elasticitate
mare (ex. cărămida arsă) este bine fixată de materialele poroase ca gresia şi calcarul. Conţinutul în agenţi poluanţi solubili sau suspendaţi în
~pă este mai mare în cazul apei de condens decît a celei de ploaie şi în
r,lus această apă „staţionează" pe piatrr1 nu o „spală". Din aceste motive
fenomenele de degradare ce se produc sînt mai puternice. La udare are
Ioc un atac acid, este vorba de atacul acizilor poluanţi ce dizolvă piatra
formînd o crustă pulverulentcl. La uscare are loc cristalizarea siirmilor
solubile din apă prln efluorescenţe dacă fenomenul are loc la suprufaţă,
sau subfluorescenţe, căci vîntul favorizează evaporarea apei dln porii
..:naţi la cîţiva milimetri adîncime (Fig. 17 şi 18). ln acest caz tensiunea
•t: .1 care ;_,y1ast1 cristalele asupra pereţilor porilor spre e-xterior poate fi
rr:ai man: c:a rczisienţa mecanică a pietrei şi ca atare se produc exfolieri,
fracturi. Ciclul îngheţ-dezgheţ are cele mai nefaste efecte asupra
rocilor calcaroase. 2.) Cauze chimice datorate apei cu :1r~enţii poluanţi pe
c.ire îi poartă (bioxid de carbon, bioxid de sulf, trioxid de sulf, hidrogen
sulfurat, clorură de sodiu etc.) prin atacul acid şi al celorlalte săruri. In
cazul nostru al rocilor pe bază de carbonat de calciu, bioxidul de sulf s-a
dovedit agentul de degradare cel mai agresi,·. D~ir de unde apare bioxidul
de sulf? El este un produs al combustiei cărbunilor naturali pentru în-călzirea locuinţelor şi a gazelor .de eşapament ale autovehiculelor. Prezentăm mai jos· cîteva moduri de acţionare a bioxidului de sulf pe m..itcrial calcaros 41 (fig. 19).
Dintre variantele prezentate cea mai întîlnită este cca de trecere de la
bioxid de sulf la acid sulfuric, care transformă calcarul într-o sare mai
solubilă gipsul (SO~....,.. Hz--',O~--;.- CaS0 4 ~ 2H 2 0). Transformarea bioxiduas Joyce Plesters. Cross sections and chemical analysis of paint samples, în
Sl11,dies in conservation, 2 (1966), p, 110.
39 Z. Szabo, Identificarea vopselelor de origine anorganică prin analiza pidturilor (trad. de Timiş Gavrilă).
40 T. Tuurnala, A. Hantojarvi, K. Harva, Nondestructive analysis of paintings
b,1 PTXE o,u/ l'TGI·:, în Studies in conserva/ion, 30 (19C5), p. 93; L. Stodulski, K
Farrell, R. · Newman, ldentification of ancient persian pigments from Perscpolis
cml J>asargadac, în .Stadies in conservation, W (Hl8 l). p. 143; L. Lazzarini, f'. !VI.
Schwartzbaum, T/w terhnicn.l c:raminatinn awl r,,,torrttion of the paint.in'ls ri' t ,.,.
dome of the Acsa Mos(Jue Jerv.saleum, în Studie, in ron,eri·ation, 30 (1985). p. l '!fi.
41 G. Torraca, Porous building matcrials, în Matr>riale science f gr archilec1ur1i1.l (·onsen:ati(m. R'..,mu, 1981, p. :l!J.

892

MUZEOLOGIE. RESTAURARE -

Cri

CONS.ERVARE. l'ATRIMONIU

ale ale

.,·

....

EFLORESCENTE
Fig. 17.

Eflorescenţe,

detaliu schematic.

\/·evaporart? >Vmigrare
.
SUBFLORESCENTE
~

Fig. 18.

Subflorescenţe,

detaliu schematic.

~ui de sulf 'la acid 91.11furic se fare printr-o reacţie de oxidare catalizată
de particolele metalice existente în atmosfera oraşelor industriale (elemente de poluare) şi a vaporilor de apă. Urmează atacul acidului cu forTllarea crustei negre. Bioxidul de sulf se poate transforma în acid sulfuric şi sub acţiunea sulfobacteriilor dacă concentraţia în bioxid de sulf
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oxidat

•O2

Cosq, seu (NHl)fCl
!oernc:n' l
Fig. 19. Acţiunea bioxidului de sulf asupra materialului calcaros,

<leta!iu schematic.

(50-100 p.p.m.) şi există Thiobacillus. Dar este mai rar
un exemplu care dovedeşte necesitatea unor investigaţii specifice biologt\..c în stabilirea cauzelor degradării. In cazul marmurei în paralel cu transformarea carbonatului de calciu în gips are loc
un fenomen de dizolvare a marmurei cu formarea unor sfere minuscule
de calcit. Transformarea are loc conform schemei de mai jos. Apa de
ploaie încărcată cu bioxid de carbon dizolvă carbonatul de calciu (marmura) formînd bicarbonatul de calciu solubil care mai apoi la evaporarea apei precipită ca şi calcit (în sistem trigonal romboedric) (fig. 20).
Astfel suprafaţa lucioasă caracteristică marmurei devine grunjoasă datorită cristalelor de calcit care se aglomerează în sfere situate la distanţă
mare una faţă de alta (porozitate mare). Caldtul este puţin rezistent 42 la
variaţii mari de temperatură deoarece la cald cristalele de calciţ expandează după axa principală a cristalului (într-o singură direcţie), iar la
răcire se contractă de-a lungul axelor transversale. Drept rezultat cristalele vor fi împinse una în alta sau se vor depărta, se distruge astfel
coeziunea internă. In plus calcitul prezintă şi fenomenul de clivare adică
de rupere pe direcţia preferenţială a feţei romboedrice. 3.) Vegetaţii sau
este
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42 G. Torraca, Stone deterioratioR an.d related
PARKS, Jg78, vol. III, nr. 2, p. 16.
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<-1ltfel spus atacul biologic datorită bacteriilor, algelor, mucegaiurilor, lichenilor, moluştelor şi a vegetaţiilor superioare.
Se vede clar din această înşiruire că apa este duşmanul numărul
,mu al pietrei. Dacă ea nu există nu au loc nici fenomene fizice nici
chimice nici biologice•3 •
Odată cunoscut „diagnosticul" pietrei altfel spus degradările pe care
}e-a suferit precum şi cauzele ce le-au generat, cu informaţiile primite
din literatura de specialitate se poate trece la curăţirea, consolidarea şi
chiar restaurarea obiectelor din piatră. în ţara noastră problema conservării şi restaurării pietrei artistice a fost mai puţin abordată. Amintim
aici lucrările inginerului Ion Istudor de la Basarabi44 - Investigaţii şi in'. ervenţii de conservare a unor monumente rupestre din cretă; Colocviul
:nternaţional de la Suceava 45 în problema conservării picturii murale la
mănăstirile din nordul Moldovei; Ion Budileanu46 materiale folosite la
conservarea pietrei - şi lucrările subsemnatei în colaborare cu Mihaela
Bodea 47 - referitoare la conservarea a două sculpturi baroce de la Biserica Franciscană din Cluj-Napoca.
Prezentăm mai jos extrase din literatura de specialitate cîteva met '.1de de curăţire a pietrei calcaroase48 :

I. -

Metode uscate

Desprăfuirea se foloseşte pentru îndepărtarea prafului şi a altor depuneri uscate de pe suprafaţă, puţin aderente, cînd suprafaţa pietrei este
c0mpactă şi nu pierde material. Se face cu perii moi, nu dure cci.ci acestea
rroduc rhicrofisuri în care apa poate pJtrunde şi astfel fenomenele de
l'.Jegradare se accentuează.
Sablarea este o altă metodă de curăţire folosită pentru îndep:trtarea
crustelor dure şi rezistente în cazul unor monumente. Se folosesc abra-zivi ca: nisipul foarte fin, silicaţi de aluminiu, corindon (Al:P:i), olivina
(silicat de fier şi magneziu), şpan de oţel, suspendaţi 'într-un curent de aer
(sablare uscată) sau de apă (sablare umedă). Există aparate speciale cu
reglare automaită a presirunii jetului de abraziv şi a timpului de acţionare
funcţie de grosimea crustei, duritatea şi compoziţia ei.
Curăţirea cu ultrasunete şi laser sînt metode pe care le utilizeaz[a
'Specialiştii italieni la curăţirea crustei negre 4~.

~• J .. ,\shurst, F. G. Dime·,, Sto,ie in building - It„ usc• ancl JJO/.en!iai tu day,
ir. The arhitectural press, 1977.
44
I. Istudor, Cercetări de laborator privind cuns!'rvarecr monumentelor rnpestre de la Basarabi, în RevMuz, nr. 2 şi 6 din 1966.
45
Colloque sur la conservation et la restauration des peintures mura/es, Suce:wa, 1977.
4
ij I. Budileanu,
Cîteva precizări cu privire la utilizar<'a unor 11w!eriale ln
conseri:area pietrei, în Cercetări de conservare! .~i re-'taurarc, nr. ~ (IDB4), p. 103.
1
' D. Horoş, M. Bodea, AspC'de legate de t'Onseruarcu uni'i scuipturi m piatră,
I şi II, in BMI, 1985, nr. 2 şi 1986, nr. 2 (aflat sub tipar).
40
L., Lazzarini, op. cit., p. 45-106; U. Torraca, l'orous bui/ciirir1 .. ., p. 80;
H. Jedrzejewska, Removal of soluble sfllts from .,tun,·, lDîO, Ne:\\' Y.,rk Confen,nce of conservation stonc ancl woodcn objects; p. l'.J-:!'.•.
49
S-a folosit laser tip YAG (L. Lazrnrini, op. cit., lJ. 81).
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Metode umede

Spălări cu apiL Dacă este posibil prin scufundări repetate căci nstfeI
se realizează un ec 11ilibru între concentraţia de săruri solubile în pori şi
cea din apa de spălare. Se repetă operaţia pînă în ,ipa de spălare nu mai
p-iisim ioni corespunzători sărurilor detectate în prealabil în piatrei. Mi1-'ral"('a ionilor în baie poate fi dirijată şi accelerată de un cîmp electric.
Se aşează doi electrozi de o parte şi alta a pietrei, care v::i juca rol de
rezistenţă, şi ionii pozitivi se vor îndrepta spre catod şi cei negativi spre
anod. Este îns,1 un procedeu riscant (se poate crea un mediu prea acid
Eau prm bazic lingă un electrod şi piatra din acea z:m,1 poate fi distrus;'\) deoarece trebuie foarte bine controlat. Cea mai indicată metodă
r1c sp:1!nre a obiectelor ce nu pot fi scufundate este aceea de pulveriwre
a apei de 35°-40°C. Se pot folosi şi detergenţi pentru a diminua tensiunea superficială a apei. DetE!II"genţii tensioactivi sînt derivaţi tensioactivi organici formaţi din catene alifatice lungi pe care sînt grefate crupe hidrofile, ei pot fi detergenţi tensioactivi cationici şi tensioactiYi anionici. Derivat.ii aminici sînt tensioactivi cationici. Ei au putere
de absorbţie mare şi sînt cei mai indicaţi în cazul pietrelor calcaroase, în
plus c1u şi un efect dezinfectant. Detergenţii tensioactivi anionici sînt derivaţii sulfonaţi, ei pot solubiliza carbonatul de calciu din calcar sau a1lte
roci generînd săruri solubile ce provoacă o eflorescenţă salină. De aceea
nu sînt indicaţi la curăţirea pietrei cu un conţinut ridic::it în carbonat de
calciu. Detergenţii amfoteri sînt agenţi de spălare buni dar sînt foarte
scumpi. Detergenţii neionici (neutri) sint derivaţi ai oxidului de etilen:'t.
Au o acţiune de spălare bună, dar trebuie multă apă la clătire să nu ră
mînii detergent, el avînd o putere de absorbţie mare, dar fiind şi higroscopic. In concluzie cei mai indicaţi sînt detergenţii de tip .tensiocation activi pentru pietrele calcaroase.
S-au fii.cut şi încercări de curc1ţire cu soluţii apoase diluate de acizi
şi baze mai ales la faţ::idele unor edificii monument. Indifere.it cît ar fi de
diluate aceste soluţii sînt total contraindicate. De exemplu s-a folosit
o soluţie de acid formic la curăţirea unei faţade baroce din Bern (Elveţia)50 din gresie. Urmarea: după cîţiva ani au apărut eflorescenţe granu-·
lare de oxalat de calciu şi magneziu (Ca(CH0 2 ) 2 şi Mg(CH0 2 ) 2 X 2H 2 0). In
laborator s-a dovedit c;,1 reacţia cu acid formic a avut loc din momentul
contactului piatră-acid:

4HCOOH

+

CaMg(COJ~ _. Ca(HCOO)l

+

Mg(HC00) 2

+

2H 2 0

+

2CO:i.

iar la evaporarea apei s-a acoperit cu cristale de formiat de calciu şi magneziu. Acidul florhidric şi biflorura de sodiu şi magneziu în soluţie de
5°/0 ~--au folosit la curăţirea unor pietre silicoase acopNite cu crustă neagră a unor edificii fără interes istorico...artistic5 1 • Şi în aceSit c;iz au
apărut eflorescenţe. Nici bazele puternice ca hidroxidu1 de sodiu şi po:,o K. Zehnder, A. Arnold, Stone damage, due to formate salts, în Studies in
conservation 29 (1984), p. 32-34.

:,i L. Luz7..anni, oµ. cil., µ. 45-li5.
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tasi..1 nu sînt recomandate52 • In soluţii concentrate ele atacă rocile silicioase (specii cu caracter acid) dizolvindu-le, iar în soluţie diluată în prezenţa bioxidului de carbon formează carbonatul de sodiu higroscopic
foarte periculos dacă se depune pe piatră. Soluţiile alcaline favorizează
formarea sărurilor solubile (sulfaţi, carbonaţi de sodiu, potasiu, ampniu)
ce pot produce eflorescenţe.
Se pot folosi agenţi chimici cu caracter amfoter (acizi slabi sau baze
slabe) în amestec sau singuri în soluţii diluate (ex. EDTA + bicarbonat de
amoniu; metafosfat de sodiu; formiat de amoniu).
Aplicarea de comprese. Se pot aplica comprese cu apă, comprese bazice de tip AB 5753 sau altfel denumite „basic jellies" comprese cu argile absorbante de tip Attapulgit şi Sepiolite54 (silicaţi de magneziu hidrataţi), comprese biologice 55 (o pastă pe bază de attapulgit căreia i s-a
adăugat o soluţie de uree şi glicerină), comprese cu răşini schimbătoare
de ioni de tipul Dowex 50 W-X4, Amberlite CG-120 56 • In cazul compreseIor biologice efectul de curăţire are la bază solvatarea exercitată de nitrobacterii asupra gipsului şi a altor componente ale crustei.
Dacă pe piatră sînt pete de rugină, uleiuri, săruri de cupru, grăsimi,
etc. se aplică comprese cu agenţi chimici complexanţi. Pentru îndepărta
rea vopselei de ulei de pe piatra policromă se pot folosi soluţii apoase de
butilamină sau ciclohexilamină 57 , paste cu sodă caustică sau arderi cu
lampa de spirt (decapări folosite în trecut şi în ţara noastră, dar cu efecte
dezastruoase pentru opera de artă) 58 , comprese tip AB 57. Dacă există
urme de atac biologic se fac dezinsecţii. De menţionat faptul că tratamentul de spălare, indiferent că se face cu comprese sau prin sprayere,
este completat de o curăţire mecanică cu perii moi şi încheiat cu spălări
repetate şi control al ionillor, al rpH-iului în apa de spălare.
Orice procedeu aplicăm o curăţire trebuie să respecte principiile generale ale curăţirii pietrei aşa cum arată G. Torraca59 şi C. Bettini 60
adică:

1.) Curăţirea se face fără un
ţinutului pi.trei aflate în lucru.

atac direct fizic sau chimic asupra con-

52 E. Orcsik, The theoreticaz and practicai problems of clcaning and conservation of linestone, în The IV, intern. restorar seminar, Veszprern. 1983, voi. I,
p. 229.
53 O. Nonformale, Metodi di intervento Jacopo delia Querc-ia e la facciata
di San Petronic a Bologna, Bologna, 1982, p. 281; H. H. Manaresi, La cons,•rvazwne
dei materiali lapidei, în Docum,mti, 13/1980, Reggione Emilia Rornagna, µ. 74.
54
L. Lazzarini, op. cit., p. 7G.
:;_, L. Lazzarini. op. cit., p. 77.
5tl A. Giovagnoli, C. Meucci, Ion e.r:change resins employed iu tlte cleaning of
~tones and plastas, în Atti del III. Cong. intern. Venezia, 1979, p. 49.
57
P, Philippot, P. Mora, Technique et conservation des peintures murales,
în Reuniunea mixtd de la Washington şi New York din sept. 1965 a Centrului in•
tern, pt. conserv. bunurilor culturale şi a IICOM.
58 I. Istudor, Consideraţii tehnice asupra lucrărilor de restaurare a picturii
<le la Calata, în BMI, 1970, III, p. 60; ,5antierul pilot. d,~ restaurare de la mănăstirile
din Moldova, în BMI, 1973, III, p. 70.
"'1 G. Torrara, Treatment of stone in monument.ţ, a revietv of principlcs and
processes, în The conservation of stone, 1981, Bologna, p. 297-316.
111 C., Betlini, A. Villa, Description of a method for cleaning tombstones,
în
'.l"hr, conservation of stone, 1981, Bologna, p. 523-53-1.
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2.) Culoarea, structura pietrei să nu se modifice după cur,lţire, d:.ir
nici in timp s,i nu apară modificări esenţiale (fisuri, eflorescenţe).
3.) Procedeul să nu aibă efect toxic asupra mediului înconjur.1tor sau
a persoanei ce lucrează.
O dată obiectul curăţat se trece la următoarea etapfi, conservarea
acestuia prin impregnare cu diferiţi agenţi consolidanţi. În cazuri spe ciale cind obiectul este pulverulent, făcînd imposibilă orice intervenţie
fără o pierdere considerabilă de material se face în primul rînd o consolidare reversibilă şi abia apoi se începe curăţirea. Agenţii de consolidare
se împart în două grupe mari: consolidanţi anorganici şi organici 61 .
Consolidanţi anorganici sînt: hidroxidul de bariu, apa de var, silicaţii de sodiu şi potasiu, aluminosilicatul de potasiu, fluorosilicatul de
magneziu etc. Aceste materiale au o rezistenţă mare la a_genţii chimici
din atmosferă inclusiv la oxigen şi mai au o calitate: aceea ee a nu umple
toţi porii pietrei, permiţîndu-i şi după impregnare respiraţia. Prezintă şi
inconveniente şi anume rezistenţă mecanică scăzută şi nu au proprietăţi
hidrofobe.
Consolidanţi organici sînt: unele ceruri şi r:işini l'-intctice. R:işinile
sintetice pot fi reversibile cele termoplastice (acrilice, polivinil acetaţi},
sau ireversibile cele termosetting (epoxidice). Aceşti agenţi ele impregnare
conferă pietrei caracter hidrofob şi îi îmbunătăţesc proprietăţile mecanice. Au însă şi dezavantajul de' a forma o pelicul:.i compact{1 ia suprafaţa pietrei care împiedică respiraţia. In plus sînt sen<.:foile la acţiunea
n.'<liaţiilor UV şi IR, a oxigenului şi la alţi agen\i chimici din atmosferă.
Pot avea loc modifkări de culoare şi {ÎS/Urări a-le stratuh1i compact de la
suprafaţă. Cel mai de temut duşman al răşinilor sintetice este oxigenul
în stare atomică existent în atmosferă (de la ozon sau oxigenul molecular
descompus de unele impurităţi metalice) ce formenzi"i hidropt•roxizi ce
provoacă ruperea lanţurilor. Răşinile termoplastice sînt cele mai indicate
pelicule protectoare pentru piatră, ele se folosesc ca şi adezivi şi consolidanţi la obiectele de artă din piatră şi lemn. Se pot aplica prin spreyere,
pensulare sau prin tehnica vidului în soluţii de solvenţi organici (xilen,
toluen, diluant nitro, 1,1,1-tricloretan) sau în emulsii apoase în concentraţii variabile de ~-a 2-50/o pînă Ja 30-350/o. In literatura de specialiitate
apar sub denumiri comerciale ca: Paraloid B 72 (polimer acrilic de tipul
metil acrilat de etil sau metaacrilat copolimer) producător Rohm and
Haas; Incoloro per mami (polimer acrilic) producător Duco Montedison;
HMG (adeziv pe bază de nitrat de celuloză); HXTAL NYL-1; Araldit şi
Maraset (răşini epoxidice).
Răşinile siliconice sînt al treilea tip de consolidanţi ce conţin o corn.:.
ponentă anorganică şi una organică. Ele sînt derivaţi ai acidului ortosilicic {componentă anorganică) în care două legături Si-0 sînit:: înlocuit.e
cu legături Si-C, iar OH este esterificat cu gropi"iri alchil, se obţin astfel
alchil silanii. Exist[i deci o componentă anorganici"10 8 (-l-Si 8 (+l-Q3(-I
61 G. Torraca, Porous buildings.• ., p. 83, 116-133; R. R. Manaresi, G. Ales.~an<h·ini, S. Fuzzi, R. Peruzzi, Assessment of the effectiveness of some preservati.ves
Jor marble and limestone, ln The III. intern. confr. of stone, Venezia, 1979,
p. 358; F. W. Joel, Catalogue for museum Zaboratory.
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In literatura de specialitate apar sub denumirea de Rhodor sil; ~ilicon
dryfilm 104, etc., fiind folosite ca pelicule consolidante şi hidrofobe (sau
altfel spus, hidrorepelante).
Pe baza rezultatelor investigaţiilor chimice efectuate, prezentate în
anexele 1-6, putem trage următoarele concluzii:
Conţinutul în carbonat de caildu este foarte mare, efervescenţa la
acid clorhidric 100/o este rapidă şi dizolvarea aproape totală, în unele
cazuri au fost identificate materiale organice. Este vorba de resturi de
muşchi şi licheni. (anexa 3)
În ce priveşte conţinutul în săruri solubile (anexa 4), trebuie menţio
nate următoarele: Crusta neagră (P 1,,; Prn; P:n; P~0 ; P 4 :?; P 4 ~; Pd: conţine
în primul rînd sulfaţi, identificaţi prin testul de culoare cu chinalizarină
(Fig. 16), ca provenind de la gips. Gipsul există atît în crusta de la suprafaţă cit şi în interior, unde o parte din cristalele de carbonat de calciu
s-au transformat în sulfat de calciu. (anexa 5) Cimentul este un material
alcalin, la priză are pH-ul 12-13, şi conţine săruri alcaline şi gips. In
timpul procesului de priz{1 se formează hidroxizi de calciu şi sodiu, sulfat
de sodiu şi calciu, alte s{1ruri solubile în apă, care pătrund în porii pietrei, unde cristalizează. Apar pete, eflorescenţe ce distrug coeziunea internă a pietrei. Astfel se explică de ce proba P 39 conţine ioni sulfat şi
clorură în cantitate mai mare ca P 40 , de ce piatra este pulverulentă sub
ciment. Prezenţa ionilor de sodiu (Na+) şi potasiu (K+) la probele P 21 , P 23 ,.
P 24 , P2-.,, P 2c, indică faptul că ionul sulfat provine atît de la gips, cit şi de
la sulfatul de sodiu şi potasiu, săruri solubile cristalizate în porii pietrei.
Prezenţa ionului azotat nu este ceva caracteristic s.:irurilor solubile din
piatră. El apare în urme sau de loc, în majoritatea cazurilor. Dacă pe
obiectul de artă din piatră s-au depozitat excremente de porumbei, sub
acestea apare o crustă neagră, dură la suprafaţa pietrei, bogată în azotaţi
şi azotiţi. Formarea azotaţilor şi azotiţilor este urmarea reacţiei ce areloc între reziduurile organice din excremente, aerul şi apa din atmosferă
şi piatra calcaroasă (P 2).
Deoarece unele opere de artă analizate au avut şi straturi sau pete
de culoare am trecut la identificarea lor (anexa 6). În cazul statuilor de
la castelul din Bonţida (P 22 ; P~3 ; P 29 ) sînt pete accidentale. Straturi de
protecţie cu vopsea de ulei s-au aplicat în cazul stat11ilor de pe palatul.
!Banffy din Cluj-Napoca (P 34), sculpturilor de pe faţada Bisericii Franciscane
(P,1 şi P 4). In primul caz este folosit ca pigment albul de zinc (pigment obţinut prima dată în anii 1779-B2 şi folosit pe scar;i largă din a doua
jum{1tate a secolului XIX). În al doilea, stratul exterior este o vopsea
de ulei ce are ca pigment un pt1mînt brun. iar stratul interior este o vopsea de ulei pe bază de alb de plumb. ln cazul basoreliefului Maria de
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Loretto sub stratul de alb de plumb se observă o tratare originară poli.cu foiţă de aur (P6 şi P 7) în razele de soare şi înscrisul de deasupra
Mariei, cu Albastru de Prusia (P 10) cîmpul. Unele muchii ce şi-m1 pierdut
contn.lrul au fost ,probabH consolidate cu :ooiţă roşie de cupru (P 8). Ulterior basorelieful a fost acoperit cu un strat de vopsea pe bază de alb de
plumb peste care a fost aplicată o foiţă de bronz auriu (Pr,). Ultima intervenţie a fost cu o vopsea de ulei brună avînd ca pigment un pămînt
brun. Cartuşul ornamentat cu frunze de acant şi scoici ce au fost acoperite cu un strat de bronz auriu conţine incizată o inscripţie în cronostih.
Literele sint umplute cu un pigment negru pe bază de C:irbune (cel mai
probabil cărbune de lemn), iar oglinda este alb-gri-gălbuie, pigment alb
de plumb acoperit cu un strat gros de ulei îmbătrînit care a devenit gal.
ben brun. Stratul de culoare albă pe bază de alb de plumb de sub foiţa
de bronz auriu apare verzui datorită unui fenomen complex de alterare.
Astfel, cuprul din foiţa metalică în prezenţa umidităţii şi a agenţilor poluanţi din aer dă produşi de alterare verzi (atacalmit CuC1 2 X 2Cu(OH) 2 malahit CuC03 XCu(OH) 2) şi albaştri (azurit 2CuC03 XCu(OHh). Cleiul animal din stratul de alb de plumb îmbătrînit este galben brun, iar albul
de plumb sub acţiunea hidrogenului sulfurat formează sulfura de plumb
cenuşie. Toate sînt fenomene de alterare ireversibile care se întrep[1trund
dînd un aspect gri verzui. De menţionat faptul că cartuşul nu a fost
protejat cu stratul de vopsea de ulei brună.
La statuia Sf. Anton de Padua stratul de vopsea pe baz;_1 de alb de
plumb apare gri-verde închis. Albul de plumb s-a transformat în sulfură
,de plumb cenuşie, iar liantul prin îmbătrînire în galben brun şi din
.aceast[1 combinaţie a apărut culoarea gri-verde închis. Alterarea albului
ce plumb la sulfură de plumb este posibilă datorită prezenţl'i în aer a
.hidrogenului sulfurat şi a numeroaselor fisuri în stratul de protecţie. Hidrogenul sulfurat provine de_ la gazele degajate la încălzirea or;.işului şi
-c:ombustia autovehiculelor. (Biserica Franciscană se află în centrul vechi
<11 oraşului unde exisL1 multe locuinţe şi ci:-culaţia este m:1rc).
Alt caz al degradării albului de plumb îl întîlnim la Blazonul lui Iosiii
.:il II-lea. Imaginea la stereomicroscop a probei P 20 (Fig. 21) ne arată de~radarea ireversibilă de la alb la cenuşiu (albul de plumb s-a transformat
în sulfură de plumb).
O tratare originară policromă au avut şi statuile de la castelul Haller. Stratul de piatră (calcar) a fost acoperit cu un strat de preparaţie din
cretă şi clei animal peste care s-au aplicat straturi dei culoare: verde,
avînd ca pigment o sare de cupru şi anume Verdigris (Cu(CH3 C00) 2 ~
X 2Cu(OH) 2) pe conul de pin (P 36); roşu avînd ca pigment un ocru roşu
de fier, după nuanţă cel mai probabiil Roşu engilez; negru, aVind un pigment negru pe bază de cărbune pe capul de turc (P 37 ).
La sfirşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea era
obiceiul ca unele statui să fie poleite cu foiţe metalice. Acesta este cazul
basoreliefului Răstignirea (fig. 14) care are norii decorativi şi pagosul aurii, iar şarpele este negru. Pe un strat de preparaţie format din clei
,animal şi cretă de grosime aprox. 80 ~un se află o foiţă de sta ni u de
1:1 ,1m acoperit:, cu şelac. Pigmentul negru este un pigment pe bază de
c:'.rbune de kmn.
cromă

900

MUZEOLOGIE. 11.ESTAliPAI![ -

Pr

CONSERVARE. PATRTMONIU

q_v.ş de degradare:
SULFURA DE PLUMB

Fig. 21. Imaginea la stereomicroscop a probei P 20 • deta'in schematic.

Aceste investigaţii au stat la baza unor intervenţii de curăţire şi conservare piatrfi. In anul 198~ în timpul unor lucrări de reparaţii la faţa
dele din Piaţa Libertăţii din Cluj-Napoca s-a intervenit asupra Blazonului
lui Iosif al Ii-lea. Au fost consolidate zone uşor pulverulente cu Paraloid
·B 72 şi lipite unele fragmente rupte de meşterii zugravi în timpul reparaţiilor. S-au făcut curf1ţiri cu comprese cu pastă gelatinoasă AB 57 şi
mecanic cu bisturiul.
In anul 1984 în timpul reparaţiilor la Biserica Franciscană din ClujNapoca s-a intervenit cu o curăţire şi o conservare la două monumente
de artă din piatră. La ,statuia Sf. Anton de Padua unde schela a stat doar
30 de zile s-a efectuat o curăţire sumară a depozitelor de excremente de
porumbei, a vop.5elei de ulei protectoare şi a crustei negre cu pastă gelatinoasă AB 57 62 • A fost făcută apoi o consolidare cu Paraloid B 72 prin
pensulare cu soluţii de 3-50/o în 1,1,1-tricloretilenă. Fisurile au fost în62 Compoziţia eompresei gelatinoase AB 57, modificate, folosite de noi este:
5 ml. NH40H 28 % (amoniac conc.)
16 g NH1HC03 (bicarbonat de amoniu)
25 g. NaHCO3 (bicarbonat de sodiu)
12 g. EDTA (acid etilendiaminotetraacetic)
2 g. Romopal (detergent neutru) sau 20 ml Desogen 10 %.
apă

pastă

de hirtie sau Sichozell

şi umplutura (pasta de
aib;.1 consistenţa unei gelatine.

Apa

hirtie sau sichozellul) se

adaugă

a~tfel ca masa

să
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chise cu un amestec de praf de piatră (calcar de acelaşi tip cu cel din
şi Primal (răşină acrilică) 83 • Protecţia finală am făcut-o cu ParaJoid B 72 şi Silicon hidrofug. La basorelieful Maria de Loretto am încercat în prima faz.1. o curăţire a stratului de vopsea de ulei cu comprese repetate de tifon îmbibate în solvenţi organici (decanol, acetonă, dicloretan, diluant nitro). A urmat o spălare cu apă şi detergent neutru în paralel cu o curiiţire mecanică cu bisturiul. Mai rapidă şi eficientă ni s-a
părut metoda cu pastă gelatinoasă AB 57. Aceasta a fost aplicată în cornprese timp de 18-20 ore sub foiţă de aluminiu. La îndepărtarea ei s-a
făcut o spălare abundentă cu apă prin sprayere şi control de pH, în paralel cu o periere cu perii moi. Zonele pulverulente au fost protejate iniţial cu foiţă japoneză (folosind ca adeziv Gelvatol R 40-50 64, în soluţie
de 30/o). In final zonele pulverulente au fost consolidate cu Paraloid B 72"
şi s-a aplicat pe toată suprafaţa o peliculă protectoare cu un amestec
hidrofug (Paraloid B 72 şi Silicon hidrofug).
Urmărind în timp aceste obiective (Sf. Anton cu binoclul căci de
aproape nu se poate) nu constatăm modific,'iri, extinderi ale degradării
sau modifid'iri de culoare. Funcţie de posibilităţile materiale ale deţină
torilor în viitor vom mai întreprinde alte intervenţii de conservare.

1;tatuie)

DOINA ILEANA BORD$

Anexa 1
Obiectiv şi elemente
analizate

Nr.
probei

Ce

2

I -

conţine

I,ocul <le unde a fost

prelevată

3

Biserica Franciscană

-

Sf. Anton de

Padna

rl
Pa

Pa
Maria de Loretto P,

P 11
P 11
P 13

piatră
piatră

piciorul Sf. Anton
sting sub depozitul de
excremente
faldul din dreapta
nori dreapta jos
umărul

piatră şi vopsea exfoliată
vopsea de la interv. recente
piciorul îngerului din dreapta
bronz auriu
rama cartuşului
bronz auriu
literele de deasupra Mariei
bronz auriu
razele de soare
bronz roşu
muchia capelei
culoare albastră-verzuie sub acoper~ul capelei
culoare albastră
cimpul din dreapta
culoare albastră
rama cartuşului
culoare neagră ·
literele cartu.şului
culoare gri-gălbuie
oglinda cartu.şului

61 Primal este o răşină acrilică solubilă ln apă produsl de firma FILITAIL
din Italia .
.. Gelvatolul R 40 - 50 e~te un alcool polivinilic produs de firma MONSANTO & Co. din SUA.
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(Anexa 1 contin.uar~)
2

II -

3

4

Portalul din
împrejmuirea Bisericii Sf. Mihail
fronton stînga, faţa vestică.
fronton dreapta, faţa vestică
sf. Sebastian hază, faţa estică

piatră
piatră şi crustă
piatră

III -

Dlazouul lui
Iosif al H-lea

piatră
piatră

degetul mic d~ la mîn'l tngeru!ui
degetul de la mina îngerului
degetul de la mina îngerului

sub cru3til.
snb crustă

crustă

piatră de strat
re cenuşie

IV

de culoa-

coroniţa

Castelul din
Bonţida

Titan nr.
Titan nr. 2
Personaj
neidentificat
Urnă

Dionisos
Urni'i

Neptun

V

l'u

piatră

1'23
P,,

culoare

P21
Pss
P2a

piatră (marmură)
piatră
piatră

P21
Pzs
P29

cru~tr,

Pao

piatră. şi crustă

Pn

piatră

Pas

piatră

Paa

piatră

piatră şi

p:irtea superioară a stincii
lauri
corp şi pkior

culoare

braţ

vîrf
cupă

fald stinga
um?i.r
fald dreapta

neagră.

piatră

culoare

Palatul Banffy*
urnă.

-

Perseu

pa&
Castelul Haller••
con de pin
Pa,
Pae
cap de turc
Pa1
Porţile Cetăţii de
la Alba Iulia*
Poarta I.

VI

Vil

piatră şi

exfoliată

vopsea

piatră
piatră şi

culoare

culoare

piatră

praf de

piatră

praf la 1 cm. aclincim.;, din fr:t T7-!l
de acant
din suprafaţa pulverulentă a frt1,1z.ei de acant
de la suprafaţă, snb capul balaurului, în partea protejată dl! apa
de ploaie
sub vop;(!aua de ulei, fesa stingă,
orientare est
fesa stingă, orientare e.;t
sub stratul de culoare
vîrful conului
cap (turban şi ochi)

haza piciorului II
sub cimmt piciorul II, la I cm de so:lu,

faţa

sudică

praf Ia 1 cm sub
-

Poarta III.

crustă.

piatră
crustă şi

praf de

desnbt
crustă
piatră

crusti',

şi piatră

piatră

baza piciorului III. faţa S-- V
coada caluhti, vest
de- braţul turcului din stînga lui
Carol, vest
piciornl lui Carol la 1,5 m în ăl
ţim·~ faţă <le soclu
coada calului, vest
corpnl !ni Carol, la 0,8 m in'î 1ţime faţă de suclu
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(Anexa 1 continuare),
2

VIII -

3

4

Interiorul bisericii
Sf. Mihail
Răstignirea

NOTA:

PH

piatră şi

P,1

bronz

Sf. Ecaterina <le
Alexandria
P41
Sf. :Mihail
p"

piatră

şi

culoare
grund

piatră

capul şarpelui
norul decorativ <lin stinga
frunza <le laur din stînga
marginea plăcii, dreapta sus

• probele au fost prelevate de M. Bodea, arhitect OPCN Cluj-Napoca
•• probele au fost prelevate de N. Sabău, istoric de artă la Institutul de istorie din
Cluj.

Anexa 2
Investigaţii

Obiectiv
Biserica
Padua

şi

petrografice- mineralogice
Nr.
probei

element analizat

Franciscană

Sf. Anton <le

Calcar grosier superior (Biosparit cu liant
miosparitic) provenit <lin carierele din jurul
Clujului.
Calcar (Oomicrit slab detritic ~u liant micritic, cu material argilos) provenit din cariera
Cheile Baciului.
Calcar eocen foraminifer (Biomicrit alcal .cu
liant micritic.)
Calcar eocen foraminifer (Biomicrit alcat .cu
liant micritic.

Blazonul lui Iosif al II-iea
Poarta I. a

Cetăţii

Poarta III. a

din Alba Iulia

Cetăţii

NOTA: 1 2= -

Rezultatul analizei

<lin Alba Iulia

Analizele au fost efectuate de dl. Ioan Bucur de la catedra de mineralogie
a Facultăţii de biologie-geografie-geologie a Universităţii din Cluj-Napoca.
Nu am prelevat probe pentru acest tip de analize de la alte monumente
căci prelevarea lor punea în pericol valoarea estetică a lucrărilor.

Anexa 3
Conţinut

în carbonat de calciu
Conţinutul

Proba

Comportamentul

faţă

de acid clorhidric 10%

în material
organic

2

I/P 1

I/P 1

II/P 14
II/P 15
III/P11
III/P 18
III/P19
IV/P11
IV/P1 •

Efervescenţă rapidă,

Idem

3

dizolvare totali1
Idem

dizolvare de 90%
rest insolubil (probabil praf <lin
dizolvare totală

crustă)

(-)
(-)

,_,4_______________MVZE
__._o_LOG
__1B_._R_E_s_T_A_UR_ARE
__-_c_o_NS_E_R_v_ARB
__._P_A_TRI
__wo_N_1_u
(Amax 3 continuare)
2

res~. insolubil

3

(+)
(+)

(:~•getaţii)

(+)

(+)

dizolvare total,'\
rest insolnbil praf
dizolvare totală
Neconclndent, există efervescenţă, dar rămin nedizolvate ca
nişte cioburi de sticlă. •
Efrrvesccn~ă rapidă, rest insolubil negru ( vegetaţii)

VII/P"

(-)

(+)

•
Ne pare rău că nu dispunem de o cantitate de probă mai marc, dar istoric-ul de art,, 1111
ne-a permis să alter:un valoarea estetică a operei şi astfel am efectuat in primul rind analize
pentru pigmenţi care necesită o c;intitate mai redusă de probă.
A1texa 4

Analiza

Sulfaţi

Proha

2.

I.

++

I/P1
I/P 1

u

++
+

1/P•
11/Pu
II/P11
II/P11
III/P 19
III/P11

++
+
++{+).
++
++

IV/P 11
IV/P 13
IV/Pu

+
+
+
+
++
u

IV/P 11
IV/l'u
IV/P17
IV/P 11
V/Pao
V/P 3 ,
V/Paa
V/P 88
VII/P 11
VII/P ••
VII/P• 1
VII/P 0
VII/Pu
VII/P.,
VIII/P 11
VIII/P41
VIII/P 0
NOTA:

sărurilor

++

+
+

++(++) ••
++

+
++
++
u
u
l1

•
u

solnbilc
Cloruri
3

+
11

+

Azotaţi

4.

Ioni de
pota.qiu

sodiu

5.

6.

li.

li.

u
u
u

u

++

+
+
+
+(+)

+
+
+
+
+
+
+
+
u

li

u
u
u
u

u

li

u
u

u
u

++(+)

++
+

u

++

u

u
u
u
u

Cantitatea de sulfaţi şi doruri in miez este mai mare <lecit ln crustă dalt>rită faptului că ele provin de la s:irurile solubile ce an cristalizat lu pori după cum am mai
explicat.
Cantitatea de sulfaţi şi clornri este mult mai mare snb stratul de cimcut ele la
o inten·c11ţic recentă clecit in piatr,L
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Probe supuse· ·testului de culoare pentru identificarea gipsului.
Nr. probei

Obiectivul
Castelul de la Bonţida
Palatu.I Jlânffy <lin Cluj
Cetatea de la Alba Iulia

Anexa 6
Identificarea probelor de culoare
Obiectivul
Biserica

şi

m. probei

Franciscană

P,
P,
p~
P,
Pe
P1e

P11
P11

P11
:Blazonul lui Iosif al II-lea

Rezultatul

analiză

microchimie
calitativă

P,

Pu

Metoda de

pigmentul alb este alb de plumb Pb(OH)8 X
X 2PbC0 1
pigmentul brun este un pămint
bnm
tehnica este ulei
pigmentul alb este alb de plumb.
pigmentul brun este un plbnint brun
tehnica de ulei
bronz auriu pe bază de cupru
foiţii. de aur
foiţă de aur
bronz roşu pe bază de cupru
coclealA CuC01 X Cu(OH)1
albastru de Prusia Fe1 [Fe(CN.)] 1
albastru de Prusia
pigment negru pe bnzll de clrbune
alb de plumb
alb de plumb

Castelul de la

Bonţida

alb de zinc ZuO, cu urme de fier
tehnica ulei
alb de zinc
tehnica ulei
carbonat de calciu (var carbonizat)
alb de zinc

P11

p„
Palatul Banffy din Cluj-Napoca. spectrochi•p_.
miel•
Ca.ort.ciul Hallcr din Coplea.n
microchimie - strat de preparaţie din cretă şi clei animal
analitică
- pigment verde - verdigrls
2Cu(OH) 1 X Cu(CH1C00)1
- strat de protecţie din rilşină şi ulei
strat de preparaţie din cretă şi clei animal,
pigment roşu-ocru roşu fier
pigment negru pe bazl de cărbune ·
strat de protecţie din rllşinil şi ulei.
:Basorelieful Rllstignirea
pigment negru pe bază de cărbune
Pu
strat de preparaţie din cretă şi clei animal.
Pu
foiţii de staniu

P,,

şelac

Notă:

• Analiza a fost realizată la Facultatea de chimic a Universităţii din Cluj-Napoc,1
cu spectrograful PGS-2 şi spectroproiectorul SP-2 î11 colaborare cu d,l. Adrian
Şerbănescu.
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CHEMICAL INVES'l'IGATIONS IN STONE MONUMENTS
PRF.SERV ATION

(Abstract)
This paper concerns of two parts. The first one is a sum of the inv""'tigations

done on the artistic stone findlng the causes of decay and chouslng the right treatment of preservation. There are mentioned some cleaning ancl con,olidating treatments of stone with the additional references. In the secund part are presented
results of the analysls performed by the author on 8 monuments contendine
20 ·stone sculptural elements of baroc period in Transilvania, also the results of
-some oleaning and consolidatiog interventions done on these sculptures.

·th•

ARHEOMETRIE

METODE DE CLASIFICARE AUTOMATA lN ARHEOLOGIE

Rezumat•
Aplicînd o serie de metode statistice de clasificare ierarhică pentru
diferite situaţii arheologice, în funcţie de atribute sau criterii, grupate
în matrici, autorii prezintă unele aplicaţii ale matricilor în arheologie.
în lucrare smt explicate principiile construcţiei dendrogramei (exprimarea grafică a ierarhiei de clasificare), analiza factorială şi a serierii prin
folosirea circuitului hamiltonian••. Pe baza acestor metode de clasificare
mormintele sau formele din Cimitirul A de la lclod, din epoca neolitică
(LAZAROVICI 1977, p. 220-221, fig. 7-8) s.int grupaite prin dendrrograrnă sau analiza factorială. In acelaşi fel sînt analizate şi alte situaţii arheologice: complexe cu materiale aparţinînd fazei timpurii a grupului
neolitic de la Pişcolt (LAZAROVICI - N:f:METI 1983, p. 28); analizele
pedologice ale unor ·diferite probe din staţiuni neolitice din Transilvania
(vezi PICIU - LAZAROVICI 1988).

Folosirea metodelor moderne de prelucrarea datelor arheologice cu
ajutorul ordinatorului din baze de date, fie din tabele a fost aplicată experimental pe şantierele arheologice ale secţiei de preistorie a Muzeului
de istorie al Transilvaniei (la Iclod, Parţa, Piatra Ilişovii, Tureni).
Datele arhrologk:e de Ia Iolod, din CimitirUJl. A, grupate în matrici
calitative, de prezenţă/absenţă (boolene) au fost analizate prin cîteva
studii (de către LUPŞE-LAZAROVICI 1985; LAZAROVICI 1986) . prezentîndu-se principii de clasificare folosite în literatura de specialitate
(FERNANDES DE LA VEGA 1978; 1978a; TAGBY 1965, 1971; ~LARKE
1978; DORAN - HODSON 1975; ORTON 1980).
Datele arheologice de la Piatra Ilişovii şi din alte părţi, aflate în
baze de date au fost prelucrate cu calculatorul pe baza matricilor de
abundenţă (KALMAR 1985; 1987). Statisticile făcute pe materialele din
săpăturile arheologice, începînd cu anul 1973, au fost prelucrate pe calculator abia în ultima vreme, în curs fiind un studiu asupra unui sistem
de prelucrare complexă a datelor în care cercetarea arheologic:i stă în
centrul atenţiei.
• 1-"olo,im acesta pentru a-i rezuma cititorului
in revistele moderne.

losită

•

,-;iţi

0

Diferiţi coeficienţi

pentru

ii

esenţa

articolului.

Metodă

de aimilaritate intre dolli obiecte sini definiţi
tran~forma datele primare într-• matrice de similaritat.e.

şi

fo-

folo-

c=f1Tzf
:ci~' I
--,~-~;·,-Ull·;~ 2D 21 ;;;3
1z;:-A n I I•I l"f · ·, : : I •
r:.:;ffîî-RTT·
·
·:
I TI · I·1 • ·1
ţ_-;; r1 I , rrrr~ • . , .
Ţ41~-;:-l~~l~l

3

12:

~Î~~ 1t~

: 1•

1• ,

1

i

rf

• .-

,

:

• , •

•

., .
. . Clu.
r
~Trr1-,-r:r-r:,.
o
T Ttt-i---r---r-,~I 1-,--+--+--+--t-;.--;--;-.
1-~

HI.

fl

Tî I TT IT I I I i l I I

&¼

c2

n

01 V

Z2%D2~
1)% 03 ~

"~

w

, • l"Ţ

-;--+-----;:

1-r-rT-, 1 1:

i

•

•

•1

•

TTJ

o

•• ••

1

1

1

•I

;5 27 ~8 z9

24 2s

•

~
.....

. . .

•I

•
•

--t--r-1.

I

•

t

, .
1
• -,-TT;T"J_{[-,e--.,---,--;.-.-.-1.-;-+.~.-,--•;--I;--;---.-1--.-_-;...........-.-.+--j

□4 0

.

1 T-,n

1

!

1

1

•

::F~~ 1llllllll"Hi=1.
I

.

•

, •

1111111111

~~I
! I.I I+-I I ! !·I·! i I I I
II II · ·!I !I II II 11.W
ri I I 1-,-,-,-,-,-1-:-1
I I I I
I l I I
•
J:__LilltI ,-Jl-Ţ-fj=Ffr-1/ I I ; i
i ,

o.,
;;;

Tabel l- Matricea formelor (pe linie) ~i mormintelor (pe coloanll) din Cimitirul A ele la Jc]od.
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Tabel 2. Clasificarea mormintelor din cimitirul A de la Iclod in diferiţi clusteri
folosind diferite formule de calcularea similarităţii sau corelaţiei.

METODELE
Dendrograma este o construcţie arborescentă ce exprimă ierarhia de
clasificare a atributelor în funcţie de situaţii luate două cite două sau
invers, prin intercorelarea atributelor care definesc asemănările sau deo·sebirilc dintre e:ibiecte.
Pentru construcţia dendrogramei se pleacă de la matricea de date
(fie c,l este vorba de date calitative sau 1tantitative) care se transformă
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într-o matrice de similaritate, o matrice numerică (mai zisă de tip Robinson: TAGBY 1971, 635 şi urm; 1966, p. 6-7; LUPŞE - LAZAROVICI 1985, p. 112), pe care matrice se fac calcule statistice. Din matricea de similaritate se calculează coeficienţii de similaritate sau indicele
de corelaţie (sint diferite posibilităţi de a calcula diferit coeficienţii de
similaritate: LUPŞE - LAZAROVICI 1985, 115; DORAN - HODSON
1975, p. 139-140, FRENŢIU 1985, 30); ORTON 1980, p. 43; WILKINSON 1974, 24-26) pentru obiectele sau situaţiile de clasificat.
Intre oricare 2 obiecte O; şi Oi se defineşte un raport (coeficient) de
similaritate r, 1, Pentru cele m obiecte sau situaţii există m (m-1) coeficienţi de similaritate diferiţi care definesc matricea de simil,dtatc

unde ril

=

1 şi T;J I. I.

Evident este faptul că cele mai legate intre ele sînt acele obiecte i
j pentru care coeficientui de similaritate este cel mai mare. Pornind
de la acest criteriu dendrograma grupează cele două obiecte, grupe d~
obiecte sau situaţii arheologice obţinindu-se o ierarhie de clasificare sub
formă arborescentă (de unde numele de dendrogramă) (pentru detalii vezi
FRENŢIU 1985; LAZAROVICI LUPŞE 1985; ORTON 1980, 47-50).
şi

REZULTATELE

Pentru calcularea indicelui de similaritate în prima situaţie a fost
aplicată formula SJk = NJk unde n reprezintă frecvenţa relativă şi N frecn

venţa a~lută (LUPŞE

- LAZAROVICI 1985, p. 115 formula 1). ln
acest fel prin programele scrise de M. Frenţiu a fost obţinută dendrograma 1 reprezentind ierarhia de clasificare a mormintelor de la lclod
în funcţie de formele ceramice. In cadrul ierarhiei de clasificare s-au
obţinut patru grupe mari: în prima intră mormintele 1, 16, 9, 17, 5; în
grupa a doua intră mormintele 2, 10, 26, 29, 18, în cea de-a treia intr{i
6, 11, 14, 15, 27, 22, iar în cea de-a patra MlB, 28, 7-8, 20 (vezi fig. 1}
avînd similarităţi diferite.
Aplicînd alte trei formule pentru calcularea coeficientului de similaritate sau a indicelui de similaritate generalizat folosit în statistică
(pentru acesta vezi FRENŢIU 1985) au fost construite alte patru dendrograme (fig. 2-4) folosindu-se formulele:
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Aplicînd raportul de corelaţie generalizat, folosit uzual în statistică
(FRENŢIU 1985) s-a obţinut dendrograma din fig. 5, care prezintă. şi
·corelaţiile negative ale mormintelor care nu s-au clasificat sau care după
unele formule au avut un indice de similaritate mic sau foarte mic.
Sintetizînd rezultatele obţinute în cele 5 dendrograme în tab. 2 observăm că unele morminte intră în aceeaşi grupă după toate cele 5 formule (cazul cu Mi, M 16 în grupa I-a şi M 12 , M 24 şi M2'3 în grupa V-a), în
v;re-me ce allitele diferă, diferind uneori şi structura ierarhiilor.
Cercetarea a continuat prin analizarea unor matrici de forme exprimate în funcţie de apariţia lor în mormintele din Cimitirul A de la
Iclod (calculele după formulele 4 şi 5 ale lui M. Frenţiu) (fig. 7 şi 8).
Deosebirile esenţiale dintre cele două dendrograme sînt importante pentru arheolog. Prima exprimă legătura dintre grupe de ornamente în
care este luată în considerare media geometrică a frecvenţelor, a apariţiilor comune, cea de-a doua ia în cmnsiderare şi cazurile în care nu au
comune elemente, fiind din calcule excluse situaţiile cu zero (fig. 8).
Dendrograma ornamentelor în funcţie de apariţia lor pe unele vase
(fig. 8) a fost analizată pe baza indicelui de core_laţie generalizat.
O altă analiză a fost făcută asupra unei matrici cantitative, luîndu-se în considerare apariţia unor elemente directoare într-un grup de
complexe (gropi menajere şi bordeie) din aşezarea neolitică de la Dindeşti aparţinînd fazei timpurii a grupului Pişcolt pornindu-se de la tabelul apariţiilor ornamentelor fiind raportată corelaţia între complexe
(fig. 10 - datele preluate de la LAZAROVICI - NEMET! 1983, p. 28).
Analiza factorială este un criteriu mai puternic de clasificare, fiina
o metodă de analiză statistică (POSTELNICU 1966, p. 53 ş.a.) avînd la
bază .ideea unor intercorelaţii empirice de obiecte în funcţie de atribute,
de serii de situaţii în funcţie de criterii (TAGBY 1965, p. 778). Soluţia
alocării unor varianţe comune (comunalităţi: DORAN HODSON 1975,
182, 199-201 ş.a.; FRENŢIU 1985) pentru a le descoperi cauzele, legă
turile din interiorul mulţimii şi exprimarea lor c11 un num:1r restrîns
ele factori (clas teri de atribute) (POSTELNICU 1966, p. 53-54; T AGBY
1965, p. 7: DORAN - HODSON 1975, p. Hl7) pe c,..trP îi precizeazi'1, îi
măsoară şi prezintă pe cei care se opun (POSTELNICU
1966, p. 53;
FRENŢIU 1985) iar in cazul unor regresii multiple reduce numărul variabilelor şi reţine pe cele esenţiale (POSTELNICU 1966, p. 62).
Studiind variabilele X 1 , X 2 , ••• X 0 se cere să se găsească factorii
independenţi: F 1 , F~, ... Fk care determină aceste variabik- (K 0 n). Mai
exact pentru fiecare i să avem
X:1

=

a~ . Fi

+ a12

. F2

+a

ii< •

Fk

În urma acestei analize se pot obţine k grupe de obiecte: (sau atribute)
exprimate în funcţie de situaţiile arheologice. Din grupa i vor face parte
toate variabilele X:k care sînt ckterrninate de factorul Fi, adică de un e<wfident aki mare.
Printr-o analiză faetorială se ajunge la o clasHicare mai reaEi decît
cea dată de dendroaramă întrucît un obiect poate face parte din dou:i
dase diferite «u aite 1rade de .lpartene>nţă.
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~

10
Fig. 8 lclod A, dendrograma formelor
(formula 5)

Prelucrări cu ajutorul calculatorului s-au făcut fiind aplicat în liter atura de specialitate programul VARIMA)C(DORAN - HODSON 1975,
p . 200-201; IMREH 1984, p. 35; FRENŢIU 1985).

REZULTATELE

In urma

rotaţiei ortogonale. efectuată asupra matricei de corelaţie

conţinînd corelaţia

mormintelor în funcţie de formele de vase (date le de
intrare de la t.AZAROVICI 1977, p. 220 fig . 8) penh°U un număr de 7
factori au dat următoare~e situaţii : factorul 1' şi 2 ex plică un număr mare
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din grupul P i şc o lt , faza I

de morminte în vreme ce factorul 3 se opune fa<:torului 1 în M 1, 3, 5,
18, 19 şi 20, factorul 2 in M 7-8 şi 16 iar factorilor 1 şi 2 în M 10 şi 13.
Dacă am reprezenta valorile factorului 1 şi 2 în coordonate cartesiene
am obţine cîteva grupări de morminte (fig. 9).
Analiza factorială a matricii de corelaţie a complexelor arheologice
din grupul de complexe de la Dindeşti exprimată prin doi factori redată
în acelaşi ifel ca mai sus arată că gropii 1/1980, V/1975 şi
IV /1973 i se opune gr. 2/1970 şi V /1976. O a treia grupă o formează
gr. 1/1976 şi 4/1976 , deosebiri evidenţiate în material dar nu atît de clar
ex primate şi nici din atîtea unghiuri de vedere analizate cum este în cazul analizei factoriale (fig. 10).
SERIEREA

Luînd o grupă de situaţii arheologice şi atribute, aşa cum i-au rezultat arheologului din săpătură, colecţii, depozite sau tezaure, grupate
într-o matrice, ele pot fi ordonate operaţiile constînd din permutări de
linii şi coloane, în mod suocesiv, pînă la · obţinerea unei grupări cît mai'
compacte. Natura, forma şi structura acestei grupări poate lua forme
diferite, poate avea mai multe soluţii. Greutatea unei bune aranjări este
dete rminată şi de numărul mare de operaţii în cazul unor matrici
de
mari dimensiuni. Asemenea operaţii s-au fă,cut începînd cu anul 1904,
de către Petrie, de unde denumirea operaţiei şi a matricii : matricea Petrie sau matricea de date, în care se opera direct cu datele arheologice
(MEIGHAM 1959, p. 203, WILKINSON 1974, ,p. 14, 22) .
Incepînd cu anii 1951 pentru a- se .scurta operaţiile , pentru a aplica
calcule statistice iar mai tîrziu ,c u calculatorul, -'-- s-au făcut noi încercări, matricea de date ifiind înlocuită cu matricea numeri-că, cu matrici
de siwrilaritatl!, Matrici de tip Robinson, Robinson - Br~iner s.au Belous
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(TAGBY 1965, p. 3; OORAN - HODSON 1975, p. 276, 278;. TAGBY
19-71, p. 636; WILKINSON 1974, p. 24; ORTON 1980, p. 84) .
. Aceste matrici au fost analizate şi dezvoltate de Kendal în mai multerînduri care a elaborat şi programe pentru prelucrarea cu calculatorul
(apud WILKINSON 1974, p. 20-21, 24, 28-29). Soluţiile pentru obţi
nerea unei serii cit mai bune au avu't ca termene definite prin „concentraţia principală", ,,curba de popularitate", măsurarea similarităţii, a disimilarităţii (ORTON 1980, p. 84). ln acelaşi timp au fost aduse criUci
unora dintre soluţii: datele cronologice sînt preferate celor de similaritate; (WILKINSON 1974, p. 29); faţă de tipologie cronologia este mai importantă (IBIDEM).
Pentru calcularea similarităţii au fost elaboraţi diferiţi algoritmi', la
fel pentru seriere: calcularea seriilor prin măsurarea similarităţii, a disimilarităţii (ORTON 1980, p. 83; DORAN-HODSON 1975, p. 135-138;
142, 276; ş.a.) precum şi calcularea seriilor prin diferenţă (KELLY. BUCCELLATI - ELSTER 1973, p. 195 şi urm.).
O metodă pe care am luat-o în studiu a fost aceea a alcătuirii seriilor prin calcularea circuitului Hamiltonian (WILKINSON 1974, p. 31,- 38
şi urm.).
Presupunînd că există o ordonare a mormintelor se observă că două
linii consecutive intr-o serie au distanţa Hamming mai mică decît două
linii care nu sînt vecine. Considerînd fiecare linie un punct în spaţiul
R n şi distanţa din'ire puncte fiind distanţa Hamming dintre linii, ordonarea liniilor şi coloanelor are proprietatea că realizează circuitul hamiltonian de lungime minimă. ln consecinţă, serierea revine prin efectuarea unor permutări de linii şi coloane la găsirea circuitului hamiltonian de lungime minimă. Cunoscînd din serie unele date relative (stratigrafia comparată) sau a.bsolute (datare cu C 14 , termoluminiscenţă, dendrocronologic etc.) se poate obţine o orientare cronologică a seriei şi implicit datarea seriei. In cadrul seriei respective se vor forma clasteri care
vor defini fazele culturale ale civilizaţiei respective, vor fi precizate fazele de trecpre sau etapele cronologice .
.1\1/UTO.V F'l~Ei\"TllT -
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MAS URAREA REZISTI'VIT AŢII IN TU MULUL DE LA TURENI

Rezumat
Lucrarea prezintă cîteva din principiile de măsurare şi condiţiile de
relevare a datelor cu privire la valorile rezistivităţii solului în condiţiile
de prospecţiuni arheologice concrete, şi anume acelea ale tumulului mare
de la Tureni. Carourile prospectate prin măsurarea şi calculul rezistivităţii solului au mai fost prospectate şi cu magnetometrul cu protoni şi
raze gama. Anomaliile sesizate au dat rezultate similare prin toate metodele de prospectare, indicînd pertU!I'bări amdoge marcate în urma să
păturilor prin existenţa unei mantale din aglomerări de pietre cu mai
multe nivele.
1. INTRODUCERE
Prospectările arheometrice înlesnesc cu o clipii mai devreme cunoaş
terea unor situaţii de care arheologul trebuie să ţină cont în proiectarea
unei săpături de mare amploare cum este cea din tumulul de la Tureni,
şi anume: dozarea eforturilor, alegerea metodei de săpat, realizarea unor
hărţi sau profile arheometrice în zonele în care săpăturile vor fi efectuate mai tîrziu, sau poate niciodată.
lntrebuinţarea diferitelor metqde de prospectare şi mai ales o combinare a diferitelor metode, prelucrarea datelor, o prelucrare complexă
cu ajutorul matematicii şi informaticii permite o modelare a unor situaţii şi punerea la punct a unor metode de prospectare şi de interpretarea datelor.
Măsurarea rezistenţei (sau rezistivităţii solului) este una din metodele folosite c11 succes în determinarea unor obiective arheologice mai
sensibile la variaţii de rezistivitate ca urmare a prezenţei unor obiective
arheologice în sol (ziduri, cercuri din pietre, grupări, gropi, arsuri, şan
ţuri, valuri etc.).
La măs,urareta rezistivităţii, şi m.ai ales la interpretarea datelor s-...a.
avut în vedere natura obiectivelor arheologice ce urmau a fi prospectate,
au fost urmărite variaţiile diurne ale temperaturii şi umidităţii, orientarea spre puncte cardinale s-a observat că carourile orientate spre nord
reţineau mai mult umiditatea decît cele orientate spre sud,
elemente
care influenţează valorile reale ale măsurătorilor, [l, 2]. ·

2. J>RINC!J>TUI, ,'WASPRATORl/,OU

Măsurarea şi analiza statistică a valorilor rezistivităţii solului
în
diferite punde, în cercetarea arheolojică, depistarea. unor anomalii şi
neomog~nităţi ale terenului (cilistanţa, adincimea), fie chiar şi fartna unor
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sau elemente arheologice de interes, reprezintă în final scoarheologice.
Principiul metodei prezentate în lucrare constă în măsurarea rezistiviu.1ţii solului printr-o metodă voltampermetrică (v. fig. 1, a), distribuţia liniilor echipotenţiale demonstrînd omogenitatea sau neomogenitatea
zonei explorate. Pentru eliminarea unor erori specifice metodei voltampermetrice pentru măsurarea rezistenţelor mici (domeniul uzual al valorilor m ăsurate), în fig. 1, b, se dă schema practică de principiu, milivoltmetrul, mV, putînd fi etalonat direct în valori ale rezistenţei, R, sau al e
rezistiţrităţii,_ p, R = p • ~) unde 1 este distanţa dintre cele două sonde
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în graficul din figura 1, c, fiind redat modul de variaţie al
în raport cu distanţa şi cu adîncimea, h, de explorare
h

= (2 -;- 3) . a

rezistivităţii

(2)

In figura 2 se prezintă cîteva situaţii tipice de variaţie a rezistivităţii
s olului în si tuaţiile corespondente de absenţă sau prezenţă a unor anomalii fizice ; se observă că variaţia pronunţată a valorilor rezistivităţii
poate fi pusă în l egă tură cu prezenţa şi amplasamentul anomaliei.
3. APARATUL DE MASURA

Schema bloc a punţii de mă surare, hazat ă pe principiul expus în
paragraful anterior este prezentată în figura 3. Elementele sale componente sînt:
- convertorul static c.c./ c.a, compus dintr-un oscilator şi un transformator. Oscilatorul generează impulsuri dreptunghiulare ce se aplică
primarului transformatorului, astfel încît valoarea curentului lp ce se
stabileşte în circuit (ca urmare a tensiunii furnizate de transformator în
secundarul său) să permită măsurarea rezistenţ.ei sau rezistivită ţii solului între ·punctele P 1-P A•
- amplificatorul de curent alternativ, cu rolul de a amplifica tensiunea de măsură ce se culege între punctele P 2-S şi a o aplica, ca semn al diferenţial faţă de o tensiune de referinţă culeasă de la secundarul
transformatorului Tr (cu rol de selector de domenii al rezistenţei), punţii
d e măsură .
- puntea de măsură, de fapt un detector sensibil la fază, sesizeaz:r
momentul compensării tensiunii U P (între punctele P 2-S) cu cea furniza tă de Tr. 1n acest moment instrumentul de nul, TN, indică zero. Re g lajul la zero al IN este realizat cu o rezistenţii v~riabilă în di agona la
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~e măsură a punţii de măsură , comp onentă etalonată in final direct · în:
valori ale rezistenţei de trecere a solului.
.- alimentarea aparatului se face de la o sursă de c.c., 9V.
Reglajul iniţial al aparatului, la deviaţie nulă se face cu bornele :P 1 ,
P 2, S, P A neconectate (semnal nul la ieşirea amplificatorului de c.a ..'
printr-un element semireglabil într-unul din braţele punţii de măsură.
C;onectarea celor patru borne ale aparatului în circuitul de utilizare şi
alegerea corespunzătoare a domeniului de măsurare (din comutatorul
montat în secundarul Tr) permite, prin modificarea valorii potenţiometru
lui din diagonala de măsurare a detectorului, revenirea la deviaţie zero a
J.N, moment în care rezistenţa necunoscută se poate citi direct pe cursorul acestui poten ţiometru .
·
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4. R EZULTA TELE MĂSURĂTORILOR
Măsurătorile au fost efectuate vara, într-un sezon secetos, constant .
Suprafaţa terenului, caroiată din doi în doi metri cu
axele orientate
.spre punctele cardinale a fost î mpă rţit ă în patru cadrane. Dou ă din cele
patru cadrane (I şi III) au fost s ăpate pînă la diferite adînci mi astfel
încit ele nu mai aveau caracteristicile iniţiale. Cadranele prospectate eu
metoda descrisă (II şi IV) erau intacte. Sistemul de caroia j este cel fo1osit şi la prospectarea magnetometrică cu protoni ş i cu r aze gama. Ast-

fel încît datele pot fi prelucrate global, comparativ, în funcţie de toate
anomaliile observate prin diferi tele metode de p rospectare.
Cele două carouri prospectat e se deosebesc între ele şi prin aceea
că cel din sud este orientat spre soare, iar panta de la bază este aproximativ or izontală, în t imp ce cel din nord are o î nclin a ţi e spre nord-
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est, date de oare va trebui să se ţină cont la interpretarea rezultatelor
în urma unei prelucrări complexe.
In zona centrală a tumulului, în afara cîtorva maxime (în BÎ, A8,
C7) şi a unor anomalii (vezi şi figura 4) în zona mantalei duble (Fl. F2,
F3, F8, G7) celelalte maxime reprezintc'i baza stîncoas,'i marcată de o
creştere masivă a rezistivităţii solului.
In zona cadranului IV apar trei grupe de anomalii, douii circulare
marcînd mantale de pietre şi una centrală marcată de grupările de pietre ce ajung la suprafaţă. În acelaşi timp o scădere a tuturor valorilor
spre extrema de nord a tumulului, arată în acea zonă o altă structură
geologică a acestuia.
O prelucrare mai complexă a datelor va permite interpretări mai
apropiate de realitate. Totodată se preconizează modelarea pe calculator a datelor măsurătorilor şi trasarea profilului rezultant, element care
va veni în sprijinul cercetării arheologice pentru uşurarea interpretări
Jor m[1sur„itorilor.
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Note de la redaction
Les articles Metode de dasificare automată în arheologie (Methodes de da~sification automathique dans l'archeologie) par Militon Frenţiu et Gheorghe Lazarovic-i, aw;si qUl' ,\lc"isurar<'a rezistivitdţii în tumulul de la Tureni (Le mesurage
de la resistivite dans le tumulus de Tureni) par Nicolae Dan Dragomir, Gheorghe
Lazarovici et Ion Tîrnovan vont paraître en anglais dans le ~riodique bucarestois
Archaeometry. Nous publions leurs aperc;us en langue roumaine.

ANALIZE PEDOLOGICE PRELIMINARE lN AŞEZARI NEOLITICE
DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT
Analizele pedologice efectuate la Baciu - Str. Nouă, de către M.
Preda de la CCB (Centrul de Cercetări Biologice), în anul 1984, într-o
aşezare eneolitică aparţinînd culturii Petreşti, de fază A-AB, cu
11n
strat de cultură gros de cca 3 m (Kalmar 1985) au dat rezultate deosebite, contribuind la o mai fină precizare şi o mai clară înţelegere a stratigrafiei de aici. Urmărind evoluţia diagramelor fosforului (P205 - diagrama 1) şi a oxidului de potasiu (K20 - diagrama 2), determinate după
metoda Egner-Riehen şi Gederşit, metode folosite curent în laboratoarele de chimia solului la Cluj, efectuate de CCB în baza unei colabon"iri
(Obrejanu 1964), comparînd cele două diagrame, faţă de stratigrafia arheologică stabilită de Zoia Kalmar pe baza culorii, consistenţei solului, a
conţinutului său după complexele de locuire care lasă uneori urme, observăm o creştere accentuată a fosforului la adîncimea de 2,90 m (diagrama 1), ceea ce corespunde începutului locuirii de fază Petreşti A cu
elemente Vinca C (Kalmar 1985; Lazarovici 1987, fig. 10/1-5), acest din
urmă impuls aducînd o însemnată schimbare în gospodărirea animalelor, în special prin creşterea numărului de ovicaprine, care fapt ar putea
explica creşterea mai accentuată a fosforului de la adîncimile de 2,BQ2,90 m, din stratul 1 (vezi diagramele 1-2 ş1 stratigrafia arheologică de
acolo).
O creştere a fosforului are loc şi în nivel Ilb (= Petreşti AB). Distrugerea provocată de incendierea unor locuinţe nu a fost sesizată în
diagrama potasiului, deşi era de aşteptat, dar se observă o scădere a
fosforului. Creşterea lui bruscă din strat IIc şi scăderea de mai apoi, în
vremea hiatusului cultural din stratigrafia de la Baciu sesizată între
1,8-2, corespunde perfect observaţiilor arheologice, diagrama potasiului marcînd şi ea acel hiatus (diagramele 1 şi 2).
Analizele pedologice făcute de M. Preda şi T. Piciu la Cluj-Napoca Piaţa Baba Novac, în una dintre sondele cu straturi necontaminate aflate
între O,tiO m şi 2,60 m (adîncime relativă la care adaugă cca 2,50 m de
strat deranjat de pivniţele medievale, straturi îndepărtate, într-o aşezare
neolitică tîrzie, aparţinînd grupului Iclod, unei faze timpurii; Lazarovici
Jflil7), a<;emenea analizelor de la Baciu, marcheaz,'i cu o mare exactitate
observaţiile stratigrafice f,icute de arheologi (vezi periodizarea
dintre
diagramele ~ şi 4). lnceputul locuirii din zonă este marcat de o creştere
brus:eă atît a potasiului cit şi a fosforului, deşi în strat nu s-;1u găsit decit cîtcva fragmente ceramice care aparţin complexului n<'nlitic tîrziu
Cui- Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod, se<;izat în 20~,1 centrală n
n-;1şului în mai multe puncte: Piaţa Libertăţii (Vlassa 1976), Bulevardul
Lenin (Kalmar 1985a), Biblioteca Academiei şi Arhive (Lazarovici
]977: 1986, fig. 1-2).
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Creşterea potasiului arata o mtenslfl~are a activităţilor umane generatoare de potasiu (arderi de materii organice sesizate în strat prin
cărbune, cenuşă şi procentul ridicat de carbon)
(vezi diagrama de corelaţie în dendrograma 15) afilat în strînsă dependenţă de carbon şi humus. Valorile ridicate ale fosforului (diagrama 4) ar putea indica folo-sirea zonei pentru ţinerea vitelor (gen de ocoale, împrejmuiri) ca la
Iclod sau Parţa în aceeaşi vreme. La cca 100 ·m nord-vest de Baba Novac
se găseşte un nivel contemporan în Piaţa Ştefan cel Mare (Lazarovici
1987 a). Definirea straturilor după culoare sau unele fragmente ceramice
ar putea fi uşor corectată după datele diagramelor potasiului ~i fosforului, mai ales că aprecierile după ochi, cum cel mai adesea le fac arheologii permit erori de 5-10 cm, atunci cînd în stratul de cultură nu sînt
clare nivele de căkare sau dărîmare. Asemenea situaţii au fost verificate prin săpături pe suprafeţe mari la Parţa unde stratigrafia arheologică este verificată de cea pedologică (Gherghen Dogam 1981, fig. 3).
fo privinţa analizelor de la Baba Novac s-a observat şi o corelaţie indirectă între fosfor şi potasiu. Creşterilor de fosfor de la 21.10; 1,70; 1,40 m
le corespund scăderi ale potasiului şi invers: creşterii potasiului la 1,70
- 1,50-0,60 m le corespund scăderi ale fosforului (vezi diagramele 3-4).
Problema trebuie urmărită şi explicată. Separărilor noastre stratigrafice
1-e corespund variaţii ale P .şi K la adîncimile 2,25 nivel Ila. 1,8 şi 1,6
nivel 3a şi 3b.
Creşterile de fosfor din nivelele următoare: Coţofeni (la 1,2) sau din
epoca bronzului (la 0,80 m) pot fi explicate prin oC'Upaţii lepate de creş
terea vitelor din nivelele Coţofeni sau din epoca bronzului. În asemenea
situaţii trebuiesc urmărite şi alte fenomene cum ar fi: creşte-rea fosforului din sol este un fenomen datorat şi anumitor factori chimici CUtn
ar fi descompunerea oaselor de animale, de udul animalelor crescute
sau ţinute în zonă etc.
Analizele de la Iclod, din zona aşezării B, din secţiunea 39, dintr-un
Joc unde stratigrafia arheologică era nedcranjat[1, au fost fă-cute de
T. Piciu. Acestea sînt semnificative în privinţa evoluţiei potasiului (dia grama 3), creşterile de la 0,40 m în sus fiind datorate unor activităţi
agricole recente. Diagrama fosforului (4) are o serie de oscilaţii care corespund unor împărţiri arheologice făcute pe baza nivelelor de călcare,
~ulorii şi compoziţiei stratului de cultură (Lazarovici - Kalmar 1987,
fig. 2-3). Analiza probelor din fundul şanţului neolitic arată o creştere
a potasiului spre fundul şanţului (diagrama 9), în vreme ce scăderea
fosforului de la 2,60 m (diagrama 9) ar corespunde unei curăţiri a şan
-::ului neolitic în timpul funcţionării, concentruţia de la 2,70 m fiind an terioară, situaţie care ar trebui verificatli şi în alte zone ale şanţului de
fortificare neolitic.
Analizele din malul Someşului, din zona cimitirului A de la Iclod
(Lazarcivici 1977) arată importante oscilaţii ale potasiului (diagrama 10)
~i ale fosforului (diagrama 9). De la adîncimea de 1,30 m au loc peri urbaţii geologice. De la 1 m în jos sînt cele din vremea fazei klod I şi
,·n.terioare, vreme în care zona A servea ca zomi a<~ricol,-, iar m,ii apoi ca
he de înmormîntare. Creşteri importante de fosfor sînt la 0,90 m, pota~i 111 scade, situaţie petrecut{1 în epoca roman,·1 :;;i romanii tîrzie rrecum
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şi în evul mediu timpuriu cînd zona este din nou locuit.·1, aşezarea fiind
la numai 200-250 m depărtare, spre nord-est.
Analizele de la Tureni-Cariera de potasiu (diagrama 10) au oscilaţii
semnificative din punct de vedere arheologic. Cele ale fosforului (dia-"
grama 9) au două oscilaţii la 0,30 şi 0,50 m, ultima aparţinînd unui strat
în care s-au găsit urme din epoca bronzului (Lazarovici
Kalmar
] 987 a), creşterea ar putea fi legată de aceste date.
Analizele de la Tureni-Poderei, zonă în care a fost sesizată o intensă
locuire situată pe o terasă cu un strat de cultură cu o grosime de cca
1,50 m. cu cca 7-8 perioade de locuire (Lazarovici - Kalmar 1987a),
arată o corelaţie directă între cele două diagrame. Creşterii de fosfor·
de la 0,45 m (nivel de epoca bronzului, diagrama 8) îi corespund creşteri
ale potasiului (diagrama 10). Situaţia se repetă la 0,60 m, în nivel Coţo
feni (L1te Cooper Age), la 0,90 m, în centrul celui de-al doilea strat de
cultură Tfszapolg,ir, precum şi la 1,20-1,30 m, la baza stratului de cultură Tiszapolgar. Scăderea potasiului de la 1,40 m corespunde unei perioade de hiatus arheologic sesizat şi după materialele neolitice de tip
ie.urnea Nouă şi Petreşti timpuriu şi nivelul Tiszapolgar.
Analizele din turnului de Ia Tureni pun probleme diferite decît cele
din aşezare. Diagramele fosforului (9) şi potasiului (3) trebuiesc interpretate după alte criterii. Creşterile de valori atît pentru potasiu cit şi.
fosfor de la adîncimile de 0,70 şi 1,50 m presupun aducerea acelor soJµri din zona unor aşezări, lucru presupus şi de materialele Coţofeni descoperite în mantaua tumulului. Rămîne de rezolvat problema dacă acestemateriale provin din aşezarea de pe „chei" sau au fost aduse de la distanţe mai mari. De reţinut este că aşezarea de pe „Chei" se găseşte la
ccu 200 m nord-est de turnul. Geografii socotesc, pe baza unor straturi
de cuarţit c:1 au fost aduse straturi de la distanţe mai mari, din albia
vreunui pîrîu. O altă posibilitate de a interpreta aceste valori din turnul
este aceea de a fi interpretate drept resturile unui banchet funerar sau
banchete dacă considerăm posibi1[1 existenţa unor înmormîntări succeşive. O_ricum numai după noi analize şi după demontarea straturilor de
piatră se vor putea lămuri unele probleme ridicate de observaţiile pedologice şi cele arheologice.
Analizînd valorile absolute ale analizelor pedologice efectuate în
staţiunile mai sus
pomenite, grupate în histogramele din fig. 11,,.
observf1m c,1 au loc grupări separate, clusteri separaţi pentru diferitele
staţiuni: cazul analizelor de la Tureni-Carieră, Tureni-Tumul şi Iclod A.
Acestea au o evoluţie unimodală, datele grupîndu-se în forma clopotului
lui Gauss. Celelalte probe au curbe bimodale cum sînt cele de la Cluj Baba Novac, Tureni-Poderei şi altele (histograma 3). Fosforul are însă
o distribuţie mai uniformă (diagrama 3), distribuţie bimodală a fost
doar la Iclod B.
Fiicind o clasificaro ierarhică a probelor pedologice de la Baciu, grupate în dendrograma din fig. 15 (pentru metoda de clasificc1re vezi Fe2·nandcs de la Vega 1978; Orton 1980 43-55; Frenţiu 1985; Lupşa-Laza
rovici 1985) observăm strînsa corelare dintre carbon şi humus (situaţie
normaI:i deoarece se calculează una din alta) precum şi dintre pH şi K 2 0
mobil din sol (coeficientul de corelare este de 0,86 vezi dendrograma 15)
problemă care trebuie urmărită şi în alte situaţii pentru a se vedea dacă
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este o caracteristică a solului de a1c1 sau o situaţie determinată de factori antrc,pici. ln acelaşi cluster cu pH şi K 20 intră şi carbonatul de
calciu, cu un coeficient de corelaţie tnai slab (doar 0,31). Cele două grupe
mari slnt foarte slab corelate (doar 0,10), mai ales dacă ţinem cont de
corE'laţia dintre
potasiu şi fosfor ceea ce este sigur o caracteristică a
acestei staţiuni. Cele două elemente, fosforul şi potasiul depind de acţiunea antropică în mare măsură. Această observaţie ar permite o clasificare a staţiunilor în funcţie de valorile absolute ale celor două elemente (vezi diagramele 5-8).
Din aceste diagrame (în special 6) se observă că probele de la Baba
Novac (Cluj-Napoca) se grupează (legenda 1), caracteristica lor fiind valorile mici ale potasiului şi mari ale fosforului. Diagrama reflecui o
anume situaţie dependentă de valorile reale dintre staţiuni. Clustcrii
care se formează după cele două variabile se încalecă uneori, ca urmare
a unor activităţi antropice similare, fenomene care trebuiesc înc,-1 studiate, caracterul concluziilor rămîne încă preliminar.
Urmărind evoluţia valorilor absolute ale fosforului din toate
statiunile analizate observăm la ele o creştere a evoluţiei potasiului de la
0,20 m spre suprafaţă ceea ce corespunde stratului de humus actual, arabil. Creşterea este mai accentuată la Parţa (vezi diagrama 28) în secţiu
nile S 7 s şi S8 N (curba 1 şi 2), diferenţe mari pentru aceeaşi staţiune (valorile sînt mai mari cu un ordin de mărime pentru probele de la Parţa,
o caracteristică poate a laboratoarelor de la Timişoara: vezi datele la
Gherghen - Dogaru 1980, p. 8, vertical.a 2, peretele de sud); la fel pentru Baba Novac şi Tureni-Carieră (marcaj 4 şi 6). Observaţiile etnoarheologicc făcute în acele zone (cercetări romfmo-engleze efectuate între
,_nii 1982-1986) arată fenomene petrecute în ultimii 20-30 de ani care
pe baza verificărilor verbale pot fi extinse cu cca 80-100 de ani. Din
a.cestea rezultă că zonele de la Parţa, Tureni şi parte Baciu au fost folosite
ca loc pentru păstorit, păşune sau strungă. Aceasta explică, pentru aceste
staţiuni fenomenul ridicat de fosfor. Zona de la Iclod este terenul unei
ferme de vite care îngraşă zona cu foarte mari cantităţi de îngrăşăminte
naturale bogate în fosfaţi care valori sînt uşor de explicat. Asemenea
situaţii pot fi presupuse pentru unele zone şi perioade preistorice, valori
care trebuiesc raportate relativ, în funcţie de zona din care fac parte.
Mediile unor zone sărace analizate la Tureni, în zona arheologicii (dia grama 28, linia 10) permite o situaţie de comparat cu celelalte nouă v::ilori. ln cazul unor analize amfmunţite raportiirile la valorile locale ol"erii
r scară de comparaţie. Valorile reale de la Tureni sînt cuprinse în dia~·rama 11 pentru probele de pH, P 20,; sau a humusului la diferite
tipuri de sol (1 - cernoziom cambie; 2 - cernoziom agroiluvial pseudo µleizat; 3 - rendzina; 4 - sol brun, molie). Încercînd o clasifican• mai
fină, tridimensională a unor grupe de soluri de lu Cluj-Ralw Nottac, Tureni-Poderei şi Tureni-Tumul (pentru metoda de clasificare vezi Ascher
1959: Meigham 1959; Lupşe 1987) constatăm existenţa mai multor clusteri (la Id, 2a-2b, 3a-3b) mai bine sau mau slab separaţi. Aceste valori sint însă semnificative pentn1 arheolog in cazul unor anali,:e şi corn:.
raraţii cele trei probe reflectJ trei genu!'i dl' lo::.-mi sau de formarea
depunerilor arheologice.
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Pentru clasificări multidimensionale (vezi în această lucrare: Dumitretcu - Lazarovici) şi pentru unele concluzii, rezutatele sînt semnificative, ele însă au încă un caracter preliminar.
Analizele pedologice au fost folosite şi pentru alte precizări decît
cele de natură stratigrafică, pentru delimitarea unei zone arheologice,
cazul concret de la Parţa (Dogaru - Ghergen l!l81), unde prelucrările
matematice ale datelor au permis ~i anumite concluzii privind funcţio
nalitatea unor terenuri din vecinătatea unei statiuni sau dintr-o zonă
::.1rheologicfi. Datele obţinute prin prelucrarea pr~helor de h Timişoara
de către M. Jalobeanu de la ITIM Cluj sînt relevante pentru precizarea
stratigrafiei orizontale prin folosirea analizelor pedologice. Aceasta ca
şi alte probleme ridicate sînt mai ales teme de cercetare.
GHEORGHE LAZAROVICI -
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i'RELIMINARY PEDOLOGICAL ANALYSES AT ARCHAEOLOGICAL
STATIONS IN THE PROVINCES OF TRANSYLVANIA
ANO B/\.NAT
(Abstract)

'9\~-u D C t
Preliminary analy,;e/> of phosphorus (P2O 5), potasium (K2O) and humus were
carried out on soii from the neol.ithic and chalcolitic stations of Iclod, Tureni, both
in Cluj county, and Parţa, in Timiş county as well as from prehistoric and historic
siles of Cluj.:.Napoca. The investigation contributed to a more thorough delimitation ·of the archaeological stratifications. At this stage, definite historical conclu-sions a1·e difficult to be coricluded yet the data are useful from methodological
point of view.
The pedologica! sampling is due to M. Preda in Baciu - str . Nouă by M.
Preda (from CCB) in a settlement belonging to Petreşti culture, phase A - ÂB,.
with a culture layer about 3 m thick revealed intresting results contributing to a
better understanding of the archaeological stratigraphy. We examined the evol\Jtion of phosphorus (fig. 1) and potasium (fig:· 2) determined by Egner-Riehem and
Gedersit method, which are currently used in the chemistry of the soii (Obrejanu
1.964; for the application on the pedologica! analyses in archaeology.
·
Comparing the two diagratils to the archaeological stratigraphy established ~y
Zoia Kalmar based on colour, consistence of the soii, and the traces of the inhabiting complexes, we can notice a high increase of phosphorus at the depth of
2.00 m which of correspond to the beginning of the Petreşti culture phase A and
Vinca C elements. In the later phase (Vinca C) an important change in the management of animals takes place especially by the increasing number of ovicaprine.
This could explain a higher increase from the layer I (see fig. 1-2) and the archaeological stratigraphy of the site.
An increase of phosphorus takes place in the layer IIb (Petreşti AB) too. The·
damage due to the burning of some houses was not noticed in the potasium diagram, though this was expected, but it can be noticcd a decrease of phosphorus.
Its st1dden increase from the layer Ilc and the subsequent decrease, in the time
of the cultural hiatus from the Baciu stratigraphy observed between 1.8-2 m, perfectly corresponds to the archaeological observations. The potasium diagram also
revealed this hiatus.
The pedologica! sampling is due to M. Preda and T. Piciu in Cluj-Napoca Baba Novac square. The sampling was carried out at a depth where the soii was
aot m.ixed with layers of the depth between 0.60-2,60 m, corresponding to the medieval cellars, remote layers. In a late neolithic settlement, belonging to Iclod
group, to an early stage I/II. The stratigraphicaJ observations are similar to the
results from Baciu (see the periodicity in fig. 3-4).
The analyses from Baba Novac square revealed an indirect correlation between phosphorus and potasium. To the increase of phosphorus at -2.10 m,
-1,70 m, -1.40 m corresponds a decrease of potasium and vice versa: the increaseof potasium from -1.70 m, -0.50 - 0.60 m is associated to a decrease of phosphorUs (see fig. 3-4). The problem should be further investigated. The stratigraphioal
separations coincide with the variations of phosphorus and potasiwn at the depth
-2.55 m, levei Ila; 1.8 and 1.6 m, levei 3a and 3b.
The soii analyses on the bank of the river Someş from the cemetery A from
Iclod, shows important oscillation of potasium (fig. 6c) and of phosphorus (fig. 6b).
From the depth of 1.30 m geologica! perturbations take place. l\.t a depth greater
than -1 m the value are characteristic for the time of phase Iclod I and prior,
a time when the A area was an agricultural one then it was a burial area. At a
depth of -0.90 m, potasium decreases, a situation wich took place ln the Roman
and late Roman period as weLJ as early Middle Ages the habitation being only at
200-300 m distance, towards NE.
The analyses from Tureni-Carieră (fig. 10) show significant oscil!ation which
are archaeologically relevant. Those of phosphorus (fig. 7) have two oscillations at
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0.30 m and O.SO m depth, the last belonging to layers in which where found trace.s
from the Btonze Age. The increase could be associated with tht-se data.
The analyses from Tureni-Poderei an area with an intense habituation situa:ted on a terrace with a cuLture layer about 1.5 m thickness and about 7-8 pe•riods of habi,tation, shows a direct correlation between the two diagrams. An in. crease of potasium (fig. 11) corresponds to the increa.se of phospboru.._ from 0.45 m
,/Bronze Age level; fig. 8). The situation is repeated at 0.60 m in a C.Oţofeni levei,
at 0.90 m, in the centre of the second 1'ayer from Tiszapolgar culture, as well as
,,t 1.20-1.3 m on top of the eneolithic layer. The decreas of potasium from 1.40 m
ctepth correspond to an hiatus period, archaeologically noticed with U1e artefacts
from rthe Cluj - Cheile Turzii - Lumea Nouă and Petreşti culture .
The analysis of the absolute values from fig. 13 and 14, show separate clusters for different station.s, -such as the case of Tureni-Carier4 data. These results
are caracterisecl by a simple disturbation. The other samples are caracterize<l by
bimodal curvcs as those from Cluj-Baba Novac, Tureni-Poderei. PhosphortL'> ha'> a
more uniform distribution (fig. 14) and a bimodal distribution being noticed only
for Iclod A data.
A hierarchical clasification of the pedologicul samples from Rc1ciu (fig. 15)
~hows n cl05c correlation between carbon and humUs (a,; one parameler is calculated from the other) as well as between pH, phosphoru„ and pota~ium from the
wil (the correlation coeficient is 0.86 see dendrogram 15).
The pedological analyses were also used for observations diffe::-ent from thcne
of stratigraphical nature, i.e. for the delimitation of certain archaeological an·a.
One case was the station from Parţa (Dogaru - Gherghen 1981) when the data proce?ssing gave new information about the archaeological area.

TRĂSĂlfURILE

„INDUSTRIEI" LITICE DE LA ICLOD

interdisciplinară a siturilor arheologice este
cunoaşterea cit mai exact,1 a comunităţilor
omeneşti străvechi, a organizării lor economice, sociale şi spirituale, a
rolului jucat de mediul geografic, geologic şi climiiteric în viaţa acestor
comunităţi. Analizele efectuate pe diferite categorii de urme materiale
păstrate în decursul mileniilor întregesc tabloul cognitiv al istoriei stră

Introducere. Cercetarea

o necesitate ce decurge din

vechi. Cercetarea utilajului litic contribuie la aprecierea obiectivă a calitc1ţii materiei prime folosite în confecţionarea uneltelor, a cunoaşterii
tehnicilor de prelucrare (cioplire, şlefuire, tăiere, perforare) a rocilor,
care se pretează la astfel de intervenţii, a provenienţei materiei prime
brute, ce poate să fie locală sau importuri prin contacte economice şi
culturale intertribale.
Metoda. Analiza tipologicii s-a realizat pe ibaza unei fişe-tip, de concepţie proprie. Fişa cuprinde date despre tehnica de prelucrare, funcţio
nalitate, tip de unealtă, secţiuni longitudinale şi transversale, dimensiuni
şi ornamentică, indicîndu-se, totodată, şi
locul exact al descoperiri,i
(Fig. 1).
Analizele petrografice au fost realizate la Facultatea de geologie,
Cluj-Napoca prin stabilirea compoziţiei, structurii şi texturii, prin cercetarea microscopică şi spectrografică, a genezei rocilor, a ocurenţelor din
care provin încadrîndu-le într-o sistemică a mineralogiei şi petrografici
moderne.
Analiza metrică s-a realizat prin alcătuirea de matrici pe baza rapoartelor dintre lungime şi lăţime alcătuindu-se grafice pe tipuri de roci,
minerale şi unelte.
REZULTATE

Mineralele şi rocile folosite în industria litică de la Iclod se caracprintr-o duritate mare (7-8 în .scara lui Mohs) prin rezistenţa
mecanică deosebită cuprinsă intre 1500-3000 kg/cm 2 şi printr-o tenacitate remarcabilă îndeosebi la rocile cu textură interpătrunsă, tăria lor
pr-upîndu-le In roci: tari, foarte tari şi extrem de tari, deci din categoriile 6 pînă la 12 după clasificarea Comitetului Geografic din România.
Locurile de provenienţă sau ocurenţele materiei prime sint:
1) - în albia majoră şi pe terasele văii Someşului Mic,
2) - din aflorimentele afluenţilor colaterali (Someşul Rece şi Cald,
V. R;kătă.ului, Negruţa, Rişca Mare şi Mică, Căpuş, Nadăş, Chintău,
Seacă, Aluniş, etc.), în mare măsură aceste viii au contribuit la formarea pietrişurilor pe tot parcursul văii Someşului,
terizează

po

.. ·.

-·

= -

-···

.

- - ·;; ; ;i,;
-

UX:AUîA~EA

-

SAT,~T-IER ':'CĂTUN

. .

:, Â_-t,'.VL

U 90SECT!UNEA '

c9MPl~ţx

·- ··

·e u @-

__:-

-

:.~ -~.-;,
-

. .. =----:-~":~
.,

~'

" '

_._

-

sD PUNCTUL

JF_IŞA .VT.lLAJUj UI ;U f. lC - C

· ~-·

.

. ' .:.. ,_.

.,,.

-

•• - -

····

:..

~

•·

·• - -·· ,

-·., ..·

~

~

;02□-:: □~□ .

cO~.=J

.

100 i:OcAROUL1Ll nD 10 0.'.l~Ct'EA'L.hD ,O

'! B□ 1s02cOi'□ NI\JEL:tn ·EFOCA

.

- -

CULTURA _ _ _ _ _ _

Zl.□ FAZA

:

.

:3□

2~□otlu:
.

.

>
o s srnw:Ţ11

PE.VERSO

i..,
3::
m

-

-----...- -

Iii

AP.!1[0\1;_. TRIE

939

tufurile vulcanice, ignimbrite şi obsidian cu sursa de provefiind socotite importuri din Melos, Munţii Bilkk sau
r,1unţii Oaşului (ultiJ".1a zonă necesită prospecţiuni amănunţite
pentru
descoperirea sursei). In anul 1984 D. Boroş a efectuat analize chimice
pe diferite eşantioane de obsidian, rezultate care au fost supuse recent
unor analize maitematiae, în urma clasificării, materialele de ia lolod se
grupează într-un claster aparte faţă de materialele din Melos şi Munţii
Bilkk (DUMITRESCU - LAZAROVICI, comunicare, Cluj, 1987). Acest
tip de analiză urmează să fie extins şi asupra altor materiale clin staţiuni şi culturi diferite, pentru a avea o vedere de ansamblu asupra neoeneoliticului şi a industriei litice din Bazinul someşan şi din Transilvania.
Din punct de vedere petrografic, utilajul litic ele la Iclod face parte
din cinci grupe geologice: minerale (26,10/o), opal (4,20/o), calcedonii (jasp,
carneol, silex) (21,60/o), cuarţit (0,60/o), staurolit (0,3D/0); roci eruptive
(38,90/o). diabaz (l,50/o), bazalt (0,30/o), andezit (0,30/o), riolit (0,30/o), obsidian (36,5°/0), cuarţit pegmatitic (0,30/o); roci sedimentare (2, 70/o), gresii
(0,60/o), tufuri vulcanice (1,50/o), calcare organogene (0,60/o); roci metamorfice (30,60/o), comeene (21,6D/0), şisturi cloritoase cu epidot (0,30/o),
cuarţite (6,90/o), amfibolite (1,80/o); roci migmatice (ultrametamorfozate)
(1,50/o), migmatice amfibolirtice (0,30/o), migmatke gnaisice (l,20/o). Din
cercetarea hărţii geologice a zonei rezultă că Munţii Apuseni din care
îşi adună apele Someşul şi afluenţii săi conţin toate aceste roci excluzînd din discuţie obsidianul.
Uneltele întrebuinţate la Iclod sînt cele folosite în general în neoJiticul mijlociu şi tîrziu. Amintim în ordine descrescătoare cîteva categorii de unelte cioplite (lame de diferite tipuri, piese componente pentru seceri, gratoare, străpungătoare, vîrfuri de săgeţi şi suliţe, răzuitoare,
burine); unelte şlefuite (topoare simple şi perforate, ciocane, săpăligi şi
piese componente la plug, cuţite, greutăţi, măciuci, lustruitoare, percutoare, zdrobitoare, rîşniţe, etc.). Aceste unelte pot fi analizate multidimensional cu ajutorul calculatorului. Pentru prelucrarea tipologică a
materialului litic sînt realizate cataloage de forme, descrierile se fac codificat pe baza fişelor de tip „C" (din sistemul BAZARH, vezi Z. KALMAR - F. KONDASZ, în Ziridava, 1986) şi a cataloagelor. Sistemul
BAZARH cuprinde ,toate datele obţinute în urma investigaţiilor interdisciplinare a siturilor arheologice. Sistemul are trei părţi: Banca de date,
Banca de cunoştinţe şi Sisteme expert. O parte din materialele de la
Iclod au fost prelucrate după acest sistem, obţinindu-se rezultate care
,HI făcut subiectul a numeroase comunicări în cadrul Laboratorului in1erdisciplinar de pe lîngă Universitatea din Cluj-Napoca (Z. KALMAR şi
GH. LAZAROVICI).
Uneltele cioplite de la Iclod sint în număr mare, existînd şi multe
nuclee şi deşeuri de prelucrare, dovadă a cioplirii la faţa locului a uneltelor. Această ultimă categorie de piese a fost supusă unei analize matematice (metrice şi statistice) în mai multe etape.
1) S-a analizat frecvenţa nucleelor şi a deşeurilor pe categorii de
minerale şi roci constatîndu-se existenţa unui număr mare de resturi
de prelucrare şi nuclee din obsidian şi calcedonie şi un număr mic de
astfel de piese din corneene (fig. 2, legenda: 1 = deşeuri; 2 .... nuclee)
3) -

nienţă necunoscută
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-ceea ce ne întăreşte convingerea că primele două -categorii (obsidianul
şi calcedonia) au fost prelucr ate în aşezare, materia primă fiind în apro piere (calcedonia) sau de import (obsidianul), ambele fiind uşor de transportat - nudeele fiind de dimensiuni mici, în general - în timp oe
corn~nele au fost prelucrate la sursă (aflorimentele afluenţilor Someşului), unde existau ateliere de exploatare şi prelucrare a uneltelor prj ,
cioplire, piesele finite fiin d apoi transportate în aşezare sau in aşezări .
Un caz asemănător pare să fie ~i la Coldă u (Z. KALMAR, în Acta MP,
XI, 1987). Această ipoteză urmează să fie verificată de arheolog şi geolog în teren.
2) AnaHzînd dimensiwnea pieselor se consta tă că uneltele din cor-neene sînt în majoritatea cazurilor macrolite, fapt ce demonstrează existenţa în zonă a unei surse bogate .şi o specialJ.zare a uneltelor legată în
acelaşi timp de fenomenele care au loc la sfîrşitul neoliticului. Frecvenţa
obsidianului este şi ea destul de m are dar se utilizează inclusiv deşeu
rile pentru obţinerea mior unelte mici sau a pieselor componente (fig . 3,
haşurat = obsidian; nehaşurat = corneene) , ceea ce sugerează economisirea acestei materii p rime de fo arte bună calitate dar g reu de procurat.
3) Uneltele cioplite au fost grupate tipologic şi modelate m atematic
după dimensiuni, rezultatele obţinute fiind importante în interpretarea
istorică. Astfel se constată (fig. 4, legenda: 1 ~ la me;
2 = gratoare ;
3 - vîrfuri; 4 = gratoare pe lamă ; 5 - răzuito are; 6 = burine) frec.venţa mare a lamelor în comparaţie cu celelalte piese, urm ată fiind de
multitudinea gratoarelor de toate ti pu rile. Clasificindu-se tipurile de
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flimensiuni se obţin grupări ce pot fi legate de analiza mora piesei (fig. 5, legendă: 1 - lame; 2 = vîrfuri;
3 -= gratoare) . La categoria lame dimensional se obţin trei grupări :
1) - 0.5-1.25 fragmente lame folosite ca piese componente;
2) - 1.5-2.5 lame propri u-zise ;
3) - 2.75 - lame folosite ca răzuitoare şi cutite.
Gratoareie se împart în două grupe: 1) - 0.5-1.75 gratoare;
2) - 2.0 - gratoare folosite ca răzuitoare.
Vîrfurile formează două grupe 1) - 1.5 - 2 vîrfuri de săgeţi;
2) - 2.75 - · vîrfuri de suliţe; există .şi o grupare de piese sub 1.5 formată din piese fragmentare. Tehnica de obţinere a vîrfurilor este mai
co mplicată şi su rsa trebuie să con ţină nuclee de mari dimensiuni , ceea
c e a determinat comunitatea de la Iclod să prefere vîrfuri din corn
:ş i os .
4) Ordonînd m ateri alu l d up ă d imensi uni se p oate obţi ne o vedere
de ansmnlilu a tipurilor de piese (fig . 6, legenda: Di= gra toare; X =
f.!ratoa re p e lamă; o = lame) detaşîndu""'5e cîteva grupă ri: 1) - piesele
com ponente în partea de jos a graficului; 2) - gratoarele în partea sup cd o a ră ; 3) le mele orizontal pe centru şi 4) piesele multifuncţion a le fiin d o g r~t P ă de in te rfe re nţă.
u nelte

după

co

.....•·

fologică şi funcţională
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5) Analizînd în continuare tipurile de obiecte după dimensiuni şi
materie primă (de exemplu lamele) (fig. 7, legenda: L'1 = corneene; X =
obsidian; o = calcedonii), se constată existenţa pieselor de mi-ci dimensiuni din obsidian şi a celor de dimensiuni mari din corneene, constatare
care pune din nou problema sursei. Din dispunerea grafică a tipurilor de
unelte după materia primă rezultă concluzii privind exploatar ea sursei
şi privind categoriile de unelte care se pot obţine din dive rse materii
prime (fig. 8, legenda: 1 .... lame; 2 = gratoare; 3 = vîrfuri; 4 = gratoare pe lamă ). Astfel din calcedonie şi opal se fac toate piesele n ecesare, observîndu-se o folosire intensă a opalului m ai ales pentru vîrfuri.
Corneenele erau prelucrate la sursă în ateliere specializate pe lame şi
gratoare simple, celelalte tipuri confecţionîndu-se în numă r mic. Din
punct de vedere petrografic (textură şi structură) corneenele nu permit
o retu şare prea fină necesară pentru anumite tipuri de piese. Piesele de
la Iolod par să fie [ucrote în serie, unele retuşuri puiîndu--se executa şi
în aşezare. Obsidianul s-a folosit pentru obţinerea lamelor, vîrfurilor ş i
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a pieselor componente (în lotul studiat nu a fost găsit nici un gratoar
pe ·lamă).
Analize asem ănătoare au fos~ aplicate şţ altor tipuri. de uneU~ . şi
materii prime, asupra· rezultatelor obţinute nu 'insistăm în lucrai-ea d.~
faţă.

Prin combinarea analizelor petrografice şi a modelărilor matern~'._
Uce pe dimensiuni a tipuri'lor de ur1elte stuqiate pe nivel-e de locuire s-aµ
obţinut date noi cu privire la dinamica aşezării neolitice de la Iclod, .a
rel aţiilor economice şi sociale ale acesteia pentru întreaga ei perioadă de
ex is tenţă. Locuirea începe la finalul neoliti,cului mijlociu, · într-o aşezare
prosperă cu şanţ de apăr~e, cu o industrie litică dezvoltată din care Il\l
li pseşte a bund enţa obsidianului şi a opalului. (materie primă de calitate)
ş i decade treptat, în urma unor transformări de ordin economic şi poate
social C'IJln rezultă Şi dtn analfaa utilajului litic' (a.proa.pe dispare obsidia~
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nul, se

dezvoltă

atelierele pentru corneene) locuirea .încheindu-se la
neoliticului tîrziu.
Caracteristicile industriei litice de la klod sînt, în general, aceleaşi
ca pentru toate aşezările contemporane, impunîndu-se necesitatea unei
cercetări asemănătoare şi pentru alte locuiri· pentru a întregi
tabloul
epocii şi pentru a formula concluzii cît mai veridice.
sfîrşitul
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LES TRAITS CARi\CTf~ISTIQUES DE „L'INDUSTRIE" LITHIQUE
A ICLOD

(Resume)
On presente Ies resultats des determ.inations geo!ogique-; et des mesurage:;
archeomet:riques du materiau lithique fouille li Iclod. Les auteurs publient de diagrammes et de tableaux mathematiques par lesquels ils precisent Ies groupes qu'on
a obtenu, aussi que Ies conclusions des analyses quantitatives et qualitatives. On
expose, de meme, une methode de publication complexe des informations.
La contribution ci-publiee fut soutenue au premier Symposium d'archeometrie
organise ,i Cluj-Napoca.

MISCELLANEA

SAPATURI DE SA.LVARE IN JUDETUt. CLUJ
'

'

SAPATURI ARHEOLOGICE DE SALVARE ŞI CERCETARI
ETNOARHEOLOGICE lN MUNŢII PETRINDULUI IN ANUL 1986

In cadrul Proiectului Tureni-Sănduleştfl extins pentru cercetarea
copertinei în zona zăcămîntului de calcar, alabastru, caolin şi alte materiale de construcţii, cercetările de suprafaţă şi sondajele s-au orientat
pentru delimitarea unor situri arheologice, precizarea naturii locuirii şi
realizarea unei topografii arheologice, în cadrul unor cercetări cu caracter larg, interdisciplinar.
Pentru realizarea acestei teme problemele au fost abordate sistematic dată fiind suprafaţa uriaşă şi complexitatea locuirilor, caracterul sezonier al unora, dată fiind situarea lor în zona mo~tană, de durată a
altora; aşezări risipite şi necropole tumulare. Au fost organizate expediţii cu caracter etnoarheologic cu colective de cercetare româno-engleze.

Sondajele de la

Tureni-Carieră

(1985-1986)

(pl. I).

Săpăturile de la Turcni au avut un caracter exclusiv de salvare, lucrările avînd menirea de a elibera terenul în zona de înaintarea carie-

rei şi în ritmul în care lucrările de exploatare l-au permis. In zona decopertată ce a fost exploatată în anul în curs şi cea care urma să fie
exploatată în anul viitor au fost semnalate o serie de complexe arheologice,
toate fiind adîn'.'ite ele la nivelul humusului în !c:olurile cc1 depuneri geologice.
S!rotifjrnf ia.

Terasa pe c:1re se găsesc urmele de locuire este înclinată de la sud
spre nord, spre firul văii. Zona are aspectul unei căldări cu înclinare nu
prea mare. Ar1alizele pedologice efectuate de către o echipă de la CCB,
de M. Preda şi T. Piciu 2 au fost sintetizate în diagrama evoluţiei solului
pentru parametrii de interes arheologic (fig. 3). Acestea au fost recoltate din zona în care stratigrafia era cea mai complexă, avea grosimea
cea mai mare. Locul se g[1sea în zona de vest a terasei, spre limita ci.
fn zona centrală depunerile nu depăşeau grosimea de 0,70 m spre limita
de vest a t€r?."C'; strat,.il atin<~ea cea mai mare grosime. În :icca zori,-, :-·--:1•'
observat două rînduri de humusuri combinate cu sol brun de pădure. Re1 Proiect început în anul 1935 ce avea ca obiectiv marcarea, evaluarea, valorificarea monumenlelcr n::tur,i'.._ -,i :1rheologice din Cheile Turenilor. Luc;·an'il a lo~t
comandată de MILMC în vederea asigurării unor studii dt> f1mdamentan'-a n!zervelor de calcar care să prev;:dă întinderea şi localizarea rihiectivelor elnoarheologice, precizarea condiţiilor de eJ.it.wrar~ terenului ele snr.r•i:1ii i.~torică şi a rnil~urilor de salvarea bunurilor din p.itrimoniul cultur1=1l n::itional.
2 Vezi mai s111s <ah. J..azarevici 'J'. Pieh1, li- !125-93i.

MISCEUANl!A

950

feritor la acestea T. Piciu crede că efite voi;:ba de o alunecare a unei porţiuni din stratul superior, de mai sus de pe pan-tă suprapunînd pe cel
din partea inferioară a terasei. Această alunecare s-a petrecut cîndva
înaintea mileniului II î.e.n. deoarece complexele de locuit (pl. I/1-3)
porneau din stratul superior. In vecinătatea zonei cu straturi dublate un
complex pornea din nivelul superior, tăia nivelul inferior şi se adîncea
în straturile geologice.
Privind diagrama observăm că procentul de oxid de potasiu mobil
(K 2 O) creşte foarte mult în partea superioară a stratului B (fig. 3/ 1 diagrama 3), ajungînd la valori foarte mari (15,90%) ceea ce are aspectul
unor depozite de potasiu, după spusele pedologilor. De la nivelul de căl
care preistoric, situat undeva între 0,30-0,50 m, are loc o creştere bruscă, ceea ce marchează activităţi antropice pronunţate. Fluctuaţiile evoluţiei fosforului sînt invers proporţionale cu -cele
ale humusului, în
aproape toate evoluţiile diagramei (compară fig. 3/1 cu 2).
Suprafaţa săpată exhaustiv în anul 1985 a fost de 60 m 2, ea a fost
extinsă cu decopertări fără complexe arheologice la peste 150 m 2 de zonele laterale ale locuirii. Gropile descoperite în perimetrul zonei locuite
(pl. I/3-4) au fost golite şi conţinutul lor cercetat sistematic. In anul
1985 au fost golite 8 gropi. In cea mai mare parte a cazurilor profitul
gropilor era trapezoidal. Conturul gropilor era rotund sau patrulater.
Două din gropi au avut inventar arheologic. Una dintre ele, ce avea o
anticameră (pl. I/3), conţinea mai multe straturi de cioburi, aparţinînd
aceleiaşi culturi şi aceleiaşi faze. Stratificarea se datora reparaţiilor succesi"e ale vetrei şi a locuirilor repetate.
Intr-o groapă situată la est de cea de sus, spre fundul gropii a ieşit
la iveală un schelet puternic chirdt, destul de bine conservat, aşezat pe
o parte, fără nici o piesă de inventar (pl. I/6-7). Groapa era căptuşită
cu pietre (pl. I/6-7) iar cîteva pietre se găseau pe fund. Această groapă
are similitudini cu una descoperită la Baciu - Strada Nouă, din epoca
hallstattiană 3 •

Gropile descoperite în campania anului 1986, în număr de 6, au avut
un conţinut asemănător. Una singură avea fundul pavat cu pietre (pl. I/8),
între care una în greutate de 50-100 kg.
Scopul .pentru care au fost săpate aceste gropi este greu de precimt.
Zona în care au fost amplasate are aspectul unei căldări, deasupra buzei
Cheilor Turenilor (sau Cheile Turului), situată pe una dintre căile de
acces de pe stînga Cheilor, deoarece prin interiorul cheilor accesul este
foarte dificil. Aceeaşi parte a Cheilor a fost locuită şi în vremea culturii Coţofeni. În gropile mari s-au găsit şi urme de locuire de unde
rezultă că în ele s-au adăpostit temporar oameni. Celelalte gropi nu
;iu avut ca inventar decît cîteva fragmente ceramice atipice, fiind socotite a fi gropi pentru scoaterea lutului, necesar la confec~ionarea obiectelor de lut - sugestie oferită şi de un ceramist care a analizat ccllitatea lutului din pereţii acestor gropi.
Materialul arheologic. Cu excepţia cîtorva fragmente ceramice :1parţinînd culturii Coţofeni urme ce se înşiruie de ambele părti ale
Cheilor - marea majoritate a materialelor poate fi atribuită culti,•r.ii
3

Z. Kalmar, în SC/V A, 38, 2, 1987, 166-174.

Wietenberg susţinută de factura, formele şi oi:-natnentele ceramicu deos~bît de caracteristice (străchini _de diferite tipuri: unele scunde, lobate;
că'nl joase cu to.artă, vase-sac, etc., ornamentele: caneluri oblice, şiruri de
i~presiuni circulare şi triunghiulare, brîuri în' relief, unele alveolate etc.).
. . Distrugerea peşterii de jos - cu care locuirea era în corelaţie, dat
fi'ind aspectul sezonier al locuirii ce rezultă din tipurile de vetre existente
şi _lipsa vetre.lor cu gardină - , rămîne o pierdere ireparabilă. O cercet~re în paralel, între aşezarea deschisă pentru sezonul cald şi cea din
peşteră din sezonul rece ar fi dat observaţii deosebit de importante
p~ntru recons'tituirea vieţii oamenilor preistorici ce locuiau în preajma
Cheilor
Turului.
·
:,.
2. Cheile Turenilor -

PODEREI (obiectiv 1) .
Descoperirile de aici sînt amintite încă de la începutul acestui secol,
de cînd există informaţia că s-ar fi făcut şi săpături arheologice•, prin
obiectele intrate în colecţia muzeului din Cluj 5 sau a celui din Viena".
Unele din materialele descoperite anterior· au fost amintite în raportul
c~paniei precedente7 :
.
.
•
'
·r,. : Eroziun~le puternice la care sînt expuse marginile terasei precum şi
&~păturile amatorilor de colecţii pers_onale sau şcolare au afectat o parte
din depunerile preistorice. Schimb.:1dk ecologke petrecute în ultimii
c4rij, ca urmare a deschiderii unei intrări largi pentru vînturile din_ spre·
~rd spre chei, s-au accentuat. O săpătură de salvare era necesară cu'
,.µ.t ,mai mult cu cit exista un proiect de amplasarea unei cabane p~
această iterasă ceea ,ce ar face ca mai •apoi să nu mai poată fi executate'
..:: _. I
•
•
~ş.pa~un
..
.· •' ·.
.1
n:
Terasa a fost caroiată de la' extrema ei din aval şi din spre margio,ea terasei spre peretele de stîncă cu cifre şi litere. Incepînd cu marginea
t13rasei, din carourile A, s-a deschis o suprafaţă lăsîndu-se pe mijloc un
profil lat de 1 m. Săpătura a început în carourile A-D şi 11-34. ln ca.:.
rourile A--,-D l l-23 s,-a săpat pînă la adincimea. de 0;30-0,35 m, de..:
~Jarece au apărut două complexe din epoca bronzulLii şi unul dacic. In carourile 24--34 A-D s-a coborît pină la adîncimea de 0,80/0,90 m

.,
.

(pL H/5-6).
•: • : Stratigrafia_ Profilul arheologic nu este încheiat încît este dificil ci-

se

preciza succesiunea straturilor şi o claru descriere a lor. O anumită
a terasei a fost deranji:ţtă , de către tranşeele militare ce mergeau paralel cu marginea terasei dar în . zig-zag. Pe alocuri se putea
observa ·un al doilea rînd de tranşee. Unele au fost astupate altele s-au
umplut singure. ·Diferenţele de culoare între· straturi sînt greu de precizat
ecxact, trecerea de la un strat la altul se face treptat, pe nesimţite.
porţiune

:,:·

., :·
:

11

:

' 4
:;

8

Ott, XIII, 1888, 276; Ibidem, 1901, 40-41.
MIC T 613:1-6142 - P 22072-22078; II 9065-9067.

La Viena apar materiale din

colecţia Marţian

de la Tur sau Mez6tur. TiesMedeleţ arata
'llfl amestec mare de materiale petrecut cindva la predarea colecţiei lui Marţian,
deoarece materiale din vremea culn,irii Yucedol - Zok şi altele din bronzul pannunic nu "-' gă,esc lr.1 Tureni.
·. "

·pectivele materiale pe care am avut prilejul de a le studi,1 cu FI.

' Gh. Ldzarovici şi

1,1rm.

Z. K.1lmar, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 731

952
Analizele pedologice făcute completează datele arheologice. Straturile au următoarea componenţă: 0-0,20 m strat de humus recent cu puţine depuneri arheologice. Procesul de humificare atinge la acest ni~l
valorile maxime 7,750/o (fig. 3/2-1) la fel şi fosforul (fig. 3/2-2). La
acest nivel au fost sesizate cîteva vetre din pietre care arată prezenţa
unor locuiri sezon.iere8, temporare, asemănîndu--se cu cele actuale ce se
mai văd peste tot pe terasă.
- 0,20-0,30 m. Stratul este tot negru dar ceva mai deschis la culoare. La 0,30 m a fost sesizat un nivel de locuire cu complexe din vremea culturii Wietenberg. Fosforul atinge la acest nivel valorile maxime
iar potasiul începe să crească. La acest nivel sînt albieri cu materiale prefeudale sau de epoca bronzului. Pe alocuri au fost sesizate vetre din
pietre (fig. 4 caroul 24 B, 24 A). In sectorul pe care l-am supravegheat
apare o aglomerare de pietre de formă dreptunghiulară, orientată EV.
avînd baza pietrelor la 0,40 m, iar nivelul de călcare la 0,30 m (fig. 4
caroul 30 CD şi 24-26 AB).
- 0,30-0,50 rn. La acest nivel îşi au baza complexele de locuit
Coţofeni, la adîncimea de 0,40 m, în albieri şi între pietre, fie ca urmare
a deranjărilor ulterioare, fie a unor denivelări ca cele actuale au făcut
ca depunerile să nu fie întotdeauna orizontale iar diferenţele de culoare
să nu fie la fel de clare, din acest.e motive apar materiale Wietenberg
şi mai jos. Unele dintre vetrele din pietre ar aparţine acestui orizont
(Iig. 4-5, carou 24 D, 24 B, 27 /28 A, 27 /28 C, 29 C) avînd în vecinătatea
lor materiale ceramice Coţofeni, fie din epoca bronzului. In acest nivel
fosforul cunoaşte maximul valorilor (intre 0,30-0,40 m). Date fiind
ocupaţiile culturii Coţofeni, legate de creşterea vitelor şi vînătoare, acestea au contribuit la creşterea fosforului iPrin desodmpunerea oaselor cu
conţinut de fosfor fie prin ţinerea animalelor in ţarcuri sau libere ÎR
aceste zone. Valorile mari absolute, ale potasiului arată intense activităţi
umane. Arderea materiilor organice, împrăştierea cenuşei de pe vetrele
din pietre aflate de cele mai multe ori în zone deschise şi incendierile
au dus la valorile mari, de aspectul unor depozite, după spusele pedolo1.!ilor. Ca exemplu: valorile maxime depăşesc de 4-5 ori pe cele de la
Tureni - Carieră (compară cu fig. 3/1).
- 0,50-0, 70 m. Strat de culoare verzuie. La -0,50 m sînt unnele
•nui nivel de călcare cu materiale Tiszapolgâr, marcate de o rîşniţă in
situ (în caroul 27-28 C) şi unele vetre la 0,40-0,45 m (carou •25 D şi
29 B) sau la 0,55-0,60 m (carou 28 C, 31 C, fig. 5/ii/7). Din păcate in
acest stadiu al cercetărilor nu se poate preciza care a fost rostul şi semnificaţia acestor vetre: sînt în vecinătatea unor colibe sau în interiorul
lor, avînd în vedere că construcţiile nu aveau lutuială (chirpici) ci erau
formate din bîrne mari (procentul ridicat de potasiu ar indica acest lucru - prin comparaţie cu zonele în care construcţiile sînt adîndtP c-azul
cu Tureni - Carieră). ra 0,50-0,60 fosforul şi potasiul sînt în creştere.
- 0,70-0,80 m. In acest strat nlllmai ,pe a!loouri s-a coborît. Stratul
are o -culoare verzuie, fiind amestecat cu o mare cantitate de cenuşă,
mal'Cat de altfel şi de cele mai mari valori ale potasiului, în schimb
fosforul este în scădere. Asupra acestor valori este necesar un studiu
8
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analitic, care să arate interdependenţa lor calitativă şi cantitativă (analiză de matrici şi factorială).
Complexele de locuit. Terasa, situată la jumătatea pantei de nord a
t.-heilor, este luminată de soare tot timpul zilei. Locul în care se află este
o căldare ferită de vînturile din amonte din spre vest şi nord. (pl. II/3,
:J-6). Aceasta are o poziţie strategică foarte bună. Deasupra ei se gă
seşte o peşteră (pl. 2/2-:J) care străjuie drumurile de acces de pe malul
stîng ul cheilor şi care ere o vizibilitate în toate direcţiile. Un dmm me-dteval ce cobora la eleşteu (pl. II/6) şi moară va fi existat şi în preistorie, în mod sigur în vremea culturii Coţofeni se afla o potecă care lega
aşezarea 8 (pl. II/3,7,1) de locuirea de pe terasă.
ln epoca bronzului se pare că existau unele construcţii de bîrne
avînd podeaua din pietre cu lut. Pe aceasta erau amenajate vetre de foo
cu gardină, urmele unei locuiri de durată. Trei asemenea grupări cu pietre, situate la mică distanţă şi cu bogate materiale aparţinînd culturii
Wietenberg, arată o folosire îndelungată, complexe potrivite a fi locuite
şi în sezonul rece.
Dimensiunile acestora erau de 3 X 4 m sau
.:.!,80 X 3,5 m. Detalii asupra lor sînt greu de precizat. În vecinătatea platformei 3 s-au găsit resturile unei vetre de foc cu gardină de mari dimensiuni, dizlocată din situ de către colecţionarii de obiecte arheologice.
Din vremea culturii Tiszapolgar şi Coţofeni nu s-au găsit decit urme
de vetre. Din epoca Latene este de remarcat prezenţa unui semibordei cu
c'imensiunile de 2,5 X 2,8/3 m în care s-a găsit in situ partea inferioară
,. unei rîşniţe şi cîtev~1 fragmente ceramice lucrate la roată, din pastă
cenuşie.

1'.laterial!Ll arheologic. Ceramicn medievală. Urmele de locuire medevalii încep înd1 de la finele mileniului I. Unele materiale sînt de
sec. VIII-IX (fig. 13/1), locuirea însă continuă, marea majoritate a ma1erialului este din sec. IX-XII (fig. 13). ateva buze de cazan şi alte
fragmente arată că locuirea continuă şi în evul mediu timpuriu (sec.
XII-XIV).
Locuirea dacică. Aceastc'1 epocă este marcată prin descoperirea pe
1erasă, intre adîncimile de 0,15-0,30 m, în carourile 13-15 BC unde a
apărut o locuinţă semiadîncită. Este vorba de o albiere de cca 2,'..W X
X 2,70 m, cu axa lungă paralelă cu firul văii. În centru se găsea un
prag pe care se afla in situ partea inferioară a unei rîşniţe. Ceramica
4'ăsită în complex şi vecinătate este lucrată cu rnc,ta, din pasU-1 cenuşie
fină. Formele de vase sînt: fructiera cu picior, de la care s-au găsit
fragmente de la mai multe exemplare (fig. 10/9, 10). De la acelaşi
tip de vas mai sînt şi .allte fragmente (fig. 9/11, 15, 6). O al~i variantă mai mică şi mai adîncă are buza uşor diferită (fig. 10/2, 13).
Mai sint cîteva fragmente de funduri din pastă fină zgrunţuroas:'i
·(fig. 10/1, 7-8), un fragment de vas cu ornament ,în val (fig. 10/4) şi un
Yas cu un registru uşor adincit cu motive în reţea (fig. 10/3) sau cu
r-ictură roşie (fig. 10/5). Pe baza caracteristicilor materialului datarea
ac<2stora este în sec. I î.e.n.-I e.n. 9 •
Locuirea din epoca /Jron2ului. Materialul cel mai bogat ~i variat rut
a fost în înt~ime prelucrat. Acesta este în curs d·~ restururare din care
~
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motive ·referirile asupra lui sînt de ordin general. ln complexele de lo-:cuit .şi în vecinătatea lor au apărut vase întregibile constînd în special
din străchini şi ceşti scunde lobate. Ceramica este de bunii factură avînd
mai multe categorii: ceramică uzuală, semifină şi fină .. Ceramica uzuală
mai redusă ca număr este amestecatei. cu nisip şi pietricele. Culorile predominante sînt gălbui, roşcat şi cărămiziu spre brun. Formele sînt vase
sac şi borcan. Ceramica semifină şi fină sînt greu de separat din cauza
netezirii şi lustruirii de bună calitate. Motivele ornamentale constau din
incizii, impresiuni, benzi umplute cu puncte făcute cu piaptăn ş.a. Dintre uneltele de piatră este de amintit un topor perforat (fig. 6/23).
Ceramica Coţofeni. Dintre materialele descoperite au apărut aproape
toate categoriile, în afara ceramicii cenuşii cu urme de lustru şi de spatuilă în interior, ceea ce este un element caracteristic pentru faza II-a,
cunoscută prin descoperirile de la Dăbîca 10 • Toate celelalte categorii au
nisip în pastă, mai zgrunţuros la cele din faza Coţofeni II, foarte probabil datînd din prima parte, deşi unele motive apar şi în Coţofeni ICU,
în vreme ce altele durează şi mai tîrziu în Coţofeni III1 2 • In orice caz,
săparea unor complexe închise va permite o datare mai precisă.
·
Ornamentele din faza II-a constau din motive în brad (fig. 7 /1-3),
incizii încrucişate (fig. 7 / 4-7, 14), triunghiuri pe buză (fig. 7 /9), în ,.V"
sau în c;_ipriori (fig. 8/4-6) sau combinaţii de motive verticale şi orizontale, încrucişate etc. (fig. 9/8). Mai caracteristice pentru această 'fază
sîr-i.t motivele din tăieturi scurte dispuse drept sau oblic (fig. 8/16; 3, 12,
17) şi mai late dispuse tot drept (fig. 8/8) sau oblic (fig. 8/1-2, 5, 7,
9, 18).
J\fotivele din etapa II/III, greu de precizat exact, datorită pastei
zgrunţuroase a zonei, are motivele din ,triun_ghiuri haşurate .pe partea
interioară a buzei, din lmpunsături succesive (fig. 7 /9), incizii fine
dispuse aiurea (fig. 7 /13) sau oblic (fig. 7/15), benzi haşurate din liniuţe
mici înguste, dispuse drept (fig. 8/15, 19), mici t,iieturi intersectate de
o linie sau liniuţe (fig. 8/10), precum şi împunsături succesive pe toartă
(fig. 9/1) sau sub forma unor triunghiuri pe buză (fig. 9/2-3, 10).
Formele sînt greu de reconstituit din cauza stării fragmentare a
materialului. Cele cu împunsături succesive provin de la oale sau amfore (fig. 8/10), coşti (fig. 7 /2), castroane (fig. 9/6, 8) sau vas borcan
(fig. 7/15, 8/15). Materiale identice sînt din obiectivu.I 7.
Locuirea Tiszapol9âr. Materialul arheologic descoperit din vremea
ace<;tei civilizaţii este cel mai bopat. Alături de ceramică s-au descoperit
fragmente de unelte din piatră şlefuită şi mai multe topoare, unelte din
silex şi obsidian (fig. 6/1-15, 18, 22). Amestecul pastei este cu nisip
.fin. arderea este bună, reductibilii.. Formele, greu de reconstituit, constau·
din cupe (fig. 11/2-3), oale (fig. 11/1, 6), capac-e (fig. 11/5) şi străchini
(fig. 11/4). Cele mai apropiate analogii pentru aceste materiale sînt cele·
descoperite la Dăbîca 13 •
1°
11

:I\1ateriale inedite în MIT.
P. Roman, Cultura Coţofeni,

13

:Ylateriale :neclile în MIT.

Bucureşti,

1976, p. 38, 156-167.
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Ornamentele constau din cunoscutele toarte-cioc (fig. 11/2,
pl. III/4: 1-2, 6, 8, 12-'---15), apăsări cu un obiect cilindric, bont (fig. 11/3,
pl. III/ 4 : 3) grupate în triunghiuri sau în jurul unei toarte (pl. III/3).
Cuitiira Petreşti. Urme de locuire nu sînt ci doar fragmente ceramice
i1i acelea puţine, dovada unei locuiri sezoniere, sporadice. Între puţinele
mateliale descoperite sînt însă unele deosebite, ca formă şi motivistică.
Un fragment de strachină cu umărul rotunjit are o pictură spiralieră,
bicromă, cu motive albe iar spaţiul umplut cu 3 benzi de linii pictate cu
vişiniu (fig. 12/1). Un alt fragment era de la un vas mai mare (fig. 12/2)
este pictat cu grupuri de benzi vişinii· din trei linii pictate. Un fragment
de strachină carenată (fig. 12/3) este lucrat pe o pastă de culoare roşu
portocaliu, amestecat cu nisip cu mică, n'egru în spărtură, ceea ce nu este
prea obişnuit în ceramica Petreşti din zona Clujului decît în faza AR
Un fragment de fund, de la un vas mare (fig. 12/4), are cîteva benzi
:ate pictate. Pictura este de o factură deosebită, pare înglobată în slipul
vasului, a fost lustruită şi apoi arsă, ceea ce este, de asemenea, neobiş
nuit în ceramica Petreşti din aceste zone. lVIateriale Petreşti au apărut
şi în campaniile precedente 14 •
Ceramica neolitică. Cele mai timpurii materiale neolitice descoperite
la Cheile Turenilor sînt greu de încadrat cultural. Se remarcă în mo,d
deosebit o ceramică cu amestec organic şi nisip, ca cea din fazele tîrzii
ale culturii Starcevo-Criş, dar nu mai apar alte elemente caracteristice
cum ar fi: barbotina, ciupiturile, inciziile şi arderea bună. Formele de
vase sînt simple: strachina tronconică (fig. 14/9). Din. aceeaşi grupă este
un fragment ornamentat cu. alveole (fig. 14/6). Numărul fragmentelor
,descoperite este extrem de redus (dacă ajunge la o duzină). Asemenea
materiale apar la finele neoliticului timpuriu sau mai de grabă, ca timp,
aparţin neoliticului mijlociu, unui proces de retardare culturală. Materiale asemănătoare, deşi nu identice au apărut la Iclod - Doroaie 15 şi
l_a Cluj :- Stăvilar 16 • Acestea ar marca, alături de cele de la Gura Ba"'.'
ciului IV 17 , şi altele din nordul Transilvaniei, din Bazinu-I Somcşului 11',
faza finală a culturii Starcevo-Criş IVB.
In săpături au apărut şi alte materiale dintre care unele f;'ir,'i poziţie
stratigrafică sigură ori în zone îndoielnice incit nu pot fi atribuite cultural exact. Despre ele se poate spune că sînt neolitice sau preistorice
Dintre acestea amintim un capac de vas cu creştetul ţuguiat şi un
orificiu care străbate o bună parte din ţugui (fig. 14/1). Două miei. adîncituri marchează ochii, între ele o dungă pictată ar marca nasul şi alte două
dungi abia vizibile ar marca elemente de tatuaj. Asemenea picturi trans. parente se .cunosc fo desooperiiri din fazele tîrzii ale neoliticului timpuriu
(Starcevo-Criş IV Vinca A 3 ) 19 •
14

Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, fig. 9/12.
A Bulbuc, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986. p. 413-415, fig. 6.
Gh. Lazarovici Z. Kalmar, în ,lc/nMJ\", XXII-XXIII,
1985-19U6,
p. 723-î24.
17 MatPriale inedite în MIC.
18 Z. Kalmar, în ActaMP, XI, 198î, p. 5î-62.
19 P. Haczky. Jn ,<lrchErL, 110, 2. l(H!3, 15/1:l-11; IP./,), 19/5: Materio!c inedi·c
,c!t' la Balta Săra15.
15
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Alte cîteva fragmente de la obiecte de lut sînt în forma unui corn
(fig. 14/4), picior de cupă (fig. 14/5) sau alte obiecte (fig. 14/3).

Deosebit ni se pare un văscior cu gaură în fund ce aminteşte de
cornul abundenţei realizat din lut, ca un simbol. Această piesă este lucrat.ă dintr-o pastă cenuşie, are puternice depuneri calcaroase (fig. 14/2).
Piesa ar putea aparţine epocii eneolitice. Folosirea sa ni se pare apropiată mai ales de lingurile-biberon 20 fiind un văscior-biberon 21 •
3. ROTOGOL (obiectiv 5). Denumirea este dată unui promontoriu
de la cotitura cheilor, de această formă, situat pe partea stingă a cheilor,
la altitudinea de 503 m. Locul are vizibilitate directă pe Valea Turenilor (Racilor) pînă spre Feleac, pe direcţia Aitonului (pe direcţia drumului
roman), spre vailea satului din Miceşti, pe creasta dintre Miceşti .şi Comseşti ce duce direct de la Feleac la Sf. Ioan. Locul are vizibilitate directă
cu castrul roman de la Turda care se găseşte la o oră distanţă pe jos.
ln această zonă au fost găsite fragmente ceramice romane şi preistorke. Două secţiuni în cruce deschise aici au arătat existenţa bazei din
pietre a unui turn de lemn din epoca romană. In colţul de est al turnului s-a găsit un sfert din partea superioară a unei rişniţe romane. Baza
lurnului din lemn era formată din un rînd de pietre pe care se ridica
construcţia. Secţiunile late de 1 m au prins baza turnului în diagonală
încît dimensiunile nu pot fi date ci doar calculate. Cercetările viitoare
vor dezveli poate, sistematic acest important obiectiv strategic roman.
Materialul preistoric constă din fragmente ceramice din epoca bronzului. Locul putea fi folosit şi în epoca bronzului ca fortificaţie deoarece
oferea din punct de vedere natural condiţii excelente. O falie naturalii
a separat promontoriul de rest, apoi ea a fost adîncită şi curăţată, ceea ce
credem c:I s-a fficut şi în epoca romană. Un gard de lemn era suficient
pentru a asigura paza unei comunităţi restrînse din epoca bronzului, în
vremuri de restrişte.
4. Tumt1lul Mare - Obiectiv 2 (la Sănduleşti) (La Furci. Acăstiii,
Akaszt6fa). Dealul pe care se găseşte tumulul şi necropola se numeşte
Ghicenghe (fig. 2) avînd altitudinea de 687,5 m şi ceva mai mare în zona
tumull1lui. Locul se găseşte în vecinătatea intersecţiei de lîngă cariera
S,1ndul,:,şti Nord şi drumul Turda- -Petreşti cu cel de la Tureni. Dimensiunile tumulului sint de 40 X 42 X 3,5 m.
Prospecţiunile cu magnetometru cu protoni, fi"icute înainte de începerea lucrărilor, au indicat existenţa unor mari anomalii provocate de
erupările de piatră din mantaua tumulului 22 • Deoarece turnului era cel.
mai mare din necropola de la Turcni, care numără 6-7 tumuli2\ cercetarea lui a început prin excavarea caroului de sud-est, coborîndu-se în
acc-st sfert pînă la adîncimea de 0,30 m iar pe alocuri la 0,80 m. Cercetarea lui a îneeput prin săparea celor dou,1 sferturi opuse, cel din SE şi
NV, în final se vor obţine două profile continue.
Z. KaLmar, în ActaMP. X, 1986. 61---69.
21 A-f'r,-.t tip dP va,; este mai puţin cunoscut motiv pentru ca1-e nu sîntcm
siguri de funcţionalitatea acestuia.
2'1 V. V. Morariu, in ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 431-438; mai sus,_
p. !l23.
:•:i Ch. Lazaruvici Z. Kalmar, în ActaM!\', XXII-XXIII, 1985-1986, p. 736;.
~0

infra p. 998-1000.
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Stratigrafia. De o stratigrafie propriu-zisă a tumulului nu se poate
- încă vorbi. Strnturile cu depuneri au fost analizate fizico-chimic şi pedologic, pentru a se putea urmări controlul stratigrafic. Comparînd cele
trei diagrame ale evoluţiei humusului (fig. 3/3.1), fosforului (3/3.2) şi
potasiului (3/3.3), acestea două din urmă sub forma compuşilor în care
apar, observHm mici variaţii ale humusului şi potasiului petrecute între
0,30-0,50 m, iar la 0,60-0, 70 m ating valorile maxime. Aceste observaţii coincid cu cele arheologice, nuanţa straturilor schimbîndu-se la
O, 7~0.80 m, deşi culoarea este tot neagră.
Descrierea sdpăturilor. Imediat sub stratul de iarbă au fost sesiz::tte
o serie de grupări de pietre şi pietre izolate. Studiul dispunerii acestora
arată existenţa mai multor etape de refaceri, înălţări sau intervenţii în
turnul. Spre limita exterioară a tumulului se observă un brîu circular de
pietre lat de 1,5 m (cu mici oscilaţii variază în jurul acestor dimensiuni).
Ceva mai spre interior apare o a doua grupare de pietre ce face parte
din mantaua tumulului. Aceasta nu este uniform,1, mai ales în zonele în
care apar două-trei rîn<luri de pietre, unele situate la O, 15 m, altele la
0,30 m iar altele la 0,45 m separate faţă de marea masă (pl. IV /2).
Jn zona centrală apare o platformă, aproape orizontală, din pietre
manjate cu grijă (pl. V /2), de formă patrată sau dreptunghiulară. Nu
~tim inc,"i precis care este rostul ei în raport cu tumulul. A vînd în vedPre materialele descoperite în cadranul 3 (cel de NV) şi faptul că aceasta
a ras vîrful tumulului, că pietrele aflate la 0,15-0,30 m sînt distanţate de
restul grupărilor, credem că platforma este baza unui turn de lemn din
epoca roman,i, o platformă pe care a fost amenajat poate un turn de
pază. Fragmentele ceramice sînt romane, deşi sînt foarte puţine. Niv0hrea şi amenajarea platformei s-a făcut destul de timpuriu deoarece deasupra ei s-a format un strat de humus. Mai mult, platforma este anterioară evului mediu deoarece două din înmonnîntările medievale o str5pung sau se aşează pe ea în stratul de humus (pl. V/1-2).
Cele două morminte semnalate: unul în cadranul 1, caroul AB 1 notat cu M 1 de la care nu au fost prinse decit picioarele; cel de-al doilea
în cadranul 3 caroul O, N - 1, 2, alături de alte oase umane, găsite în
stratul de humus recent sau imediat sub el (un fragment de omoplat tn
C 4, alte fragmente în 2L, 3L, M 4 ş.a.), arată o folosire a tumulului •n
evul mediu ca loc de execuţie şi înmormîntare cum de altfel traditia
păstreaz,i denumirea în limba română şi maghiară: La Furci, Acă.stti,
Akaszt6fa cit şi tradiţia unor execuţii mai recente 24 •
Revenind la platformă şi la faptul că pe aceasta s-au găsit cîteva
fragmente ceramice romane, datc'i fiind poziţia strategică a locului, cu
vedne direct._) spre castrul de la Turda, spre alte direcţii strategice:
Vniea Hăşdatclor, Valea satului, Cn·asta Miceştilor, Valea Racilor (Turului) spre FC'leac ş.a. socotim c,1 locul a fost ideal pentrn amplasnrca unui
turn de pazfi. Acesta supraveghea cealaltci parte a Cheilor Turenilor.
Est,:, foarte posibil ca în vecinătatea acestui post s:"t treacă drumul roma,..,
strategic spre Gilău, pc la urmele romane de la Miceşti şi de acolo
spre Felc,1c. Cluj sau spre Gilău.
24
Ţăranii din zon,t cit şi cei ele la Miceşti vorbssc de exi::cuţiile de hoţi de
drumul mar<•, ridicaţi în furci.
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Grupări mai mici de pietre au fost sesizate ş1 m alte părţi ale turnul ului ele aparţin unor perioade anterioare epocii romane, ţinînd de
stratigrafia internă a turnulului, rostul lor va putea fi numai mai tîrziu
i:crecizat, după săparea tumulului.
Materialul arheologic recoltat este sărac şi nesemnificativ pentru
hterpretări în legătură cu tumulul, cu perioadele lui iniţiale, el trebuie
pus în legătură cu folosirile lui anterioare. începînd cu materialele cele_
Mai recente amintim o cataramă de fier, un cui de cataramă, un virl
de săgeată de fier de mari dimensiuni, un inel de sirmă de cupru, răsu:.
cită, după toate aparenţele de sec. XI-XII, la care se mai adaugă fragmente ceramice, unelte de silex, aflate în depunerile mantalei fiind în
poziţii secundare marcind faze timpurii sau tirzii ale culturii Coţofeni,
cin epoca hallstattiană, recente, din cel de-al doilea război.
In ,ceea ce priveşte momentul ridicării turnul ului nu avem nici un fel
ce indicii. Prin dimensiuni şi structura sa se aseamăn[1 c~1 cele cercetate
sau semnalate de către N. Vlassa în Cheile Ailidului si Î!1 zona resrectivă. Ca şi cei de acolo acesta reprezintă tumulul ~are din micde
1~ecropole cu tumuli, în număr de G, - 12, - 15. Tumulii cu mantaua
r:e piatră, cei mai timpurii din cîţi sînt cunoscuţi încep din faza III-a a
c .1lturii Coţofeni, dăinuind pînă în bronzul timpuriu 25 .
5. Necropola de pe dealul Ghicenghe. Cu ocazia expediţiei din 5-8 X
J 986 a fost identificată o necropolă formată din 7-8 tumulL Aceştia
c:'J. fost ridicaţi pe şeaua dealului Ghicenghe, între pîrîul Ghicenghe şi
r:rumul Turcfa-Petreşti. Şeaua de aici este continuarea drumului de
c.--eastă ce separă bazinul Hăşdatelor de cel al Văii Turenilor fiind cel
r:·,ai scurt drum de creastă înt_re Turda şi Cluj, continuînd seria necroplelor dintre Cheile Aiudului - Cluj. Tumulii sînt în şir intre drur:-ul Tureni-Petreşti şi stîlpii de înaltă tensiune.
Tumulul 8 aflat la extremitatea nordică la cca 150 m de fîntîna de
pe pîrîul Ghicenghe are dimensiunile de 6 X 10 X 0,30/50 m. Acesta are
mantaua din pietre de calcar şi a fost alungit._'i pe direcţia lucrărilor
agricole. Citeva măsurători făcute pe una dintre axele tumulului arată
existenţa unor anomalii magnetice~ 6 • Turnului trebuie pus în legi'1turt1 cu
lc-cuirea din Cheile Turenilor şi de pe malurile sale din fazele tîrzii ale
culturii Coţofeni. Una dintre căile de acces coboară spre chei prin albia
pirîului Ghicenghe fiind străjuită de Peştera Păcurarilor (?) de unde coboară o cărăruie spre cotul cheilor.
· 'Tumulttl 2 se găsea puţin spre est de ti1mulul 8, fiind marcat de o
p;,Li de pămînt galben amestecat cu pietre de form,'i oval[1 şi de dimen·siuni apropiate de tumulul 8. La cca 30 m a apărut un obiect de fier
dl' forma unei săgeţi puternic oxidat şi o lam[t de silex.
Intre tumulul 8, 2 şi 1 (tumulul mare) se găsesc cca. 4-5 tumuli,
foarte aplatizaţi de lucrări cu dimensiunile între 6-8 X 10-12 m_ Aceş
ti;i se pot observa doar atunci cînd ar„'iturile sînt proaspete. Tumulul 7,
25

N. Vlassa - M. Takacs - Gh. Lazarovici, în ActaMN, XXII-XXIII,
p. 5!J-îB.
~,; Turnului a fost măsurnt cu m:1r,:1etometru doar în cruce de c-:1,:-t• V. Morariu, Gh. Corcodeanu şi Gh. Lazarovici.
J:>•:C,-UJIJ(i,
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, cel de lîng,·i tumulul mare, se află la limita de nord a păşunii de pe Dealul Ghicenghe, avînd înălţimea de cca. 50 cm.
Necropola credem că trebuie pusă în legătură cu locuirile Coţofeni
din Cheile Turenilor, de Pe Chei şi de Pe Dos.
1.
Această necropoht nu este singulară. La cca 4-G km spre sud se
,găseşte cea din vccin:·1tatea Cheilor Turzii iar la o distanţii similară spre
nord se afh'i una dintre necropolele de la Miceşti. Între ele se ·găsesc
. tumuli izolaţi cum este cel presupus în cariera Sănduleşti Nord şi alţii
între Tureni - Miceşti - Comseşti (v. p. 997 sq.).
CERCETARILE ETNOARHEOLOGICE lN MUNŢII PETRINDULUI
Cercetările au
Munţii Pctrindului

llări

pc

avut un caracter metodologic. Obiectivul lor a fost
(numele de la satele Petreşti-Petrind). Aceste cerceau oonstat din studierea tuturor urmelor de Jocuire şi activitate de

,,munţi".

Aflîndu-se în prima etapă cercetările au avut menirea de a. înreristra obiectivele, de a crea colectivele de cercetare, de a le instrui 27 • de
·a se organiza sistematic munca de cercetare interdisciplinară 28 a ·muntelui şi a unităţilor învecinate dependente aflate la cca. 1-3 ore de
mers cu piciorul; cît socotim - în funcţie de densitatea locuirii din zonă
- spaţiul unei comunităţi 29 • Toate obiectivele au fost înregistrate completîndu-se chestionare, punctele au fost localizate pe hartă, au fost C'u-Jese date geografice, geologice, floră, faună, etnografice.
·
Cercetările cu caracter etnoarheologic (mai departe prescurtat EA)
au fost în următoarele zone şi obiective:
6. Zona Tureni-EA 1. Stîna lui M9ldovan este situatc"1 în punctul
La Stînă, loc în care de generaţii sînt stîne.. Altitudinea este de 550 ro,
·ştîna fiind aşezată pe o pantă orientată NS cu înclinaţie moderată, fiind
ferită de vînturile reci. Solul .este. cernoziom, in vecinătate se găseşte
,p,1durea (la cca. 200 m) şi 100--200 m un izvor. La stînă a fost studiat
felul de montarea gardurilor, prinderea lor, aşezarea stînii, sistemul de
păstorit, ocupaţii, relaţii sociale cu satul, etc. Au fost. studiu te urmele
pe care le lasă stîna în decursul mai multor ani şi comparat cu resturile arheologice semnalate în zonă în punctele La stînă şi Pe chei în
campaniile trecute 10 , relaţia dintre sat şi stînă, comparînd cu locuirile
anterioare datele obţ.inutc, g{isind unele asemănări şi deosebiri. Concluziilr c;-i:·c se desprind este folosirea zonei ca loc pentru creşterea vitelor,
vînat şi agricultură, terenurile din vecinătatea cheilor, pe pîrîul Ghicenghe ş.a. oferind condiţii deosebit de prielnice vieţii.
7
~
Un ~tudiu amplu urmează să arară într-o lucrare dC'spre Elnoarheologia
zondor înalte din România.
· 28 Din colectivele de cercetare au făcut parte etnografi (M. nocşe), fizicieni
(V. V. Morariu, L. Dărăban), arheologi, botanişti, pedologi, speologi, zoologi ş.a.
·
20 Un studiu asemănător a incercat J. Chapman pentru zonele Gornea, Balta
Să-rată, Zorlenţu Mare. Noi am verificat zonele ele la Moldova Veche, Pojc_iPna,
Ic!od, Parl'a.
30
Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în „1ctaMN, XXII-XXIII, Hl85-198G, p. 73-1736, pi. VIII.
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EA 2 (Coliba paznicului de pâşW'le). Acest obiectiv a fost studiat în
lipsa proprietarului şi au fost confruntate datele cu realitatea. Din studiul obiectelor, a felului de dispunere a lor am reuşit a cunoaşte unele
aspecte psihologice ale omului, ale rolului lui funcţional. Coliba era montată pe tălpici incit nu lăsa urme avînd mai multe funcţionalităţi. Locul
era ales să aibe vizibilitate, să nu fie departe de hotar. Locuirea avea
caracter sezonier. In jurul ei se găseau şi lucruri inutile cu funcţiona
:itatea postului dar erau explicabile prin relaţiile sociale ale omului. La
venirea paznicului am completat datele şi am cules informaţii cu caracter arheologic şi etnoistoric.
EA 3. Grădina. de la Cruce (Sănduleşti - ob. 9). Locul este situat
pe buza nordică a Cheilor Turzii. Terenul a fost curăţat de pietre de
calcar care au fost depuse formind un mic val oval în jurul .,grCtdinii".
ln interiorul acesteia s-au găsit fragmente ceramice Coţofeni, in afară
nu s-au aflat urme arheologice. Termenul de „grădină"' este modern şi
PSte folosit şi la 3 km sud într-o zonă în care sînt indicii cil a fost folosit
:n acest scop. Deocamdată nu se poate preciza caracterul locuirii de aici.
O săpătură de verificare era dificilă dată fiind distanţa mare faţă de baza
arheologică.

In zonă, pe crestele Munţilor Petrind, între Tureni şi Cheile Turzii
au fost cercetate sistematic malurile Carierei Sănduleşti Nord şi fronturile de înaintare. De-a lungul zonelor în lucru şi pe malurile inactive,
,,colo unde nu era pericolul de accidentare s-au efectuat sondaje arheoJogice în zonele în care în campaniile precedente s-au găsit urme arheo!ogice-11. In nici una dintre sondele deschise nu s-au găsit resturile unui
:-:trat de cultură care să ateste locuiri de durau'i., ceea ce confirmă rezultatele cerceti"1rilor de suprafaţă. Sînt însă unele zone care trebuiesc sonr; ate deoarece s-au găsit noi urme arheologice:
EA 8. La Capul carierei, zonă aflată în plin front de lucn.1 situată
pe marginiile unei terase. ln area zonă s-a găsit un vîrf de săgeată in
stratul de cernoziom, spre baza lui. Piesa este lucrată din silex,
avînd vîrful tocit. Alte obiecte arheologice nu s-au găsit cu toate stră
ehniile noastre, în afară de un fragment de cărămidă medievali"1 (avea alte
dimensiuni decît cele recente).
7. Zona Cheilor Turzii.
Ambii versanţi ai Cheilor Turzii au fost studiaţi sistematic în vederea depistării unor posibile locuiri, contemporam! cu urmele :.irheolo fice găsite în Cheile Turzii în peşteri. Doui'i din tcrnc;e ne-::iu atras
,•tenţia: una mai înaltă pe care se găse.i cabana şi campingul; a!Lt mai
:>asf', aflati"1 la cotul rîului Hăşdate.
EA 1. Cabană. Terasa pe care se ~ăseşte cabana şi campingul are
dimensiunile de 150 X 80 m, fiind înclinatC:-1 moderat spre SV avînd sp,,~
nord şi vest coasta muntelui, spre sud un abrupt spre malul Hăşdatelor,
iar spre sud un pîrîiaş. Pe poteca de acces spre caban,-, s-au g[tSit fragmente ceramice, unelte şi aşchii de silex şi obsidian datînd din epocile
"'..eolitic, eneolitic, bronz, frlldal<' timpurii ~i n1tele. mare;nd 1,~ele 1 1nor
locuiri din vremea culturilor Cluj-Cheile Turzii, Lumea Nouă, Coţo
frni II. Wietenberg ş.a.
a1

/l;idem, p, î37-73B.
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EA 2. În una dintre peşterile de pe versantul nordic vis-a-vis de
peştera
umedă,

Balica, s-au găsit fragmente ceramice neolitice. Peşt-:,a este
curge un fir de apă prin ea, fiind urme de eroziuni excesive mai
ales pe marginea firului de apă din zona centrală de pe patul peşterii.
EA 3. CotuL rîuLui. În zona largă de la cotul rîului, în malul stîng,
se observă urmele unui strat de cultură cu locuiri din epoca medievală
timpurie şi pr~istorice. Zona urmează să fie amenajată în viitor pentru
construcţia unei microhidrocentrale de la Cheile Turzii. Deasupra zonei
se găseşte cariera de alabastru unde a fost semnalată aşezarea paleolitică (pl. 15) 32 •
8. Zona Petreştii de Mijloc. Cercetarea crestei muntoase a Munţilor
Petrindului a continuat in hotarul satelor Petreştii de Mijloc şi Petreştii
de Sus.
Ob. 1 - La Biserică. Toponimul vine de la o fostă mînăstire, după
unele informaţii în funcţie încă în urmă cu cîţiva zeci de ani. Studiul
etnoarheologic a fost deosebit de interesant, atît pentru reconstituirile
planului cît şi a ocupaţiilor din zonă prin studiul ambientului. În viitor,
în urma anchetelor din satele respective ipotezele arheologice pot fi verificate cu tradiţia orală. Construcţia era înălţată pe o terasare de pă
mînt mărginită de două borduri de piatră, cea de sus mai mică, pereţii
construcţiei fiind din bîrne. La prima cercetare s-au găsit cîteva fragmente din cărămidă, obiecte de metal, ceramice datînd din evul mediu
şi din perioada modernă. Zona oferă condiţii prielnice de locuire, în
afară de apă care se procura din cea de ploaie dovadă fiind unele şiruri
de gropi (pl. VII/1-4).
9. Petreştii de Sus - Ob. 3 - Pe grădini. Termenul vine de la
cîteva zone curăţite de pietre folosite ca loturi particulare, grădini
pl. VI/8). In această zonă a fost semnalată o necropolă formată din trei
tumuli. Primul dintre tumuli, cel din spre sud, are un măcieş pe creastă
(pl. VI/7). Dimensiunile sale sînt de cca 5 X 6 X 0,50 m, fiind forrna0
dintr-o manta de bolovani aşezaţi pe stîncă. La cca 120 de paşi spre
nord se găseşte un al doilea turnul avînd peste manta pietre culese de
pe fostele „grădini" şi depozitate acolo. Acestea au înălţat mantaua tumulului cu cca 0,50 m pe o suprafaţă mai mică însă (pl. Vl/3-5). La alţi
60 de paşi se găseşte un al treilea turnul (pl. Vl/6). Cei trei tumuli formează un triunghi în şa. Nu este exclus ca în zonă să fie şi alţi tumuli
deoarece crestele laterale nu au fost cercetate.
Tumulii sînt formaţi dintr-o manta de pietre, bolovani de calcar dispuşi circular cu pietre mai mari spre margine. Ca formă şi dimensiuni
tumulii sînt formaţi dintr-o manta de pietre identică ca tehnică cu cea din
Cheile Aiudului cercetaţi de N. Vlassa şi M. Takacs33 • De altfel şi genul
de grupare este caracteristic. Tumulii sînt aşezaţi pe drumul de creastă.
între tumuli, lingă o piatră mare ce a fost deranjată de la locul ei aflat
peste alte două (pl. VI/8) a fost găsit un fragment ceramic preistoric.
Pentru prezenţa sa aici este greu de găsit o explicaţie doar dacă nu a fost
vorba de un mormînt megalitic distrus cu ocazia mutării pietrei de la
32 Săpături N. Vlassa şi B. Jungbert; au fost descoperite şi ~e mai văd şi ln
prezent urmele unor vetre. Materiale tipice nu există însă. Cercetările trebuieso
continuate.
3 a Comunicare Gh. Lazarovici la Tulcea 1989.
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Jocul ei. Informaţii despre un asemenea mormînt a cules Aurel Bulbuc,
aflat în vecinătatea Carierei de la Tureni, de la un bătrin care a găsit
un schelet acoperit de o lespede de piatră de mari dimensiuni.
Alac - ob. 2. Această toponimie este sugestivă, dovadă a cultivării
acestei plante in vremurile trecute, la înălţime. Sub această denumire
este cuprins şi un lac montan, nu prea adînc, cu diametrul de cca
40 X 50 m, oval, cu o zonă mlăştinoasă spre cest (pl. VI/1-2). Pămîntul
din vecinătate este de culoare brună fiind amestecat cu pietricele. Zona
este expusă vînturilor, oferea însă crescătorilor de vite posibilitatea
adăpostirii animalelor. Locul este o şa lată pe drumul de acces pe creastă.
De jur împrejurul locului, mai ales spre sud, s-au găsit urme de locuire
preistorică constînd din fragmente ceramice. Zona se află la contactul
dintre calcare şi alte roci. ln vecinătate se găsesc bulgări şi materiale potrivite pentru confecţionarea uneltelor cioplite, ceea ce oferea posibilitatea comunităţilor epipaleolitice sau altora specializaţi în vînătoare să-şi
confecţioneze aici uneltele. Materialele ceramice descoperite sînt mici şi
atipice permit precizarea următoarelor epoci de locuire: neolitic, bronz
şi medieval timpuriu.
Pietrosu - Ob. 1. Intre satele Petreşti şi Borzeşti, la jumătatea distanţei, înainte de cotitura drumului spre Borzeşti, se găseşte un loc în
care în timpul arăturilor apar fragmet1te <ie cărămizi şi alte urme arheologice. Privit de sus locul pare ideal pentru amplasarea unei ferme
romane (informaţii asupra descoperirilor sînt de -la Borza Vasile, Petreştii de Sus, nr. 47).
10. Petreştii de Jos. Satul se găseşte pe valea Hăşdatelor la intrarea în Cheile Turzii. Punctele arheologice se grupează în funcţie de drumurile de acces spre Chei. Zona este mai puţin cercetată decît Cheile
Turzii. Numerotarea obiectivelor s-a făcut în ordinea descoperirii lor,
unele descoperiri mai vechi nu au fost încă localizate.
La Biserică - Ob. 1. Locul se găseşte pe Valea Indolului, la cca
1,5 km de sat, pe stînga văii. Locul este mărginit de Pîrîul Sărcăzii la
nord şi Groapa crncii la sud. Tradiţia orală localizează aici vatra veche
a satului Petreşti. Alţii însă socotesc că ar fi fost aici un sat dispărut
Sdrcadea de unde toponimele: Pîrîul Sărcăzii, Dealu Sărcăzii, Fîntîna din
Sărcadea 34 • Primele informaţii le-am obţinut de la Rusu Ştefan din Petre.şti (nr. 286) cu care ne-am deplasat la faţa locului în luna iunie a
anului 1985. In vecinătatea movilei pe care se spunea că ar fi fost biserica s-au găsit fragmente ceramice medievale. Acolo se observau urmele unor ziduri scoase şi a unor gropi. In 4 iulie ne-am deplasat cu o
echipă de Ir. ITIM Cluj pentru prospectări arheometrice. Anomaliile au
arătat existenţa unor construcţii cu piatră, subterane 3·;_ ln zilele urmi'1lntreaga toponimie demonstrează existenţa unui mic c:Hun: locul relrm.
izvorului, descoperirile de materiale şi apoi biserica sînt, toate, dovezi
ale unei străvechi locuiri. !n acelaşi loc au fost şi deo;coperiri prefeudnle şi romane ceea ce presupune o continuitate de locuire chiar dacă nu depl.ină şi de
aceeaşi intensitate.
33 Măsurătorile făcute de Gh. Corcodeanu indicau mari anomalii fără pren
mare re~laritate, deoarece se găseau ziduri, ziduri scoase, dărîmături, cum a
dcn>eclit-o un mic sondaj făcut de Bulbuc A. cu elevii lui, cu prilejul unei expediţii arheologice.
34

existenţa
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toare a fost oprită depozitarea gunoiului de grajd în zonă. In una dintre
gropile căutătorilor de comori sau a celor care exploatau piatră de ai<:i
pentru construcţii sau pavaje A. Bulbuc cu o echipă de elevi de la
şcoala din Iclod ce participau la săpăturile din munţii Petrindu1uP6 a
găsit două pietre cu urme de fasonare provenind de la ancadramente de
uşă, geam sau arcade. Ca profil şi formc'i. acestea se aseamănă cu cele
de la biserica din Feleac. Acestea confirmă tradiţia oraht cu privire b
-existenţa aici a unei biserici medievale. Materialele din jur confirmă
existenţa unei locuiri medievale.
Dealul Sărcăzii ob. 2. De lîngă obiectivul 1 pînă la cca 500600 :m !Pe mica vale în sus, pe pantele de sud ale dealului se găsesc urme
arheologice constînd din ceramică, ţigle şi zgură. Materialele arheologice
descoperi,te araită 'locuki din epoca romană, romană tîrzie, prefeudală
!;ii medievală timpurie (pl. 7 /6.2).
La Izvor - Fîntîna din Sărcadea - Ob. 3 este în aceeaşi zonă, pe
partea de sud a văii, deasupra unui izvor. Urmele de locuire de aici sînt
mai sporadice între care însă remarcăm o ceramică cenuşie, fină, lucrat.li
cu roata (pl. VII/6.~1).
Pîriul Sărcăzii - Ob. 4. Aurel Bulbuc cu o echipă de elevi din cercul
Prietenii Muzeului în drum spre obiectivele 1-3 au cercetat zona dintre Izvoml lui Alexandru Macedon şi Valea Indolului. în zona pîrîului
Sărcăzii au găsit materiale arheologice constînd din ceramică şi cîteva
buze de cazan. Materialul se poate încadra în sec. XII-XIV.
Sub Pădure - Ob. 5 (pl. VIII). Locul este un promontoriu
,(pl. VII/2-3) care împreună cu o terasă (pl. VIII/ 4) barează şi străjuie
intrarea din amonte în Cheile Turzii. Dealul a fost intens cultivat în
toate epocile istorice şi poate în cele preistorice (pl. VIII/2). Urme de
locuire sînt doar pe versantul din spre sat şi cel din spre chei, loc în care
urmele sînt însă mai sporadice. Locul este o terasă deschisă, în pantă,
înclinată moderat spre vest. Solul este de culoare neagră şi brună. Coasta
este ferită de vînturile din spre nord .şi din spre chei. Apa se găseşte
la cca 100 m. In prezent zona este folosită ca păşune dar este ameninţată
de distrugeri provocate de amplasarea unor construcţii gospodăreşti ale
CAP-ului. Materialele arheologice sînt puţine şi constau în special din
,ceramică: preistorică, prefeudală şi medievală timpurie.
La Moară - Ob. 6. Zona se găseşte pe pantele d0 est ale obiectivului de mai sus avînd orientarea spre Chei. Locul este o terasă, înclinată.
moderat, cu eroziuni limitate. Materialul ceramic recoltat arată o locuire
a terasei în epocile preistorice şi medievale timpurii avind aspectul unei
aşezări risipite.
Ob. 7. La cca 200 m nord de moară, peste vale, se g,1sea amplasat
un turnul (pi. VIII/I, 7). Orientarea pantei este spre vest, tumulul însă
domină intrarea în Chei. Diametrul tumulului este de 7,5 m.
Jt; Soncl;ijul era de fapt o îndreptare a unei grupi fiil:uUi de căutMorii de
c-omori şi a acelora care scoteau piatra. in sondă i-au apiirut d,lrîmătw·i şi elementele a1·l!ilE•clonice. Apariţia lor l-a clc.~terminat pe Bulbuc să întrerupii sondajul deoan·ce existenţa unui monument arheologic era astfel clar dovedită.

964

MISCELLANEA'

Din

informaţiile

culese de la

cetăţeni

vatra veche a satului ar fi
Alte puncte arheologice ar fi în
locu:rti.le: Curtea, La mărătoare (un schelet în cutie de piatră).
11. Copăceni. Urme arheologice s-a'll găsit în punctUil l!.a Moară (oh. l)'
datînd din epoca neolitică şi bronzului37 • La capul satului medievale
(oh. 2) sînt tumulil de La C~ce, în cea mai mare parte distruşi de lucrările agricole după tăierea fostei livezi de pruni (ob. 3).
Ob. 4. ln zona castelului medieval şi modern a fost descoperită o
sabie mare (inf. Micu Liciniu şi V. Morariu). Nu se ştie însă unde a ajuns
acest obiect38 •
Ob. 5 - Izvorul roman. Terasa cu izvorul cu acest nume se găseşte
situată în partea stingă a văii Turului, în dreptul ultimelor case din
amonte, nu departe de moară, pe terasele înalte. După informaţiile primite de la Duma Teodor (Copăceni nr. 448), lucrător la pompa cu apă
din cheile Turenilor aici s-ar fi găsit ceramică şi ţigle romane. Pe aceeaşi
terasă, ceva mai spre sat şi nord am găsit cîteva materiale ceramice atipice însă.
Ob. 6 - Cond1icta romană. Elevii din Copăceni care lucrau pe şan
tier l-au informat pe prof. Dani Istvan despre existenţa unor conducte
romane călcate în picioare de vitele care păşteau în zonă. Curăţind locul, după cca 2-3 ore, au fost dezveliţi cîţiva metri de conductă romană
(pl. VII/7-8). ln prezent locul este folosit ca păşune dar există pericolul
ca pe traseul conductei să fie ridicate construcţii pentru adăpostitul vitelor, magazii sau alte lucrări care ar afecta acest monument arheologic
deosebit de important. Conducta servea pentru aducerea apei în oraşul
roman Potaissa:1°. Asemenea conducte au mai fost găsite, unele dintre
ele păstrîndu-se la Muzeul din Turda 40 •
In hotarul satului mai sînt amintite şi alte obiective arheologice:
drumul roman Napoca-Potaissa 41 şi tumuli din dealul spre Cluj, în
hotar cu Turenii 42 •
12. Cheia. ln hotarul satului, spre Valea Arieşului, la cca 1,5 km
spre sat, în amonte pe Arieş, în vecinătatea balastierei. pe un ogaş am
fost informaţi că s-ar găsi un „atelier" pentru rişniţe. In colecţiile universităţii clujene se găseau două piese provenite din acest loc. Materialul din care erau confecţionate piesele ridicau probleme nu însă · şi
forma. Piesele au fost culese de la gura unui ogaş pe care ne-am început cercetarea (pl. IX/I). In partea stîngă a ogaşului s-au găsit in
pe „Dealu Muncelu" un vîrf

ascuţit.

37 Mai multe fragmente de la o urnă au fost găsite, probabil, de copii în
marginea pirîului. Faptul c[1 cele mai multe fragmente proveneau de la un vas
intregibil ne determină să pre.supunem existenţa unor morminte din faza tîrzie a
culturii Wietenberg. r-.iaterialele neolitice au fost descoperite prin anii 1972 de
Gh. Lazarovici şi Ion Păcuraru din Turda, cu prilejul unei expediţii in Cheile
Turenilor.
38 Am socotit necesar a semnala descoperirea penlru că multe piese ajung
la şcoli sau muzee iar is-toricii sau profesorii nu ,;e străduiesc întotdeauna să afle
şi condiţiile arheologice sau stratigr'afice ale pieselor.
39 M. Bărbulescu. Din istorin militară a naci<'i romanr, Cluj-Napoca, 1987.
p. 43--44. 92-94. h. 24. 31 ş.a.
40 Inf. amabile Ani Cătinaş şi M . Rărbulescu.
• 1 M. Bărbulescu, op. cit., p. 50, fig. 52.
•: Ibidem, p, 120.
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situ mai multe asemenea
fonne perfecte (pl. IX/4).
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„rîşniţe"
Curăţind

(pl. IX/2-3). Unele dintre ele au
locul de iarbă şi nisip s-a constatat
c,1 este vorba de un complex geologic. In situ s-au găsit diferite forme
unele aproape perfecte, au fost însă şi situaţii cînd s-a găsit o „rîşniţii"
cu două orificii (pl. IX/5). Era vorba de o formaţiune geologică, un joc
al naturii ce dădea naştere unor asemenea forme curioase. In viitor
trebuiesc avute rezerve cu asemenea piese şi mai ales trebuiesc controlate colecţiile muzeelor şi cele ale şcolilor din zonă dacă nu conţin
a-.;emenea piese. Cercetarea geoarheologică s-a făcut cu concu~ul conf.
dr. Mîrza şi un grup de studenţi de la facultatea de geologie din Cluj.
12. Mărtineşti. Cercetarea etnoarheologică s-a extins de-a lungul
cursului de rîu în amonte de Cheile Turului (rîul îşi schimbă numele
din sat în sat). La cca 1,3 a ore de mers (aproximativ 6-7 km) în hotarul satului Mărtineşti au fost semnalate mai multe obiective arheologice afectate de lucrările economico-i'hdustriale. Cercetarea începută cu
Aurel Bulbuc (în 3 iulie) continuată în colaborare cu echipa românoengleză, a dus la descoperirea unor obiective arheologice unele fiind
cunoscute mai de mult43_
Ob. 1 Dealul Bisericii. Punctul este trecut pe hărţi, tradiţia populară localizînd aici una dintre bisericile medievale. Unii cetăţeni îi spun
focului Bisericoi, deşi par a fi două puoote disitincte. Locul se ~ăseşte :Ia
NE de intersecţia şoselei Turda-Cluj cu drumul prin Mărtineşti spre
Rediu, deasupra lacurilor de la pescărie. Locul a fost terasat şi amplasat~ acolo o biserică ale cărei fundaţii au fost pe alocuri scoase (pl.
!X/1-3, XI/1-2).
Ob. 2 Cimitirul. ln jurul bisericii, mai ales spre SV, se întinde cimitirul medieval, distrus în bună parte de lucrările de excavare pentru ridicarea digurilor necesare lacurilor pescăriei (pl. XI/ 4- 7). •Lucrările de excavare au distrus cîteva zeci de morminte dintre care în
profil sau pe mal au fost identificate un număr de 10-12 schelete. Intre cele descoperite amintim schelete de copii (pl. XI/8), fragmente de
coloană vertebrală de adult (pl. XII/I), picioare (pl. XII/2-3, 5-8), sau
coaste (pl. XII/4). Lîng,1. scheletele deranjate nu au fost găsite obiecte
de inventar, acestea sînt însă de obicei în jurul craniului, cranii nefiind
g,1.site în mal.
Obiectiv 3. In vecinătatea bisericii este amintit de către Orban Bal{,zsH un val de pămînt. Am încercat a-l identifica, fără rezultat însă.
S-ar putea ca val să fi fost socotite două foste drumuri ce coborau de
pc deal spre faţa şi lateralul bisericii, adîncite de care şi vremuri pot
Wsa imaginea unui şanţ. Locul trebuie încă analizat atent.
Obiectiv 4. La est de biserică, pe partea de nord a lacului, foarte
probabil acesta să fi existat sub forma unui eleşteu şi în evul mediu,
între lac, pădure şi grajdul recent construit, parţial şi sub el se întinde
o staţiune locuită în evul mediu, în perioada prefeudală, romanii tîrzic
4 J Cu prilejul primei
expediţii au fost culese mai multe materiale -cernmice, oase umane şi identificate ruinele.
44 Informaţii amabile ale lui Egri Vasile care ne-a semnalat ~i alte puncte
lntre care şi cea de la Sarkad, precum şi valurile ac~tea. Mater;a:c) inedite in
MIT.
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şi ln preistorie fiind culese de acolo mai multe materiale arheologice 4\
zona oferind condiţii deosebite (pl. X/1-2).
Zona a fost intens locuită în evul mediu şi poate în perioade
mai vechi dovadă fiind urmele arheologice de la confluenţa celor două
văi cît şi urmeile de terase reZ'l.lltaite prin îndeO.ungate arături (pl. X/ 4).
Obiectiv 5. La capătul de sud al satului, în zona de la şosea, lingă
staţia IRT A, în curtea casei de lîngă staţie şi a celor învecinate din aval
se găsesc fragmente ceramice prefeudale. În acea zonă, din păcate, a
fost ridicat un dig pentru lacurile de la pescărie care a afectat zona cea
mai propice locuirilor antice.
Obiectiv 6. ln aceeaşi zonă, la cîteva sute de metri mai în aval, în
grădina casei lui Belia Gyula (nr. 3) s-au găsit fragmente ceramice medievale timpurii şi citeva din sec. III-IV.
Obiectiv 7. La ~ăJ-gire.a noii ŞOS€11.e, care de fapt rtăia o fostă curbă
a vechiului drum (poate locul ul'tui fost cimitir medieval în curbă), au
fost găsite cîteva morminte, reîngropate de lucrători şi sătenii din zonă.
13. Comseşti. Din informaţiile culese de la cetăţenii din Mărtineşti
(din obiectivele 5-6) cit şi de la cadrele didactice din Tureni am primit informaţii despre descoperirea unor vase întregi cu ocazia construirii plantaţiei pomicole. De teamă ca arheologii să nu întîrzie lu-crările aceştia au aruncat vasele în unul dintre ogaşele învecinate. Informaţii suplimentare s-ar putea obţine de la brigadierii Vlad Gheorghe şi Toth Gheorghe. Gyulay Bela numeşte dealul cu pricina „CăsUii" (de
la Akaszt6fa - Spînzurătoare), susţinînd că acolo s-ar fi găsit şi schelete
umane, situaţie care se repetă cu cea de la Tureni-Tumulul Mare. De:ilul ar fi cuprins între Hardimb şi Hegeşa. Punctele nu au fost verificate. Mai mulţi tumuli pot fi identificaţi pe linia de creastă (pl. X/4 să
geata indică punctul). Din zona Carierei Tureni pe creasta de deasupra
-satului Comseşti se pot vedea în zare mai mulţi tumuli funerari.

14.

Miceşti.

In luna septembrie a fost organizată o expediţie la care au participat Gh. Lazarovici, Jenifer Lamprell (de la York) şi Gh. Surdu vicepreşedintele din Miceşti. Cu acest prilej au fost chestionaţi ciţiva ceiăţeni. Infonnaţii deosebit de utile au fost ,primite de la tatăl vicepreşedintelui şi de la călciuza Gheran Constantin. Cu acest prilej au fost
identificate cca 25 de obiective etnoarheologice.
Obiectiv 1 - Pă cărămidă. Sub acest termen este cunoscută o terasă aflată la cca 1 km de la ultima casă din amonte de Miceşti. Este o
terasă ridicată cu cca 15-20 m deasupra văii, lată de 40-50 m,
la
cca 20 m de drumul Miceşti - Micuş, la altitudinea de 660 m.
.
In anul 1986 buldozeriştii care lucrau la drumul spre Micuş au des·chis un front larg de 4 m cit era lungimea lamei buldozerului ~eranjînd
depunerile arheologice şi distrugînd cca 1/5 din monumente. Cu acest
prilej au fost deranjate două morminte şi citeva elemente de construcţii
(probabil funerare). ln acest loc în anul 1933 a fost descoperit un sarcofag de piatră (de 2,05 X 0,97 m) cu capacul din lespezi de piatră ne45

Materiale inedite în MIT.
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regulate. ln jurul sarcofagului s-au găsit cărămizi cu ştampila LVM
(Legio Quinta Macedonica). În sarcofag s-au găsit schelete duse la Muzeul de antichităţi din Cluj (azi Muzeul de istorie al Transilvaniei) 46 •
Obiectivul 2 - La mărătoare (sau fîntîna sărată). 1n vecinătatea locului sînt numeroase urme arheologice şi unele ridicături ce par a li
tumuli (zona a fost privită de la distanţă iar informaţiile nu au fost
verificatc)47.
Obiectivul 3 - Şcoala Veche. Călăuza noastră Gheran Constantin
(nr. de casă 256) ne-a informat despre descoperirea unui craniu uman
în colţul grădinii spre drum, descoperire petrecută în urmă cu 3-4 decenii.
Obiectivul 4 - Satu.l bătrîn ( = La sat). La ieşirea din sat, pe
partea stîngă a văii Micuşului, din jos de brigada de tractoare ar fi fost
vechea vatră a satului şi biserica. Informaţii neverificate. ln zonă s-ar
găsi urme arheologice şi pipe medievale.
Obiectivul 5 - Ţiclă. Intre Miceşti şi Crăieşti, în colţul de sud-vest
al plantaţiei pomicole, se observă doi tumuli dintr-o necropolă mai mare
distrusj în cea mai mare parte. Unul dintre tumuli, cel mic, din spre
sud, cu dimensiunile de 6 X 8 X 1 m, a fost afectat de instalarea unui
stîlp telefonic. Cel de-al doilea turnul este, de fapt turnului central al
necropolei, avînd dimensiunile de 18/20 X 3 m. In vecinătatea celor doi
tumwli au fost trasate nişte canale adînci, de peste 1 m, cu buldozen1l
(foarte probabil buldozeriştii căutau intrarea subterană în turnul?). Cel
puţin 2-3 tumuli au fost disrtI"UŞi în vecinătatea de nord în zona terasărilor.

Obiectiv 6 - Ţicla Veche. La cca 200-300 m nord de obiectivul 5
se găsesc alţi tumuli, doi' la număr se pot observa bine: unul mare cu
dimensiunile de 20 X 1 m altul mic de 7 X 1 m; alţi doi, mai aplatizaţi, abia se zăresc.
Obiectiv 7 - Pe Costi. Pe drumul de creastă ce urcă de la Ţiclă
deasupra Pădurii satului, la cota 724,3 m, se -afllă un turnul foarte mare
cu diametrul de 30/40 X 4 m. Pe el se găseşte montată o bornă de beton.
Obiectiv 8 - Trecători. La cca 100 m aval de întîlnirea pîrîului Micuşului cu izvorul de sub vîrful Peana se construieşte un baraj. La cca
6-10 m amonte de umărul de nord al barajului :pe partea de nord a
v,1ii, la cca 5- 7 m mai jos de marginea terasei, se găseşte o stîncă cu
un perete veritical. Sub stîncă se află o vizruină. ln faţa stincii se g~teo groapă iar la cîţiva metri mai jos o îngrămădire de pietre scoase dintr-o construcţie din faţa gropii. Pe stîncă se văd incizate nişte semne
de forma unui arc. Pe terasa de deasupra s-au găsit cîteva fragmente
ceramice prefeudale şi medievale, dovadă a unei locuiri străvechi în
acele zone.
Obiectiv 9 - La Mînăstire. Locul cu acest termen este o terasă
situată la cca 150-20 m amonte, pe partea dreaptă a pîrîului Micuşu
lui. După unii aici s-ar găsi o mînăstire, după alţii ar fi un burgus ro41
47

C. Daicoviciu, in AISC, 1, 2, 1929-1932, p. 59; M. Bărbulescu, op. cit., p. 50.
Inf. amabile M. Bocşe.
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mar. Altii susţin că acolo s-ar fi găsit sarcofagul roman, de către Pop
S!m. u,i zis Sînte).
Obiectiv 10 - Biserica. Altarul bisericii actuale a satului Miceşti
a fost pavat cu cărămizi aduse de la „Ci1rămidă''. Unele dintre c[irămizi
av ştampila LVM (Legio Quinta Maccdonica) cu sediul la Turda.
Obiectiv 11 - La Hodaie. Tradi(ia popularii Jocalizeaz(1 aici fosta
re-;;edinţă a lui J 6sika. Aici a fost localizată o necropolă formată din
trei movile: una mare la sud-vest, alta mică în cc.'ntru, una mijlocie la
nt r-d toate fiind situate pe creasta dealului.
Obiectiv 12 - Racoteş. Zona se găseşte ceva mai la nord de ob .. 11.
NL'cropola conţine 4 tumuli: doi în partea de sud, destul de aplatizaţi,
~i alţi doi în punctele Pitarul (ob. 21) şi Prunişor (ob. 22). Locul se gă
~t ~te în hotarul cu satul Comseşti.
, ,li E'.'ctiv 13 La Vîlcea. Pe drumul de ţară ce duce de la Miceşti
!-.pre Vîlct le, acolo unde drumul spre Vîlcele se desparte de creastă, se
ţ.. ,-,~cşte o necropolă formată din 3 tu muli: unul mare spre nord de cca
:in X 3 rri, unul mijlociu în centru şi unul mic spre pădure, la sud.
Obiectiv 14 - Coasta Morii ( = Coasta Popii). In acest loc avem o
informaţie c[1 s-ar găsi un turnul. Informaţie neverificată.
Obiectiv 15 - Spînzuratu. In zona punctului trigonometric, la cota
777,4 în locul numit Dîmbul Spinzuratului s-ar găsi un tumul. Informaţie nevcrii'icată.
·
Obiectiv 16 - Găina. Locul s-ar afla în vecinătatea vîrfului Peana,
pc culm':':1 ;io~lor între Arieş şi Someş.
Obiectiv 17 - Pîrîul Bodeşului. Sub acest termen este cuprinsă o
vde ce cobo:1ră spre Deleni. Pe una dintre creste s-ar găsi un turnul.
1

1

Informaţie neverificată.

Obiect =v 18 - Vîrfu Gruiului. Sub acest termen s-ar afla o înăl1,ime pe care s-ar găsi un turnul. Informaţie neverificată. Locul se gă
~e~te pe culmea apelor între bazinul Someşului şi Arieşului.
Obiect iv 19 - Piculeţ. Punctul face parte din zona de creastă Fă
get - S,ilicci unde s-ar găsi un turnul. Informaţie neverificată.
Obie!ctiv 2U - La Copăcelu Indolului, loc în care s-ar fi găsit sche1ete uman0
Obiectiv 21 - Pitaru, toponim care marchează unul din tumulii
nordici ai necropolei de la Racoteş.
Obiectiv 22 - Pr1mişor. Este numele zonei centrale unde se află
alt turnul din cei de la Racoteş.
· Obiectiv 2.'J - 1n Tăblii. In acest loc se află o necropolă de doi
tumuli situaţi pe creasta dintre Miceşti şi Vîlcele: un turnul mic spre
vest şi altul mare în centru. Cei doi tumuli sînt dispuşi de-a latul crestei.
Obiectiv 24 - Alace. Termenul cuprinde o zonă mai lată în care
sînt una sau două necropole. în punctul Cioinoş Deal sînt semnalaţi 6
tumuli disp1Jşi aproape în linie. o,i<>ntaţi NS.
Obiectiv 2:3 - La Cruce. Lucrătorii care săpau şanţurile pentru introducerea conductelor de captarea umidităţii excesive, care locuiau în
aceeaşi casă cu noi la Tureni, ne-au informat despre descoperirea unor
oa~~ umane şi animaliere, din jos de drum, mai jos de izvor şi cruce.
1\î~~terialele nu au putut fi recuperate.

MISCELLANEA

Obiectiv 26 -

se
de
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Ţiglă. Pe drumul de sud, între Miceşti şi Comseşti,

află o ridicătură numită Ţiglă, aflată
cealaltă parte a văii Micuşului.

la

aceeaşi

latitudine cu

Ţîclă,

Pornind din acest loc, pe drumul de creastă spre nord, se pot observa alţi doi trei tumuli care însă nu au fost cercetaţi din apropiere.
De asemenea între Tureni şi Miceşti, într-un loc pe care nu l-am identificat s-ar găsi urme romane (informaţii de la prof. Facu Grigore). In
concluzie au fost semnalaţi cca 25 tumuli din care identificaţi sigur sînt
17 grupaţi în 5 necropole.
Localizarea exactă a acestor tumuli, marcarea lor şi cercetarea lor
ar aduce date importante despre procesul de indoeuropenizare, de rolul
şi contribuţia factorului local la acest proces.
GHEORGHE LAZAROVICI -

ZOIA KALMAR-MAXIM

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE SAUVETAGE ET RECHERCHES
ETHNOARCHEOLOGIQUES DANS LES MONTS DE PETRIND EN 1986

(Resume)
On presente Ies resultats des fouilles archeologiques de sauvetage dans la
zone de Ia rarriere Tureni, Sănduleşti et environs.
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NECROPOLELE TUMULARE DIN MUNŢII PETRINDULUI
ŞI DEALUL FELEACULUI

Zona geografică de care ne ocupăm cuprinde spaţiul dintre Bazinul
Arieşului şi cel al Someşului, de-a lungul Văii Racilor (Valea Copăceni
lor, Valea Turului) şi Văii Micuşului. Ambele văi izvorăsc din dealurile
Feleacului. Partea de sud poartă numele de Munţii Petrindului, dealuri
mărginite la sud de malul Arieşului, formate din roci sedimentare. Din
acestea ţişnesc la suprafaţă roci calcaroase care s-au înălţat în zona centrală pînă la altitudinea de 700 m, fonnînd o zonă orizontală. Calcarele
în ridicarea lor spre suprafaţă au suferit două rupturi ferestruite mai
apoi de cele două riuri fonnînd chei sălbatice ambele de o frumuseţe
rarii, cu importante rezervaţii naturale şi arheologice: Cheile Turziil şi
Cheile Turului 2 • Spre est de această zonă începe Cîmpia Transilvaniei,
iar spre vest este Depresiunea Hăşdatelor. La nord zona este mărginită
de Dealurile Feleacului (832 m) care străjuieşte oraşul Cluj-Napoca spre
sud pe cca 1O km.
Cercetarea sistematică a zonei a început în cadrul Proiectului Tureni-Sdnduleşti3 şi a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare 4• Cercetările
de teren începute în anul 1985 în zona Turenilor au fost extinse în anul
1986 spre sud şi nord, în cadrul cercetărilor etnoarheologice românoengleze5.
t lrdRep, p. 284-285, nr. 63, vezi şi bibliografia mai veclle; G. Tl!gl&s, tn
ArchErt, 1888, p. 92; Al. Vulpe, A.rte und Beile in Rumitnten, ln PB, IX, 5, 1975,
p. 65, cat. 336, pl. 37 /336, daltă plată (probabil eneolitică); N. Vlassa - H. Daicoviciu, în Istoria Clujului, Cluj, 1974, p. 12, fig. 13/14; N. Vlassa, Contribuţii la
problemele neoliticului Transilvaniei, Cluj, 1977, p. 27, 30, 40-45; Idem, în AcooMN,
VII, 1970, p. 11; Idem, Neoliticul Transilvaniei, Cluj, 1976, p. 168; I. Paul, în
RevMuz, 4, 1965, p. 300; P. Roman, în RevMuz, VI, 1, 1969, p. 68; J. Chapman,
The Vinl!a CUlture of South East Europa (BAR, 117, I, II, 1984), p. 259, fig. 62;
Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN, !XIX, 1982, p. 223; Gh. Lazarovici, în
ActaMP, 10, 1986, p. 17, 36. La acestea se adaugă altele numeroase referitoare la

epoca paleolitică, a bronzului, a fierului, roman, medieval. Noi am făcut referiri
in special la cele preistorice.
2 ErdRep, p. 285-286, nr. 65; Al. Vulpe, op. cit., p. 27, cat. 34. pl. 3/34. Bibliografie multă la Gh. Lazarovici Z. Ka.lmar, în ActaMN, XXII-XXIII,
HIR5-1986, p. 723 şi urm.
3 Proiect complex initiat în colaborare cu M.I.L.M.C. Bucureşti,
cu lucrări
coordonate de M. Popov şi T. Haresa.
4 Lucrări în colaborare cu I.E.E.L.I.F. Cluj la Mărtineşti şi Miceşti. Săpături
pentru epoca romană D. Alicu şi S. Cociş.
5 C'ercetări efectuate în anul 1986 la care au luat parte din echipa engleză
J. Nandriş, coordonator, Sarah Miliken, secretar, Robert Sheater şi Jenifer Lamprel,
tehnicieni. Din partea română: Gh. Lazarovici, coordonator, Z. Kalmar, arheolog,
M. Bucşe, etnograf, V. Căţănaş, biolog, geograf, V. Morariu şi L. Dărăban, fizicieni
:;;i M. Corcodean, laborant.
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Lucrările de cartare şi înregistrare a obiectivelor arheologice 6 combinate cu verificarea bibliografiei şi a atestărilor documentare şi de arhivă, vor da în viitor o imagine mai clară a evoluţiei etno-istorice a
zonei.
Pornind de la sud spre nord se întîlnesc următoarele grupări de
tumuli şi tumuli izolaţi (fig. 1).
1) Petreştii de Sns - Pc Grădini (obiectiv 3). O necropolă formată
din trei tumuli porneşte imediat ce începe masivul calcaros la cca 250 m
de capătul sudic, unde se află un lac montan (ob. 2 = Alac) (pl. I/1-2),
în jurul căruia se găsesc fragmente ceramice preistorice (eneolitice şi de
epoca bronzului, atipice).
Tumulul I cu dimensiunile de 5 X 6 X 0,5 m este format dintr-o
manta de bolovani aşezaţi pe stîncă, pe vîrf are un mărăcine (pl. I/2),
Tumulul 2. La cca 120 m nord se găseşte cel de-al doilea, cu dianetru de cca 8-10 m. La margine are un şir de bolovani mai mari.
În epocile recente pe vîrful tumulului au fost depuse pietre din „grădi
nile" din vecinătate (foarte probabil foste vii).
Tumtllul 3 se găseşte la cca 60 m est de nr. 2, fiind cel mai bine
păstrat. Pc creasta sa se găseşte un bolovan mare.
Cei trei tumuli formează un triunghi pe creasta dealului.
In vecinătatea Tumulului 1 spre Turnului 2, puţin lateral, au fost
sesizate dou[1-trei pietre megalitice grupate. Una dintre ele a fost răstur
nată (pl. I/7) la baza ei fiind descoperit un fragment de buză. de vas,
preistoric, greu de încadrat cultural.
2) Petreştii de Jos - La Moara Spartă (ob. 7, în Chei). La intrarea
în Cheile Turzii, în amonte, pe stînga văii, pe un promontoriu, deasupra
unei foste mori, se găseşte un turnul cu diametru de 7,5 m, înalt de
0,4 m.
3) Tureni - Dealul Ghicenghe7 • Pe drumul Turda - Petreştii de
Jos, în vecinătatea carierei Sănduleşti Nord, la cca 100 m de intersecţia
drumului ce vine de la Tureni, începe o necropolă formată din 8 tumuli.
Necropola se întinde pe şaua dealului, la cumpăna apelor, spre Valea
Turenilor şi Izvorul lui Alexandru Macedon, între şosea şi pîrîul Ghicenghe.
Tumulul 1 a fost sesizat la cca 150-200 m de ogaşul ce coboară l:1
mijlocul Cheilor Turului. Din cauza lucrărilor agricole tumulul a fost
alungit luînd o formă ovală. Dimensiunile sale sînt de cca 8 X 12 X
0,5 m. Cîţiva bolovani mari ce ţîşnesc la suprafaţă din tufele şi bălă
riile rămase au ferit tumulul de la distn1gerea completă. In vecinătatea
sa, la cca 20 m est şi 30 m sud sînt petele unor alţi doi tumuli, unul cu
mantaua din pietriş, altul din pămînt galben, nivelaţi însă de lucrările
agricole. De la cel din amonte a fost cules un gratoar pe aşchie, din
opal.
Tumulul 2, cel de la extremitatea sudică, cel mai mare din zonă, are
un diametru de cca 40-42 m, înălţimea fiind de 3,5-4 m. Locul se nu8 Cartarea arheologică a început odată cu săpăturile. J!'entru numerotarea
o.biectivelor vezi Gh. Lazaro,·ici - Z. Kalmar, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-

J9Bd.
7

Ibidem.
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Furci (Acăstăi, Akaszt6fa) şi a servit ca loc de execuţie şi spînîn evul mediu. Prospecţiunile cu magnetometru cu protoni şi
raze gama, făcute anterior lucrărilor arheologice au arătat e,Cistenţa unor
puternice anomalii. Sf1păturile începute în anul 1985 continuate în anul
1986 au arătat existenţa unui ring de ~Jietre cu diametru de cca 30 rn,
lat de peste 1 rn şi numeroase alte gTup(iri de pietre în interiorul rin~ului, formînd astfel mantaua tumulului. Săpăturile îracepute în dou:'i
cadrane opuse (SE şi NV) au anitat existenţa unor intervenţii ulterioare
în turnul. Vîrful tumulului a fost retezat în epoca romană, fiind ·amenajată o platformă de pietre ce servea ca bază unui turn roman cP supraveghea zona avind vizibilitate directă cu_ castrul roman de lu Potaissa (Turda), aflată la ccµ 5 km, supraveghind şi drumurile romane,
Napoca - Potaissa, Potaissa - Miceşti. Unele dintre grupările de pietre
din manta au o formă regulată, ovală indicîr.id, probabil înmormînt:iri
secundare. Două schelete aflate la mică adîncime aparţin, desigur, cc lor executaţi aici. In stratul de la suprafaţă (0,15-0,23 m) s-au g(1sit
fragmente ceramice romane, hallstattiene şi un inel din sîrmă răsuciW
de bronz datînd din evul mediu timpuriu. Mai multe frugm12nte ceramice Coţofeni şi preistorice, obiecte din fier s-au giisit în poziţie .secundară. Necropola se găseşte la cca 150-200 m de locuirea ·de pe
malul vestic al Cheilor Turului, zonă în , care s-au găsit numeroase
urme de locuire din epoca cuprului şi bronzului (culturile: Tiszapolgar,
Coţofeni III şi Wietenberg). In Chei, pe malul nordic şi respectiv estic
al Cheilor s-au descoperit numeroase complexe de locuinţe din epoca
neolitică (Complexul Cluj Cheile Turzii - Lumea Nouă) din perioada
timpurie (cultura Petreşti şi Tiszapolgar) sau tîrzie (cultura Coţofeni) a
epocii cuprului, din epoca bronzului (cultura Wietenberµ), din prima
Yîrstă a fierului (Hallstatt), din a doua vîrstă a fierului (Latene), dade,
roman, prefeudal şi medieval timpuriu. In Chei a fost descoperit(1 o
secure de cupru de tip Baniabic8•
Intre tumulii 1 şi 2 s-au găsit alţi 4 tumuli dintre care unul mai
bine păstrat (diametrul de 10-12 m, înălţimea de 0,5 m), ceilalţi fiind
nivelaţi de lucrările agricole, locul lor fiind marcat de pete din lut galben
sau grupări de pietrişuri.
Pe aceeaşi şa, ce duce din Munţii Petrindului spre Dealurile Fele~cului, de pc şoseaua naţională Cluj - Turda pot fi observaţi 2 5 tumuli;
unul deasupra Turenilor; altul la jumătatea drumului Tureni - Miceşti;
altul în vecinătatea drumului de la Miceşti - Comseşti, tot pe creast,-1,
un altul mai departe undeva între Comseşti şi Vîlcele pe aceeaşi crec1stii
şi un altul pe creasta ce coboară deasupra Comseştilor spre Mărtineştl,
în zona pescăriilor. Aceştia nu au fost localizaţi exact şi nici cercetaţi îndeaproape. 1n vecinătatea celui din urmă pomenit, cu ocazia unor lucrări
de terasare pentru plantaţia pomicolă de la Comseşti, s-au giisit cîteva
vase ce au fost aruncate de către descoperitori de teama ca lucrările să
nu fie oprite de arheologi.
4) Miceşti. Sub numele de Ţiclă şi Ciglă localnicii definesc tumulii
din zonă. Cu ocazia unei expediţii etno-arheologice în zonă au fost identificaţi peste 25 de tumuli ri'1sleţi şi grupaţi în cîteva necropole. Intre
zurătoare

3

Al. Vulpe. np. dr.
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Miceşti şi Crăieşti, pe culmea
drumul de creastă din Pădurea

dealului, de la colţul Plantaţiei pînă la
Satului, între Ţiclă şi Pe Costi, există o
necropolă întinsă pe cca 800-1000 m, pe o şa uşor înclinată spre sud.
ln Colţul Plantaţiei se găseşte un turnul mic (6 X 8 X 1 m) şi unul mare
(20 X 18 X 3 m) în punctul Ţiclă. La cca 200-300 m nord, la Ţicla V eche sînt mai mulţi tumuli, unii aplatizaţi. Doi alăturaţi, unul mare
(!O X 2,5 m), altul mic (7 X 1 m) repetă situaţia de la Ţiclă.
Pe Costi. La intrarea în piidure, la cota 724,3 m se găseşte un turnul
mare cu dimensiunile de 30 X 40 X 4 m peste care trece drumu1 de
creastă. Necropola pare să fi avut 6-7 tumuli (o cercetare amănunţită
este încă necesarii). Pe aceeaşi creastă, spre limita de vest şi sud-vest
a dealului Feleacului, pe stinga Vc'iii Tăuţ, la cump{ma apelor între Baz~nul Arieşului şi al Someşului Mic ne-au fost semnalaţi alţi tumuli
(Găina, Vîrfu Gruiului, Piculeţ, Peana), în vecinătatea Vîrfului Peana9 •
Pe drumul de creastă, ce duce de la Tureni pinii în Dealul Feleacului se găsesc mai multe necropole aflate fie în hotarul satului Miceşti,
fie Vîlcele, unii tumuli trecînd hotarul acestor sate. Toponimia pe care
o folosim este cea utilizată în satul Miceşti.
5) La Hodaie. Trei tumuli formează o necropolă: unul mare la sudvest, altul mic în centru, unul mijlociu la nord.
6) Rocoteş. O altă necropolă, formată din patru tumuli: doi în partea
de sud, destul de aplatizaţi şi alţi doi în punctele Plitar1.1l şi Prunişor
sint în hotarul cu satul Comseşti.
7) La Vîlcea. Pe drumul de ţară ce duce de la l\liceşti la Vîlcele,
pe o şa se află o necropolă formată din 3 tumuli: unul mare spre nord
(0 30 X 3 m), unnl mijlociu în centru şi unul mic spre sud, lingă pă
dure (turnul aplatizat).
8) ln Tăblii, de-a latul crestei sînt doi tumuli. aşezaţi unul spre
vest, altul în centru, pe drumul de creastă.
ln zonă, mai spre Feleac, sînt informaţii că s-ar gii.si un alt turnul
în punctul Spînzuratltl sau Dîmbul Spînzuratului. In hotarul satului Miceşti sînt informaţii despre tumuli în punctele Coasta Morii, Piriul Bodeşului şi Ţiglă.

5) Vîlcele. La cca 1,5 km de sat şi la cîteva sute de metri de la
podul peste Valea Racilor, unde drumul urcă uşor, cu cca 1 km înainte
de· barajele pescăriei de la Mărtineşti, la marginea fostei şosele Cluj Turda, în stînga, azi acoperită de şosea, se găsea o necropolă formată
din 2-3 tumuli. N. Vlassa localiza în vecinătatea lor, la cca 100-150 m
Jocul în care s-ar fi găsit depozitul de securi de cupru de la Baniabic
(Vîlcele I), iar spre vest de şosea, în aceeaşi zonă, a fost găsit depozitul
de la Vîlcele II, publicat de T. Soroceanu10 •
10. Cluj-Făget. In pădurea Făgetului, pe pantele de nord ale Dealului Feleacului, deasupra văii Lingurarilor sînt semnalaţi tumulii pe
care îi pomeneşte N. Vlassa 11 •
9

10

Informaţii

amabile Şt. Ferenczi.
T. Soroceanu, in PZ, 56, 1981, p. 249-261.

11 Informaţii

amabile D.

Ursuţiu,

care ar fi

făcut şi ridicările

topo.
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11. Cluj-Pădurea Tăuţ. Intre Valea Sf. Ion şi Valea Tăuţ, pe o
ce coboară lin, de pe drumul spre Ciurila se pot observa treipatru tumuli ce fac parte dintr-o necropolă 1 ~.
In zona de răsărit a dealului Feleacului pe vîrfurile şi şeile ce se
îndreaptă spre sud, pe partea stingă a Văii Racilor se găseşte o altă gn1pare de tumuli. Cei mai mari se văd din şosea fiind pe vîrfurile principale şi pe acele creste. In acea zonă, din diferite puncte se pot observa 5-6 tumuli uriaşi, care însă nu au fost studiaţi îndeaproape. Toţi
.-sînt din seria celor mari de la Tureni, Miceşti, Vîlcele.
13. Intre Valea Racilor şi Valea Aitonului, pe creastă, începînd de
la ieşirea din Turda, în vecinătatea Copăcenilor, se găsea o necropolă
<lin cca 6-8 tumuli, Jntr-o livadă de pruni. După desfiinţarea livezii tumulii au fost araţi, cei mai mici dispărînd rămînînd doar pete de humă,
leosoidale.
14. In vecinătatea unei ferme aflată pe şoseaua naţională ClujTurda, se găseşte o altă grupare de tumuli din care 2-3 se pot observa
-de pe şosea.
Această din urmă serie de tumuli, împreună cu cei din seria din
zona Aitonului şi de la vest de ei fac legătura, prin Dealul Erdănimea,
spre seria de tumuli din zona Apahida-Bonţida-Borşa-Dăbîca 13 .
După cit se pare tumulii marcau vechi drumuri preistorice, hotarele unor comunităţi, fiind aşezaţi în locuri vizibile, în vecinătatea aşe
zărilor formînd adevărate necropole: cei de la Petreştii de Sus Pe
grădini se leagă de locuirile din Cheile Turzii aflaţi la 1,5-2 km; cei de
la Tureni sînt la cîteva sute de metri de aşezările Coţofeni, toate din foza
III-a; cei de pe Valea Tăuţului la 1,5 km de aşezarea fortificată de la
Floreşti-Cetatea Fetelor. Asemenea situaţii sînt şi în alte locuri, cercetările din zon[1 fiind abia la început.
Urmărind felul în care tumulii au fost construiţi şi materialul din.
de calcar: Petreştii de Sus şi Tureni - Dealul Ghicenghe (T l şi 2) unde
lare au fost ridicaţi constatăm trei grupe: 1) unii cu mantaua din pietr,•
materialul este din zonă sau din zuruşuri aflate la cca 200--700 m; 2) cei
mai mulţi care au mantaua din pămîntul din zonă; 3) cei cu mantaua
din leos.
Pină la viitoare cer<:etări mai amănunţite o încadrare a lor es\e
dificilă. Cei de la Petreştii de Sus şi Tureni, prin tehnica de construcţie
se leagă de cei cercetaţi de N. Vlassa în Cheile Aiudului - Pe Dealt1l
Veli 14 şi din zonă, aparţinînd fazei tîrzii a culturii Coţofeni1 9 .
Tumulii din zona Miceşti-Vîkele ridică probleme deosebite asupra
cărora intenţionăm să stăruim, la fel despre cei cu mantaua din humă.
Cei mai timpurii tumuli din zonă - ne gîndim la zona din vestul Trancreastă

12 Informaţii

amabi1e Şt. Ferenczi. Noi am observat 3 asemenea tumuli de pe
părea că numărul lor e.~te mai mare. O cercetare în zonă este neceară. Referiri la Şt. Ferenczi, in Studia, Historia, p. 58.
13 Cercetări Gh. Lazarovici, Z. Kolmar în cadrul proiectelor cu I.E.E.L.I.F.
Cluj, Borşa (14), Răscruci (3), Dăbîca (6), Bonţida (2).
u N. Vlassa - M. Takăcs - Gh. Lazarovici, Die Hllgelgrăber aug dem Baiwt und aus Siebenbflrgen ans des spătlineolithischen Periode, în Hiigelbe.ţtattung

,osea. S-ar

in der Karpaten-Donau-Balkan-Z<me, Belgrad, 1987, p. 107-119.
!.> Ibidem, p. 108; H. Ciugudean, în ActaMN, XIV, 1977, p. 4.3-56.
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silvaniei, de la poalele Munţilor Apuseni - în mod sigur se pot încadra
în vremea fazei a III-a a culturii Coţofeni. Pentru această încadrare pledează inventarul funerar al numeroaselor morminte din cei 16 tumuli de
pe Dealul Velii, din Cheile Aiudului şi ceilalţi tumuli din zonă 16• N. Vlassa
considera că acolo are loc o dăinuire îndelungată a culturii Coţofeni care
ar depăşi faza a III-a a culturii Coţofeni, în sensul unei faze IV, ambele
etape ar marca - adăugăm noi - momentul de maximă dezvoltare a
metalurgiei cuprului şi apariţia bronzului arsenic. Aceasta ar ju~tifica
termenul de epoca cuprului şi pentru cultura Coţofeni în sensul unei
etape tîrzii (Spătkupferzeit), epocă care ar începe cu metalurgta cuprului din cultura Petreşti - Tiszapolgar.
Caracterul Coţofeni, coţofenoid al descoperirilor de pe Dealul Velii
şi a celor din zona Cheilor Aiudului a fost adesea contestat de către
P. Roman 17, care susţinea o datare mai tîrzie a tumulilor, post Coţo
feni III, iar materialele Coţofeni descoperite ar proveni de la locuiri
anterioare tumulilor, spălate în afara tumulilor de ape şi vreme, păstrate
mai bine doar în zona tumulilor ferite fiind de mantaua din piatră. Ca
argumente, în favoarea opiniei sale susţinea prezenţa fragmentelor ceramice Coţofeni descoperite pe manta, sub manta sau în acel „pat de
cioburi" de care vorbeşte Vlassa, pe care P. Roman le socoteşte resturi
de la aşezări sporadice 18 . Asemenea argumente aduce pentru unele cazuri
şi H. Ciugudean, invocate de altfel şi de P. Roman.
Cunoscînd opiniile şi observaţiile lui P. Roman, Gh. Lazarovici şi
M. Takacs, la redactarea comunicării susţinută la D. Milanovac, au anaOizat cu grijă aceste situaţii susţinînd în continuare opinia lui N. Vlassa
că în necropolă sînt două etape: una cu elemente clare Coţofeni ce nu
pot fi contestate nici ca poziţie stratigrafică nici ca apartenenţă culturală; cea de-a lloua etapă este o despărţire mai mult arbitrară este de
;fapt o continuare neîntreruptă a necropolei cu elemente ce vor deveni
caracteristice mai apoi pentru epoca bronzului (toarte tubulare, brîuri
alveolate, amforete, ornamente apăsate, dispariţia treptată a inciziilor
Coţofeni) aceste din urmă materiale pot fi socotite a face tranziţia la
epoca bronzului iar nu întreaga perioadă. Dacă cuprul cu arsen, bronzul
arsenic sau cu alte metale rare (bismut) care dau tărie metalului precum
si marea cantitate· de cupru din topoarele de tip Baniabic, Dumbră
vioar;:i I, Cobrasca, Faisz trebuiesc încadrate în epoca cuprului sau bronzului timpuriu este o chestiune de terminologie, chestiune care poate
dure la discutii similare ca cele pentru explozia metalurgiei bronzului de
la finele lui, BD - Ha A. Atenţia pe care o acordă străvechile comunităţi
metalurgiei, metalului sau unor procedee tehnologice noi ţine
de o istorie structurală în care fenomenele economice, sociale, psiholoqice joacă alte roluri 1 în perioadele de tranziţie, de salturi, de acult uralizare, de retardare, iar ca exemple amintim: decăderea ceramicii la
finele culturii Starcevo-Criş sau Vinca BiC legate de dezvoltarea silexuJui, care are aspecte microlitice; decăderea ceramicii în Coţofenii Ilk
rn N. Vla5sa - M. Takacs - Gh. Lazarovici, op. cit., p. 118-119.
17 P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 31, n. 1. 60-61.
13 P. Roman, intervenţii verbale la simpozionul de la D. Milanovăţ
municarea lui N. Vlassa - M. Takacs - Gh. Lazarovici.
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şi IV la Vlassa „elementele Schneckenberg" la alţii sau Wietenberg III.
IV la unii şi „elementele Noua" la alţii, sînt fenomene de tranziţie ele
trebuiesc privite prin prizma evoluţiei anterioare, ca fenomene de „încheiere" sau de „naştere'- în care şi unii ~i alţii au dreptate. a le generaliza însă pe s,>aţii largi înseamnă a nu ţine cont de realităţile din fie-care zonă în parte, de aportul acestora. Unii vorbesc astăzi de epoca
,calculatoarelor, noi sîntem în ea? sau sîntem într-o epocă de tranziţie!
Inceputul înmormîntărilor în tumuli ca un fenomen generalizat îl
vedem în Coţofeni III b, odată cu apariţia elementelor VucedoI1•. A vorbi
îriSă cu mare siguranţă de Coţofeni III b, III c sau IV este o chestiune
în care doar specialiştii şi săpăturile sistematice, pe suprafeţe mari, pu
blicarea atentă, amănunţită, observaţiile stratigrafice, stratigrafia comparată îşi vor spune ultimul cuvînt, nu speculaţiile.
Intr-un studiu recent, apărut concomitent cu al lui Vlassa - Takacs - Lazarovici, H. Ciugudean analizează descoperirile tumulare din
vestul Transilvaniei pe care le defineşte cu termenul de grupul Bedeleu
împărţindu-l în două faze de evoluţie A şi B 20 . Dincolo de asemănarea
de terminologie notate cu cifre tot A şi B atît la Ciugudean cit şi la noi,
de o bună parte a opiniilor convel'g, sînt însă şi deosebiri esenţiale pe
care dorim acum să le precizăm fiind posibile eventuale confuzii între
·cele două păreri.
Termenul de grupul Bedeleu folosite pentru. totalitatea fenomenelor tumulare din Carpaţii Apuseni 21 nu îl putem accepta chiar dacă excludem cele două descoperiri din afară: Cîrnpia Turzii şi Cipău 22 pot fi
şi alte fenomene tumulare în aceeaşi zonă, mai tîrziu, în bronzul dezvoltat sau în epoca fienilui. Pc de altă parte termenul de grupul Bedeleu
este dificil de folosit şi pentru c,1 descoperirile de la Izvoarele şi s,ipC1turile de la Cacova, Livezile ş.a. sînt vechi, au fost făcute de amatori ~i
au iscat adesea confuzii 23 .
Autorii săpăturilor din Dealul Velii, ce dispun de o bogată documentaţie recentă şi au la îndemînă şi materialele vechi, vor putea spune
mai mult şi mai clar, pe cei 16 tumuli cercetaţi şi pe cele cîtevo. zeci
de morminte cercetate24 , decît pe cele 27 de piese cu care sînt ilustrate
cele două faze ale grupului Bedeleu 25 .
.
Aruncînd o privire asupra tabelului cronologic al lui H. Ciugudean~ 6 ,
în cc1re ili::;;tn'<'7.·: fenomenele bronzului timpuriu, comparînd cu tabelul
4

ll in Oltenia: D. Popescu, în SCIV, 16, 4, 1965, p. 783; P. Roman, op. cit„
p. 55; idem, în SCIV, 37, 1, 1986, p. 147; Idem, ln Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, p. 618. in Banat: Vl. Dumitrescu - I. Stratan, în Dac_ia,
VI, 1961, p. 411-427; V. Boroneanţ, în SCIV, 17, 2, 1966, p. 349; P. Roman, loc. cit.;
idem, în ActaArchCarp., XV, 1975, p. 147. In Crişana, S. Dumitraşcu, în Crisia, XV,
1965, p. 56; D. Popescu, op. cit., p. 784.
20 H. Ciugudeanu, în Apulum, XXIII, 1986, p. 67-82.

21 Ibidem.
22 Şt. Ferenczi,

11

urm.

în ActaMN, IX, 1972, p. 389-390.
Comentalliu la N. Vlassa - M. Taklics - Gh. Lazarovici, op. cit., p. 107

u In prezent se

prelucrează

săpăturilor.
25

H. Ciugudean, loc. cit.

26

Ibidem.

materialele în vederea
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cronologic al lui P. Roman de la Simpozionul de la Budăpesta-Velem
edin 1977 27 observăm că H. Ciugudean duce grupul Bedeleu pînă la cont«:Jctul cu orizontul Besenstrich, ceea ce ar corespunde fazelor Ia, Ib pentru a sa fază A şi Bronz II pentru faza B (pe baza explicaţiei din nota
go)2 8 • Spre deosebire de P. Roman 29 H. Ciugudean consideră grupul Bedeleu ca o variantă regional~ în cadrul fazei tîrzii a culturii Coţofeni
punînd aceste schimbări în legătură cu contactele Schneckenberg
Jigodin 30 • Ilustrarea unor materiale de la Lunca Meteşului lasă să se întrevadă ideea unei alte etape 31 •
ln aceastf1 etapă ar intra acel bronz Ib dar mai ales II la P. Roman,
care mai prev{1zător nu face nici o referinţă la tumulii din Cheile Aiudului, deşi îi sint cunoscute atît materialele vechi cît şi cele noi. Fără
:să-i facem o apologie lui P. Roman pentru răbdarea cu care aşteaptă a-şi
-expune opinia, constatăm, totuşi, lipsa unor materiale ce ar trebui să
:apară în zona Apusenilor, deci şi în zona Cheilor Aiudului pentru a se
umple spaţiul de timp □ intre cele mai timpurii morminte şi cele mai
tîriii (Livezile Dealul Sîrbului, T I, M 1, Herepey III/23), poate o ceramică gen Govora Runcuri, mormintele în cistă, ornamentele cu mături
cea gen scoarţ{1 de copac, ceramica cu şnur ş.a. Ar fi deci necesară încu
,o etapă în si~temul lui H. Ciugudean pentru ca termenul de „totalitatea
fenomenelor tumulare din Carpaţii Apuseni" pentru bronzul timpuriu
-cum este definit grupul Bedeleu să fie o realitate. Pentru noi faza A
-este mai lung~i decît la Ciugudean, faza B mai scurtă iar pentrn „totalitatea fenomenelor" ar fi necesară încă o fază cel puţin dacă evoluţia
-continuă în acelaşi sens, dar acestea sînt simple speoulaţii.
In analizele lor, nici P. Roman nici H. Crugudean nu ţin cont de
alte realităţi, legate de metalurgia cuprului din zona de vest a Transilvaniei. Este vorba de depozitul de securi de cupru de tip Baniabic (Vîlcele IP 2 , în a cărui vecinătate sînt mai multe necropole tumulare, dupu
cum arătam mai sus. Trebuie luat în discuţie toporul de acelaşi tip de
la C:beile Turului33 • Cercetările pe mari suprafeţe din zonă (peste 500 m 2)
cu numeroase descoperiri din faza tîrzie a culturii Coţofeni (mai multe
aşezări). In zona în care s-a găsit toporul de la Cubleş 34 sînt de asemenea
aşezări Coţofeni tîrzii35 •
·
La Dăbîca sînt cunoscute cel puţin 4 zone cu tumuli 36 , în unele din
ele au fost găsite fragmente ceramice Coţofeni III, fără ca în vecină
tatea tumulului să fie alte materiale. Cea mai apropiată aş~zare Coţofeni
~ste peste vale la cca 1,5-2 km. Descoperirile Schneckenberg de la Dă
bîca37 provin din diferite zone ale staţiunii, niciodată nu sînt amesteP. Roman. în MittArchlnst, 2, 1981, p. 308.
H. Ciugudean, loc. cit.
2() Compară cu P. Roman mai sus, n. 27.
3 '1 H. Ciugudean, loc. cit.
3 1 Ibidem, mai Urzii despre care nu vorbeşte însă nimic.
3 ~ , \ L Vulpe, op. cit., p. 26-28, cat. 1-32.
3 3 Idem, p. 27, cat. 34.
3 4 Idem, cat. 35.
3 ·, M,1teri,1'p în MIC, expuse la Muzeul din Iclod.
''' ,.:n vie": .. tn Cetate"; ,.Pe Dealul Borşii"; ,.ln Cătun" ,.pe Dealul Borşii";
:in Cătun pe clec1l spre Fundătura.
3 • C'.;:nunicart', Gh. Laz,irovici. Materiale inedite în MIC.
27
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cate cu cele Coţofeni, fiind mai degrabă posterioare descoperirilor Coţo
feni de aici, decît contemporane. Acestea nu sînt însă amestecate nici cu
ceramică şnurată şi nici cu striuri sau măturicea 38 .
In zonele de vest ale Apusenilor sint descoperite şi ulte tipuri eh•
topoare de cupru: Duml)răvioara; la Căprioara - acolo sînt d,,scopcrite
şi fragmente ceramice ornamentate cu miHuricea 19 şi CorneştP 0 , de
tip Faisz la Vadul Crişului 41 şi Lipova 42 ; de aici se desprinde ideea exi<;tenţei unui cerc în care prelucrarea cuprului este intens,1. fiind asocintii
în acelaşi spaţiu cu prelucrarea bronzului arsenic, înc,1 din fazele Urzii
ale cultt;rii Coţofeni. Originea sudică a acestei metalurgii este d"..'monstrată de legc'iturile ctno-culturale cu civilizaţiile mediteraniene p? r-are·
le are cultura Vucedol (fermentul acestei metalurgii) şi numeronselP v;devariante43 pentru zonele de vest ale Balcanil0r şi alte grupe pt>r,,tru zonele de est ale Balcanilor44 . Difuziunea metalurgiei bronzului pent,u zonele de vest ale Transilvaniei nu trebuie Vi'izută neapărat numui prin
intermediul culturii Glina - Schneckenberg.
Dacă ţinem cont de faptul că mormintele tumulare din Cheile Aindului, Livezile, Izvoare, G,~oagiu, Petreştii de Sus ş.a. 45 au mantaua din
J~ Situaţie care apare de exl'mplu în Banat la Parţ:. sau la Buziaş Silagiu.
in Oltenia la Ocnele Mari Zdup; G. I. Petre-Govora, în Buridava, 2, f.a .•
p. 7-16.
JD Gh. Luzarovici, în ActaMP, I, 1977, p. 25, fig. 1/3, 5, 7, 2/2; :i; ,\I. Vulpe~
op. cit., p. 31, cat. 49.
40 Idem, cat. 50.
41 Idem, p. 28, cat. 39.
42 Idem, p. 28, cat. 38.
-ia Vl. Milojcic, in Germmiia, 37, 1959, p. 70; B. Govedariou, Einige Frage der
Chronologie urni Herkunft der Altesten Tumult mit Steinldstengrăbern, in Ostadriatischen Gebiet, in Hugelbestattungen in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone, BelP,ract, 1987, p. G2-G4, fig. 7/1-2, 4, 413; 6/2-3; 8/1-3. ,\-;tfel oumnalul de la Mala
Gruda, lucrat din argint, poate fi considerat prototip rentru o serie de modele
din cupru ori cupru-arsenic; Ibidem, p. 61, 43; St. Dimitrijevic, în Vjisnik, 3►
X-XI, 1977-1978, p. 52-54, fig. 9/4; Idem, Vucedolska Kultura i Vucedolsld kultnrni knmn!er. în l'reistorirr J11nMl'Wl'!n.~kih Zemal}n, S;irajevo, 1979. P. 324,
J]'l. XLII/8; pentru Bosnia, St. Dimitrijevic, op. cit., p. 52 (Zec:ovi; Dobela-Breslo;
Alihadu,; Harnolje-Gradac: Lerenica; vezi şi Al. Benac, în Epoque nr,•histnrique
et prntnhistorique en Ju!JOslavie. Bal.grad, 1971, p, î9; ia Croaţia la Veliko Traito,
Apatovac, Liublian'I Borije; St. Dimitriievic, op. cit.
44 în Serhir1; Tbid„m. p. 52: M. Gnrnsanin, în RerRGK., 39, 1958, p. 4~: M. Grbic,
în Starinar, IX-X, 1959, p. 45; pentru Jasika, Durdevo, Kragujevac-Gornie, Ka-marice, Veliko .fasika, ,..,11ka, Pribai: în Voivodina: M. Garasanin, op. cit .. p. 45;
M. Grbic, op. cit.; V. Trbukovic, in Starinar, XVIII, 1967, p. 180; pentru Rumna.
Ne,tiA. Hrtkov'·. Zemun-Pri,zreviC'a; Friedhofhilqel, Behgis-Gradac, Hecmen, Rahomaz; Vucedol-Zok; pentru Ungaria; Vl. Milojl!ic, în PZ, 34-35, 1949-1950, p. 158;
G. !Jandi, în Alba Reqia, Hlfl7, 23-24: N. Kalicz. Die Frilhbronzezeit in Nord-0.~t
Vnqarn, Budapest, 1968, p. ll4; C. Knc,;6, în SC/V. 23, l, 1972, p. 31-44: la Zok,
PccJ;, KLskii~zeg, Szarvas, Tese!~v. N,i,gyarpad. s.a.; pentru Oltenia, D. Popescu,
no. cit., n .. 783; P. Rom:rn. în ActaArchCrn-;o. XV. 197~. p. 147. Idem. Cultura Coţo
jeni, p. 55; la Cima, Ostrovu Corbului, Ostrovu Simian şi in zona Govorei: pentru
Banat vezi Vl. Dumitrescu - I. Strat.an, op. cit., p. 411-427; D. Popescu, Zoe. cit.;
P. Roman, loc. cit.; it.a. pentru Moldova Veche, Cuina Tu~cului, Jupalnic, Băile·
Herculane, Orşova şi Freldorf I; Z. Kalmar - A. Oprinescu, in Tibiscus, VI, 198i►
p. 203. fi~. 29-38.
45 N. Vlassa M. Takacs - Gh. La:aarovici, op. cit.; H. Ciugudean, în A.ctaMN►
XIV, 1977, p. 4J şi urm.; idem, în Apulum, XXIII, 1986, p. 67 şi urm.
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pietre, uneori au un cerc de piatră, ongmea acestei idei trebuie căutată
în lumea adriatică. Cercul de piatră de la Tumulul 2 din Tureni are
analogii cu cel Vucedol de la Moldova Veche-Ostrov şi de la Belotic BelC1 Crkva (T 1) 46 sau cele de pe coastele Adriaticii de la Orah, Mala
Gruda ş.a. din nord-estul Dalmaţiei 47 . Mantale de piatră, camere mortuare de piatră, stele funerare şi adevăraţi menhiri sînt numeroase în
-civilizaţiile mediteraniene 48 •
Nu toate fenomenele tumulare sînt rezultatul expansiunii stepice şi
nici toate mormintele fără inventar, cu inventar sărac în turnul sau cu
ocru, aparţin acestui fenomen. Există numeroase idei preconcepute care
au rămas în uz! Luînd în discuţie ca punct de pornire cimitirul de la
Decea Mureşului cu caracteristicile: necropole plane, cu ocru, cu morminte alungite sau uşor chircite există în regiunea dunăreană asemenea
fenomene în orizonturi imediat anterioare formării culturii Tiszapolgar49 .
La Iclod, de exemplu, în toate cele trei faze ale necropolei, se presară
în unele morminte ocru lingă schelete sau pe ele50 • Ocru a fost depus în
vase 51 sau bulgări lîngă schelet52 , mărgele de piatră sau din scoica Spondylus apar adesea în neoliticul tîrziu în necropole53 . Poziţia uşor chircită
a picioarelor (numai picioarele)54 este rezultatul unei evoluţii locale,
deosebindu-se de cele puternic îndoite în sus din unele înmormîntări tu41 Moldova Veche: P. Roman, The Late Copper Age, The Coţofeni Culture
of South East Europe, in BAR, 32, 1973, p. 35-37; idem, Cultura Coţofe-ni, p. 32:
D. şi M. Garasanin, in ZbornikNM, I, 1958; idem, in ZbornikNM, III, 1962: M. Garasanin. în BerRGK, 39, 1958, p. 90: I. Bona, în Alba Regia, 4-5, 1,63, p. 58;
J. Ecsedy, în ActaArchBp. 27, 1975, p. 285; s.a.
47
BI. Govedarica, Einige Fragen ... , p. 62, fig. 5-8.
48 B. Baglionl, Introduzione al neolitico dell'Italia Settentrionale, Pordenone,
1980, p. 164 şi urm., fig. 73b; B. Baglioni, IZ neolitico a l'etd dell Rome, cap. V =
B. Baglioni - P. von Eles. p. 241 şi urm.: p. 248. 251. 261: A. Gallay. Le neol_ithique moyen de Jura et des plaines de la Loâne, Franenfelk, 1977, p. 185 şi urm.,

289

urm.
Gh. Cantacuzino, în SCIV, 18, 3, 1967, p. 379 şi urm.: Idem, în Dacia, XIII,
1969, p. 45-59.
50 Gh. Lazarovici, în StComCaransebeş, II, 1977, p. 214, la M împrăştiat lingă
1
piciorul drept.
51 Ibidem, Cimitirul A, M , (copil-adolescent), va-,ul cu nr. inv. P. 56718,
22
ocru; plUs mormînt izolat descoperit de A. Bulbuc (tot de copil).
52 Bulgăre lingă schelet.
53 tn colecţia Rusu, zona cimitirului A de la Iclod; Boto§, în nivel Vinc'.'a Aa:
M. Gara§anin, Centralnabalkana§ka Zona, în Praistoria Jugoslavenskih Zemalja.
Sarajevo, 1979, p. 159-160; la Gomolava 23 schelete in orizont Vinta C-D, vezi
şi I. Petrovic, Gomolava, Novi Sad, 1984, p. 19-20, fig, 8-10: în cultura Tisa
sint numeroase schelete cu inventar din perle, vezi N. Kalicz - P. Raczky, A Sur1•,·y of recl'nt Archaeological Research, în The Late Neolitic of the 'l'isa Region,
Hudape,t-Szolnok, 1987, p. 26, fig. 14; Fr, Horvath, ibidem, p. 36, fig. 7; I. Korek,
: li.~zai !-;rtlt11rCT, Dozent Diss. Budapest, rezumat, p. 6-7, 9-10, pentru Leb1S,
Szarvas, Kisk-ore. Szerencs, Kokenydomb, şiraguri de mărgele apar la bărbaţi, în
morminte, situaţie similară la Iclod, cimitirul B, M 17 •
~◄ ln /clv<l r1, iipare într-un singur ca:i la M 34 , pe poziţie •şor „ircită.
şi
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mulare55 . Schimbarea ritului funerar în fazele tîrzii, de la cele EV la
cele NS:;6, la început orientarea NS era doar la copii"; sînt procese evolutive locale în neoliticul tîrziu fără influenţe stepice. Perle, tuburi, inele
de cupru se găsesc şi în staţiuni. şi morminte din epoca timpurie a c-uprului"8. Colierul şi măciuca cu 4 lobi sînt elemente str{1ine întîlnite pespaţii largP 9 în vreme ce cuţitele lungi din silex sînt elemente carpatodunărene ale epocii cuprului 60 , avînd numeroase tradiţii locale înc,i din
neoliticul mijlociur. 1 •
Avînd în vedere că metalurgia din Caucaz este tributart1 lumii anatoliene nu trebuiesc căutate originile îndepărtate ale tracilor do:cr în
stepele nord-pontice ci şi în lumea balcano-anatoliană 62 .
Difuziunea ideii de a se ridica morţilor mari construcţii din piatră
a început în lumea sudică, în Egipt, dar este întîlnită pe sp:1 _i i l.irgi:
în Europa centrală, nordică, estică. Ea a avut diferite evoluţii cc trebuiesc privite complex nu doar în fenoonenele stepice.
lntorcîndu-ne la zona de care ne ocupăm credem că do::ir ccrcetările
sistematice, îndelungate vor putea da răspunsuri exacte nu doar specu55 I. Ecsedy, The People of the Pit-Grave Kur!lan in Eastern Hungary, Budapesta, 1979; N. Harţuchi - FI. Anastasiu, Contribui ii la cunoaşterea . ,, mormintă

rilor cu ocru de pe teritoriul Republicii Socialiste România, în lumi:ia ultimelor

cl!rceUiri, în Sesiunea ele comunicări ştiinţifice a muzeelor de istori,•, decembrie
1964, Bucw-eşti, Hlîl, p. 129, aminteşte din cele 236 de morminte G:J de morminteoare sînt de acest fel.
:"; În Cimitirul .'\ e'ite la M 13 şi 1\1 31: în Cimitirul B situaţii! se înlilneşte la
mai multe morminte M,. •· •· 18 , 2 8 şi altele, toate din faza a III-a a grupului
klod.
:n Cazul lui 1\1 13 din Cimitirul A..
"' La Herpaly; N. Kalicz - P. Raczky, în The Late Neolithic'. .. ., p. 122,
fig. 41. Pentru cele din România vezi E. Comşa, Unele date priviml mceputurile
folosirii aramei in neoliticul Uomâniei, în IMCD, p. 7-1-75, 78 (1ll'niru mărgele.
brăţări, ş.a.); I. Kutzian, Tlt.e Copper Age Cemetery Tiszapolgcir JJ:1.wzwnya, Buda(J€Sta, 1963, p. 330-333, 335.
:-.a Vezi bunăoară exemplarul din neoliticul recent din Knos~o,, Hr•ne Treuil,
Le neolithique et le bronze ancien egeennes, în Ed. Ecole Fran!;ais d'Athens, 1983.
p. 182, fii. 62/2, identic cu cel de La Decea (vezi AISC, I, 1928-19:J:.!, p. !l5, fig. 11).
m Asemenea piese apar în Banat la Bucovăţ, într-o groapă cu , :,se Tiszapolgar clasic. Săpiituri Lazarovici 1973-1974, materiale inedite în MBT. La Balta
Siirat.--i în context cu cîteva vase anarţinînd orizontului cu toarte p:isli late; pentru
comext vezi Gh. Lazarovici, în Tibiscus, 4, 1975, fig. 8; idem, în Istrazivanya, 5.
1!176, fig. 8. Nu le mai amintim pe cele din cultura Cucuteni sau cc:!e uriaşe clin
mormintele de la Varna. Toate acestea sînt fenomene locale, balcanice.
GI in numeroase culturi apar piese lungi, la Parţa, în Colecpa 1\i::otba cxist,."l
o pic-~ă lungă de 13 em datfnd din fazele mijlocii ale Culturii Banatului.
b"2 Privind metalurgia din Ba!c:mi vezi B. Jovanovic, Metalurqia eneolitskag
perioda Jugoslavia, Beograd, 1971, p. 16 şi urm.; idem, în Actes VIU CISPP, I,
1!171, p. 131 şl urm.; idem. Rudarstvo Geologiia Metalurgia, XXVI. 197:i, 12. 20832089; idem, în Antiquity, 198, iun. 1976, p. 104 şi urm; idem, în StudPrehist, 1-2►
1978, p. 192 şi urm.,; Prices Fifth Alt!. Colloq., Dublin. 1979, p. 335 şi urm.; Idem,
în llniv. Museum Magazine, Arch. Antrop, Pensylvania, 21, 1, 1978, p. 9 şi urm.:
Idem, în Scientific American, 242, 5, 1980, p. 152 şi urm.; C. Renfrew, Suagroi and
Independent Invention of Metallurgy in Europe, în Actes VIII CISPP, II, 1971,
p. 473 şi urm.; Tradiţiile din cultura Vinca sînt puternice, vezi Vl. Markotic, TheVinca Culture, Calgary, 1984, p. 108 şi urm.
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Jaţiile

cu analogii Ia mii de kilometri distanţă cu obiecte care în mai toate
locurile sînt rarit,1ţi, circulaţia lor la distanţă fiind o chestiune de schimburi intertribale cum e cazul cu: ambra, spondylus, obsidian şi altele.
GHEORGHE LAZAROVICI -

ZOIA KALMAR-MAXIM

LES ::--Jl:CTIOPOLES TUMCL:\IRES DES MONTS DE PETRIND
ET DE LA COLLINE DE FELEAC

(Resume)
Les auteurs publient Ies resultats des recherches, des fQuilles de sonclage et
des prospection~ archeometriques effectuces dan5 la zone de certains points economiques-industriels en construction.

SAPA TURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA CLUJ PIAŢA BABA NOVAC (1986)
ln zona central.-t a oraşului Cluj-Napoca, la est de Turnul Croitorilor, în Piaţa Baba Nuvac între zidul de est al oraşuJui medieval, pinii
dincolo de colţul cu strada 23 A119ust, prin lucrările edilitare la un blocnou construit ale d:rui lucrări au început în anul 1986, au fost sesizateurmele unei locuiri neolitice ce face parte dintr-o întinsă staţiune ce cuprinde întreaga parte centrală a municipiului Cluj-Napoca, mărturii ale
unei istorii milenare 1 •
Urme arheologice neolitice au fost semnalate în vecinătatea zonei
pe strada 23 August 2 , pe străzile paralele, pe M. Kogălniceanu, la Arhive3, la Diblioteca Academiei4, spre sud în Piaţa Cipariu5, spre est în
Piaţa ,';,'tcfan cel Marc 6 , spre nord în Piaţa Victoriei1, dacă ne referim
r.oar la descoperirile din imediata vecinătate a zonei. Descoperirile acestea ave,rn menirea de a completa informaţiile, de altfel foarte lacunare.
c2~:pn• o civilizaţie mai puţin cunoscută, din epoca neolitică mijlocie a
c,1rr'i dPn11mir,: justific,1 importanţa pe care o acordăm ace~tor descoperiri. E·,.t,, vorLa de cultura Cluj--Cheile Turzii 8 sau poate de un complex
1

şi

','.

\"Jasq -

H. Daicoviciu. în Istoria Clujului, Cluj-Napoca, Hli4, p. 7-19'

urm.

2 Ibidem, p. 13, nr. 34; M. Roska, în Kolozsvari Szemle Kl5nyvtara, I, 1913.
p. "· fig'. I /J---2; Idem. în J:rdRep, 1942, p. J:J5; N. Vlassa, în Neoliticul Transilw,.,;,,;, C'h,j-Jl::1·,c,cn. 19ifi, p. 13''· n. 59: Gh. Lnzarovici - E. Lak6, îri ActnMN,
IKVIII, 1981, p. 74; Gh. Lazarovici - I. Nemeti, în ActaMP, X, 1986, p. 37, fig. 2/13.
3 N. Vlassa, op. cit., p. 168, n. 20; Gh. Lazarovici, în ActaMN, XIV, 19i7,
p. 2:1-'.!4. fig. 1, p. :~ii: Idem în Acta!\lP, X. 1986, p. 37, fig. 2/13.
◄ IdPm, în 1ktaMN, XTV, 19:"7, p. 25 şi urm .. fig. 2: Idem, în Actal\1P, X,
Hl8!3, n. 3?., fig. J /10 23, 31: 2 11. 20, 32-36 sini de !a Arhive.
'' Fr,1,;rncnt(' c-C'ramice inedite în colecţia Şcolii generale nr. El din Cluj-

Napor':t.
" Gh. J.,;1z:iro,·ic-i -

Z. Kalmar - R. Ardevan, ,l.~ezarea neolitică de !a Cluj P-!-a Stcfan cel .'\1are. comunii::arc. Clui, 1981, sub tipar în Marisia; referiri la
Gh. I ,'lzarnvir:i - Z. Kalmar, în ActaMN, XIX, 1982, p. 221, 222; <;}h. LazarCl'Vici,
în ActaMP, X. 1983, µ. 19 ş.a.
7
Gh. L:•z~trovici, în ActaMN, XIV, HJ77, p. 24-25, fig. 2; Gh. Lazarovici Z. Kalm:1r, op. cit., p. 221-222.
8
Jdcea unui a~emenea complex a pornit de la referirile lui Nicolae- Vlassa
(în AclaMN, VII, 19i0, p. 11, Idem, în Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoc;i, 1976,
p. 168) ~i din necesitatea de a explica existenţa numeroaselor grupuri şi faciesuri
cu cr-ramic:i pictată .. La Cluj apăreau elemente pictate şi cu ceramică incizati1;
la Ch<'ilP Turzii nwnai cu ceramică nictată, spre sud ceramica pictată se reducea.
Referiri privind rolul şi locul ei sînt la: Gh. Lazarovici, z. Kalmar, op. cit., p. 223;
Gh. Lazarovici, în .4ctaMP, X, 1986, p. 17, 36,
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şi

descoperirile de tip Lumea

Nouă,

Pişcolt ş.a.9.

1n zona centrală cercetările au identificat urme neolitice în Piata
Libertăţii 10 , pe Bulevardul Lenin 11 , încît, dupii cît se pare, aşezarea ~e
întinde pe o suprafaţă de peste 80 hectare, fiind după cunoştinţele noastre cca mai întinsă staţiune neolitică din ţară.
Cercetarea sistematică a zonei nu a fost posibil[1 deoarece nnte:-ior
aci au fost construcţii medievale şi moderne - zidul medieval al oraşului şi şanţul a.cestuia care au distrus o parte din staţiune iar construcţiile edilitare acopereau zona. Dezafectarea lor nu era posibilc'i manual ci
mecanizat. Proie~tantul lucrărilor şi ordonatorul calendarului lucrărilor
nu au ţinut cont de existenţa unor vestigii importante din patrimoniul
cultural naţional şi nici de necesitatea eliberării zonei de sarcină istorică,
pentru a include în calendarul lucrărilor suficient timp pentru organizarea unor cercetări arheologice sistematice în zonă. Din aceste motive
lucrările arheologice s-au acomodat ritmului lucrărilor edilitare. Spaţiul
existent nu permitea efectuarea unor lucrări sistematice deoarece ar fi
creat unele probleme constructorului dată fiind adîncimea mnre la care
se găseau depunerile neolitice. Colegii medievişti1 2 au încercat deschiderea unei secţiuni pe care au fost nevoiţi a o abandona la o anumWi adîncime din cauza spaţiului limitat a izolării zonei de or11anizare de şantier
de zona de lucru prin deschiderea secţiunii de verificarea stratigrafiei
arheologice.
In condiţiile impuse de ritmul de şantier am fost nevoiţi a supraveghea lucrările de săparea gropilor pentru stîlpii de fundaţ.ie care s-au
făcut mecanizat cu un excavator cu braţ care străpungea straturile colJorînd pînă la prundişul din \'echea albie a Someşului. Gropile erau îndreptate manual stadiu în care puteam interveni şi am intervenit pentru
salvarea unor materiale în condiţii stratigrafice, am efectuat observaţii
strati!;rafice şi recoltat mater.iale din aceste gropi pe care se bazează
studiul nostru. Pentru cercet[1rile de epocă neolitică observaţii stratigrafice au fost făcute de Gh. Lazarovici şi Zoia Kalmar. Unele gropi au fost
supravegheate şi de către colegii Radu Ardevan, Ştefan Matei şi Petre
Iambor aduntnd materiale neolitice pentru care le mulţumim şi pe
această cale. Eugen Iaroslavschi a urmărit descoperirile de epocă romană
ivite într-o serie de gropi de fundaţie ale suprafeţei.
n Legat de acrlaşi frnomen cultural mai larg e<;te anariţia grupurilor cu ceramică pictată şi incizată: Lumea Nouă, faciesul Tărtăria-Tăualaş, aspectul Tăualaş,

grupul Pişcolt: bibliografia referitoare şi referiri Ia Gh. Lazarovici, op. cit.,
p. 17-19, 21-22.
10 N. Vlassa, în ActaiHN. VII, 1970, p. 3 şi urm.; Idem, în Apulum, IX, 1971.
[). 21 şi urm.: Idem, în St2vesti, 17, 1969, p. 513 şi urm.; Idem, în Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 24, 161-172; Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, op. cit.,
P. 221-223; Gh. Lazarovici, în ActaMP. X, 1986, p. 18-19.
11 Z. Kalmar, Şantierul arheologic Cluj-Napoca, 1984, Descoperirile din epor.a
neolitică de la Cluj Bulevardul I,enin, comunicare, Tîrgovişte, 1985, referiri la
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 19, fig. 2/2-4 (după z. Kalmar).
I! Raportul acestora este separat acolo fiind vorba de o secţiune magistrală.

~SCl!LLA1'·EA

1013

Stratigrafia 13 • In suprafaţa supravegheată stratigrafia nu este unifiind perturbaţii naturale determinate de unele denivelări ale fostei
albii a Someşului, acoperită de un strat subţire de sol, format în perioada anterioară locuirii neolitice. Aflate şi la panta dealului Feleac,
la marginea terasei Cipariu-Pata solurile nu se prezentau uniform. Stratul de prundiş varia în partea superioară, difeFenţele de nivel ajungînd
la 20-40 cm, ceea ce marchează foste „dune" de pietriş şi nisip de-a
lungul fostului curs de rîu peste care s-a depus un strat subţire de
humus. Straturile imediat următoare cunosc doar simple ondulări avînd
grosimi diferite variind între 15-30 cm. Succesiunea straturilor de jos
în sus este următoarea (numerotarea straturilor este aceeaşi cu cea din
tară

legendă):

1. Prundiş de rîu cu nisip, argile rulate şi sol de pădure spălat.
Grosimea în care s-a pătruns în acest strat a fost de 20-50 cm.
2. Humus cu urmele unui strat de cultură neolitic, brun-gi1lbui spre
baz,-,, brun, brun spre negru în partea superioară strat ce a putut fi
mai bine sesizat în sonda B 9/10, profil nordic. Procentul ridicat de
fosfor (sub forma pentaoxidului de fosfor P 20 5 ) indică anomalii puternic() rezultat :11 unor activităţi umane (fig. 9 diagrama 5b) sesizate în
nivelul de la bază, nivel numit 2a. Stratul din partea superioar(1 - ni-vel 2b - este mai închis la culoare avînd urmele unui complex de locuire sezonier (sonda A/B 37). Creşterea fosforului şi a humusului la
proba de -2,30 m ar putea fi pusă în legătură cu o zonă în care vitele
comunităţii au putut fi ţinute (observaţii similare au fost făcute de Dogaru-Gergen la Parţa). Materialul arheologic descoperit în acest strat
aparţine fazei I, I/II a grupului Iclod.
3. Strat dl' cultură de culoare brună. Prezenţa mai multor complexe,. de altfel destul de sărace în material, arată o locuire mai intens{1
a zonei decît în nivele anterioare. Nivelele de .călcare sînt marca te de
complexe neolitice ce se grupează în jurul a două nivele: 3a) între
-1.B0-l,G0 m din stratigrafia relativă din zona analizelor pedo-chimicf',
nivl'l marcat dP creşterea maximă a procentului de fosfor (fig. 9, diagrama G) urmat[r de o creştere a potasiului (fig. 9 diagrama 5), stratul
fiind m,d deschis la culoare; 3b) strat negn1 marcat de cărbune, ceramică, chirpici mă·runt. La acest nivel fosforul şi potasiul atin.g valorile
maxime avîncl aspectul unor depozite (fig. 9 diagramele 5-6, probele
1,40-1,60 m). La acest nivel se constată şi un procentaj maxim la carbonatul de calciu (diagrama 2) iar PH are aciditatea maximă (diagrama 1
fig. 9), f:.ipt datorat, în bună parte, oaselor animaliere descompuse la
acest nivel. O perioadă de hiatus în locuire este marcată de proba de la
-1,(iO m cînd creşte humusul, scade potasiul şi fosforul (diagramele
5-(i, fig. 9). Ceramica aparţine fazei Iclod II/III.
Unele fluctuaţii ale fosforului de la proba de -1,20 111 (diagrama '.:
ar pute:i fi puse în legc'1tură cu urmele de locuire marcate de către cele
cîteva materiale din epoca bronzului. Procentul ridicat de potasiu si
humus ur indi-ea intense activităţi umane (poate terenuri agricole îngr,i1)

1" Analizele pedologice au fost efectuate de către prof. M. Preda ~i T. Piciu
de la CCB, pe baza unui contract. Aceştia au avut bunăvoint,a de a ne atrage
atenţia a.,upra bog{iţiei în P !;Ci K ce au conţinutul unor depozite.
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şate prin incendierea tulpinii cerealelor după
indică folosirea terasei ca zonă agricolă.

recoltare). Celelalte· prol.h

4. Stratul este marcat prin :1 subnivele determinate de dou:"i stratur !
de aluviuni ce cuprind urmele unui nivel mareat de o locuire suburbanC:. 1
La acest orizont creşte azotul, pro~entul de humificare, fosforul şi potasiul după care arc loc o scădere bruscă petrecut,"i la nivelul aluviunilor.
Complexele d? loC"11it. În sondaje nu uu fost descoperite decît urme
dC' la foarte puţine complexe. Din păcate, datorită ritmului lucriirilor
edilitare, nici unul dintre complexe nu a putut fi studiat amănunţit.
C0mplexele au fost de mici dimensiuni, cu puţine materiale de construc-ţie ce au lăsat urme sporadice. Pe această baz;'i ele ne lasă impresia
unor locuinţe sezoniere, de forma unor colibe, lt1sînd în urma incendierii
~:iu calcinnrii chirpici mărunt. puţine 01-1:;;e, foarte puţine unelte, ciirbun~
şi cenuşă. In sonda O 46 (fig. 2/2), în B 24 (fig. 3/3), AB 37 (fig. 3/ 4) sînt
urmele unor colibe. În sonda A 41 a fost sesizat;) o groapă (fig. 3/1-2),
iar în O 46 (fi_g. 2/2), în B 24 (fig. 3/3), AB 37 (fig. 3/4), în E 42' (fiµ. 4/2)
:şi F 43 (fig. 4/3) sînt urmele de locuire sporadice. Distanţa mare dintre
sonde şi caracterul de salvare al observaţiilor noastre nu au permis obţinerea unor date mai amănunţite.
Materialul arheologic. Cultura Cluj-Cheile T11rzii-Lumea Nouă.
Cele mai timpurii materiale descoperite, deşi apar cu totul sporadic,
aparţ.in orizontului Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă, caracterizat printr-o ceramică de factură bună, de culoare ~(ălbuie, cu slip alburiu, bine
lustruit şi ars puternic (fig. 11/15). Factura aceasta este caracteristi.cii
pentru neoliticul mijlociu. Materiale de asemenea factură au mai apăn1t
în Piaţa Libertăţii, nivel 114 , Cheile Turzii1 5 , Viişoara 16 , Zau-Grădiniţă 11 •
Lumea Nouă 18 şi Peştera Devenţ 19 • Descoperirea fiind singulară nu poate
fi încadrată mai precis.
Etapa lclod I este reprezentată prin materiale din primul nivel de
locuire (strat 2a). Observaţii stratigrafice deosebite nu sînt şi nici materiale prea numeroase.
Factura ceramicii: pasta este de culoare g11lbuie, amest!:?cul cu mîI
dii un aspect fiiinos pastei. Urmele de slip arntă că se păstrează încă
tradiţii din neoliticul mijlociu, din grupul Cluj-Cheile Turzii-Lumea
Nouă. Tehnica îns,1 s-a schimbat: arderea este moi slabă iar omestpcul
cu mîl face ca slipul să pice. Formele de vase sînt: vasul cilindric (s-au
p;'istrat doar frac.tmente de buze sau funduri), vasul cu profil ,.S", strachina tronconică cu buza evazată şi amfora. Ornamentele sint extrem
Supra nota 10.
Gh. Lazarovici, în StComCaransebe~. II, 1977, p. ?82, fig. IO; Idem, în
Actţ1MN, XIV, 1977, p. 25.
tG J. Chnpmann, The Vinca Culture of South-East Enrope, în BAR, 117. II.
lmll, fl. 258-259, fig. 62.
17 A., Lazăr M. Grozav, comunicare la va„lui, 1982.
13 D. şi I. Bcrciu, în Apulum, III, 1949, p. 21-27; D. Berclu, Contribuţii la
prnbll'm~le neo1iticulni in Romdnia, Bucuresti. 1961. p. 24; I. nerciu, în Apulum,
VII, 1968, p. 57; I. Paul, în RevMuz, 4, HlG5, p. 300; Idem, în PZ, 56, 2, 1981,
p. 2011
19 N. Vlassa, în SCIV, XII, 1, 1961, p. 17 şi urm.; Gh. Lazarovici Z. Kalmar,
op. cit., fig. 1/4, T-8, 2/2-3.
14
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de rare com,tînd din crestături pe buză (fig. 10/6) şi cîteva alveole pe
un fund de vas cu profil „S" (P. 92.051F 0 •
Etapa I ~lod li 11. Asemenea materiale au fost de.scoperite în partea
superioan'i I nivelului 2 (2b). Cîteva urme de complexe au Imt sesizate
ici-colo. lVJ .iterialul continuă evoluţia firească spre faza Iclod II, păs
trind însă .>lemente ale etapei I mai pregnant decît la Iclod, lucru sesizabil atît n factura ceramicii cît şi în ornamente. Amestecul cu nisip
c-reşte am .1tind de materialele de pe Bulevardul Lenin 21 cit şi de cec:1
ce devine Iclod IF2 • O precizare este necesară: evoluţia nu continu,'i spre
Iclod II, ipsind elemente sigure de fază lcl?d II cbr sînt elemente d(~
tip Iclod II/III. De aici despriP.dem două idei: la Cluj se consta Li. o p{tstrare a elementelor Iclod I şi prezenţa unor elemente turdăşene - ca;rnl
materialelor din nivelul I de pe Bulevardul Lenin - împinse spre nord
ca urmare a presiunii exercitate de şocul Vinca C ce se resimte în zonii
(la Baciu şi Vlaha - materiale inedite în MIT inv. P. 80.654, P. 77.02~1.
77.016, 77.294 ş.a.). Evoluţie pe durata fazei Idod II ar fi deci luată de
elementele de tip Turdaş cu elemente „tisoide" sesizate la Cluj-Bulevardul Lenin şi la Zau (materiale inedite în muzeul din Tg. Mureş).
Motivele ornamentule constau din incizii scurte făcute în maniert1
turd,lşan,1 (fig. 1 l/14)2 3 pe o pastă Iclod I/II. Aceeaşi este situaţia cu
benzile incizate (fig. 10/1), motiv de tip Iclod-Turdaş tîrziu 24 . Element
turdăşan este şi oala cu incizii verticale pe umăr (fig. 10/12). Deosebit
este şi bolul cu umăr scurt incizat (fig. 10/11) pe o pastă fină, roşcat
gălbuie cu slipul picat. Formele sînt amfora (fig. 10/1), strachina tronconică (fig. 10/7), bolul (fig. 10/11), cupa cu picior gol (fig. 11/16), diferite tipuri de oale (fig. 1 /2-:~, 6, 12) din care unul are pe fund o alveol.'1
ca o picătură (fig. 11/8).
Rtapa lclod II I III. Asemănările cu grupul Iclod sînt numeroase constînd din factura amestecată cu nisip, culorile gălbui, căr{imizii şi brune.
Formele de vase sînt cele de tip Iclod II şi III. Strachina lobată, tronconică (fig. 10/7, 9, 12), cupa cu picior înalt şi gol (fig. 11/12) precum
:;;i cîtevu toarte, unele evoluînd spre toartele-cioc din eneolitic (fig. 10/10).
Mai deosebit este un fragment de ceaşcă cu o toartă înaltă (fig. 11 /9)
lucraV\ :1e o pastă de culoare cur{imizie, nisipoasă, bine ars,'i ce arc
deasupra toartei 2 mici proeminenţe, formă ce aminteşte de' cele m~,i
tîrzii, din eneolitic. Materialul acesta nu :reprezintă însă cea mai tîrzie
evoluţie din zona Clujului, descoperiri mai tîrzii fiind cele din Piaţo
V'ictoriei~c, şi poate mormîntul de pe Bulevardul Lenin, de facturu Iclocl
IIFH, ca de altfel şi materialele din nivelul II de la Biblioteca Acaclc20 Gh. Lazarovici, tn ActaMP, X, 1986, p. 18, 19-20, pentru pastă,
forme
~i omarnente, p. 20-21, fig. '.!.
~1 Ceramica Pste ame~lecată cu foarte mult nisip, are aspect de involuţie,
ornamrntele constau din benzi punctate cu incizii în zig-zag, meandrice, etc. snura
nota 11.
~·~ Gh . Lf1zarovici, op. cit., p. 22.
2" L:1 Turda~ apare pe fragmente ceramice de la vase patrulatere vezi M. Roska,
Die Samrnlung Zs6fia von Torma, Cluj, 1941, p. 228, fig. XCII/10; pe altare p. 238,
fig. XCVII/7, CX/10, CX"»./2, şi pe fusaiole p. 284, fig. CXJiVIII/12, 20.
~• Gh. Lazarovici, op.cit., p. 37, fig. 2/4:l, 55, 8/4-6, JO.
~• fchm, în AdaiHN, XIV, 1977. p. 24-25, fig. 2.
~-; ?'.. Kalmar, op. cit.
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miei 27 , vreme în care au apărut importurile de tip Salca-Herpaly2s s:w
elemente Iclod-Petreşti.
Cultura Petreşti. în condiţii stratigrafice necunoscute 1 apărut c:n
fragment de strachină bitronconică din pastă roşie (inv. F; 92.e57) cu
amestec fin, foarte bine ars. După factură este ~mtcrior etapl'·i Petreşti B
fiind similar celor de la Parţa 29 .
Cultura Coţofcni. Două fragmente de amfor,·1 sînt orn,rwntate cu
incizii (fig. 11/2-3). Un fragment de strachină ·,.ir putea :1p, 1,\ine acestei civilizaţiii sau epocii timpurii a bronzului (fig. 11/1).
··
Epoca fierului. Dm1:t fragmente atipice din care unul este ornamentat cu incizii (fig. 11/7, 11) arată o controlare a zonei în epoca clacicD
timpurie.

*
*

*

ln concluziL', cc>rcetările de la Cluj-P-ţa Baba Novnc, raportate h
c.-elelalte descoperiri, lămuresc şi ridiC:1 următoarele probleme cu c::ire
reţinem atenţia în mod deosebit:
1. Locuirile neolitice de la Cluj cunosc cea mai lungă secvenţă cronologicii fiind -cunoscute mai toate civilizaţiile neolitice în următoarea
succesiune cronologică: a) Gura Baciului I reprezintă momentul. primei
migraţii sudice, neolitice; b) Gura Baciului II şi descoperirile de la
Cluj - Str. ,,30 Decembrie((, - str. Fîntînele marcheazi"1 procesul de
asimilare şi evoluţie locală; c) nivelul III marchează momentul de generalizare şi explozie culturală la Gura Baciului şi în Transilvania;
d) descop0ririle de la Stăvilar definesc etapa finală a neoliticului timpuriu30, alături de cele de la Gura Baciului IV, marclnd slingerea civilizaţiei de tip Starcevo-Criş şi naşterea elementelor neoliticului mijlociu din fondul local alături de vechi şi noi influenţe sudice (Vinca A
şi B 1); e) Nivelul I şi II din Piaţa Libertăţii caracterizează noua civilizaţie pe deplin formată aflată în evoluţie; f) nivelul I de Li Hibliotcca
.Academiei înfăţişează ultima secvenţă cronologică a neoliticului mijlociu;
nivelul I de la Bulevardul Lenin 31 reprezintă un impuls din zona Mm·eşului mijlociu sub presiunea „şocului Vinca C" al unor comunităţi cu o
civilizaţie locală, de vreme Vinca B 2 /C 32 , de tip Turdaş tîrziu ajunse în
aceste zone sub presiunea fazei Vinca C 33 ; h) Descoperirile dP la Arhive,
nivelul I, din Piaţa .<;,tefan cel l\,fore, nivelul II şi de la Balm Novac (stnlurile 2) marc]1eazi"1 începutul neoliticului tîrziu ~i formar;__•a gmpul .1i
lclod~ 1 ; g) Nivelul II de la Biblioteca Academiei, II de la ,5tefan cel 11.-Iarc,
1

7
~
~latcriale inedite în MIC.
"' Gh. Lazarovici, în .4ctaMP, X, 1986, p .. 16.
,u Idem, în Festschrift filr R. Pitt.ioni, Viena, 1976, p. '.''.1 1, fig. 1/7.
"" 7,
Kalmar, NC'o/i.ticul timpuriu tn bazinul Somc.,ului 1'v1ic, ,ul) tipar, în.
ActaMP, XI, 1987.
31 .S:.mra n::ita 11.
a2 H." Dumitrescu. în ActaMN, XXI, 1984; idem - Gh. Lazarovici, în AciaMN.
XXII---XXIII, 1985-1986.
33
Gh. LazaroYici, .<;acul Vinca C în Transilvania. Contribuţii la r;e,wza eneoliticului timpuriu, în ActaMP. XI, Hl87, sub tipm.
34
Jclem, în ActaMP, X, 1986, p. 15 şi urm.
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inventam! mormintelor din Piaţa Victoriei şi Bd. Lenin marchează sfirşitul neoliticului timpuriu :şi o serie de mişcări etno-culturale: penetraţia
unor gnipe din spre vest (Oradea-Salca) şi nord-vest, grupul Gilău:i,;;
i) în momentul anterior (p_unct g) cultura Petreşti în faza AB se găsea în
zen[1 la Baciu - Str. Nouă36 şi în alte puncte ale oraşului (Ştefan cel
!;fare, Baba Novac etc.).
2) In afara ccrcet[1rilor de la Gura Baciului, unde au fost· efectuate
!'/.pături sistematice toat~ celelalte au fost doar intervenţii de salvare,
f;':-:-ă sau cu rcstrînsc observaţii stratigrafice.
3) Avînd în vedere importanţa deosebită a descoperirilor neoii tice
,din zo111a centrală a munidpiului Cluj-Napoca pentru istoria locală dar şi
pentru definirea unor civilizaţii neolitice din zonele centrale şi nordice
ale ţării se impune ca o necesitate supra.vegherea atentă şi energic:1 a
tuturor lucr[irilor edilitare.
·
4) Solicit<~•m şi aşteptăm o mai marc înţelegere din partea forurilor
de proiectare, avizare şi decizie.
GHJ::ORGHJ; L1Z1WOV/C/

DIL .\HCHAOLOGISUU:N RETTUNGSGRABL'NGEN
\'ON CLUJ - P-\a BABA NOVAC (1986)
(Zusammenfassung)
Dic Het1unr,,grabungen aus dem zentralen Teii de-<i Munizipium~ Cluj-Napoca
L-l1rten zur Entdeckung einer ausgedehnten neolithischen Station (Gber liO ha) mit
:\•. lagerungc·n, deren Stratigraphie an manchen Orten bis zu 1,50 m dick i~t.
Bei Raba No\·ac entcleckte man einen Ausschnitt aus dieser langzeitigen
Bewohnung. Die neolithische Kulturschicht erreicht in diesem Gebiet 1-1,10/1,20 m
Tiicke und ist in mehrere Wohnungshorizonte eingeteilt. Fast alic sind aber nebensachlich und zeugen von kurzen, saisonartigen Bewohnungen. Am Grund der
K:11turschicht g1b1 e~ Entdeckungcn aus der Phase I der lclodgruppe. Die n,iclist,i
Bewohnung setzt den chronologischen Abschnitt mit Materialien aus der Zeit dec
l'ha•;e lcl.o<l I, II fort. E~ folgt cin Hiatus, der in anden,n Tei!en von der Entwicklung vom Typ Ielod II oder der Zeit lclod II bezeichnet ist .. Die neolithische ." -wohnung wird mit Materialien aus der Phase Iclod II/III und III abgeschlosse. •.
Ohne stratigraphische Beobachtungen entdeckte man noch Materialien aus der
mittleren neoi ithischen Epoche, die der Gruppe Cheile Turzii angehoren, aus der
friihC'n eneoli,hischen Epoche, die der Petreştikultur angehoren, aus dem spăten
Eneolithikum. clic der Coţofenikultur angehi:iren, sowic Materialien au,; der BronzezeiL, au,; der dakischen und dakisch-ri:imischen Zeit.
_\uf G„und cler neoliti«chen Entcleckungen auf dem Gebiet des Munizii;ium'>
Clt~j-Napoca kann man folgende chronologischen ,\bschni ltc angebcn:
a) Gura Baciului I (Starcevo-Cri,i IA ('!), IB-IC).

-

:,:; Z. Kalmar, în ArtaMN, XIX, 1982, p. 247 şi urm .. fig. 2-J; Gh. LazaroYi•·i
Z. Kalmar, op. cit., în ,lctaMN, XXII-XXIII. 1!18:;-HJl>tl. fig._ 2/1-!.

:turii

ar. Z. Kalmar·, Asczarea eneolitică de la Haciri. Contri1)ufii la
Petreşti, comunicare Băile Herculane, 1!i84.
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b) Gura B;.ici1.1]Yi, II, str. ,.30 Decembrie", str. Fîntînele
c) Gura Baciului III (Starcevo-Criş, 11B-IIIA).
d) Gura Bachdui IV Stăvilar (Starrevo-Criş IVB).
e), f) Piaţa Lib~rtăţi.i I u. II, Biblioteca Acau-miei

Vinca B).
g) Bulevardul Lenin (Material aus der Schicht)

I

(Starcevo-Criş

(zeitgenossisch

(zeitgenossic;ch

mit

IIA).

mit
Vinca

~2/C).

h) Arhive, mit Vinfa C 1).

Pia~a Ştefan cel Mare I, -

. - i) Das Vorhan.densein ,•on Vinca C Nouă (Iclod I, Vinca C 1--C2).

str.

Baba N,,vac J (Iclod I, zeil,:f-oossisch

Petreşti AB -

Elementen bei Baci1,1 -

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA
CLUJ - ST AVILAR

Intensificarea lucrărilor de construcţii industriale au dus la necesitatea salvării unor bunuri de patrimoniu, de importanţă deosebită care
sint ameninţate de distru·gere. In contextul acestui demers de ocrotire
a patrimoniului cultural naţional se includ şi săpăturile de salvare exect1tate în punctul Stăvilar din municipiul Cluj-Napoca, unde au fosb
semnalate locuiri din mai multe epoci istorice 1 .
ln acest scop au fost deschişe mai multe secţiuni şi au fost cercetate şanţurile existente, trasate de constructori, în total numărul sec1i 1.:ni 1or ridicindu-se la 12 (fig. 1), dimensiunile lor fiind diferite după
cud'iguraţiu zonei. Stratigrafia secţiunilor la Staţia 110 şi cele de pe
r:~nlul Someşului de la MHC-Someş I, diferă. Secţiunea 6, cea mai cari!cteristicD., (17 X 2 X 1,1 m), a fost trasată în interiorul Staţiei 110.
Profilul stratigrafic este următorul: 0-0,15 humus recent şi niveEiri din ultimul timp; 0,15-0,3 depuneri recente de la lucrările de construcţie a Staţiei 110; 0,3-0,5 depuneri de la Staţia 35, care fusese demontată; 0,3-0,lifl humus post-hallstattian cu sporadice urme romane,
prefeudale şi m<'dievale; 0,65-0,85 nivel cu materiale din epoca bronzului şi prima virstă a fierului; 0,85-1,05/1,10 strat de cultură neolitic.
Secţiunile S s-1~ au profilele stratigrafice asemănătoare, diferă doar grosimr:-a lor (fig. 5); 1 humus recent; 2 humus medieval; 3 strat de cultur;l
negru-brun; 4 strat de cultură brun; 5 strat brun-gălbui; 6 depuneri geolur.;ice aluvionare.
1\1aterialul arheologic rezultat în urma cercetărilor a fost în cea mai
man• parte prelucrat şi inventariat. In cele ce urmează vom prezenta
materialele pe epoci şi culturi.
Neolitic timpuriu. Cultura Starcevo-Criş. Utilajul litic se compune
din: n'izuitoare (6/1-3, 7-10, 12, 17, 21, 23, 25, 26, 29-31, 36; 7/2,
7-!), 15-16; 8/8-9; 9/3, 7), virfuri (fig. 6/4-6). gratoare (fig. 6/14-16,
19, 24, 34-35; 7 /5; 9/8), burin (fig. 6/15), lame (fig. 6/20, 27-28, 32-:J3,
"37-38; 7/3-4; 9/14), nuclee (fig. 6/11, 13, 22; 7/1, 6, 10, 12-14,
17-22) şi aşchii (fLg. 7 / 11). Maite.rialele din care sînt ronfecţioniate aceste
unelte sînt" calcedonii de diferite nuanţe: negru-cenuşiu (fig. 6/3-4,
6-7, 12-13, 17, 19, 21-22, 24-25, 30, 35-38; 7/8, 10, 15, 17-19,
21), cenuşiu (fig. 6/1, 8-9, 15, 31, 34), cen11şiu albăstrui (fig. 6/11, 23;
7 / 17), cenuşiu cu pigmentaţie roşcată (fig. 6/27, 33), cafeniu (fil:7. fi/ 10;
·7/12, 22) şi negru (fig. 6/32); jasp (fig. 6/2); hidrofon (fig. 6/26, 28-29);
comeene (fig. 6/5, 14, 16, 18, 20; 7/5-6, 9, 11, 16, 20) şi obsidian
'. St. 1-'erenrzi. în StUBB. Historia. 2. l!lfi?, p. 42: C'rl)

·tn ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986; Z. Kalmar,
·ClIJ'c!<,;•,i. 191lfi; Idem, în ActaMP, XI, Ulrli. !'· fii.

T .,iz.irovici

comunicare,

-

Z. Kalm,ir,

colocviu,
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(fig. 7 / 1-4, 7). Alături de aceste unelte cioplite trebuie să le amintim
pe cele şlefuite: zdrobitoare (fig. 8/1-2, 10), lustruitoare (fig. 8/3), topoare (fig. 8/4) şi fragmente de rîşniţe (fig. 8/11-12), confecţionate din
pietre de rîu. Numărul mare de nuclee, aşchii şi unelte lucrate grosolan, din secţiunea 10, carourile 2-3 indică, poate, un loc pentru conifecţionarea uneltelor (fig. 4).
Un complex de locuit, de tip semibordei, a fost semnalat în secţiunea 8
(gr. 3) unde există o mare cantitate de ceramică, pietre cu urme de
ardere, cărbuni şi cenuşă. Dimensiunile semibordeiului sînt de 2,4 X
X 3,4 X 0,8 m, avînd o formă ovală şi fundul uşor albiat. N,1 s-au
g(1sit gropi de stîlpi sau pari. Un alt bordei (B5) a fost distrus de lucră
rile de excavare a malului fiind salvate doar o mică parte din materiale. Existenţa unui strat de cultură sărac în material arheologic, a
complexelor de locuit care se găsesc la mică distanţă unele faţă de altele,
a condiţiilor geografice prielnice ne indică o aşezare, poate, secundară,.
a unei civilizaţii aflată în proces de retardare culturală, cu o viaţă economică bazată pe cultivarea plantelor (fragmente de rîşniţă şi zdrobitoare), creşterea animalelor şi desigur, pescuitul (vecinătatea Someşu
lui).
Materialul ceramic este unitar şi are unele trăsături caracteristice
proprii acestei locuiri. Formele de vase sînt puţine; oale cu buza evazatc"i
(fig. 10/1-2, 9-10), dreaptă (fig. 10/4, 11, 13) sau cu Lippenrand'
(fig. 10/3, 10) şi cîteva tipuri de străchini (fig. 10/12). După factură,.
vasele se grupează în categoriile: grosieră (fig. 10/2, 11; 11/3, 5--6, 10),
semifină (fig. 10/1, 3-4, 7-10, 12-16; 11/1-2, 4, 7, 9, 11) şi foarte
puţine din categoria fină. Ceramica grosieră este arsă oxidant, are în
pastă nisip cu bobul mare, pietricele şi mică (fig. 11/3), alteori nisip,
pleavă tocată şi pietricele (fig. 10/2, 11; 11/5). Culorile predominante
sînt: cărămiziu (fig. 11/6, 10), brun cărămiziu (fig. 10/11; 11/5) şi brun
deschis la exterior, negru în interior (fig. 10/2). Ceramica semifină este
ars,i oxidant rareori reductant, pasta bine frămîntată conţine: nisip cu
pleavă tocată, fiind aspră (fig. 10/1; 11/ 1), nisip, pleavă şi mică (fig. 10/ 4,
7. 10, 13-15; 11/2) şi uneori pietricele (fig. 10/12, 16). Culorile acestei
categorii sint: negru-brun (fig. 10/1; 11/4, 11), brun-roşcat (fig. 10/:J:--4,.
9-10, 12-13), cărămiziu (fig. 11/1-2, 7) şi cărălmiziu la exterior cu
brun deschis Ia interior (fig. 10/5, 15-16, 11/9). Registrul motivistic este
si'irac fiind alcătuit din: incizii (fig. 9/ 1; H/3-4), ciupituri simple·
(fig. 9/2; 11/1-2, 6-7), ciupituri în lanţ (fig. 9/5; 11/9), impresiuni cu
unghia (fig. 9/fi, 11; 10/9), impresiuni circulare (fig. 12/1), impresiuni"
în zig-zag cu scoica (fig. 9/4) pe un vas de tip sac, brîu alveolat
(fig. 11/8), buz,'1 alveolată (fig. 10/7, 11) sau cu Lippenrand (fig. 10/1, 3,
10-11). proeminenţe aplatizate (fig. 9/10, 12; 11/10, 11) sau conice
duble (fig. 9/13). în general, ceramica are un aspect aspru deşi în compoziţie are şi mîl, iar arderea este slabă. Din categoria fimi fac parte
cîteva fragmente mici şi nesemnificative. Din analiza ceramicii pe nivele
rezultă o uşoară diferenţă intre materialele de la adîncimea de 1 m şi
cele de la -0,75 m. Cele mai tim,purii materiale din specia semifină·
au culori închise. în general negru-brun, iar pasta amcs\ecată cu mult,'i
pleavă tocată şi rocă pisată. Materialele de la -0,75 m sînt în proporţie de 600/o semifine de culoare brună-cărămizie uneori cu slip maroniu„
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specia µrosier,-, fiind mai slab reprezentată. Din studierea ornamentaţiei
(lipsa barbotinei, picturii, raritatea inciziilor) rezultă aceeaşi constatare ca ne aflc-,m în faţa unui fenomen de retardare ce poate dura cel
puţin o etapă, cronologic staţiunea situîndu-se în faza IV B a culturii
Starcevo-Criş~, dar f;'iră să fi pri111it influenţele chalcoliticului balcanoanatoliene, are în schimb, caracteristicile fenomenelor petrecute la sfîrşitul neoliticului timpuriu, fără să aibă însă toate elementele din evnluţia culturală. Fenomene asemănătoare se petrec la periferia ariei de
răspindire a culturii Starcevo-Criş în momentul influenţelor sudice ale
chalcoliticului balcano-anatolian, fenomene sesizate în materialele de la
Fughiu, Suplacu de Barcău şi în nord-vestul Moldovei3.
Neoliticul tîrziu. Gn,pul Gilău. Ceramica caracteristică acestui aspect cultural :.ire în compoziţie resturi organice, mîl, pleavă tocat:, şi
la unele categorii (grosieră şi semifină) chiar cioburi pisate şi nisip.
ln general vasele au slip, uneori pictat, dar în majoritatea cazurilor
picat păstrîndu-se doar biscuitul cenuşiu al vaselor. Culorile frecvente
sînt cărămiziu, gălbui şi brun deschis. În staţiunea de la Stăvilar existc1
cîteva materiale aparţinînd acestui grup, pe cele care le-am putut separa, făceau parte din categoria semifină (fig. 12/4-9, 12), avînd în
compoziţie resturi organice, pleavă, nisip
şi
uneori cioburi pisate
(fig. 12/4-9, 12). Urme de slip cărămiziu (fig. 12/4-9, 12) sau gălbui
se păstrează doar pe cîteva fragmente. Formele întîlnite sînt: vase globulare (fig. 12/7-8), cupe cu picior (fig. 12/6, 9), castroane (fig. 12/12)
unele avînd fundul albiat.
Jn ultimul timp apar tot mai multe staţiuni cu astfel de materiale
ca de exemplu: Gilău, Şardu, Chinteni, Iclod4, mai departe spre vest,
nord-vest la Seini\ în grupul Pişcolt 6 •
2. Grupul Jclod. In secţiunea 6 au fost descoperite cîteva fragmente
ceramice unele avînd o pastă moale, făinoasă amestecată cu mîl, arsă slab
reductant sau oxidant; altele cu aspect nisipos avînd slipul căzut, toate
de aspect klod III. Alte materiale aparţinînd acestui grup nu au apărut,
cercetările viitoare vor elucida problemele ridicate de aceste fragmente.
Eneoliticul tîrziu. Cultura Coţofeni. Utilajul litic aparţinînd acestei
culturi const(1 din răzuitoare din cuarţit (fig. 8/5) şi calcedonie, zdrobitoare cu încercări de perforare (fig. 8/6) şi un ciocan (fig. 8/7).
Ceramica aparţine celor trei categorii mari: grosieră (fig. 10/6;
11/18), semifină (fig. 11/12-17; 19-24) ş-i fină (foarte puţine). Ceramica grosieră arc, în general, slip de culoare cărămizie, miezul cenm_;iu,
pasta cu nisip şi pietricele, slab arsă. Categoria semifină conţine vase
cu slip cărămiziu (fig. 11/12, 17, 23-24), brun deschis (fig. 11/13, 15-16,

sărace

i Folo~im cronologia lui Gh. Lazarovici, Gornea, IDî7; Idem, Neoliticul JJanatului, 1979; Idem, în ActaMJ>, VIII, ID84, p. 49-104 ..
3
D. Ignat, în Centenarul Muzeului Orădean, 1972, p. 161; Idem, în ActaMN,
X, 1973, p. 4î7-491; Idem, în Crisia, 3, 1973, p. 7-20; Idem, în ActaMN, XIV,
1977, p. 1:1-21; ldt..m, în Crisia, 8, 1978, p. 9-25; Idem, în lHateriale, 13, 1979,
p. 45-54; Idem, în Ori.~ia, n. 1979, p. 721-733; Idem, în Crisia, 11, 1981, p. 41-58;
N. Ursule-;cu, Evoluţia culturii Starcevo-Cri.~ pe teritoriul Moldovei, 1984,
• Z. Kalmar, în ActaMN, XIX, 1982, p. 248-252; Gh. Lazarovici - Z. Kalmar,

in A<"ta:\1:V, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 723-752.
:, Z. Kalmar, în .-lctaMN, XXI, 1984, p. 394. Alte materiale inedite in MIC.
~ Gh. Lazaru\'ici - I. Nemeti, în ActaMP, VII, 1983, p. 17-6-0.
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19--21) sau gălbui (fig. 11/14) căzut, avînd ca degresant nisip cu bobu!
mare şi resturi organice (fig. 11/12, 13, 15, 19), nisip cu cioburi pisate
(Lg. 11/14, Hi, 20, 23) sau pietricele cu cioburi pisate (fig. 11/17, 2~;
:2.;)_ Datorită materialului fragmentar nu se pot preciza formele de va-;2.
C:-n~imentelc constau din: incizii simple (fig. 11/ 12-14, 16, 18~19), ini!"etăiate de linii verticale (fig. 11/17, 20} sau combinate cu imprPsiuni
: :rculare (fig. 11 /21), organizate în benzi (fig. 11122-24) şi impresiuni
c,1 unghia (fig. 11/15).
Epoca bronzului. Cultura Wietenberg. Urme sporadice aparţinînd
;:c:cstei cultu·ri au apărut în ambele campanii de siipi'1turi. Cen:mica apar;}ne categoriilor: grosierii cu slip cărămiziu, pasta avînd pietricele f-!i nisit1
('ig. 12/15) şi semifină cu slip brun, avînd ca d~resant cioburi pis'.lt-~
,; nisip (fig. 12/18). Ornamentele constau din incizii (fo!. 12/15), impre~
-siuni circulare şi cu unghia (fig. 12/18). Raritatea materi:llului nu ne
permite o încadrare cronologică mai fină.
Epoca fierului. Hallstatt. Ceramica apar(in{1toan' primC'i vîrste :1 finc1lui este mai numeroasă, incluzîndu-se în două categorii: grosieră, brun('eschis[1 cu pasta amestecatt1 cu pietricele, fiind bine netezită
(fi_g. 12/10-11, 14) şi semifină, cu paste nisipoase, bine fn-1mîntat[1 avînd
o culoare cărămizie la ex teri or şi neagrti. la interior, sati exteriorul negru
<; interiorul cărămiziu (fig. 12/13). Într-un c;.~ pasta este neagrti. lustrnită. Motivele decorative sînt compuse din caneluri (fig. 12/13), tăie
t·ri fine (fig. 12/17), brîuri alveolate (fig. 12/11, H) şi proeminenţe
(fig. 12/10-11. 14). Dintre formele de vase putem uminti oale şi cas1::"oane (fig. 12/11). Alături de vase există şi alte obiect<' din lut între car~
ci:iintim o fusaiolă avînd corpul ornamentat cu tăieturi fine (fr~. 12/17).
:'!na logii pentru aceste materiale se găsesc în vecinătate, în staţiunea de
1,! Baciu - str. Nouă 7 •
Epoca romană tîrzie. În campania din primăvara anului 198(i a-t
fost descoperite cîteva fragmente ceramice apar 1inînd acestei periou-cL•.
Se cunoaşte un fragment de străchină, de culoare cenuşie cu pasta amestecată cu nisip şi pietricele, lucrati"t la roată 8 •
•
Epoca prefeudală şi feudală timpurie. ln campania din primăvară au
2părut fragmente ceramice de secol VII-VIII, din care amintim un umăr
de vas, de culoare brună, lucrat cu mina, dintr-o past[i nisipoas,·1. 9 •
Terasa de la Stăvilar a fost locuită mai tîrziu. Un complex, de tip
sEmibordei, distrus de lucrările de construcţie a Staţiei ;3;; şi apoi de
ş,mţurile pentru pămîntqre. In situ au fost găsite cîteva fragmente c~ra-.
r.1ice şi un· pinten. Un alt complex (P. 2) a fost surprins în S 0 şi acesta
fiind în cea mai mare parte distrus de lucrc.irile de construcţii (fig. 2/ A).
In depunerile locuinţei s-au descoperit fragmente ceramice, un vid de
s,':geată din fier, oase, fragmente de vatră, cărbune şi pietre arse. Ceramica este subţire, bine arsă, avînd în compoziţie nisip, mică şi pietricele
(fig. 12/19-21), culoare gălbuie (fig. 12/20) sau brun.:-, (fiq. 12/l!J, 21).
Ornamentele constau din: benzi orizontale (fig. 12/19) şi impresiuni cu
" Z. Kalmar, comunicare, Tîrgovişte, 1985; Idem, comunicare colocviul de
tr;,cologie, Constanţa, 1985; Idem, în SCIV, 38, 2, 198î, p. 166-IH.
~ Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, op. cit.
!I Ibidem.
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rotiţa (fig. 12/20)

sau piaptănul (fig. 12/21). După caracteristicile mc1terialului ceramic şi a obiectelor din fier, locuirea se poate data în s~colele IX-XI.
.
Analizînd dispunerea în spaţiu a materialelor, se constat,1 o locuire
mai intensă, în preistorie, a zonei dinspre Someş, în perioada post-romană şi medievală timpurie a zonei centrale a terasei. Terasa se găseşte
pe malul drept al Someşului avînd o diferenţă de nivel de 15 m faţ~·1 de
nivelul apei şi are aspectul unui mic promontoriu care bara calea Someşului, chiar la intrarea în Cluj. Această terasă rare vizibilitate bună spre
Gilău şi Cluj Tăietura Turcului. Cercetările viitoare vor aduce, poate
noi precizări la cunoaşterea caracterului acestei locuiri şi a legăturilor
cu alte m~1teriale descoperite pe teritoriul municipiului Cluj.
ZOIA KALMAR-MAXI M

DIE ARCHAOLOGISCHEN RETTUNGSGRABUNGEN
VON CLUJ-NAPOCA - STAVILAR
(Zusammenfassung)
Dle Arbeit stellt die archăologischen Entdeckungen von der l'erasse des Flulles
Mic, im Punkt Stăvilar vor.
Die archiiologischen Materialien stammen aUs mehreren Epochen (Neolithikum. Bronzezeit, Eisenzeit, romische Zeit. nachromische Zeit und Fruhmittelalter).
Der Verfasser stellt die stratieraphische Lage und die Fragen vor, die die Bewohnungen au~ diesen historischen Epochen aufwerfen.
Die Starcevo-Criş-Kultur wird durch das Vorhandensein zweier Wohnungen
mit Materialien, die chronologisch gesehen zur Phase IV B gehiiren, angedeutet.
Die Keramik ist im allgemeinen sandig, enthălt Schlamm und gehackte Spreu.
Die Ornamente sind ărmlich, es fehlen die Barbotine und die Bemalung, wăhrend
es wenige Einschmtte gibt. .\Us der Analyse des keramischen Materials geht hervor, dal3 sich die hiesige Bewohnung in einem kulturellen Retardierungsprozel3 um
wenigsten~ eine Etappe befindet, ohne den Einflul3 des balkanisch-anatholi.<,chen
Cha!kolithikums aufzunehmen, der in anderen Bewohnungen aus dieser Zone fe«tgestellt wurde. Dennoch gliedert er sich in die kulturellen Erscheinungen vom Ende
de,; Fruhneolithikum.s aus den Randzonen der Verbreitungsf!iiche der Starcc,voCriş-Kultur ein, ein Phănomen clas der Entwicklung des mittleren Neolithikum,;;
,•orausgeht.
Das Spiitneolithikum ist durch einige Materialien der Machart Tclod 111 und
durch einige andere Materialien, die der Gilăugruppe angehoren, vertreten.
Das Eneolithikum wird durch Spuren von Materialien, die der Coţofenikaltur
angehoren, belegt.
Die Hron7,ez('it wird durch die Existenz von Materialien helegt, rlie der Wietenbergkultur ungehăren, wăhrend aus der Eisenzeit hallstăttische Materb!ien
stammen.
Auch in der romL~chen und nachrămischen Zeit war das Gebiet bewohnt, was
die entdeckten Materialien belegen, die vom Ende der romischen Epoche (3.---4 . .lh.)
•nd aus dem 7,-8. Jh. u.Z. stammen.
Au-; dem 1,1.-1~ . .lh. stammen :Materialien au-; der Schicht als auch aus zwei
Wohnungcn, wo man aufJer Ke.ramik, Kohle, Lehm usw. auch einen Teii eines.
Sporen uml eine Pfeilspitze Canci, die b<'ide aus Eisen 5ind.
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CERCETARI DE SUPRAFAŢA ŞI SAPATURI ARHEOLOGICE
DE SALVARE lN VALEA CALDA, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
(1985-1986)

fo primăvara anului 1985 şi apoi, m cursul anului 1986, s-au efectuat o serie de cercetări de suprafaţă pentn1 verificarea unor situri arheolo~ice sesizate sau, pentru depistarea altora, cercetare impusă de intensificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare care au cuprins o p.'.lrte
-din afluenţii Someşului. Acesta a fost mecanismul care a declanşat cercetarea Văii Calde, lunca unui pîrîu cu acelaşi nume, ce curge la nordvest de municipiul Cluj-Napoca. Această vale este largă fiind mărginită
de dealuri cu pante line, în multe locuri favorabilă formării mlaştinilor.
Ieşirea din această vale este barată de dealurile care continuă spre nord
de la Someşeni spre Apahida, pîrîul fiind nevoit să curgă spre Apahida.
Fiind o vale largă şi aproape închisă, unde predomină vînturi domo;ile,
clima este relativ caldă în comparaţie cu celelalte regiuni din jur, constituind un loc prielnic pentru aşezări omeneşti, fiind şi destul de bogată
pentru a putea oferi condiţii excepţionale unor comunităţi umane. Creş
terea animalelor şi cultivarea plantelor sînt ocupaţiile specifice unor astfel de zone unde este apă dulce şi sărată.
Lucrările de îmbunătăţiri funciare vizează drenarea, nivelarea şi fertilizarea terenului, fiind afectate zone întinse pe ambele maluri ale pîrîului care a fost canalizat în cea mai mare parte. în 1985 s-au efcctuat
cercetări de suprafaţă şi au fost descoperite 10 obiective arheologice (preistorice, romane, prefeudale, sec. IV-V. sec. IX-XIV). Pînă la acea dată
zona a fost cercerută sumar 1 • Obiectivul 10, situat în apropierea fernnei lui
Olosutean Nicolae, a oferit cele mai multe şi mai variate materiale care
ne-au determinat să efectuăm în această zonă cîteva sondaje de verificare stratigrafică. Astfel s-au trasat 5 secţiuni (trei de 10 X 2 şi două de
5 X 1 m). Stratigrafia generală este următoarea: 0-0,15/9,2 m strat
brun, humus recent cu urme medievale timpurii şi sporadic urme preistorice în poziţie secundară; 0,15/0,2-0,3/0,45 m strat de cultură hallstattian, uneori deranjat; 0,3/0,45-0,5 m urme sporadice aparţinătoare
culturii Coţofeni şi neoliticului; 0,5-0,6 m strat brun gălbui, nisipos
steril din punct de vedere arheologic.
Paralel cu sondarea obiectivului 10 s-a extins cercetarea zonei în
susul văii, spre Feiurdeni descoperindu-se alte 5 obiective dintre care
o construcţie romană (ob. 14) la poalele dealului Bogomaia, care a fost
:Sondat,, în toamna anului 1986 de către R. Ardevan2 •
: St. J'Pl"t':1c~i. în ActaMN, IX, 1972, fig. 2; Gh. Lazarovici p. 728-731.

"'1ctaM1\', XXII-XXIII, lflHci-1986,
0

-R Ardevan, ccmuni~-0re,

Timişoara,

1987,

Z. Kalmar, în
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Pentru fiecare obiectiv s-au întocmit cite o fişă de staţiune, iar
materialele rezultate în urma acestor cercetări au fost în bună parte·
prelucrate.
Materialul arheologic. In urma cercetărilor de suprafaţă şi a sc:md,ijelor au rezultat numeroase materiale arheologice, in marea lor majoritate ceramică, oare datează din mai multe epoci. Pentru a prezenta cît
mai sintetic situaţia istorică a zonei, dovezile arheologice au fost grupate pe epoci şi culturi.
Preistorice. Din această categorie fac parte fragmente ceramice care„
prin aspectul lor atipic, nu pot fi încadrate cultural. Pasta vaselor este·
bine frămîntată, nisipoasă, cu slip c,ir,'imiziu şi miez cenuşiu. Astfel demateriale au apărut în obiectivele 2-4, 7-8, IO, 13, 15.
Neolitic. La punctul Bogomaia (ob. 14) a fost descoperit t n fragment de piatră cu urme de prelucrare (probabil voiau să conf 0 r ;.,;ieze
un topor) (fig. 2/4). În obiectivul 10 (I.4.8.2 - caroiaj hartJ) ,1 ; ujrut
un fragment de vas mic, o buzd cu protomă, avînd culoarea !:,;·un deschisă şi ca degresant mîl cu nisip. Alte fragmente din specLi semifină
au fost descoperite în obiectivul 11. Slipul cărămiziu al vaselor este în
~eneral căzut, miezul fiind cenuşiu, iar pasta conţine resturi organice
şi nisip. Alte fragmente au culoarea gălbuie, săpunoas,"i avînd în comooziţie mîl şi cioburi pisate.
Eneolitic. Cultura Coţofeni este ilustrată prin existenţa (ob. 10}
1.mor aşezări cu un strat de cultură subţire, sesizat în S2 la adîncimca
de 0,3 m existînd fragmente de lipitură de la o construcţie. S,ipMurile·
avînd un caracter restrîns nu au permis alte precizări. Dintre formele
de vase amintim: străchinile (fig. 2/5), iar ornamentele constau din incizii oblice simple sau combinate (fig. 2/5-6). Pasb vaselor conţine nisip şi cioburi pisate ~ste slab arsă, avînd slipul cărămiziu sau brun, adesea căzut, iar miezul peretelui este negru. Fragmentele descoperite fac
parte din categoriile grosieră şi semifină. Aceste materiale au bune analogii între materialele de la Dăbîca şi Gilău:i aparţinînd deci unei faze
timpurii a culturii C~ţofeni.
Epoca bronzului. Materialele aparţinînd culturii Wietenberg :11! fost
descoperite în obiectivele 10 şi 15. Formele întîlnite sînt ceaşca şi oala
cu buza uşor răsfrînFi şi alveolată (fig. 3/5). între ornamentele întîlnite
putem aminti canelurile Iaite, oblice, combinate cu impresiuni de diferite
tipuri. Pe buza vaselor se cunosc crestături fine. Materialul ceramic face
parte din trei categorii: grosieră de culoare brună sau brună deschisă,
cu pietricele în pastă, dar avînd o ardere bună; semifină de culoare că
rămizie, sau brun deschisă, avînd pasta bine frămîntată şi neteziU deşi
în compoziţie are nisip şi pietricele; specia fină de culoare neagră, cu
urme de luciu, este lucrată dintr-o pastă brună, amestecată cu nisip·
foarte fin şi mică. După caracteristicile materialului această aşezare aparţine unei faze tîrzii a culturii Wietenberg (probabil II/III).
Epoca fientlui. în prima vîrstă a fierului, comunităţile umane au
locuit şi această vale cu climă blindă. Urme al"heologice s-au găsit în
obiectivele 10 (în toate secţiunile), 11 şi 12. în obiectivele 10 şi 11 a
1

' N. Vlassa, în ActaMN, VI, 1969, p. 27-45; Z. Kalmar, în ActaMN, XVII,
1980, p. 393-416; Idem, în ActaMN, XVIII, 1981, p. 305-310.
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fost sesizată şi prezenţa unor construcţii cu chirpici şi fragmc•nte ele
vatrii. Dintre obiectele de lut amintim o fusaiolă şi ceramică. Sînt prezente toate spedile: grosieră, semifină şi fină. Pasta vaselor de culoan~
brun,·1. ncagni/cărămizie, cărămizie, brună deschisă şi neagră are ca
degresant cioburi pisate, nisip, resturi organice şi, uneori, mîl. Ardere:.i,
uneori este lrnnf1, alteori slabă. Dintre ornamente amintim: caneluri orizontale (fig. 2/7, 10, 12), verticale (fig. 2/9), brîu alveolat (fig. 2/ll), barbotin(1 (fig. 2/11), proeminenţe (fig. 2/13) şi brîu simplu, verticJl
(fig '.!./ l!J). Aceste materiale, dupc'i ornamente, au analogii între materi;ilele descoperite la Baciu - str. Nouă 4 • Materialele din obiectivul 11
par sfi aparţin;) hallstattului tîrziu.
E7;~1ca ronwnc1. Valea Caldă, fiind în apropierea municipililui Napo:·a. a fost folosit.'\, ca şi Valea Chintenilor, pentru amplasarea unc:r
villae rusticae. La Bogomaia (ob. 14) au fost surprinse fundaţiile unei
construcţii, iar în obiectivul 10, din apropiere, un fragment ele c;:ipitel
roman. Alte urme au fost găsite la obiectivele 11-12 şi 15, constînd.
din fragmente ceramice, ţiglă, cărămidă, olane şi conducte (ob. 15). Ceramica este lucrat.:-1 la roată, aparţinînd speciei semifine, are culoare roşie,
ciir,imizie şi cenuşie. Pasta are ca degresant nisip, mîl şi pietricl'le. Citeva fragnwnte păstrează urmele unei angobe roşii.
Perioada prefeudală. Secolele IV-V sînt ilustrate prin descoperirea
unor complexe de locuit (bordeie sau semibordeie). O parte din aceste
complexe au fost tăiate de canal (ob. 5-6). Ceramica lucrată cu roata
este de culoare cenuşie, zgrunţuroasă. Asemenea materiale au apărut în
obiectivele 1-6, de-a lungul văii. Alte materiale prefeudale au fost semnalate în obiectivele 5-7 şi 10. Ceramica lucrată cu mîna, de culoare
brune'\ ;1re pnsta nisipoasă.
Epoca medievală timpurie. Materiale databile în sec. IX-X :iu fost
descoperite în obiectivul 10. Ceramica brună-cărămizie, avînd în compoziţie nisip şi mic,i, este lucrată cu roata şi ornamentată cu incizii în
interior pe buză. Secolele XI-XII sînt documentate prin materiale ceramic,• descoperite în obiectivele 1, 3-4, 8, 10-15 şi fragmente de cără
midă (ob. 10). Formele cele mai des întîlnite sînt oalele şi castro,mcle
(fig. :3/8). Pasta vaselor este bine .şi uneori slab arsă, fiind de culoare
brunii, brun-cărămizie, cărămizie, neagră-cărămizie, neagră. Aproape în
toate cazurile s-a fo_losit ca degresant nisip care, uneori, are r:obul mare
dind un aspect zgrunţuros, aspru. Ornamentele constau din incizii late,
orizontale grupate în benzi (fig. 3/14), înţepături, împunsături, impresiuni cu rotiţa (fig. 3/7, 10), cu piaptănul (fig. 3/9), benzi în val
(fig. 3/19-20) sau tăieturi aclinici (fig. 3/13, 16). Pe două fragmente
de funduri de oală este marcat semnul olarului (aceste semne erau pe
roata olarului, fig. 3/17-18). O fusaiolă · a fost descoperită în obiectivul 10 (fig. 3/11). Materiale de sec. XIII-XIV sînt în obiectivele 1,
3-4, 10, constînd din ceramică brună, cărămizie şi neagră.
Epoca medievală dezvoltată şi tîrzie. Urme arheologice din această
perioadă au fost semnalate în obiectivele 7 şi 8. La primul obiectiv se
găsea şi o piatră de hotar cu inscripţia „Sz", probabil limita localitătii
4 Z. Ka.lmar,
comunicare, Tîrgovişte, HJR5: Idem, comunicare, Simposionul
de Tracologie, Constanţa, 1985; idem, în SCIV, 38, 2, 1987, p. llfl-174.
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Someşeni. Secolul XVIII este ilustrat prin cîteva materiale adunate la
obiectivul 10, printre care şi un fragment de pipă de lut.
Epoca nwdentă. Cîteva fragmente aparţinînd acestei perioade au.
fost găsite la obiectivul 1 O.
In obiectivele 9----10, 14-15 au fost colectate fragmente de oase de
animale care urmează să fie determinate.
Valea Caldă; după cum rezultă din această scurtă prezentare, a fo'it
locuită neîntrerupt din cele mai vechi timpuri (neolitic), pînă în zilele
noastre. Cele mai multe materiale şi mai diferite ca apartenenţă culturală au fost descoperite în obiectivul 10, unde este o intersecţie a două
drumuri, unul spre Cîmpeneşti peste coastă şi altul care leagă valea
Someşului (Someşeni Apahida) de Feiurdeni, drumuri care au fost
folosite şi în antichitate. Aici se găseşte şi o fîntînă cu apă sărată. În
apropiere este ferma romană cercetată parţial de R. Ardevan. Toponimia este foarte interesantă indicînd, poate, prezenţa aici a unor vechi
secte creştine (Bogomaia), sau folosesc acest termen pentru a defini
populaţia autohtonă, străveche româneasc{i, creştinată de timpuriu, care
şi-a păstrat vechi obiceiuri şi credinţe, fiind adesea folosiţi alţi termeni
ca prislava (preslav) asociate tot cu urme arheologice de sec. VII-IX 5 .
In epoca modernă această vale este locuită în sistemul c{1tunelor,
în jurul caselor sînt pămînturile arabile, iar pc coastele dealurilor pă
şuni şi fîneaţă, necesară creşterii animalelor. Spre Feiurdeni mai există
păduri, s-ar putea ca în vremurile străvechi să fi existat mai multe
asemenea zone împădurite. Un studiu al evoluţi~i pedologice a zonei
ne-ar oferi date interesante.
Din analiza dispersiei materialelor rezultă că în preistorie şi în epoca
romană aşezările omeneşti se aflau mai ales în susul văii, iar în perioada prefeudală şi ev mediu, locuirile se găsesc mai ales în partea
de jos a văii. Cercetările viitoare vor putea aduce noi precizări privind
ambientul din această zonă, ocupaţiile şi poate descoperirea unor noi
urme arheologice, morminte, aşeză:ii şi turnuri de apărare.
ZOIA KALMAR-MAXIM

OBERFL.\CI-IDiFOHSCHUNGEN UND ARCll.:,;_OLOGI~CHE
RETTUNGSGRABUNGEN IM TAL VALE.-\. CALDA,
MUNIZIPIUl\I CLUJ-NAPOCA (1985-1986)
(Zusammenfassung)
Di,, .'\rbeit stellt die Ergebnisse der archăologischen For,chungen vor, die
i:1 cinem nordwestlich gelegenen Tal des Munizipiums Cluj-Napoca vorgenommen
\\·u:·r!Pn. wn Fi historische Obiektive entdeckt wurden, die aus mehrere Epochen
stammen: Neolithikum, Eneolithikum (Coţofenikultur), Bronzezeit (WietenbergKultur), Eisenzeit (Hallstatt), romische Zeit, nachromische Zeit, Mittelalter und
moderne Zeit.
Die untersuchte Zone bietet gunstige Bedingungen ft1r Siedlungen vom Typ
Weiler, in denen die Hauptbeschăftigung cler Menschen die Tierzucht und der
,.\ckerbau waren.
~ Punct cu această denumire în sat Mikoveni, corn. Berlişte. jud. Caraş
Severin, materiale inedite In MIR: E. Iaros!avschi - Gh .. Lazarovici, în ActaMN,
XVI, 1979, p. 453, 460, fig. 4.
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..Fig. 2. Cluj -)fapoca _... : ·at,,a
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Fig. 3. Cluj-Napoca - Valea Caldâ . 1 roman, '.2 -- 5
Vvietenber.~, 6 - 20 m edie val, sec . XI - X II.

c ultu ra

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA PLAIEŞTI ŞI STEJERIŞ

In anul 1987 s-au efectuat cercetări de suprnfaţă şi sor.daje în zon:1
Plăieşti Stejeriş, corn. Moldoveneşti, unde se întreprind lucrări
de
îmbunătăţiri funciare care constau din terasări, nivelări, drenări şi canalizări. Cu acest prilej s-au descoperit noi obiective arheologice din mai
toate epocile istorice. Pentru fiecare obiectiv s-a întocmit o fişă de sit
şi s-au preconizat măsurile necesare pentru salvarea bunurilor, în funcţie de urgenţe. Numerotarea complexelor s-a făcut în ordinea descoperirii, separat pe sate. Astfel pentru Plăieşti s-au identificat 9 obiective,
iar pentru Stejeriş 8. Zona a mai fost cercetată în timpul săpăturilor de

la Bădeni 1 . Multe materiale descoperite întîmplător de localnici au fost
adunate în colecţia Apaczai, care este păstrată într-un muzeu sătesc la
Şcoala generială din Plăieşti.
Pentru o prezentare cit mai condsă, materialele descoperite şi problematica legată de acestea vor fi tratate .pe epoci şi culturi pentru cele
două localităţi se-paro t.
PLAIEŞTI. In obiectivele 5-6, 7 s-au practicat cîteva sonde (3 X 2 m),
constatîndu-se existenţa aceleiaşi stratigrafii (fig. 2/1-3, 5-6); 1) 00,2 m (0,25), stn1t de humus recent, galben brun; 2) 0,2(0,25)-0,4(0.5) m
strat brun nisipos, cu r~ropi, nlveolc'i.ri şi material arheolo~ic; 3) 0.4(0,::)0,55(0.(i) m ~:trat brun închis, urme arheologice; 4) 0,6-0,7 m !'-trat negni
cu puţine r 1 :itf'riale arheolopice, pînză freatică. Stratigrafia din obiectivul 5, S 6 diferă de celelalte secţiuni (fig. 2/4); 1): 0-0,15 m strat de
humu,; reC'cnt brun µ:'"ilbui; 2) 0,15-0,45 m strat galben nisipos, aluvionar, sp:-1!~1t ele pe deal; 3) 0,45-0,75 m humus vechi, îngropat, cu urm0
arheologice: 4) 0,75-0,9 m strat galben, steril. Zona obiectivelor (i ~i
8 este mlăştinoasă cu multe pîrliaşe care au îngropat unele soluri. Cercetările vor fi continuate şi în momentul regularizării văii şi asanării
zonei.
O serie de materiale nu pot fi încadrate cu certitudine într-o epocii
sau alta datorită trăsiiturilor nespecifice, despre care se poate afirma
doar că sînt preh;torice. Astfel de materiale au fost descoperite în obiectivele 4-5, 7 constînd din: gratoar din cuarţit, confecţionat dintr-o aşchie
(P. 98489, ob. 5. fir!. 4/3); o piatră cu urme de modelare reclînd stilizat o
faţă umană (P. 98488, ob. 4, fig. 4/2); fragmente ceramice din categoria
grosieră, cărămizie în exterior şi neagră în interior, pasta conţinînd nisip
cu bobul mare şi cioburi (P. 98404); ceramică semifină de culoare C'iiră
mizie sau bnmă-roşcat.1, cu slip căzut, zgrunţuroasă, uneori cu miezul
1

Z. Milea, îR SCii'. 19, 3, 19G8, p." 513-SJG; Gh. Laz;irovici -

AC'taMN, XIII, 19î6, p. 7-J-l.
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cenuşiu, avînd ca degresant nisip, cioburi pisate şi resturi organice, arderea este uneori bună.
Epoca neo-eneolitică. Cultura Starcevo-Criş. In colecţia Apaczai
sînt cîteva fragmente ceramice provenite din obiectivele aflate în zona
vizut,i de lucrările de îmbunătătiri funciare, ca de exemplu obiectivul
nr. 3 - Roata Şoarecelui (Egerkerek). Pasta este cărămizie, brună, amestecată cu mîl, pleavă şi uneori nisip {fig. 3/4) fiind ornamentată cu du-pituri şi barbotinli. organizată (fig. 3/ 1-3). Aceste materiale se încadrează la sfîrşitul neoliticului timpuriu şi începutul neoliticului mijlociu,
fiind legate de fenomenele sesizate în Bazinul someşan la Cluj - Stăvi
lar şi Iclod - La Doroaic~.
Grupul lclod. Din obiectivul 8 (S~. -0,2 m, în poziţie secundară)·
provine un fragment c.-~ramic (P. 98407) din categoria sc-mifină, cără
mizie, cu slipul căzut, friabil, avind în compoziţie mîl, nisip fin şi mică.
Ceramica a'.)arţine fazei de început a grupului Iclod, fapt important pentru cunoaşterea neoliticului din zo!1:1. ::'lfateriale aparţinind grupului
Jclod, dar şi altor faze au fost descoperite la Aiton (Bazinul hidrograficArieş) şi la Zau de Cîmpie (în Bazinul hidrografic Mureş)\ prin noile
<.ll:'scoperiri completîndu-se harta de ri:ispîndire a grupului Iclod ~ în
nfora Bazinului someşan.
Cultura Petreşti. În colecţia Apciczai există fragmente ceramice care
aparţin ultimei faze a culturii Petreşti, descoperite în obiectivul 3. Fragmentele ceramice sint de culoare gălbuie, făinoase, slip lustruit căzut
in bună parte. Pictura este brună constînd din benzi late şi subţiri,
executate pe o strachin,i bitronconică (fig. 4/7). Exislci fragmente dintr-o strachină cu umăr carenat (fig. 4/6), de culoare brună, cu flecuri
negre. Aceste materiale au foarte bune analogii cu descoperirile de la
Vlaha şi Dorolţu 4 • Acestui orizont îi aparţine şi un topor din cupru
(fi_g. 3/12; p1. II/8) descoperit în acelaşi obiectiv. Această pies;_'l face
parte din tipul Plocnik cu foarte bune analogii la Tăuteu".
Epoca metalelor. Cea mai bine reprezentată este epoca bronzului,
r.i:ireia-i aparţin o serie de materiale descoperite în obiectivele 1-2, 4,
fi-8. In secţiunea S 3 , la adîncimea de 0,6 m s-au găsit urmele unei locuinţe, cîteva fragmente de chirpici mărunt şi fragmente d~ vatră. Amă
nunte cu privire la tipul de construcţie nu s-au putut observa din cauza
infiltraţiilor de apă, posibil să fie de tip colibă. Unele fragmente ceramice
sînt foarte corodate, deoarece după cit se pare provin dintr-o locuire
de pe coasta de deasupra zonei. Ceramica grosieră are în amestec cioburi
pisate, nisip, pietricele, fiind zgrunţuroasă. La exterior este cărămizie,
în interior este brună. Alte culori sînt: cărămizie; brun-roşcată; gălbuie;
şi cenuşie. Ceramica semifină este de culoare: cărămizie (în exterior, iar
în interior neagră); brună; avînd ca degresant nisip, cioburi pisate şi într-un caz rocă pisată. Ceramica fină este de culoare brună avînd în com~ Gll. Lnzarovici Z. Kalmar. în ActaMN,
XXII-XXIII,
1983-1986,
p. 72J-..,,t: /\. Bulbuc, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 414; Z. Kalmar,
în ActaMP, XI, 1987, p. 57-71.
" Gh. Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN, XIX, 1982, p. 221-245.
1 :Materiale în MIC. Z. Kalmar, comunicare, Băile Herculane, 1984.
5 Al. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumănien, II, · Munchen,
1975, p. 20,
pi. I/13.
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poziţie nisip fin şi cioburi pisate, pasta fiind bine frămîntati\ şi netezită. Intre materialele ceramice care provin de la obiectivele
mai ims
enumerate nu există nici o deosebire de factură, forme sau ornamente.
Decorarea vaselor s-a realizat prin: caneluri oblice uşor arcuite (fig. 5/10);

brîuri simple (fi!7. 5/1) sau alveolate (fig. 5/2) şi incizii, ori proeminenţe
plate. Comparînd aceste materiale cu cele din zonă, constatăm o oarecare asem,'inare cu materialele de la BădeniG. Ceramica de la PE1i~ti
este caracteristică unor aşezări secundare sau, mai degrabă, sezonier'.'!
(majoritatC'a pieselor fiind din categoria grosieră, vase mari, de uz comun, cu puţine ornamente.· Pe aceste baze locuirea de la Plăieşti poate
fi atribuit[1 etapelor mijlocii a culturii Wietenberg (probabil faza a II-a
într-un proces de izolare, retardare?). Pe lîngă ceramicc'i au mai fost
descoperite şi alte piese: un disc de piatră cu perforaţie (fig. 5/8); o bilă
mică de lut, uşor oval/; (diametru de 1 cm); un fragment de piatră (mil"lereu?), precum şi un fragment de perete de cuptor cu urme de minereu
·topit. ln colecţia Apaczai există cîteva piese de bronz care provin din zona
Plăieşti, f:ir[1 de alte precizări (fig. 2/7; pl. I/ 4-5, 7), primele dow'i databile în Brom D - Hallstatt A, putînd să facă parte şi din dPpozitul 1
•de la Bădeni-Stejeriş, ior ultima piesă se datează în Hallstatt B 1 7 •
Epoca dacică. Un frngment ceramic din perioada clasic:1 a fost dc'scoperit în obiectivul 8 (S:1, -0.4 m). Este vorba de un fund de strat"'hină
(P. 98480), din categoria semifin,·1, de culoare cenuşie, cu nisip fin şi
rnkii. în nastc'i de aspect fHinos. Această descoperire, împrr->un;'i cu cc>le
•de la Stejeriş (vezi mai jos) contribuie la completarea hărţilor cu locuiri
dacice din jud. Cluj. In colecţia Apaczai mai există astfel de materiale
descoperite atît la Plăieşti cît şi în Stejeriş, ele însă nu pot fi separate,
autorul descoperirilor nu mai reţine exact locul de descoperire.
Evul mediu. Feudalismului timpuriu îi apartin fragmentele ceramice descoperite in obiectivul 4. Un fragment de borcan ornamentat cu
jncizii în val, de culoare brună închisă, este lucrată la roată, avînd h
compoziţie nisip (sec. XII-XIV). Din evul mediu dezvoltat sînt materialele descoperite tot în obiectivul 4, ceramica aparţinînd unor striichini şi oale cu buza evazată, confecţionate dintr-o past[t grosier;\ .f-!,V buie. cu nisip: sau semifină, cărămizie ori nea,o:ră-cenuşie, avînd ca c'tcpr!:'sant nisip ~i uneori mică. Din feudalismul tîrzil1 există un fra(lrrc::t:
Gh. Lazarovici - Z. Milea, op. cit., p. 7-34.
Din ,nna Plăieşti m,1i provin şi alte două piese care sînt înregistrate la
M=eul din Turda (nr. inv. 3775/2539/2; 3776/2539/1 - pierdut). Cele două piese au
fost publicatp de M. Petrescu-Dimboviţa, in Depozitele de bronzuri din România,
Bucureşti, 1977. pl. 314/9-10, amindouă piesele se datează in Hallstatt B 1• Celelaite pie~e publicate de acelaşi autor ca provenind de la Plăieşti (314/7-8, 11-12>
pmYin din Depozitul nr. 2 de la Bădeni-Stejeriş-Apa Sărată (punctul se află
în 110taru1 celor două sate), ace~te piese se află în Muzeul din Turda (nr. inv.
'.JW.'.0 .1 1508; 2826/1509; 2828/1511: 2827 /1510). Piesa de la fig. 314/G face parte din
De.Do,itnl 1 de la Bădeni-Stejeriş-Apa Sărată, se află în Muzeul din Turda
(nr. inv. 2829/1507). PieselE' care 'lU fost publicate ca provenind de la Rf1deni
'{fa;. 299/11-12; 15; 300/1-3) se află în Colecţia Apaczai, la Şcoala generală dia
Pl{1iesti. si provin de la Bădeni-Stejeriş-Apn Sărată cum urmează: piesa de l'l
fii::-. 299/12 = pl. 1/7 (planşa noastri'1) este din depozitul 1: piesele de la fig. W9/11,
15, 300/1-4 = la noi pi. 1/1-3 sint din depozitul nr. 2. Pie~ele de la fig. 299/13-14
fac parte din depozitul nr. 2, dar nu au fost încă identificate. Informaţii amabile
·pen'.ru piesele din Muzeul din Turda de la T. Soroc(':mu.
G
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ceramic descoperit în S 2 , -0,2 m, care aparţine unui vas cu torţi. Face·
parte din specia semifină, cărămizie, nisipoasă, avînd o uşoară alveolare
în partea de jos a torţii, alveolare care a avut rolul de a fixa toarta de
burta vasului, tehnică ce dăinuie şi în zilele noastre.
STEJERIŞ. Localitatea Stejeriş se află la sud de Bădeni, aproape de
hotarele judeţului. In această zonă au fost semnalate 8 obiective arheologice, dintre care o parte sînt periclitate de lucrările de terasare şi nivelare. Cercetarea arheologică s-a mărginit, deocamdată, doar la prospectare, urmînd ca în anii 1988-1989 să se efectueze şi sondaje de salvare.
Urme preistorice. În obiectivul 3 au fost descoperite: un percutor
din amfibolit cu piroxen (fig. 4/11) şi un fragment de piatră cu urme de
prelucrare şi tăiere (fig. 4/10). In obiectivul 1 s-au semnalat 4-5 tumuli
preistorici. Localnicii denumesc acest loc Glîmeie, fiind amplasat pe
drumul şi în hotarul cu localitatea Măhăceni (pl. III/1-3).
Epoca neo-eneolitică. Cultura Starcevo-Criş. Un fragment ceramic,.
aparţinînd fazei a III-a, a fost găsit în obiectivul 3. FraQmentul face
parte din specia grosier,), are culoarea gălbuie, pasta fiind amestecată
cu pleavă şi nisip fin. Fragmentul este ornamentat cu barbotină organizată. Această descoperire este deosebit de importantă, deoarece pentru
faza III A, în zonă, nu se cunosc alte materiale.
Cultura Petreşti. Obiectivul 3 - Izvorul Rece este o terasă de pantă
expusc'i spre sud, ferită de vînturi şi curenţi de aer, avînd în apropiere
un izvor de apă. Partea estică a terasei este abruptă, coborînd brusc spre
un pîrîiaş. Datorită acestor condiţii deosebit de prielnice, obiectivul 3·
are cele mai multe materiale arheologice, din toate epocile istorice. Aici
au fost descoperite şi cîteva fragmente ceramice aparţinătoare culturii
iPetreşti: fragmente de castroane bi tronconice, striichini tronconice largi
şi amforete (fig. 4/3-5), fiind ornamentate cu incizii (fig. 4/4). Aceste
fragmente fac parte din categoriile: semifină, de culoare brună închisă
cu flecuri brune deschise, slip netezit, degresantul utilizat este nisip şi
mică; specia fină, de culoare brună cu flecuri cen11şii în exterior, interiorul este negru lustruit, sau de culoare gălbuie avînd o ardere incompletă, pasta conţine nisip fin şi uneori mîl. Nu a fost descoperit nici un
fragment ceramic pictat. Locuirea de la Stejeriş, după factura ceramicii.
se adaugă descoperirilor de acest fel sesizate şi în aceste pc"irţi ale 1\1:un-ţilor Apuseni 8.
Cultura Coţofeni. În obiectivul 3 au mai fost semnalate şi fragmente
ceramice aparţinînd fazei a II-a (o etapă timpurie), constînd din fragmente ceramice provenind de la vase de diferite tipuri, cele mai multe
:fiind cu buza evazată. Materialele descoperite fac parte din specia semifină de culoare brună, pasta are în compoziţie nisip fin şi cioburi pisate.
Ornamentele constau din: crestături pe buză (fig. 4/13); incizii adînci,
oblice (fig. 4/13); tăieturi scurte în registre, despărţite de zone lustruite
(fig. 4/9). In colecţia Apaczai există fragmente ceramice aparţinînd fazei I, descoperite în zona Plăieşti, obiectiv neidentificat încă.
Epoca metalelor. Epoca bronzului. Ca şi în cazul materialelor de la
Plăicşti, ceramica descoperi.tă în obiectivele 2-3 la Stejeriş este coro·, Dorol~iu, Vl,1ha, Vi?tea, Baciu, Tureni: Z. Kalm:ir, comunicare,
culan.!, E.18-1.

Băile

Her-
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date\ ornamentele sînt puţine şi au un aspect rudimentar. Speciile întîlnite sînt: grosierei, de culoare brun-deschis sau brună cu flecuri în exterior, iar în interior de culoare cărămizie. Amestecul este cu pietricele,
nisip, cioburi pisate şi mică. Ceramica semifină are culorile: brună, neagră, gălbuie şi brună roşcată, avînd ca degresant nisip, cioburi pisate,
fiind în general bine netezită sau chiar lustruită. Ornamentele întîlnitc
sînt: brîul crestat (fig. 5/3, 13), brîul alveolat (fig. 5/4-5), caneluri
(fig. 5/11) şi striuri cu măturicea (fig. 5/12). După aspectul materialelor, se pare că şi această locuire este secundară, raportînd această descoperire la cea de la Bădeni 9 , fiind vorba, poate, tot de o aşezare Wietenbcrg II în retardare.
Prima vîrstă a fierului. Hallstattul este ilustrat prin existenţa unor
materiale ceramice în obiectivul 3 şi la Apa Sărată 10 , aflată în hotarul cu
Bt1deni. Dintre materialele descoperite se pot reconstitui grafic cîteva
tipuri de vase: ceşti cn toarta supraînălţată, vase cu torţi tubulare sau
late, amforete cu torţi mici şi vase mari de tip „villanovian". Ceramica
aparţine celor trei categorii principale: grosieră, cărămizie, brună-roş
catc'i, brună, cu pasta amestecată cu cioburi pisate (uneori în buc,1ţi mari),
rocii pisat;\ nisip cu bobul mare; semifină, neagră, neagră-cenuşie, brună
cu _fţecuri căr,)mizii sau brune, bine netezită, cu pasta, în general, bine
frJmîntat,'i, cu nisip, cioburi pisate şi mică; specia fină este de culoare
bnmă-cărămizic, brun,1 deschis[! rnu cenuşie deschisă (albicioasă), pasta
este bine frc'imîntatc'1, netezită şi uneori lustruită, iar ca degresant s-a
folosit: nisipul fin, cioburi pisate şi mică. Unele fragmente ceramice aa
clemente care vor evolua spre Latene (după factura ceramicii brune cu
flecuri cărămizii sau roşcate, sau după miezul roşcat de sub slipul brun
al vaselor, constituind, poate, rezultatul unei tehnologii de ardere, care
se va dezvolta în Latene.
Epoca dacică. In obiectivul 3 a fost descoperit un fragment ceramic
aparţinînd perioadei clasice a epocii dacice. Fragmentul face parte din
specia fină, are culoare cenuşie, fiind ornamentat cu benzi orizontale
lustruite şi mate, avînd în compoziţie nisip fin şi mică. Acest fragment,
împreună cu cel de la Plăieşti ne reţine atenţia asupra acestei zone.
Există un punct care se cheamJ Cetatea Mare (care va trebui identificat
şi cercetat).
Epoca romană. In literatura de specialitate este amintitu zona Stejeriş Măhăceni cu vestigii romane, dintre acestea sînt semnalate două
monede aflate în hotarul Stejerişului; un denar roman de la Iulia Macsa
(Mamaea), din argint şi o monedă din bronz din vremea lui Aurelian (?).
Aceste descoperiri se leagă, credem, de locuirile de pe drumul romart
' Supra nota 6.
:u 1J111 zone'.\ provin 2 depozite ele bronzu•·i, care au fost împrCtşliate în muzee
~i colecţii particulare, din cwe cau,:i1 bibliografia de speciaJitate c,te confuz;'(.
1\I. Petrescu-Dîmboviţu, op. cit., p. 126, 132. Aducem urmfitoare!e preciziiri: clepozit11l I cuprinde piesele: fig. 314/6 (muzeul din Turd:1. :~r. in·:. 2829/150i) si
fig, 299/12 (colecţia Apăczai, Plăieşti: dcpozit11l 2 cuprinde piesele: fig. 299/ 11. 1~;
.300/1-2 (colecţia Apaczai, Plăieşti): fii;. 314/i-8, 11-12 (muzeul clin Turda, nr. inv.
2825-2828) şi fig, 299/1:l-l-l (muzeul d1i1 Lui.').
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ce unea Potaissa de Apulum. In zonă este posibil si'1 fi existat villae rusşi puncte de pază 11 •
Evul mediu. Feudalismului timpuriu (sec. IX-XI) îi aparţin cîteva
fragmente ceramice descoperite în obiectivul 3. Aceste mat;:-riale fac
parte din categoria celor semifine de culoare brună închisă la exterior
şi ci'1rămizie în interior, în pastă avînd nisip cu bobul mare, fiind îns~
netezit şi ornamentat cu incizii orizontale rare (fig. 5/16). In obiectivul 5
(Vizuina Lupului) s-a descoperit un mormînt avînd ca inventar o sabie
din fier şi o bucată de fier de la o piesă foarte oxidată, probabil un vîrf
de lance 12 , datate în sec. XII. Pentru sec. XII-XIV sînt materiale şi în
obiectivul 3, constînd mai ales din ceramică grosieră, cenuşie, brună sau,
în exterior brună, şi în interior neagră, avînd un amestec s(1punos. Cîteva
fragmente aparţin şi categoriilor semifină (neagră şi brun,1-deschisă) şi
fină (neagră-brună). Ceramica este ornamentată cu rotiţa (fig. 5/17). cu
piaptănul (fig. 5/18) sau cu incizii în val dispuse sub buzt1 (fig. 5/19).
Cercetările întreprinse în zona Plăieşti Stejeriş au dus la descoperirea unor noi locuiri aparţinind mai multor epoci, materialele adunate au ridicat o serie de probleme în cîteva obiective, care vor fi studiate în viitor.

ticae

ZOIA KALMAR-MAXIM'

DIE ARCHAOLOGISCHEN RETTUNGSGRABUNGEN VON
UND STE.JERIŞ

PLAIEŞTI

(Zusammert<assung)
Vorliegende Arbeit veranschaulicht die Ergebnisse der in em1gen hiesigen·
Zonen gemachten. Oberflăchenforschungen unei Stichprohen. Dabei entdeckte man,
archăologische Materialien aus der Starl:evo-Criş-Kultur. Iclodgrup13e (Ob. 8 Plă
ieşti), Petreştikultur, CoţofPnikultur sowie au~ der Bronzc- und aus cler Hallstattzeit.
i!U~ cier dakischen und ri,mischen Zeit und aus dcm Mittelalter. Es sind diese~
Keramik, GegensUinde au~ Stein und Knochen, Werkzeuge unei Waffen aus Kupfer·
und Dronze.
An cler Stejeriş-,tpa Sc1rată bezeichneten Stelle entdeckte man zwei DronzeJager, die in clie Zeit 1) Bronze D - Hall.~tatt; 2) Hallstatl. 8 1 datiert wurden. Die
Lagc-r wurclen in clar Fachliteratur verschieden, ja sogar falsch lokalisiert. und·
als von Plăieşti odf'I' gar a11<: Bădeni stnmmend angegeben. Auf c!Pm Gebiet des
Dorfes Plăieşti fand man einige GegensWnde aus Bronze, davon befindcn
sich,
einige in cler Sammlung Ap,iczai aus Plăieşti unei andere im Museum aus Turda •.

11 ln fo,'.;: colc-cţie I. Tcgli1s, MAP. 132-133, nr. 19; V. Va~iliev, în Rt;.•<'Ttori11l arheologir al jndet1Ll1ti Clnj, m.s. ~\!te urme romane Ia B,1deni Pc Deal►

informalii amabile Gh. Lazarovici.
1~ ( T,•gl;1~. în Archfrr, 30, l!JlO, p. 62.
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Plă ie şii , colecţia

Apaczai . l..:11elt e şi arme din piatr:L 1- 6, 9 , 11 - l ·'.c'. lT ne alt ă os, 10
Fragmente ceramice Biiden i , cultura Wiet en berg , faza II , 7 - 8 .
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• Plg. 4. Pldieşti (2-3, 6-8, 12). 2 aşchi e cuarţit , prei5toric; 6 piatră şlefuită, preistoric; fragmente ceramice: 3 preisto ric; '7 . cultura J>etre şti; 8, 12 preistQric.
Stejeriş (1, 4-S, 9- 11 ,• 13). 10 piatr,i prelucrată, preistoric; 11 fragment peteutor, preistoric; fragmente ceramice : I cultura Starcevo-Cri5; 4- 5 cultura
Petreşti; 9, 13 cultura Coţofeni, faza IIA; 11 preistoric.
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XII-XIV.
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Plăieş ii

SONDAJUL DE SALVARE DE LA CLUJ -

.,PIAŢA

MUZEULUI"

In toamna anului 1986 au fost demolate cîteva case din Piaţa Muzeului, în zona centrală a municipiului Ciuj-Napoca; pe acest loc s-a
decis ridicarea unei extinderi a Centralei telefonice automate interurbane. Lucrările de construcţie au şi demarat în acelaşi anotimp.
Terenul vizat este cuprins între străzile Poştei şi F. D. Roosevelt
şi Piaţa Muzeului. El se află în imediata vecinătate a sediului Muzeului
de istorie al Transilvaniei (spre est}. Prin urmare, se încadrează în spaţiul intramuran al oraşului antic şi medieval 1 • Cercetări arheologice restrînse s-au mai făcut pe ter.enuri apropiate. In parcul „I. L. Caragiale"
s-a descoperit zidul de incintă al oraşului roman (latura de nord), suprapus de incinta medievală 2 • Iar în Piaţa Muzeului au fost aflate diferite vestigii antice şi medievale, inclusiv cîteva monede de bronz din
secolul al !V-lea e.n. 3 • Aşadar, se impunea o cercetare arheologică de
salvare şi pe spaţiul afectat de lucrările mai sus pomenite.
După o serie de tratative dificile cu forurile interesate, s-a conve;..
nit ca săpătura arheologică să se facă în paralel cu lucrările de construcţie deja începute, pe singura porţiune de teren rămasă neocupată de
excavaţiile şi utilajele şantierului. Deoarece constructorii înaintau rapid, cercetarea arheologică s-a continuat pînă Ia 12 decembrie 1986. în
condiţii foarte grele'.
Unica secţiune deschisă, S I, are dimensiunile de 23 X 2 m şi a fost
orientată nord nord-vest / sud - sud-est. Ea era amplasată la circa
3 m de clădirea învecinată dinspre est şi tot la circa 3 m de c21lea de
rulare a macaralei-turn a şantierului de construcţii (vezi planşa I şi fig. 1).
Numerotarea metrilor s-a făcut de la nord la sud. Capetele secţiunii se
opreau la fundaţiile clădirilor moderne de curînd dărîmate; temeliile şi
pivniţa casei dinspre Piaţa Muzeului (sud) datau însă din evul mediu
(secolul al XVI-lea}.
Secţiunea a fost săpată la o adincime ce variază intre 2 şi 3,40 metri.
Nu s-a putut ajunge pînă la pămîntul steril.
Stratigrafia (de sus în jos) se prezintă după cum urmează (vezi
planşele III-IV}:
1. pînă la adîncimea de circa 1 m, nivelări şi depuneri moderne,
cu numeroase lentile de mortar provenit de la diferite amenajări
mărunte;
1

H. Daicoviciu, în Istoria Clujului, sub red. acad.

Şt.

Pascu,

Cluj,

1974,

p. 3:1-:l:l (oraşul antic); St. Pascu, ibidem, p. 77-81 (oraşul medieval).
2

Cercetări

3

N. Vlassa, fn SCIV, 15, 1964, 1, p. 139-141.

inedite, efectuate de I. Mitrofan, P. Iambor

şi Şt.

Matei ln 1979.

4
în cersul cersetărilor, semnatarii acestui raport au primit ajutor din poctea
colegilor I. MitrofaR, C. Pop, P. Iambor şi D. Ursuţ. Tuturor le adresăm şi pe
.iceastă cale cuvenitele mulţumiri.
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2. între metrii 4,50-22, la adîncimea de circa 1-1,30 m, depuneri
şi nivelări medievale tîrzii, cu multe fragmente ceramice;
3. la adîncimea de 1,30-1,50 m (metrii 12-22), un nivel de arsură
provenit probabil de la un incendiu;
4. intre adîncimile 1,50-2 m, pe toată lungimea secţiunii, depuneri şi nivelări medievale (pînă în secolul al XIV-Iea). De aici
s-au recoltat numeroase fragmente ceramice din secolele XIIIXIV, aşa-numita „ceramică a oaspeţilor" (hospites);
. 5. un strat de nivelare, situat intre -2 şi -2,50 metri (metrii
6-20,50), cu vestigii romane (mortar, ţiglă, cărămidă);
6. la adîncimea de 2,50-3 m, un nivel de dărimare cu multe fragmente de ţigle, cărămizi. şi olane romane, precum şi puţină ceramică;

7. intre 3-3,20 m adîncime, la metrii 19-21,50, pămîntul nisipos cu
o dungă de mertar la nivelul asizei zidului antic surprins la
m 21,50;
8. dedesubtul acestui strat, un nivel de arsură, gros de 0,08-0,10 m;
9. pînă la adîncimea de 3,40 m (metrii 6-8 şi 19--21,50), pămînt
nisipos fără material arheologic.
Straturil~ notate cu 5-9 au putut fi atinse numai pe anumite porţiuni. In rest, secţiunea nu a putut fi adîncită din pricina fundaţiilor
unor construcţii moderne. La metrii 4,75-7 a apărut o temelie a unei
clădiri moderne, căreia îi aparţinea un cuptor zidit din piatră (surprins
în profilul de vest). De asemenea, intre metrii 18-21 se întindeau temeliile de piatră ale unei alte construcţii moderne.
In S I au fost dezvelite şi cîteva ziduri antice, numerotate în ordinea sesizării lor (vezi planşa II):
Z 1, la metrii 21,50-22, orientat est-vest, păstrat pe înălţimea
de 1,65 m. Temelia lui propriu-zisă apare la adîncime.1 de
3,05 m. Stratul de mortar vizibil în profil marchează nivelul de
construcţie a zidului. Nu s-a atins limita de jos a fundaţiei;
- Z 2, la metrii 7,75-8,50 (elevaţia doar 0,50 m lăţime), orientat
est-vest; nivelul de construcţie se situează la -2,50 m;
- Z 3, orientat nord-sud, surprins între metrii 8,50-12,25. Ca şi
celelalte, are o lăţime de 0,50 m;
- Z 4, orientat est-vest şi cu aceeaşi lăţime, între metrii 12,2512,75.
Toate aceste ziduri au fost construite în tehnica opus incertum.
L·1 ~: ';: de Z 4, la adîncimea de 2,75 m (metrii 12,80-14), s-a păstrat
o pc..,;•[iuwc dintr-un pavaj din dale de piatră. Deasupra acestuia s-a observat o lentilă de cocciopesto.
In profilul de vest al secţiunii (metrii 12,75-13,90), la adîncimea
de 1,60-2,30 m, au fost surprinse două porţiuni de zidărie fără mortar,
construite din piatră legată cu pămînt (vezi planşa IV). Intre pietrele
zidului nordic s-a aflat un denar roman de la Septimius Severus 5• Presupunem că acesta a ajuns acolo odată cu pămîntul folosit ca liant, aflîn~
du-se, deci, în poziţie secundară. De altfel, între fundaţia zidului Z 4
,

~ RIC, IV, 1,

p. 135, nr. 346 (:\lexandria, a. 195-19i).
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şi

pietrele acestor ziduri fără mortar se interpune nivelul roman de
cel postroman de nivelare. Prin urmare, considerăm aceste
ziduri ca ulterioare epocii romane.
La 12 m vest de S I constructorii au procedat la săparea mecanică
a unei mari suprafeţe, unde se va amenaja subsolul clădirii în construcţie. De aici a rezultat o mare cantitate de ceramică şi dărîmături moderne şi medievale tîrzii. La adîncimea de 2-2,30 m săpătura a intrat
în stratul roman.
In profilul de est al porţiunii excavate au fost dezvelite fundaţii romane din piatră (opus incertum), orientate est-vest. Ele corespund zidurilor Z 1, Z 2 şi Z 4 din S I. Intre capetele lui Z 1 şi Z 4 surprinse aici,.
Ja jumătatea distanţei dintre ele, a mai apărut un zid similar (Z 5), care
în S I corespunde porţiunii neadîncite din cauza fundaţiei moderne
amintite mai sus. Pe fundul porţiunii excavate de constructori s-a putut
detecta un zid orientat nord-sud (Z 6), care se ţese cu zidurile amintite.
Acesta constituia latura de vest a unei clădiri romane de mari dimensiuni căreia deocamdată îi putem atribui cu certitudine trei compartimentări paralele, orientate est-vest. Clădirea avea dimensiunile de cel
puţin 16 X 12,50 m.
Tot pe fundul porţiunii excavate, la distanţa de 8 m spre vest de
clădirea amintită, s-a observat temelia unui zid similar, paralel cu Z 6,
notat Z 7. Acesta constituia marginea de est a unei alte construcţii, orientată la fel ca prima, care s-a întins în spaţiul o~upat astăzi de strada
Roosevelt şi clădirea muzeului.
Orientarea acestor construcţii ne face să credem că ele respectau
o tramă stradală antică, paralelă cu zidul roman de incintă surprins în
actualul parc „I. L. Caragiale" 6 . Este pentru prima oară cînd această
tramă stradală poate fi pusă în evidenţă la Napoca.
Construcţiile surprinse acum aparţin cu certitudine epocii romane.
Ele se află la numai circa 40 m de latura de nord a incintei fortificate.
Nu avem însă nici un element pentru o datare mai restrinsă. Cantitatea redusă de ceramică descoperită în stratul roman sugerează posibilitatea ca obiectivul cercetat acum să fie nu o locuinţă, ci un edificiu public din oraşul antic. A existat aici şi o locuire postromană, anterioară
venirii „oaspeţilor" din secolele XIII-XIV, dar nu o putem nici data,
nici atribui.
Lucrările de construcţie continuă, supravegheate de arheologii muzeului clujean. O extindere a cercetărilor va fi posibilă numai după ridicarea construcţiei în curs, în curtea ei interioară.
dărîmare şi

ŞTEFAN

8

V czi supra, nota 2.
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LE SONDAGE DE SAUVETAGE DE CLUJ -

.,PLACE DU MUSEE"

(Resume)
Aux derniers mois de l'annee 1986 le Musee d'Histoire de Cluj-Napoca a
-entrepris un sondage de sauvetage sur le terrain situe a I'Est de son siege, dans
1a „Place du Musee", un terrain affecte â des nouvelles constructions. On n'a
pu faire de plUs vastes recherclles â cause de ces travaux deja commences et â
,caUBe dea conditions atmospheriques inad6quates. On a pratique Une seule coupe
(S l) et on a carte Ies vestiges situees ă !'Est de celle-ci, sur un terrain excave par
Ies constrwcteurs.
,
Les premieres couches se composent de ruines datant du Bas Moyen-Agfe
et de l'âge modeme. A partir de 1,50 m de profondeur, on rencontre des vestiges
medievaux. La couche de l'epoque romaine apparaît â quelques 2 m de profondeur.
On n'a pas pu atteindre la terre vierge.
Dans Ia coupe mentionnee on a observe quatre murs romains (Z 1-Z 4).
con1:us selon la technique opus incertum, et un pavage d'opus signinum. Ces mur5
et d'autres encore (Z 5-Z 7) ont ete aper1:us egalement sur le terrain excave mecaniquement. lls representent les debris de deux bâtiments monumentaux, paTall~les au mur romain d'enceinte du municipe de Napoca (l'aile de Nord). L'un
de ces bâtiments avait au moins 16 X 12,50 m et trois pieces paralleles. En voici
la preuve d"une trame stradale orthogonale a Napoca.
La manque d'inventaire nous fait penser â un edifice public.
Dans le profil Ouest de la coupe, â 1,60-2,30 m de profondeur, ont ete retrouves Ies debris de quelque, murailles primitives faites en pierre liee avec
terre (entre Ies pierres on a decouvert aussi un denier datant du temps de Scptime
Severe). Ces cll!bris prouvent l'exi5te,nce d'une habitation ultC:•rieure a l'epuque romaine et anterieure au Moyen-Age.

Liste cles illust rations

Planches:

Figures:

I. Plan general.
II. Plan des foui!les.
III. Coupe S I, profil Est.
IV. Coupe S I, profil Ouest (detail).
1.
2,
3.
4.
5.

S I (vue Sud)·.
Z 1.
S I, m. 21-22, cote Est.
S I, m. 4-7, le four moderne.
Z 2 et Z 3.
13. S I (vue Nord). avec Z 2, Z 3 et Z 4.
7. Le pavage trouve au Sud de z 4.
e. L'angle Z 2 - z 6.
9, La surface excavee mecaniquement, cote Est, avec Z 6, Z 4, z 5 et
z 1.
10. Z 5.
11. La surface excavee mecaniquement, vue Sud avec la trace de Z 7.
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III : S I, profil est.
L egenda: 1) Nivelăr i şi depn neri moderne. 2) L entile de mortar. 3 ) Strat cu m ateriale medievale tîrzii (sec. XVIII). 4) Arsur ă. 5) Strat cu m at eri ale
medievale (sec. XIII - XIV ). 6) Strat de nivelare cu materiale romane. 7) D ărîmături romane. 8 ) P ăll\îut n isipos steril. 9) Ziduri moderne. 10 ) Ziduri antice.
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Fig. l : S I (vedere d inspre su d ).

68 - Acta Musei Napocensis, voi. XXIV-XXV (1987-1968)

Fig. 2 : Z l.

Fig. 3: S I , m . 21-22, malul
de est.
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F ig . 4: S I , m . 4 - 7, cuptorul m od ern,

-~-

F i6 . 5 : Z 2

şi

Z 3,

Fig . 6 : S I (vedere dinsore
nord ), cu Z 2, Z 3 şi Z 4.

Fig. 7 : P av ajul de la)ud2d (Z 4
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F ig . 8 ;

F ig. 9;

Suprafaţa excavată

Col ţ ul 7,

2 -

Z 6.

mecanic, malul de est, cu Z 6, Z 4, Z 5

şi

Z 1.
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-.J
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Cil

Q

fig.
.

11 : Suprafaţa excavat ă mecanic, veder e din spre
şµq Cl-1- µfll!~ ţui ~ f,
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CONTRIBUŢII STUDENŢEŞTI

COLANELE* DE ARGINT DACO-GETICE

Preocupările pentru studierea tezaurelor şi a obiectelor de argint
izolate, începute încă în secolul trecut, au sporit an de an, pe măsura
descoperirii a noi vestigii de acest gen 1 . Toate aceste tezaure au fost analizate şi interpretate în ansamblul lor, dar cercetările vizînd analiza detaliată a diferitelor categorii de obiecte, de natură să ofere o imagine
mai nuanţată, sint mai puţine 2 , incit în cele ce urmează se vor analiza
.colanele (Halsringe) de argint daco-getice, prezente într-un număr mare
de tezaure, în morminte, aşezări, precum şi în descoperiri izolate.
Analizînd tezaurele de argint daco-getice unii cercetători au alcătuit
tipologii ale colanelor, potrivit sistemului de închidere sau după forma
capetelor pieselor respective, fără ca vreuna din tipologiile propuse să
fie destul de riguroasă şi să furnizeze repere cronologice care, implicit,
ar oferi o datare mai restrînsă a tezaurelor din care fac parte3 • Stabilirea cronologiei nuanţate a diferitelor obiecte din compoziţia tezaurelor

• Numite în antichitate torques, termenul se referea la început doar la cele
tordate, dar apoi s-a generalizat şi la cele executate din bare netordate (cf. DA,
s.v. torques). 1n literatura de specialitate sint numite fie colane, fie coliere, cu
aceiaşi termeni fiind desemnate şi alte obiecte de podoabă purtate la git. Pentru
a evita eventuale confuzii folosim denumirea de colane pentru piesele 1n discuţie.
1 Din vasta bibliografie referitoare la acest subiect amintim unele din lucrările pe care le-am consultat: N. Chidloşan, 1n ActaMP, I, 1977, p. 67-72; idem,
in Crisia, VII, 1977, p. 27-43; N. Chidioşan, I. Ordentllch, in Crisia, III, 1973, p.
97-107; S. Dumitraşcu, E. Molnar, în Crisia, V, 1975, p. 45-67; V. I. Dupoi, Podoabele şi vasele de argint daco-geti(:e (sec. II i ..e.n. - I. e.n.), rezumatul tezei
de doctorat, Bucureşti, 1981, passim; O. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti, 1956, passim; I. Glodariu, in ActaMN, V, 1968, p.
409-418; N. Fettich, în ActaArchBp, III, 1953, p. 127-178; K. Horedt, în Dacia,
XI-XII, 1945-1947. p. 265-267; idem, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 127-167;
L. Mărghitan, 1n SCIV, XX, 2, 1969, p. 315-327; idem, in CMO, p. 191-195;
idem, în ActaMP, I, 1977, p. 73-77; idem, Tezaure de argint dacice. Catalog
MIRSR, Bucureşti. 1976, passim (în continuare Tezaure); V. Pârvan,
Getica.
O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 530-561; C. Preda, in SCIV, VIII, 1-4,
1957, p. 113-124; D. Popescu, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 183-202; idem,
in Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 35-69; idem, în Studii şi referate privind istoria
Români<'i, I, Bucureşti, 1954, p. 89-104; idem, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 157206· idem. în Bi'.ll. XL. 4. 1971, p. 19-32 (partea I); XLI, 1, 1972, p. 4-25 (partea
a II-a); z. Szekely, Adatok a dakok kesă vaskori mflveltsegehez, Sf. Gheorghe,
1954, p. 5-31; idem. în SCIV, XVI, 1, 1965, p., 51-66; etc.
2 I. Glodariu. în San;etia, XI-XII, 19i4-1975, p. 19-34 (referitor la vasele
de arginl); F. Medeleţ, în IMCD, Cluj, 1974, p. 229-243: idem, în StComCaransPbeş, II, 1977. p. 277-297 (referitor la brăţările spiralice de argint). Ţin să aduc
mulţumiri şi µe acea~tă cale prof. I. Glodariu şi F. Medeleţ pentru sugestiile şi
sprijinul acordat li! realizarea acestui articol.
3 O primă tipologie la V. Pârvan, op. cit., p. 538; K. Horedt (în Dacia, N.S.,
XVII. 1973, p. 137-138) propune o tipologie în funcţie de sistemul de închidere
al colanelor; o altă tipologie la V. Dupoi, op. cit., p. U.
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de argint este cu atît mai dificilă c·1 cit, avînd în· vedere natura metalului de confecţionare, acestea au fost folosite un timp relatţv îndelungat, iar perioada de acumulare a tezaurelor a fost mare.
Totuşi, privind problema din punctul de vedere al modificărilor tehnologice ce apar în confecţionarea colanelor, se pare că se poate de&prinde o evoluţie cronologică ceva mai clară decît aceea formulată pe
baza tentativelor tipologice anterioare.
TIPUL A îl constituie colanele din bară simplă netorsionată. In cadrul acestui tip se pot distinge mai multe variante şi subvariante. Varianta A 1 e reprezentată de un colan descoperit izelat pe Dealul-Piscului-Bucureşti, care are capetele libere 4• Varianta A 2 e reprezentată de-,
colane cu sistem de închidere format din cîrlige: exemplarele de la Ceheţel
(jud. Harghita) 5 , Sărmăşag (jud. Sălaj) 6 şi Sărăcsău (jud. Alba)7. În primele două cazuri corpul colierelor e realizat din bară rotund,, în secţiune, iar în al treilea caz din bar,'i romboidală. Varianta A 1 cuprinde
colane cu sistem de închidere format dintr-un cîrlig şi o vErigă, aşa cum
se constată la două colane din tezaurul de la Ceheţel (jud. Harghita) 8 •
Varianta A 4 este reprezentată de un colan format din două elemente:
ban"i cu capetele îndoite în cite un cîrlig, de care se prinde un lanţ de
cite trei sîrme împletite ce formează la capete verigi, prinse unele dealtele. Situaţia este ilustrată de piesa găsită în locuinţa-atelier din aşe
zarea de la Tăşad (jud. Bihor) 9 •
TIPUL B - colane obţinute din mai multe sîrme sau bare răsucite.
Varianta B 1 o constituie colanele cu capete libere, fie neornamentate,
ca exemplarul de la Inuri (jud. Alba) 10 , fie ornamentate cu capete de
pasăre (Moroda, jud. Arad) 11 sau de şarpe (Marca, jud. Sălaj)1 2 • Varianta
B~ este reprezentată de colanul de la Rociu (jud. Argeş)1 3 cu sistem de
închidere format din două cîrlige, iar varianta B 3 o reprezintă colanele
cu capetele terminate în cite o verigă ca exemplarele de la Căpîlna
(jud. Alba)14, Mediaş (jud. Sibiu) 15 , Slimnic (jud. Sibiu)1 6 •
TIPUL C - colane realizate _dintr-o singură bară torsionată. Varianta Ci, cuprinde colanele cu capete libere. Un exemplar de la Borovan
·1 M. Turcu, G<'to-clacii clin Cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 153,
pl.
XXXIIT /1: eadem, în Studii dacice, Cluj-Napoca. 1981, p. 84, pi. V /5,
'' Z. Szekely, în SC/V,1XVI, 1, 1965, p. 55, fig. 5/7-8.
G I. Glodariu, în ActaMN, V, 1968, p. 409-411, fig. 1/2, 6-7.
7 O. Floca, op. cit., p. 13, fig. 10.
8 z. Szekely, loc. cit., fig. 5/6.
9
Crisia, VII, 1977, p. 32-34, fig. 3.
10 M. Takacs. în Apulum, XX. 1982, p. 93-97, fig., 2-3.
11 R. Florescu, I. Miclea, Tezaure transilvane, Bucureşti, 1979, p. 24, fig.
16~17: irlem, Geto-dacii. Bucureşti. 1980, p. 69, nl. 391.
12 F. R6mer, în ArchErt, VII, 1886. p. 388; R. Florescu, I. Miclea, Tezau.re
transilvane, Bucureşti, 1979, p, 23-24, fig. 13; idem, Geto-dacii, Bucur~ti, 1980,
p. 69, pi. :JC)')_
n V. Teodorescu, I. Rizea. V. Dupoi, în StComPiteşti, IT, 1969, p. 104-105,

fig,

~ ":i.
11 "1.

"!lfarren. Ci>tatrn da6ră n" l11 Căpîlna, în M. Macrf''1. O. Fior". N. Lupu,
I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 20, fig. 5.
13 L. Mărghitan, Tezaure, p. 35, pl. X/1.
16 D. Pooe~cu. î„ Dncia. XI-XII. Hl45-Hl·17. fig
8 /4. 10 /1: irlem, în Tnventaria Archaeologica, fasc. 5, Bucure~ti, 1968, R 19 d/7; K. Horedt, în Dacia, XI-XII.
1945---1947, p. 261i.
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(reg. Vraca, Bulgaria) 17 are capetele lăţite şi ornamentate cu motive geometrice, iar altul de la Colţeşti (jud. Alba) 18 nu are ornament. Celelalte
-colane descoperite în acelaşi loc sînt decorate cu capete de pasăre 19 ; acelaşi motiv se întîlneşte pe un exemplar de la Gherla (jud. Cluj) 20 • Din tezaurul de la Poiana (jud. GorjF 1 provin două colane ornamentate cu
capete de şarpe. În secolul trecut, probabil la Sînger (jud. Mureşf:!, a
fost descoperit un colan cu ornament hibrid (cap de şarpe - cap de
pasăre). El constituie cel mai complex exemplar (atit ca tehnică de realizare, cît şi ca ornamentaţie) dintre colanele daco-getice. La fel par să
fie ornamentate, dar ceva mai stilizat, exemplarul de la Tîrpeşti (jud.
Neamţ)2'• şi un colan dintr-o localitate necunoscută din Transilvania~ 4 • 1n
s-fîrşit, un colan provenind tot dintr-o localitate necunoscută transilv."1neani',~'\ aflat în Muzeul Naţional Maghiar, are ca·petele ornamentate cu
o linie în zig-zag, realizată prin incizii triunghiulare, asemănătoare cu
cele de pe capetele aplatizate ale exemplarului de la Sînger. Varianta C)!
cuprinde colane cu închidere prin cîrlige, fiind reprezentată de exemp:arele de la Feldioara (jud. Braşovf6 , Senereuş (jud. Mureş)27, Şimleul
Silvaniei (jud. S,'llajF\ Slimnic (jud. Sibiuf!l, jud. Huncdoar;:i. (loc. nec.)'! 0 •
Varianta C 3 cuprinde colane cu sistem de închidere format de un cîrlig
şi o veri~ă, de felul exemplarelor descoperite la Coldăti (jud. Bistriţa
Năsăud)31, Sălişte (jud. Alba)3 2 , jud. Hunedoara (două exemplare din localităţi necunoscute)3 3. Varianta C 4 include colanele cu capete terminate
17 B. Nikolov, în Izvestija
na .t1rheologiceskija Institut, Sofia, 28, 1965,
p. 190, nr. 113, fig. 33/a-b; Z. Wozniak, Wschodnie pogranicze kultury Latenskiej,
Wroclaw - Warszawa - Krak6w - Gdansk, 1974, p. 120, fig. 12/16.
lj N. Fettich, op. cit., p., 149-150, pl. XXI/3.
IJ I. Teglas. în Arch.Ert, XXIII, 1903, p. 304; G. Teglas, în BKL, XLIV,
9,
1911, p. 529-530, fig. 8; N. Fettich, op. cit., p, 149-151, fig. 181/la, 191/la,
pl.

XXI/'!..
""I D. Popescu, în D<1cia, VII-VIII, 1937-1940, p. 194, fig. 13/5; idem, în BMl.
XL, 4, 1971, p. 32, fig. 37.
21 C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Dacia,
VII-VIII, 1937-1940, p. 203-205,
fig. 2/a-b.
22 I. Teglas, în Arch.Ert, XXIV, 1904, p. 174-175; D. Popescu, în Dacia, VIIVIII, 1937-1940. p. 194. fig. 13/1; N. Fettich, op. cit., p. 152, pi. XXII/1-lc; R. Florescu, Arta dacilor, Bucureşti, 1968, p. 49, nr. 26, fig. 37.
03
S. Marinescu-BâJcu, în SCIV, XIII. 1. 19ti2, p. 111-114, fig. 1.
21 N. Fettich, op. cit., p. 157, pl. XXXIIl/1-la.
23
·.
Tbiclem, pi. XXXIII/2-2a.
2u R. Florescu, I. Miclea, Tezaure transilvane. Bucureşti, 1979, p. 21-22, fig,.
9-11; iăem, Geto-dacii, Bucureşti, 1980, p. 72, pi. 489.
2 7 L. Mărghitan, Tezaure, p. 46, pi. XXI.
2S z. Szekely, Materiale din campania ele săpături arheologice din 1949, Bucure7ti, i954, p. 49, fig. 5/5.
~-, Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 266-267, fig. 2: D. Popescu, în Dacia, XI-XIT,
1945-1947. p. 51-54, fig. 8/2, 10/1; idem, în Inventaria Archa<'ologica, fasc. 5, Bucure-:;ti, 191lR, R 19a/2: L. Mărghitan. Tezaure, p. 53, pi. XXXVIII.
:io D. Popescu, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 194, fig. 13/4.
31 R. Flore,;cu, I. Miclea, Geto-dacii, Bucureşti. 1980. n. 71. pi. 458.
:rt L. Mărghitan. în SCIV, XX, 2, 1969, p. 319, fig. ;J; R. Florescu, I. l\1ic!ea,
Tezaure transilvane, Bucureşti, 1979, p. 19, fig. 4.
3 i D. Pope~cu, op. cit., p. 194, fig. 9/2. 13/3.
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în cite o verigă, şi este reprezentată de exemplarele de la Cerbăl (jud.
Hunedoara) 34 , Coada Malului (jud. Prahova)M şi Oradea _13 8 •
TIPUL D - colane din bară turnată şi martela tă. V ari.anta D 1 este
reprezentată de un colan de la Bare (Iugoslavia)3 7 care are capetele cu
ornamente zoomorfe (probabil capete de pasăre). Varianta D2 cuprinde
colanele terminate în cite o verigă, din tezaurele de la Bare38 (unde pe
corpul colanului s-au aplicat la capete două manşoane formînd fiecare
o verigă) şi Şeica Mică (jud. Sibiu) 39 •
TIPUL E - colane cu corpul format din sîrme înfi1şurate pe o barii.
Din acest tip fac parte doar două colane din tezaurul de la Şeica :Mică
(jud. Sibiu) 411 , unul cu capetele terminate în cîrlig şi veri_'.{ă (varianta E 1),
iar celălalt în două cîrlige (vari.anta E 2 ).
TIPUL F - colane realizate din bandă de argint, ilustrat de exemplarele din tezaurul de la Sărăcsău (jud. Alba) 41 , care au sistemul de
închidere format din cîrlige (varianta F 1 ) şi de exemplarul de la Cerbăl
(jud. Hunedoara) 42 cu cîrlig şi verigă (vari.anta F 2 ). Colanul de la Peteni
{jud. Harghita) 43 fiind fragmentar, nu poate fi încadrat în nici o variantă.
In literatura de specialitate mai sînt menţionate o serie de colane,
dar fără a li se da detaliile necesare unei încadrări în tipurile de mai
sus. La Alba Iulia se menţionează două colane terminate în cîrlige 44 , la
!Moaeşa (jud. Covasna) un colan, fără nici un fel de detalii 45 , iar de la
Braşov provine un alt colan cu capetele ornamentate cu motive zoomorfe46. In săpăturile efectuate la Cucuteni înainte de 1890, se menţio
nează ca fiind descoperite două fragmente de torques din fire răsu
cite47; la Făget (jud. Alba) apare un colan, fără alte precizări 48 , la Moţăţei (jud. Dolj) trei colane şi alte cîteva fragmente 49 • Apoi la Petreni
(jud. Hunedoara), într-un mormînt cu schelet de femeie, s-au găsit un
torques de argint, un lanţ şi brăţări de argintr;o, iar la Şimand (jud.
Arad) un colan din bară răsucită provenind dintr-un mormînt de inhu34

N. Fettich, op. cit., pl. XXXVI/I, XXXVII/I,
D. Pope,;cu, în Studii şi referate privind istoria României, I, Bucureşti.
1954, p. 94: L. Mărghitan, Tezaure. p. 31, pl. I/1.
36 F'_ R6mer, op. cit .. p. 206; V. Pârvan, op. cit., p. i36, fig. 371.
37 Illirii şi dacii, Cluj-Bucureşti, 1972
(catalogul expoziţiei), p. 194, nr. 284.
38 Ibidem, nr. 21!:i._
:ri O. Floc.a, op. cit .. p. 2G, fig. 17.
• 0 Ibidem, p. 25-26, fig. 15-16.
41 /hirl~m. D .. 11-13. fig. 8-fl.
' 2 G. Teglas, op. cit., p. 524, fig. 4; N. Fettich, op. cit., p. 156, pl. XXV /2,.
3:;

lXXVIl/2.
43

Z . Szc>kely, în SCIV, XVI, 3, p, 61, fig. 6/6.
ErdRep, p. 103, nr. 23.
n G. Teglas, op. cit .. p. 533.
' 6 ErdRep, p. 50, nr. 201.
·17 S. Marinescu-Bâlcu., op. cit., p. 111-112, nota 22, arată că exemplarul sau
excm!Jlnrel.e au dispărut. dar că ele au fost probabil brăţări căci un fragment din
douu sîrmP împletite avea diametrul puţin peste 9 cm. tn ce mă priveşte cred că
era un torques, diametrul, deşi redus, fiind suficient pentru a-l considera astfel.
Din c-:'U7'1 rfispariţiei obiectului nu se pot face alte preciz11ri.
• 8 ErdRep, p. 207, nr. 12.
'' D. Popescu, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 200.
"° BrdRep, p. 225, nr. 39.
◄,
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maţie

sarmatic:;1 • Alte două colane aflate la Budapesta, unul cu capete
terminate în cîrlige şi celălalt în două verigi provin dintr-un loc necunoscut din Transilvania;;~_ ln sfirşit, un colan este menţionat şi la Pirot
(dep. Nisceva. ltwoslavia)iN.
.
CRONOLOGIA. Analizînd asocierile de obiecte din tezaure, se poate
constata că piesele de tip A s-au descoperit în toate cazurile impreună
cu fibule cu noduri, în două cazuri cu fibule Latene tirzii (Ceheţel, Săr
m.1şag) şi într-un caz cu fibule cu scut rombic (Sărăcsău). De asemenea
se constată prezenţa colanelor de tip F (Sărăcsău), a pandantivelor-cui
(Ceheţel, Sărmiişag) şi a brăţărilor cu capete libere. In ceea ce priveşte
tezaurul de la Tăşad, el s-a descoperit într-o locuinţă-atelier, datată în
prima jumătate a sec. I î.e.n. Cele mai timpurii par a fi colanele de
tip A, care se pot data de la sfîrşitul secolului II î.e.n. pină spre sfîrşitul
sec(llului I î.c.n. Cel mai tîrziu pare a fi exemplarul de la Sărăcsău cu
secLiune rombic,\.
· Tipul B se asociază în două cazuri cu fibule cu noduri (Media~.
Moroda), într-un caz cu fibule Latene tîrzii (Mediaş) şi tot într-un caz
cu fibule cu scut rombic (Rodu). Mai sînt prezente lanţuri, pandantive
(Mediaş), bri1ţ,iri cu capete petrecute şi înfăşurate, cercei (Rociu), bră
ţări cu capete libere (Mediaş, Slimnic), brăţări spiralice (Rociu). precum
si un colan de tip C (Slimnic). Vasele de argint din teza11rul c!(' la
Marca au fost datate în sec. 11-1 î.e.n. 54, iar colanul din cetatea
de la Căpîlna poate fi datat după jumătatea sec. I î.e.n., cînd îşi
începe existenţa cetatea de acolo55 • ln sfîrşit, colanul de la Inuri provine
dintr-o zonă unde s-a descoperit ceramică de factură dacicii. datată in
sec. 11-1 î.e.n. 56 • In ceea ce priveşte monedele din tezaurele de la Rociu
şi :\foroda, ultimele emisiuni sînt din 81/76 î.e.n. şi respectiv 45 î.e.n.
Coroborînd toate aceste date, se poate spune că tipul B se dateaz:i în
sec. I î.e.n., eventual şi la începutul sec. I e.n.
Tipul C este reprezentat de cele mai numeroase exemplare, cu cea
mai complexă asociere de obiecte şi, ca urmare, este cel mai dificil
de încadrat cronologic. într-un singur caz el se asociază cu fibule cu
noduri (Oradea), în două cazuri cu fibule Latene tîrzii (Cerbăl şi S:1lişte),
în trei cazuri cu fibule cu scut rombic (Cerbăl, Coada Malului, Sălişte)
şi în două cazuri cu fibule linguriţă(Feldioara, Senereuş). Trebuie să remarcăm că, în asociere cu acest tip, apar şi cîte un exemplar de tip B
(Slimnic) şi de tip F (Cerbăl), iar brăţările spiralice sînt prezente de
-cele mai multe ori (în şase cazuri: Cerbăl, Coada Malului, Coldău, Ora-dea. Sălişte, Senereuş). In rest se constată prezenţa tuturor categoriilor
de obiecte din tezaure. Ultimele emisiuni monetare din tezaurele <le la
Cerbăl şi Poiana-Gorj sînt din 44/ 43 î.e.n. respectiv 81 e.n. 57 • în sfîrşit,
51 L. Mărghitan. în SCIV, XX. 2, 1969, p. 324. nota 36; S. Dumitraşcu, L. Măr·ghitan, în Sargetia, VIII, 1971, p. 52, nr. 35 c, nota 49 d .
.-.~ G. Teglas, op. cir .. p. 534, pi. 1/4, 6.
"' Dada, N.S., XVII, 1973. p. 165-166, nr. !12.
" I. Giodariu. în Sargetia. XI-XII, 1974-Hli;i, p. 2'."!.
:-:. I. Glodariu, în ActaMN, Xl::, HJB3, p_ 59-66 (cu bibliografia mai vc>chP) şi
inforrnatii ale autorului.
:.o M. Takăcs. op. cit., p. 96.
'" Moneda cladcă de tip FWTJ II de la Cowla Ma:u'ui ~e pare că nu a aparţinut tezaurului. \'ezi C. Preda, MoncdP[e geto-dacilor, Huc~reşti, 1973, p. 35.
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colanul de la Tîrpeşti a fost găsit într-o zonă cu ceramică dacică şi de
import, databilă în sec. I-II e.n., din acelaşi l~c provenind o monedă
de la Traian emisă după cucerirea Daciei. Cronologic, tipul C se poate
încadra pe tot parcursul sec. I î.e.n.-I e.n., cu observaţia că cele mai
numeroase exemplare par a fi produse spre sfîrşitul secolului I î.e.n. şi
în sec. I e.n.
Tipul D, reprezentat doar în două tezaure, se asociază cu fibule
linguriţă, lanţ, brăţări cu capete petrecute şi colane de tip E (Şeica
Mică), pandantive rombice, brăţări cu capete petrecute şi cercei (Bare).
Ultimele emisiuni monetare găsite împreună cu ele sînt din 28 î.e.n.
(Şeica Mică) şi 87 e.n. (Bare). Cronologic, tipul D se încadrează intresfîrşitul sec. I î.e.n. şi pe parcursul sec. I e.n. (probabil şi la începutul
sec. II e.n.).
Tipul E e reprezentat doar de cele două colane de la Şeica Mică
şi nu se pot face precizări cronologice.
Tipul F apare în asociere cu fibule cu noduri într-un caz (Săracsău),
cu fibule Latene tîrzii, tot într-un caz (Cerbăl), cu fibule cu scut rombic în două cazuri (Sărăcsău, Cerbăl) şi cu fibule linguriţă într-un caz
(Peteni). Apare, de asemenea, asocierea cu colane de tip A (Sărăcsău}
şi tip C (Cerbăl). Utimele emisiuni monetare sînt din 44/ 43 î.e.n. la
Cerbăl şi 70/58 î.e.n. la Peteni. în două cazuri se asociază şi cu brăţări
spiralice (Cerb.:11, Peteni). Acest tip se poate data în sec. I î.e.n. şi în
prima jumătate a sec. I e.n.
Marea majoritate a colanelor pe care le-am analizat provin din tezaure. Cîteva exemplare s-au descoperit în aşezări sau în zone cu urme
de aşezări, încă necercetate (Căpîlna, Cucuteni, Tăşad, Sărăcsău, Inuri.
Tîrpeşti). Tot într-un număr mic, s-au găsit şi în mormintele de la
Şimleu! Silvaniei, Şimand, Petreni.
In ceea ce priveşte răspîndirea, se pare că primele colane au fost
purtate în special în Transilvania (tipurile A, B şi F), iar tipul C cunoaşte cea mai largă difuziune. Tipurile D şi E, fiind restrînse ca număr.
nu pot oferi concluzii relevante. În ansamblu, majoritatea colanelor deargint provin din Transilvania, fără a fi puţine însă nici în Muntenia.
Din Moldova se cunoaşte un singur exemplar sigur (făcînd abstracţie
de cel de la Cucuteni care s:..a pierdut), la Tîrpeşti, care pare a fi mai
degrab[1 un import transilvănean dac,i se are în vedere asemănarea stilistică şi tehnologică cu exemplarul de la Sînger. De fapt în Moldova tezaurele de podoabe daco-getice aproape lipsesc, iar obiectele izolate au
apărut în special în cetăţile daco-getice 58 •
Pe teritoriul României, colane din aramă sau bronz sînt cunoscut~
de la sfîrşitul neoliticului şi începutul epocii bronzului, fiind folosite cu
anumite modificări tipologice pînă în Hallstatt D 59 •
:;s Pentru podoabele şi obiectele de argint de la Poiana (jud. Galaţi) vezi
L. Mărghitan, Tezaure, p. 37-40 (cu bibliogra(ia mai veche); pentru răspindirea
podoabelor de argint în Moldova vezi K. Horedt, op. cit., fig. 3--4, 9-10.
:,g O analiză a colanelor din epoca bronzului şi Hallstatt precum şi tipologia
lor la M. Rwm, în Apulum, VI, 1967, p. 85-100. Vezi şi M. Petrescu-Dîmboviţa.
Depozitele de bronzuri din Rorn..ânia, Bucureşti, 1977.
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In Hallstatt-ul tirziu transilvănean se cunoaşte un exemplar din
bronz şi intr -1111 mormînt scitic de la Ciumbrud 60 , cu analogii în spaţiul
carpato-dunărean şi în nordul Mării Negre 61 . Tipul de colane specificacestei perioade a fost cunoscut cu siguranţă cel puţin pînă în sec. IV
î.e.n., căci pe una din cnemidele de la Agighiol e reprezentat foarteclar un astfel de exemplar62 , iar un colan din bronz, datat tot în sec.
IV î.e.n., a fost găsit în aşe:,;area getică de la Zimnicea63 •
In epoca Latene nu se mai constată prezenţa colanelor de tradiţie
hallstattiană, dar populaţia celtică pătrunsă în Transilvania (sec. IV~III
î.c.n.) folos<'a tipuri proprii 64 , fapt constatat şi la bastarnii din Moldova
(Kronenhalsringe) în sec. î.e.n. 65 •
Diverşi cercetători au presupus originea colaneloc
daco-getice deargint din sec. II î.e.n. - I e.n. în colanele de bronz din Hallstatt-ul
tîrziu 66 , însă nu s-au putut stabili verigi de legătură pentru secolele
III-II î.e.n. K Horedt afirma că între colanele hallstattiene şi cele dacogetice nu ar fi nici o legătură directă, cele din sec. II î.e.n. - I e.n. neindu-şi apariţia în urma influenţei elenistice, detectabilă prin apariţia
în perioada respectivă a aceloraşi tipuri de colane în Peninsula lbe-rică67.

Fără îndoială că din punctul de vedere al realizării tehnologice
a
colanelor nu sînt excluse unele influenţe externe (tipul A, fiind sim-plu, nu implică în nici un caz astfel de influenţe), dar în interpretarea
semnificaţiei lor nu se poate face abstracţie de prezenţa acestor piese de
podoabă în epocile anterioa1·e, încît absenţa lor în sec. III î.e.n. credem
că este de pus mai ales pe seama carenţei cercetărilor.
In prima vîrstă a fierului, după cum remarca M. Rusu, colanele
de bronz (îns:1 nu lipsesc nici cele de a~) reprezentau un semn de
distincţie socială, fapt ce ar explica pe de o parte tezaurizarea lor în
depozite, iar, pe de altă parte, ar lămuri de ce numărul colanelor tor•
tiD St. Ferenczi, în ActaMN, II, 1965, p. 87, nr. 9, fig. 8/10; idem, în ActaM.N,_
VI, 1969, p. 49; V. Vasiliev, Saiţii agatirşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca,
1980, p. 103, pi. 18/19.
61 St. Ferenczi, op. cit., p, 49, nota 301.
62 D. Berciu, Contribution a l'etude de l'art thraco-gete,
Bucureşti,
19_î4,
p. 52-54, fig. 8.
C3 R. Florescu, I. Miclea, op. cit.. p. 24, pl. 8.
64 Vezi de exemplu colanul celtic de la Haţeg la M. Rusu, O. Bandula, Mormîntul unei căpeienii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970, p. 39, fig. 11. lntr-un
mormînt de incineraţie din necropola celtică de la Fîntînele (jud. Bistriţa-Năs[1,id)
s-a descoperit o sirmă de argint tordată, provenind probabil de la un colan. Din
păcate lipsa terminaţiilor ne împiedică să ştim de ce tip era (informaţie amabilă
I. H. Crişan. pentru care îi mulţumim şi pe această cale).
65 M. Babeş, in SCIV A, XXXVI, 3, 1985, p. 170, nota 8, fig. 120.
66 D. Popescu, în Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 59 (consideră că cele deargint dacice provin din colanele de bronz hallstattiene, iar protomele de animal
pot fi interpretate ca influenţe greco-orientale); idam, în BMl, XL, 4, 1971, p. 32;
O. Floca, op. cit., p, 30; z. Szekely, op. cit., p. 52.
7
"
Dacia, N.S., XVII. 1973. p. 139.
n5 B. D. Fi!ow, Die Grabhiigelnekropole bei Duvanlij in Siidbulgarien, Sofia,.
1934, p. 44, fig. 50,
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sionate este relativ redus în

comparaţi~

cu celelalte
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po-

doa1bă69.

La celţi, portul torguesurilor (constatat lncă de la sfîrşitul hallstattului şi începutul epoci_! Latene) este consemnat în izvoarele literare antice70, ca fiind un obiect de podoabă masculin, dar şi feminin. Faptul e
confirmat şi de reprezentările sculpturale în care apar reprezentaţi
celţi7 1 • Analizînd aceste informaţii, o serie de cercetători au considerat
·colanele drept obiecte de distincţie socială 72 • In arta statuară celtică
torquesurile sint întîlnite însă şi la gîtul unor divinităţi73, ceea cc ar
indica şi o semnificaţie rituală a acestor obiecte de podoabă.
La mezi şi la perşi, existenţa colanelor la gîturile unor luptători şi
.a unor persoane marcante e atestată atît de autori antici 74 cit şi de reprezentări figurate 75 .
.
Pentru a ne apropia de aria de locuire daco-getică, putem remarca
portul acestor podoabe şi la sciţii din nordul Mării Negre 76 • In ceea ce
priveşte mediul bastarnic, M. Babeş preciza că aceste coliere-coroană
( Kronenhalsringe), pe care le-am mai pomenit, constituie obiectul favorit al unor depuneri rituale 77 •
Romanii au preluat torquesurile de la populaţiile „barbare", ca
decoraţie militară acordată gradelor inferioare 78 . Tot ele formau obiec,tul darurilor făcute soliilor străine ca semn al prieteniei79 •
Se poate observa deci că la. diferite populaţii colanele aveau fie
rolul de a evidenţia rangul unei anumite persoane, fie, în cazul cînd
apar în reprezentări de divinităţi, un rol cultic, un însemn ritual.
Referindu-ne la daco-geţi, nu există relatări ale autorilor antici cu
privire la portul acestor podoabe. Cu mai mulţi ani în urmă 80 s-a atras
atenţia asupra unui pasaj din Tacitus (Despre ţara germanilor) în care
on M. Rusu, op. cit., p. 98-100.
70 Plinius, XXXIII, 15; Titus Livius, VII, 9--10; XXXIII, 36; XXXVI, -10;
:Strabon; IV, 4, 5; Quintilianus, VI, 3, 79-80.
71 Reinach, R~pStat, I, p. 530, pl. 869; 11/1, p, 200, fig. 3; IV, p. 114, fig. 2;
ldem, Repertoire des reliefs grecs et romains, III, Paris, 1912, p. 5, fig. 1-6; p. 15,
fig. 1-4; p, 205, fig. 1-3; p. 247, fig, 2; J. Dechelette, Manuel d'archeologie 1rrehi~torique celtique et gallo-romaia,e, II, 3, Paris, 1914, p. 1580-1593; P. Bienkow„ki,
Les Celtes dans les arts mineurs greco-romains, Cracovie, 1928, p. 77-78, fig. 127
a-c: p, 79, fig, 129; p, 83-84, fig, 135a-b; DA., s.v. torque.s şi fig. î031-703~.
n DA, loc. cit.; J. Dechelette, op. cit., p. 1209-1210 ..
73
N. K. Sandars, Prehistoric Art in Europe, London 196fl, pi. 272-273, 2i4;
J. V. S. Megaw, Art of the European Iron Age, (f. 1), 1970, pl. 198, 226,
232, 239, O serie de divinităţi apar cu torque,, şi pe vasul de la Gundestrup (Danemarca): vezi H. Hubert, Celţii şi civilizaţia celtică, Bucureşti, 1983, p. 85, fig. î /1,
32. Un comentariu asupra vasului de la Gundestrup la M. Rusu, O. Bandula, op.
-cit., p. 19-22, nota 14 (cu bibliografia problemei) ..
a Xenophon, Cyropaedia, I, 3, 2-3; idem, Anabasis, I, 2; I, 5.
75 Vezi mozaicul pompeian al bătăliei lui Alexandru cel Mare cu perşii.
78 DA, fig, 7030; J. A. H. Potratz, Die Skithen in Sudrussland, Base!, 1963,
pi. 50.
77
M. Babeş, op. cit., p. 190.
78 V. A. Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army, London,
1981, p, ll6-88, fig, 9.
'ffl Plinius, XXXIII, 37; Titus Livius, XLIII, 5; XLIV, 15. Probabil dăruirea
unor astfel de podoabe solilor „barbari" răspundea gusturilor acestora şi avea o
semnificaţie legată de rangul acestora.
811
N. Fettich, op. cit., p. 137.
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se arat'i c,1: .. Ei (germanii] se bucură mai ales de darurile popoarelor
vecine, care li se trimit nu numai de unul sau de altul ci şi de obşte:
cai buni, arme minunate, alămuri şi colane" (s.n.) 81 • Avînd în vedere învecinarea germanilor cu daco-geţii, pasajul s-ar putea referi şi la aceş
tia din urmă, dar informaţia nu oferă certitudini în această privinţă.
Oricum, se confirmă încă o dată că podoabele în discuţie făceau parte
dintre articolele oferite cu predilecţie ca „daruri", la fel cum se întîmpla
la per~i sau romani 82 .
In ceea ce priveşte arta figurativă, reprezentările trebuie interpretate de asemenea cu prudenţă. Pe una din falerele de la Galice83, per-sonajul feminin poartă la gît (dar şi pe braţe) mai multe cercuri, ce pot
fi interpretate ca fiind colane şi brăţări. Situaţia se repetă, dar cu mai
puţină claritate, pe fibulele-falere de la Herăstrău 84 , unde se pare
că
avem de-a face cu acelaşi personaj feminin. Pe o altă faleră de la
Galice85 , ca şi pe o faleră de la Surcea86, ap;ire un călăreţ care poartă
cercuri-torques (?). Pe toate reprezentările citate detaliile vestimentare
nu sînt însă îndeajuns de clar redate. Un argument în favoarea identificării de colane pe aceste reprezentări îl constituie constatarea că în unele
tezaure apar mai multe colane cu diametre diferite, ceea ce ar sugera
purtarea lor concomitentă 87 , la fel cum se poate observa şi pe gîtul
personajelor menţionate.
Un torques, de data aceasta clar reprezentat, încadrează un medalion de pe fundul unui vas miniatural din tezaurul de la Bare. Pe medalion se află patru divinităţi în altorelief, din care se pot identifica zeii
Sol şi Iuppiter; lateral insigne de legiune88• Faptul nu trebuie să surprindă
dacă avem în vedere că tezaurul a fost acumulat în timpul stăpinirii
romane a zonei, iar colanul de pe medalion sugerează poate o semnificaţie rituală a acestuia.
Unele din colane au capetele terminate prin ornamente zoomorfe(capete de pasăre sau de şarpe), care nu pot avea doar un rost ornamental, ci probabil şi semnificaţii deosebite89 • De altfel, faptul că ele
Tacitus, XV, 2 (traducere T. Naum, ediţia 1943).
Vezi supra nota 74 şi 79 ..
'N. Fettich, op. cit., fig. 5; I. Venedikov, T. Gherasimov, Trakijskoto izlcustvo,
Sofia, 1973, pi. 354.
u D. Popescu, în Dacia, XI-XII, 1945-1947, fig. 1/2-3, 5; aceeaşi figură
la N. Fettich. op. cit., fig. 4.
i;:-, Ibidem, fig. 6; I. Venedikov. T. Gherasimov, op. cit., pl. 353.
56 z. Szekely, Adatok a dcikok kes6 vaskori mf.iveltsegehez, Sf. Gheorghe, 1954,
fig. I /1: N. Fettich, op. cit., fig. 1.,
~, De exemplu în tezaurul de la Sălişte cele două colane au diametre diferite, la Poiana-Gorj diametrele colanelor sînt de 17,5 şi 12,6 cm, la Marca
de 15.1 cm şi 15,6 cm etc.
88 Illirii -~i dacii, Cluj-Bucureşti, 1972, p. 195--1!16, pl. XXXVIII.
8'.l Dup1i ştiinţa noastră nu dispunem încă de un studiu detaliat privind ornc1mentica zoomorfă în arta daco-getică a secolelor I i..e.n.-I e.n., care să ofereconcluzii privind semnific.iţia acesteia.
tl

82

3
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nu au fost simple obiecte de podoabă îl dovedeşte şi numărul mic de replici în bronz90 •
Descoperite în tezaure sau morminte cu inventar bogat, colanele
daco-getice de argint au aparţinut unor persoane cu o situaţie socială
-deosebită şi au constituii unul din obiectele de podoabă frecvent întîlnite la daco-geţi în sec. I î.e.n. - I. e.n. Avînd în vedere prezenţa lor
pe unele reprL•zentări figurate 91 (dacă într-adevăr este vorba de colane),
ornamentele zoomorfe, lipsa unui mare număr de replici în bronz, e
posibil ca 11nele din aceste colane să nu fi fost doar obiecte de podoabă
ci să fi avut şi o semnificaţie rituală. Atare situaţie nu este neverosimilă dacă se au în vedere analogiile existente la alte populaţii antice.
1n perioada stăpînirii romane din Dacia, colanele continuă să fie preu:nte9::-, dar le întîlnim şi în alte provincii balcano-dunărenev 3 , demonstrînd o perpetuare a gustului pentru aceste podoabe şi poate a unora
din semnificaţiile lor.
Studierea colanelor de argint din Dacia preromană permite astfel
unele concluzii privind tipologia şi cronologia lor, precum şi aprecieri
rf'feritoare la semnificaţia acestor obiecte de podoabă. Constatarea tocmai făcută îndeamnă la studii mai detaliate asupra obiectelor ce fac
p;rrte din tezaurele de argint daco-getice, care, luate în parte, ar putc·a duce la obţinerea unor rezultate mai nuanţate privitoare la datarea
tEzaurelor din spaţiul daco-getic.
AUREL RUSTOIU

DAKO-GETISCHE HALSRING:f:, AUS SILBER
(Zusammenfassung)
Im vor I ifc'genden Aufsatz wird eine relativ hăufig angetroffene Kathegorie
\"Dn Schmuckgegenstănden vorgefilhrt. die in den dako-getischen
Silberhorten
U'ters, hingc•gen in den Siedlungen und Gra,1stătten seltener anzutreffen ist.
0-0 Un exl'mplar de bronz s-a descoperit în cetatea dacic[1 de la Piatra Craivili,
cnre este ,inalog cu ·.exemplarul de argint de la Borovan (Bulgaria), fără a fi ornamentat (I. Bercltl, A. Popa, H. Daicoviciu, in Celticum, XII, 1965, fig. 33 A/23).
Din cetatea d;ic·,-getică de la Ocniţa (jud. Vîlcea) provine un exemplar de bronz
(sau mai multe?): D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 118, pl. 95/2 (in
~,,. 95 /5 ap:,re un obiect ce pare a fi colan, fără ca autorul să facă trimitere sau
~:, precizeze despre ce este vorba în această planşă). Din aşezarPa dacicii de
epocă roman:·, de la Bucureşti-Militari provine un alt colan din bronz (G. Bichir,
Gdo-dacii din .'\1untenia în epoca romană, Bucw·eşti, 1984, p. 55, nr. 5, pi. XLIX/17).
De men[ionat şi că F .. Medeleţ (IMCD, p. 234) observă în legătură cu brăţă
ri !e spiralice de argint absenţa totală a replicilor din bronz, considerînd că obiec1de respective ar putea fi un însemn exterior al unei funcţii religioase. Aceste
brăţări se găsesc relativ frecvent asociate cu colane de argint. Situaţia poate nu
e~te întîmplatoare.
ui Dupi1 I. H. Crişan (Spiritualitatea geto-dacilor, Bucw·eşti, 1986, p. 356-370),
pusonajele de pe aceste reprezentări figurate sînt imagini ale Marelui Zeu şi ale
l\-larii Zeiţe. al căror cult poate fi surprins în spaţiul daco-getic din epocile
.:nterioare. J ll acest caz colanele de argint ce par a· ornamenta gîtul acestor per~ l-naje ar avea o semnificaţie ritualf1.
!•~ D. Protase, Problema continuităţii în Daeia în lumina arheolo9iei şi numism11ticii, Bucureşti, 1966, p. 73; idem, Autohtonii în Dacia, I, Bucure~ti, 1980, p. 167-

l G9.
93

I. H.

Crişan, 1n Dacia,

N.S., III, 1959, p. 353-367.
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Nach der Herstellungstechnik sind innerhalb dieser Kathegorie folgende Typen
zu unterscheiden: A. - bestehend aus einfachen Stăbchen, die nicht gewunden
s ind; B, - Halsringe aus mehreren gewundenen · Stăbchen; C. - Halsringe aus
einem einzigen gewundenen Stăbchen; D. - Halsringe aus gegossenen Stăbchen
und eingeritzten Querrillen; E. - Halsringe bestehend aus einem Stăbchen um
-clas geflochtene Drăhte gewunden sind; F. - aus Silberbăndchen hergestellte
Halsringe.
Zur zeitlic'hen Eingliederung konnte ma n feststell en, daf3 der A-Typ zu dert
altesten gehort (Ende des II. - I. Jh. v .u .Z.). Der B-Typ erstreckt sich auf das I.
Jh, v.u.Z., vielleicht auch auf den Anfang des U Jh. Der C-Typ .auf das I. Jh.
v.u.Z. und bis în das I. Jh. u.Z.; den D-Typ finden wir gegen Ende de_s I. Jh. u .Z.
und zu Beginn des II., Jh. u .Z. Der E-Typ ist schwach vertreten, wăhrend der
F-Typ im I. Jh. v .u.Z. und în der ersten Hălfte des I. Jh. u .Z. anzutreffen ist.
Untersucht man die Anwendung dieser Schmuckgegenstănde bei den ver-schiedenen Volkern des Altertums, wie auch deren ikohographische Darstellung
innerhalb der dako-getischen Kunst, lăBt sich feststellen, daf3 diese Schmuckkathegorie einen sozialen Unterschied unterstreichen will oder eine rhytuelle Bedeutung innehatte.
·
TABEL C0~'1BIN ATORIC AL TEZAURELOR DE ARGINT CARE CONTIN COL. NE
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CERAMICA DACICA PICTATA CU MOTIVE VEGETAI:.E
ZOOMORFE DIN MUZEUi:. DE ISTORIE Ab TRANSILVANIEI

ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI. Primele puncte de vedere asupra
ceramicii dacice pictate au fost formulate în anii descoperirii ei, de către
C. Daicoviciu; fragmentele pictate au fost considerate produse străine,
de import (avind în vedere unele litere greceşti identificate pe fundul
unor vase şi tehnica picturii pe angobă). Ulterior însă, la o cercetare
mai atentă, odată cu sporirea numărului de fragmente ceramice de acest
gen, autorul citat a elaborat explicaţia, şi astăzi valabilă cu cîteva nuanţări, şi anume că această specie ceramică reprezintă manifestarea unei
arte locale aflate la începuturile ei şi născute în ambianţa contactelorlfertile cu lumea elenistică - indiferent pe ce cale s-ar fi stabilit acestea1.
I. H. Crişan dedica problemei în cauză un subcapitol separat între
paginile monografiei ceramicii dacice2, analizînd mai complet şi din varii
unghiuri de vedere acest tip ceramic. Autorul operează disocierea între
ceramica pictată cu motive geometrice (acele benzi monocrome aplicate
în inele care îmbrăţişează corpul sau gîtul vasului) pe de-o parte, iar pe
de altă parte ceramica pictată cu motive zoomorfe şi vegetale. Explicaţia fenomenului ceramicii dacice pictate rămîne sub semnul influenţei
elenistice, însă îşi are geneza în mîinile meşterilor locali de la Sarmizegetusa.
In 1972 apărea lucrarea lui H. Daicoviciu Dacia de Za Burebista la
cucerirea romană, care permitea autorului abordarea unei viziuni de
sinteză istorică asupra întregii civilizaţii dacice clasice, şi, în acest context, îşi găseau loc şi unele consideraţii asupra subiectului luat aici
în discuţie. In rînduri puţine H. Daicoviciu sintetiza pertinent trăsătu
rile esenţiale ale artei picturii pe ceramică, constata originalitatea ei,
lipsa de analogii în motivistică în special pentru reprezentările zoomorfeşi conchidea: ,,apariţia ceramicii dacice pictate în acest stil tipic pentru
aşezările din Munţii Orăştiei nu poate fi, deocamdată, explicată în chip
satisfăcător. "3

La rîndul său, I. Glodariu, aplecîndu-se asupra raporturilor comerciale ale Daciei cu lumea mediteraneană, subliniază încă o dată rolul
influenţei greceşti în tehnica de pictură pe angobă, dar şi lipsa analogiilor pentru maniera de tratare a motivelor în lumea contemporană pendulîndu-se între acceptarea ideii unei arte autohtone şi unele asemă1
1

C. Daicoviciu c;i colab., în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 167.

Crişan, Ceramica daco-geţilor. Cu specială privire la Transilvania„
1969, p. 201-202.
3 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj, 1972,
p,
270-271.

I. H.
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nări de ordin general, ca tip de decoraţie nu atît ca motivistică, cu anumite piese elenistiee (motivele florale care îmbracă silueta vasului, motivul lirei sau al harpei etc.) 4 •
O referire la acest tip ceramic o fac I. Berciu şi V. Moga, oprinr
du-se asupra ceramicii dacice pictate de la Piatua Craivii5; se insistă asupra .distincţiei: ~eramic~ pictată cu. motive geometrice - ceramică cu
motive vegetale şi zoomorfe; se accentuează asupra caracterului ei de
lux, ,,de curte", şi asupra datării tîrzii, în orizontul final al civilizaţiei
dacice.
Primul studiu speci.al îl abordează M. Dărăbanţ, vizînd, deci, tocmai
ceramica decorată zoo- şi fitomorf 6 • Autoarea trece în revistă un set de
piese, considerate reprezentative, descriind motivistica şi încercînd stabilirea unei cr6nologii relative a ceramicii' respective. Pe baza unei argumentaţii corecte se ajunge şi în acest caz la concluzia potrivit căreia piesele se datează global în a doua jumătate a secolului I al erei noastre.
Pe de altă parte, dacă autoarea ·ezită în atribuirea tehnicii picturii pe
angobă între influenţele venite dinspre lumea elenistică şi cea romană,
realizarea efectivă a vaselor pictate descoperite pe Dealul Grădiştii este
aşezată sub semnul creaţiei meşterilor daci din Munţii Orăştiei.
·
In recent apăruta lucrare Spiritualitatea geto-dacilor1, I. H. Crişan
aderă decis la formula originalităţii acestui tip de ceramică dacică: ,,analogii / .. ./ nu găsim nicăieri. De aceea nu ne rămîne să formulăm deeît
o concluzie, şi anume că ne găsim în faţa unei arte profund locale. Ea
reprezintă creaţia artiştilor geto-daci, apărută sub impactul ceramicii
pictate elenistice, care a influenţat şi apariţia ceramicii pictate în stil geometric"8.
IMPORTANŢA STUDIERII PROBLEMEI, ARGUMENT: Ideea reluării studiului ceramicii pictate cu motive vegetale şi zoomorfe are semnificaţie în condiţiile în care un studiu mai amplu, cu caracter monoe.
grafic, care să examineze toate aspectele acesteia - de la cel tehnic
la cel stilistic şi cel al semnificaţiilor sale pornind de la condiţiile concrete de descoperire, un asemenea studiu lipseşte. De asemenea este importantă sublinierea integrării şi prin acest aspect particular, specific, a
civilizaţiei dacice în faza ei de maximă dezvoltare în peisajul contemporan al civilizaţiilor şi culturilor europene.
In acest sens, materialul ceramic trebuie privit din două puncte de
vedere: el reprezintă un tip special, mai evoluat, al olăriei dacice ca
realizare tehnică şi prezenţă efectivă în zona capitalei Daciei prerorilane
(s-a amintit în mai multe rînduri de aspectul „de curte" pe care îl îmbracă ceramica grădişteană în ansamblul ei), şi din alt punct de vedere
- motivistica acestor vase este una din puţinele mostre de artă figurativă certă şi întrucîtva relevantă care ne-a parvenit din lumea dacică.
Din această perspectivă mai ales, problema prezintă însemnătate - ce-

• 1. Glodariu, Importuri elenistice şi romane - sec. II î.e.n.-scc. I e.n. Teză
de doctorat, Cluj, 1973, p. 181
:; I. Berciu. V. Moga. în Apul1im. XII. 1974. p. îl.
8 M. Dărăbant; în ActaMN, XVI, 1979, p. 519-526.
7 I. H .. Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice, Bucureşti,
1986,
p. 2G 7 -269.
8 Idem, p. 269.
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ramica dacică pictată oferă informaţii asupra gustului şi atitudinii estetice faţă de realitate pe care o implică gustul meşterului care lucrează
aceste vase, la fel în ceea ce priveşte persoanele care le achiziţioneazc'i.
CONDIŢlJ DE DESCOPERIRE: Subliniem încă o dată că această
specie ceramică a fost descoperită doar în zona obiectivelor dacice din
Munţii Orăştiei, mai precis în aria întrucîtva restrînsă a cursului superior al Văii Grădiştii:
l. Sarmizegetusa: a. ,,Terasa cu oale pictate" 9 • Este vorba de a doua
terasă la vest de culmea cu cota 1144, la stînga de cărarea ce duce pe
culme spre cetate . .S-a pus aici în evidenţă o locuire formată din trei
grupuri de locuinţe despărţite de spaţii libere, în total şase construcţii
grupate 3, 2, 1. In două dintre ele, ultima şi una din penultimul grup,
s-au descoperit cantităţi importante de ceramică pictată. Alte materiale
descoperite în acest complex cu un singur nivel de locuire, tîrziu, aruncă
o lumină asupra datării sitului: fragmente dintr-un vas de bronz corodat,
un foarfece şi celebra cuţitoaie de lemnar produsă în Aquileia, purtjnd
marca officinei lui Herennius. Acest ultim element plasează din punct
de vedere cronologic întreg complexul în a doua jumătate a secolului
I e.n. In condiţiile în care destrucţia complexului se întîmplă prin incendiu, iar locuirea încetează, s-a pus pe seama cuceririi romane sfirşi
tul urmelor de pe această terasă. Inventarul pomenit sugerează că proprietarul obiectelor de mai sus avea o situaţie materială prosperă, în
măsură să-i permită achiziţionarea unor importuri, a unui vas de bronz
sau a ceramicii pictate.
b. Terasa a VIII-a 10 • In zona ei de est s-a descoperit atelierul metalurgic conţinînd bogate vestigii, iar în partea de nord a aceleiaşi tera5~ existau cîteva locuinţe. In acest sector s-au descoperit, mai ales
într-una din locuinţe (L 1 ) şi apoi pe întreaga suprafaţă a sectorului de
tcrasc"'t, frarmente ceramice pictate, unele purtînd semne grafice pe fund~irile vaselor. Existenţa atelierului metalurgic încetează odată cu .--;;.
doilea rc'i.zboi dacic şi, fireşte, nici locuinţele nu au fost cruţate.
c. ,,Terasa depozitului de vase". Aproximativ la 200 de metri nordest de sanctuarul mic rotund şi la aproximativ 1000 metri sub drumul
actual de la cetate spre vîrful Godeanu. In anexa clădirii principale a
cărei suport era terasa, un şopron adosat probabil unei locuinţe, conţi
nînd grăunţe de secară, griu şi mei carbonizate, au apărut şi fragmente
ceramice pictate cu motive geometrice. In interiorul locuinţei au fost
descoperite, printre alte obiecte, cioburi pictate cu motive geometrice,
flori stilizate şi siluete zoomorfe11 •
2. Faţa Cetii1!. ln timpul cercetărilor de teren care au condus la
identificarea unei presupuse aşezări civile în acest punct, printre alte
materiale a fost recoltat şi un fragment ceramic pictat cu motive geometrice figurative - asemănător în decoraţie cu fragmP.ntele găsite pe
Dealul Grădiştii.
9

10

11
12

cică

C. Daicoviciu şi colab., op. cit., p. 181-183.
Idem, p. 166 sqq.
Palko Attila, ln MCA, VII, p. 307.

H. Daicoviciu, ActaMN, I, 1964, p._ 119, nr. 31; I. Glodariu,
în zona capitalei statului dac, ffl.lS.

Civilizaţia

da-
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3. Feţele
locuinţe oferă

Albe 13 • Ulciorul pictat descoperit in situ pe podeaua unei
date importante de cronologie - forma vasului imită îndeaproape un vas de bronz roman, diferenţele, privind detalii de execuţie tehnică, sint minime. Pictura este realizată în culoare brun-roşcată
-şi neagră pe fondul angobei obişnuite, ea dezvoltă motive avimorfe şi
geometrice. Piesa se află în expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie
al Transilvaniei. Datarea pe care o permite forma ulciorului şi integrarea lui în coordonatele generale ale cronologiei aşezării ll situează la
sfîrşitul secolului I al erei noastre.
Celelalte fragmente ceramice descoperite la Feţele Albe, aparţinînd
speciei pictate, nu au fost publicate; ele aparţin stilistic aceleiaşi structuri motivistice generale 14 .
4. Meleia 15 . Intr-una din movilele de pe platoul Meleii, secţionată în
anii 1957-1958, s-au descoperit resturile unei construcţii sezoniere care
•conţinea inventar obişnuit, ceramică uzuală, dar şi fragmente ceramice
:pictate cu motive geometrice şi zoomorfe. Cioburile aparţin unui vas
mare, capacului acestuia şi unui alt capac mai mic. S-a notat cu această
ocazie observaţia potrivit căreia pentru prima dată se descoperă ceramică pictată în afara complexului de la Sarmizegetusa. Nu este mai
puţin adevărat că H. Daicoviciu sublinia ulterior că „fragmentele de
acest gen sînt foarte asemănătoare cu cele descoperite" pe Dealul Gră
diştii16. Menţionăm această constatare pentru că nu am avut acces direct
la materialele descoperite în acest punct.
Ceramică pictată s-a mai găsit la Meleia în construcţii asemănătoare
primeia - însă de data aceasta s-au descoperit doar două fragmente.
Complexul de pe platoul Meleii datează din secolul I e.n. iar părerile
privind caracterul lui sînt împărţite, coincizînd doar în atribuirea unui
caracter sezonier. H. Daicoviciu le considera aşezări păcurăreşti 17 , I. Glo-dariu şi E. laroslavschi le conferă rolul unor exploatări ale zăcăminte
lor de fier 18 ce se găsesc în apropiere, bazindu-se pe descoperirea unor
cantităţi de zgură de fier în timpul cercetărilor construcţiilor respective.
I. H. Crişan1e şi AL Vulpe 20 , pe de altă parte, le consideră construcţii de
cult, pornind de la similitudinea planului lor cu cele ale sanctuarelor
rotunde concentrice.
Din cele înregistrate mai sus se pot desprinde nişte constante în
special în ceea ce priveşte cronologia acestor fragmente ceramice: datările converg spre secolul I e.n. Cronologia poate fi strînsă prin descoperirile de la Sarm.izegetusa - ,,terasa cu oale pictate", prin piesa lui
Herennius 21 , şi ulciorul găsit la Feţele Albe la jumătatea şi a doua parte
a acestui secol. Atelierul care le-a produs, care de altfel nu a fost încă
u lL Daicoviciu, I. Glodariu, I. Piso, 1n ActaMN, !X, 1973, p. 76.
u Inf. I. Glodariu. li mulţumim cu această ocazie pentru sprijinul acordat
cu bunăvoinţă împreună cu E. Iaroslavschi.
t.S H. Daicoviciu, MCA, VII, p. 313-314.
18 Idem, Dacia de la Burebista . .., p, 160.
11 Idem, 1n MCA, VII, p. 313-314.
l 8 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţta fierului la daci,
Cluj, 1979, p.
IT-19.
li I. H. Crişan, op. cit., p. 209-211.
20 Al. Vulpe, Thraco-Dacica, 1986, p. 101-105.
Zl I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 91.
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descoperit, pare deci să fi activat destul de puţin, sfîrşitul său survenind odată cu stingerea întregii locuiri dacice din Munţii Orăştiei. Faptul că asemenea fragmente ceramice au fost găsite numai în zona capitalei dacice îngăduie să afirmăm că aparţin unui caracter particular
al civilizaţiei dacice din aceste zone; ceramica pictată de acest tip a apă
nit relativ tîrziu şi a avut puţin timp să se răspîndească chiar în apropierea centrului ei de producere. H. Daicoviciu sugerează că „terasa cu
oale pictate" ar fi adăpostit un depozit al acestui atelier ipoteticn.
In aceste condiţii, avînd în vedere similitudinea evidentă a fragmentelor descoperite în celelalte puncte, aceste descoperiri ar putea proveni din acelaşi atelier, cu atît mai mult cu cît numărul fragmentelor
ceramice găsite în aceste locuri este redus.
Date în plus, este adevărat relative, poate oferi un studiu statistic,
cantitativ, al acestor· cioburi pictate. În depozitul Muzeului de Istorie
din Cluj se află aproximativ 1200 de fragmente pictate - aşa numitul stil
geometric (deci cu benzi) şi în manieră vegetală, zoomorfă şi geometricfigurativă. Ele au fost colectate selectiv, recuperîndu-se de pe teren doar
acelea care prezentau urme de pictură, astfel încît reconstituirea vaselor
este imposibilă. Din această cantitate aproximativ o treime, vreo 360,
au pe ele pictură cu motive vegetale, zoomorfe şi geometrice figurative
(dacă nu luăm în calcul eşantioanele trimise Muzeului Naţional de Istorie, Muzeului Militar Central, Muzeului de Istorie din Suceava etc., piese
care nu ne-au fost accesibile). Raportul relevă o preponderenţă a ceramicff decorate în stil geometric - în benzi, de influenţă elenistică, însă
lucrată în atelierele dacice 23 • Majoritatea fragmentelor ceramice în cauză,
mai ales a celor pictate zoo- şi fitomorf, provin de la vase mai mari
şi medii, ceea ce ar indica un număr şi mai redus de vase din care ele ar
proveni. Constatarea vine în sprijinul ideii că atelierul grădiştean a activat o relativ scurtă perioadă de timp înaintea cuceririi romane.
REALIZARE TEHNICA: S-a stabilit că tehnica de pictură pe angobă este de provenienţă elenistică. Vasele sînt în totalitate lucrate la
roatfi. Pasta din care sînt fabricate este compusă dintr-un lut foarte bun,
cernut printr-o sită foarte deasă. ln pastă sînt vizibile particule de micaşist24, ceea ce ar indica extragerea din lutăriile din zona apropiată atelierului. Vasul odată modelat era acoperit cu o peliculă de angobă şi apoi
uscat. Pictura se realiza pe această suprafaţă compactă ce oferea un
cîmp uniform şi plan desfăşurării motivisticii. Despre modalitatea de ardere nu ştim mare lucru, nu s-au descoperit cuptoare pentru ceramică
Ja Sarrnizegetusa, putem spune doar că arderea vaselor era foarte bună,
uniformă chiar şi tn miezul lor.
Probele de angobă şi de colorant pe care le-am supus unei analize
spectrografice 25 indică prezenţa fierului, calciului, siliciului tn angobA ca
22

H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista.. ••, p. 271.
I. H. Crişan, 1n Dacia, NS, X!, 1966, p. 329-338.
2• Faptul dincolo de evidenţe a fost semnalat tneA
de C. Daicoviciu tn
Jurnal de slipi!turil. 1954, mss.
2S Analiza s-a fAcllt la Institutul de Chimie din Cluj-Napoca adresa nr.
4468/30 oct. 1987. Mulţumesc cu aceastA ocazie condueerll Facult.Aţ.ii de l s ~
Filosofie din CluJ-Napoca. ,care mi-a tnlesnit demersul, precum şi conducerii 111stitutului de Chimie pent:ru sprijinul acordat.
23
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colorantului cu care se picta, însă în acest ultim caz
este mai mare. Compoziţia identică a celor două elemente indică prezenţa aceleiaşi materii prime - lutul foarte fin :ntins
,cu apă - la baza lor.
Se ştie că motivele decorative au fost iniţial trasate cu un vîrf ascu'ţit şi că traseele erau uneori abandonate în funcţie de imaginaţia meş
terului care le construia uneori spontan. Aş adăuga constatarea potrivit
·căreia motivele circulare erau întotdeauna trasate cu compasul, verificabil prin precizia liniei şi menţinerea unei raze constante faţă de un
punct central, care, la rîndul lui, este identificabil uneori prin împunsă
tura în oare a fost fixat vîrful compasului, vizibilă încă 26 •
Ustensilele cu care a fost aplicată vopseaua au fost simple beţişoare
de lemn coniecţionate special pe dimensiuni cotiform motivelor. Pe
spatele unui fragment ceramic se pot sesiza unele Ulil'le ale unui asemenea instrument cu care meşterul a încercat tuşe succesive cu vopsea
neagră, alături de urme de unghii. Examinînd detaliile execuţiei moti.:..
velor se poate surprinde în unele cazuri existenţa unor tuşe de pensule
care puteau fi confecţionate cu mijloace aflate la îndemînă. Ambele us:tensHe sînt atestate şi în lumea clasică mediteraneană, de pildă în meş
teşugul picturii ceramicii attice clasice2 7 •
Vopselele cu care au fost pictate aceste motive au în principal dow'i
culori mai mult folosite: predomină roşul în mai multe varietăţi şi
nuanţe, d~pinzînd şi de consistenţa amestecului colorant. Urmează în ordinea importanţei cafeniul cu nuanţele sale. Fr~entele ceramice pictate cu negru sînt foarte puţine la număr - 4 exemplare. cu motive re.duse ca dimensiuni; ele, de altfel, nu sînt prea reuşite. Culoarea aceasta
are altă consistenţă decît celelalte, soluţia fiind foarte diluată este vorba
probabil de un colorant - pigmenţi în suspensie.
·Există un exemplu de bicromie: roşu cu galben-portocaliu, acesta
din urmă aplicat compact în chip de pastă; de asemenea am identificc1t
două exemplare purtînd combinaţia ·roşu cu alb, aplicat compact, sub
. formă de „perle" în interiorul unor contururi, pe un fond roşu.
CONSIDERAŢII DE ORDIN STILISTIC: Motivele vegetale sînt în
! general cele mai numeroase şi· variate. Menţionez că am inclus aici şi
ceea ce am denumit motive geometri-ce figurative ~· motive care prin
·forme geometrice simple sau complexe formează· un model cu rol decorativ. Mărturisesc c{1 distincţia este mai mult de ordin metodologic pen. tru a opera difrren~·ierca terminologică între ceramica cu benzi - denumită şi ea geometrică, şi, pe de altă parte, acest gen de motive care nu
•:par vegetale la prima vedere; ek pot fi, totusi. interoretate uneori drept
!.Sti!iiări vegetale: de exemplu motivele cir-culare. J\fotivele fitomorfc şi
cele /7eometrice fi!i;llrative sau în benzi apar uneori în asocieri.
o:n tota 1 ul_ □ ? :rno de fragmente ceramice lu;it'2 îr discutlo, al' fost
identific:,te circa 3.1 puttînd decoraţie ·geometrică figurativii - benzi
:,care· se îr.tretGie, benzi haşurate care sugereaz,'i transpunerea picturcilă
'

.

'26•Comoase'e ~int :itestate arheolo:zic în a•r>z,1:-ea c\,·ilă cl0 ·J:1 G,-,(1; •c:i Mun•·reeiulul. S-a· remarcat deja -rolul lor-' în· decoraţia ceramicii - I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. rit. p_ 87.
27 D. Pottier, Douris et Ies peintres d<'.s vases qrecqnes, Paris, p. 40.
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a brîului crestat, linii în zig-zag flancate de puncte etc. Există vreo 60 de
piese decorate cu imagini zoomorfe; cca 50 de fragmente ceramice au
fost eliminate ca fiind de neexp1oatat din punct de ved~re stilistic. Celelalte 212 piese poartă decoraţie vegetală de felurite forme dar şi combinaţii cu elemente geometrice. Proporţia între numărul de fragmente
cu decoraţie zoomorfă şi cele cu ornamente vegetale - 212 : 60 - ar fi
de aproape 4 la 1. Este de reţinut, însă, posibilitatea unor mai vaste
combinaţii între aceste categorii avînd în vedere existenţa a două sau
trei astfel de exemple, însă ţinînd seama de materialul limitat ca număr
şi caracterul lui fragmentar este deocamdah'i imposibilă
reconstituirea
mai amplă a desfăşurării motivisticii. Această tentativă de statistică, deci,
trebuie apreciată cum grano salis, sub rezerva unor eventuale descoperiri
viitoare.
Motivele au un grad mare de stilizare, dincolo de stîngăciile uneori
evidente ale desenului, şi, în acelaşi timp, au un caracter decorativ pregnant, renunţîndu-se la detalii realigte pentn1 o exacerbare a elementelor
{:are, în concepţia artistului, aduceau un spor estetic: puncte aliniate în
benzi care umplu contunirile siluetelor animaliere sau care flanchează
contururile clementelor vegetale etc. ln acest sens, poate, s-ar găsi o paralelă mutatis mutandis cu concepţia generală a artei decoraţiei ceramice elenistice contemporane, care renunţă, în general, la „subiecte" scene narative specifice, să zicem, epocii clasice a ceramicii greceşti,
pentn1 o desfăşurare a motivelor cu un scop mai ·ales decorativ. Sigur,
intrînd în amănunte stilistice, coordonatele comparaţiei sînt cu totul diferite: ceramica pictată elenistică sau cea decorată în relief cunoaşte o
măiestrie artistică şi o subtilitate a motivisticii, a tratării ei, care nu îi
sînt proprii ceramicii dacice contemporane.
_
Acest accent suplimentar pus în decoraţia ceramicii dacice pe stili'zare, pe rolul mai ales ornamf>ntal al motivelor - în detrimentul redării realiste, cu cîteva excepţii 28 , face greu de identificat vreo specie
•de plantă sau animal pe asemenea vase.
.
.
După cum se poatf> constata, motivele zoomorfe apar uneori în poziţii afrontate, putem bănui aceasta pe baza unor fragmente de vase
oarecum mai cruţate, de asemenea se pare că în acest caz ele se repetau
·în cadrul registrelor în care era uneori împărţit corpul vasului 29 .
Problema analogiilor unor asemenea motive, s-a menţionat deja,
este extrem de anevoioasă. H. Daicoviciu remarcase inadvertenţa crono·1ogi61 între unele asemănări dintre aceste motive şi ceramica greceasc'ă
arhaică 30 ea s-ar explic.i, poate, prin faptul că ambii termeni ai comparaţiei se aflau, în momentele respective, în acelaşi stadiu incipient al
existenţei lor. Ornamentica de pe vasele dacice pictate nu are nimic
in comun cu motivele de pe piesele toreuticii autohtone contemporane
sau cu decoraţia de pe reprezentările executate au repousse datate I î.e.n.
i~ Este vorba de fragmentul ceramic pictat
publicat .în IstRom, I. 1960, p.
'.:70. fig. 61, nr. 1, care reprezintă probabil un cervideu, realizat cu destul reaJi~m. şi piPsa publicată de noi mai jos-, reprezentind, de asemenea, un picior de
cc:•v;rlr P -,-·,:int '11i'icient de adec\'at.
"" Cf. I. H. Crişan, Spiritualitatea.,., p. 268; idem, Ceramica .. , pl. XCIV;

.nr. :~---~L

"" FI. DaicoYiciu . . op. cit., p. 271.
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I e.n. Pot fi stabilite eventuale similitudini datorită stîngăciei în execare le sînt comune. ,,Perlele" în relief sau punctate cu dornul din
toreutică ar putea fi asemănate cu punctele atît de frecvente care însoţesc motivele de pe ceramica dacică, totuşi aceste „perle" sînt specifice-tehnicii menţionate.
Pe de altă parte, anumite detalii ar prezenta vagi similitudini cu stilul decoraţiei de pe piesele de aur şi argint traco-getice de secol IV i.e.n.,.
mai ales în anumite detalii ce privesc morfologia siluetelor animaliere şi•
avimorfe. Aceste uşoare asemănări pot fi puse pe seama concepţiei generale estetice şi a unui fond tradiţional comun în viziunea artistică a lumii tracice, sesizabil mai ales în opoziţie cu cele ale celorlalte civilizaţii
contemporane. Şi de data aceasta analogiile cu arta traco-gctk,-t sînt
prea îndepărtate în timp. O altă deosebire fundamentală între cele două
categorii de reprezentări artistice o constituie prezenţa în toreutica tracogetică de secol IV i.e.n. a figurinelor antropomorfe, care lipsesc complet
din J"epertoriul motivelor de pe ceramica pictată dacică.
Nu cred că se poate pune problema unor scene propriu-zise sau compoziţii narative pe pereţii vaselor dacice pictate, pentru că nici o relaţie
motrică sau atitudine semnificativă, cu excepţia menţionatei afrontări a
unor animale, nu prilejuieşte o asemenea ipoteză. Pare mai degrabă a fi
vorba de o succesiune ritmică de elemente în scop decorativ. Ne aflăm
în faţa, eventual - şi ideea este neverificabilă, unei ilustr;}ri a unui
fond fantastic autohton de sorginte mitică, nesistematizată într-o formă
religioasă cristalizată, un fond probabil tradiţional, destul de răspîndit,
de forma basmelor sau mitologiei populare. Figurile de pe vase nu sînt„
ele însele, sistematizate în scene, în acest sens pledează, poate, şi pomenita lipsă a reprezentărilor antropomorfe. În plus, aceste materiale ceramice s-au descoperit, după cum s-a văzut, în locuinţele din aşezări civileşi nu în edificiile de cult. O analogie de ordin etnografic ar putea-o
constitui repertoriul animalier şi stilizările florale de pe ceramica nopuJară din vremurile mai apropiate: ele sigur au la origine o semnificaţie ...
ca orice fapt tradiţional, de spiritualitate populară, însă s-au transformat în motive decorative răspîndite şi avînd un rol preponderent estetic.
Analiza detaliilor motivistice induce ideea apartenenţei aproape integrale a elementelor decorative la fondul autohton, atît din pricina lipsei de analogii sesizate anterior, cit şi a specificului pregnant al trată
rii acestor motive de meşterii locali, nu pe baza unor modele venite din
exterior ci a propriei lor fantezii şi a gustului estetic propriu celor pentru care ele erau produse.
Motivele au serii scurte, unele sînt unicate - argumente care sugerează o activitate artizanală, realizarea vaselor impunînd o „modă"
care nu şi-a creat încă tipuri preferate, modele de mai mare audienţă,
f.apt confirmat şi de diseminarea restrlnsă a acestor artefacte în zona capitalei statului dac.
Unei descrieri amănunţite a motivelor ce apar pe ceramica dacică
pictată îi preferăm redarea lor grafică şi pentru dificila lor interpretare
sub aspectul semnificaţiei. Este, cred, greu a atribui unui motiv sau altul
o semnificaţie în condiţiile lipsei de analogii în lumea contemporană sau
a numărului relativ restrîns de piese descoperite pînă acum, mai ales
în condiţiile în care ele sînt atît de fragmentare. Evident, se pot atribui-
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insă ele

motivelor circulare purtînd spiţe sau „raze" simbolistici solare,
pot fi la fel de corect asimilate unor motive vegetale stilizate:
corole de plante, eflorescenţe etc. De asemenea, sub denumirea de „animale fantastice" se pot la fel de bine ascunde reprezentări stîngace ale
unor animale cunoscute sau fiinţe imaginate de artist care să corespundă
.celor din credinţele populare, justificînd denominaţia de mai sus.
Aceste lacune ar putea fi clarificate prin descoperirea unor eşan
tioane suplimentare de astfel de fragmente ceramice, susceptibile a exista
şi pe alte terase locuite din marea aşezare de pe Dealul Grădiştii sau
in cea, abia sondată, de pe Faţa Cetii unde s-a găsit o mostră.
PROBLEMA LITERELOR GRECEŞTI DE PE UNELE VASE: C. Dai<eoviciu în raportul de şantier publicat în 195331 amintea o serie de
fragmente ceramice, în speţă funduri de vase, pictate, descoperite pe
terasa a VIII-a, pe care au fost identificate semne grafice, litere greceşti, unele purtînd un singur semn, altele cite două sau chiar trei.
Aceste sigle asociate cu Qrimul contact cu tehnica picturii pe angobă,
specific grecească, găsită în plin mediu dacic l-au determinat pe autorul
citat să atribuie vaselor o provenienţă străină. Ulterior a revenit asupra
primelor constatări atribuind pieselor o origine autohtonă. In acelaşi context îşi făcea loc constatarea potrivit căreia uneori „şi pe vasele dacice
apare cîte un semn".
Trecînd în revistă ceramica pictată de la Grădiştea Muncelului care
se află în depozitul M.I.T. am găsit o singură piesă marcată cu un astfel
de semn - un fund de vas mic, cu inel la fund, de tipul bol, confecţiona t dintr-o pastă foarte bună de culoare gălbui-roşiatică, pictat pe
angob<1 obişnuită cu culoare brună. Tipul vasului este grecesc, însă prezenţa unor particule de micaşist în pasta sa indică fabricarea lui în zona
Munţilor Orăştiei. Acest fragment ceramic poartă incizat după ardere
-semnul A. Toate indiciile conduc spre integrarea lui în lotul recoltat de
C. Daicoviciu de pe terasa a VIII-a.
La Sarmizegetusa numărul unor asemenea semne grafice incizate pe
diferite obiecte creşte continuu, făcînd chiar abstracţie de blocurile de
calcar din zidul de incintă sau din diferite construcţii - şi astfel de
exemplare sînt identificate an de an cu prilejul unor lucrări de restaurare32. Astfel, reamintim prezenţa semnelor incizate pe diferite unelte
metalurgice33 şi pe un fier de plug 34 ; fierul de plug şi cleştele care poartă
ambele semnul <p provin din atelierul metalurgic de pe terasa a VIII-a,
ceea ce ar indica poate mai clar rolul respectivei sigle dreptl marcă de
meşter sau de officina. A. Bodor, I. Glodariu şi E. laroslavschi înclină
spre identificarea acestor semne fie ca indicatoare pentru destinaţia instrumentului, fie pentru dimensiunea lui în raport cu altele, sau drept
semne de meşter sau de proprietar.
st

Supra, nota 1.

Pentru blocurile purtlnd semne grafice vezi H. Daicoviciu, op. cit., p.
:!25-231; A. Bodor, ln ""8i4, 1972, p. 27-35; I. Glodarlu, BelaţtU• comerdale ale
Daciei cu lumea elenisticii şi romană, Cluj, 1974, p, 167 sq.
:n Un ciocan µurtînd litera 8 la L H. Crişan, Spiritualitatea .. ., p. 299; menţionat la A. Bodor, op. cit., p. 27.
J< A, Bodor, op. cit., µ. 27; I. Glodariu, E. Iarosla"llehi, op. c::fe., p. 65.
:I:!
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In afară de fragmentele ceramice marcate cu litere de pe terasa a
VIII-a, în zona Munţilor Orăştiei, strîns circumscrise ariei Sarmizegetusei - s-au mai pus în evidenţă în cîteva puncte astfel de semne pe
vase: la Meleia pe nişte capace de vase s-au incizat X,
ff15; pe peretele unui chiup de la Blidaru, dintr-una din „cazemate", este prezentă
o literă K 36 • Anul i.987 a adus descoperirea unei alte piese ceramice, un
fund de vas dacic comun, purtînd două semne greceşti incizate, încadrate de cite două haste oWice despărţitoare, de forma //A 1/flj/. 37
Iată, deci, semnele grafice nu mai apar exclusiv pe blocuri de piatră, ci ele sînt prezente în contexte arheologice diverse databile toate
în orizontul final al locuirii de pe Dealul Grădiştii - sec. I e.n., poate
finalul său.
Se pot opera cîteva distincţii pur formale în acest conglomerat de
date, pentru a uşura o viitoare interpretare logică; în momentul de faţJ.
datorită datelor puţine, semnificaţia lor ne scapă. Pe de-o parte L'Xistă
semJ11e ale alfabetului grecesc: H, ~. A, 'Y, X, 0, 9 şi o literă a alfabetului latin: S, iar pe de altă parte un set de sigle a căror semnificaţie nu o cunoaştem: A, *.
Tdtodată se poate stabili o altă distincţie formală între categoriile
de obiecte care poartă astfel de semne - făcînd abstracţie de blocurile
de piatră, a căror situaţie a fost obiectul unor studii anterioare. In acest
sens am avea de a face cu obiecte metalice cu rol productiv (ciocanul,
cleştii şi fierul de plug marcate) şi o altă categorie, mult mai extinsă,
de fragmente ceramice pictate şi nepictate. Comparînd formal elementele
celor două clase se poate observa că de pe fragmentele ceramice lipsesc
semnele de pe unelte, ceea ce ar fi poate valabil şi din perspectiva eventuală a diferenţei de semnificaţii. Unele semne care apar pe vasele pictate şi pe vasP.le nepictate sînt comune celor două categorii, după cum
se poate observa că anumite semne sînt specifice doar vaselor nepictate - se poate hănui, iarăşi, o diferenţă de semnificaţii.

*,

unelte:

qi,

0

CERAMICA PICTATA: H, ~. A, A, 'Y,
ceramică uzuală: //A//

n,

X, II,

9,

X, S

*, K

Dincolo de aceste evaluări formale şi poate sterile, semnificaţia
semnelor rămîne, pentru moment, vagă. Se poate aproxima, în schimb.
asupra rolului lor:
1. semne de olar - indicînd eventual anumite serii de vase dintr-o
cantitate anumită, fiind incizate după ardere.
2. semne de proprietate.
3. măsuri de cap'icitate. Această variantă pare să nu fie cea mai
adecvată, cel puţin în privinţa ceramicii pictate produs delux; de asemenea se pare că procedeul îndeobşte folosit în acest
15
36
37

H. Daicoviciu, în MCA, VII, p. 314.
C. Daicoviciu, în SCIV, VI, 1955, p. 227.
Inf. I. Glodariu.
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gen de marcaje era pictarea semnelor direct pe corpul vasului
- vezi cazul depozitului de amfore din edificiul cu mozaic de
la Tomis 38 .
Dacă este posibih'i o paralelă cu realităţile contemporane din lumea
clasică, ar fi interesant de notat const_atările diferiţilor specialişti sintetizate de S. ReiRach 39 : abordînd problema literelor-grafitti de pe fundul vaselor greceşti, se pare că ele nu au nici o legătură cu denumirea
specifică a tipului de vas, uneori ele indică preţul înscris de fabricant,
alteori reprezintc'i monograme, iniţiale de nume, de asemenea mai multe
vase c:1re poartci acelaşi semn fac, de obicei, parte dintt-un set.
Din toate aceste posibile variante, cea mai plauzibilă în cazul adaptării ci la situaţia de la Sarmizegetusa, şi în stadiul cercetărilor în care
ne aflăm, pare a fi cea potrivit căreia proprietarul îşi marca vasele cu
un semn care-i era specific, sau cea potrivit căreia meşterul indica astfel diferite categorii de produse sau şarje de v,ase după cine ştie ce
criterii.
GENEZA CERAMICII DACICE PICTATE CU MOTIVE ZOOMORFE ,51 VEGETALE: Este un fapt demonstrat că tehnologia cera-

micii pictate cu motive geometrice - cu benzi este un as~ect al influenţei elenistice. Sub impactul acestei influenţe, în tehnică cieci, se naşte
însă un stil de ornamentică vegetală şi animalieră specifică zonei capitalei dacice şi restrînsă ariei acesteia.
Mecanismul exercitării acestei influenţe şi rolul ei în geneza ceramicii zoo- şi fitomorfe poate fi sesizat într-o serie de elemente materiale:
- Existe) o serie de fragmente ceramice descoperite la Sarmizegetusa de evident,i influenţă ţ!recească, atît în forma vaselor cît şi prin
calitatea pastei. Pasta, prin fineţea c>i, este neobişnuită în ambianţa generaFt a ceramicii dacice, chiar a celei pictate. Aceste vase sînt, însci,
pictate grosolan cu motive geometrice lucrate neîngrijit: linii întretă
iate sau paralele, pete de culoare care flanchează aceste linii. Exemple:
kantharos din pastă cenuşie cu anaobă gălbuie, pict-l'lt cu brim - cu
puncte şi baghete, linii în zig-zag, datează din sec. I î.e.n. 40 ; două fragmente dintr-un bol din pastă pălbui roşiatică, cu angobă gălbuie, ne
care s-a pictat o reţea de linii brune 41 ; fragment de perete de vas din
pastă gălbuie, cu angobă alb-gălbuie pe· care s-au
pictat frunzuliţe
brune, sec. I î.e.n. - I e.n. 42 •
- O altă serie de fragmen'te ceramice pictate - foarte puţine de
altfel, vreo 4 dacă socotim şi pe cele deja publicate - reprezinb'i motivul frunzei viţei de vie. Tindem să-i atribuim o provenienţă elenistică
în ceea ce priveşte maniera de tratare, cu atît mai mult cu cit sînt motive pictate policrom. în ceramica pictată dacică există doar exemple
38 A. Rădule~u. Dezvoltarea meşteşugurilor în Dobrogea romană, Teză
de
doctorat. Cluj, 1973, mss.
~•• S Reinach. Trnite d'tpiaranh.iP. grPca1Ie. P:=iri". JIIR'i. p. 450-'!'1.
40 C. Daicoviciu şi colab., in SCIV, VI, 1-2, 1953, p. 167, fig. 16; I. Glodariu,
Importuri e1,..,..;•ticP. .; rnm.tine .• .• o 416, nr. 'r 't?.. ol. YXXIV. Ir ?7112
n I. Glodariu, Relaţiile comerciale .. ., p. 224. nr. 27, 1, pi. XXX, IC 27/1.
42 Idem, pl. XXX, IC 27/3.
70 - Acta Musei Napoce111ll, Toi. XXIV-XXV (1987-1988)
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de bicromie. Piesele în discuţie sînt lucrate cu o deosebită îngrijire, lă
sînd impresia unei mîini sigure şi exersate. Fragmentele acestea distonează în peisajul motivistic şi stilistic al ceramicii pictate dacice. Este
greu de explicat prezenţa lor acolo în afara acceptării ideii impulsului
iniţial dat meşteşugului olăriei pictate de către artizani din lumea elenistică. O altă eventuală explicaţie a acestor elemente decorative prezente cu totul izolat pe fragmente ceramice pictate ar considera motivul frunzei de viţă cu vrej ca un loc comun în construcţia motivelor din
întreaga lume antică, cu atît mai mult cu cît în Dacia era în mod cert
cultivată viţa de vie.
Inclinăm, totuşi, spre varianta influenţei greceşti, avînd în vedere
că este singurul motiv pictat policrom cu nwanţe alese cu grijă şi vă
dind un bun gust remarcabil.
Aceşti factori pasta foarte fină la unele fragmente ceramice,
forma tipic grecească a unor vase şi particularităţile de tratare a motivului de mai sus - par să fie probele implementării artei ceramicii
pictate sub aspectul ei tehnologic de către elemente greceşti prezente
poate în zona capitalei statului dac. Eventualele motive ornamentale
ale lumii clasice pe care le-au adus cu ei, cum este cazul mai sus menţionat, nu au prins teren, autohtonii dezvoltînd o artă picturală pe ceramică proprie, originală, pe gustul lor, poate avînd propriile semnificaţii. S-a răspîndit, în schimb, ceramica pictată cu benzi, mai simplu
de realizat, mai accesibilă din acest punct de vedere - cum pare să
arate prezenţa ei nu numai în Munţii Orăştiei ci şi în alte centre ale
Daciei. Apariţia ei în mai multe puncte ale lumii dacice aproximativ
la acelaşi orizont istoric a fost paralelă. Cert este că doar la Sarmizegetusa meşteşugarii daci, preluînd arta picturii pe angobă şi stilul ceramicii decorate cu benzi, au inovat în motivistică şi au desfăşurat un
stil de pictură zoomorf, vegetal şi geometric figurativ cu totul specific
şi original.
In aceşti termeni, evident ai unei ipoteze, se poate, eventual, explica geneza fenomenului ceramicii pictate cu elemente figurative, aducînd unele precizări acelei sintagme care revine mereu, ,,influenţe elenistice, indiferent pe ce cale s-ar stabili ele". Meşterii daci au încereat
si un alt gen de pictură inspirat din natura care-i înconjura sau din
fondul mitic autohton, motivelor de import preferîndu-le pe cele proprii. Probabil gestul acesta al. olarilor daci a avut la origini caracterul
unui experiment care a prins teren pe măsură ce interesul pentru asemenea produse creştea. Nevoile locale marcate de anumite exigenţe
sporite, mediul oarecum mai elevat au stimulat spiritul creativ, astfel
explicîndu-se apariţia acestui gen de decoraţie doar în regiunea Sannizegetusei.
CONCLUZII DE ORDIN ISTORIC: Ele derivă din caracteristicile
menţionate pînă în prezent. Concepţia generală asupra acestor produse
este că ele au reprezentat elemente de lux - este şi firesc. O confirmă
prezenţa ulciorului pictat de la Feţele Albe într-o aşezare cu atribute
rezidenţiale; succesul unui astfel de produs într-un mediu oarecum mai
rafinat fiind datorat poate şi imitării formei unui vas roman de bronz
poate cunoscut deja. Motivele pictate pe el sint, însă, dacice - dovedind că ele au răspuns de asemenea gustului celui ce şi l-a procurat.
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Ceramica dacică pictată este prezentă şi în acele aşezan sezoniere de
pe platourile Mcleii - fapt întrucîtva bizar, oricare ar fi fost rolul lor
de stini sau exploatări de minereu. Acolo nu puteau locui elemente din
clasele suprapuse ale societăţii dacice, ceea ce ar îndemna spre ideea
că „moda" ceramicii pictate a rezonat şi în medii inferioare. Caracterul
cvasiurban al aşez,1rii de pc Dealul Grădiştii, ansamblul descoperirilor
de aici sugereaz[1 o bunăstare materială care nu este comună altor aşe
zări cunoscute. In mod logic pe terasele special amenajate de pe pantele
Sarmizegetusei locuiau elemente înstărite, cum ar fi de exemplu proprietarii marilor ateliere metalurgice de pe terasa a VIII-a sau din
punctul „Căprăreaţa" 41 etc. Este evident că astfel de personaje puteau
să-şi procure produsel-e unui atelier care executa vase pictate la faţa
locului dacă îşi permiteau achiziţionarea unor produse de import vezi cazul mai sus menţionat al uneltei de lemnar provenite din nordul Italiei.
Găsim printre fragmentele ceramice studiate piese realizate
cu
grijă, rafinament chiar, lucrate cu fineţe şi altele care prezintă stîngăcii
evidente, cu aspect de rebut sau destinate unui public neavizat, mai
puţin pretenţios. Maniera de execuţie este aceeaşi, la fel concepţia motivelor, în ambele cazuri detaliile de execuţie indicînd dacă nu aceeaşi
mină atunci sigur acelaşi mediu de producere. Acest fapt se poate explica fie printr-o specializare în timp a meşteşugarului care într-o
fază mai avansată produce artefacte de o calitate sporită, dar şi prin
ideea unei producţii diferenţiate pentru medii diferite. In stadiul ~tual al cercetărilor prima variantă este cea mai plauzibilă. Oricum
impresia unei arte aflate la începuturile ei este confirmată mereu.
Este sigur că meşterul care realiza aceste vase sau atelierul pe care-l
conducea era specializat în fabricarea produselor respective, timpul pe
care-l necesita prol'.'CSul de manufacturare a lor, destul de complicat,
nelăsîndu-i răgaz pentm alte ocupaţii. Acest aspect confirmă ideea unei
profunde diviziuni a muncii în aşezarea de la Sarmizegetusa.
Ceramica dacică pictată a fost întreruptă în evoluţia ei ce se anunţa
spectaculară de şocul intervenţiei romane, care a pus capăt întregii civilizaţii •căreia îi aparţinea. Ea se înscrie ca un aspect al unei arte barbare originale în peisajul meşteşugului ceramicii pictate contemporane,
greceşti sau barbare, fiind în acest context destul de greu de comparat
cu realizările lumii elenistice căreia ii sîntem noi înşine tributari în
eusturi şi atitudini estetice.
GELU FT,OREA

ANEXA
Se publică în continuarf' o serie de fra.r::mente ceramice pictate pma acum
inedite în majoritate. Am optat pentru acea!;t:i variantă în loc să rediscutăm pe
cele aflate deja în circulaţie în primul rînd pentru a completa setul aflat în
circuitul ştiinţific.
Se vor pune în evidenţă mai jos rezultatele unui studiu cantitativ :il motivelor care apar pe ace.,;tc fragmente ceramice urmări ■ du-sc frecvenţa lor. Pe
43

I. Glodariu, în ActaMN, XII, Hli5, p. 107-120.
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baza unor detalii de execuţ~ şi a particularităţilor specifice se va încerca cla ...
sarea lor în seturi care tind prin înseriere spre o eventuală reconstituire a unor:
secvenţe motivistice .. Menţionăm că această tentativă de tipologie se află
sub
rezerva unor descoperiri viitoare.
Desenele sînt realizate la scara 1 :1, astfel incit socotim inutilă consemnarea
dim<'nsiunilor lor; accentul în descrierea lor va fi aşezat pe motivistici1, cu re~
feriri concrete la reproducerea lor in cadrul planşelor; criteriul de selecţie a
fragmentelor publicate mai jos în limita spaţiului tipografic a fost ca ele să fie
· cit mai reprezentative pentru setul din care au fost alese.
Planşa I: Motive geometrice.
J. Fragmente dintr.:un vas mic din pasta obişnuită ceramicii pictate, de
foarte bună calitate, acoperit cu angobă alb-gălbuie. Vasul este decorat cu două
brîie reliefate. flancate de cîte două fine cane:luri care împart corpul va<;ului în
trei registre. Pictura este realizată ln culoare cafenie. Vasul a fost an; secundar.
Decoraţia constă din motive geometrice zig-zaguri simple sau fluncate de
puncte, precum şi dintr-un motiv care ar putea reprezenta stilizarea unei corole
·florale, dar care aduce şi cu siluetele unor insecte puternic stilizate.
2. Fragment de vas de tip „ploscă" de dimensiuni mici, cu tub de formă
rectangulară avind canalul rotund. Tipul vasului este de inspiraţie greco-romană.
O analogie apropia.tă în ceea ce priveşte tipul de vas o reprezintă vasul-,,ploscă"
de la Feţele Albe - asemănarea rezidă doar în tipul vaselor, cletaliil.e nu corespund. Silueta celui pictat de la Sarrruzegetusa prezintă o „carenă" in zona
mediană. de asemenea o îngroşare sensibilă a peretelui in zona tubului
care
-este pătrat la exterior faţă de cel de la Feţele Albe - tub cilindric. Dimen,~i unile vasului pictat sînt, după cum se poale constata, mult mai mici.
Decoraţin recurge la motive g-eometrice: · zig-zaguri
şi linii
flancate .de
puncte; pictura este :realizată cu o deosebită îngrijire cu culoare roşie pe angobi:t
. alb-gălbuie.
3. Toartă de vas fragmentară; pastă de bună calitate; poartă o canelură
transversală accentuată pe faţa exterioară; decoraţia este realizată cu culoare
caflmie pe angol:>ă albă şi constă dintr-o dungă longitudinală mai lată într-o
parte, îngustîndu~e treptat spre cealaltă extremitate. <!'.ele patru registre obţi
nute prin întretăierea canelurii cu linia longitudinală sînt umplute cu ,,picături"
de culoare, alungite, orientate in diferite direcţil.
4. Vas mic, tip bol, de inspiraţie elenistică, cu fund inelar, Este realizat din
pastă de bună calitate purtînd angobă alb-gălbuie. Este pictat cu culoare brună
,cu o linie continuă deasupra inelului şi cu zig-zaguri în anumite zone.
,
Poartă pe fund, incizat după ardere, semnul
A, ceea ce indică cu proba-:bilitate Jocul de descoperire: terasa a VIII-a de pe Dealul Grădiştii.
Planşa II: Motive vegetale. ,Tip motivistic frecvent: din totalul de 212 fragmente ceramice cu decoraţie vegetală însumează vreo 40 de piese. Motivul ~
desfăşura, probabil, pe corpul vasului sub formă de vrejuri purtind frunze mari,
lanceolate, umplute cu puncte de culoare, apar şi volute a5ociate cu palme~e
.(nr. 3).

Toate fragmentele ceramice a5tfel decorate poartă pictun1 cu culoare roş[e
P" angobă alb-gălbuie. Multe fragmente ceramice au fo,t suptt<;e unor puternice
arderi secundare. Motivele sînt trasate în prealabil, în ~eneral
respectîndu-se
tra~eele.
l'lan~a /li:
1-4. Motive freC\·ent întîlnite şi aproximativ constante în tratare rL:prezinUi cca. 40 piese din cele 212.
Sînt motivele denu·mite de M. Dărăbanţ ..frunze ele ferigă" ~i reurezinl{t
·probabil elemente vegetale reprezentate prin două linH . flanc:-ite de puncte ce
pornesc dintr-o origine comună (nr. 1, 2) şi care se amp:iiic,-i pe mihur[t ce ,~e
îndepărtează de punctul
prafaţa vasului sub forma

de pornire şi una de cealalUi. Proh;i hi! acopereau suunor ghirlande. ·
MotivP'.e sint pictate cu roşu pe angobă alb-gălbuie ':'i ~înt Iurrale, în ·gpnera~, cu ffi'J 1 .'i în~--: ;-~e.
5--~- I 1.l, ,, ,,,1 ti:iu: moliv.islic cel mai frecvent, n·pn•zinl<"i ce;, 50 de pil"·,,,
,din cele 21~. El îmbra.,ă corpul va~ului, sau o parte clin el, intr-o reţea de tije
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dublate de puncte, apar

şi

palmete sau motive circulare pictate compact (nr. 5)

Se remarcă îndeosebi grija cu care sint ele lucrate creind un efect estetic plăcut prin
roşie aplicată
Planşa IV:

culoarea

compact pe angoba

albă.

1-6. Motivele circulare ele ar putea fi clasificate drept motive geometrice figurative sau drept motive vegetale în funcţie de interpretarea lor ca fiind
stilizări solare sau stilizări de corole ori inflorescenţe (de ex. nr. 4).
Sub raport cantitativ ele însumează vreo 16 piese din 212. Ele apar asociate
cu benzi şi alte motive geometrice (nr. 1, 2). Fragmentul nr. 3 nu poartă motive
circulare, însă prezintă asemănări cu celelalte, motiv pentru care l-am integrat,
nu fără rezerve, alături de acestea.
Slnt realizate prin trasare cu compasul pe angoba uscată în prealabil şi
apoi pictate cu culoare roşie pe fond alb sau alb-gălbui.
Planşa V:
1-4. Ar putea fi încadrate grupului precedent ilu~trat prin pi., IV şi credem
că reprezintă inflorescenţe stilizate. De remarcat fragmentul purtînd numărul 4
care este exemplul citat de bicromie - contururile pictate cu roşu şi interiorul
.,tijei", care susţine cercul, cuprinde culoare galben-portocalie aplicată compact.
Celelalte sînt realizate cu culoare roşie pe fond alb sau alb-gălbui. Multe poartă
urme de ardere secundară.
5-8. Aceste fragmente ceramice poartă
decoraţie
vegetală
reprezentînd
· frunze susţinJJte de pedunculi, unele avînd nervuri accentuate (nr. 6, 8) sau ce!'curi purtînd unul sau mai multe puncte (nr. :7, 8). Sînt realizate cu culoare roşie
pe
fondul angobei alb-gălbuie cu tuşe elegante, precise (remarcabilă fineţea
reţelei· de nervuri de pe fragmentul cu nr. 8) şi într-o manieră mai realistă decit cele înregistrate pînă acum. sugerînd reprezentarea unor plante ierboase de
pădure purtînd flori sau fructe {nr .. 7, 8).
Planşa VI: Motive zoomorfe. Ele reprezintă din totalul de 360 de fragmente
ceramice pictate în stil figurativ circa 60 de piese.
Asociate cu motive geometrice (benzi şi un motiv care sugerează transpunerea picturală a brîului crestat - v. nr. 1, 2), vegetale, acest din urmă caz
poate fi surprins în reprezentările de pe fragmentul ceramic cu nr. 5. Realizate
cu fineţe şi grijă pentru detaliul cu rol estetic (v. nr. 1-2), prin pictare cu culoare roşie - nr. 1, 2, 5, sau cafenie - nr. 3, 4, pe fondul alb sau alb-gălbui al
angobei.
1-2. Fragmentul ceramic·. cu nr. 1 a mai fost publicat de M. Dărăbanţ in
studiul citat - adăugăm celălalt fragment spre reîntregirea motivului. Se observă
opoziţia afrontată a siluetelor zoomorfe. Subliniem bogăţia de
elemente
care
aduc, în concepţia arti5tului, un spor estetic - puncte şi linii - încărcînd astfel
motivul. Se poate opina în ceea ce priveşte siluetele zoomorfe că ne aflăm îh
faţa unor animale fantastice, însă naivitatea desenului şi lipsa lui cie acurateţe
pot să a5cundă o eventuală reprezentare a unui animal cunoscut, mult stilizat.
Acele „coarne" din fruntea patrupedului ar putea reprezenta, în această ordine
de idei, urechile, după cum ghearele, coada, întreaga alură sugerează un carnasier.
Fragmentul cu nr. 1 este prost păstrat - îl reproducem aici, de această dată
în mod corect, respectîndu-i dimensiunile. forma şi dec;oraţia exactă; menţionez
c,î linia punctată reprezintă completarea desenului şters pe baza traseului zgîrint
pe angobă înaintea pictării lui.
::-4. Reprezintii siluete suficiPnt de recognoscibile, credem că reprezintă
dini sau lupi.
. 5. Este o buză de va<; purtînd o dc·coraţie in'.c,·ps:inllt: c ~iluetă de anim<1l,
- probabil dC' pr:id{1 dupt1 ghearele pe care mr~tnui :1 \; :1~1'. ~ii le accentueze, nflat
1n sa't sDrP o •.t,·u:·tur:1 care are asem:1nC1ri cu e 1 c·m,cnl; 'e vegetale nrin rozeta
din drf ,i P"i:~ ,·ci:u·.·.';c <·,:,,., ,ugerN1/(1 fnmz, .. F·,:· ,;in':11rul exemr:ilu în cane
se se-izeazii o ;i;:;u,!in? ,uli]in:.iUi ,1 reun,zH1:~,,-;·,·:· zf1t1' ,rf,: fotă de alle e!emen'..' dec'ir;1, :,·,, t•·;•c·înd llf",te pr17i(i:1 afronht,i cll'i:t 1m·n· imiat.:i. 1\cest fragment
,esle exemp!u' c:i:·,, m-·1 rlderminat ~ă înclin spn· e,·enit::1ia ipoteză potrivit că
rei,1 unele din ac-,•-1p fr.,gnwnte ceramice ar ilustra „epic" e:emente ale unui fond
mi li:: autohton ci,. krma basmelor r te ...
De rPni:1rC':1'. LllJLlll curios cii între e!ementelc decrll'ative zoomorfe nu am
înlîlnit animale dome~tice - cu excepţia ciinelui sau lupului şi a unui element
avimorf care aduce vag a ra'.ă sau ghcă.
0
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Planşa VII: reprezintă elemente avimorfe şi zoomorfe. Sint realizate
cu
c-uloare roşie - nr. 3, 5 şi cafenie - nr. 1, 2, 6. De remarcat fragmentele 1 şi 2
'care par a reprezenta păsări ce stau pe o ramură, de asemenea fragmentul 2 care
pare că reprezintă o raţă sau o giscă,
lntr-o manieră slJI1)rinzător de realistă este redat piciorul posterior al unui
cervideu realizat cu roşu ;iplicat compact - de data aceasta s-a renunţat la sistemul ele umplere a contururilor cu puncte.

LA POTERIE DACE PEINTE AUX MOTIFS VEGETAUX ET ZOOMORPHr!~
DU MUSEE D'HISTOIRE DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
L'etude traite de la poterie dace peinte aux motifs vegetaux et zoomorphes
d'un point de vue nouveau, exhatLc;tif; le phenomene de la poterie dace peinte est
interprete a partir des sites archeologiques ou on a decouvert Ies tessons, ce qui
permet de detacher des informations sur leur caractere et leur chronologie, L'etude
a la suivante structure: 1. l'histoire des recherches sur ce probleme; 2. l'importance de l'etude de la poterie dace peinte: 3. le caractere des sites ou elle a ete
trouvee; 4. la technologie de la poterie dace peinte; 5. l'analyse stylistique de la
decoration; 6. conclusions d'ordre historique.
A !'origine de cette etude se trouve une recherche statistique sur l'echantiJlon des pieces qui se trouvent dans Ies depots du Musee d'Histoire de Cluj. derouvertes sur Ies terrasses du grand complexe dace de Sarmizegetusa (Grădiştea
Muncelului, dpt. Hunedoara), la capitale du roi Decebal, et dans Ies habitats environnantes: Feţele Albe et Meleia.
La classification des motifs ornementaux est la suivante: motifs vegetaux 212 pieces: motifs geometriques - 35 pieces; motifs womorphes - 60 pieces.
La poterie dace peinte aux motifs figuratifs est differente de celle peinte a
rayures - celle-ci temoignant de l'influence hellenistique certe - par l'originalite indiscutable de la decoration vegetale et zoomorphe confirmee aussi par l'absence des analogie; pour ces motifs. La conclusion qui s'impose est que dans cet
art de la peinture vegetale et zoomorphe dace il n'existe aucune !nfluence, la
seule source d'inspiration etant la tradition locale. Cette maniere zoomorphe et
vi'getale est rencontree exclusivement dans la region de la capitale dace; sa
chronologie est tres courte: la seconde moitle du premier siecle av. J. C. jusqu"â
l'annee 106 de notre ere, date de la conquete romaine: la maniere de decorer amc
bandes tracees sur le corps d'un vase se retrouve dans phssieurs sites de la Dacie.
Quelques tessons peints portent des lettres grecques incisees; îl s'agit des
monogrammes de proprietaire ou des marques de maître potier.
La conclusion finale qui s'impose est que la poterie dace peinte aux motifs
vegetaux et zoomorphes est une creation des artisans daces des Monts d'Oră.ştie
(le centre de I'lttat dace durant de la periode du Jer siecle av. J.C. au commencement du IIhne siecle de notre ere), elle est apparue dans l'atmosphere des relation.,; multiples que la Dacie entretenait avec le monde hellenistique par
exemple Ia technique de peindre sur !'engobe.
La poterie peinte dace appartient d'une facon originale aux produits simiJ;iires des civilisations barbares de !'Europe contemporaine: la poterie peinte celtique ou celle de l'espace iberique; son existence atteste le niveau de developpement assez ~leve de la civilisation dace a son epoque classique et dans Ia re«ion de sa capitale.
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ClTEVA OPINII PRIVITOARE LA ORIGINEA ŞI
NOBILIMII ROMANE DIN BANAT
(sec. XIV-XV)

EVOLUŢIA

Originea, ascensiunea şi afirmarea elementelor înnobilate române·
din Transilvania se încadrează într-o problematică de mare importanţă
a istoriografiei noastre medievale. Existenţa unei asemenea structuri
sociale superioare româneşti este acceptată de istoriografia nouă, contro-.
versele manifestîndu-se însă în jurul originii ei, precum şi al evoluţiei
după momentul înnobilării. A fost această nobilime rezultatul evoluţiei
structurilor suprapuse române.şti în secolele XIV-XV, sau a fost O·
creaţie impusă din exterior? Ascensiunea ei în treapta nobiliară a desprins-o decisiv din mijlocul comunităţii româneşti, sau această nobilime română a continuat să fie reprezentanta populaţiei româneşti în
cadrul feudalismului oficial? La aceste două întrebări esenţiale vom
căuta să răspundem în lucrarea de faţă.
In cazul originii, ascendenţa cnezială a multor nobili români apare-indiscutabilă, această realitate fiind sprijinită de o relativ bogată bază
documentară din secolele XIII-XIV. Perioadă de mari transformări în
situaţia social-juridică şi economică a societăţii feudale din Transilvania, impunerea pe tronul Ungariei a dinastiei de Anjou prilejuieşte prefaceri însemnate şi în sînul categoriei cnezilor. Numeroşi cnezi vor fi
înnobilaţi, constituind o categorie importantă de cnezi nobili (,,nobiles
Kenesi") în Maramureş, Banat şi Haţeg, regiuni mărginaşe, în care elementul românesc s-a conservat aproape nealterat1.
Opinia lui H. H. Stahl, potrivit căreia cnezimea şi-ar avea originea
in nobilimea gentilică a populaţiilor migratoare, suprapusă obştilor sf1teşti locale2, apare, în acest context, lipsită de temei. De altfel, însuşi
autorul va reveni parţial asupra afirmaţiei, acceptînd posibilitatea apariţiei unei clase feudale în interiorul obştilor libere, în legătură cu prestaţiile plătite migratorilor. Istoriografia românească este astăzi unanimă
în a situa originea cnezilor în interiorul comunităţilor săteşti libere,
existînd însă două orientări principale: una ce subliniază originea lor
gentilică, deci, de la început ereditară, şi alta ce consideră originea lor
din instituţiile administrativ-judecătoreşti iniţial elective, ale comunităţii săteşti3. In fapt, priviţi iniţial, ca şi conducători de comunităţi patriarhale, principiul eligibilităţii cnezilor apare pe deplin justificat, în,
1 Ştefan

Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Cluj, 1971, p. 208.
H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. I, Bucu-reşti, 1958, p. 31.
3 Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970.
2
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virtutea criteriilor ce decurgeau firesc din obiceiul pămîntului 4 • Calitatea lor de fruntaşi ai satelor şi de fondatori de multe ori ai .!cestora a
făcut ca cnezatul să se transforme cu vremea într-o instituţie ereditară.
Momentul decisiv al structurării categoriei cneziale şi al ascensiunii
cnezilor înnobilaţi prin diplome regale îl constituie secolul al XIV-iea,
ce corespunde unor transformări mai accentuate în cadrul structurilor
soiciale transilvănene. Venirea la putere a dinastiei de Anjou aduce cu
S!ine o politică de restructurări în societate, prin crearea unei noi nobilimi, restructurare care trebuia să vizeze în mod necesar şi cnezimea
română, mai ales în acele zone ale Transilvaniei unde românii îşi păs
trează aproape nealterat vechiul statut de libertate, chiar dacă drepturile lor consfinţite de tradiţie nu erau garantate de nici o semnăt:.iră
regală. In acest perimetru geografic şi socio-politic se încadrează
şi
Banatul secolelor XIV-XV.
In :iwrioada anterioară, cu toate că Ungaria fusese un stat catolic,
cu structuri feuda1e de tip occidental, regii arpadieni s-au văzut siliţi
în general sc'i recunoască tacit organizarea socială a populaţiei româneşti, bazată pe vechiul drept cutumiar (acel „ius valachicum"), precum şi vechea credinţă românească. In acest context social, fund1.•.-mentul proprietăţii funciare avea un caracter alodiali. Noua_ dinastie
va încerca să schimbe această stare de lucruri astfel încît criteriul ~onfesional nu va rămîne singurul criteriu de diferenţiere etnică 6 • · Noul
:rege, venit din Occidentul feudal ca purtător al celor mai pure principii ale dreptului feudal, era decis a le impune riguros în cadrul general
românesc, în încercarea sa de afirmare a autorităţii regale. Or, fundamentul acestui drept era noţiunea de „dominium eminens'', dreptul d~
proprietate al suveranului, suprapus asupra ţării. Din această cauză, lupta
între normele de drept tradiţionale ale cnezilor şi noile principii feu.:.
dale occidentale, bazate pe do~umentul ~~ris de conferire regală, aveu s,"i
fie deosebit de accentuată.
De fapt, criteriul social-politic în care erau confruntate structurile
so~iale bănăţene la sfîrşitul secolului XIV şi începutul secolului XV era
deosebit de complex. Suferind vexaţiile sociale şi confesionale determinute de diplomele regale din 1366 şi 1428, a~ensiunea cnezilor rom[mi
părea compromisă definitiv. Situaţia lor reală de posesori ai vechilor
moşii strămoşeşti era periclitată de faptul că ei nu beneficiau de o recunoaştere oficială. In plus, se nega elementelor necatolice dreptul de a
dFţine proprietăţi funciare. Ceea ce se impunea, d('ci, cu necesitate cnezilor bănăţeni, era obţinerea recunoaşterii lor oficiale, pe temeiul unor
diplome regale. Şansa· cnezimii române de a supravieţui şi evolua a fost
iminentul per~col turcesc ce ameninţa fruntariile de miazăzi ale regatu„
lui, precum şi interesul deosebit pe care l-a acordat Iancu de Hunedoara.
promovării acestei categorii q1.eziale, în opera sa de constituire a frontului creştin antiotoman. De remarcat este şi sprijinul acordat de cnezii
bănăţeni puterii centrale în conflictele acesteia cu marea nobilime; eloc4 Ce consta
în însemnătatea economico-politică a cnezului, în calităţile lui
morale.
5 Dan Gr. Pleşia, La noblesse roum.aine de Transylvanie. Struct11.re et evo.lution. în RRH, 3, 1987, p. 188.

a Ibidem.
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ventă este partYciparea unor cnezi bănăţeni alături de Sigismund de
fLuxemburg, la înăbuşirea revoltei marilor baroni maghiari din anul
1403. Atît în vremea lui Sigismund de Luxemburg, cît mai ales în timpul
lui Iancu de Hunedoara, numărul înnobilărilor cneziale cunoaşte un salt
spectaculos; prin meritele lor militare deosebite, o bună parte a cne:zimii a reuşit sc"1 urce prima treaptă în ierarhia feudală oficială. Nu exagerăm atunci cînd afirmăm că meritele militare ale cnezilor români
bănăţeni au fost, în bună parte, hotărîtoare în procesul lor de înnobilare.
Acest proces de transformare a calităţii lor juridice s-a fă,cut de
faut în nrma coliziunii interes1>lor cne,:ilor cu cele ale suveranului, ,,prin
intermediul concesiunii feudale, al donaţiilor regale, prin întărirea iD
propriile posesiuni strănroşeşti" 7 • Puterea centrală a fost mai tolerantă faţă de instituţiile autohtone din !Banatul aflat într-o zonă periclitată de presiunile externe. ,,De fapt. pi;-• înn~w~, 'rW4 români bănă
ţeni nu şi-au modificat statutul economic şi ·social, ei rămînînd aceiaşi
posesori funciari. st,'ipîPindu-şi vechile moşii după rînduiala vechiului
,.,ius Keneziale". Dacă din punctul de vedere al dreptului românesc nobleţea decurgea automat din faptul că aceşti cnezi aveau proprietăţi
funciare, d11pă dreptul feudal occidental, nobleţea era legată în mod
,obligatoriu de un act ele conferire regal 8 • Dacă prin această recunoaştere
„cnezul şi-a pierdut în folosul regelui situaţia sa rudimentar politică, dar
"independentă", în schimb „prin recunoaşterea autorităţii suveranului
posesiunile lui funciare se măresc şi se legalizează prin actul regal" 9 •
De altfel, diploma regelui Ludovic I din 28 iunie 1366 făcea o distindie dară între cnezii· recunoscuţi şi cei asimilaţi unor simpli juzi
1,.villici"), statuînd ca mărturia fiecărui cnez întărit în cnezatul său printr-1.m act regesc să fie socotită echivalentă cu cea a unui adevărat nobil 11.
Dioloma interzicea în acelaşi timp elementelor necatolice de a mai po-seda pămînt în viitor11 • Este dificil de precizat măsura în care s-a apli-ca1i această hotărîre regească, dar este cert că latura sa net restrictivă
â fost adesea eludată. Ioan Bogdan, de pildă, susţinea că, odată înno'lbilaţi, aceşti cnezi încetau să mai fie români. ,,Fie de bună voie. fie
-siliti de dispoziţiile date de Ludovic şi confirmate de Si~ismund în 1428,
-ei trec la catolicism pentru a-şi putea păstra domeniile" 12 . Problema ma.
este d@loc simplă, tocmai din lipsa unor izvoare documentare relevante_
A accepta o catolicizare masivă a cnezimii române înnobilate este o
ipoteză la fel de hazardată ca şi respingerea totală a unei asemenea
transformări. Fenomenul catolicizării prin înnobilare a fost desigur pre-zent şi în rîndul elementelor nobile bănMene, însă nu într-o proporţie
'COvîrşitoare, cel puţin pentru secolul XIV. Cnezii români reuşesc, în
parte, renunţînd cu vremea la confesiunea ortodoxă, să obţină recunoaş
terea oficială, cu titlul de nouă donaţie. a dreptului de stăpînire asupra
·cnezatului, trecînd apoi în rîndul cnezilor nobili, deci privilegiaţi prin

]). 96.

; Dinu C. Arion, Cnezii români. Contribuţii la studiul zor, Bucureşti, 19311;

~ D. Gr. Pleşia, op. cit .. p. 190.
~ D. C. Arion, op. cit., p. 102.
:w Stefon Pa5cu. op. cit., voi. III.
11

--p. 12".
12

p. 55.
E. Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor,

I/2,

nr. LXXXIV,

Ioan Bogdan, Despre cnejii români, în Scrieri alese, Bucureşti, 1968, p . .185..
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hotărîrea puterii centrale, care înlocuia tot mai des dreptul cnezialt 3 ,
Asemenea exemple concrete de nobili români trecuţi la catolicism apar
într-un document din anul 1455, an în care cîţiva membri ai famUei
nobile de Măcicaş sînt consemnaţi ca aderenţi la ordinul minorit 14 . Nu
mai puţin adevărat este şi faptul că întîlnim şi fenomenul invers, de
reconvertire la confesiunea ortodoxă, cu riscul pierderii moşiilor. Este
cazul nobililor români Mihai şi Nicolae de Poreca din districtul Mehadiei, cărora regele Vladislav al II-lea le confiscă moşiile datorită faptului
că au revenit, în anul 1500, la confesiunea străbună 15 . Putem presupune
că un îndemn apreciabil în această opţiune a cnezilor a fost dat şi de
Conciliul de la Florenţa din 1439, unde se decidea reunirea celor doliă
confesiuni creştine. Efectele lui nu trebuie însă supradimensionate; ,,unirea" a avut loc acolo unde interesele feudalilor români o cereau, acolo
unde, din raţiunile mai sus amintite, cnezii români s-au viizut nevoiţi să
se adapteze la anumite cerinţe impuse de regalitate.
Mutaţiile de conştiinţă ale acestor români nu u·.1 avut însi'i efecte
generale şi decisive pentru destinul lor etnic. Cnezul, transformat prin
diplomă regală în nobil, a continuat, indiferent da,~i'i s-a catolicizat sau
nu, să fie cnez în satul său, îndeplinindu-şi atribuţiile şi exercitîndu-şi
drepturile de stăpînire după legile nescrise ale locului. Nu putem accepta ipoteza după care, prin înnobilare, toţi cnezii s-ar fi desprins complet de masa supuşilor români, penetrînd în c::ctc;-'or;a nobililor mc1gMari,
cdci, şi atunci cînd sînt înnobilaţi, situatia economică şi ,.tnre:1 lor j'-:ridică şi socială rar depăşeşte treapta inferioară a ierarhiei nobiliare;r,_
Relaţia cnez înnobilat-supuşi, din perspectiva social-economică, nu
ne este suficient de concludentă din urmărirea documentelor, deoar:cce
ac:estea consemnează cu precădere probleme d2 di·ept public. Evenhial~le
înţelegeri scrise sau consemnări de dări, ce ţin de dreptul privat, sînt
practic aproape inexistente în evul mediu. Din formulările înscrise în
documentele ce atribuiau cnezilor anumite posesiuni împreună cu pertinenţele lor şi cu obligaţiile pe care acestea le incumbă putem ded :ce
însă faptul că şi aceşti cnezi recuno91euţi sau înnobilaţi î~i exerc;tau direct
autoritatea asupra supuşilor, de la care percepeau diferite dări, ce se
inscriu în obligaţiile generale feudale. Ac~astă situaţie particulară este
pe alocuri rezultatul unei duble ierarhizări în societatea românească bă.:.
năţeană: cnezii împreună cu „iobagii" lor sînt, la rîndul lor, subordonaţi
noilor stăpîni de moşii, cetăţilor şi regelui 17 . Faptul că asemenea obligaţii nu sînt consemnate în scris nu trebuie să ne mire; asemenea obligaţii apăreau ca fireşti pent~u epo~a respectivă, ele nem~inecesitînd o
consemnare specială.
Mărturii documentare privind adunările cneziale ca instituţii
din Transilvania în sec. XIV-XV, în Revlst, 34, 1981, nr. 11, p. 2099.
14 Hurmuzaki, op. cit., II/2, nr., XL VI, p. 57.
Idem, nr. CCCLXXVI, p. 448.
.
• Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lm
Iancu de Hunedoara, în Studii .~i cercetări de istorie, VII, 1957, nr. 1-4. p. 38.
1 7 L A. Pop, Statutul cnezilor supuşi pe domeniile feudale din Transilt•ttnia
în sec. XIV, în Societate medievală şi modernă românească, Cluj-Napoca, :SH5,
p. 104.
11

Ioan A. Pop,

~neşti
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O altă atribuţie importantă a cnezilor nobili. decurfînd la rîndul ei
din vechiul drept cnezial, este şi exercitarea prerogati-velor judecătoreşti
asupra supuşilor. Uneori cnezii îşi exercitau acest drept în urma întemeierii unor noi sate prin roire, sate cc li se atribuiau apoi ca posesiuni,
şi în cadrul cărora pricinile de judecată intr2.u în atribuţiile cnezilor, cu
excepţia crimei, a furtului şi a tîlhăriei. Astfel apar în anul 1352 Iuga
şi Bogdan de Mîtnic, ca populînd valea Mîtnicului, teritoriu ce le va ifi
conferit de comitele de Caraş împreună cu dreptul de jurisdicţie asupra locuitorilor 18 • Aproape un secol mai tîrziu, în anul 1440, familia de
Mîtnic, înnobilată între timp, se va număra printre membrii „adunării
nobililor. cnezilor şi altor români din districtul Sebeş" (,.universitas nobilium, Keneziorum et aliorum olachorum de districtu Sebes")1 9 , adunare
judecătorească ce reunea în cadrul instanţei de judecată cnezi nobili şi
nrci1nnobilaţi alături de oameni de rînd. Hot{1rîrile acestei adunr:ri se
obiectivau în documente cu valoare probo.torie, deseori întărite cu sigiliu
Fiipriu.
Practic, procesul înnobilării s-a realizat în general fie prin confirmări şi reconfirmări ale cnezilor în fostele lor posesiuni în baza unor
acte regale 20 , fie prin donaţii regale iniţiale, cînd unor cnezi le-au fost
d.:iruite cu titlu nobiliar anumite posesiunP 1 . Primul caz este cel mai
frecvent, deoarece el presupunea o procedură simplă, d2 recunoaştere
ofr:::ială a unei realităţi existente. De fapt. prin donarea unui cnezat sau
prin confirmarea cnezului în stăpînirile sale regalitatea nu pierdea nimic.
dt::oarece în cadrul acestei donaţii se percepeau aceleaşi dări şi se prestau
aceleaşi servicii. Se considert în general aceste donaţii ca fiind „moduri
comode de a-i răsplăti pe cnezi şi de a-şi asigura credinţa lor" 22 • Aceşti
cnezi asimilaţi cu nobilii, în formulele actelor ce constituiau titlurile lor
de proprietate, nu apar în marea majoritate a cazurilor ca mici proprietari rurali, ci ca proprietari a mai multor sate, şi, cîteodată, chiar propr.ietari ai unor domenii întinse. Un: exemplu concludent îl constituie familia nobilă de Bizerea, care deţinea nu mai puţin de 14 sate în anul
1433 21, pentru ca în anul 1495 numărul lor să ajun.Qă la 24 de sate în
districtele Sebeş şi Bîrzava 24 . Odată pătrunşi în ierarhia nobiliară, descendenţii cnezilor români b{inăţeni se vor comporta asemenea feudalilor
oficiali: vînd şi cumpără moşii, le zălogesc, îşi însuşesc prin uzurpare pă
minturi ale obştilor sau obţin noi danii din partea regelui!! 5•
Hurmuzaki. op. cit., I /2, nr. XXI, p. 28.
Pesty Frigyes, Krass6 v6.rmeqye tărtenete, III, nr. LV, p. 44-4G.
20 Hurmuzaki, op. cit., nr. DLXXXVI, p. 683. Regele Vladislav dăruieşte cnezilor români Nicolae Turcin de Gamza şi Mihail de Cornet trei părţi din satele
Berzasca, Ohaba şi Ohabiţa din districtul Lugojului, drept recompensă pentra
serviciile mi_litare, ordonind capitlului din Arad să-i introducă în posesiunile acestor moşii.
21 Idem, nr. DLI, p, 649. Regele Albert confirmă pe nobilii români Mihail ş,i
Bl:c:~ de Ciorna în posesiunile lor din districtul Mehadiei, posesiuni primite de la
Sigismund de Luxemburg în anul 1436 pentru credincioase slujbe (vezi Hurm1'zaki, op. cit., nr. DXV, p. 609).
22 Ion Băltariu, Vechile instituţii juridice din Transilvania. Contribuţii la isteria dreptului român, Arad, 1934, p. 188.
23 Hurmuzaki, op. cit., nr., CCCCLXXXV, p. 583.
2 t Idem, II/2. nr. CCCXXVIII, p. 368.
23 Ştefan Pascu, Voievodatul ... , III, p. 53.
1~
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Secolele XIV-XV cunosc ascensiunea unui mare număr de familii
nobile bănăţene, ale căror antecedente cneziale aparţin secolelor anterioare (sec. XII-XIII). Pentru unele din aceste familii, momentul înn~bilării este cunoscut din punct de vedere cronologic, el fiind atestat
documentar. De exemplu, familia cnezilor din Temesel apare în 1387 cai.
stăpînind cu drept cnezial moşia Valea 26 , pentru ca trei ani mai tirziu,
în 1390, să fie reconfirmată în vechile ei posesiuni în calitate de familie
nobilă, prin actul regal acordat de Sigismund de Luxemburg 27 . În cele
mai multe cazuri, însă, această oficializare a unei stări de fapt nu este
cunoscută documentar, fie datorită pierderii documentului, fie datorită
faptului că această calitate de nobil a cnezului era recunoscută în mocf.
tacit de rege, precum şi de alte foruri. In această categorie intră familia
de Mîtnic, care am văzut că a fost atestată documentar pentru prima
dată în anul 13522 8 • In 1376 ea apare direct ca familie nobilă, judecîndu-se cu locuitorii oppidum-ului Caran într-un proces de hotărnicire 29 .
O evoluţie similară cu cea a acestei familii o cunosc şi familiile nobile
de Bizerea, Măcicaş şi Ciorna, toate numărîndu-se printre familiile r.obile ce au jucat un important rol social-economic şi politic în perimetrul Banatului. Trebuie remarcat faptul că atît donaţiunile iniţiale, cît
şi confirmările şi reconfirmările s-au efectuat nu numai în beneficiul",
titularului, ci şi al descendenţilor, ereditatea pe lini.e bărbătească apărînd'.
a fi regula generală a succesiunii şi în cadrul familiilor cneziale înnobilate.
Concluzionînd, putem afirma că procesul de înnobilare a -cnezilor
bănăţeni, prin oficializarea în act regal a unei realităţi existente, a mar:_
cat sfîrşitul unei evoluţii ascendente a structurilor superioare româneşti.
Contextul social-politic al secolelor XIV-XV a favorizat o aseme:'.ea
evoluţie a cnezi.mii bănăţene. Trebuie să remarcăm însă că înnobilarea
n-a marcat o transformare esenţială în statutul social-economic al cnezu-.
lui; doar necesitatea de încadrare a cnezimii române în normele dreptt-lui
feudal occidental i-a determinat opţiunea în sensul recunoaşterii oficialea statutului ei, recunoaştere ce în bună măsură s-a datorat merite~orrnilitare deosebite ale acestor structuri superioare româneşti. În nici un.
caz nu putem vorbi de o desprindere a cnezului înnobilat de comunita-tea ram,înească, chiar dacă el se va catoliciza cu timpul. Nobilii romJ.ni
î~i vor exercita direct autoritatea asupra supuşilor lor, păstrîndu-şi nedlterate prerogativele ce le erau transmise de strămoşii lor d~ sorgi;-:te·
cnezială.

LIGIA BOLDZA

s Hurmuzaki, op. cit., nr. CCXL, p. 301.
Idem, nr. CCLXX, p. 331.
Vezi nota 8.
• Hurmuzaki, op. cit., nr. CLXXXIII, p. 235.
!'1
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QUELQUES OPINIONS CONCERNANT L'ORIGINE ET L'EVOLUTION
DE LA NOBLESSE ROUMAINE DE BANAT (14e-15e SIECLES)
(Resume)
.-\iJr-:-, ,1':oir passe en r0vue Ies documents se referant ;\ la nobilitation des
cnezes roumains, on discute la mesure dans laquelle cette categorie est restee liee
?. la rnou'.ation roumain,· de Transylvanie. A cet egard on reprend quelque~-unes
des attributions juridiques et l'etat social de ladite categorie. L'auteur emet l'opinion que la nobilitation des cnezes roumains de Banac marque l'acheve:ment de
1·evolution ascendanle des struclures superieures roumaines.

ITALIA LA 1850, IN CONŞTIINŢA PUBLICA
A SOCIETAŢII ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA

In mod tradiţional, Italia a constituit pentru romam o sursă de
viu interes, întreţinut în permanenţă de influenţe rodnice şi o constantă
simpatie. Această deschidere fertilă, cu impHcaţii practice şi afective,
faţă de fenomenul italian, a generat în conştiinţa publică românească
o imagine distinctă asupra Italiei, plasarea acestei entităţi politico-culturale pe o anumită treaptă a unei ierarhii valorice. Ca şi componentă a
spiritualităţii româneşti, imaginea .Italiei a beneficiat mereu de un statut
privilegiat, asigurat de sentimentul permanent al originii com:me şi al
solidarităţii neo-latine. Această perspectivă generală se exprimu îns5, în
cazul particular al societăţii româneşti transilvJnene de la jumJtatea
secolului al XIX-lea, într-o manieră specifică, primind o extensiune remarcabilă în comparaţie cu perioada precedentă.
Pentru a vedea cum se prezintă această imagine am folosit aici o
sctie de mărturii directe, suficient de comistcnte ca semnificaţie şi volum, constînd din relaţii de ,călătorie şi corespondenţă din Italia în epoca
vizatii 1 . Această categorie de surse are avantajul de a contura mesajul
italian direct pe receptor, de a preciza ceea ce văd, reţin şi găsesc de
cuviinţă să consemneze tramilv[m?nii în Italia. Un tip upa:rte de izvoare
îl constituie corespondenţa primită ~e acasă de către ardelenii aflaţi la
studii în Italia, extrem de interesantă din două punctP de vedere: pe de
o parte ne permite să observăm cum e recepţionat în A::-deal mesajul italian conţinut de _corespondenţa primită din peninsulă, pe de altă parte
ne oferă imaginea majorităţii, privată de contactul personal cu realităţile
italiene. Toate aceste surse pun însă cu acuitate problema raportului dintre categoria de izvoare folosită şi componentele imaginii Italiei pe care
le reflectă. Evident, relaţiile de călătorie, destinate tipăririi. vor ocoli, în
condiţiile conjuncturii publidstice a neo-absolutismului, aspectul politic.
Insă chiar lipsite fiind de aprecieri tranşante b adresa fenomenului politic, sursele directe dau totuşi mărturie la o lectură atentă şi dPSpre acest
aspect, vizibil prin deplasarea treptată către el a sferelor de interes.
-Sursele folosite sînt deosebit de operante pentru cercetarea noastră şi
datorită posibilităţii comparării lor. Aceasta permite urmărirea evoluţiei
şi transformărilor imaginii, selectarea notelor personale ale fiecărui observator ca şi a celor comune întregii generaţii. Corelarea a cît• mai
multor mărturii, relevarea discordanţelor şi mai ales punerea în serie ·a
elementelor comune sînt singurele modalităţi de evidenţiere a eleme!11

Desi.~ur, ele nu constituie decit un simplu

eşantion

ilustrativ pentru investi-

gaţia propuc.ă, în limitele spaţiului disponibil; alte categorii de izvoare şi mo~ali.ăţi ct., aa:1;i:::1 V'.l:' pen:1i~e, în viitoJ", extinderea cercctfi,ii.
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telor care ţin de mentalul colectiv, a clişeelor mentale ale unei gencraţli,
dincolo de particularităţile factorilor săi exponenţiali.
Relatările aparţin unor intelectuali de mare valoare, cu ochiul exersat, atent şi sensibil: T. Cipariu, care face o călătorie in Italia în septembrk 18'12 2 : A T. Laurian, al c[1rui voiaj italian a,~ loc în septembrie
1855:J; I. Codru-Drăguşanu, trecător prin peninsulă la 1839 şi 1842, dar
al cărui memorial, redactat pe baza unor foarte sumare relatări de călă
todc Li încep:.1tul deceniului şapte\ aparţine acestor ani şi foce de;;i dov·1ct,, unei evolutii a imarinii ItalieP. Pentru a urmări firul c1cestC1, trcmsformări am folosit complementar şi notaţiile mai tîrzii, din anii 1871l 87ti, ale lui Arlemie Anderco de Homorod 1\ care aparţin ins,1 urn~i alte
epoci. Ca~ct,oria mărturiilor directe se între!!eşte cu substanţiah corcspondenţ.J er:1isii ~i primită de Al. Papiu Ilarian, I. Hod0ş şi S. BDc,crţiu
în perioada !"tudiilor la Padova şi Pavia, între 18:'i2 şi IR34î_
E semnificativ faptul că toţi aceşti intelectuali transilvăneni simt nevoia puternid de a consemna cele Vc"izute. din cel puţin două mot:ve:
pe de o part0, conştienţi de valoarea modelatoare a celor vtizute, doresc
să propage imaginea acestor c1specte acast1: în al doilea rînd ştiu c'°i cicolo
vor găsi indivizi receptivi faţă de mesajul transmis. Aceste călătorii întreprinse din nevoia de deschidere spre alte spaţii culturale 8 vor contribui
în bună măsură la lărgirea orizontului generaţiilor de după 1848.
Prim11! contact al unui ardelean cu pămîntul italian la 1850 induce
cu regularitate imaginea Italiei ca ţară a propriilor origini. Această perspectivă, în prelunŞJirea celei din secolul XVIII, pare a fi adînc întipă
rită în structurile mentale ale epocii. Cei care o promovează (dint-~ corespondenţii ard~leni ai lui Papiu) aparţin unui spectru socio-profesia2 Publicată sub forma a şase scrisori din Italia, în
GazTran.~. XV, 1852,
nr. 75-76 şi A5-R8. Pentru acest studiu am folosit versiunea din T. Cipariu, J:rrnal,
ed. îngrijită de M. Protase, Clui, 1972. De aceste , ,scrisori" s-a mni ocupat I. Bre:izu.
Timotei Cipariu şi Italia, în Studii literarP., II, 1943 (relevîndu-le adevărata p-atcrnitate), şi M. Protase, Studiu introductiv Ia T. Cipariu, op. cit., p, 5-23.
' Publicat sub semnătura A.T.L. în Foaie pentru minte, inim1 si litcra~irră,
XVIIT, 185~. nr. 3!1-39 şi 42; XIX, 1856, nr .. 12-13, 18 şi 22. Valoarea acestor
însemnări a fost remarcată cu deosrbită sagacitate de V. Lascu, Din legăturile lui
A. T. Laurian cu Italia, în Apulum, XIX, 1981, p. 2A7-292.
' Vezi R. Raţiu şi F. Sabău, Jon Codru-Drăguşanu, Jurnal, în Manuscriptum.
V, 1974, nr. 1, p. 93-99.
5 Opera lui Codru-Drăgusanu s-a bucurat de numeroase reeditări şi o generoasă exegeză (preponderent din spaţiul istoriei literare): pentru acestea. vezi Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Bucureşti, 1979, P-. 199, .<;Uil
voce „Codru-Drăguşanu, Ion". Despre relaţiile ,,peregrinului" cu Italia a seri,
Cl. Isopescu, 1l viaggiatore tran~ilvano Ion Codru-Dră9uşanu e l'ltalia, Roma, 1930.
1n studiul nostru am folosit ediţia I. Codru-Drăguşanu, Pere9rinul transilvan, ed.
îngrijită de C. Albu, Bucureşti, 1980. preferabilă celor anterioare pentru fluenţa
textului, a"igurată de modernizarea parţială a lexicului rebarbativ, fără alterarea
sensurilor originale.
6 Publicate !iUb titlul Un student în stTăinătate acum o jumătate de vear, maramurăşanul Artemie Anderco. Jurnalul său, ed. îngrijită de N. Iorga, Vălenii de
Munte, 1934.
7 Pe baza căreia J\ 1, Marcu a ~cri« rloc•11„nnt;it,i sa C"rtP Simion Bărni1ti11.
Al. Papi•i Ilarian -~i Io.~if Rodos la gfndii în Ttalin. Bucuresti. 1935: corespondenţi
puhli„ati\ cu acrihiP de I. Pervain şi I. Chindriş. Corespondenţa lui Al. Papiu Ila*
ritm, T-TT. rJu;_ HlT?..
8

p. 13.
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marcă

(I.

Mureşanu),

profesori

blăjeni

(I. Faur),

(I. Raţiu), ofiţeri (I. Tomuţ), pînă la un preot de ţară, apropiat

satului, ca V. Pop, cumnatul lui Papiu; faptul face dovada difuziunii ample a acestei imagini în straturile societăţii ardelene. Gradul său
mare_ de remanenţă se explică nu doar prin propagarea mentală, în pre1ungirea generaţiilor din veacul trecut, ci şi prin augmentarea de la
nivelul elaboratului ideologic, unde ideea latinităţii ocupa încă un Joc
central.
Un caz extrem de receptare a Italiei din această perspectivă îl ilustrează A. T. Laurian. În şase epistole (de dimensiuni respectabile), trimise din Roma, el nu face Ioc aproape nici unei menţiuni despre aspectele contemporane; în schimb, descrie cu lux de am,'immte şi vădit interes ruinele forului roman. Venind din Transilvania cu imaginea bine
formată a unei Halii antice, ·el apreciază cele v;j_zt:tc pctrivit acestei
grile preexistente, selectînd doar elementele rezon:mtc orizontului său
mental. Mai mult chiar, cele observate de visu, la Roma, i se par uneori insuficiente în raport cu imaginea proprie, şi atunci le completează
copios cu referinţe livreşti. Laurian reconstruieşte astfel Ita!in după tiparele gîndirii sale, refuzînd (la Roma cel puţin!) imaginea contemporană.
Explicaţia acestei perspective stă jn opţiunea sa deliberGtJ_ pentru valorile antice. În călătoriile lor din aceast{i vreme, ardelenii sînt înci'i neYoiţi, cu rare excepţii, să-:j refuze luxul curioziti'1ţii g;·«tuite, pofrivit
atît mentalitiiţii voiajorului de tip clasic, iluminist, :::it şi a c2'.c-i pragmatice a noilor generaţii bur<:c'hezP 9 • Spiritul ,.t1.iristic". modern, născut
odat:1 cu voiajul de tip romantic, se va ivi de abia la Codru-Driirrnşunu.
În aceste condiţii, Laurian va consemna şi expune, în princip,~!, 1112::urile
care i se par utile pentru educarea, hrănirea interesului ~i u c:ensibilităţii
conc0tăţenilor; în concepţia sa: cultul valorilor antic17 it;}tii lnfr,2.
Persistenţa acestei imrn2ini se observă şi la I. Codru-f':-:1g1..1,:2nu.
SurprinzH.tor la prima vedere. pentru că peregrinu! făgJr2Şi.'7 :-::-:.' cu
totul ulte sfere de interes, centrate pe aspectul cotidian, pe mesaj:,] artistic, pe observaţia psiholog-ică şi peisai. Ct1 toate acestea, din cel" două
epistole de la Roma, dacă în cea secund,l se o~uor>. de comorile 2,fo:tice
ale muzeelor romane ~i de pito::escul carnavaluluit 0 (în acord cu sistemul
său general de prf'ferinţe), prima !'Crisoare va fi dedicată Romei -v·estii:iilor şi strămoşilor latini 11 • Este derutantă, în contextul călătoriei sale
romantice, această schimbare de perspectivă. Rceditînd opţiunea lui Şin
cai pentru aspectele antice, în defavoarea celor contemporane, el notează: .,Roma modernă e mare, e memorabilii; dară nu aceasta atrage
la sine cu atîta putere, ci Roma antică" 12 . Mai mult chiar, peregrinul
nostru, plecat de acasă pentru a-şi satisface setea de orizonturi mai larpi,
abandonează chiar şi marea, atît de dragă romanticilor: ,.las la o parteşi marea, Marea Mediterană, ce la Genova o viizui pentru întîia dată,
şi-ţi scriu numai despre Roma, mama noastră, şi de•opre Traian, părin~

Vezi M. Protase, op. cit., p, 15-16: resp~ctiv, G. f.m. Mar'ca, ,,·e,'f'!<' de cdGeorţJe Bariţ, în AJJC. Vf, H.lfi3.
10 I. Codru-DrAgu.şanu, op. cit., p 78-f!2.
li lbi(lem, p. 74-77.
12 Ibidem, p. 74.
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tele nostru'- 13 . Nici măcar Cipariu, ale cărui note de călătorie aparţin în
mult mai mare măsură sensibilităţii generaţiei iluministe - doar cu
accente romantice - nu-şi va refuza plăcerea descripţiilor marine
înainte de a debarca la Veneţia sau a scaldei în mare, la „Lido", înainte
de a merge la bibliotecă 14 • Explicaţia atitudinii lui Codru-Drăguşanu
ţine şi de persistenţa imaginii Italiei străbunilor (de sorginte iluministă)
în mentalul noilor generaţii, dar şi de o conjunctură publicistică. El va
oferi lectorilor săi o Romă conformă cu perspectiva acestora.
De altfel, contactul cu Roma, mai mult decît cu oricare altă parte a
Italiei, declanşează prin forţa sa emoţională imaginea tradiţională. La
35 de ani după călătoria lui Codru-Drăguşanu, Artemie Anderco de Homorod, student maramureşan în Italia, aparţinînd unei cu totul alte
epoci şi sensibilităţi, relatează în vechii termeni: ,,Primul salut în Roma
se cuvine tatălui nostru, în faţa coloanei traiane"; după care, în bună
traditie, merge pe urmele înaintaşilor în for 15 .
O temă frecventă legată de imaginea Italiei vestigiilor şi a strămo
şi'lor romani este cea a decăderii fostei grandori latine, a lipsei de consideraţie pe care o suferă astăzi măreţele monumente. Dacă aceste observaţii mărh1risesc ataşamentul afectiv faţă de imaginea tr,adiţională
sedimentată în cutele mentalului, contrapunerea unui plan de reforin\f'i,
chiar prezentat în tonuri negative, face dovada deplasării interesului spre
alte aspecte, luarea în consideraţie, de-acum, a realităţilor contemporane.
O componentă a interesului transilvănean pentru ItaHa ţinînd tot
de o imagine ideală, ruptă de rea1ităţile prezente ale peninsulei este cea
a reeditării prezenţei lui Şincai, Maior sau Inochentie Micu în Italia, a
venerării urmelor iluştrilor predecesori. I. Faur, profesor la Blaj, expunîndu-i lui Papiu Ilarian motivele pentru care s-ar duce la Roma, enumer,"1, în bună tradiţie iluministă, şi motivul cunoaşterii „mai de aproape
a _confraţilor, de la a căror străbuni escitaţii istoricii noştri antisemnani,
străpuseră un spirit şi viaţă naţionale în inimile Daciei"1 6 • Conştiinţa
acestei semnifica~ii culturale a Italiei pentru transilvăneni, ca loc de
unde aceştia au cules surse documentare şi de întărire sufletească pentru redeşteptarea naţională, o mărturisea şi G. Bariţ, la 1869, în răs
punsul la discursul de recepţie la Societatea Academică al lui Papiu
llarian: ,,curînd după aceea ai trecut în Italia, adecă în acea ţară pe ale
cărei pămînt luase şi Georgiu Sincai aspiraţiunile şi [... ] chiar primele
informaţiuni autentice [... ] despre originea naţiunii" 17 • Italia va dobîndi
astfel în conştiinţa ardelenilor o dublă sacralitate, conferită de strămoşii
latini, dar şi de eroii epopeii proprii, care şi-au întipărit umbrele şi pe
pămîntul italian.
Revenind la imaginea Italiei vestigiilor antice, îi putem contura la
1850 o variantă amplificată, care o înglobează pe prima şi totodată interferează cu imaginea ţării de cultură. Este vorba de perceperea Italiei
ca un tărîm prin excelenţă al clasicităţii, loc care cumulează atributele
- ts Ibidem,
14
15
16
17

cureşti,

p.

74-75.

T. Cipariu, op. cit., p. 134-136, 139.

Un student în străinătate .•. , Vălenii de Munte, 1934, p. 168-169.
I. Pervain, I. Chindriş, op. cit., II, p, 139.
Al. Papiu Ilarian, Viaţa, operele şi ideile lui Georgiu Şincai din
1869, p. 2.
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vechimii, monumentaliL1ţii şi frumuseţii apolinice. In formularea lui
Ci pariu: italienii, ,,după înfrumuseţarea de la natură, înfrumuseţară şi
de la sine frumoasa !talie, ca grecii Grecia" 18 • Imaginea se desprinde,
mni întîi, din formuliiril~ prin care este definită Italia, potrivit acestei
perspective. Printre mărcile sale distinctive se remarcă tocmai aplicarea
epitetul11i .. clasic", infuzi;:i de aluzii mitologice şi livreşti în caracterizarea realităţilor italice. Ele aparţin, exclusiv, intelectualilor de orizont
lar.~r, refuzîndu-se intelectualului mediu, care se mulţumeşte cu imaginea
It,iliei strămoşeşti. Aceasta din urmă se difuzează larg în societatea transilvăneană încă de pe băncile şcolilor medii (dacă nu mai devreme), stabilindu-şi limita inferioară undeva către lumea satelor, pe cînd prima
presupune o formaţie 2parte şi un gtist superior educat, cunoaşterea mitologiei şi literaturii greco-romane, ca şi o sensibilitate adecvată acestor
valori. Dintre corespondenţii ardeleni ai lui Papiu, par a promova această
perspectivă I. Raţiu (,,voi sunteţi pe pămlntul zeilor şi călcaţi pe locurile cele clasice ale străbunilor noştri" 19 ) sau Al. Roman (,,întreprinseşi
o călătorie pe pămîntul cel clasic" 20 ).
Cel mai bine ilustrează noua imagine T. Cpariu. Canonicul din Blaj
preferă pămîntul italic cc-lui atistriac pentru că acesta din urmă deşi are
frumuseţile Italiei „n-are ;nteresul clasic al acestui piimînt" 21 . El vede
pentru prima dată Veneţia ca pe „o altă Venc•re ieşiU din spmTI0!e mă
rei"22. Ima;ginea Italiei cl:1sice în~Jobeaz:1 bineînţeles şi atenţia faţă de
ri1onur:1entele romane dar se diferenţiază totuşi de cea tradiţională, a
un.:-1i Lmri.:m. La acesta, interesul pentru ve<;tigiile latine este unul „cu
tendinţă". el le acordă atentle în lumina unei finalităţi c-lare, în măsura
în care ele consfinţesc justeţea luptei naţionale a românilor. La Cipariu.
însJ, interesul pentru locurile şi monumentele clasice este unul în general eliberat de conjuncturi exterioare, el le cultivă in mai mare mă
sură pentnt valoarea lor intrinsec,l. Aceast:l !talie clasic"1 prime'jte şi ea
în conştiinţa trnnsilvănenilor ,1tributul sacralităţii; Cip:irlu, venit la Como
pentru „clasicitatea locului", îl numeşte „sînt loc" 23 • Este vorba însă nu
de 9 sacralitate naţională, ci una estetică şi culturală.
Imaginea Italiei clasice implică lărgirea perspectivei temporale şi
tematice. incluzînd şi aspecte exterioare antichităţii latine; Cipariu să
rută la Como ţărîna pe care o călcară nu numai „picioarele Pliniilor, a lui
Ceciliu poeta" dar „şi a altor mari bărbaţi, ca papii Inocenţiu IX şi Clemente XIII [... ], ca Paul Ioviu şi Volta - toţi născuţi aicea" 24 • Se marchează astfel deplasarea, tematic spre mesajul cultural, temporal spre
contemporaneitate. La Artemie Anderco, componenta clasică a perspectivei sale se va cristaliza într-o imagine de mare limpezime, înglobînd într-un
tot armonios cultură, istorie, peisaj: ,,ochiul priveşte clasicele locuri deatîtea ori menţionate: munţii, colinele, v1.iile [... ] Nume care de pe băncile
1s T. Cipariu, op. cit., p. 152.
,,, I. Pe1·vain. I. Chindriş, op. cit., II, p. 294.
~o Ibidem, II, p. 310.
~'I T. Cipuriu, op. cit., p. 153.
22 Ibidem, p. 136.
2:1 Ibidem. p. 151.
2. ibidem, p. 151-152.
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gimnaziului ne însoţeau necontenit [ ... ]. Locuri cîntate de Virgil şi pentru mine obiecte de sacră pietate şi aducere amint€ de mama Roma" 2;;.
Unul dintre elementele care se relevă C'll evidenţ,1 la o lecturc.i a
realităţilor italiene este mesajul lor artistic. La 1850, ardelenii puşi în
contact cu Halia, în măsura tot mai sporită în care reuşesc să se elibereze de grila vechilor imagini, îşi apleacă atenţia cu insistenţă şi folos
spiritual către arta italiană, care se oferă generos interesului lor. Această
nouă sferă de atenţie trimite şi ea spre aspectul cotidian, spre realităţile
prezente. Aplecarea asupra tezaurului artistic italian presupune, cu evidenţă, pe Ungă o largă deschidere intelectuală a întregii generaţii (inclusiv spre orizonturi estetice) şi disponibilităţi de gust, sensibilitate şi
discernămînt artistic; trăsături care adesea ţin, în mare măsură, de datele personale ale fiecăruia.
În acest sens, fără îndoială, ochiul cel mai avizat şi sensibil îl are
T. Cipariu. Urmărindu-i, din unghi strict cantitativ, memorialul de că
lătorie, remarcăm faptul că monumentul de artă, teatrul, muzeul, opera
ocupă de departe primul loc în periplul său, prevalînd interesului pentru antichităţi, filologie sau bibliotecă. La Veneţia, de pildă, primul loc
în care se opreşte este catedrala San Marco 26 . Desigur, bisericile italiene,
ca monumente -arhitectonice deosebit de impresionante, atrag în primul
rînd pentru mesajul lor artistic. Chiar şi Laurian, atît de puţin dispus
să consemneze ceva în afara antichităţilor romane, printre cele cîteva
aspecte cotidiene remarcate în primele epistole din Italia, include şi
două biserici genovezc 27 • Schimbarea de perspectivă în această privinţă
o ilustrează foarte bine Codru-Dr.(l,guşanu, mare admirator al artei italiene. Dacă Laurian găsise la Roma demn de descris in extenso forul,
Drăguşanu o va face, într-o risipă de amănunte, cu catedrala San Pietro.
Interesul per.tru aceste monumente e viu pînă în inima Transilvaniei.
Papiu Ilarian îi trimite lui S. Balint o scrisoare pe al cărei frontispiciu
stă „icoana faimoasei beserici monumentali din Veneţia, căreia asemine
n-am văzut încă" 28 , iar Balint îi confirmă tocmai din Roşia primirea epistolei cu „frumoasa bazilică a S. Marcu", dovedind cunoaştere şi interes29.
Desigur, acest mesaj arhitectonic era receptat diferit de fiecare, în
funcţie de educaţia şi gustul personal. Un bun exemplu pentru simţul
artistic al ardelenilor la jumătatea veacului trecut îl oferă domul din·
Milano. S. Bărnuţiu îl remarcă în 1854, în termeni entuziaşti: ,,beserecă
[sic] ca domul din Milan nu vede omul nici în vis. Nu te mai saturi a
te uita la ea" 10 . Aprecierea e absolut surprinzătoare pentru Bărnuţiu,
lfiind de altfel unica menţionare a vreunui aspect artistic din Italia 31 •
Acaparat total de preocupările sale filologice, de mişcarea naţională şi
străinătate ... , Vălenii de Munte, 1934, p. 1.
~,; T. Cipariu, op. cit., p. 136.
" 7 A..T.L. [A. T. Laurian], 1-;pistola XXXI. Genua, 16 sept. 1855, în Foaie pentru minte ... , XVIII, 1855, nr. 38-39, p. 213.
"' I. Pervain, I. Chindriş, op. cit., I, p. 130; Vezi şi p. 232, nota 65.
'!I Ibidem, II, p. 12.
3 0 Ibidem, II, p. 108.
n Pentrn lipsa de preocu;Jări artistice a lui Bărnuţiu Yezi ~.,i A. l\Lircu, op. cit.,
p. 10--11.
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de acasă, de studiile juridice şi tribulaţiile pecuniare, lipsit, se
vede. şi de o aplecare deosebită, Bărnuţiu nu găseşte de cuviinţă să dea
atenţie şi artei italiene. Totuşi, uneori frumusetea acestui mesaj stră
pun.ge vălul preocupărilor cotidiene şi atunci Bărnuţiu îşi exprimă aprecierea superlativă. Aparent curios pentru un ochi mult mai atent şi
exersat, Codru-Drăguşanu se arată la fel de entuziast la Milano: ,,catedrala de aici [... ] n-are pereche în lume" 32 . Se vede că sensibilităţii sale
romantice grandoarea goticului şi fleşele medievale nu-i displăceau.
Spiritul cel mai critic în faţa domului îl dovedeşte Cipariu, expunîndu-şi
rezHvele faţă de gotic, care „poate să placă nemţilor, ca oarece naţio
nale, ci anevoie altora, de altă naţiune" 33 . Discernămîntul lui Cipariu
pune problema unui sistem propriu de valori şi exprimă ideea, deosebit
de importantă, a preluării critice, selective a mesajului italian - în
funcţie de nevoile şi sensibilităţile transilvănene. De altfel, Italia
lui
Cipa!"iu se dovedeşte a fi în bună măsură o ţară a mesajului artistic;
chiar şi de bibliotecile italiene - pînă la el simple depozite informative
- cimonicul-poet se apropie nu doar cu sîrguinţa cărturarului ci şi cu
emoţia iubitorului de carte frumoasă.
La toţi ardelenii trecători prin peninsulă, această atenţie faţă de
mesajul artistic se conjugă cu cea pentru peisaj şi faptul cotidian, într-o
ima~ine a Italiei contempor-ane.
Interesul pentru peisaj şi natură mărturiseşte deja o deschidere
deosebită faţă de înfăţişarea Italiei, în toată complexitatea sa. La jumă
tatea veacului XIX, acesta se manifestă fie într-o variantă de tradiţie
iluministă, clasicizantă, în care peisajul primeşte valoare doar în mă
su::a în care este umanizat, îmbogăţit prin muncă şi creaţie, fie în varianta romantică, unde accentul cade pe natura în stare ingenuă, tonurile se îngroaşă, observaţia se dilată pînă la hipertrofiere. În primul caz.
imaginea rezultată interferează adesea cu cea a Italiei clasice, modalitate bine ilustrată de Cipariu. Acesta vine la Como, loc „încîntăto
riu; nu că noi nu am avea asemenea puncte măreţe - pentru exemplu
pre cursul Mureşului pin' la Arad, - ci celebritatea locului e decîntată
în toată Europa" 14 . Noua sensibilitate romantică, abandonarea călătoriei
de tip iluminist îşi spun însă cuvîntul; uneori Cipariu nu-şi poate refuza plăcerea descripţiei şi atunci efectele literare sînt remarcabile. O
astfel de tuşă descoperim şi la Laurian, căruia panorama Genovei şi revărsarea oraşului pe poalele muntelui spre mare, într-o ,,neregularitate
înfricoşată" îi pcoduc o impresie puternică 35 • Desigur, ochiul cel
mai
receptiv îl are Codru-Drăguşanu. Frumuseţea golfului napoletan sau insolitul Vezuviului îi comunică acestuia un mesaj cel puţin tot atît de
pregnant ca al Italiei artistice sau antice.
Acest tip de intere,; e nedespărţit de cel pentru faptul cotidian, pentru culoarea locală, obiceiuri, moravuri sau psihologie italLrnci. În ciuda
aspectului clasic al căliitoriei sale~r:, Cipariu prcfigureaz(1 clar deschide"" I. Codru-Drăgu~anu, op. cit., p. 71.
"'' T. Cipariu, op. cit., p. 147.
'" Ibidem, p. 150.
3
·' .A.T.L. [A T. Laurian], op. cit., p. 213.
:ir; Cf. M. Frotase, op. cit, p. 18-20._
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rea faţă de aspectul cotidian. La Veneţia înregistrează cu aten;ie cxub,iran:,a străz;Pi, dupii cum Co-dru-D:-,'iguşanu va descrie pe larg carnavalul roman:,•:. Acesta din urmă consc.icră pagini întregi psihologiei şi comportamentului italienilo:, p0rtrctizeaz{1 lazzaronii napolitani şi brigan °:ii
romagnoli, uneo;.-i c-...L si,npat:c şi umor, adesea cu accente critice· evi.
,
9,.:n'
.. Lr,<::~:J:1,1
va rnerw~ o: 1 recum lc1 Si.tprafaţa lucrurihr, făr;=-t a ' int;·a
1n de~aliile so:iule ale comportamentului italian. Interesul său cade preponderent pe culoarea l(JC,:.i.,, ,1i piiore:,c, foră a exclude coni,ac;t01e.

·,

Aceste modalităţi de recepti.!rc a realiE1ţilor peninsulare, atenţia centrat;} pe mesajul artistic, peisaj, pe via\;1 cotidiană şi comportamentul
italia:1, toute filtrate printr-o sensibilitate modernă - vor oferi o nouă
ima,::,ine, cea a Italiei „turistice·'. Anunţată de Cipariu, ea se manifestă
plenar la Codru-Drăguş ..,nu. Italia devine locul ideal pentru călătorie şi
sejur - un sejur de ti~ ev;dent superior, în acelaşi timp atractiv şi hstructiv, cu componentele atît de moderne ale „delectării" şi „deco:1ectării", incluzînd diverfr:m0ntul, Wr~ 1 irea orizontului şi satisfacerea curiozităţii. Această perspectivă, avîndu-şi sorgintea în călătoria de tip romantic, este concordantă cu imai;;inea ,apuseană asupra Italiei. de cc:rc
Codru-Drăguşanu a fost desigur influenţat. Ardelenii o remarcă în €j,Ocă: Laurian pomeneşte de brit::micii rezidenţi Ia Roma 3 u, iar Drăguşanu
d:.· "fluxul de „lorzi an;1,li'' şi „principi ruşi" de k1 Napoli 40 . Acesta din
u:-rnă nu pregetă, de altfel, a le urma exemplul, la scara posibilităţilor
sale. I. C. Dr[tguşanu vede Pompeiul şi Vczuviul exclusiv din acea•,tă
perspectivă turistică, cu interes lejer, curiozitate de alpinist şi un ochi
ămuzat". Printre ruinele pompeienc, departe de emoţia contactului cu
urmele strămoşilor, remarcJ cel mult „urme despre lăţirea cultului priapic", iar ascensiunea pe Vezuviu, cu toate asperităţile ei, nu e decît o
veselă excursie.
Cazul său nu e izolat pentru această perioadă. I. Tomuţ, ofiţer în
armata austriacă, cu garnizoana la Treviso, merge la Veneţia (,,unde
m-am divertit sau cum să zic, întreţinut foarte bine" 42 ) din aceleaşi motive. Pe lîngă „divertire" (termenii înşişi sînt semnificativi!) el vizitează
şi palatul dogilor, desigur, fără vreo motivaţie culturală mai înaltă, ci
prin prisma curiozită~ii generate de mentalitatea evocată. Este un tip
de receptare a Italiei mai sărac poate în implicaţii culturale dar mult
mai adecvat noilor necesităţi şi spiritului modern.
Alte aspecte ale interesului transilvănean pentru Italia împlinesc o·
imagine complex} şi unitară, despre un fenomen de civilizaţie în integralitatea manifestărilor sale. Corespondenţii de acasă ai studenţilor
români aflaţi în !ţ?liaLdoresc să cunoască aspecte dintre cele mai variate ..
I. Florian, student la Sibiu, îi scrie lui Papiu: ,,nu ştiu pentru ce. scrii
aşa puţin. Eu tare aş dori să ştiu clima, spiritul şi altele din ţinuturile
T. Cipariu. op. cit., p. 137.
I. Codru-Drăguşanu, op. cit., p. 81-82.
39 A.T.L. [A. T. Laurian], Epistola IV. De la Roma, 10/22 sept. 1855, in Foaie
pentru minte •.. , XIX, 1856, nr. 12-13, p. 42.
~0 I. Codru-Drăguşanu, op. cit., p. 171.
4 1 Ibidem, p. 172-175.
' 2 I. Pt!rvain, I. Chindriş, op. cit., II, p. 348.
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străbune" 43 . Clişeul

imaginii tradiţionale, interesul, însă.
se interesează de cuantumul taxelor şi indicele preţurilor în Italia, în ideea de a-şi continua studiile aiciH. CodruDrăguşanu, în replică, nu uită să remarce „ieftinătatea de la. Milano".
Tot acesta, atent la o multitudine de aspecte, consacră observaţii „consistente" bucătăriei şi vinurilor italice, încercînd chiar să desprindă, comparativ, specificul naţional al acestora 45 • Chestiunea pare a fi suficient
de preocupantă şi pentru acea vreme, corespondenţii lui Papiu Ilarian
dovedind cunoştinţe (dobîndite de 1a acesta sau anterior) în acest domeniu: I. Raţiu pomeneşte de „riso" şi „polenta", iar S. Balint le doreşte
studenţilor padovani „o cină în care să beţi cîte un pocal de vin de
bono grano lacrima Christi" 46• Mulţi dintre ei folosesc cuvinte sau expresii italiene, demonstrînd dacă nu o cunoaştere a limbii lui Dante, cel
puţin o familiarizare cu civilizaţia şi cultura italiană.
O altă problemă preocupantă, din aceeaşi sferă de mărunte aspecte
care întregesc o imagine plurivalentă, ţine de climatul italian. V. Pop,
din Budeiul de Cîmpie, ştie că în februarie arborii au înverzit în Italia.
Tot el, vorbind de „seceta înfricoşată" din Ardeal, socoteşte că în Italia
„şi mai mari călduri vor fi decît la noi" 4î. În general, transilvănenii au
imaginea unei „însorite Halii". Dacă Bărnuţiu, la Pavia, în marginea
Piemontului, va fi înşelat în aceste aşteptări, Codru-Drăguşanu suferă
cumplit de căldură la Napoli, iar Cipariu va savura un incredibil septembrie la Veneţia. Această imagine a Italiei fierbinţi se va conjuga, de
altfel, foarte bine cu observaţiile privind exuberanţa st:ăzii, ,,caracterul
înfocat al italianului" 48 şi chiar radicalismul politic risorgimental.
Un aspect interesant priveşte problema perceperii spaţiale a Italiei.
în condiţiile coexistenţei Lombardo-Veneto-ului între aceleaşi frontiere
politice austriace, ale frecvenţei relaţiilor personale în acest context (funcţionari, soldaţi, ofiţeri care circulă în ambele sensuri), ale posibilită
ţilo::- moderne de locomoţie şi comunicare, firesc ar fi ca distanţele să
se micşoreze substanţial. Un corespondent bănăţean al lui Papiu vorbeşte
despre „o călătorie prin Italia şi alte părţi ale ţării" 49 , dovedind, la nivelul limbajului uzual, conştientizarea apartenenţei comune la vastul
conglomerat poliţie austriac. I. Faur se arată uimit de rapiditatea cu care
îi soseşte corespondenţa din Padova 50 • Papiu Ilarian şi Bămuţiu, din Lombardia, sînt racordaţi deplin la fluxul publicisticii ardelene, ca şi cînd
şi-ar desfăşura activitatea. în mijlocul evenimentelor de acasă. Cu toate
acestea, textele dovedesc existenţa unei Halii suficient de îndepărtate.
Depărtarea, ca şi categorie mentală, caracterizează încă, în mare măsură,
imaginea ardelenilor despre Italia. Desigur, primii care o resimt, amplificată de factorul sentimental, sînt rudele şi apropiaţii de acasă; greu
încercata mamă a lui Papiu Ilarian „se mîhniră pentru depărtarea ta".
priveşte

noile

<a Ibidem,

verbal

aparţine

realităţi. Alţii

II, p. 174.

u Ibidem, II, p . 296.
'5

•G
41

I. Codru-Drăguşanu, op. cit., p. 71.
I. Pervain. I. Chindriş, op. cit., II, p. 302

Ibidem, II, p. 274-277.
,s T. Cipariu, op. cit., p. 146.
9
~
I. Pervain, I. Chindriş, o_p. cit., p, 280.
~ Ibidem, II, p. 153.
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,după cum cumnatul V. Pop îi doreşte noroc „în această depărtare":; 1 •
Dacă aceste aprecieri sînt oarecum de aşteptat la cei doi emitenţi evocaţi, apropiaţi întrucîtva de mentalul ţărănesc (cu un orizont spaţial„

evident, mai redus) 52 , ele se regăsesc şi la S. Balint {,,ne întristăm pen-

tru atîta depărtare de noi") 53 sau chiar Codru-Drăguşanu {,,să-ţi mai
smiu tot din depărtare")M. In aceste cazuri, plasarea în spaţiu a Italiei
ţir\e de limitele generale ale orizontului geografic transilvănean la acea
oi:-ă.

Contactele personale induc totuşi o apropiere, cel puţin afectivă.
care in studenţia-i padovană făcuse o pasiune mistuitoare pentn.i o Maria" 55 îl învată italieneşte pe micul Enea Silviu (al cărui numeîl evo~ă pe ero~l troian· dar şi pe Piccolomini) de la şapte ani 56. Influenţa
Italiei este durabilă şi ardelenii care o înregistrează ţin să o propagepeste ani.
Dacă una dintre consecinţele deplasării perspectivei de la imaginea
Italiei ca patrie a vestigiilor antice spre receptarea mesajului cotidian
~ fost apariţia interesului pentru ceea ce am numit „Italia turistică", un
alt rezultat al acestei evoluţii îl va constitui concentrarea atenţiei asupracivilizaţiei materiale şi a economiei. Acesta va fi un mesaj mult piai
semnificativ privit prin prisma nevoilor societăţii transilvănene recentat
şi propagat mai departe în intenţia de a servi ca model, prefigurînd în
acest fel interesul pentru aspedele poli tic,'.
Descinşi de regulii în perimetrul de o densă civilizaţie al Italiei nordice, toţi ardelenii trecători pe aici remarcă înaltul indice de urbaninrr:,
căile de comunicaţie moderne, aspectele edilitare, curăţenia şi confort: 1;:
fără îndoi(1lă aceste constatări se' impuneau şi mai puternic în contrast
cu rcaliL1,;ile c:mo:,cute anterior. În şi mai mare miisură, atenţia tran'-ilvănenilor va fi captată de modelul „economiei de cimp" i1.aliene. Termenii superlativi în care aceasta e:ste caracterizată indică atît marile diferenţe existente la 2.cea orii, cit şi faptul că această problematică preocupa
în cel mni înalt grad societatea timpului. Imaginea Italiei ca o nesfîrşită
grădină înobilată de sîrguinţa agricultorilor revine mereu în notaţiile
călătorilor. Codru-Drăguşanu remarcă: ,,dară cîmpul, un şes neîntrenipt,.
[ ... ] e o grădină nc:urmaUi"·37 • Un exemplu foarte grăitor pentru deplasarea atenţiei c(ttre problematica economică îl oferă Cipariu, în mod
aparent surprinz:.tor pentru voiajul său în manieră iluministă. El vine,.
într-adevăr, în Itaiia avînd în minte imaginea unei ţări a clasicităţii, al
cărei univers încearcă a-l regăsi la faţa locului: ,,cu ochii încercam să
văz fagii lui Virgiliu şi citis-ul pentru capre, ci au că erau numai fieI.

Hodoş,

51
52

Ibidem, II, p. 269, 268.
Ac~eaşi_ depărtare __o vor resi_mţi şi. soldaţii ardeleni cantonaţi în Italia, după

cum o martunsesc creaţule folclorice avrndu-ş1 sursa de inspiraţie în aceste rea~ţi. <:;omplexita_tea perspect~vei lor asupra ItaHei, continuităţile şi discontinuită
ţile faţa de imaginea generula pe care o are societatea transilvăneană merită însă.

un studiu aparte.

'
I. Pervain, I. Chir:c!riş, op. cit., p. 10.
I. Codru-Drăgu5anu, op. cit., p. 83.
5.5 Pentru iubita italiancă a lui Hodoş vezi I. Perv.iin, I. Cllindriş, op. cit., II.
p. 406---407.
56 Ibidem, II, p. 205.
57 I. Codru-Drăf!UsanM nv. cit., p. 70.
53

54
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ţiune poetică, au şi ei au
observa însă în schimbul

perit". Nereuşind să afle imaginea ştiută, va
bucolicului peisaj al Georgice-lor „nefatigata
industrie" a locuitorilor de azi, eforturile lor care arată „cit poate face
nevoinţa omenească şi într-adevăr italienii meritează numele de industrioşi". Altădată afirmă că „tot ce m-a impresionat mai mult este cultura
pămîntului, căreia nu văzui asemenea" 58 • Semnificativ, Cipariu este acaparat şi el de mentalitatea pragmatică a noii epoci de de·.i:voltare burgheză. Totuşi, sensibilitatea artistului biruie adesea interesul mercantil;
remarcind la Como munţii „ornaţi cu grădini, vile şi vii" 59 face dovada
unei perspective mai degrabă picturale decît economice.
Interesul nentru economia i'.aliană se viideşte însă foarte viu în
Transilvania. V. Pop, parohul din Budeiul de Cîmpie, doreşte să afle
„fraţii italiani cum poartă economia, cîţi boi înşiră la plug, cum le e
plugul şi alte instrumente pentru economie" 60 . Bărnuţiu, la rîndul său.
îi scrie lui S. Crainic „despre econ0mia de aici, cum ară, cum fac pergolato de vie, despre fabrica [sic] caşului''° 1 . Aceste preocupări mărturisesc
o deschidere ciitre progresul economic şi spiritul btirghez întreprinz.:"1.tor.
Interesul vine din<;pre lumea satului ardelean, dinspre el2mentele bclfgheziei sc":teşti în formare, care se află în fruntea. acestui proces de propăşire 2conomică. demarat după 1848 62 .
Intelectualii şi oamenii politici nrdeleni con.ştientizează, teoretizează,
sprijină şi vin în întimpinarea acestor realităţi. In acest sens, Bărnuţiu
îi trimite din Italia lui I. Mureşanu. spre publicare, o lungă serie de
articole (print,e cele mai semnificative scrise aici) cuprinzînd date statistlce şi pre1)oase info,maţii asupra agriculturii, industriei şi comerţului
europea'1 1;·1 . Exemplul economic italian este indicat adeseori ca model
pentru Transilvania, în special U'.1ricultura p:-acticată în Italia septentriona!ă64. Sensibilitatea lui Bărnuţiu pentru :1ceste aspecte mărturiseşte
mentalitatea mult mai praJmatic{1 a genern~iei sale faţ,) de cea iluministă. Pe plan ideologic, pandantul acestei atitudini îl vor constitui concepţiile liberale din Transilvania, profesate de un G. Bariţ 05 .
Componenta economică a imaginii Italiei în conştiinţa transilvană la
1850 este semnificativă din unghiul analizei noastre mai ales datorită
concentrării atenţiei asupra unei problematici contemporane, ca şi prin
valoarea de model a experienţei italiene. Fără a avea o semnificaţie
aparte ţinînd de realităţile peninsulare, sau vreo materializare spectaculoasă, 2cest mesaj economic ilustreaz~; în~:1 ideea influen\ei modelatoare
53
51

T. Cipariu, op. cit., p. 144-145.
Ibidem, p. 152.
60 I. Pervain, I. Chindriş, op. cit., II, p. 277.
61 Ibidem, II, p. 73.
62 Vezi S. Retegan, Contribuţia satului la mişcarea notionalt a româriilor cUn
Transilvania în perioada liberalismului au~triac, în vol. suit-Societate-;\'uţiune. Interpretări istorice, Cluj, 1982, p. 347.
63 Apărute sub titlul Observaţiuni statistice despre cultivăţiunea pămîntHlui
Europei, în Foaie pentru minte ... , XVI, 1853, nr. 42, 48, 49, 50 ~i 51: continuate
sub titlul Observaţiuni statistice despre comerciulu Europei, în nr. 1. 2 şi J pe
1854.
~ S. Bărnuţiu, Observa;iuni stati.~tice .. ., în Foaie pentru minte •.. , XVI, 1853.
nr . 42, p. 320, 321.
i;.; Ideologia generaţiei române de
la 1848 în Transilvania, Bucur~şti, 1968.
p. J'i'-47.

MISCELLANEA

1138

exercitate de imaginea Italiei asupra acţiur.ii şi gîndirii transilvănene,
idee concretizată în domeniul politic. Iar faptul că ardelenii găsesc de
cuviiYlţă să se intereseze, în Italia fiind, de aspecte economice, contribuie la precizarea preocupărilor şi atitudinilor lor la ora respectivă.
Prezentarea structurii şi dinamicii tuturor acestor componente ale
imaginii Italiei permite degajarea dtorva concluzii. în primul rînd, constaEm deplasarea perspectivei generale către fenomene contemporane;
chiar dacă imaginea tradiţională, a Italiei sacralizate de urmele străbu
nilor latini sau corifeilor iluminişti, îşi menţine vigoarea şi forţa emoţio
nală într-o pondere de luat în seamă - elementul calitativ nou, superior, cel care contează pentru că aduce schimbarea este cel al imaginii realităţilor prezente. În al doilea rînd, se impune pragmatismul perspectivei ardelene asupra Italiei. Interesul pentru mesajul artistic al
peninsulei sau perceperea ei ca loc de agrement, fie şi spiritual, sînt
puse în subsidiar de căutarea c1celor aspecte care pot fi utile societăţii
româneşti din Transilvania. Aflaţi sub imperativul permanent al unor
necesităţi acute, ardeleni prin excelenţă, receptează mesajul italian mediat de grila folosului naţional.
Aceste două indicii conduc cu necesitate la ideea deschiderii faţă
de fenomenul politic italianr, 6 _ În condiţiile descătuşării energiilor naţio
nale din Imperiul habsbur,9,ic. nimic nu putea fi mai actual şi mai util
p2ntru acţiunea românească decît lupta politică, fie în forma violentă a
demersului revoluţionar, fie în cea subterană, indirectă, impusă de rigorile neo-absolutiste. Italia era capabilă, în acel moment, să furnizeze
exemple suficiente, sub ambele aspecte, ca şi suporturi ideologice corespunzătoare. Această emergenţă a imaginii Italiei este reflexul !fenomenului general al trecerii de accent în lupta naţională a românilor din Transilvania de pe acţiunea culturală pe cea politică.
Constatările de mai sus demonstrează, credem, eficacitatea scrierii istoriei românilor din Transilvania prin prisma interesului lor pentru Italia - modalitate care permite, tocmai prin poziţia excentrică a unghiului de cercetare, relevarea unor aspecte prin precaritatea surselor mai
greu de abordat frontal. Cit despre nobila valoare a interferenţelor româno-italiene pentru oamenii acelor ani, dă suficientă mărturie, în planul înalt şi limpede al simbolurilor naţionale, simpla împrejurare că la
1848-1849 cetele revoluţionare ale moţilor cîntau emoţionantul marş al
lui Iancu pe o melodie de Rossini.
SORIN MITU

1850 ITALY IN THE PUBLIC CO,!ilSCIENCE OF THE ROMANIAN
SOCIETY IN TRANSYLVANIA
(Abstract)
This study deals with the image of Italy în tne Romanian society in Transylvania at tJ;ie middle of the 19tn century. The sources we used consist in voyage
records and letters from Italy written by Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, Alexan00 A cărui imagine, receptare şi fertilă influenţă în conştiinţa politică a ro{Dânilor din Transilvania ne propunem s-o analizăm într-un proxim studiu.
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dru Papiu Ilarian, Ion Codru-Drăguşanu, August Treboniu Laurian and Artemie
Anderco. A comparative an/Uysis of these texts can resuit in understandi~ the
main fields of interest the people coming from Transylvania had with regard to
the Italian realities they were brought into contact. Much interest they paid to
the Latin Antiquity monuments, but on the other h,md they even largely encountered the contemporary realities of the Peninsula: artistic message, cotidian aspects, ,,touristic" components, the economic example and others. This shifting of
interest suggests the subsequent taking into account of the Italian political background.
Thus, the image of Italy would provide the Transy!vanian society with a set
of examples .?.nd models.

IDEOLOGIA MIŞCARII FEMINISTE ROMANEŞTI
DIN TRANSILVANIA INTRE EDUCAŢIE ŞI EMANCIPARE

Ideo~~)gia mişcării feministe din Transilvania relevă situaţii similare
fenor.1enu'.ui universal, dar şi particularităţi izvorîte din specificul local,
din statutul aparte al femeii în societatea românească, din nivelul relativ
redu's al instrucţiei în general, al femeii în special. Organizarea primei reuniuni de femei din Braşov în 1850 1 prin efortul colectiv al întregii naţiuni 2,
cu scopuri umanitare, pentru ajutorarea fetiţelor rămase orfane după revoluţie, prilejuieşte o adevărată campanie naţional.:1 în jurul acestei întreprinderi, aducînd problema femeii în faţa opiniei publice româneşti, în
,curs de constituire şi ea. Organizarea reuniunii braşovene, care a devenit
mod~l pentn1 toate reuniunile constituite în perioada următoare 3 , pre,cede o ideologie propriu-zis feministă, deşi nu au lipsit tentativele în
.acest sens datorate lui Bariţ, Vasici sau altor îndrumători culturali, ce
au dezvoltat subiecte cu caracter feminist în publicistica românească de
pînă acum 4 • O ideologie feministă începe a se cristaliza abia după 1850,
·stimulată de organizarea reuniunii braşovene, de ecoul deosebit ce l-a
:avut asociaţia de aici pe întreg teritoriul românesc. Treptat ea va deveni
-o componentă importantă, permanentă a publicisticii naţionale, preocupată să orienteze uriaşul potenţial ce-l ofereau femeile mişcării naţionale,
sd li? îndrume în conformitate cu imperativele acesteia.
1 Lazăr Nastasi, Raport despre jubileul Reuniw-,.ii femeilor române şi istoricul reuniunii. Braşov, 1902; Maria Popescu, Istoricul Reuniunii femeilor române din
Braşov, în Ţara Bîrsei, 1937, nr. 6; Mircea Băltescu. Contribuţii la istoricul Reuniunii femeilor române din Braşov, în Cumidava, I, 1967; Mioara Voicu, Citeva
cate referitoare la înfiinţarea Reuniunii femeilor române din Braşov, în Cumidava, XIIl-2, 1973; Constantin Căzănişteanu, Ştiri privitoare la activitatea unei
asociaţit transil'l:ane create în urma revoluţiei române de la 1848-1849, în Studii.
XXVI. 1973, nr. 3.
~ Comtu public al fondului Reuniunii femeilor române spre ajutorarea creş
terii fetiţelor orfane şi actele acesteia. Braşov, 1853.
3
Pentru evoluţic1 miscării feministe din Transilvania vezi: EugPnia Glodaxiu, Unele consideraţii privind mişcarea feministă din Transilvania (sfîrşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-Zea), în ActaMN, XX, 1983, p.
231-241 şi V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din
1918, Bucureşti, 1968, p, 36-38.
1 G. Bariţiu, Contract de căsătorie, în Foaie pentru minte, inimă şi. Ziterat11ră, I, 1838, nr. 16, p. 121-123; idem, Să te însori sem nu?, în Foaie pentru minte,
inimă .1i literatură, VII, 1844, nr. 3, p. 24; P. Vasici, Fîmeea, în Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, II, 1839, nr, 32, p. 251-253; idem, Variaţii, în Foaie
pentru
minte. inimă şi literatură, II, 1839, nr. 34, p. 269-271; idem, Spre înaintarer1 ei statornicia cag11icii fericiri sau chemarea şi volnicia femeilor, în Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, IV, 1841, nr. 1-2, 5; idem, Seara dinaintea nunţii sau mijloc
adcvr1rat a fi in căsătorie norocoşi, în Foaie p<'ntru minte, inimă şi literatură, II,
183'1, nr. 3î-39.
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Cristalizarea unei ideologii specific feministe se realizează însă treptat, pe măsura maturizării comunităţii româneşti, a sporirii indicelui ce
cultură si a transformării mentalului colectiv ca urmare a noilor realită:i social-economice, politice şi instituţionale ce le înfăţişează Transilvania. Apariţia presei social-politice rom5.neşti, produs al revolLiţiei, dar
mai ales organizarea Astrei\ cu programul său complex de ridicare calitativă a naţiunii, în totalitatea ei, inclusiv a categoriilor productive prin
instrucţie, educaţie, popularizarea ştiinţei şi culturii au contribuit decisiv
la cristalizarea unei opinii favorabile feminismului în spiritul public românesc din Transilvc1nia. Apariţia unei asemenea opinii este şi rez11ltat 11l
stăruitoarei opere educative dezvoltate de Astra în diferitele medii soch1•c:- român2ştj, de la ţuranime pînă la intelectualitate, purtat,i cu d,:a:)seoire prin adunările r,enerule ale Astrei 6 , apoi ~i ale dc<,p[ir(ămlntelor,
vh intermediul public,,ţiilor acest~ia, în primul rînd al revistei „Tn'.lsilvania". Fără a dezvolta idei originale, publicistica române2sc,1 ajrn:,•<.!
să definească o ideologie a feminismului din cel puţin dou;:"1 punct2 de
vedere: unul menit să justifice şi să legitimeze curentul feminist la rorr:,înii din 'Transilvania, relevind importanţa socială, politi-2ă, cultunilă
sau naţională a chestiunii feminine; al doilea abordînd concret problematica feminismului în societatea românească, aspectele pe care le îmbră
rşeaz,1 emanciparea femeii. Fără a le putea delimita întotdeauna, cele
două aspecte fiind tratate complementar, trebuie să remarc,1m p::-epondercnţa celei dintîi accepţiuni în faza de început a mişcării feministe,
r~'prezentată de activitatea rec,niunii braşovene şi abordarea complexă a
feminismului într-o a doua etapă, în ultimul deceniu al secolului al
;GX-lea şi începutul celui următor. L·ima fază din existenla publicisticii
'.cau 1iterah.1rii feministe din Transilvc ;1ia ce a cristalizat o ideologie spec..i fie feministă se întinde cronologic d2 la 1850 pină la sfîrşitul secolului al XIX-iea, cînd tonul şi conţinutul publicisticii feministe se modifică
Fc'nsibil, beneficiind de acum de exp2rienţa numeroaselor reuniuni înCnţate după modelul cdei bra~ovene7, de achiziţiile mişcării feministe
universale, pentru care sfîrşitul de secol reprezintă un moment de turn,1ră3, nu în ultimul rînd de bogata experienţă teoretică şi practică a mişşi

5 V. Curticăpeanu, op. cit., p. 36-38; Nicolae Bocşan, Unirea Principatelor
Transilvania (Implicaţii cultura/.:), în A!IACN, Hl85-1986, p. ,185-;iO,t

6 La adunarea generală din 1869 de la Şomcuta, G., Bariţiu a rostit prelegerea Despre educaţiunea femeii la na;iunea roni,ună, în Transilvania, II, 1869, nr.
17, p. HJ9-202; în Hl72, la Sebeş, s-a ţinut disertaţia Despre edu,:aţinnc?a femeilor
la naţiunea română, cf. E. Glodariu, Aportul femeilor dLL Transilvania la mişca
r<:a memarnn<listă, în ActaMN, XV, 1978, p. 501-50,!.
7 Braşov (1850), Lugoj (1863), Mediaş (1870), Făgăraş (1876), Turda şi Abrud
(1880), Sibiu, Şimleu! Silvaniei şi Zărneşti (1881), Arad (lll84), Hunedoara (1886),
Cluj (1888), Blaj (1890), Răşinari şi Caransebeş (1891), Timişoara (1893), Bran
(1897), Zlatna (1902), Bistriţa (1913).
8 Pentru evoluţia mişcării feministe pe plan internaţi0nal vezi: Kaethe Schirmacher, Le feminisme aux Etats Unis, en France, dans la Grande Bretagne, en
: ·1Li>rle et en Russie. Paris, 1898; Poznan Iohm, Da, Franen Ge."·hfocht /lei -:! :,,i
Balkan Christen. Budapest, 1901; Marie Bernays, Die deutsche Frauenhewegung.
Leipzig, 1920; Pogany Zsuzsanna, N6ema:r.cipcici6 1790-1848. Budapest, 1937~
E. Flexner, Century of Struggle. Woman's rights movement in the United States.
Cambridge, 1970; Maria Buţureanu, Femeia. Studiu social. Bucureşti. 1921, p. 143
sq; E:ena Bogdan, Feminismul. Timişoara, 1926, p. 39 sq; Calypso Corneliu Botez,
J>.roblenia feminismului. Bucureşli, 1920, p. 34 sq.
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cării feministe din România. Un moment important în noua direcţie pe
care se angajează publicistica românească în problema feminismului revine mişc2rii socialiste române şi internaţionale, eare aducea un suflu
nou şi desigur o problematică deosebită în lupta pentru emanciparea femeii.
Nrutaţiile care s-au produs în literatura sau publicistica feministă
reflectă, totodată, importantele transformări din gîndirea social-politică
românească, din ideologia naţională, produse pe fondul ultimei crize a
duallsmului austro-ungar, ce reflectă o criză de conştiinţă, generală înEuropa la sfiqitul secolului trecut, care pune sub semnul întrebării sistemul de valori tradiţional. Fără a dobîndi aspectul unei crize de conştiinţă deşi o criză socială şi politică afectează evident şi societatea românească transformarea calitativă a ideologiei feministe în ultimul
deceniu al secolului trecut este rezultatul unui complex de factori interni
şi externi, dar şi consecinţa naturală a procesului de creştere şi modernizare a societăţii româneşti în a doua jumătate a secolului, cînd dau
roade iniţiativele întref)rinse pe cale legală de elita românească pentru
ridicarea calitativă a naţiunii pe teren economic, cultural, social-politic
şi bisericesc pe direcţiile programului avansat de Andrei Şaguna încă din
perioada absolutistă 0 .
Această mişcare legală, desfăşurată pe temeliile solidarismului naţional şi-a încorporat inevitabil şi problematica feminist,'i., ca o parte componentă greu de neglijat a solidarităţii naţionale. Rezultat
al acestei
,.munci organice":o la care au colaborat toate energiile comunităţii româneşti, manifestată în diferite sfere a.le vieţii socL1le. organismul naţional
a reuşit să-şi conserve individualitatea şi specificul, la adăpostul autonomiilor cre:.tte, să ubordeze în prag de secol chestiunea românească în
termen;i autodeterminării şi ai desăvîrşirii unirii politice 11 • În ar,est climat, ideologia feminismului, urmînd schimbările generale înregistrate în
planul conştiinţei colective, îşi reconsideră temele şi orientarea generală,
convngent în dire2ţiile în care evoluează ideologia naţională în ansamblul ei.
Publicistica feministu din prima etapă s-a afirmat cu deosebire în
p:;cinile publicaţiilor „Transilvania", ,,Familia", ,,Telegraful român" şi
„Tribuna" îndrumată în mare parte de George Bariţiu şi apoi de losifi
Vulcan. Un specific al ei il constituie preponderenţa autorilor bărbaţi,
între care se disting, alături de cei doi amintiţi, I. A. Lapedatu, I. C. Dră
gescu, Atanasie Marienescu. ,,Transilvania" a publicat conferinţele cu
teme feministe rostite în cadrul adunărilor generale ale Astrei, în timp
9 Keith Hitchins, Ortodoxy and Nationality. Andrei Şaguna and the Rumanians of Transylvania 1846-1873. Cambridge, 1977, p. 78-114; V., Netea, Lupta
românilor din Transilvania pentru libertate naţională 1848-1881. Bucureşti, 1979,
p. 61 sq.
10 În Polonia mişcarea de rezistenţă împotriva stăpînirii străine, care a încorporat şi feminismul cu manifestări vădit naţionale, a purtat numele de „muncă
organică". Vezi Stefan Kieniewicz, Les problemes du travail organique en Pologne.
Warszawa, 1985.
11
Pentru noile direcţii din mişcare vezi Ştefan Pascu, _Fiturirea statului naţional unitar român, voi. I, Bucureşti, 1983, passim; Liviu Maior, Mişcarea naţio
nală românească din Transilvania 1900-1914. Cluj-Napoca, 1986.
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ce „Familia" întreţine rubrici speciale pe aceac;t,1 temă 12 , iar celeb'.tc
periodice, ca de exemplu „Telegraful român" sau „Foişoara" acestuia~
„Tribuna" şi suplimentul ei literar, consacră seriale acestei chestiuni sau
difuzează o beletristică adiacentă sau complementară temei.
Publicistica feministă din prima etapă este tributară în mare parte
ideaI--Jrilor culturalizante ale Luminilor, prelungind, deseori nefiresc şi
c!-:iar exagerat, spiritul acestora::i_ Sintetizînd într-o manieră generalizant~. aspiraţiile feminismului românesc din această fază, le găsim reductibile la ideea ridicării femeii din starea de înapoiere prin instrucţie.
educaţie, popularizarea ştiinţei şi a culturii, conferind difuzării culturii
în mediul feminin valoarea de soluţie panaceu pentn1 emanciparea femeii. Chiar dacă am generalizat spiritul unei literaturi, acesta este sensul
primar şi cv::isiunic al feminismului la români în această perioadă, identificat cu ideea de educare a femeii pe toate căile posibile şi din toate
punctele de vedere. Ideen de educaţie complex,~i a femeii constituie prima
ipostază a ideologiei feministe, spre care converg cele mai multe din
manifeslc1!·ile publicistice.
•
Publicistica pledează pentru cultivarea femeii în calitate de soţie,
m~nnă sau de membru al societ(1'\ii, în vederea „cîştigării unor cunoştinţe''
pentru .. c;•pacitatea de a le întrebuinţa bine" sau a-şi cîştiP-a „dibăcia
de a se putea mai departe cultiva şi singură pe sine pentru propria-i observ:1re şi meditare" 14 • În 18;;4 „emanc:iparea femeilor cea singură adevv.rată şi singură înţeleaptă se cuprinde într-ac-e2a că ele se sîrguiesc
a-şi cîştiga în locul unei culturi, care adeseori e numcii pe dinafară o 2:semenea cultură adevdratii, inteT -1; în locul unei deresure goale a
memoriei şi a minţg, o cultură adev:'-1.tă a s 1.1fletului şi a inimii; se cuptinde mai departe într-aceea ca elr · ă-şi însuşcw:;că o în tclegere a sîrguin~elor omenimei, precum şi un in'.,~res adinc şi din inim\ ce produce
apoi această înţelegere, o cunoştinţ.ă a propăşirilor culturii, cu un cu vînt
să-şi însuşească o minte deşteaptă, pr:_,cum şi pentru viată, aşa şi pentru
fantomele ce aşa des se schimbă, prec:m şi pentru seriozitatea vieţii, aşa
şi pentru părţile veselitoare ale ci'-'1 5 . Este maximul care-l poate produce
t';Jo:::a în materie de feminism la români, put2rnic marcată de spiritul
rational al iluminismului, de idealurile sale educative în plan moral, soci::l setu politic. Convingerea a fost generală în acel timp şi publicistica
nu hce decît să reflecte o 1-:-,entalitc1t2 do!Tiinant,1. Pe!1tc._1 I. C. Dră
gescu:G emancipare înseam:1ă înaln12 c~c toate instrucţie şi educaţie. Dezvoltînd această chestiune a educaţiei femeii, se are în ved'2re un concept
foarte larg de educaţie, gîndită pe mai multe planuri (morală, religioasă,
estetică-culturală, ştiinţifică, fizică etc.), realizată prin şcoală, familie,
socie·~ate. Descins din conceptul iluminist de educaţie, idealul educativ al
femeilor rămîne totuşi sever limitat la inegalitătile sociale (.. nu e înţelept
a se înălţa peste starea lor" 1 i) şi nivelul intelectual relativ îngust al citi12 „Conversare cu cititoarele", ,,Salonul" şi „Mama".
ia Nicolae Bocşan, op. cit.
14 Chemarea şi cultura femeii, în Telegraful român, II, 1854, nr. 58, p. 228-

2'..::l.
i:,
\G
i.

Jbidem.
:E. Glodariu, u~,e COnţt:~e,-rrţ.ii. .. , p, 233.
E,tru:QJW ft!~lor, în Tt:!lc!graful rom.cin, I\', 18";;6, nr. 40 p. IS7.
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to:-ilor cărora se adresează publicistica. Preeminenţa educaţiei morale.
inc] usiv a celei bisericeşti în ansamblul conceptului (în educaţia femeii
trebuie să se aibă în vedere „religia şi moralul" 18 ) nu-i anulează şi valenţele practice, izvorîte din spiritul raţionalist al Luminilor (femeia
,.să fie bunii econoamă, să fie bună soţie") sau din exigenţele vieţii sociale (,.so::iţi.'i pliicută de conversaţie" 19 , .. cultivarea ~ustului ele mic;"). Remarcăm în acest sens campania inaugurată în 1856 de „Telegraful român"
pe teme feministe. publicind un serial consacrat emancip~irii femeii, educa:.iei acesto:-a, istoriei femeii şi a mişcării de emancipare, ,,destinaţiei
fer:-,eilor•· (in politică, în 2rte, literatură şi în ştiinţe, în cc1.să şi în societa1e~0). Îr, opinia autorului anonim al seri::ilului, prc'zen'..a fcm,,jj în poli~
ticJ apare n!:'f: sti'i, deşi i:;toria a înregistr:.it şi cazuri de guvernări femeie'.;'ti fericite. Un cîmp de lucru pentru femei, în care se pot valida depli:-i,
este teritc;·iul educaţiei, ,.a creşterii dezvol~ării trupeşti, spiritlJale şi morale a generaţiei viitoare'' 21 • Considerîndu-le cele mai apte penrru „a inv.-~ţa copiii '.;is.tematic în şcoli", autorul rema;~că cu insatisfac;ic prin compc::-are cu Anglia şi America, că „la noi nici m;_'icar instrucţia fetiţelor
nu s-a reuş;t prin femei". O a doua direcţie în care se vdidează personc:}itatea şi natura feminină este „chemarea pentn1 casă şi economie"
<le2arece femeia „însufleţeşte prin faptele cotidiene şi mărunte universul
c2,ei" 22 . În finalul articolului, autorul pledeazii. pentru ca femeile să preia
o c:erie de ocupaţii considerate bărbăteşti, c::i. în Franţa sau Elve)a, consti1,.,:nd unul din puţinele exemple în care se dezvoltă tema accesului la
m,mcă e~ral al femeii cu bărbatul. In artă se apreciază în articol 1~1:entul feminin este exprimat cel mai bine deoarece „arta ducătoare
h împlinire ori cea imitatoare e mai amăsurată naturii femeieşti decît
1ibe!"a producere l:ie lucruri mai mari şi continue" 23 • Mentalitatea colectivă
n" s-a eliberat de prejudecăţi, ea continuă să vadă femeia într-o poziţie
df inferioritate în plan intelectual sau fizic (femeile nu s-au distins în
ştiinţele exacte deoarece le lipseşte ,,cugetarea logică") subliniind deosebirile de temperament. de ordin fizic, de viaţă spirituală fată de b,1rbaţi. Treptat, conceptul de educaţie se lărgeşte, fără a renunţa la motin)e fundamentale, în primul rînd cele de ordin moral şi intelectual,
1Jrimele care dau valoare frumuseţii feminine (,,frumuseţea dinii.untru.
·b.::1ătatea inimii", ,,cultura spiritului") prin care „femeia îşi îndeplineşte
.acevărata sa chemare" 2 ~.
,.Educatiunea la femei" trebuie realizat[1 în primul rînd prin ~roală~
p:fo şcoli speciale destinate fetiţelor. Este semnificativ de altfel faptul
cJ primul obiectiv formulat şi realizat de mişcarea feministă în această
0

18 Educaţia femeilor, în
1~ Telegraful român, IV,

Telegraful român. IV, 1856, nr. 39, p. 153.
1856, nr .. 39. p. 153.
ID Nr. 39-41, nr. 61-63, 72-73, 75-i6
(Despre destinaţia femeilor),
nr.
7f.-i9, Rl (Ceva din istoria femeilor).
21 Telegraful român, IV, 1856, nr. 76. p. 301-302.
22 Des:ina/.ia femeii (Femeia în casă, în societate şi în conversarea practică}.
în Telegraful român, IV, U:56, nr. 62, p. 245.
23 Despre destinaţia femeii (Femeile în arte, în literatură şi în ştiinţe),
in
Tc:egraful român, IV. 1856, nr.. i2, p. 285-286.
2~ M. Vîrtişianu, Femeia şi chemarea ei, in Familia, II, 1866, nr. 15: Vasilia
Prp. Adevăratck frnnmscţi femeieşti, în Familia, III, 186i, nr. 12, p. 136-139;
.T. B. Timişanu, Cum să se poarte fetele, în Familia, IV, 1869, nr. 45, p. 527-528.
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perioadă a fost tocmai organizarea şcolilor de fetiţe, domeniu în c:ire
s-au realizat progrese remarcabile pînă la sfîrşitul secolului, ca urmare
a eforturilor reuniunilor de femeF 3 .
Cele mai multe intervenţii în publicistică pe temele feminismului
pornesc de la realităţile universale, oferite ca model ~i exemplu societă;,ii
ro;r,âneşti, pentru a încheia cu problemele ce le ridică che<:tiu;wa ferr:inistă în spaţiul românesc. Alături de exemplele europene sau universale.
publiclstica romf,ne.:iscă ape12ază deseori la personaje exempiare ale femeii in antichitate sau de-a lungul istoriei, oferi:"1du-le ca model generaţiei contemporane. Procedură tipic iluministă, imitarea sau reîntoarcerea
la modelel:~ clasice antice, la exempl2ritatea vJrstei de aur, la origini
pentru ct,2scoperirea esenţei, indică o lo?"ică ancorat§ în con~inuare în
tiparele sensibilităţii clasice, iluministe, întrepătrunsă firesc de viziunea
romantic,\ asupra per:;o:-iajului istoric. Atanasie :i\1. Mariencscu face un
i~toric al :feminismului în care vede o „revoluţie reformatoare şi paşnioă.
ce a cupriDs mai multe st.:lte, la noi ajun_oînd mai tîrziu", şi al cărui princii:;al conţir:.ut constă în 2sigurarea dreptului la muncc:'i, la cultură şi a
d·cpturilo:- politice ega!e cu bărbaţiF 3 • Problema feminism11lui în opir:ia
LI este o protlemă sodală şi orice o:::ipor care începe a pro;:.rresa „trebLiie
să propăşească cu toţi factorii săi şi femeia este în popor un factor princi p'll". Tributar aceluL1şi sp·:,it al Luminilor, sublmiaz i '.·ol,11 i;.colii în
e~·lanciparea f2:'T!.?ii, p:c('iind pentrt1 îniiinţar2a de ~co 1: i:c:1tr11 f~~ e „unde
si:: i:1ve'·e mai rnult d2cît a scrie şi a citi." Ioan Lapedatu în „Femeia în
secolul XIX" sintetizează din publicistica francez5 ideile ema:--1cipării femeii, concepută, în orinia lui, în plan cultural, !,;Ocial şi politic. In corespondenţele sale din Italia, I. C. Drăgescu info:-m~ cititorii români
despre mişcarea feministă din Italia 'ii Franţa, declarînd că v;i_ fi „pururea rxmtru emancipaţiunea îemeii" 27 •
Sfirşitul deceniului şapte al secolului c1l XIX-lea amplifică conceptul de emancipare a femeii, asociindu-i valenţe şi componente noi, izvorite din noile realităţi politice, ale dualismului, dnr şi din situa\ia
demografică sau noua structură capitalistă a societăţi! româneşti. Deşi
continuă mai vechile componente ale conceptului iluminist, publicistica
cL=cceniului şapte acordă un spaţiu însemnat noilor achiziţii romantice, în
primul rînd ideii naţionale ce interferează şi condiţioneaz:5 concepţia d2s:..
pre educaţia femeii, conforindu-i un plus de din2mi,m, o mai mare a:::cesibHitate, un spirit ofensiv chiar. Această direcţie, înc:, t:-aJiţională în
spirit, datore<1ză foarte mult publicistelor femei, ca,re au propus, în
comparaţie cu autcrii bărb;i_i;i, o mai largă viziune asupra feminismului,
lip:::itJ de prejudecăţi şi clişee. Chiar dacă aceste idei nu s-au impus, ele
cons::itciie un mo:Pent în evoluţia ideologiei feministe asupra. căruia treb1_1ic· ~;tiiruit. Cel mai reprezentativ autor al acestei perioade a fost, in2:; ,.Pentru ca cu 1tura co:,ilclor noastre să ne che:w.şuia,;că pentru venitor ~"'l:
fel de progre5, cc cu drept cuvint le pretinde spiritul timpului îa ca:·e ne J:1~ :.n" .. ,aYc,m nevoie de a î.1fiin1a atari institute, căci trăim într-un tir1p care ~1,~lă
a reforme şi a cărui caracteristică este că omenirea înaintează în cultură şi
~tiin~ă cu rapiditate". Io.an Petraşicu, Educaţiunea la femei, în Telegraful român.

a':'a

x:vr,

1368, nr .. iU4--105.
E. Glocl:iriu ['·wle
Idem, p. ::.].l.

26
27

consideraţii ... ,

p. 232.
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cliscutcbil, Elena Densuşianu. Intr-un su~~estiv articol „Dec:pre emanciparea fcr:îeilor"~ 3 :rntoa:-ea sintetiza o experienţă româi1ească şi europrnn:'\, i7rfr.riduallzînd cit!"VP elerr.cnte :-il-::- conrenţiei mo··'erne. Disr:1.1rsul
rostit de Elena Densuşianu la a doua conferinţă literară a Casinei ror>,ne din Fă?{iraş ilnstrează adapt2re,, idei!or generale :il0 feminism1_1lui
Li realiL~1ţile româneşti din Transilvania. Conferinţa sa dezv{1luie o concepţie de o remarcabilă claritate, dar şi de mare complexitate, ce îmbr~1ţişeaz{t a:-pecte fundamentale ale problemei, un realism incontestabil,
r<?Jevat ;n 9o<;ibilitătile şi prioritfţile mis:~:;ril din Transilvani:!. Ea porneşte de la premisa că viaţa social-politică ardeleană este dominată de
două idei: ideea de naţionalitate !';Î de emancipare a femeii, legate între
ele printr-o relaţie de intercondiţionare. Prin emanci;;n:·e;:i fe;neii înţe
le;e îmb~mătăţirea st:}rii spirituale, materiale si publice a femeii, indiscutabil mai mult decît la generaţia precedentă. Emancipa!·ea fe'."Deii apare
condiţionată de ridicnn~a nivelului ei cultural, ceea ce reclam;:i intensificarea eforturilor pentru culturalizare, creşterea rradului de instrucţie,
lărgirea cadrului şi conţinutului educaţiei femeii de la cercul îngust în
Cace a fost concepută pînă acum. Pornind de la realiUiţile concrete din
T::-ansilvania epocii dualiste, autoar-ea dezvoltă ideea condiţion:1rii emancipării de regimul politic existent, ce poate face posibilă sau poate împieJica reala eliberare. Realizarea practic.1 a emancipării reclamă în spiri, .11 concepţiei tradiţionale cultură, deci ea începe numai atunci cînd se
vc:- ridica şcoli pentru fete. Pledoaria pentru emanciparea cul~urală este
ir.rnţită şi de un p3tetic apel ce cheamă la acţiune, la solidarizare,
în
fo:-mele consacrate pînă atunci - reuniuni, societăţi. Concepţia feminist.-i se grefează pe un ideal democratic, mărturisind o marcată tendinţă
de politizare, izvorît din idealurile liberale ale noii generaţii de oameni
politici români. Conform acestui crez, emanciparea nu se va putea îndep1ini dccît numai „acolo unde viaţa politică a unui popor are la bază
libertatea adevărată" 29 , ceea ce constituia şi un veritabil protest împotriva dualismului.
Politizarea timidă a conceptului, fundamentarea lui naţională anunţă
y'Yoarde direc[ii pe care va evolua feminismul din Transilvania în pcrioz:da următoare. În replică la enunţurile autorilor femei, articolele redactate de bărbaţi continuă să limiteze, adeseori inconştient, cadrele conC;;ptului. Deşi este de acord că „emanciparea femeilor este una din cele
r.~,:i impresionante chestiuni ce a preocupat vreodată mintea spiritului
o;;;enesc", lon Dima PeL·aşcu restrînge considerabil conceptul propus de
Lena Den~uşianu, considerînd că „adevărata emancipaţiune nu constă
n!ci în paritatea femeilor faţă cu bărbaţii lor. nici a ignora individualitatea feminină ... numai prin a se întoarce femeia la marginile potrivite
m,turii femeieşti, numai prin aplicarea către căsnicie, către împlinirea
datorinţelor sale de femeie, mamă şi soţie bună. Astfel vine a se înţe
l€ge adevărata emancipaţiune" 30 • Prin instrucţia şi educaţia femeilor se
va realiza, în opinia autorului, prospeţimea învăţămîntului naţional, con23

Familia, V, 1869, nr. 49.
~"' E . Glodariu, Unele consideraţii . .. , p, 233.
3 0 Ioan Dima Petraşcu, Despre emanciparea femeilor, în Familia, VI, 1870,
nr. 5, p. 49-:i-1.
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vins ca, m ultimă instanţă, emancipare:i constă în a da ,,femeii adevă
rata cultură ce reclamă natura individualităţii femeieşti" 31 . Chiar şi G.
Bariţiu, cu merite indiscutabile în popularizarea chestiunii feminine la
români, este reticent la ideea emancipării femeii „cu care de la revo: 'Jţiunea cea mare încoace fac propagandă unii oameni corupţi, iarăşi tot
spre degradarea sexului frumos", refuzînd să recomande românilor, deoarece, scria el „între libertate şi libertinaj diferenţa este atît de mare ... "
Conceptul propus în epocă rămîne în esenţă tributar ideilm· culturalizanto ale iluminismului, ca în perioada anterioară, acreditînd însă ideea
educaţiei femeii prin şcoală în primul rînd, respectiv prin şcoli speciale
pentru fetiţe. Intre cele două concepte ale deceniului ş:1pte, reprezentativ r5.mîne cel propus de femeile publicişti care indică sensul şi direcţiile
viitoare ale fer:1inismului românesc din Ardeal, pe cînd cel de-al doile::r
rămîne î:r1 mare parte orientat spre trecut, aparţinîncl unei epoci culturale revolute.
Între cele două concepte analizate, ve17itabili poli între c:Jre evoluează concepţia feministu a deceniilor şapte-opt, publicistica
consacrată
emancipării femeii continuă să traducă pagini reprezentative din literatura feministă europeană (I. Lapedat-...1. Ed11caţiunea fetPlor, după Legouve32, N. F. Negruţiu, după Dusch33 ), să informeze publicul cititor despre mişcările feministe din iume (Despre edncaţinnea feme l->r din ,·11T!-?rica3~) sau să propunu ace,;tuia lungi incursicmi în ist(\ria fc:ncii (I'nidiţia fem,eilor romcme 1 \ Educaţiunea femeilor la chi,·.e:::i 1';)_ h r~~ralcl s'::nt
ab.:-irdate aspec'.e particulare ale fenomenului er.rnn:·ipi,·i:, cu p:·ec!il~c~ie
apartinînd educaţiei morale şi spirituale 17 . Reţinem dintre acestea apelul la organizare şi asociere, pe temeiurile solidarismului modern (M.
Tufelcica, L'avenir des femmes 38 ) sau pledoaria pentru dezvoltarea industriei de casă prin crearea unor şcoli unde să se propun;} economia
(Emilia Lungu, Luxul modern3~) ce indică o nout1 orientare programati:::l
în activitatea reuniunilor. Notăm şi preocuparea pentru cultivarea moravurilor, a civilizaţiei, prezentă în numeroasele articole ele la rub!·lca
,.Salon" a „Familiei", cuprinzînd sfaturi privind comportamentul femeii. moda, conversaţia etc. Chiar dac~l apare mai rar, educaţia fizic},
alături de cea morală şi intelectuală rămine o co:r1stant,i a pledoariei fer.iiniste, cultivată cu deosebire în paginile „Familiei" (ex.: Scrima şi
31

Ibidem.
Fami.lia, VI, 1870, nr. 19. p. 2lî-218.
3 :: Familia, VII, 18îl, nr. 14, p. 164-lli3.
01 Familia, XI. 1875, nr._ 51, p. 602-t303.
,··, Familia, XXIII, 188î, nr. 10, p. 113-115.
:: ' Familia. XXIII, 1887. nr. 4, p. 44; XXVI. 18:JJ, n,·_ 34, p_ <'.07.
~; P. Moldonm, Toaleta animei femeieşti în Famiiiri, X, 1874, nr. 35, p., 414413: Iu 1 iu Pederzani, Mama, în Familia, XI. 1875, nr. 28, p. 330-331: .Je:in P-rnl.
Natura .~i educaţinnea fetelor, în Familia. XII, 1876, nr. 24, p. 277-278; I. .-\. Lap(;datu, Eclucaţi111va sc>:rului frumos, în Familia, XIII, 1877, nr. 13-14; Je,ma
Ba:·.,., Ceea ce 1rcouic să stic o _femeie în lume, în Familia, XV, 11179, nr. 1!7.
p. 561: Cmancipar.~rr frmeii la noi, în Familia. XVI, lll80, nr. 25, p. 156-157: Emil
Critzmann, Fem ·:-1 şi chemarec, ei, în Familia, XVIII, 11182, nr. 41, p. 509-:ilJ;
I. T. Me1·a. Unei _femei, în Familia, XXVI. 1890, nr. 23. p. 280,
3 s Telegrafu/ român, XXIV, nr. 18, 1876, p. 72.
a9 Familia, XVI, lllHO, nr. 76. p. 4î8-479.
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femeia 40 , Femeile şi sportul 41 ). ,,ln interesul vigurozităţii generaţiilor
viitoare, a înti'iririi neamului cerem ca e::h1caţia fizică a fetelor să nu fie
considerată ca un factor secundar. .. " 42 , scrie în acest
sens doctorul
l. Felix. Indiferent de care aspect al emancipării se ocupă, chiar şi de
cel politic, întotdeauna are o motivaţie c"Jlturală, tributară idealurilor
iluministe, prelungite atît de tîrziu în cultura noastră (,.Au cerut drepturi politice pentru femei. .. fiindci'i ei 2,1 văzut 61 simţul ambiţiunii
pentru cultură s-a dezvoltat şi 1n spi:-it1;} femeii, odată cu programul
timpului'"'~~).
Prima etap5. din evoluţia idcolociei femhis7e :a românii din Transilvania reduce sensibil continutul e:':1i1nCi'.J_'.";rii femeii la ridicarea ci culturală prin instrucţie şi edt1catie, linie
care au evoluat şi reuniunile
de femei pinii la finele veacului. Not2bili'1 :·ămine şi preocuparea nentru
consolidarea conştiinţei sale naţionaleH :n ,.•2derea activizării şi încorporării uri;,<;ul\1i potP>1tial ce-l ofer:'\ fe'.'1•"']~ ':-i miJ:•antismul politic -:i.aţional. Educaţia socială şi naţională a femeii, complementare în concepţia generatiei 45 , constituie forma supremă a idealului emancipării feminine, ca şi în Germania aceleiaşi perioade, spirit ce a guvernat şi
manifestările mişcării feministe
propriu-zise. Puţinele reflecţii politice46 înrepistrate trădează doar sensul viitoarei evoluţii, dar nu constituie o coordom\tă majoră a concepţiei feministe româneşti. O exolicaţie
istorică a acestor tendinţe impune inevitabil concluzia prelungirii nefireşti a tradiţie~ iluministe, dar şi asumarea tactică a unei atari orientări, generată de nevoile luptei politico-naţionale cantonate ferm în cadrele pasivismului politic. Acesta propunea o rezistenţă naţională la
toate palierele corpului social românesc, cnpabilă să consolideze naţio
nalitatea şi specificul naţional, să opună tendinţelor deznaţionalizatoare,,
agresive forta solidarismului naţional, la edificarea căruia era chemată

pe

şi mişcarea feministă.

O a doua etapă din evoluţia ideologiei, localizntă cronologic în ultimul decenin al secolului trecut şi începutul secolului nostru, aduce un
spirit mai dinamic în literatura feministă, ca ~i în mişcarea femeilor române, acordat imperativelor momentului ,politic ce-l traversează mişcarea
naţională românească pe calea adoptării noului activism politic. Noua
tactică presupunea un spirit ofensiv. o activizare politică a maselor, în
rîndurile ciirora femeile aveau o pondere f0c1r7e mare, lărgirea cadrelor
sociale ale mişcării pentru asigurarea unei baze electorale largi. La
acestea se adaugă inevitabilul progres economic şi intelectual al socict:'lţii
româneşti. bogata experienţ,i eurnpeană şi univers;_ilci, creşterea excep-

•°
41
42
<3

Fnmilin, XXTI. 1886, nr .. 2-t p. 287.
Fnmi/i(t, XXXIX, 1903, nr. 16, p. 187.
I. Felix. F:iuraţi11ner1 _frtl'/or. în Frtmilia, XXXIX, l!l03, nr. 22, n. 2-f'.
Cornelia Emilian, O cugetare asupra soartei femeii, în Familia, XXIII,

11187, nr '.'1. P. 270-?î 1.
44 Lucreţia

Costa, Rolul femeii în înflorirea

naţiunii

şi

a culturii

naţionale,

fn Familia, ll<îl, p ..ţ2B.
45

Ana Botta, Misiunea femeii în genere

şi

n celei române în specie, în Fa-

mUia, 1864. p .169-lîl.
46

I. Vulcan, Femeile române

şi războiul,

în Familia, 1878, p. 119.
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ca n11:rr..Jr şi influenţă a mişcă:;:-ii femin:c.:c, sus\hd:: şi de tin;:-,~a
soc:aLstd 4 ~.
În aceste împrejurări ideologia feminismului dezvoltă o concepţi')
de o mare complexitate, ce cuprir..de în obiectivele sale aspectele maj 52
economice, sociale, politice, culturale sau morale ale emnncipării femeii.
Anunţată de publicistica deceniilor şapte-opt, noua concepţie despre feminism traversează distanţa de la idealul culturnlizant al edur::a;iei femeii la cel de emancipare reală, în accepţiunea deplină a cuvîntului, aşa
cum a propus-o ideologia feministă de aiurea. Izvorîtă dintr-o mentalitate romantică, concepţia emancipării presupune un pronunţat spirit
po:itic, o concentrare şi coordonare a întregii mişcări feministe în acord
cu idealurile sociale şi naţionale ale epocii. In concepţicl n,1ii etape din
evoluţia feminismului emanciparea femeii presupune eliberarea sa
în
societate, egalizarea condiţiei sale cu cea a bărbatului şi emanciparea
comunităţii naţionale căreia îi aparţine. Cele două laturi sînt complementare la cei mai mulţi autori, deseori suprapunîndu-se pînă la identificare. Noua concepţie mărturiseşte şi aspiraţia spre o formă de organizare superioară a mişcării feministe, concordantă exigen1elor solidari~:11ului moclern, menită să dea eficienţă mişcării, să-i imprime un spirit
dinamic şi ofensiv 48 • Creşte acum numărul autorilor femei, ca şi al articolelor reproduse după presa din România, unde mişcarea feministă
realiza progrese însemnate la sfîrşitul secolului, sprijinită şi de socialişti, care au înscris în programul din 1393 al P.S.D.M.R. şi emanciparea
femeii, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale femeilor 49 . Experienţa bogată a numeroaselor reuniuni se reflectă şi în maturitatea cu
c;:;re sînt abordate chestiunile fundamentale ale feminismului. ,.Femeile
construiesc o însemnată parte a societăţii şi au un rol influent", scria
revista „Familia" la începutul anului 1893, atrăgînd atenţia opiniei pu13lice româneşti asupra acestei categorii importante din societatea noastr.'i printr-o suită de articole 50 • Tonul publicisticii româneşti din Transiivania vădit influentată de literatura feministă din România vorbeşte
despre () nouă direcţiune în creşterea femeii române 51 , tema conferinţei
lui N. Petraşcu, ţinută la Ateneul român. Fără să abandoneze temele
tradiţionale despre rolul mamei, instrucţia şi educaţia fetiţelor sau
a
!femeii, publicistica feministă din această perioadă pedalează cu deosebi!"e pe o problematică naţională, înmulţind apelurile la solidaritate: ,,a
iubi pe conaţionalişti - scria I. Cornea-Misiei - este cea mai sfîntă
ca:·itate în viaţă. Idealul nostru, al românilor, trebuie să fie astăzi această caritate care ne impune să ne iubim, căci numai aşa vom fi mari ca
nc:ţ;une, dacă inimile ne vor bate în solidaritate pentru cultul iubirii de
m~şcare

47
Paraschiva Cincea, Inceputurile luptei pentru emanciparea femeii în România (secolul al XJX-lea), în Studii şi articole de istorie, V, 1963, p. 301 sq.

'" Uniunea femeilor române din Ungaria
XI:, nr. 13-14, p. 443.

înfiin~ată

în 1913. Vezi

Luceufărul,

'~ Condiţiile istorice ale apariţiei şi dezuoltării clasei muncitoare din R-1mânia. Făurirea si afirmarea partidului său politic. Bucureşti, 1984, p. 58i-589.
·o Camil B., Despre femei şi influenţa lor, în Familia, XXVIII 1892, nr. 52,
p. Glfl-,i20; Influ<'nta femeii, în Familia, XXXIV, 1898. nr. 32, p. 3î4-375.
:,, J-'(l,ni/ia, XXX, 18:)4, nr. 1 i, p. 199.

1151

MISCELLANEA

neam, pentru scumpa noastră ţară, pentru dulcea limbă ce o vorbim,
pentru limba românească" 52 •
Este un specific al ideologiei feministe din Transilvania orientarea
spre problemele de interes naţional, deseori în detrimentul emancipării
sociale sau politice. Din ansamblul temelor ce le îmbrăţişează publicistica feministă la început de veac, ponderea cea mai mare o au cele care
privesc educaţia naţională a femeii, integrarea ei în mişcarea românească
pentru emancipare sau unitate. Sesizînd rolul deosebit al femeii în sociebte, ,,agentul principal al civilizaţi unii", cum o definea I. Felix în
190353 , capacitatea sa de influenţare, publicistica naţională consacră cel
mai mare spaţiu educaţiei naţionale, participării femeii la mişcarea pentru dreph. ri naţionale. Aşa se explică particularismul ideologiei feministe la ro!Dâni, cel puţin în această fazJ., puternic politizată în Occident,
pe cînd în Transilvania are un pronunţat caracter naţional 54 . Aşa se
explid şi orientarea reuniunilor de femei înspre cultivarea sentimentuluj naţional prin răspîndirea culturii române. încurajarea portului popular ş.a. Este şi motivul pentru care unii istorici au integrat mişcarea
feministă din Transilvania în cadrul mişcării cultural-naţionale a românilor transilvăneni·•:; __
Ideologia feministă continuă în această etapă unele teme mai vechi,
t:dbutare conceptiei culturalizante5 u, dar acestea nu mai sînt generale
sau repr:zentative. În mod surprinzător apar şi voci ce resping emancipn.rea rP.1Hi înt'."-1m r·pirit ronservatorist, ce consideră „absurdă" educaţia ce-şi p:opune emancipai·ea fetelor, limitînd cadrele acestei educ:.iţii
la cercul îngust al fa1:1iliei, ,,sub privegherea mamei, care singură are
c 1,emarea sufietească şi experienţa necesară pentru aceasta" 57 •
La început de secol publicistica feministă îşi asumă tot mai mult rolul de îndrumăto::ire a numeroaselor reuniuni constituite în Transilvania, în intenţia unificării acţiunii lor sociale sau naţionale. Anul 1900
a prilejuit şi aniversarea jubileului a 50 de ani de la înfiinţarea Reuniunii femeilor române din Braşov, moment de bilanţ ce a relevat şi o
experienţă, dar :şi tendinţa d2 orientare a reuniunilor de femei în acord
cu necesităţile mişcării naţionale, ale vieţii politice contemporane. In
mod semnificativ Maria Baiulescu a prezentat cu acest prilej conferinţa
.1Iisiunea fcme;i ro'Tr'Jne 58 , vrm;'\rind să asir,ure un caracter unibr, ideologic şi tactic mişcarii de femei. Ca şi în perioada anterioară, publicistica românească a oferit un spaţiu larg mişcării feministe europ2ne sau
1

52 Influenţa

53
54
s:;
56

femeii, în loc. cit.
Educaţiunea fetelor.

în loc. cit.
E .. Glodariu, Aportul femeilor •.. , p. 501-509.

I. Felix,

Ibidem.

Pavel Voştinaru. Educaţiunea familiară, în Familia, 1876, p. 553-555: Ana
Bo~ta. Secret.ul fericirii (NlisiiLnea femeii in familie). în Familia, 1874, p. 236-237;
At. M. Marienescu, Educaţiunea familiară, în Familia, 1898, p. 109-111; Lazăr P.
Pe~runi, Mama, în Familia, 1877, p. 217-218: Emilia Lungu, Mama, în Famifia,
JfJ7R. n. '.197-'.l99; C. Piiu11escu, Mamrr si copilul. în FamFia, 1884. p. l<l8-W0: Ioan
Petran, Femeia - mamă ca educatoare, in Familia, 1886, p. 478-479; D. Teleor,
Mama de familie, în Familia, 1893, p. 188; I. Vulcan, Problema înfiinţării de şcoli
riJmâne pentru fete, în Familia, 1880, p. 538.
:;7 Educaţia fetelor, în Familia, XXXVI. rnoo. nr. 'i, p. 56.
58 Fragmente din lucr:,re în 1·amilia, XXXVII, 1901, nr. 6, p. 61-63.
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mondiale, acordînd un loc preponderent emanc1par11 social-politice a
femeii, chiar dacă autorii, de cele mai multe on bărbaţi, nu impărtă
şesc întotdeauna aceste idealuri. Emil Degar combate în paginile „Familiei" ideile lui John Stuart Mill despre emanciparea politică şi socială
a femeilor, deşi recunoaşte că „emanciparea politică a fomcii e fluxul
firesc al emancipării ei sociale":;9 _ Dar, cum am observat, în condiţiile
de oprimare şi asuprire a întregii naţiuni sub regimul dualist, idealul
emancipării social-politice se repliază în publicistica românească în favo,,rea educaţiei naţionale, a întăririi conştiinţei şi solidarităţii naţio
nale. Publicistica lansează repetate apeluri către femei pentru susţine
re2 asociaţiilor cu caracter naţional (Astra, Societatea pcn tru fond de
te2.:ru român, reuniunile de femei) în vederea unei educaţii naţionale,
româneşti a fetelor 60 . Alături de modelele strMne relevate de mişcarea
frr.1inistă internatională, publicistica ardeleană di"t o largă publicitate şi
feminismului din România, nu lipsită, desigur, de semnificaţii naţionale,
relevînd valoarea de model general naţional a manifest;}rilor culturale
sau politice din Românh pentru romiinii din monarhia d1.10listă (Constanţa de Dunca Schiau, Feminismul in RomâniaG 1 ).
Fără a renunţa la idealurile culturalizante, în a doua etapă a feminismului românesc din Transilvania distingem o tendinţ:t de politizare
m2i accentuată a publicisticii de această natură, învederînd angajarea
mai strinsi'i a militantismului femini~t în viata social-no litic:'i si în primul rînd în mişcarea naţională. Problematica· emancipării femeii dobîndeşte un pronunţat caracter naţional, ideologia acesteia slujind direct
idealurile mişcării pentru libertate şi unitate naţională, ceea ce plasează
pe :m plan secundar ideile de emancipare socială şi politică, afirmate de
mi<;-carea internaţională. Fără să abandoneze ideea în sine a emancipării
fe:11eii, postulînd-o ca o necesitate a progresului civilizaţiei, ideologia
rf'~pectivă o condiţionează de emanciparea prealabilă a naţi unii, la care
este chemată să contribuie şi mişcarea femeilor.
Intr-un sistem de priorităţi nemărturisit, dar presupus implicit.
emanciparea reală a femeii poate fi realizată numai după eliberarea deplină a naţiunii, în condiţii social-politice de libertate. ce le poate asigura alcătuirea statală modernă, respectiv statul naţional.
De la idealurile culturalizante ale începuturilor ce postulau educaţia femeii ca supremul mijloc şi obiectiv al eliberării acesteia, pînă
la
emanciparea naţională şi social-politică, ideologia feminismului române,;c din Transilvania a parcurs o evoluţie interesantă, nu lipsită de sim10zităţi sau replieri. ce reflectă relativ exact stadiile ce le-a traversafJ
mişcarea femeilor, respectiv organizarea şi activitatea reuniunilor
ne
fer,-,ei al căror îndreptar s-a dovedit şi a fost publicistica feministă. ln
ace:aşi timp ea a dat un nou conţinut ideologiei naţionale, dezvoltînd-o
cu o nouă componenh'i. nu Jip,;;ită de import:=inţă, cu o problem'ltiră ce
s-a conturat cu deosebită claritate pe durata a peste şase decenii. Relaţia dintre ideologia feminismului şi ideologia naţională nu poate fi res5'1 Emil Degar, Emanciparea
nr. 11. p. 127.

politică a femeii,

in Familia, XXX\"III,

1902,

00 Spinuca Urzicescu. La l!r!.11caţiunca fctPlnr noastre, în
Familia, XXXVIII.
1!10~, nr. '.J. n. 512.
0 1 Famiiia, XL, 1904, nr. -19, p. 584-586.
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pinsă, a doua încorporînd în mod evident pe cea dintîi, tot aşa cum miş
carea naţională şi-a asociat mişcarea feministă ca o componentă şi ipostază de mare valoare şi cu o pondere însemnată. Ideologia feministă, aşa
cum o dezvoltă publicistica, demonstrează asimilarea ideilor romantismului politic, ale liberalismului şi naţionalismului modern în cercuri tot
mai largi ale societăţii româneşti, adeziunea acesteia la idealurile democratice ale epocii.

SI:'.10.\".;-1 STIGER

FROM EDUCATION TO EMANCIPATION. THE IDEOLOGY OF
THE WOMEN MOVEMENT FROM TRANSYLVANL\
(Abstract)
The Romanian Women Movement made itself conspicuous in its ideologica(
aspect at the beginning of the 19th century. The ideologica! roots of the women m~
vement must be sought in the democratic emancipatmg spirit of the Enlightenment. The ideologic aspect preceeded the organizing stage in the Romanian movement from Transylvania. For this reason the ideology of the R:imanian women
mmement had particular features which di~tinguished it from the similar movements in the western countries. It was very much alike the German, Magyar and
Polish move:ments. The first womon organizations of the Romanians followed
mainly a cultural and philantropic di rPC'lion. Under the influence of the late Enlightenment the ideology of the wom0cn movement ad\·ocated the necessity of the
1.vomen's rise through edurati,,n.
The ideology and activity of the women movement followed new directions
in the last decades of the 19th century and the beginning of the 20th. It dealt with
H·onomic. social •politica!, philr1ntrop1c ,inel cultural problems, which were considered from a national point of view. Thus the women movement came to form;
part of the movement for national liberty and unity.

73 - Acta Musei Napocensis, voi. XXIV-XXV (1987-1988)
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Karl Strobel,- Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans.
St11dien zur Geschichte des mittleren und unteren Donau in der Hohen
J._;_.;.iscrzeit. Antiquitas I 33. Bonn 1984, 284 pagini.
În seria destul de lungă de lucrări dedicate războaielor împăratului Traianus
cu dacii a apărut o nouă lucrare. Dar această carte este nouă nu numai ca dată
a apariţiei, ci, mai ales, prin felul absolut nou în care tratează subiectul. E,1 este
de fapt prima lucrare străină care, abordînd acest subiect, încearcă să prezinte
şi istoria (sau ceva din istoria) Daciei înainte de cucerirea romană (topografia Daciei preromane, armata dacilor etc.).
Primele două capitole prezintă Dacia preromană (topografia, armata dacică);
urmează apoi prezentarea armatei romane ce a participat la război, parte
care
reprezintă cam 1/3 din economia cărţii (p. 80-154); în final autorul a încercat să
nareze (complet) cele două campanii de război. Lucrarea are cîteva anexe dintre
care cea mai interesantă mi se pare cea în legătuni cu monumentul de la Adamcli"!,i.
K. Strohcl a folosit o bibliografie amplă şi s-a oprit asupra unor probleme
rnu]! disputate ale războaielor. El a reuşit să elimine (mai ales pentru istoriografia occidentală) o serie de noţiuni greşite, inadvertenţe etc. şi, în acelaşi timp, să
cor.firme o sl'rie de puncte de vedere noi. Autorul a utilizat cele mai bune ediţii
ale izvoarelor; în chip cu totul neaşteptat a utilizat pe larg literatura românească
de ~pecialitate (ceea ce sugerează de multe ori că citeşte româneşte). În g.meral
K. Strobel a adoptat o poziţie critică faţă de anumite aspecte aie istoriei acestor
răz 1 )oaie.

În ciuda bogăţiei de lucrări româneşti care le-a citat K. Strobel nu a folosit
aprcape deloc (ca să nu zic chiar deloc) datele arheologice fie cele în legătură cu
sfir~.itul războaielor (incendierea şi distrugerea cetăţilor dacice), fie cele în legă
turft cu armamentu! dacilor (cf. 1-. Glodariu - E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului
la daci, Cluj-Napoca, HJ80). Referitor la istoria Daciei preromane observaţiile lui
sun: în gen2ral corecte. El observă de pildă (p. 53, nota 74) c{1 la Po,olissum a
exi~wt o fortificaţie dacică şi că acest punct strategic şi-a schimbat imediat rolul
în 1,. \·oarea romanilor. în acelaşi timp însă (p. 43, nota 1) el nu este de. acord cu
părerea înpămîntenită în istoriografia românească care ,.încearcă să prezinte statul lui Burebi~ta ca un stat elenistic de tip centralizat., Dar
afirmă autorul nu t deloc aşa".
Sunt cite,·a inadvertenţe la hărţi. Pe harta nr. 1 apar ca cetăţi dacice Acidava. Drobeta. Dierna - Orşova, Pelendava - Craiova; lucrul acesta ar mai trebui dovedit. l'c harta nr. II titlul este .,die antike SW SiebenbCirgen·•, ceea ce de
fapt e~te Banatul. Pe harta mică I fortificaţiile de la Puţinei, Gornea, Sip, Saldum,
·veLka Livadica apar greşit datate în epoca lui Traianus, căci ele sunt ele fapt fortific-;1ţii romane tîrzii din eooca tetrarhiei (sec. IV e.n.). Pe harta mare apar localităţ'le Puţinei, Sucidava, Bistreţu, care de asemenea sunt fortificaţii din secolul IV
e.n. În schimb din şirul castrelor propriu zise lipsesc cele de Ia Virtopu şi Livezile, iar cl{,dire:1 flp Ia Dalboşeţ, apare drept castru. Lucrarea lui M. MacrPa despre Cumidava (citată la p. 53, nota 57) pentru aşezarea dacică este greşit folosită.
De fapt acolo a efectuat săpăt•i Florea Costea de la Muzeul de Istorie al judeţului

Braşov.

Trecînd peste observaţiile acestea minore sau inadvertenţe minusculissime
lucrarea lui K. Strobel se impune prin maniera de lucru, prin felul nou de tratare
a problemei şi aduce în istoricgr.;ifia războaielor dacice un suflu nou.
NICOLAE GUDEA

0
}

178

RECENZII

ŞI CRO;-.JICA.

Sandor Soproni, Die letzte Jahrzehnte des pannonischen Limes„
Milnchener Be1trage zur Vor- und Frlihgeschichte. Band 38. Mlinchen„
1985.
De mai mulţi ani (în anul 1959 a publicat primul articol în legătură cu acest
subiect în Limes Romanus Konferenz Niora, Brauslava, HJ::>9, p. LJ1-IJ!:J) arheologul şi istoricul ungur .Sandor Soproni a fii.cut cercetări complexe (în ~pecia! arneo!Ogice, dar ~i epigrdice şi chiar interpretari de izvoare literare/ 111 1egatura cu.
istoria provinciilor pannonice (Pannonia Prima, Valeria [in special] ~1 t-'a11no:1ia
~"'""n"-"-1 ,11 epoca romană t1rzie ş1 mai ales in lcgdtura o.:u 1stona wr m1liiara. Numeroase lucrari de mai mică sau mai mare intindere confirmă aceste preocupări.
cea mai importantă dintre ele fiind desigur: .,Die spiiiromische Limes zwischen
J:;sztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jh."
(Budapest, HJ78). Ac.;!astă din urmă provincie analizată, fiind în întregime pe teritoriul Ungariei, a putut fi prezentata sistematic . .Se poate afirma că datorită cercetărilor 1u1 .Sop,oni istoria militară a provinciilor pannonice în epoca
romană
tîrzie stă pe un loc de frunte în cadrul cercetărilor europene din acest domeniu.
1n lucrarea de care ne ocupăm aici, Sandor Soproni a încercat o sinteză a
istoriei militare în epoca romana tîrzie pentru tot spaţiul pannonic şi pentru o penoadă bine llelimitată de timp. Sumarul (p. 5) permite destul de uşor înţelegerea
imenţiilor autorului. El a încercat să prezinte nu o istorie militară în sensul ade1.urat al cuvîntului, ci mai ales principale.e probleme, aspectele mai puţin cunoscute ale acestei istorii. Pe lingă părţi din aceas1ă istorie deja cunoscute, care au
fost deja publicate şi apar acum în forme noi. îmbunătăţite, autorul a formulat
capitole absolut noi. Dintre părţile cunoscute menţionez: Die li<ltierung der ErJwalle in der Tiefebene = Sopruni 1978, p. 113-117 = .Soproni 1983 p. 57-75; Zu
den Or,~,1arnen in der Notitia D,gnitatum - Sandor Soproni, în AA ....1SH, 26, 1974.
p. 59-70 = Soproni 1978, p. 15l5-184; Der pannonische Limes nach 378 - Soproni
1978, p. 192-210 = Sandor Soproni, în Limes 13 Aalen 1~83, p. 409-415; Valentinianische Bauinschriften vom pannonischen Limes - Sandor Soproni, în Limes:
6 Siiddeutschland, p. 138-143.
1n cele ce urmează voi prezenta pe scurt ideile principale din fiecare capitol
cu eventualeie observaţii, iar la s.fîrşit voi trata pe larg cîteva probleme în cc1re·
nu sunt de acord cu autorul.
Cap. 1. Zum pannonischen Limes im 4. Jh., p. 13-26: cuprinde mai multe reluări ale unor aspecte din istoria militară a Pannoniilor. deja publicate de Soproni.
în mai multe rînduri: 1.. Die Datierung der Erdwălle in der Tiefebene, p. 13-!7~
insistă în legătură cu datarea mai veche (proprie) a construirii valurilor din Cimpia Tisei între 322-332 e.n.: pune la îndoială valabilitatea altor încercări de dat3refie pe baza circulaţiei monetare (V. Lanyi, în AAASH, 26, 1974, p. 266-267; Gy_
Fiilep, în ArchErt, 103, 1976, p. 253-262), fie pe baza izvoarelor epigrafice (,\.
Mocsy, în Cumania, 1, 1972. p. 94-104). În legătură cu sistemul de valuri şi dc1,.1rea lui vom reveni la sfîrşit. p(irerile lui .Sandor Soproni nefiind susţinute cu argumente suficient de puternice. 2, Die militărise/]& Bedeutung der pannonischen.
Bienenjestunuen, p. 17-21; cf. Soproni 1978, p. 1:1W-I55 (pentru Valeria): autorul
discută mai pe larg dad aceste fortificaţii din interior au fost centre
ale armatei
de campanie sau refugii ale unor mari domenii: el crede că în ele au staţionat
unităţi militare regulate: pornind de la Notitia Dignitatum, Sandor Soproni chiar
~tabileşte (!!) care din unităţile de comitatenses. au, staţionat: şi nu numai acestea,
dar şi unităţi de riparienses. EfectiYele cu care operează autorul mi se par c.1m
mari: spre deosebire de alţi autori (E. Toth, în MAI, 14, 1!)83, p. 130 sqq) Soproni
<":ed,~ cii a~tfe1 de fort ificatii d:ite'lză chiar şi înainte de 31!"1; argumentele adu<;e
în acest sens mi se par demne de luat în seamă; 3. Zu den Ortsnamen in der Notitia Diynitatum, p. 21-26; iclentificînd Iovia cu Hetenypuszta şi Cnrdiabaca cu
Tokod, Soproni di,cută pe larg ro!ul şi carflcterul acestor fortificaţii de interior;
el susţine că lipsa unor urme tipice de organizare a interiorului (ca la castra) nu
constituie o piedică în a le con•;idera sedii pentru trupe. Observaţia este imp'.lrtantă şi suntem de acrJrd cu ea. Dnr căulînd an·11ogii pentru magaziile de cereale
(horrea) el dă exemplu construcţiile ele la Pore,:Cka (d. P. Pet:·o,·i \ în Ume., 1?.
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Stirling 197!J, p. 266) care sunt în afara fortificnţiei, nu au plan de horrei:m şi nu
există

dovezi că au funcţionat ca atare.
Cap. II. Das Auf kommen der einglattverzierten Keramik am pannonischen
Limes, p. 27-52; abordează un subiect cu totul nou, pe care încearcă să-l soluţio
neze; Sandor Soproni trece în revistă toate fortificaţiile romane tîrzii în care· a
apărut (sau nu a apărut) astfel de ceramică (p. 27-48); face o analiză amănunţită
a formelor, a caracterului şi datarea acestei ceramici (p. 48-52) şi ajunge la concluzia că prezenţa ei sugerează locurile unde au fost aşezaţi federaţii barbari. ··
Cap. III. Der pannonische Limes 11a2h 378, p. 53-85; este compus din trei
repertorii: a. fortificaţiile provinciei Valeria (p. 54-,9); b. fortificaţiile Pan non lei I
(p. 79-33); c. fortificaţiile Pannoniei II (l). 83-84): diferenţele cantitatiYe foarte
mari în'.re numărul de fortificaţii din cele trei pro·.·incii reflectă de fapt nivelul
total diferit al cercetărilor; repertoriile nu conţin (cum ar fi normal) date tehnice
privitoare Ia fortificaţii, ci cuprind descrieri de situaţii, istoric al cercetărilor, uneori probleme de stratigrafie etc.; datările mi se par destul de nesigure. ceea ce
este aproape firesc dacă ne gîndim la epocă; cred că au rămas prea mu!~e fortificaţii în funcţie după 378, chiar în raport cu afirmaţiile lui Soproni despre urmă
rile catastrofei de la Adrianopolis (p. 102-103); eu cred că unele din for'.ificaţii
datează dint:--o epocă mai timpurie şi că au fost scoase din uz la 378; în multe
cazuri Sandor Soproni se bazează doar pe Notitia Dignitatum, iar descoperirile
(chiar şi monetare) nu confirmă funcţionarea tîrzie a lor.
Cap. IV. Das Siedlunggeschichte der hunnische, ostrogothische und alanischen
Foederati, p. 86-93; pe baza materialului arheologic studiat deja (vezi p. 27-52),
dar şi a altor izvoare (literare de pildă), Sandor Soproni încearcă să plaseze data,
modul, locul şi sistemul în care federaţii barbari au fost încadraţi în apărarea provinciilor; afirmă că au fost aşezaţi în zona de graniţă, de-a lungul fluviului; argumentele aduse în acest sens mi se par suficiente şi rell5ite.
Cap. V. Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes (378-433), p. 94106; este de fapt un car.iitol de concluzii: sunt trecute în revistă cîteva din problemele dezbătute de.ia în text, dar şi probleme noi: 1. Die Umorganisation am Limes
im 380 (p. 95-100); descrie urmările înfrîngerii de la Adrianopolis, renunţarea la
politica ofensivă în Pannonia. renunţarea la sistemul de valuri, destrămarea apă
rării (în sensU! că nu mai era intactă). Sandor Soproni sugerează o serie de miş
cări ale trupelor dintr-o fortificaţie în alta; el crede că apariţia unor fortificaţii
mici (uneori în interiorul celor mari)
constituie un aspect al rPorganizării de
acum; 2. Die Bienen.festungen und die Befestigten Stări.te (p. 100-102): Soproni
crede că, prin dezorganizareR apărării la graniţe, importanţa celor din interior a
crescut; aici s-a concentrat, după părerea lui, armRta şi populaţia romanizată şi
numai aici a fost asigurată supravieţuirea ei; 3. Der Limes wiihrend der Jahre
380-409 (p. 102-103); deşi limesul a fost străpuns de vandali şi alte populaţii în
mişcare (goţii etc.), Sandor Soproni crede că acest fapt nu a însemnat sfîrşitul apă
rării; 4. Der neue Organisation des Limes im Jahre 409 (p. 103-105) este o interpretare personală a unei părţi din textul lui Zosimm; Soproni crede că în acest
an s-a încercat o nouă formă de rezistentă; arheologic însă o asemenea reorganizare nu s-a putut determina: 5. Dfr A.uflii,unq dr>s Limes in Pannonien (p. 105106); crede că între 409 şi 433 apărarea provinciilor s-a prăbuşit definitiv.
Două anexe însoţesc lucrarea: I. Valentinianische Bauinschriften von pannonischen Limes (p. 107-112) şi Katalog der abgebildeten Keramik (PI.. 1-21). Lucrarea se încheie cu prescurtări tehnice şi bibliografice, ultimele constituind de
fapt o ade,·ărată biblio~rafie asupra problemei. Lucrarea este însoţită de două
hărţi: sectorul de graniţă din cotul Dunării de mijloc şi, respectiv, harta provinciilor romane tîrzii pannonice (Fig. 2).
Lucrarea este unică prin modul de analiză şi prin detalierea cercetării. Dar
ea comoortfl, cum e şi normal, o serie de ob<;erv,1ţii şi semne de întreb'lre. Mă voi
ocupa în cele ce urmeazil el"! dou"i d;n prnhlemele care permit şi explicaţii în alt
fel de cum le-a conceput Soproni: I. problema \''llurilor de pămint din Cîmpia
Tio;ei (şi în spPcial a celor din Banat) şi II. problemn analogiei dintre densitatea
fortificaţiilor din cotul Dunării şi a relor din Porţ.ile rlP Fier (Derdap). Nu mă îndoiesc de valoarea argumentelor loqice elaborate de Sandor Soproni. Dovezile arheologice în aceste doui"1 cazuri lipsesc, iar cele care exi<;tă arată cu totul altă situatie. De altfel nu sunt ~ingurul care <;-a îndoit de ipotezele lui Soproni (vezi
Dittrich 1984, p. 81; J. Fitz. în Gnomon, 52, 1980).
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I. Prima problem[1 e~te cea a valurilor din Cîmpia Ti~ei în general şi a valurilor din Cîmpia Banatului (fosta Dacia .,,pulensis) în .~p..:e,al.
1. Sandor Soproni crede că valu!'ile din Cîmpia Tisei constituie un sistem unitar defensiv, de la cotul Dunării de mijloc pînă la Porţile de Fier (cf. ArchErt, 9'u,
1969, p. 43 sq; Soproni 19î8, p. 191 etc.)., Dar încercînd să prezinte acest sistem ci~
mai unitar, el a eludat o serie de alte valuri din zonă (de pildă cele din Backa:
cf. P. Velenreiter, în Limes u Jugoslaviji, Beograd, 1969, p. 51-5i; fortificaţiile
de pe linia Lugio-SzegedJPartiscum; cf. Z. Visy, în ArchErt, 105, 19i8, p. 235 sqq;
sau valurile care închid văile Carpaţilor Apuseni: cf. S. Dumitraşcu, în ActaMN,
6, 1969, p. 483---491). Şi le-a eludat pentru că i-ar fi stricat unitatea (grafică măcar)
sistemului· creat cu atita dificultate.
2. Săndor Soproni afirmă că valurile au fost construite de sarmaţi (Soproni
1983, p, 58), dar la sarmaţi nu se cunosc nici cele mai primitive elemente de )ucrări de fortificaţie; aşezările lor sunt temporare şi deschise; nu au avut niciodată
o putere centrală care să conducă şi finanţeze lucrări de asemenea anvergură:
500 km lungime, înglobînd un teritoriu de GO.OOO km2 • Afirmaţia lui Sandor Soproni
că „numai un popor care a locuit în acest teritoriu şi a trebuit să se apere a putut
construi ... " sună cam modern şi ar putea să se refere şi la alt popor decit sarmaţii. De altfel M. Rusu (în Banatica, 4, 19îi. p. 196-198 şi fig. 5) a „demonstrat"
cu argumente mult mai plauzibile decît cele ale lui Soproni că valurile au fost con~truite de avari (!!!): aceştia au locuit în această zonă; reprezentau o putere militarii şi politică deo,;ebit de mare; primeau subsidii uriaşe în bani de la Imperiul
biz;intin; şi ... practicau ridicarea de fortificaţii din Yaluri. De altfel chiar Soproni
cam ezită în ce priveşte autorii construcţiei valurilor: la început (Soproni 1978,
JJ. J26) a sugerat că romanii au construit sau au pus pe sarmaţi să construiască
aces,e valuri: ,.unter romische Leitung wurde in Sarmatenland von Donauecke bis
zum Eisernen Tor (Derdap) bis etwa 500 km lange mehrereihige Wallsystem". Dar
această ipoteză nu s-a bucurat de încredere. U. B. Dittrich (Dittrich 1984, p. 81)
crede că, în cazul cînd romanii ar fi fost amestecaţi în construirea acestor valuri,
fop1ele ar fi trebuit pomenite de izvoarele scrise. Eu cred 61 în acest caz valurile
ar fi trebuit să aibă cu totul altă direcţie, pentru că romanii s-ar fi gindit nu numai
la c1 iărarea Pannoniei, ci şi la apărarea Moesiei I (care in sistemul conceput de
simcior Soproni rămîne descoperită). Ulterior (Soproni 1982, p. 57) scrie „Romanii nu
puteau să se ocupe simultan şi de limes şi de valuri". Deci singurii care puteau construi au rămas sarmaţii. in favoarea acestei ipoteze, Soproni scrie „cartarea descoperirilor sarmatice arată că răspîndirea lor se desfăşoară paralel cu valurile".
Lucrurile apar la autorul nostru de-a dreptul interesante: romanii îi apără pe sarmaţi dinspre est, iar sarmaţii îi atacă pe romani la vest pe graniţa
dunăreană.
Ace~te atacuri sunt mai dese decit lasă să se vadă Soproni (vezi Soproni 1984, p.
75 sqq). Soluţiile lui Soproni sunt şi mai curioase: .,atacurile dintre 322 şi 374 au
fost făcute de sarmaţii din afara valurilor" (Soproni 1983, p. 59). Deci sarmaţii
dintre valuri erau cuminţi, blînzi şi ascultători; cei din afară erau cei răi. care
treceau peste sarmaţii cei buni. cale de vreo 300/400 km adincime, pentru a ataca
Imperiul: aceştia din urmi\ (sarmatii cei buni). deşi enm aliatii rnmani1or, nu ii
împiedica1:1 deloc pe ceilalţi sarmaţi să atace Imperiul. Drept să spun, mi se pare
o soluţie cam copilăroasă.
3. Eu afirm că valurile (cel puţin cele din Bimat) nu puteau ap;irţine sarmaţilor şi nu au nici o legătură cu apărarea romană tîrzie din zon(i (cf. K. Horedt,
în SC/V, 18, 4. 1967, p. 589 sqq).
a. Sarmaţii nu au locuit şi nu au ocupat această zonă în secolul IV e.n. Descoperirile sarmatice din Banat sunt puţine şi se concentrează numai în colţul de
norei-vest, la nord de fostul curs al Mureşului (Arankn). Nici chiar lucrările lui
M. Parducz (Die Denkmi:iler der Sarmatenzeit in Ungarn, Budapest, 1950; idem,
in Acfl's du Vlll-e Conr1res International des Scien,..es Pre- et Protohistoriques,
Beigrad, 1971) nu permit să se avanseze această ipoteză. Teritoriul Banatului, C'el
puţin aşa cum arată acum descoperirile arheologice, a fost locuit de o pop11)aţie
stabilă, aşezările continuînd în marea lor majoritate din perioacln provinciei romane: cultura materială este romană, iar mij'ocul de schimb a rămas maneta romanh care apare în cantităţi mari. ln schimh la s-armaţi - c!,iar în zona unde
locuirea lor a fost cea mai densă (!) - folosirea manetei este intîmplătoare, iar
proclusele romane sunt foarte rare. Statisticile> întocmite în acest sens: M. Koliegyi
(CllMc111i11, 1, Hl7?., p. 101-110) nnUi: rlin ;1 ( 1 , .1sezări sa•-r:-1°1tP în tt(l s-a descopel"it cite 1 monetă; în 12 - 2 monete: în 9 cite 3 monete; în 4 cîte 4 monete; în
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2 cite 5 monete; una cu 6 monete, una cu 7 monete; Gy. Fi.ilep (în ArchErt, 103,
Hlî6, p. 283 sqq) arată clar că sarmaţii nu foloseau moneta romană. Chiar şi D.
Gabier (în Ramer und Germanen in Europa, Berlin, 1966, p. 262), alăturînd teritoriului locuit de sarmaţi şi Banatul, a numărat numai 262 de monete izolate şi
un tezaur de 3400 monete. E. Chirilă (Chirilă 1974, p. 71-81) a numărat numai în
Banat descoperiri izolate în cca 80 de localităţi cu 6000 piese şi peste 40.000 de
piese în tezaure găsite în 27 localităţi. N. Gudea şi I. Moţu (în Banatica, 7, 1985,
p. 151-202) au numărat în Banat peste 52 de localităţi cu piese izolate şi 24 de
localităţi cu 35 de tezaure. ln localităţile cu piese izolate numărul monetelor este
mare şi ele sunt însoţite de cele mai multe ori de produse romane Urzii, creştine
sau daco-romane tîrzii. Tipul şi structura circulaţiei monetare sînt cu totul altele
în Banat decît în teritoriul locuit de sarmaţi, Circulaţia monetară din Banat se
aseamănă perfect cu cea din Moesia Prima, avînd intensitatea maximă între 330365 e.n.; circulaţia monetară în zona sarmată este cu totul alta (cf. V. Lânyi, în
AAASH, 26, 1974, p. 251-267). S-ar mai putea menţiona faptul că Soproni nici nu
foloseşte toată literatura de specialitate numismatică şi arheologică atunci cînd se
referă la teritoriul dat.
Deci Banatul nu a fost ocupat de sarmaţi. tn chip cu totul izolat ei au pătruns
în zona de contact a Banatului cu locuirea sarmată; limita acestei locuiri sarmate
depăşeşte linia valurilor şi Ia nord de Crişw-i, şi la est de valuri şi la nord
de
Mureş, deci nu se poate lega în chip hotărît limita valurilor de locuirea sarmată.
b. Datarea construirii valurilor nu mi se pare bună. Sândor Soproni crede
că valurile au fost construite între 322-332 cînd sarmaţii au fost presaţi dinspre
est de către huni. Greşala este dublă! Nu există nici o presiune hunică sau gotică
dinspre est în secolul IV e.n. Goţii nu au locuit nici în Oltenia şi nici în Transilvania în primele trei sferturi ale secolului IV e.n. K. Horedt (Kwartalnik Historii
Kulturny Materialnej, 161 1968, p. 39-54; idem, în Limes 9 Mamaia, p. 207-214;
idem, Siebenburgen im spătromischer Zeit, Bucureşti, 1982), şi I. Ioniţă (în Studia
Gothica. Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Si.idosteuropa,
Stockholm, 1970, p. 95-104 şi fig. 1) au demonstrat acest lucru pentru Transilvania,
B. Mitrea şi C. Preda (Necropole din secolul IV e.n. în Muntenia, Bucureşti, Hl66)
şi Gh. Diaconu (în Dacia, 8, l964, p. 211-238) pentru Oltenia (Fig. 4).
c. Rolul valurilor apare foarte neclar în acest caz: dacă nu exista un pericol
dinspre est, împotriva cui erau îndreptate oare?
- în Transilvania nu era (aşa cum am văzut mai sus) nici un pericol; aici
aşezările daco-romane (oraşe, sate etc.) şi-au continuat viaţa în forme romane;
circulaţia monetară nu a încetat, ea s-a bazat pe moneta de bronz romană tîrzie
ilustrînd viaţa economică de tip roman; populaţia daco-romană adoptase creştinis
mul, care s-a generalizat; 11rmele barbare sunt foarte puţine.
- în Oltenia de asemenea nu există urme barbare din secolul IV e.n. (Toropu 1976, p. 111-115); teritoriul acesta a fost în mod sigur un fel de Vorland al
graniţei de nord a Daciei Ripensis; aşezările daco-romane (oraşe, sate etc.) şi-au
continuat existenţa; întreaga circulaţie monetară s-a bazat pe moneta romană de
bronz, ilustrînd sistemul vieţii economice.
Foarte recent (Soproni 1983, p. 81), Sândor Soproni a încercat să impună o
altă soluţie: .,valurile scria el - nu serveau la apărare, ci erau semne de hotar".
Ipoteza aceasta apare şi mai curioasă: semne de hotar, late de 10 m la bază, înalte
de 2-3 m, pe lungime de 500 km? Nu pare de crezut.
d . Un alt argument pe care a încercat Soproni să-l aducă în sprijinul datării
valurilor între 322-332 a fost prezenţa fortificaţiilor romane tîrzii, în spaţiul încadrat de valuri: ,.în secolul IV, sub Constantinus - scria el (Soproni 1983, p. 60)
- au fost construite capete de pod de tip Veri:icze, care se află numai în zona cuprinsă de valuri". Dar Veri:icze însuşi se află în afara zonei cuprinse de valuri
(vezi propria lui hartă I, 42) şi chiar Soproni a datat tipul de fortificaţie de tip
Veri:icze după 375 e.n.!
II. Cea de a doua problemă pe care doresc să o discut este analogia perfectă
(cum crede Sândor Soproni) între situaţia şi densitatea fortificaţiilor romane tîrzii
din cotul Dunării cu cele din Porţile de Fier. Soproni foloseşte cu plăcere şi în chip
repetat comparaţia (Soproni 1978, fig. 92.2; Soproni 1983, - harta -; Soproni 1985,
fig. 43, 45) între densitatea :,i situaţia fortificaţiilor din cele două zone. Pentru a
realiza acest lucru el a copiat din TIR, L 34, Budapesta 1968 {harta) toate fortificaţiile din zona Porţilor de Fier datînd între secolele I şi VI e.n. şi le-a prezentat
ca datînd din secolul IV e.n. (Fig. 1). Eu am atras atenţia mai demult că analogia
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bună, că nu e corectă (.SCJV A, 32, 1, IU!ll, p. 12î), dar Soproni a insbtat (Soproni 19bJ, p. 60-IH, notele ti4-ti5). De altfel ş1 A. M6csy (Limes 12 Stirling 1979, p.

nu e

a încept.iL să se îndoiască de ipoteza lui ~oproni afirmînd că diferenţele de densitate se datoresc stadiului diferit al cercetărilor. Acum voi rncerca :,a demonstrez
,1<:est .ucru peniru ca faptele să fie de1initiv clare. Harta din TIR L J4 arată toate
1on1iicu~iile ş1 aşezarile din Porţile de Fier în epoca romană, din sec. I pină in
sec. VI e.n. Hana lui Sandor Soproni reprezintă copia exactă a acestei prime hăr~i,
dar datate de către el numai în epoca valurilor (322-375 e ..n.). lntr-o lucrare a mea
mai recentă (Drobeta, 5, 1982, p. 93-113) am prezentat cea mai completă hartă a
graniţei de nord a Moesiei I şi se poate vedea clar diferenţa. Densitatea fortificaţiilor
romane tirzii din zona Porţilor de Fier nu are aceleaşi cauze cu cea din cotul
Dunării, sau chiar dacă are aceeaşi cauză generală (apărarea unei provincii), fortificaţiile au fost construite în cu totul altă perioadă: majoritatea celor din Porţile
de .fier datează din epoca tetrarhiei; nu există ceramică barbara m nici una din
acestea pentru că au tost distruse la 380-390; nu se cunoaşte nici o singură fortificaţie de la Valentinianus, deşi nu este exclusA funcţionarea şi repararea lor în
această perioadă. Fortificaţiile Moeslei I nu au nici o legătură cu valurile (Fig.. 3).
lJJ)

ln concluzie analogia lui Sandor Soproni nu este bună, ba chiar este total
atît din punct de vedere cronologic, cit şi statistic.
Personal nu cred că frontiera din secolul IV e.n. în general şi în special cea
de după mijlocul secolului poate fi numită limes. Afirmam (.SCl v' A, 32, 1, 1981,
p. 1:.H-123) că în secolul lV e.n. şi mai ales după Constantinus I nu mai avem de
a face cu o frontieră organizată ca un limes ş1 nu mai există nici principiul defensiv care a stat la baza limesului. Oricum nu se poate compara ceea ce a fost
limes la începutul secolului III e.n. cu ceea ce este numit limes de Sandor Soproni.
Termenul limes a supravieţuit in literatura istorică antică tîrzie, chiar în terminologia militară uneori, ca urmare a marii tradiţii, a importanţei lui în general. Sistemul de organizare şi funcţionare a limesului a dispărut însă. De aceea sugerez
ca frontierele romane din secolul IV e.n. să nu mai fie numite limes, Organizarea
militară romană tirzie se opune unei asemenea formulări.
Lucrarea lui Sandor Soproni rămîne, în ciuda acestor observaţii de amănunt,
deosebit dit interesantă şi importantă, prin problemele pe care le-a ridicat, prin
metoda de lucru, prin soluţiile la care a ajuns. Nu ne rămîne decît să ne bucurăm
de existenţa ei.
incorectă
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Vasile Moga, De la Apulum la Alba Iulia. Fortificaţiile oraşului,
Editura Sport-Turism, colecţia „Monumente şi muzee", Bucureşti, 1987.
Cuprinde 175 p. cu XIII de ilustraţii alb-negru şi o planşă (între p. 152-153)
referitoare la text şi 32 de figuri, tot alb-negru, independente de lucrare.
Cuvint înainte, o .. 5-7: I. Istoricul cercetifrilor privind fortificaţiile din 1udeţnl Alba. p. 9-29: IT. Cetatea dacii Apulon de la Piatra Craivii. o. 30-44: III. Clfllftori .~tri'iini despre fortificaţiile oraşnlui Alba Iulia, p. 4'i-53: IV. Ca.~trul roman
si evolntia centrelor urbane de la Apulnm, p. 54-75: V. Cetatea Alha Iulin în
epoca voievodatului Transilvaniei: 1. Secolele IX-X. p. 76-81: 2. Secolul al XI-lea
miilocul secolului nl XVT-lPa. r,. Rt-!:J4: VI. CPtntPa Alba Tulia în enoca
principatului Transilvaniei (mijlocul secolului a! XVI-lea sfîrşitul
secolului
al XVIT-leaJ, p. 95-119: VII. Cetatea Alha Iulia în secolul al XVIII-lea, p. 120140: VIII. Cetatea Alha Iulia iri .~ecolele XIX-XX, o. 141-149: lncheiere, o. 150156: Note. n. 157-161: Glosar. p. 162-164: Rezumat (ln limba franceză), p. 165-171:
Lista ilustraţiilor (în limba franceză), p. 172-174: Cuprins, p. 175.
Continuînd seria de succes a colecţiei „Monumente şi muzee" ale petriei
noastre, mai mult decit populara Editură Snort-Turism din Bucureşti a publicl'lt,
în anul 1987, volumul De la Apulum la Alba Iulia. Fortiflcatiile oraşului, preţios
fndrrmtar de istorie, arhitectură şi artă, datorat cercetătorului Vasile Moga, de la
Muze•1l Unirii din municipiul sc/11rlat dP apele Mureşului.
Utilitatea deosebită a 11cestei cărţi rezultă şi din faptul - dună cum ni """
confesează autorul că „Alba Iulia este cunoscută ca una dintre cele mat vechi
10<':ilităţi româneşti, locul unde s-au desfăşurat şi s-au împlinit mari evenimente,
fnscri"e cu litere de ::iur în istoria patriei" ... ,,centru urban unde, cum s-a afirmat
adesea. fiecare Piatră, stradii sau colţ amintesc de un fapt sau altul din istorie,
această „carte de cApătii a fiecărei naţii" (Cuvînt înainte). • . .,cetatea Al.ba Iulia
şi numeroasele ei .monumente au atras şi continuă să atral?A. ca un veritabil magnPt an de ::1n. zeci sl !'Ute de mii de turişti. de toate categoriile, din ţară si rle peste
hotare, vizitatori dornici să petreacă cit mai multă vreme în atmosfera de neîntreruntă istorie ne care o d„gaiă zidurile şi locurile de aici" rfncheiere1.
Prirnul rFtni•ol se ocupă cu i"toricul cercetărilor privind fortificaţiile din iudeţul Alba. După o scurtă punere în temă a cititorului privind amplasarea geof?rafică a tinutului. în care s-c1u rlesconerit numeroase vestigii ale vieţii materiale si
spiritualp din cele mai străvechi timouri, cu o continuitate neîntreruptă de-a lungul
mileniilor (neolitic, bronz, prima vîrstA a· fierului, epoca dacică. romană, prefeudală), se trece Ia descrierea cetăţilor de pe acest meleag, considerat ca o „tarii
dintre cetăti si rîuri". fie elP din Hallstatt (Teleac). din vremea statului indeoen~
dent dac (Căpilna, Piatrn Craivii - asupra căreia se revine în paizinile urmiito:,irP -. <Ptatea de Baltă, Cue-ir), fie sistemele dP. c1nărare clin epoc11 romană
(Vîrful l11i Pătru. l.l?hiu, Abrud, Răzhoieni) ori prefeuda 1 e /LFtz. Pianu de Jos) şi medievale (rlin nou Piatra Craivii, Tăuţi. Vurpăr. Cetatea de Baltă).
A mulă estP partea dedicată cetăţii dacice de la Piatra Crai vii (cunrinsul canitolul11i ::ii doilea al lucrării) cetatea seminţiei ::iutohtone a anpulilor, identificată
cu nnticul Apulon din lndreptantl qeoqrafic. opera alex11nrlrinului ,laudiu" PtolPmaeus (spcolul IT e.n.) şi a cărui nume Apulum, uşor modificat, va designa falnicul
centru 1 1rhan roman de mai Urziu.
".Mli7'l informaţiilor călătorilor străini despre fortificatiile oraşului Alba Iulia
constituie obiectul de studiu al sectiunii a treia a îndreptarului. A-;tfel, sînt amintite nc1s-~ie din diferite crnnici mPrliev;ile :i'e secolelor sau notele uni1i Georg Reirh..,rstn,•ffnr S br><ti,in Jl,ff,.,,tpr_ Ginv:1n11ndrPn Gromo. PierrP Î,Psc::iloniPr ..farquP«
nn.,(!:1r-, r;;,,,.{Tin 'T'nmasi. M"rtin Onitz. Davirl F'riihlich. Conr11rl îa("oh Hilrlehr:;inrlt,
P.vlia Celebi. Wo!fganiz BethlPn. F.rlmunrl Chishull. A11bry cir> ln Motraye, fiinct
folosit. totoc!Fiti'i. si pl::inul întocmit. în 1711, rle lorotenPnt-colonelul inl?iner Gio,·;cinni l\Tor:indo Vi,ronti nrntru cetn1e;i dP ln _i\l.h<1 T11li<i. R::iz"t. în sPPci::tl. oe ace«t
rlocum<>nt tonoi?rafic militnr nustriac şi pe rezultatele cercetărilor arheologice de
enoră romanii. practicate r11 înc<'nere din ;inul ]~RO. Vasi 1e Mfl!!, ;,,-~UmPntea1i!i.,
•urnrinziitor. că verliea opinie. după care de la incenuturilP stăoînirii romane in
nncia si nină la ridic::irea (l:i c!Pbutul veacului XVTII) marii oetăti ba~tionare, ar
fi P,ist;it in 11cp,ţ rr;i~ 1111 număr dP C'ind fortific11ţii e~a]l'lnate în timp, trebuiP
resninsă. De fart. rl11nă r!'\rp1·ea autorului, sînt doar două cetăţi, anume, castrul
legiunii romane a XIII-a Gemina, adaptat şi utilizat, apoi, ln decursul evului me0
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diu ca fortificaţie feudală şi cetatea bastionară, atotcuprinzătoare, în formă de stea
cu şapte colţuri, de tip Vauban, edificată în acel veac al iluminismului, şi a:e c{lrei
ziduri şi construcţii interioare sint şi astăzi conservate.
Partea a patra a volumului prezintă problematici privitoare la castrul roman
şi evoluţia centrelor urbane de la Apulum (municipium Aurelium Apulense, colonia
Aurelia Apulensis, municipium Septimium Apulense,

colonia

Nova

Apulensis),

nefiind totodată omise enumerarea dovezilor istorice despre continuitatea locuitorilor pe aceste meleaguri după retragerea aureliană.
Capitolul cinci vorbeşte despre dezvoltarea cetăţii Alba Iulia in epoca v.oie~·odatului Transilvaniei, circumscrisă unor două mari perioade: secolele IX-X
şi secolul al Xi-lea mijlocul veacului al XVI-iea.
Importanţa deosebită a oraşului, ales drept reşedinţă a principatului Transilvaniei (mijlocul secolului al XVI-iea - sfirşitul celui următor) face obiectul expozeului părţii a şasea a cărţii, urmînd ca istoria sistemului de fortificaţii (tip Vauban) -din veacul al XVIII-iea sau descrierea edificiilor aparţinînd secolelor XIXXX c;ă încheie cuprinsul ultimelor două capitole ale lucrării (şapte şi opt).
Desigur, autorul nu uită a pomeni că în interiorul aceluiaşi important centru
urban s-au construit, de-a lungul ti-mpului, mai multe clădiri, monumente, cu semnificaţie artistică şi istorică deosebită (printre ele citez catedrala romanică
din
secolul XIII, palatul princiar, datind din perioada cind Alba Iulia era capitala
principatului autonom transilvan, 1541-1691, edificiul celebrei biblioteci documentare Batthyaneum, clădirea colegiului academic cu rang de universitate, prima
instituţie ardeleană de învăţămînt superior, începînd cu anul 1622, palatul ,,Babilon", 1851-1852 şi Casina Ofiţerilor, devenită „Sala Unirii", 1898). La rîndul lor,
statuile şi elementele arhitecturale comemorative, precum Obeliscul lui Horea,
Cloşca şi Crişan de pe Dealul „Furcilor", .monumentul ecvestru al lui Mihai Viteazul etc., creaţii de frunte ale veacului nostru, au intrat de mai multă vreme în
circuitul t\ll'istic intern şi internaţional.
Consider că valoarea deosebită a prezentei lucrări se datorează în primul
rînd faptului că ea înmănuncheaza, în pagini emoţionale, pentru prima oară, informaţii, descrieri, analize ştiinţifice de specialitate, într-un tot unitar, date pină
acum risipite prin numeroase alte volume sau notaţii inedite. Şi tocmai din această
cauză, cartea depăşeşte cu mult pretenţiile unui simplu ghid!
Scrisă într-o formă de ţinută, ilustrată cu sugestive figuri, beneficiind de judicioase note, roadele citirii amănunţite a unei lungi liste bibliografice, a unui
interesant glosar şi a unui cuprinzător rezumat în limba franceză. atit de necesar
celor din străinătate, dornici de iniţiere, lucrarea în sine constituie un real succes
ştiinţific şi de librărie al cercetătorului „bălgrădean" Vasile Moga.
CONS1'ANTIN POP

Pal Liptak, Avars and Ancient Hungarians, Budapest, Akademiai
Kiad6, 1983, 208 p. + XXIII pl.
De peste trei decenii, profesorul Pal Liptak este o prezenţă remarcabilă în
ştiinţifică maghiară. Antropolog reputat, el ~i-a orientat cercetările spre antropologia istorică. zisă şi „paleoantropologie", adică studierea biologică a populaţiilor din epoci istorice mai îndepărtate, pe baza resturilor osteologice. Lucrările
sale (circa 60 la număr) privesc îndeosebi populaţia teritoriului Ungariei actuale
din mileniul I e.n .. deci din epoca migraţiilor.
Cartea de faţă reprezil'ltă o sinteză a ace.stor preocupări de o viaţă. De dimensiuni medii. ea c:uurinde însă o problematică largă, depăşind întrucîtva obiectu] enunţ,1t prin titlu. Trebuiesc eddenţiate condiţiile grafice excelente în care
a fost editată, preC"um ~i limba de largă circulaţie în care a apărut. Mai consemnăm structurarea judiC'ioasă, pe capitole scurte, factor care facilitează consultarea
ei.
O scurtă prefaţă (p_ î) ~i o introducpre (p. 9-10) prezintă atît scopul lucrării
<"il ~i metoda urmată. Se arată că a\·em în faţă o monografie „de natură biologiviaţa
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dar care vrea să aducă „o bază antropologică" la studierea etnogenezei maghiare. Informaţia antropologică va fi, deci, corelată cu date oferite de li"i"i~.
istorie, arheologie. etnografie etc. - toate, de altfel, intrînd în sfera ma,i. 1,a,-4ă
a ştiinţelor despre om (subsumate de termenul „anthropology" în accepţiune en,că";

gleză).

Urme'lză un prim canitol (p. 11-31). care încearcă sii facă cunoscute principiile şi metodele cercetării paleoantropologice. Punctul de plecare îl constituie constatarea că homo sapiens este o specie unică polimorfică, prezentînd ~ j mu.tţe
subspecii (rase). Studiul multitudinii de forme umane este obiectul „antropotaxonomiei" (p. 13-15). O discuţie mai amplă este consacrată clasificării şi den,upljr.ii
-raselor umane, iar apoi - subdivizării lor pe tipuri. forme, grupuri (p. 15---16.
20-23). Desigur. aici autorul nu prezint<i contributii personale, ci înfăţişează rezultatele general admise ale cercetării din acest domeniu. Cum lucrarea se adresează nu biologilor, ci istoricilor, o asemenea prezentare nu poate fi decît binevenită.

P. Liptăk se opreste la cele două mari rase care au intf'rvenit în istoria bazinului carpatic; el le denumeşte „europidă" şi „mongolidă". Schiţează şi subdi\"izi~.-nile lor. Expune apoi metoda urmată: analiza ta:i·onomică. Ea înseamnă de fapt
<.tabilirea tipului rr1sial al fiPcărui <.chelet disnonibil. Odi-ltă obtin11• acest lucru. <.e
pot face constatări pe cimitire, staţiuni, populaţii tntregi, epoci. Fireşte, scheletele(r~pectiv mormintele care le conţin) trebuiesc datate şi încadrate cultural; aici
intervine arheologia şi, în general, ştiinţele istorice. Autorul subliniază că analiza
taxonomică nu e un scop în sine; ea trebuie să ofere o bază de lucru istoriei. Ca
atare, nu ezită să numească antropologia - pe drept cuvînt - o ştiinţă istorică
(p. 30).
importantă

discuţia

de detaliu asupra metodelor de
nu doar tră
evoluţia lor.
O altă problemă o con~tituie dimorfismul sexual; prin urmare, se recomandă a se
lucra cu serii separate de bărbaţi şi femei. tn sfîrşit, o problemă capitală o con-stituie nevoia de a se lucra cu serii mari, nu cu eşantioane; numai aşa putem avea
o viziune de ansamblu a~upra unei populaţii întregi. Se afirmă chiar că numai
.cimitirele cercetate şi publicate în proporţie de cel puţin 75 % sunt utilizabile în
asEmenea investigaţii (p. 28-30). Experienţa de pînă acum arată că niciodată o
populaţie nu este „pură" rasial, ci prezintă numeroase tipuri, în proporţii variabile. Toate ace~te afirmaţii sunt cit se poate de judicioase; ele denotă un pro(e,sionist de înaltă clasă, care însă nu rămîne prizonierul propriului domeniu d~
cercetare.
Capitolul II (p. 32-4 î) este consacrat perioadelor „hunică" (375-453) şi „preavară" (453-568). Numărul descoperirilor utilizabile nu este prea mare. Analiza
antropologică permite identificarea unor populaţii (gepizi, longobarzi, huni), dar
altele - amintite în izvoarele literare - sînt mai greu de recunoscut. Se constată
ponderea mare a europizilor (îndeosebi tipul nordic - corelabil cu etniile ge-rmanice în migraţie. apoi cel gracil-mediteranian). Craniile deformate artificial (fenomen nou în bazinul Dunării mijlocii) aparţin însă unor europizi şi autorul le atribuie - absolut justificat - alani!or (p. 40-4:J). Se afirmă că majoritatea trib1.1rilor venite în acest spaţiu geografic în secolele IV-V emigrează pină la mijlo~ul
veacului al Vl-lea; rămine pe loc o populaţie comp1Jsă din resturi ale etniilor migratoare şi din agricultori sedentari „ce coboară pînă în cea mai timpurie preistorie" (p. 46). Constatarea ni se pare esenţială: se dovedeşte, aşadar, continuit.atea
autohtonilor sub diferite migraţii! Pentru istoriografia română, această demon~traţie capătă o valoare imposibil de neglijat.
O altă chestiune este prezenţa unor elemente turaniene în societatea epocii
-studiate. Autorul este înclinat să le atribuie protobulgarilor. Prezenţa lor la Dunărea mijlocie în vremea hunilor si după aceea a fost susţinută şi de alţi cercetători maghiari, îndeosebi de D. Simonyi1, cu argumente istorice şi
arheologice.
P. Liptăk nu se pronunţă asupra lor, dar socoteşte că ace~tă explicaţie este mai
plauzibilă. Asa că ar fi \"~rosimilă (crede el) o anumită 1.qmtinuitate huno-ma·ghiară" (P. 46). care n-a:· îns<•'Tlna nltceva decît prezenta oermanentă a nomazilor
1uranici în cîmpia pannonică de-a lungul secolelor V-X. Ne grăbim să observămcă
Deosebit de

ni se pare

1(1('~1J. P. I ip~ak considen• că antropologul trebuie ~ă aibă în vedere
săturile caracteristice unei rase ori unui tirJ. ci şi cele modificabile

• ActaArchlfung, X, 1959, p. 227-250: ArchErt, XCI, 1964, p. 194-2Cl0.
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o asemenea „continuitate" se referă la etnii înru~îte şi totuşi diferite, iar pe de
altă parte ea ·are Ioc pe fundalul permanentei autohtonilor, aşa cum arată şi, P.
Liptăk. Mai curind, credem noi, s-ar putea vorbi- de o „continuitate de civili21aţie
nomadă", de o „pînză de populaţie", dar care nu. este singura în epocă, Oric•.~m,
este 6 problemă încă deschisă.
Perioada avară (568-896) este studiată în cel de-al treilea capitol (p. 48-95).

Treb,uie început cu precizarea termenilor: autorul vorbeşte de o „perioadă avc1ră",
căci" a,arii sint departe de a fi singurii locuitori ai ţării şi, de altfel, ei înşişi vin
împreună cu alte populaţii (p. 48-52). Discutînd cronologia cimitirelor · publicate,
P. Liptăk evidenţiază o serie de erori de datare şi ajunge Ia concluzia că nu se
poate vorbi de o „depopulare" a bazinului carpatic în secolele V-VI şi IX. Materialele cunoscute sint studiate ,mănunţit (p. 52-80). Autorul remarcă faptul că
avarii sint mongolizi, originari din Asia Centrală, dar ponderea tipului mongolid
în populaţia vremii nu este prea mare (redusă în secolul VII, creşte întrndtva în
secolul VIII, fără a domina vreodată). Numai în cimitirul de la Ulli:i-Diszn6jar..i'>
predomină elementele mongolide. in general, domină tipul nordoid din ra'>a europidă. ln cimitirul de la Homokmegy-Halom, de pildă. mongoJizii se întîlnesc numai în mormintele păturii superioare, în timp ce europizii de tip mediteranian
apar numai în nivelul social cel mai de jos. Se poate spune că numai între reprezentanţii aristocraţiei avare domină tipul antropologic mongolici pronunţat. Autorul insistă, pe drept cuvint, la problema topografiei cimitirelor studiate; amplasarea mormintelor determinabile este totdeauna un izvor important. Pentru pe.rioada m·ară, ea pare să indice existenţa unor grupuri etnice exogame, .căci allar
diferenţe antropologice marcate intre sexe 2 (p. 91). Trebuie remarcat a,pectul eterogen al populaţiei din epoca avară. Migratorii alc.geni trăiesc mereu în simbioză
cu populaţii agricole seden.tare (p. 90-95).
Capitolul al patrulea (p. 96-146) este consacrat „ungurilor cuceririi" (,ec.
IX-X) şi epocii arpadiene (sec. XI-XIII). El se de,chirle cu o ,;uccintă prezentare
a evoluţiei cercetărilor în acest domeniu. Se arată că, în ultim~le decenii, cercetarea antropologică a secolului X a progresat mult, integ, inu dale ie ofl•ri le de (ara
de origine a vechilor unguri şi de societăţile cu care au venit în contact (p. '.JG99). Materialul disponibil pentru secolul X este încă puţin şi, în parte, defeci '.trJs
publicat. Analiza acestuia evidenţiază şi pentru perioada .,cuceririi" o popul •:,ie
.eterogenă sub aspect antropologic (p. 107-110). Un spaţiu larg e5te alocat cimitirului de la Szentes-Borbastanya, săpat integral (p. 123-135).
Cit despre epoca arpadiană, mai bogat{! în descoperiri, ea evidenţinzi1 un
„spectru etnic" similar (p. 111-113). Este semnificativ că şi în acea,;tă perio~,dă
lilomină tipul rasial europid (mai nles nordic; dar apare şi cel m2diteranian majoritar în cimitirul de la Kerpuszta).
ln concluzie, autorul crede că expresia „ungurii cuceririi" nu acoperă ansc1mblul populaţiei maJ;?hiare de atunci. Ea se poate aplica îndeosebi piiturii conducă
toare; aceasta, ea însăşi, prezintă şi o importantă componentă tilrcă (p. 139-!40).
Societatea maghiară' din secolul X atinsese treapta unui „feu'.lalism nom"ld". Cele
trei categorii orincipale, detectabile istoric şi arheologic. (nobilimea. pătura militară mijlocie şi masa poporului de rînd), prezintă caractere antropologice diferite:
dacă la primii domină mongoJizii de tip turanic, cea de a doua apare mai compozită, în timp ce masa poporului de rînd e compusă în mare majoritate din eu-ropizi (nordoizi şi mediteranieni). P. Liptak <;Ubliniază insuficienţa cercetărilor:
zone ca Ungaria de sud-vest sau de nord-est par mai slab populate pentru că n-au
fost eK.plorate. Totuşi, răspindirea geografică a cimitirelor cunoscute (ca ~i alte
date, de ordin istoric) pnr a indica o colonizare sistematică a zonelor perifPrice
ale ~cuceririi" (p. 142-1461. în sfirşit, dacă „inelul de tîmolă" nu mai poate crmstitui un indicator etnic (p. 161), trepanat.ia simbolică (şi chirurj:!icală !) a craniilor
este socotită de autor ca tipică maghiarilor „cuceririi" şi, prin urmare, drept indicator etnic (p. 141-142).
O cercetare aparte are ca obiect vechea populaţie clin patria de origine a
triburilor maghiare, teritoriu în general corespunzător Ba,;kiriPi actuale, în zona
centrală a munţilor Ural (capitolul V, p_ 147-154). P. Liptak afirmă că populaţiile
ugrice de aici au primit puternice influenţe străine - îndeosebi proto-tUrce. O
ramură turcă din care descind bulgarii de pe Volga, onogurii, par a fi cei c:lre
2

Este ceea ce autorul

numeşte

„analiză

compa:-ativă

intra-cimitiria::i•.
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au -participat masiv la formarea vechiului popor maghiar (p. 150-154). Cind sosesc în bazinul pannonic, ungurii au o etnie foarte compozită şi se suprapun peste
populaţii de origine antropologică foarte diferită fără a mai lua in consideraţie
~i limbile vorbite.· Dar delimitarea ţării de popas temporar în secolul IX, Etelkoz
(într,~ Dunăre şi Don), ni se pare prea largă; izvoarele scrise nu confirmă o asemenea ,•xtensiune.
Ultimul capitol, al VT-lea (p. 155-16~). reia rezultatele cercetărilor pentru
toate epocile discutate, tncercind să ofere o viziune globală despre ,studiul antropologic al preistoriei ungureşti". Se reaminteşte că metoda propusă a fost elaborată 'de autor, îndeosebi pe baza· cercetărilor proprii. Desigur, mai rămîn multe
de făcut, iar corelarea rezultatelor paleoantropologice cu informaţiile de altă natură este doar Ia început. P. Lipt11k este de părere că realitat~a istoric:i şi etnică
din bazinul carpatic în secolele V-X este prea complexă pentru a fi exolicată
simplist, doar prin „autohtonism" ori prin „miwaţionism". Studiul paleoantropologic pare a confirma prezenţa unor valuri succe<iY<> ele nomazi dilăre\i. de-:i ~unv..:i acc,'.nr vearuri: totuşi, trebuie admisă existenţa unor autohtoni sedentari, inrko,ehi în zonele perife1·ice. mai înalte şi împădurite (p. 158). Antropologic vorb;nd, pr2domină mereu rasa europidă, cu tipuri diferite şi în proporţii variabile,
cc:1 mongolidă ajunge preponderentă abia în ultiml:,e secole ale perioadei studiate şi numai în pătura conducătoarr>. Acest aspect îl prezintă chiar şi „ungurii
cuceririi" - popor ugric cu pute~nicfl componentă tiircică. Limba maghiară va
domina însă cimpia Dunării mijlocii. ln această chestiune, credem că o expllc:aţle
1x,sibilă (nP:w~nsat:'i de nu•nr) o constitui•' tinul <ie ecr»rnmie si civilizaţie; orot,;:,l,iJ că valurile succesive de nomazi n-au înlăturat populaţia sedentară din cîmpia
pnnnonică, dar i-au impus un•alt mod de viaţa, apropiat de al tc,r, CEPa ce a fdcut
ca balanţa să încline sprP l.irnba şi ci\'ilizaţia celor nou-veniţi 3 . Dar elucidarea
ar··:...,tui prncP, nu mai este în sarcina paleoantropologiei.
\"olumul dispune de o listă de abrevieri bibliografice (p. 163-164) şi de o
\';,·,tă bibliografie (o. lfi::i-182). O serie de „sup:irnente" cuprind datele antropoloJ( <'e ofe:·ite de cimitirul de epocă avară de la Kiskiirăs I (p. 184-205). Indici (p.
201,-208) şi 23 planşe ·de bună calitate (cu fotografiile unor cranii semnificative)
inrheie lucrarea.
Fiind o monografie cu caracter biolog;c, cartea d~ fată dispune de un aparat
cri1ic specific acestui domeniu: numeroase tabele cu date .mtropometrice şi bibliogr:ifie la sfîrş'it, citată doar prin voci (lipsesc notele infrapaginale). Dar lucrarea
discutată acum prezintă o incontestabilă importanţă pentru istoriografia problemPi. Nu numai prin datele pe care le pune la dispoziţie. Argumenta!""~a bogată
adJce în lumină cîteva procese biolo~ice bine corelabile cu evenimentele istorice,
oferind, într-adevăr, o bază de lucru pentru istoria bazinului carpatic în secolele
V-X. Trebuiesc remarcate erudiţia şi competenţa autorului, ca ~i poziţia realistă
pe care se plasează. Pentru P. Liptak, datul paleoantropologic l'\te un izvor istoric- important, dar - categoric - nu unic şi nici primordial. -\pnrt11l sii.u la eh1ci1iarea ,,preistoriei ungureşti" rămîne fundamental, iar cartea de faţă va constitui.
cu siguranţă, un instrument de lucru şi o sursă de meditaţie pentru toţi specialiştii
domeniului.
Vn interes aparte pentru istoria României prezintă două concluzii majore alecercetăr.ilor savantului maghiar: ,.spectrul etnic compozit" ni fiecărei perioade din
epoca migraţiilor şi prezenţa autohtonilor sedentari. Cu privire la acestea se impun citeva precizări.
Mai întîi, cartea lui P. Liptak nu cuprinde decît descoperiri de pe teritori\il
Ungari~i actuale. Or, problemele istoriei bazinului carpatic în epoca migraţiilor nu
se pot soluţiona numai în acest cadru. Concluziile sale trebuiesc verificate cu descoperiri. de pe arii mai vaste, cuprinzînd cel puţin teritoriile regatului maghiar
medieval - deci ş; Transilvania. Nu ştim care nu fost raţiunile autorului cînd a
optat pentru acea~tă cale. Dar trebuie să observăm că studiile paleoantropologice,
bine ilustrate in cultura maghiară, sînt simţitor mai rămase în urmă în alte ţAri
clin. zonă. în România demersuri în acest sens sînt încă foarte nuţine, chiar dară
sti.:dii paleozoologice nu lipsesc. lndeosebi pentru epoca migraţiilor, perioadă attt
3 O nosihilă analngi<> o cnnstituiP refllităţile clin so;i.tiul rln no•·,) al Chinei. Î"l
secolele· III-IV e.n. (J. Gemet, Lumea chineză, Bucureşti, 1985, vol. I. p. 234-235..

24~-?45).

RECENZII

1192

ŞI

Cil.O',!CA

de importantă în devenirea poporului nostru, nu putem cita nimic comparnbii cu
eforturile specialiştilor maghiari.
Considerăm aşadar că se impune în viitor publicarea şi studierea antro(}o-- ·
Jogică a cit mai multe cimitire prefeudale de pe teritoriul României. Acest dezicte-.
rat implică, natural, o colaborare mai strîns[1 între istorici, arheologi şi antroiiologi. Valoroasă prin metoda şi concluziile sale, cartea profesorului Pal Lipt,ik e,te-: •
in acelaşi timp un exemplu de urmat. Sintem convinşi că, alături de arheologie,
paleoantropologia îşi poate aduce contribuţia în argumentarea continuităţii românilor pe teritoriul vechii Dacii.
RADU ARDEVAM

Keith Hitchins, Conştiinţă naţională şi acţiune politică ln românii din Transilvania (1700-1868). Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987„
256 p.
Titlul, binevenit şi oportun stabilit de editura clujeană în colaborare cu u:1ul
dintre prestigioşii ei consilieri permanenţi în materie de istoriografie şi de re ;ti-tuire a unor studii de istorie medie şi modernă românească, recomandă cu ue ia.:.
sine_ putere selecţia prezentă, ce acoperă o tematică bine circumscrisă în timp şi.
spaţiu, drept o lucrare de rezonanţă profundă în peisajul scrisului istoric autohbn,.
cu atit mai mult cu cit aparţine unui exeget străin al cPrcc(ării trecutului nos;t!·u.
Gîndit temeinic şi alcătuit trudnic, excelentul studiu introductiv semnat de
profesorul Pompiliu Teodor încearcă să creioneze contexLul ~i dimensiunile comprehensiunii vădite de istoricul american pentru înţelegerea r1plecării sale r1.~I.1pra
studiilor române. Incursiunea făcută cu acest prilej aparţine specialistului care-,.
cu aproape trei decenii în urmă, a fost printre cei dintîi care a înţeles şi ,-,,rijinit demersurile tinărului cercetător venit din „Lumea nouă·• la Cluj. pentn: ca,.
primele contacte stabilite să sporească în timp cu ocazia profesoratului celui din.
urmă în Statele Unite, iar ulterior cu prilejul vizitelor de studiu efectuate de r:rnf ..
K. Hitchins în patria noastră.
După ce se concluzionează asupra modificării survenite în dinamic,1 istn~iografică a anilor '60 în plan european şi extins planetar, odată cu transformarea
monolog111ui în dialog, interesul Prescut al i~toricilor
americani faţă de z()na
centrală şi sud-est europeană, mai precis pentru studierea trecutului Monarhiei .
austro-ungare şi implicit a existenţei şi devenirii naţionalităţilor de pe cuprinsul
acesteia_, se relevă gradat şi în etape preliminare, ce includ ascensiunea istr.1ricilor tineri. intre care se situează şi Keith Hitchins, cu prime recenzii publintejn 1963. Mediul de formare zugrăvit înglobează staţii universitare şi personali~ăti ale genului în epoca dată: Harvard, Paris, Bucureşti, Cluj; E. Turdeanu, A_
Oţetea; D. Prodan şi Ştefan Pascu.
EKcursul istoriografic rezumativ propus în timp pînă la zi de prefaţator subliniază încercarea de reconstituire a trecutului în zona discutată din perspectiva:
naţionaiitătilor ac;uprite, odată cu abolirea clişeului desuet al naţiunilor „cu sau:
fă!'ă istorie proprie", restituirea critică, în deplin spirit ştiinţific şi obiectiv, do-·
vedind . nealinierea Ia nid un fel de teză partizană şi fflcindu-se prin apelul la
izvoare!€ primare, la literatura de specialitate respectiYă sau europeană, atribut:
ce impHcă desigur cunoaşterea perfectă a limbilor în cauză.
Dacă in cazul istoricului K. Hitchins, spaţiul global de analiză şi interpretare este centrat pe istoria românilor din Transilvania în secolele XVIII şi XIX~
teza· de doctorat despre mişcarea naţională dintre anii 1780-1848, interesul deosebit pentru Şaguna au întregit pe deplin imaginea cercetării şi a concepţiei comparatiste prezentate, şi care, beneficiind de avantajul indiscutabil al unei interdisciplinari.tiţi bine înţelese şi aplicate. contribuie la intt>grarea istoriografică a,
spaţiului românesc în istoriografia universală.
Motivaţiile tipăririi volumului prezent, în continur1re;:i legicii şi J0gică a ce!lllr
a-păru.te, în 1970 şi 1972, constau. în opinia orof. P. Tendor. în de~Yăl11i-p;i labnr,toru1ui intern de creaţie, in conturarea acelei priviri din afară către interior, faot
0
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care
va

cu necesitate, atît tematic cit şi structural, un volum ulterior care
cele mai recente contribuţii ale istoricului american în direcţia enun-

ţată.

in esenţă, se poate spune că cele două direcţii afirmate încă in titlu- se regf1sesc în fiecare din studii, astfel incit problema naţiunii române moderne este
acoperită în întregime în paginile volumului.
·
Dacă în debut, autorul încearcă şi reuşeşte !'\ă sesizeze diferenţele mentale
la popu;aţia românească transilvană în veacul al XVIII-Jea, dezbătînd raportul
dintre_ religie si conştiinta naţională, dintre nalionalitate si confec;ionalitat<', solidaritatea religioasă şi cea naţională, relevînd aportul elitei intelectuale formate
după unire şi avînd un rol de pavăză, atît în teorie crt şi în practică, K. Hitchins
prezintă în studiul despre Samuil Micu o primă tentativ.'i de apropiere, judecind
în ansamblu rolul culturii iluministe în mărirea gradului de cultură şi ca atare
în formarea solidarităţii etnica-naţionale. Tot acum, autorul depistează
limitele
ideali~te ale personajului cercetat, ~ubliniind, printre altele. refuzul acceptării ideii
de ră~coa!ă şi apetenţa faţă de calea moderată a reformei.
F,voluţia ideii de naţiune în prima jumătate a secolului al XIX-lea este discuta1 ă în cele 2 studii următoare, care tratează faza de trecere de la raţionalism
şi didacticism la romantism şi apoi liberalism, in gîndire şi faptă, conştiinţa naţion;i.'.ă fiind analizată sub raportul dintre biserică şi intelectualitate, cea din urmă
aflat{! într-un proces grăbit de sistematică desacralizare.
E~eul deosebit în legătură cu figura lui Avram Iancu impune teza ataşamen
tului ncUirmurit cunoscut în cazul ace,tuia fată de mase în tratarea ideii lib<':·tătii
naţionc1!e în timpul revoluţiei şi a concepţiei. sublimate faţă de europeism, democrati2 şi libertate.
Studiile despre A. Şaguna înfăţişează opera comtructivistă culturală de an,·ergun"i. în p 1an instituţional, de consolidare dar şi ele creare, ca şi surprinderea
raponurilor temionate. datorită scopurilor politico-naţionale diferite dintre cele
două ic•rarhii bisericl•şti.
Ultima parte radiografiază viaţa politică românească din Transilvania la momentul nefast al impunerii compromisului dualist în 1867, reconstituind metamorfozele gîndirii politice ale intelectualităţii laice şi dialogul tot mai des ~i mai dens
dintre ;ice;i.sta şi ţărănime.
înainte de exprimarea concluziilor finale, nu în ultimă instanţă se cuvine a
fi remarcat efortul deosebit ;i.! traducătorilor, ca şi acribia ştiinţifică a îngrijitorului ediţiei faţă de textul în sine şi mai ales de partea notelor complementare
studi i:or propriu-zise.
Unitatea tematică vizibilă pretutindeni şi relevînd calen aleasă de a:itor de
la im•estigarea parţială şi pină la sinteza majoră. opera de temeinică interpretare
şi de informaţie istorică şi istoriografică cuprinsă şi denotată de fiecare studiu
în parte, strădania de a afla filiaţii cu mişcarea de id2i europeană, subliniază
i,!portul cel.ui mai bun speciniist american al istoriei româneşti. Poate că cele 15
cărţi, 62 de studii, articole şi I 10 recenzii ar fi putut fi reprezentate, în chip
de
oglindă fidelă, dincolo de latura contabiliwtoare, în,r-o li'ită bib:iografică care ar
fi încununat menirea şi rostul realizării de faţă. Fără să manifeste în gîndire ori
in scris accente de efuziune sau de retorică, poate un nivel de simpatie să fi răz
bătut mai ale,; datorită similitudinii în rezultatele obţinute, ca şi cele de altfel
ştiute din literatura de specialitate autohtonă, K. Hitchins oferă şi în acest volum
dovada unei onestităţi şi detaşări ştiinţifice exemplare, care recomandă odată în
plus şi întăresc valoarea deosebită a acestei cărţi, solide şi incitante în istoriografia. putem afirma cu certitudine. românească actuală. Nu ne rămîne decît să sperăm în noi contribuţii, anunţate deja şi în exemplul demn de urmat, fiindcă sintem convinşi ele faptul că prof. Keith Hitchins a creat o v1;;ritabi!ă şcoală de speciali!tti americani întru defri~area altor nenumărate aspecte Hit' trecutului central
şi ~ud-est european, şi implicit românesc.
STEUAN
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· Pagini dinti'-o arhivă inedită. Ediţie îngrijită, studiu

note ,de Antonie flăm5.deală. Documente literare.
nerva, 1934, 425 p.

Bucureşti,

1

•:n, ··

introductiv,
Editura Mi-

·· După p 1blicarea unui roman extrem de incitant la lectură şi apreciat d~ criticn de> specialitate>, cărturarul şi cercetătorul ce a îmbogăţit patrimoniul istoric>i biSff ic:C'_şti autohtone cu. lucrări de referinţă, Antonie Plămădeală procc>clează acum, cu
pasiune de exeget, la făurirea unui act restitutiv cu privire la viaţa şi activitatea
lui 1;Jie Miron Cristea. După mărturisiren proprie, autorul a beneficiat de şansa ca
„intîmplarea" s~ îi ofere „surpriza" depi-.tării unui fond de core~pondenţă, J:i,~at
în uit;ire şi neorînduială vreme de decenii în arhiva Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Truda neostoită de răsfoire şi triere, descifrarea fiind urmată
de selecţie, a îng,iduit realizarea volumului prezent epistolar în rrimul rînd, dar
şi de un interes litc>rar, cultural-istoric şi arti~tic deopotriv{i. Addenda cărţii include cea diaUi t~zii de doctorat elaborată în străiniitate cu privire la Mihai Eminescu (1895), ,·olumul ele „Proverbe". culc,e personal de E. M. Cristea în satele
transilvane (1901), c·1 şi apeluri, ordine, circulare. pr:1specte. conferinţe care toate
contribuie la înţe!egerPa unor aspecte ,şi elemente din biografia culturală a personajului principal al ediţiei documentare în cauz.'i.
Studiul introductiv, parcimonios întocmit ele A. Plămădeală. trasează citeva
din liniile directo,-irf' ('U nrivire la temele si nunntele desorince din cerc;:,t,ll'e,i
făcută. Se subliniază că monografia lui E. M. Cristea despre M. Eminescu poate
fi considerată drept o veridică exegeză a vieţii şi activităţii poetului, prin analiza
realizată. examinarea che,tiunilor de limbă şi stil, a versificaţiei şi prin introducPrea metodei de studiu comoarat. Interesul pentru creaţia populară se manifestii
prin volumul publicat în 1901, care atestă pasiunea, ataşamentul şi probitatea
ş:iinţifică a colecţionarnlui de folcior şi etnografie. Controversele din epocă şi C"lP.
ulterioare. cu privire la iniţiativa şi apartenenţa confesională a întemeietorului
,.Astrei", - E. M. Criste<1 adaptînd punctul ele vedere proşagunist - , faciliteaz;'.'1
publicarea setului de scrisori, edificator în acest sens. purtat cu Ioan cava!er de
P~•~cariu, cu începere din 1909.
În f.apt. epi~tolele pri.mite de E. M. Cristea rle la o<'meni de cultură sau politi:-:;eni inr,-,du;e cunPn~terea ntmosferei ~i a menta!ită)i epocii intre anii lfl95l!n8. Prieteni şi cuno~cuţi, r,er,onillitiiţi rliver~e sau oameni simpli oferă relaţii în
leg{1turii · cu exi~tenţa proprie sau de,pre de~tinatarul comun stabilit, la fel ca ~i
r!f_hpre.' nctivitatea şi dezvC'ltarea unor instituţii culturale din Transilvania Yrem'i ori din R·•mânia. Interesant ,!Oare, astfel, schimbul de mesaje cu privire !a
documentele fami!iei crcnicarului GrerPnnu. ('0 1 e în ]egăt11n'i cu „mecenate]? J:'"" •
triat" V. Stroescu. Nufrim credinţa că cercetătorul A. Plămădeală va reuşi să
fin:il,'ceze ctemer<;U] iniţiat cu nrivire la publicarea fondului de corespondentă
V. Strocscu, păstrat la Arhiva Mitropoliei sibiene şi că va realiza, mai tîrzi•.1, mono,::rnfia • ce i ~e cuvine> ,.părintelui supravieţuirii culturale a Transilvaniei pină
ln l!Jifl".
Inlere~ul pentru cnn5olidarea economică a rnmânilor transilvani este validat
şi de strădania înfii-nţării bi:incii culturale „Lumina" (1908-1909), ilustrat temeinic
de ~criso1·ile pro si• contra din volum.
O mulţime ·de informaţii culturale se clegaiă din rîndurile primite de
E. M. Cristea, cu privire la opere şi autori. la relatiilc redactorului de gazetă. a
.autorului de lucrări 1;i colaboratnr la publicaţii diferite. Putem menţiona nume
de litera.O, precum G. Co~buc. G. Galaction, O. Gcea, de savanţi, ca N. Iorga,
G. R Duică, S. Puscariu. D. Gusti. de compozitori, oameni politici si mulţi alţii.
Sînt oferite, totodătă', elemente preţioase sub raport istoric despre activitatea unui
V. Br,1niţte; Em. Ungureanu, T. Mihali, A. Vlad sau AL Vaida Voevod. Generaţia
care a pregătit şi a -făuri<t: Unirea ele la 1 rlecembrie 1918 se află aşadar în prim
plan. Desore actul unirii Transilvaniei cu România sînt ilustrative scrisorile expedi,.,_t0 <le I. Bianu. Ace~tea contribuie la aflarea unor chestiuni ele amănunt în ]e1:?'itu:·fi c·:1· fizionomia ·unor stări trecute: oameni, oraşe, sate, \tări de spirit imort:1li·'."""· rln gînct;re si cte•~imtir;, nnn'r11 pl'r on·,]it'\1i cinumite. precum si rle limha'
şi mentalitate a epocii respective. Omul politic E. :!VI. Cristea este zugrăvit pînă la 1918
0
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în calitate de asesor şi episcop, pentru ca în intervalul interbelic să se' ·impună
mitropolitul, regentul, prim-ministrul şi patriarhul - ţării. Activitatea de ·cercetare,
desfăşurată pe tărîmuri multiple, legăturile cu personalităţi şi instituţii, implicarea
în istoria străbună, în literatură şi cultură, reies pregnant din epistolele·· adresate
c::mtemporanilor, creionînd astfel imaginea completă a personalităţii multîţateral~.
Exigenţa morală, probitatea cărturărească şi generozitatea
distinsă
cohst_ituiai.I
atribute general ştiute.
Din punct de vedere metodologic. cei 105 emitenţi sînt ordonaţi alfabetic şi
apoi într-o grupare cronologică ulterioară. Remarcăm aici grija deosebită a autorului faţă de redactarea natelor de subsol, pline de substanţă şi de exactitatea
necesară explicării unor pasaje de corespondenţă nu totde:rnna facile înţelegerii
lectorului! Indicele de nume din final are menirea să înlesnească căutarea şi aflarea persoanelor cercetate. Am aminti aici trebuinţa unei părţi ilustrative ca şi _'a
unui indice cronologic al emitenţilor, care, în coroborare, ar întregi calitatea deosebită a \'Olumului întocmit de A. Plămădeală.
Putem considera cu îndreptăţit temei ediţia de faţă ca un eveniment cultural distinct în peis:ijul contribuţiilor valoroase oferite de seria respectivă a
edirnrii Minerva. Sîntem convinşi, totodată, că volumul de core,pondenţă, sub
tipar, cu un conţinut interesînd deopotrivă istoria Transilvaniei şi a bisericii româneşti, va augmenta •;tră-rlania benefică a omului şi patriotului de cultură aleasă
care este şi rămîne Antonie Plămădeală.
·
STEUAN MÂNDRUŢ

0limn:a Pavel, Rolul presei progresiste i,1 hptr. ron,:niln:· h?ir,•:;eni
pent:·:1 infăptuirccL il!eal11ln; naţional lct sfZr~itul secoblui r.l XIX-lea si
începutul secolului XX. Timişoara, Atcaidcmia de ştiinţe sociale şi politice, Universita,tea din Timişoara, Centrul de ştiinţe sociale-, 1986; i47 p.
C1.moscuhl fiind în plan metodologic importanţn studierii izvorului de primă
mărime reprezentat de presă în abordările vizînd istoria modernă şi contemporană autohtonă, istoriografia actuală se cantonează tot mai· insistent în privinţa
obţinerii unor rezultate cit mai exhaustive în materie. Cercetarea respectivă este
realizată fie pe compartimente larg determinate strict cronologie ori tematic, fie
pe secţiuni care înglobează sondarea şi relevarea aportului întruchipat de o anumită zonă istorico-geografică.

·
de faţă, apartinînd cercetătoarei Centrului de ştiinţe sf1ciale timişorene
vine în întimpinarea acestui deziderat sus menţionat. Deşi nu are in intenţie tratarea
completă a tematicii în cauză, precede·nte parţiale exislînd pînă astăzi· -, contributia prezentă include un cctdru general bine> st;ibilit: o dezb.atere asupra modalităţii de reflectare a evenimentelor politice în publicaţiile periodice vizualJz,1te,
reliefarea rolului politic îndeplinit de către :cicesten. văzut„ în evoluţie 5i sub impactul unor imperative relevante ce ţin !ii de particularităţile integrării locale ~i
de sublinierea ;mortului unor fruntflşi locali.
·' na 1 iza ,,,t rnnrin~n ~P face cu precumpănire pentru a sf' evirlentia existenţa
şi acţiunea a 3 (:!azete bănăţene din epoca dată: ,,Luminătoriul" (18R0-1R9-1), ..Dr~ptatea" (1894-1898), .,Drapelul" (1901-1920). Considerăm extrem de bine venit şi
E-dific„'"t"lr ex„ur 11l istoric prefaţator pentru intervalul de timo dintre anul 1 î94
şi sfîrşitul veacului trecut. Di~cutarea programului, a activităţii unor colaboratori,
'l evnl111iei zi,1rului în general. odată cu relevarPa reeentării în medii diferite si
cu tonalităţi sneciale, de la cel moderat, incipient la altul mai explicit, se constituie în etape fireşti ale cercetării segmentului reprezentat de existenta si deveni~
rea ..Luminătorului". Poziţia publicaţiei fată de ·lupta politică a românilor din
Bnm1t P~te redată în baz<t fraP.mentelor din <'trvîntările c 1 ectorale, a atitudinii
adoptate fată ele triada: activism, pasivism, solidaritate şi vizavi de dem::i~~:wea
deznaţionalizării forţate. ln legătură cu „Dreotatea" se afirmă cu iusteţe că fiinţa
C'l un cotidian politic şi ca un suport moral pentru evoluţia oolitico-naţională a
pm)u!atiei m,1 joritarc în z~1n;i rlată. Trium•:irntul 2lcM11it rlin Alex. Mocioni, C. D.
Strădania
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Loga ş,i V. Hl'anişte a militat pentru atingerea scopului propus încă în numărul prim
şi subliniat ulterior ele mulţimea suplimentelor tipărite. Autoarea dezbate în continuare pertinent _chestiuni legale de forma şi fondul gazetei, tratînd şi partid~
parea acesteia la lupta politică a partidului şi mişcării naţionale în timpul Memorandului. Sectiunea cea mai consistentă valoric este acordată în mod firesc
publicaţiei apărute Ia Luj'!oj şi figurii remarcabile a redactorului responsabil. După
ce trece în revistă mediul propice de dezvoltare, O. Pavel caracterizează sugestiv
rolul şi scopul zinrului, detaliind aspecte de conţinut, enumerînd p:eiadfl de autori,
I.le probleme abordate şi mai cu seamă opinia curajoasă exµrimatii în tim;Jul c2lui
dintîi ri1zboi m:indial. Se insistă temeinic asupra problemelor şcolare şi electorale, a colaboriirii cu mişcarea socialistă şi c('lelalte naţionalităţi împilate. Contribuţia „Drapelului" Ia realizarea Marii_ Uniri şi activitatea de după decembrie
1918 punctează partea finală a încercării micromonografice prezente. Remarcăm
anexa ce include fragmente din articole în~emnate publicate în cele trei pe'riodice analizate. Nu putem încheia fără să atragem atenţia asupra unor chestiuni
de formă: inconsecventa utilizării unor forme arhaicl' şi moderne la nume:e de
persoane. anumite exprimări care pot fi nuanţate (p. 41: ,.foaie de publ ici!ate'\
p_ 91: ,.publicitate :;rotestalară"), renunţarea la sistemul citatelor foarte lungi şi
revizuirea mai atentă a sbtemului de not2 din subsol. ,\portul cercetătoarei O. Pavel rămîne meritoriu şi înscrie o nouă paginC1 importantă în cercetarea trecutului
presei române~ti bănă!cne.
STELIAN MANDRU'f

Valeriu Branişte. Corzspondenţă. 1895-1901.
poca, Editura Dacia, 1986, 271 p.

Vol.

II.

Cluj-Na-

Volumul următor din seria restituită a corespondenţei lui Valeriu Branişte
pentru intervalul anilor 1895-1905, elaborat în continuare de cuplul laborios şi
tenace în cercptarea de temeinică chrată făp! uită, Doamna Valeria Căli man
i:;i Gh. Iancu -, apcirulă fire5c în cadrul viabilei colecţii de profil a prestigioa.,ei
edituri clujene, pre7intii. o structurare metodo:ogici'1 similan'i. cu realizarea precedentă, sPmnalată în paginile de faţă ale !lnuaru 1ui muzeal anterior.
Epoca-context în care coexistă şi acţionează personajele epistolarului de faţă,
redat în cele 206 piese, constituie un moment vital în tentativa de revigorare sub
aspect -tactic şi str.itegic a Partidului naţional român şi a mişdi.rii re•.pective transilvănene în amamb,u. Partenerii aflaţi în dialogul scris reu5ec;c, deopotri\','i, să
zugrăveac;că o bun:"1 parte din problemele m·1jore legale în J.:rimul rînd de trnlectul evoluţiei fil{urii centrale în discuţie: întemniţarea. activitatea jurnalistică
la „Dreptatea", sit:mţia partidului după criza „Tribunei", angajamentul putliclstic
bucovinean, concediul foMuit prelungit şi dăc;călia la liceul românesc din Braşov,
interferate de interesante luminări asupra unor chestiuni de familie, apoi legate
ele începuturile „Drapelului", de materialele publicate aici şi atitudinPa rerlactornlui responsabil în polemica deschisă intre aderenţii pasivişti-activişti, faţă de
nlegerile parlamc>nlare din 1901, cu concreteţe fiind vizualizat cazul lui _G. Dimn.
la Lugoj.
Efor_twl demn de recunc>ştinţă merituoasă pentru activitatea triplă însum<ttă
de cercetare. depi~tare şi selectare a editorilor volumului prezent, - ce înmănun
chează scrisori deosebit de semnificative pentru ilustrarea perioadei în sine ~i
pent~u C'reionarea imaginii patriotului militant V. Branişte. poate· şi trebuie releva~
avindu-se în ved'.•re ~i al' i parametri. Ca de exemplu. aria geografică extrem de
extin"ă a mesa,ielor adresate şi recepţionate. acoperind pe drept cuvînt întreg
terito'riul Monarhiei vremii -, ca şi disponibilităţile şi varietatea lingvistică a
rindurilor transmise, pe lingă cele majoritare român~ti. fiinţind alte 12 în germană şi 9 în ma!!hiară. Desigur că ierarhizarea şi raportarea încercată faţă de
core:<;·ion·len\a restituită indică un g-ermene dPzavantajant pe seama celAi emi,;e,
fără 'le scade în<;{1 C'U nimic din valoarea acestei:i. ~C'risorile adre,;ate mamei, intre
nnii ll!95-18S7, rămin cele mai numeroac;e în acest sens. urmate de altele cu în-
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cărcătură politico-naţională. destinate unor per;;onalit:\ţi diferite: G. PotJ de Bă
seşti (1895), A. A. Mureşianu (1899), D. Onciul (1899), V. Oniţiu şi G. Dobrin
(l~). Alex. Mocioni, T. V. Păcă\ian, G. Dima (H!Ol) '>ilU unor partide ori instituţii: Şcolile româneş~i din Braşov (1896, 1698). Partidul naţional
român din
Bucovina (1898), etc. intre cei ce adresează epistole către V. Branişte figurează
pleiada întreagă n fruntaşilor români ele la granit.a secu!elor XIX-XX. Reţin
atenţia din punctul de veclerp al formei şi conţinutu:ui, sc!'i~orile parvenite din
Bucovina (1897-1000), cele semnate ele grupul de bămi. eni: C. Brediceanu, P. Rotflriu, G. Dobrin, Em. Ungurianu apoi acelaşi Gh. Pop de H:l•eşti,
I. Raţiu,

Fr. Hossu Longin, Gustav Augustini, I. Maniu, T. Mihali, V. A. Urechia.
Apreciem ideea editorilor în redactarea bogatului şi consistentului aparat
critic de a face trimiterile cuvenite la notele din v·oJumul precedent ca şi corecturile executate în virtutea celor cuprinse în ce! de faţă. Travaliul de durată
şi minuţiozitate poate include tot:1şi mini1Ţ1e şi inerente scăpări, asupra c[irora
zăbm·im în continunre: p. :31 (este ATente Banciu); p. 78 (Longin): p. Rl (datare
rep,·tatfi): p. 88 (este Ioan S:1ciu); p. 157 (D. Bejan e~te preşl'dint,• în 11118); p. 178
(nil'ii pentru „fondul reptiloi:or"): p. 186 (T. V. P,ki'iţiarrn): p. 189 (D. Terft'iloagă);
J). 20G (notă la „redactorul .-\11rel"J; p. 214 (guvern Szell pîn{1 în 1903!); p. 2J7 (notă
la Eugen Mocioni). S-ar fi cuvenit un indice ori glosar oentru cuvinte ori expresii
puţin ştiute astăzi: oaez (p. 13), sminta (p. 17), dehonestător (p. 28), becheria (p. 36,
157. 159), acaţii (p. 63), actuar (89), ferii (110), abst.ai (116) şi multe altele. Volumul
constituie în fapt o reuşită a restituirilor efectuate pe t.'irîm istoric şi recLamă
continuarea cu\·enită.
STF:UAN

Liviu Maior,

I\1işcarea n,1;ională. românească

]\-1.-1NDRUŢ

din Transilvania l!JUO-

J!J14. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 195 p.
lJ!timn carte a uniYPrsitarului c.u1ean su1Ti1r cronologic d 1r ~i logic lucră
rilor de pînă acum ce abordau a,pecte vizînd situaţia şi dezvoltarea românilor
transilvani, respectiv în corespundcn~a dintre 1. Hapu ~1 G. Ba,·iţiu, restituită în colaborare cu istoricul american Keith Hitchins (1070) - , scrisorile lui
Avram Iancu (1972), volumul cle,pre Transilvania în 18Î7-18,8 (197,), toate
publicate sub auspiciile aceleiaşi prestigioase edituri clujene. Cteva din conclu~
ziile care şi-au aflat un loc iniţia I în teza de doctorat despre „Programul politic
al mişcării naţionale româneşti din Transilvania de la înfiinţarea partidului şi
µînă 1a declanşarea celei dintii conflagraţii mondiale" (197·'.) sînt exlime în analiză şi interpretare prin studii şi articole ulterioare (vezi „Na\iunea română",
Bucureşti, 1984, p. 401-426). Lucrarea de faţă constituie. astfel, o premieră de
cercetare globală şi sistematică, din punct de vedere teoretic şi programatic vizînd
mişcarea naţională transih·ană pentru ră,;timpul menţionat în titlu.
Autorul surprinde din debut prin noua modalitate de operare, întîlnită frecvent în istoriografia strfiină, prezentînd o variantă modificată de analizare a
fenomenului respectiv, scutind paginile cărţii şi răbdarea lectorului de surplusu!: ·
datelor evenimenţiale, nu totdt>auna benefice narării istoriee mod~rne ştiinţific_
Felul schimbat de punere în discuţie a ecuaţiilor problemei, apelul continuu la
raportări şi comparaţii, utilizarea metodei cantitative, în baza aceluiaşi material
edit şi inedit tradiţional contribuie Ia realizarea acestei adevărate reuşite a ştiin
t;,i istorice actuale. recomandată astfel drept o nouă tr.itare adnptahi metodologic po,ibilităţilor de inve~t;gare i<;torică contemporană.
Considera\iile prrliminare cu p;-;vir" ia starea soc-:a 1 -l"conomi~ă a nmânilor
r'in 'l'rllnsil ania pentru epoca daU1 includ analizarl!a f1>nom1>nt1lHi •1tr:.1tificării,
c.Jte1or·iile de proprietate•. nivf'lul de trai, ck~tiunea t-migrăl'ii. tFn:Jinţa româ--,
naascii de ;.i-şi a~i,iur-J locul ruvrmit in toate d(')meniile ea să a_iung[1 la d'Jbîmljrea
ti~tată ;;1 aMbutului politic 1,uprem, JlliŞl'.:tta naţională obl,inil'l<I ~'i.t~lar un carac-
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ter pr'd-gresist şi democratic. Progresele înregistrate .acum concură la mobilizarea
marii majorităţi a populaţiei autohtone, mult mai conştient angrenată în mişcarea
naţională. cu · un conţinut .modificat la graniţa veacurilor XIX-XX. L. Maior
sublini~ză _rolul juca•t de „Astra" ·şi de alte organisme culturale, în conjugare cu
efortul generaţiei tinere pentru triumful acţiunii de „politizare" şi de .,,verticalizare" a ţărănimii, factorul esenţial considerat în impulsionarea demersului politic,
potenţat, totodată, şi de pătrunderea ideilor socialiste, de apetenţa pentru votul
universal şi de relaţia tot mai diminuată între Budapesta şi Viena. tn viziunea
autorului, noul activism este preliminat de abandonarea inerţiei politice a celorlalte naţionalităţi din Ungaria dualistă, de convulsia internă a conducerii Partidului naţional român, de intrarea în desuetudine totală a tacticii pasiviste şi de
impunerea grupurilor de acţiune de la Arad şi Orăştie, cercetate în amănunt şi
cu judiciozitate, odată cu analizarea programelor publicaţiilor periodice respective. Ordonarea efectuată ·are un suport istoric şi o logică în\eleasă atît cronologic
clt şi argumentaţional: prestigiul Aradului, din mai multe puncte de vedere, activitatea intensă la nivel comitatens, acţiunile clubului românesc, structura socială
distinctă la nivelul conducerii locale dar şi a masei locuitorilor, apariţia „Tribunei Poporului" în 1897, aportul teoretic a unui V. Goldiş. de exemplu, şi legăturile
imediate cu sîrbii ori slovacii (1904). Toate aceste elemente se subsumează unui
program politic definit şi care viza atragerea ţărănimii, alianţa cu nemaghiarii
şi dezvoltarea continuă pe tărîm economico-cultural. Gruparea de la Orăştie acuza
lipsa tradiţiei, chiar dacă fermentul reprezentat de organul propriu de presă şi
de nucleul luptătorilor patrioţi exista şi acţiona în baza unui program mai moderat, totuşi, datorită ponderii proprietarilor funciari, cazul lui I. Mihu şi A. Vlad
fiind edificator, - în conducerea locală. Succesul activist din 1903, relevă L. Maior,
obligă alte centre politice, precum Sibiu, Braşov, Cluj sau Lugoj la exprimarea
deschisă a atitudinii adoptate.
Conferinţa naţională din ianuarie 1905, importantă în statuarea activismului
politic române,c, urmată de participarea la campania electorală, este analizată
atît în fazele premergătoare, de natură organizatorică şi tactico-strategică, cit şi
în cele ulterioare, care îngăduie astfel înţelegerea deplină a rolului şi acţiunii
Partidului naţional pînă în 1914. Strădaniile de reorganizare pe multiple planuri,
exi.-;tenţa şi funcţionarea Clubului deputaţilor parlamentari nemaghiari, consfă
tuirile confidenţiale pe teme diverse, apariţia ziarului ,.Lupta" (190i), constituirea
secţiei române a partidului şi mişcării la Arad, bătălia în parlament a repn,zentanţi !0r români, sîrbi şi slovaci la dezbaterea unor probleme social-economice şi
politico-culturale, importanţa votului universal şi relaţia cu mişcarea sociali~tă
sînt a~pecte majore tratate de autor în capitolul substanţial dedicat evoluţiei
mişc{1rii naţionale române din Transilvania în deceniul prim al secolului nostru.
Raportările făcute la conjunctura politico-diplomatică a Monarhiei şi la climatul
intern Ungariei timpului 5e regăsesc permanent în carte şi constituie astfel un
fundament temeinic pentru tratarea şi interpretarea, conform adevărului obiectiv,
a aprehensiunii generaţiei tinere din conducerea Partidului naţional faţă de Viena.
Subiectul în cauză e5te ilustrat de conflictul cu gruparea „rigidă", de cîştigarea
adeziunii presei din România şi de organizarea unor adunări de protPst în sprijinul
ideilor vehiculate pînă la războiul prim mondial.
Atitudinea grupului „tinerilor oţeliţi" faţă de aripa restrînsă, de tradiţie
prohabsburgă, facilitează istoricului posibilitatea discutării unor momente legate
de tendinţe şi curente diferite, care au existat în cadrul mişcării naţionale: petiţionarismul ele terminologie specifică, autonomismul din 1867, federalismul şi docţrinarismul, cu exponent clasic 1n persoana unui V. Goldiş, ce conduc în final la
autonomizare în raport cu Viena şi Budapesta (vezi eşecul tratati\·elor din J!IJ Oil.914) ca şi • întronarea ideii de autodeterminare, cu corolar firesc în desăvîrşirea
unificării statului naţional unitar. Cu aportul, menţionat desigur, al mişcării socialiste şi a colaborării acesteia cu Partidul naţional, sub raport ideologic şi pragmatic. Necesitatea radicalizării .mişcării şi impunerea definitivă a opiniei grupării
tinere este. o problemă atent urmărită de autor, fiindcă conflictul izbucnit după
anul 1909. şi mediat ulterior, va pecetlui evoluţia mişcării şi a partidului pînă la
atitudinea uniformă acceptată în 1918. Este cert faptul că, după cum subliniază şi
L. Maior, motivele de politică externă, care au afectat sau nu implicarea României drept aliat al Imperiului, au însemnat un argument important în situaţia dată.
Relaţia stab,ilită în teorie - şi apoi în practică cu mişcarea socialistă -românească
din Trarişi,lvania,. ce se afl~,jntr.-o · fază de• debarasare -vădită a tezelor austro-
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marxio;mului şi se lega tot mai firesc de mişcarea sociaiistă frăţească din România,
st.fi la baza părţii finale a l.'Xpozeului elaborat de autor în lucrarea sus menţionată.
ln loc de concluzii, ne întrebăm: pe cînd o analiză viitoare, la fel de exhaustivă, a segmentului de ti.mp din existenţa Partidului şi a mişcării naţionale româneşti transilvane între 1914-1918, pentru ca să ..,e definitiveze astfol cercetarea
giobală începută de autor şi alţi specialişti vizavi de fenomenul respectiv pe durata
compromisului dualist? Exceptînd inexactităţi mai mici sau mai mari, remediubile
oricum şi indicate în discuţia personală avută cu autorul cărţii de fa\i"t, nutrim
convingerea că ne aflăm în faţa unei monografii serioa,e şi documentate despre
istoria românilor din Transilvania.
STEUAN MÂNDRUŢ

General Traian Moşoiu, Mcmorfol de război (mtgust-octombrie
1916). Cuvînt înainte de prof. dr. Vasile Netea. Ediţie, studiu introductiv, note de Al. Dragomirescu, · Marius Pop. Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1987, 151 p.
Literatura memorialistică militară îşi dobîndeşte tot mai pregnant un statut
:-iparte, atît în istorio~rafia române;io;că cit şi în cea stddn:i. c!'1Y:-tdii fiind lucrările
înmulţite de„pre cel de-al doilea război mondial. Între titlurile de un asemenea
gen publicate actualmente în legiitură cu desfăşurarea celei clintii conflagr,1ţii
mondiale pe teritoriul patriei noastre trebuie inclus ~i memor:alul de n1zboi cu
caracter inedit, alcătuit de gpnernlul Traian Moşoiu ,pentru intervalul de timp
dintre lunile august şi octombrie 1916. - mantLscris format din 2 părţi şi depistat
în 1977 - , re,tituit critic de doi profesori cercetători din Ploieşti ca fiind unicul.
pînă în prezent, jurnal elaborat de un ofiţer român originar din Tr:1milvania si
c;ire încearcă să prezinte tocmai momentul trecerii Carpaţilor de către armata
română.

Evocarea patetică semnată de prof. dr. V. Netea rezumă într-un semnifirativ
excurs biografic datele esenţiale cu privire la "iat.a şi a,:-tivitlltea 11neia dintre
figurile de comandanţi de oşti vestiţi în istoria militară aut0htonii. P,efafatorul
ins1s t!l. asupra unor aspecte deosebite zugrăvite în memorial si •ubl iniază imrnrtanţa fondului şi a formei restituitr>, care surpr;nd plăcu_ţ lectorul într-o narare
distimă, precisă şi clară.

Excuro;ul biografic este reluat si ,detaliat in~r-1111 dep 1in spirit stiinţific ele
cei doi îngrijitori, care di5cută staţiile importante din vi:1ta şi rmiera militară,
ulterior politico-culturală a figurii restituirii .Prezente. Pen~ru r,-r'om\rea '11"<.liului
de puternic spirit romiinesc al Ţării Făgăraşului şi Braşovulni cît şi Pentru
fixarea amănuntelor legate de form,1rea ca m!litn.r, se f<1ce ;inel la '11,llluscrise'e
din arhiva familiei şi la materialele bogate de la Arhivele ~talului Pr:1hova. Es·e
utilizată, totodată, o bogată litemtură de speci,i 1 itate rnilitarfi
în. rartea rre]iminară interprptativă intru conturarea neutralibatii si a conjuncturii intrării în
acţiune şi a desfăşurării evenimente 1nr n:i.r:i.te în memorial.
Trecerea în revistă efectuată de memoriali,t rlebuteazr1 cu actiune;i miliţ,1J·ă
clin august 1916 în sudul Transilvaniei, zona Sibiului, re!evîndu-se auortu~ comnndantului Traian Moşoiu în dezbaterea privind oportunitatea ocupării oraşului
respectiv. Interesant apare zugrăvit enisodul bătăliei de la Orlat, faot prezent1't
în coroborare cu noile surse istoriografice. Pentru intervalul rlintre noiembde 1916
si anul 1932, data decesului, autorii volumului au folosit semnificative surse edite
pentru ilustrarea suitei de acţiuni militare pe fronturile din Mold9v~. Transilvania si Ungaria, ca si pentru realizările ministeriale, trecute în r<>vistli în mQd
ţorec-t şi judicios. Prob:i.b.il di aici, 1 ,1 capitolul biblir>~rafic, ar fi trebuit cnnsulta~
şi exegeza cercetător11'11i clujean Gh. Iancu în legătură cu .. Comiliul
Dirigent"!
Aoreciind ln ansnmblu locul ~i Vl'll0'lrea im•r,,i]ului mi]it;,r. c:ir" în CR?.UI ~
faţă .nu are un caracter polemic, disculpativ ori rivalizator, dar vădeşte un real
talent JitPr::,r ne seama alc:Uuitoru'ui ~Au. trehni~ ~,; m"nţif\nălT' cil nc<?sta " fost
redactat hi cei din .urmă ani ai vieţii generalului Traian Mo'ioiu (1868-1932) in
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de. a fi publicat. Ideea reliefată se întrupează cu de la' sine putere, creionînd atmosfera, ilustrind un ton confesional, emoţionant, de o sinceritate şi simplitate dezarmantă, scutită de comentarii şi intervenţii în exces. Textul este în
sine o notaţie în gen jurnalistic, dublat de observaţia critică atentă şi de ref'.exia
filosofică surprinzătoare, în conivenţa combaterii unor
neavenite principii de
strategie şi tactică în epoca dată. Caracterul de „experienţă trăită" reiese limpede
în urma lecturii facile şi contribUie la întărirea portretului moral al naratorului.
Valoarea de document psihologic rămîne astfel de netăgăduit. Păcat că nu există
o continuare firească a evenimentelor narate în memoriul manu~cris păstrat. Meritul autorilor restituirii este evidenţiat, odată în plus, de exemplaritatea întocmirii notelor de subsol, care vădesc bogata bibliografie utilizată şi probitatea
profesională a realizatorilor. Concludente apar, tot acum, cele 7 anexe selectate
ingenios, în adiacenţa părţii ilustrative care completează imaginea celui care a
fost militarul de carieră şi patriotul militant: generalul Traian Moşoiu. Mici corecturi se impun a fi luate în considerare: p. 46, 150 corect M. Şara; p. 50, 148:
este vorba de gen. Mărdărescu!; p. 75: Cisnădie; p. 149: Prezan şi Racovski.
Fără să afecteze fondul şi forma excehmtei restituiri găzduită în cadrul colecţiei generoase oferite ani în şir de prestigioasa editură „Dacia", într-un tiraj
aproximat la 12.000 de exemplare, ,.atenţionările" de mai sus au avut în intenţie
mai ales faptul să atragă atenţia asupra unei realizări deosebite în p!anul publicării unui memorial de război aparţinînd unui ofiţer român, transilvan la origine,
şi tra:înd tocmai despre pătrunderea oştirii noastre în Transilvania lunii augu._t
l!J16. Dincolo de valoarea informativă de document de epocă şi de importanţa
formativă în mesajarea unor ginduri şi idei, perene dintotdeauna pe seama poporuiui românesc de pe întinsul patriei străbune, lucrarea de faţă rămîne pe
deplin înscri._ă ca o contribuţie deosebită Ia sporirea patrimoniului i'>toriografic
al ştiinţei de„pre trecutul nostru dintotdeauna.
STELIAN .1\1ÂN!Jfl!TŢ

note

Nicolae Iorga, Corespondenţă. V ol. II. Documente literare. Ediţie,
şi indici de Ecaterina Vaum, Bucureşti, Ed. Minerva, 1986, 422 p.

După travaliul de durată, încorporat în spaţiu şi timp de realizarea trudnică
a editorului I. E. Torouţiu, ulterior reluată cu directă privire asupra istoricului
şi omu!.Ui politic de regretatul Barbu Theodorescu continuat în zilele noastre
promiţător de P. Ţurlea -, specialistul filolog E. Vaum surprinde plăcut prin
tenacitatea şi pietatea cu care permanentizează abordarea activităţii de depistare
a unei bune părţi din corespondenţa emisă de N. Iorga.
Şi în acest volum doi, principiul metodologic rămîne neschimbat în raport
cu cel aplicat în cel anterior tipărit în 1984. Epistolarul este urmărit pentru
literele C-M, cele 526 de piese fiind redate într-o ordonare alfabetică pentru
intervalul de timp cuprins între anii 1890-1940 . .!i.ugestivă apare cifra de scrisori
pentr-u 1931, cel al preşedinţiei Consiliului de miniştri cu repercusiuni în viaţa
şi activitatea savantului. Alături de indicele cronologic necesar, se păstrează ceilalţi parametri cunoscuţi şi utili în acţiunea de consultare a volumelor: indicele
de asociaţii, de localităţi, de lucrări ale lui N. Iorga ce apar în cuprinsul mesajelor scrise, de nume şi în fine, de publicaţii periodice. Rămîne pe mai departe
exclmă, precum în volumul anterior şi din raţiunile ştiute, corespondenţa de fa'1lilie .. Ordonarea cronologică este utilizată şi în cazul semnalării mai multor scrisori la acelaşi destinatar, cele nedatate reproducîndu-se numai în final. Arhivele
publice şi particulare consultate: Bucureşti, Botoşani, B.A.R., B.C.S., Biblioteca
.,V. A. Urechia", Muzeul literaturii române: N. Iorga, O. Gbibu, B. Brezianu, etc.
9epun mărturia activităţii consistente şi de durată executate de editoare în cercet,!:lrea, _transcrierea şi adnotarea corespondenţei _depistate. ~oate acestea creioriează imaginea relaţiilor dintre N. Iorga şi coritemporanii săi, rolul jucat in
plan cultural şi politic, raporturile avute cu lumea ştiinţifică internă i;i externă,

:JIECENZII

ŞI

CRO'.',ICA

1201

,dovadă

p'.eiada de personalităţi care aştern pe hîrtia de scris gîndurile nutrite
ele cărturarul român: P. Deschanel, H. Focillon, G. Hanotaux, J. Urban Jarnilr.
K. Lamprecht, F. Lot, T. G. Masaryk; O. Densuşianu, M. Dragomirescu, I. G.
Duca. O. Goga, S. Haret, B. P. Haşdeu, Take Ionescu, T. Maiorescu, etc.
Nu sintem în măsură şi este departe de noi gîndul de a insista şi insinua
in probleme de amănunt care să vizeze criteriul de selecţie folosit, calitatea notelor de subsol, indicarea unor surse sau viabilitatea unor datări atribuite, deoarece
:sintEm conştienţi de faptul că acţiunea editorului comportă greutăţi şi dificultăţi
inerente, cu capcane şi omisiuni imposibil de ocolit. Lectura noastră „grăbită'"
jnguc!uie in continuare exprimarea citorva nedumeriri-inadvertenţe semnalate în
credin;a că vor putea fi remediate ori evitate în volumele viitoare: p. 8, E. Dăianu
inu era preşedintele CMIT, ci simplu membru, Alex. Lapedatu îndeplinind funcţia
respn':.ivă; p. 9, acel oarecare P. de la „Telegraful Român" este istoricul T. V. Pă
-căţian, autorul monumentalei lucrări „Cartea de Aur", aflat în conflict de presă
-cu N. Iorga; p. 105, lipsă data de la scrisoarea din 27 iulie!, posibilă greşeală de
,tipar, ca şi cele de la paginile 128 (Şora), 209 (profesor), 244 (atenţie le redarea
titluri'.Jr în maghiară), 272 (Transilvania); p. 133-134, C. Gollner a fost bursier
recom:,ndat de N. Iorga pentru Şcoala română de la Paris; p. 183, expresia „du-cist"?: p. 256, Alex. Lapedatu a fost codirector, alături de I. Lupaş, al Institutului
de istorie naţională de la Cluj; p. 282, S. Makkai (1890-1951).
Dincolo de aceste rectificări finale şi care nu fac decit să releve sarcina
_:grea a,umată în realizarea unei atari întreprinderi restitutive, subliniem din nou
-efortul deosebit al cercetătoarei - în fond acţiunea unei veridice echipe este
,suplinită în chip particular! intru scoaterea la lumină şi repunerea ao;tfel ia
,;::ircuit ştiinţific a corespondenţei celui mai mare istoric al nostru din toate
11:impurilP.
faţă
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MÂNDRUŢ

arheologie „A. D. Xenopol"

Iaşi,

:XXIVII, 2, 1987, 655, 763 p.
Cele două volume publicate în anul 1987 de specialiştii istorici ieşeni cuprind
.articole şi studii bogate în conţinut, cu o tematică variată şi interesantă, care
,demonstrează atingerea unui grad de echilibru în reprezentarea secţiunilor cronologice tradiţionale ale istoriei noastre. Devenit în ultimul timp un purtător de
,cuvint autorizat al ştiinţei istorice autohtone, fapt recunoscut atit în ţară cit mai
.ales în străinătate, .,Anuarul" de la Iaşi relevă demersul analitic şi imaginea inte:gratoare asupra fenomenului istoric, realizate într-o structurare benefică şi bine
,determinată, ce include paleta unor noutăţi ştiinţifico-documentare de certă valoare, discutate la modul interpretativ şi fără a omite cele mai recente idei vebi-culate în metodologia de cercetare europeană. Trăsăturile tot mai particulare de
<Clupă anul 1964 se situează pe traiectul dezvoltării unor vaste contribuţii dar şi
'Pe inaugurarea suitei unor materiale adiacente trecutului zonei respective. ApaTiţia în 1971 a rubricilor de istoriografie, istoria culturii şi teorie istorică, tipări
-rea suplimentelor în 1973, iniţierea rubricii de istorie locală în 1982. drept spaţiu
valid acordat tinerelor condeie i~torice, cadre didactice cu preponderenţă, ca şi
·publicarea studiilor întinse şi valoroase tematic în limbi străine, conrură 111 ilus"trarea rolului îndeplinit de tipăritura în cauză in peisajul istoriografic românesc.
Prima parte a volumului de faţă însumează contribuţiile a 39 de autori.
·Debutul este făcut de cinci studii în limbi străine, cu remarcă specială pentru
;aportul istoricului turc. Interesante apar totodată şi materialele prezentate în cadrul
rubricii „Heraldică şi istorie". Sectorul major al studiilor este prezent într-o ordonare
cronologică bine încetăţenită, care are totuşi anumite discrepanie: după S. Sanie,
·urme11ză studiul despre 1918, pentru ca apoi să se revină la epoca lui Ştefan
-cel Mare! Aşezarea oarecum nefirească, mărturisim că ne surprinde şi .o semnalăm ca atare. Deosebită este participarea autorului clujean cu cercetarea compa'-ratistă despre universităţile europene la cumpăna veacurilor XIX-XX. GrupajUl
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centrează pe relevarea unor chestiuni de amănunt, de date doc:..imentare inedite, restituiri, analize şi interpretări arhivistice. Remarcabile cele l
intervenţii stniine şi mărturii pentru colaborarea fructuoasă a specialiştilor întl·-o
deplină reciprocitate. Rubrica de istorie locală, de documente (memorii şi core-~pondenţă), realizarea semnată ele Pau: Mihail, discuţiile ştiinţifice pe diverse teme
prefaţează segmentul amplu al recenziilor şi notelor bibliografice,
care ocupă.
peste 1/3 din economia volumului prim. Recenziile se referă la istoria româniwr c::ii ~i unin:i·sala (10). Notele bibliografice ·;izează 50 de lucrări de istorie
autoh:onă ~i 21 de istorie str:1ină. Revista revisle:or r;;mâm,şli (10 semnalări) ~i
a celor din exrerior (11) trpc in i·evi~tă şi publicaţii de specialitate transil.vaa·:?.
Probabile greşeli dP tipar, remcdiabi!e oricum, le semnalăm aici: articolul la s:udiul lui V. Fl. Dobrinescu din sumarul în limba română (p. I) şi numele H.enatei Mohlenkamp, apărut corect în sumarul francez şi în textul necrolqgului
(p. VII).
Pa1·tca a doua a volumului include un număr sporit de autori (44), din,tre
<"are. în început. 4 lucrări sînt tipărite în limbi străine (2 semnatari fiind neautohtoni). Utile şi binevenite apar consideraţiile cercetătorului A. A. Rusu cu privi,re
la figura şi personalitatea :ui Iancu de Hunedoara. Intere<;anta rubrică debutjnd
cu acest prilej . .,Opera po~thuma" ne prilejuieşte restituirea critică a unor te:·:,e
din Gh. I. Brătianu şi P. P. Panaitescu. Sperăm în continuarea exerciţiului isloriogrnfic. Sectorul de toponimie şi istorie este urmat de cel reprezentînd studid<•
majore calitativ şi cantitati,·. ce înglobează epoci diferite: de la geto-daci la. cel
de-al doi !c•a război mondial şi istoria culturii. Remarcăm aici aportul cercetăt_;,ri
lor clujeni V. Vesa şi M. Teodor. Cele 8 articole la număr se fixează pe ace[.e,1şi
canale documentar-arhivistice. Rubrica de „Documente" continuă epistolarul des;Jre
, Şcn'lla nowi de i~torie" ~i !'e!e,·ă pai:iini clin iurnalul inedit al fostului premier
I. G. Duca. Incursiunea făcută de acelaşi Paul Mihail în istoria oraşului Iaşi se
(" n ;,i\uic ;i-;lfel într-o lucrare de sine stăiătoa,·P. n carte abil camuflată în p:ll!inile nrestigiosului ;inua" 1 Cele doui\ discuţii inrilanlP, ~tudiile documentare, 11 1 ·1terialclc cuprinse în cadrul „Miscellaneiei" a „Addendei şi Corrigendei", ca şi clin
,,Vai·ia" depun m,'\rturie pentru disponibiliUl\i!e interpretative manifestate de Loti
coln')oratorii în cauzl'i. Sectorul de recenzii. la fel ele numeros, 9: 8. sublin:ază.
anetenţa şi acc~ibilitatea la lucrări importante în istoriografia autohtonă şi str,~ină.
Notele bibliografice, în aceeaşi orînduire şi în nmortul de 40: 15 evidenţiază. r,,1:ită
în plus, cîştigul reprezentat de modalitatea bine gîndită de realizare a rubricii
respective, în spiritul „echipei" devotate, ce reuşeşte să consulte şi achiziţioneze
astfel contribuţii valoroase de pretutindeni. Exemplul este demn şi necesar de
urmat de fiecare imtitut de cercetare de profil din ţară! Revista revistelor, în
oglinda de 9 : 5 nu face decît să întărească ideea mai sus enunţată, la fel ca şi
ampla enumerare a evenimentelor ştiinţifice interne şi internaţionale la care au
luat .parte istoricii ieşeni.
în concluzie, putem afirma cu îndreptăţit temei că şcoala istorică a Moldovei oferă pe iîngă rezultatele remarcabile pe tărim ştiinţific, reunite în prezentele
părţi de volume şi aportul unui grup de cercetători care fac cinste istoriografiei
noastre. Prin ceea ce se realizase pînă acum şi prin ceea ce prezintă volumele de
faţă, anticipind bogăţia tematică a celor viitoare, Institutul de istorie şi arheologie
,,A. D. Xenopol" şi „Anuarul" patronat se prezintă Ia aceleaşi exigente cote valorice şi pe care le nutrim neştirbite şi în continuare.

de articole se

STELIAN MANDRUT

Biblioteca şi lnv?iidmîntul. Val. VIII. Cluj-Napoca, Biblioteca cenCbj-Napoca, 1984, 643 p.

trailă universitmă

!n accepţia contemporună a tezei · vehiculate despre rolul şi scopul bibliotecii de rang univPrsitar ca depozitară a culturii ~crise dar şi drept permanentă
mesageră a faptului de civilizaţie, situaţia şi statutul în continuă modificare a aşe
zămînlului spiritual reclamă noi fundamentări teoretice şi practice, în funcţie de
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rnEnirea -conştient asumată pe lingă cea cunoscută în timp, odată cu. adoptarea
atributului de real laborator de creaţie.
Unui asemenea deziderat recunoscut şi aflat în treptată aplicare îi corespund
în mod consecvent contribuţiile reunite în volume, vreme de peste un deceniu
şi jumătate, ca act reflex al activităţii de cercetare iniţiată şi desfăşurată sub
egida bibliotecii universitare clujene.
Un succint excurs retroactiv se impune a fi rostit în această privinţă: dacă
debutul înregistrat în anul 1972 includea rezultatele lucrărilor de biblioteconomie
grupate pe două secţiuni pentru intervalul dintre 1969-1972, volumele ulterioare,
cu cifra de apariţie distinctă pe pagina de titlu (1-11/1976, 111/1977, IV/1979,
V /1981, VI/1982) -, ocazionate de acelea-şi sesiuni periodice instituţionalizate şi
publicate în condiţii meritorii litografiate, prezentau o gamă tematică diversă şi
prolifică, care in adiacenţa compartimentelor intrinseci luminării acţiunilor deloc
.,fuacţionăreşti-administrative",
îngăduiau relevarea îndrăzneţului act de cercetare în rubrica dedicată valorificării fondurilor documentare, istoriei tiparului, a
cărţii, bibliotecii şi culturii în general.
Saltul valoric constatat oda'tă cu volumul VIl/1983 îşi are sorgintea atît în
sporirea numărului colaboratorilor interni şi e~terni, cit şi în structurarea şi tematizarea profund remaniate, în pas cu noile cerinţe ştiinţifice reclamate de
modernizarea bibliotecii ca instituţie de civilizaţie. Redăm, în continuare, pentru
exemplificare cîteva din rubricile nou introduse: bibliologie-bibliofilie, didactica,
fonduri şi colecţii, memoria bibliotecii, opinia cititorului, cronica, recenzii şi
revista revistelor de biblioteconomie. Concepţia şi viziunea total modificate ln
formă şi fond au beneficiat de adresabiiitate şi de recunoaşterea cuvenită, măr
turi~i!e deopotrivă în ţară şi străinătate. Dacă am încerca să totalizăm cantitativ
conţinutul celor şapte volume de pînă acum, cifra obţinută de circa 200 de articole şi studii constituie un preţios indiciu întru zugrăvirea pertinentei cercetări
efectuate în cadrele bibliotecii universitare clujene.
Volumul prezent, apărut în octombrie 1987 într-un tiraj de 250 exemplare,
- dintre care peste jumătate sînt destinate schimbului internaţional -, reprezintă
un cumul deosebit sub aspect valoric. Meritul revine în acest sens echipei formate
din coordonatorul lucrării, dr. M. Triteanu şi cuplul de redactori împătimiţi:
V. Ciomoş şi I. Marcoş, fără a trece cu vederea efortul colectiv şi benefic reprezentat de participarea majorităţii specialiştilor instituţiei, ca şi <le colaborarea
dezinteresată a prietenilor şi cititorilor ei statornici.
Din punct de vedere tematic, structura prezentată este apropiată de cea
precedentă. Secţiunea primă conţine lucrările simpozionului din 25~26 noiembrie
1983, desfăşurat pe ideea relevării dialogului dintre lectură şi bibliotecă. Perspectiva interdisciplinară a fost abordată in 18 intervenţii, publicate în limbi de
circulaţie şi aparţinînd unor universitari, critici şi istorici literari, bibliotecari,
profesori, etc. Segmentul adiacent de sociologia lecturii a inclus alte 4 articole
de ţinută ştiinţifică deosebită. Partea de bibliologie-bibliofilie, cu chestiuni teoretice şi practice atinse, cu tratarea unor aspecte de istoria cărţii şi a tiparului,
subliniază odată în plus aportul major a 12 bibliotecari din Cluj, Sibiu, Oradea,
Aiud, etc. Cele trei prezentări de fonduri şi colecţii repuse în discuţie şi implicit
în circuit ştiinţific sînt urmate de două opinii exprimate vizm:i de personalitatea
lui I. Breazu în cadrul rubricii sugestiv intitulate „Memoria bibliotecii", o iniţia
tivă extrem de oportună şi demnă de continuat, la fel ca şi partea de arhivă ':e
îngemănează contribuţii epistolare şi memorialistice. Considerăm că intervenţ1~
despre corespondenţa lui G. B. Duică şi-ar fi aflat locul nimerit tocmai aici
(p. 289-297) ! Dialogul în bibliotecă a doi universitari subliniază perspectiva instituţiei în relaţia sa directă şi necesară cu învă\ămîntul superior. O altă strădanie
meritorie care trebuie permanentizată sP referă la prezentarea unor biblio~cci
însemnate de peste hotare, istoricul M. Bărbule~cu pledînd „pro domo" în acest
sens. Evidentierea unor catalo:-ige interne de lucru constituie o doYadă consistPntă
pentru dărui~ea şi aportul bibliotecarului versat, plusul ele evidenţă fiind dobîndit în această direcţie de truda încorporată în reali-zarea lui A. A. Rusu.
Partea de recenzii la cartea de profil,. românească şi străină, antrenează în
majoritate forţele interne ale bibliotecii, - mobilizate onorabil şi în actul de
transpunere Îl\ Jimbi internaţionale a materialelor mai mari -, care prezintă.
opi.nii i::indite _,şi. care; ·mi. fac ·rabat obişnuitei cornplezanţe! Situaţia itjentică
există în cazul trecerii în revistă a periodicelor de biblioteconomie.

RECENZII

H!04

Şl

C!iONI-~''

1nainte de final, se cuvin II fi rostite cîtevn observaţii vizînd forma redacpentru volumele in pregătire: atenţia la inconstanţa indicării proft.siei autorilor, cu echivalările cuvenite şi în limbi străine, I. M. Danciu (p. 67), L. N.
Pop (p. 133), T. Furdui (p. 281). Greşeli de dactilografiere: Monoki (p. 5ti7), Victor.ia (p. 641), E. Barbu! (p. 349). Necesai:a uniformizare la indicarea titulat,..1rii
bÎbliotecarilor şi a bibliotecii în sine!
-tn concluzie şi facînd abstracţie de cele cuprinse mai sus, care nu scad cu
nimic din valoarea realizării Bibliotecii universitare clujene, a,·em sentimentul că .
specialiştii acestei instituţii de cultură surprind deosebit de plăcut prin
largile
disponibilităţi de cercetare manifestate şi care contribuie ca volumul de faţă să.
reprezinte cu cinste Clujul bibliotecăresc, alături de contribuţia similară a filialei
locale a Bibliotecii Academiei.
tării

STEUAN .'\Lii'/J)fWŢ

cercetării frontierelor roal echipamentului militar ro-

Congresul limes-ului de la Aalen. Stadiul
mane la

Dunărea

de Mijloc

şi

de Jos

şi

man*.
ln 1983, la Aalen, în landul

Baden-Wi'irttemberg-, ncolo unde în

seco\p]e

Il-'lll a fost cel mai important castru de ala din vestul Europei, cel al alei
II Flavia milliaria, s-au intîlnit peste 200 de
arheologi din întreaga lume ~peC'ializaţi

în studiul frontierei sau armatei Imperiului roman. pentru a susţine şi
discuta 120 de comunicări dintre care 115 au fost publicate într-un impunător
,·olum dedicat lui Eric Birley, iniţiatorul în l9 l9 al primului Congres de Studii
a:;upra Frontierelor Romane, cu ocazia împlinirii a 80 -de ani.
!nt rucît în spaţiul avut la dispoziţie nu este posibilă discutarea tuturor comunicări,or, ne-am limitat doar la cele privind frontiera Dunării de Mijloc si rle
Jos şi cele referitoare la echipamentul militar roman, in,i,tînd a,upra exprimi1rii
unor rezerve.
Din cele 21 de comunicări privind proYinciile Noricum şi Pannonia, doar
una, cea a lui G. Dobesch. se referă la Noricum, mai precis la ocuparea sa de
către romani. Respingînd ideea că Noricum a fost pînă la
Claudius un stat
clientelar, D. consideră că el a fost ocupat treptat începînd de la Augustm, la
Claudius ajungîndu-se la statutul provincial. în analiza sa autorul nfirmă c{1 o
situaţie identică a existat pentru tot spaţiul reprezentat de Raetia, regnum Noricum şi Pannonia de Nord, fapt care în mod evident nu poate fi dovedit. Jn
~rijinul teoriei sale el citează şi analogii cu alte zone geografice. în special clin·
Gallia şi Germania, în,ă pe de o parte se bazează în toate cazurile numai pe
izvoare literare sumare ~i imprecise. iar ne de alta el însuşi rerunoaşte că în
cazul Noricumului, form:i concretă de stăpinire nu poate fi precizată. 1n,;ă, atîta
timp cit nu vor putea fi adu,e în discuţie noi izvoare epigrafice sau arheologice
nu vedem cum poate fi diferenţiat statutul de stat clientelar de cel de prim
stadiu, neprecizat în ronţinutul său, al cuceririi treptate a unui nou teritoriu de
către romani. Deci, problema anexării Noricumului rămîne în continuare deschisă.

O ,inteză n,upra cercetării limes-ului Pannoniei ne-a oferit re~retatuI
A. Mc'>r·,i în colaborare cu D. Gabier. Acest raport în care s-a ales criteriul cel
mai logic de expunere, cel cronologic, prezintă în primul rînd săpăturile arheologice, mai ales cele inedite, dar nu omite nici problemele istorice abordate în
ultima "TPme. Astfel. o primă caracteristică a cercetării este numărul de,tul de
rnnre de săpături arheologice, cele mai multe din ele fiind sondaje de mică amplonre ,nu săpături de sillv::ire, unele din acestea din urmă efectuate pe scară
largă. O menţiune e•te făcută şi în ceea ce priveşte începutul cercetării aerienea Tim~.,-ului, care a du, la descoperirea unor noi fortificaţii nici măcar b4nuitepină acum. Dintre problemele istorice al,ordate, o atenţie deosebită a fost acordahi începutului sbipinirii romane în Pannonia, ln epoca lulio-Claudianl.

* Studien z1i den Militiirurenun Rom-s li/. Vortri(qe ths 13, Limeskcm,qress•
.11.alen, 19I1.'i,. Forsch. u. Rer. z. Vor- u. Friihgesch. in Btillen-WilrUemberg, 20.
Stuttgart, 19116, 816 µ.
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Dintre celelalte
comumcan, trei se referă la subiecte mai generale, iar
res'liul la cercetarea cite unui singur sit arheologic ~au la prezentarea unor materiale arheologice.
O problemă istorică, aceea a posibilului guvernorat pannonic al lui Traian.
12s-te abordată de T. Nagy. El începe prin a respinge pe bună dreptate opinia unur
i,-;ioric1, care forţind "ensul unui pasaj din Hi„toria Augu,ta au ajuns să afirme
c~:i •Hadrian ar fi exercitat tribunatul în legio 1l Adiutrix in Moesia Superior şi
presupune că aceast,i legiune era deja de la sfîrşitul domniei lui Domitian în
Bannonia. lnsă, principala sa concluzie, aceea că Pannonia a fost divizată in anii
Ll:1~96 pentru a fi apoi reunită de Nerva, este compi.et nefondată. Căci, faptul cil
pină acum nu cunoaştem încă un guvernator pentru anii re~pectivi, nu poate cons:itui un argument în sprijinul existenţei unei reforme administrative care ar fi
durat în chip ciudat doar cei patru ani pentru care nu avem nici un fel ele informatie.
Alte două contribuţii aparţin lui S. Soproni şi T. Kolnik şi constituie ~inteze
ale unor cercetări arheologice. S. Soproni se referă la o serie Jc mici fortificaţii
romane tîrzii de pe linia Dunării, construite în interiorul unor foste castre, că
rora IP atribuie o datare posterioară lui Valentinian I. Gruparea tuturor acestor
fortificaţii într-o singură categorie nu se datorează îmă particularităţilor
lor
constructive comune, unele fiind constituite doar dintr-un turn, altele reprezentînd mici fortificaţii, ci dispunerii lor în interiorul fostului castru în praetcntura
sinistra. Acest criteriu este în orice caz bizar, întrucît poziţia fortificaţiei nu putea
avea în nici un caz o semnificaţie mai mare decit însăşi forma şi dimensiunea. sa.
Apoi, în timpul funcţionării fortificaţiei tîrzii, vechiul castru trebuie să fi fost
dpzaf Pctat şi, deci, fosta împărţire interioară a acestuia nu mai putea avea nici o
importanţă. ln sfîrşit, în unele cazuri fortificaţiile Urzii nici măcar nu sint situate în praetentura sinistra ci în latus de.rtrum al castrelor timpurii, ca la
Eining şi foarte probabil la Capidava. De altfel, chiar S. este nevoit să constate
că în alte dou{1 cazuri dispunerea fortificaţiei tîrzii este diferită: la Visegrad, pe
lu.:ul unei ;Jo:-;:, iar la ~o\'a Ce:-na, chi'lr în mijlocul castrului. in concluzie. datarea propu~ă nu se bazează nici pe stu::lierea situaţiei în fiecare fortificape în
pmte şi nici pe stabilirea unor particularităţi comune, ci pe opinia c:'i re~Lringerea unei fortificaţii la Dunărea de Mijloc şi de Jos nu putea fi făcută decît la
sfîrşitul secolului IV, în urma evenimentelor ce au urmat morţii lui Valentinian I.
ln aceste condiţii, chiar dacă datarea propusă s-ar verifica, dispunerea fortificaţiilor tirzii îşi pierde orice semnificatie cronologică sau de altă natură.
In raportul său asupra cercetărilor recente ale arheologilor cehoslovaci la
nord de Dunărea pannonică, T. Kolnik prezintă cunoscutele „stationes": Musov,
Stupava, Cifer-Pak, o nouă villa rustica (?) la Bratislava-Dubravka şi castrul Iza.
Aşa cum subliniază K. principalul rezultat al cercetării este dovedirea coexistenţei romano-germane la nord de limes, pentru o perioadă lungă de timp. Am avea
doar două observaţii de amănunt. Mai întîi aceea că garnitura de armură şi
armura de solzi de la Musov nu sînt specifice echipamentului cavaleriei şi aparţin mai degrabă unor pedestraşi ai legiunii X Gemina, decit călăreţilor legionari
foarte puţin numeroşi. Apoi, că ciudata lipsă a principia-ei din planul ca:;trului
Ir:a se datorează cu siguranţă faptului că în zona centra:ă a acestuia nu s-a s,ipat
mai adînc de nivelul construcţiilor de secolul IV care le-au suprapu~ pe cele
timpurii, iar construcţiile interioare nu au fost diferenţiate grafic în funcţie de
faza constructivă căreia ii aparţineau.
Alte 11 comunicări ne prezintă rezultatele unor săpături făcute în diferitecentre de pe limes. Dintre ele, cele mai multe, 9, se referă la sediile de legiune:
Vindobona (1), Carnuntum (3), Aquincum (5). Fiind însă vorba în mai toate cazurile de săpături de salvare, acestea au fost sau de mică amploare ca cele dela 'Vindobona, sau uneori nici nu s-au desfăşurat pe amplasamentul Cfl'>lrului ci
pe ·teritoriul aşezării civile. Astfel, dintre cele trei contribuţii privind Carnuntum.
două prezintă săpături în aşezarea civilă al căror rezultat a fost descoperirea unortemple nelegate direct de viaţa garnizoanei respective, iar una singură. cen a
H. Stiglitz, se referă la un castru auxiliar descoperit recent la numai 1,5 km
distl'!nţă de cel legionar.
Datorită săpăturilor de mare •amploare care au av1,1t loc pe teritoriwl ţău.
castrul de ala de la C0rnwnh,1m, cu o <n1Prafată de :u ha ş-i d-2tin<I d@ la s.flrşitur
s!"r1>1ului I 'pină în secolul TV, ~t,,. jn rirr>7_.,n• rF>c1 JTl„Ji hin• Nm"r('"t,3 fortHic~iţ.ie auxmam din provincie. De1?i pît1ă în Hlli3 silp-Aturile s~:.i1,1 cnnce11',r.1t
m;;ii
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ales asupra clădirii comandamentului, S. face o serie de propuneri de reconstituire a planului construcţiilor sale interioare. Dintre acestea, destul de curioasă
este plasarea tuturor barăcilor de trupe în praetentura şi omiterea totală a grajdurilor, oricum necesare într-un castru de ala quingenaria. 1n concluzie credem
că autoarea s-a grăbit cu propuneri de reconstituire a planului construcţiilor interioare, mai ales în condiţiile în care e~te evident că acest castru ridicat în piatră
în timpul lui Traian trebuie să fi avut mai mult decît cele două faze de construcţie care ne sînt prezentate.
Cele cinci comunicări care se referă la Aquincum prezintă săpăturile de
salvare atît în interiorul castrului de secolul I al alei I Tungrorum Frontoni.ana,
al castrului legionar, al fortificaţiei tîrzii cit şi pe teritoriul oraşului. Printre rezultatele celll mai importante obţinute se numără aflarea garnizoanei oraşului în
secolul
I, înainte de venirea legiunii, cit şi stabilirea, reţelei stradale a castrului legionar, fapt care a permis alcătuirea unui plan general al construcţiilor sale
interioare din prtma jumătate a secolului III.
Alte două comunicări prezintă ultimele săpături din castrele auxiliare de la
Jntercisa şi Gorsium, rezultate mai importante obţinîndu-se in cel de al doilea.
Aici, J. Fitz plecind de la descoperirea porţii decumana a castrului reconstituie
reţeaua stradală a acestuia şi ajunge la concluzia d\ forum-ul oraşului a
fost
construit pe locul fostei principia, situaţie caracteristică pentru oraşele ce suprapun castre dezafectate.
1n sfîrşit, patru comunicări se referă la piese de echipament militar sau
probleme legate de producţia acestuia.
Astfel, E. B. B6nis se ocupă de atelierele militare ale legiunii I Adiutri:c
de la Brigetio. Datorită însă lipsei unor săpături in castrul legionar, argumentele
aduse de B. in sprijinul existenţei unor ateliere militare la Brigetio se reduc la
cîteva piese în mare parte provenind din achiziţii, dintre care cele mai interesante sînt tipare sau semifabricate. Dar cele mai multe dintre acestea, printre
care tiparele de fibule, unele piese de harnaşament semifabricate şi. mai ales,
tiparele pentru statuete de plumb sau pandantive, reprezintă dovezi doar pentru
o producţie metalurgică fără caracter militar. Şi deoarece piesele respective ar
putea foarte bine să provină din oraş. atribuirea lor unor ateliere militare rămine
doar o ipoteză cu neputinţă de dovedit. La fel de dubioasă estP presupunerea
existenţei unor ateliere de argintărie, sculptură <;au sticlărie ale legiunii, numai
pe baza existenţei unor produse finite, iar in cazul sticlăriei chiar a unor ateliere situate in afara castrului. Desigur că cel mai bine documentată rămîne prezenţa, de altminteri, banală şi de mult cunoscută, a unor ateliere ceramice
ale
legiunii J Adiutri.T, care îşi ştampilau produsele cu numele unităţii. Cit despre
cuptoarele de copt pîine din castru, adme şi ele în discuţie, dat fiind evidenta
lor utilizare gospodărească, cu greu le putem considera ca dovedind o activitate
meştEşugărească de sine stătătoare.
!n timp ce L. Kocsis ne oferă o corectă încadrare tipologică şi cronologică a
unui coif de bronz de tip Weisenau de la Aquincum. K. Szabo ne prezintă un coif
conic de bronz descoperit în Dunăre, lingă Jntercisa. Coiful de la Jntercisa aparţine unui tip rar de origine orientală şi pentru prima dată un coif de acest tip
poate fi atribuit cu certitudine echipamentului unPi unităţi militare: cohors I
milliaria Hemesenorum sagittariorum equitata. Plecînd de la inscripţiile celor
doi proprietari succesivi ai coifului, la a căror descifrare a fost ajutată de L. M6csi,
Z. \"isy şi B. Liirincz, autoarea subliniază că el a fost purtat de călăreţi. Mai important ar fi fost însă să se arate că acest coif făcea parte din dotarea unităţilor
de arcaşi orientali, indiferent dacă pedeştri sau călări, certificind astfel exactitatea reprezentărilor figurate de pe Columna lui Traian sau de pe unele monumente funerare de arc,1şi. ln acest fel, coiful de la Intercisa capătă o semnificaţie
deo~ebită prin aceea că el ne probează existenţa la anumite unităţi auxiliare specializate a unui echipament specific. Dacă ilustraţia articolului lui S. este în general de bună calitate, din păcate dintre cele două fotografii ale inscripţiilor,
una este de slabă 'calitate, iar cealaltă· complet inutilizabilă. ln plus, printr-o regretabilă neglijenţă, care creează confuzie, în legenda figurii la p. 421, locul de
descoperire al coifului este indicat ca fiind Brigetio în locul Intercisei.
Referindu-se·. cel puţin parţial la echipamentul militar este şi ·articolul lui
S. Palagyi, avmd ca subiect reconstituirea harnaşamentului şi jugului descoperite
în tur,1uli d.e · la Inota. O publicare mult mai .compl_etă <'I descoperirii în întreg
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contextul ei a fost făcută tot în limba ger.mană în .\lba Regia, 19, 1981-191:12,
p. 7-94.
La urmă am lăsat comunicarea lui A. Vladar despre protecţia monumerttelor în Pannonia (de fapt doar în Ungaria), întrucît aceasta şi-ar fi găsit mai bine
locul într-o se~iune a muzeelor decit într-un congres ce îşi propune studiul frontierelor romane şi nu al felului în care societatea contemporană le protejează. La
această obiecţie fundamentală s-ar mai putea adăuga, dac,l ar mai fi nevoie,
şi
faptul că majoritatea monumentelor trecute rapid în revistă sînt de caracter
civil.
Un număr de 17 comunicări se referă la următorul grup de provincii alcă
tuit din Moesia Superior, Dacia şi Moe~ia Inferior. Dintre acestea, una reprezint,i
un raport genPral asupra cercetării în perioada scurs[1 ele la ultimul cong:·es,
patru se referă la Moesia Superior, patru la Dacia şi opt la Moesia Inferior.
Raportul general aparţinînd lui N. Gudea sr' ucupă practic numai de s.l,1ă
turile arheologice, prezentate prin notiţe foarte succinte în ordine geow·afică · de
la vest spre est, cîteva articole privind trupele fiind doar enumerate ca· într-o
bibliografie. Apoi. dacă aşa cum remarc:ă autwul, din cauza accesului mdi · dificil
la publicaţiile din Iugoslavia şi Bulgaria, raportul s,îu ~e concenlreaz,\ asU!)ra
activităţii arheologilor români, aceast{1
lipsă
este compensată de comunicările
susţinute de arhe(J]ogii iugoslavi şi bulgari care reuşesc să _ne ofere o imagine
destul de exactă a activităţii Jor.
Cu toate aceste limitări, imaginea oferită de raportul lui G. e5le clară. De
departe, cele mai multe cercetări arheologice asupra zonei s-au efectuat în· provincia Dacia de către cercetătorii români, însă acestea au fost în general de
amploare redusă. Apoi, creşterea absolut remarcabi![1 a nuroilrului săpăturilor
arheologice în fortificaţiile romane din Dacia nu a fo~t ,însoţită şi de o activitate
Ia fel de intensă de prelucrare a datelor noi obţinule, majoritatea publicaţiilor
limitîndu-se la rapoarte preliminare. Dar cel putin parţial explicaţia acestui fapt
este aceea că interesul pentru cercetarea limes-ului reprezintă o tendinţă rebtiv
recentă în cercetarea românească şi de aceea va trebui să mai treacă un timp
pînă cinci acumularea de noi date va permite trecu·ea la publicări mono_grafice.
ln condiţiile sistemului de prezentare a informaţiei ales de G., adică al
unor scurte notiţe ce conshtuie un fel de comentariu al planului ca~trelor şi nu
insistă asupra cronologiei sau problemelor istorice, nu sîntem în măsură să facem decît tot cîteva observaţii de amănunt.
Astfel la Bulci unde s-au efectuat săpături pe amplasamentul mînăstirii
feudale nu s-au publicat pînă în 19R7 nici un fel de date care să probeze existenfa
presupusului castru care rămine astfel în continuare nelocalizat.
La Micia unde cunosc situaţia în mod nemijlocit, problemele sînt mult mai
complicate. De la început trebuie spus că G. nu a preluat informaţiile de la mine,
aşa cum pare a reieşi din bibliografia dată şi nici chiar planul ca~trului (p. 428,
fig. 8) pe care l-a confecţionat singur combinînd o schiţă veche neexecutată la
scară, cu o parte din planul publicat de mine. în aceste condiţii, cca mai mnre
parte din informaţii nu corespund realităţii. Astfel, lungimea castrului e~te indicată cu o mică eroare: porta praetoria nu poate fi în nici un caz ~,ire vest
d,
eventual, s·pre e.st, deşi există o serie de dificultăţi datorate marilor distrugeri
din zona centrală a castrului şi planului său neobişnuit, care ne-au împiedicat .~ă
putem stabili orientarea sa: zidul de incin.tă nu este lucrat în t0hnica opus inccrtum ci în opus quadratum, avînd doar temelia lucrată în opus i11certum, ceea ce
eo;te absolut normal: horreum-ul este situat în partea de sud a cnstrului şi d:1că
G. ar fi fost consecvent cu propria sa propunere· de orientare a porţii praetoria.
atunci acesta ar fi fost situat în latus sinistrum şi nu în latn.~ de:rtrum cum
afirmă: în.5ă, pînă la stabilirea certă a orientării castrului, preferăm să nu utilizăm false precizări.
La Alba Iulia, sondajul care a dus la descoperirea castrului legiunii XflI
G<>mina a fost executat de V. Moga.
La Moigrad, ca şi la MiciH, doar temelia zidului de incintă este în or,nsincertum şi nu tot zidul cum afirmă G. Aproape sigur că elevaţia ern lucrat/\ irr
opu~ quadratum ca şi la Micia sau Tibiscum, celelalte două cii.strP clin Dacia de
6-7 ha, cu garnizoane alcătuite din cite trei unită1 i auxili.are. Blocurile de piRtrii
ec.ari-,ată nu au putut fi descoperite pinii acum 1~ Pomi\t. rfro;irPce in 1:itn nu ,;-a
păs:trat decît temelia, chiar şi bl'rmn fiinc1 prf\b11<;ită în !:'anţ. Deri. p,·r,h'n.ma ~i~ 1.f'mului de construcţie al·_ elevaţiei zidului c.le incintă nu va putea fi rezoh·ati'i dl•cit.
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dupii efectuarea unor sondaje in şanţuriie castrului. Apoi, din planul pub:icat la
p. 4b3, fig. B, este evident că turnurile de poartă au două faze şi ca doar în a
·doua tle au o proeminenţă semicirculară la exterior.
:n planul castrului Gherla de la p. 487, fig. lî, sînt reconstituite turnuri intermediare pentru care nu s-a descoperit nici un element în sa.păturile de salvare
efectuate.
La castrul legiunii V Macedonica de la Potaissa se face afirmaţia imposibilă
că pu,ta praetoria ar fi orientată spre sud iar porta decumana spre vest!
La Cincşor nu s-a descoperit încă amplasamentul castrului şi, deci, această
săpi',.tură nu trebuia inclusă in categoria celor efectuate în castre.
La Jidava, clădirea neidentificată amintită a fi fost descoperită în latus
sinistrum nu poate fi decît praetorium.
1n schimb, la Racoviţa, clădirea descoperită în latus de:rtrum nu poate fi
un hvrreum, fiindcă planul său este complet diferit de cel al horrea-lor, ci mai
degrabă

praetorium.

Din bibliografia castrului Barboşi este omis articolul publicat în revista
Pontica, XV, 1982, p. 249-253, în care plecînd de la imposibilitatea existenţei
unui cimitir roman în interiorul castrului, am reanalizat toată informatia existentă şi am propus o cronologie diferită a celor două fortificapi şi chiar al staţionării trupelor atestate acolo.
Dintre contribuţiile privind Moesia Superior se reliefează raportul lui M.
Vasic şi V. Kondic privind limes-ul în zona Porţilor de Fier, în secolele I-Vl,
acolo unde lucrările de amenajare a hidrocentralei de pe Dunăre au prilejuit cele
mai importante lucrări ale arheologilor iugoslavi privind frontiera romană.
A:te două comunicări prezintă cercetările arheologice desfăşurate la Timacus
Minus şi Ratiaria. La Ratiaria cercetătoarea bulgară J. Atanassova-Georgie:va a
cercEtat un tronson de 145 m din zidul cu trei faze al oraşului. În ceea ce priveşte datarea unui turn de poartă poligonal în jurul anului 100 avem rezerve,
cu atit mai mult cu cit turnurile de curtină din faza de construcţie a zidului datată în această perioadă
-,int rectangulare conform sistemului obişnuit.
Concluzia comunicării lui M. Werner. că necesitatea protejării exploatărilor
miniere a inrîurit în mod hotărîtor organizarea limes-ului în Moesia Superior ni
se pare forţată întrucit este evident că sistemul de apărare utilizat de romani a
fost determinat de configuraţia geografică şi a constat în protejarea navigaţiei pe
Dunăre şi in bararea văilor interioare. Iar ipoteza că o vilă de lux fortificată, ca
cea de la Gamzigrad, ar putea reprezenta pur şi simplu un centru metalurgic
important este bizară. Desigur că urmele de prelucrare a metalelor din interiorul
incintei fortificate nu reprezintă nimic altceva decit dovada unei activităţi economice intense în această vilă, care este posibil să fie o proprietate imperialii,
activitate similară celei din castrele romane timpurii şi nimic mai mult.
Dintre comunicările privind Dacia cele ale lui C. C. Petolescu şi I. B. Cătă
niciu se referă la zone largi, castrele din zonele subcarpatice ale Daciei şi respectiv limes-ul de sud-est al Daciei. Din păcate, în lipsa unor săpături arheologice de anvergură în aceste zone, ambii aubo,·i sint nevoiţi să utiliizeze rezultatele mai vechi ale cercetării şi să apeleze destul de mult la argumente de logică
istorică.

O sinteză a cercetării desfăşurate pînă acum în marele ca'>tru auxiliar de
la Tibiscum, în special pe baza săpăturilor efectuate succesiv de M. Moga şi
R. Petrovszky ne oferă D. Benea. O curiozitate o reprezintă modificarea planului
castrului de la Tibiscum faţă de cel publicat pînă acum prin aceea că la fig. S
p. 452, latura de vest a zidului de incintă a fost dispusă perpendicular faţă de
cea de nord în aşa fel incit castrul apare perfect regulat. O contribuţie valoroasă
a autoarei o constituie repertoriul descoperirilor monetare romane din Banat la
vest de linia Lederata-Tibiscum, prin care se aduce un argument puternic Impotriva părerii că în epoca romană zona respectivă ar fi fost nelocuibilă din
cauza mlaştinilor.
ln sfîrşit, C. L. Băluţă prezintă difuziunea unui tip de opaiţ „Firmalampen•
1n ceea ce el denumeşte „limesul danubian al Daciei". Desigur că această lucrare
şi-ar fi găsit locul firesc în congresele de ceramică şi nu aici. ln plus, autorul,
parcă spre a întări şi mai mult impresia că este nefamiliarizat cu problematica
congresului, foloseşte o terminologie neadecvată chiar în titlu, întrucît în timpul
existenţei la nordul Dunării a provinciei Dacia -fluviul a reprazentat nu graniţa
Imperiului ci doar hotarul provinciei iar circlilaţia opaiţelor în cele trei oraşe
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:avute în vedere, Dierna, Drobeta şi Sucidava, reprezintă pur şi simplu o problemă
de viaţă economică provincială romană.
Una dintre contribuţiile referitoare la Moesia Inferior, cea a lui· A. G. Poul·ter, tratează o problemă istorică, anume, relaţia dintre limes-ul provinciei şi
războaiele dacice ale lui Traian. Dar în lipsa unor noi izvoare şi din dorinţă de
-originalitate, reconstituirea evenimentelor de către P. este în cel mai înalt grad
:speculativă, iar faptul că autorul însuşi recunoaşte aceasta nu schimbă cu nimic
:situa;ia. In plus, traducerea numelui localităţii Sexaginta Prista prin „patruzeci
<le corăbii" reprezintă o neglijenţă' inexplicabilă şi cel puţin jenantă.
Mult mai utilă este discutarea monumentelor romane de la Adamclisi, în
-care ~e lansează ipoteza tentantă de a considera aşa-zisul „mausoleum" ca fiind
primul trofeu ridicat de către romani şi care apoi a fost dezafectat pentru a fi
1nloruit în 108-9 cu cel construit în întregime din zidărie. Dacă avem însă în
-vedere argumentele lui C. Cichorius, bazate pe studiul echipamentului mi'itar
roman, după care metopele ar aparţine unei refaceri datate în timpul lui Con·stan:in. argumente care pină acum nu au putut fi combătute, s-ar părea că în
-cazul acceptării ipotezei lui P. înlocuirea primului trofeu cu al doilea să aibă loc
<le-abia la începutul secolului IV. Desigur că pasionantele probleme ridicate de
,enigmaticul trofeu de la Adamclisi rămîn în continuare deschise.
. Urmează o serie de comunicări referitoare strict la cercetările arheologice.
Astfri, o rapidă trecere în revistă a staţiunilor flotei romane ln Dunărea de Jos
ne {lfEră D. Mitova-Dzonova, iar membrii expediţiei poloneze de la Novae, ne
--prezintă citeva din ultimele lor rezultate.
O altă fortificaţie de data aceasta datată în Imperiul tîrziu, este cea de la
DinogEtia, unde sondajele recente ale lui Al. Barnea ne-au precizat o stratigrafie
-complexă.
Urmează

ne

contribuţia lui M. Zahariade în colaborare cu A. Opaiţ, care
cons,trucţie de la Topraichioi (jud. Tulcea), datată in secolul IV-V
este numită de autori ,,burgus". Dar deşi are zidurile foarte groase, de
şi un turn-poartă, funcţionalitatea sa ridică probleme, întrucît pe lîngă

prezintă

apoi

o

-şi care
~.40 m
-forma neobişnuit de alungită pentru o fortificaţie (44 x 22,80 m), nu are turnuri
~i încă şi mai semnificativ nu este înconjurată de şanţuri. Cheia pentru tnţele
gerea funcţionalităţii sale exacte o reprezintă cele două şiruri de cîte 6 pile dis·pu~e în interior la care se adaugă cite două perechi de contraforţi interiori de-a
lungul !aturilor lungi, elemente absolut caracteristice pentru horrea. Dacă mai
.ac!ăug::.m că în jurul zidului la exterior s-au descoperit 6 dolia îngropate cunos-cute sub numele de dolia defossa, situaţia este şi mai clară.
lntr-o a doua fază constructivă pilele sînt unite prin ziduri pentru a forma
-camere, în aşa fel incit planul horreum-ului se schimbă, el de,·enind unul de
"tipul cu coridor central şi camere de jur împrejur. Dacă planul horreum-ului de
la fig. 5 şi 6, este exact, atunci s-ar părea că pe una din laturile scurte a existat
.iniţial o intrare, care a fost barată ulterior cu un zid construit din
pietre de
mai mari dimensiuni, sistem de construcţie utilizat şi în construirea turnuluipoartă situat în exterior la mijlocul unei laturi lungi. De aceea apare ca foarte
tentantă ipoteza că iniţial horreum-uJ ar fi avut o intrare dispusă obişnuit pe
una clin laturile scurte, iar abia în a doua fază aceasta ar fi fost dezafectată şi
s-ar fi ridicat turnul-poartă. Desigur, însă că această problemă nu poate fi rezolvată fără un studiu amănunţit la faţa locului al horreitm-ului.
ln orice caz el se înscrie în categoria horreae-lor fortificate tirzii de tipul
celor de Ia Trier sau Veldidena. Aceste antrepozite situate în puncte importante
.ale traficului militar, constituie o excelentă ilustrare a unui pa.saj din Ammianus
1\farcellinus, XIV, 2, 13, amintind de o asemenea bază de aprovizionare fortificată1.

Comunicarea mai ridică şi o serie de observaţii de amănunt. Astfel, este
-evident din figurile 3 şi 4 de la p. 568, că zidul horreum-ului nu este făcut in
<>pus quadratum cum ni se afirmă, ci este constituit dintr-un miez de piatră neregul?tă
înecată in mortar. avînd feţele alcătuite din piatră mai mare cu partea
exterioară plană, ceea ce reprezintă varianta cea mai comună de opus caemen1 G. E. Rickman, R9fflan Granarie$ and Store B11ildings, Cambridge, 1971,
p. 264-267.
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ticium. De asemenea, deşi ilustrarea pieselor de armamen'. prin fotografii de
slaba calitate şi fără scară este vadit insuficienta pentru a putea face obsen·aţii
mai amimunţite (ar fi posibil chiar ca piesa de la p. 570, fig. 8, nici să nu fie o
spmhn! ): este evident că vîrful curb de la p. 571, fig. 9, nu poate fi un vîrf de
sabie gotica, ci, mai degrabă, un vîrf de unealtă, iar săgeata de la fig. 11/1, e.,;te
de epocă feudaiă. ln plus, stratigrafia pare la prima vedere prea complicată însă
trebuie aşteptată publicarea monografică pentru a putea face aprecieri furidc.1.mentale.
Indiferent de rezervele exprimate mai sus care în parte prive5c probleme
de .amănunt, h01·reum-u1 de la Topraichioi constituie o descoperire de excepţio
nală însemnătate pentru înţelegerea sistemului de organizare militară a Imperiului tîrziu.
Ulti-Iilele două comunicări referitoare la Moesia Inferior ridică obiectii de
principiu. Astfel, dacă studiul decoraţiei arhitecturale a fornm-ului de · 1a Oescu-.
datorut iui T. Ivanov are o legătură destul de vagă cu tematic,l congresului, l'L'JXrtoriul de statuete de bronz provenind de ia Novae, a;Jarţinincl lui A. Dimitrova-Milceva se află în acelaşi raport cu frontierele romane ca şi opaiţele de pe
malul de nord a: Dunării.
Din motivele pe care le-am expu~ la începutul discuţiei noastre, dintre comunice.rile referito,ire I.a Orient şi Africa nu ne vom opri decît asup~a cont:·ibuţiei lui P. Salama privind masca de coif din bronz şi coiful de luptă din •fier
cu garnituri de bronz de la Aîn Grimidi. Cele două piese provenind dintr-o campanie scurtă de săpături care a avut loc în iulie 1871 în cimitirul roman din localitatea re~pectivă, au fost corect încadrate tipologic de S. În c2ea ce priveşte
însă interpretarea pieselor de la Ai"n Grimidi ar mai putea fi a:iăugate
unele
iucruri .
in ciuda celor afirmate de autor nu este rar ca măştile de coif să fie depuse
în morminte, un repertoriu al acestora pentru secolul I e.n. fiind oferit de G.
\Vaurick chiar în volumul de faţă. în ansamblu, însă mormintele cu arme sînt
fo«rle rare în Imperiul roman. e'.e aparţinînd în general populaţiilor încă neromanizate. Ţinînd seama de raritatea lor este foarte puţin probabil ca în scurta
~;1 campanie, col. Trumelet să fi descopc,·:t mai multe morminte cu arme.
În
ac:este condiţii, toate armele de la Ai'n Crimidi, atit cele păstJ·ate pînă astăzi masca de coif, coiful, un umbo de scut c!i, bronz - cit şi cele pierdute un
fragment de coif de fier, un vîrf de lance, resturi din:r-o armură de paradă din
bronz - par să provină din acelaşi mormînt. Această concluzie este întărită şi
dr, faptul di toate piesele descoperite pot fi atribuite echipamentului unui singur
<":-1'ă1·eţ. A,tfel, masca de- hrcnz, probabil, fragmentul de coif de fier care ar putte:1 repn,zenta tocmai o parte din calota măştii, mai prost conservatf1 clin rau--~a
materialului din care a fost confecţionată şi fragmentul de armură din bronz
(Memidă?, frontal de cal?) fac parte din echipamentul de paradă, iar coiful de
fier cu garnituri de bronz. umbo-ul şi lancea din cel de luptă.
Dacă acceptăm această interpretare avem şi aici o situaţie asemănătoare cu
{'ţ>'\ de la Tel! Oum Hauran în Syria şi Ostrov în Moesia Inferior, unde în acelaşi mormint au fost depuse atît armele de luptă cit şi cele de paradă ale decedatului.
Deocamdată este imposibil de p1"ecizat originea etnică a călăretu1ui înmnrmîntat la Ai"n Grimidi deoarece nu avem in5cripţii care să denumE'a~că unita~l'a
de cavalerie staţionată în castrul pre~uou~ a fi existat aici. în plus, problema
este complicată de faptul că prin dimensiunile sale reduse castrul este de tipul
ce!or de numeri şi, deci, adăpostea numai o fracţiune dintr-o unitate de cavalerie
rare putea fi detaşată aici practic de oriunde în scopul asigurării securităţii ttaficului militar.
Un număr de 18 contributii cu <.ubiecte extrem de diverse ce nu pot fi de1imitate teritorial au fost grupate sub titlul „Allgemeine Themen". Tot aici îşi
r,ă~esc locul şi patru comunicări privind echipamentul militar care
abordează
s~tbiecte de importanţă deosebită.
în prima. dintre ele, M. Bishoo dezbate nroblema distr~buţiei <>rhin,..mentului
Jni!itar în castrele romane în secolul I e.n. Respingînd ideea că nierrlrrilP :1.c-·i(10ntale pot explica numărul rP!ativ ridicat de arme de di"'1en~Î"'1i ron~'d0rahile
rle<;cooerite în săpături, el arată că majoritate-i pie~Plor de- echipament provin
,lin p.ropi şi dl în -momentlll rlenunerii N>l.- mai multe epau rl!>teriorate. Acest
fapt î.J duce la concluzia că piesele respective erau depuse intenţionat în gropi
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speciale pentru a fi stocate în vederea retopirii pentru recuperarea metalului care
era destinat confecţionării în fabrica castrului a unor noi piese de echipament
Apoi, în momentul retragerii trupelor romane din castrele respective, o parte dir
piesele stocate pentru a fi reciclate au fost abandonate pe loc din lipsă de mijloace de transport sau fiindcă erau considerate de valoare neglijabilă. Semnificaţia deosebită a rezultatului la care a ajuns B. printr-o analiză riguroasă
este
evident: majoritatea pieselor de metal descoperite î_n castre, în special a celor
deteriorate, trebuie să provină din nivelul de abandonare al acestora, şi nu se
înşiruie ·n:iai mult sau mai puţin uniform pe întreaga durată de folosire a fortificaţiei. O altă idee valoroasă este aceea că piesele caracteristice pentru echipamentul legionar cum ar fi fragmentele de lorica segmentata descoperi te în castrele auxiliare nu dovedesc o uniformizare a echipamentului legionariior ~i auxiliarilor în secolul I, care. ar fi în contradicţie cu restul izvoarelor, ci faptul că
într-un anumit moment în re:;pectivul castru a staţionat un detaşament legionar
sau eventual că piesele au fost aduse acolo ca materie primă, pentru a fi retopite şi reutilizate.
Exportul de arme romane, în special săbii, în Barbaricum, este tratat în
două comunicări aparţinînd lui J. Kunow şi J. L0nstrup. Plecînd de la numiirul
remarcabil de săbii romane descoperite în Germania libera, cu mult mai mare
decît al acelora provenind din teritoriul Imperiului, autorii inclinft ~ă considere
că în majoritate ele trebuie să fi fost cumpărate de germani de la negustorii
romani. Dar în timp ce K. apreciază că pînă la sfîrşitul secolului III e.n. exportul de arme romane era legal, L. presupune că era vorba de un comerţ ilegal.
Desigur că diversitatea răspunsurilor la această problemă subliniază dificultatea
rezol.vării ei în stadiul actual. Poate că mai aproape de realitate ar fi să acceptăm ideea că săbiile romane utilizate de germani au origini diferite în funcţie
de epoca avută în vedere şi de condiţiile concrete: export liber în timp de pace,
livrări de arme că-tre „state clientelare" şi chiar prăzi luate din Imperiu în timpul războaielor marcomanni~ sau al crizei secolului III. ln ceea ce priveşte însă
ipoteza unei contrabande cu arme către germani pe scară largă, aceasta ni se
pare mai puţin verosimilă în condiţiile controlului strict al deţinerii şi circulaţiei echipamentului mil.itar în Imperiu, chiar în secolele I-III, atunci cînd
în
bună parte el era produs de către meşteşugari civili.
O problemă mult dezbătută în trecut dar care în ultima vreme păr!'a rezolvDtă. anume originea coifurilor cu mască romane, este reluată de G. Waurick.
ln ;in'1liz:1 sa W. pleacă de la faptul că spre deosebire de alte coifuri acestea
apar şi în morminte care în secolul I sînt grupate în Thracia şi Gallia, un mormint izolat fiind descoperit chiar în Syria. Apoi, intrucit coifurile cu mască apar
brusc în epoca lui Augustus şi fiindcă nu există predecesori, el caută originea lor
mni departe în timp. Şi deşi recunoaşte că redarea unor trăsături 11le feţei pe
coifuri de diferite tipuri şi în diferite epoci este un lucru comun. se oprC>şte numai asupra coifurilor elenistice în formă de bonetă frigiană cu obrăzare pe care
este redată barba. Şi deoarece două asemenea coifuri apar în secolul IV i.e.n. în
morminte tumulare tracice, consideră că prin redarea bărbii se încerca apropierea acestora de măştile funerare. Iar intrucît obrăzarele avînd redată barba şi
coifurile cu mască au fost utilizate succesiv ca ofrande funerare de către traci,
i se pare că a reuşit si'i dovedească o origine tracică a coifurilor cu mască. Şi
fiindcă în zona Rinului în secolul I e.n. au fo~t cantonate cel puţin o ala şi trei
cohortes equitatae de traci, acestea ar fi fost responsabile pentru difuzarea şi
în Gallia a obiceiului depunerii coifurilor cu mască în morminte. Iar de aici
următorul pas este că lnrga utilizare a cavaleriei trace de către romani ar fi dus
la genrTalizarea utilizării coifurilor cu ma~că în Imperiu, în secolul I e.n .
.S{t vedem însă ce rămîne la o analiză mai atentă din tot acest edificiu care
la prima vedere pare impresionant. Mai întîi este de menţionat faptul că în secolul I t:'.n. coifurile cu mască, identice cu cele descoperite în castre apar în morminte alături de alte arme romane, în Gallia şi Thracia, acolo unde obiceiul inmormintării războinicilor cu arme era tradiţional. Apoi, fapt recunoscut şi de
W., c~iful în form~ de bonetă frigiană era de origine elenistică fiind purtat de
soldat11 macedonem, un exemplar întilnindu-se chiar in mormîntul regal de Ia
Ver~ina. Ş~ tot după W. obrăzarele cu reprezentarea bărbii, deşi mai rare, apar
tot m Grec1_a, .la Dodona sau redate pe un vas funerar din Athena.
.
.
!n aceste condiţii stabilirea. unei legături -tipologice între coifurile cu mască
de secolul I. e.n. şi coifurile elenistice în formă -de bonetă frigiană cu obrăza,re
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a-.vînd reda!.·, barba, datate în jurul anului 300 i.e.n., de\'ine exterioarei pen~ns.
lumea tracic:'1. întrucit ar însemna numai o derivare a unei arme romane din~runa elenistică, fapt ce ar fi aproape banal. 1nsă această filiaţie este contrazi'ia.
nu alît de di<;tanţă, oricum semnificativă, de trei secole care separă cele două
tipuri de coifuri, ci în primul rînd de forma lor total diferită şi rle redarea pe·
coifurile cu ma,di a unor simboluri militare tipic romane. De altfel, faptul că.
utilizarea coifurilor cu mască era limitată numai la parăzi, diferi,e întreceri sau
în scop fun~rar, le deosebeşte chiar şi funcţional de pretin.,e!e lor prototipuri
care erau arme defensive purtate în luptele reale.
Prin urmare, în stadiul actual al documentării trebuie să rămînem la te::>ria,
devenită tradiţională, după care coifurile cu mască sînt o creaţie romană.
Iar
singura legătură dintre ele şi traci este aceea că în secolul I e.n. călăreţi de
origine tracică încadraţi în armata romană, de altfel mult mai puţin numer~i
decît cei galii sau hispani, au intrat în posesia ace'i!or coifuri, pe care unii dint~e aristocraţii lor neromanizaţi pe deplin şi Jp-au depus în morminte împre•Jnli
cu alte arme romane conform unei tradiţii vechi de secole.
_!n încheiere, se cuvin ,1 fi sintetizate cîteva clin observaţiile generale care
se impun. Deşi analiza noastră a fost în mod necesar selectivă, avînd în vedere
numărul şi calitatea rnntribuţiilor prezente în acest impunător volum. cred"m
că au reieşit citeva din caracteristicile stadiului actual al cercetării frontie,e'.orr,'lmane.
Pentru întreaga cercetare a frontierelor romane s-a constatat în ultimii ani
r,:1r:1!Pl cu micsorarea numărului rlP săoături rie :iTTip]o;irp în c;i,;ţro o prolifer11re
'a săpăturilor de salvare în zona limes-ului. Deşi în esenţă aceasta nu reprezintă
"·'ap{1r'lt o evoluţie pozitivă, faptul a favorizat tendinţa rle a se trece la un <;tur!iu r.1:ii complex. care are în vPdere pe ling~ fortificaţiile propriu-zise şi a~eză
rile c:\·ile sau necropolele aferenlP, rezultatul fiind o mai i,,:!'"li'i cunoaştere rt
impactului armatei asupra vieţii provinciale în general. ln . continuare, perioada
cnre atrage cele mai multe cercetări este cea a secrilelor 1-ITI, atît datori-tă complexităţii problemelor pe care le ridici\, cit şi numărului fortificaţiilor. La aceas;tă
pol:wizare a cercPtării contribuie si faotP' ră trei dintre zonele cel mai intens
s',xliate: Anglia la sud de zidul lui Hacl···.an şi, m'li ales. Scoţia, limes-ul germ·:no-raetic şi mai nou Dacia, cuprind tocmai fortificaţii datate în ace::istă perio:1dă.

Referitor Ia studiul echipamentului militar roman se con,;tată că în prez2nt.
exceptînd unele piese deosebite, stabilireri funcţionalităţii armelor şi încadr;ire~
lor tipologică preci~ă nu mai prezintă dificultăţi majore. ln aceste condiţii, clacă
l,hăm la o parte nece,;itatea publicării urv,r corpora de arme pe proYincii c,i a
unor studii monografice pe categorii de pie5e, care îmă nu-şi pot găsi Jocul în
cu!Pgeri de contribuţii cn cea de faţă, direcţia principală de cercetare o constihtiP plasarea echipamentului militar într-un context mai larg. Astfel, se încP:trcă
stabilirea centrelor de producţie a diferitelor arme. a difuzării anumitor tipuri.
a ongmu unor arme şi a categoriei de trupe din a cărei dotare făcea parte oarmă sau alta.
UVIV PETCUISSCU

Al I X-lea Congres

Internaţional

de Epigraf ie
(Sofia, 1987)

Greacă şi V:itină

Conerest-le interna\ionale de epigrafie antică, ţinute din cinci m cin~i ani,
au dtwenit o prezenţă de seamă a vieţii ştiinţifice ere specialitate. E!e au în urn1ă
o salidă traditi", iar utilitatea acestor întilniri e-ste acum evidenll'i f>en'.ru toată
lume-.i. Cel de--a.l JX-lea Congre<; Internaţional d" f:pi.i:rafie Greacă şi Latină a
,l\"U'i loc:, cgnfcrm µlanificării, l.& Sofia (Bu!gari.l) intre 31 a1ucu,;t - i septembrie
J~7.

JH"

p;zrr

SI CRO:'JICĂ

1213

Desigur, această impcrtuntii reuniune de specialitate s-a desfăşurat sub pa-·trcnajul Asociaţiei Internaţionale de Epigrafie Greacă şi Latină (,\IEGL), al c~
rei comitet şi birou au avut un rol esenţial în organizare. Dar aportul principal
l-au adus forurile de resort clin ţara gazel,\: Academia Bulgarii de Ştiinţe, Unt·-vc·,itatea din Sofia, Comitetul de Cultură, primăria capitalei bulg,ire. Nu trebuie
uit;,~ rolul fundaţiei ştiinţifice „Terra ,\ntiqua Balcanica" din Tirnovo, care a
.i~i&.1rm tip:lrirl.'a programului şi a volumelor cu lucrările prezcntat2.
Organizatorii bulgari au acordat o deosebită atenţie Congresuiui. Condiţiile
.au fost exc:,lente. Participanţii au fost cazaţi în diferite hote:uri sofiote, li s-a
ofHit un cocktail în saloanele hotelului „Sofia" (31 augmt) şi o recepţie la resta1,.;··,mtul Uni\"ersităţii (1 septembrie); la sosire, fiecare a primit o mapă cu
prc 6 ramul tipărit, un volum cu lucrările deja înaintate (cele înc{1 nepredate urmînd a fi tipărite într-un alt volum, după încheierea CongrPsul11i). medalia şi
in!':r.;na Congresului, precum şi lista participanţilor. ln general, atitudinea spe-C'i,;;i;c,ilor şi ;1 autorităţilor bulgare sublinia la tot pasul importanţa acordat[1
ace~:ei manifestftri ştiinţifice, bucuria şi onoarea de a o găzdui. Per,oanele care
..asip.1rau acti\"itatea secretariatului Congresului (remarcabil condus de prof. ct,.
Ve;izar Velko,·), specia:işti ai Universităţii, au fo~t m2reu ajutaţi de numero'ii
tint,ri Yoluntari entuziaşti, studenţi ai facultăţilor umaniste ori chiar elevi ai Li,ceu]ui cla<sic din Sofia.
Au participat cam 160 de persoane din aproape toate ţările europene şi din
S.U.A. Cel mai mare număr l-au oferit, alături de Bulgaria, ţările mediteraniene
,(Spania, Franţa, Italia, Grecia). Dar, în comparaţie cu alte asemenea congrese,
ar-ia participărilor a fost mai restrînsă, iar numărul celor prezenţi - simţitor mai
mic. O explicaţie a acestei situaţii este şi num{1rul mare de reuniuni ştiinţifice
,de specialitate, congre.se şi simpozioane, care se desn\.şurau cam în acee;1ş• perioadă a anului. De altfel, numărul mai redus al celor prezenţi a permis dezbateri
,de :m nivel remarcabil, mai bine circumscrise unor teme restrînse. Iar contactele
în1re participanţi au fost şi ele mai lesnicioase.
Deschiderl'a festivă a avut loc în după amiaza zilei ele Jl august, în aula
magna a Uni\'er~ităţii sofiote „Kliment din Ohricla". Delegaţi oficiali au adresat
cu11,nte de ~alut. Apoi a urmat alocuţiunea reprezentantului Comitetului bulga:·de organizare. S-a păstrat un moment de reculegere pentru savanţii epigrafişti
·dispăruţi în ultimii anii, iar apoi s-a prezentat salutul colegilor care. din diferite
mo::ve (îndeo<sebi sănătatea), nu au putut fi de faţă. jn sfirşit, s-au anunţat anumite
probleme org-nnizatorice~. Tot atunci s-a deschis o expoziţie de cărţi şi lucrări ele
.specialitate, în incinta UniYersităţii.
Şedinţa din ziua de 1 septembrie a avut drept temă generală „Pontul Euxin,
ari,1 mediteran iană şi epigrafia". De fapt, a fost o zi comacrată epigrafiei gre•'-'E~'.i. Spre deos~bire de alte congrese, au lipsit contribuţii referitoare '.a epigrafia
cirhaică, iar referirile la epoca clasică au fost foarte puţine 3 • Au dominat studiile
refrritoare la epoca el~tică, dar au existat şi incursiuni în i<storia lumii pontice
jn epoca romană. S-a . evident iat îndeosebi unitatea acestui sp<!ţiu geografic, interdependenţa entităţilor politice şi destinul lor ccmun în antichitate.
Cea de-a doua zi a avut drept temă „Structuri politice ale lumii romane şi
,2p:f:rafia". Lucn'irile trebui.iu deschise de t:·ei rapoarte, care ~[1 rezume cuno~tin1 Lista lor a fost mai lungă decît altădată: Alan S. Hall (Marea Britanie),
Maarten J. Vermaseren (Olanda), Louis Robert (Franţa), Guido Barbieri (Italia),
.Siegfried Lauffer (R. F. Germania), Artur Betz (Amtria), Andrâs Mocsy (Ungaria),
Ion I. Russu, Iorgu Stoian, Emil Condurachi (România), Martin Gabricevic (Iugo·slavia), Vladimir Gheorghiev (Bulgaria).
2 SPcretarul general al Comitetului bulgar de organizare a explicat mecamismul de funcţionare a Congresului: lucru numai în plen, unde se vor prezenta
·.aut rapoartele generale cit şi comunicările; prezenţa unor texte deja tipărite,
in volumul pus la dispoziţia congresiştilor: modificări simţitoare ale programului
tipărit, deoarece au lipsit contribuţii anunţate, iar în schimb s-au ivit participări

neaşteptate.
3
Remarcăm doar foarte documentatul raport al lui G. Mihai!c,-...·, Le Pont
Eu.Tin et le monde cmcicn classique.
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ţele disponibile ·pentru fiecare mare perioadă a istoriei romane. Dar cer referitor
la epoca republicană nu s-a mai citit4, aşa că s-au prezental doar cele asupra
principatului şi dominatului 5 • Comunicările de detaliu susţinute în continuare
s-au axat şi ele, cu două excepţiiB, pe problematica epocii imperiale. Număru.I.
acestora a fost mare, iar discuţiile - foarte animate. O constantă a concluzii'.'Jr
diferitelor cercetări a fost persistenţa şi vigoarea autonomi ilor loc,1:e fn lum,_•a
romană, chiar şi în Imperiul Tîrziu, continUitatea (mai mare dedt ar părea la
_pri,m:ci vedere) a vieţii comunita:·e tradiţional-·.
A treia zi a fost dedicată studiilor cn01n<1stiee şi pro5opogrnfice, care cuno~c în ultima vreme un avînt remarcabil. TPma .. Onomri~\ica ~i Ppigrafia: popul<1ţie autohtoml şi populaţie străină" a fost amplu discutată :n trei mari rapoarte:
unul pen'.ru epoca elenistică (O. Masson), altul pentru epoca principatului (H. Salin) şi ultimul pentru Imperiul Tirziu (G. Sanders) 7 • S-au urmărit mai ales fenomenele de colonizare şi aculturaţie, relaţiile complexe înlre di feritele culturi
şi popoare venite în contact în acele vremuri, şi pe care onomastica le
pune
foarte binr> în lumină. Pentru istoria romanizării, această modalitate de investigaţie rămine fundamentală.
lntocm:rea şi cunoaşterea instrumentelor de lucru este un obiectiv permanent al e~Jigrafiştilor. Ziua a patra a fost rezervată pentru .,Co,pora, culegeri şi
in~ţrumente epigrafice de lucru în curs şi în pwiect". Comunicările prezentate
au fost foarte numeroase . .S-au trecut în revi<;tă atît publicări:e regionale ori na-

ţionale actualmente în curs, cît şi lucrări mai sp{'ciâle culegeri de ir:iscripţii
pe ;,numite teme 8 . Au fo<t discutate şi problemele marilor culegeri şi lucrări de
inte>res general (IG, CIL, PIR, SEG etc.). Alte intervenţii au tratat sistemul de
semne epigrafice, regulile de transcriere şi editare. De cel mai mare interes s-a
bucurat îmă problematic<1 înscrierii pe calculator a inscripţiilor şi folosirii informaticii moderne în munca epigrafistului. Un amplu raport a prezentat în
ace~t sens Robert BtiPnnP, asistat de colaboratorii <ăi; est.P vorba de programul
i.lt_ernaţinnal P.E.T.R.A.E., diri::,it de universităţile din Lii'ge şi Bord':'aux,
care
urmii•·e~ie c.:renrea şi utilizarea largă a unui sistem informatic pentru epigrnfia
antică. Programele există. sistemul este pus la punct şi se preconize.:1ză -acce,ul
gratuit al tuturor cercetătorilor interesaţi la informaţia acumulntă. Dar calculatoarele trebuiesc alimentate permanent cu informaţii de domeniu din toată l'Jmen; acest lucru, abia început, reclamă o colaborare internaţională cit mai larg:1~.
înfăptuirea acestui proiect. o adevărată „Europa epigraohica", ar putea deschirle
o eră nouă în munca specialiştilor de pretutindeni. rerlucind ~au eliminînd dificultăţile şi l.ipsurile de informare ori veşnicele probleme ale bibliografiei.
Ziwt de 5 septembrie a fost consacrată rle"cooeririlor epirorafice recen~e.
Numă··uJ mare de comunicări a impu<; lucrul paralel în douil <:iili separate. De
dimensiuni redu<;e, dar de mare erudiţie, contribuţiile prezentate au stîrnit .cum ern de aşteptat - cel mai mare interes.
Adunarea generală a A.LE G.L. a avut loc în ziua de ,·ine,i. 4 <;eptembrie.
/\u prpzentnt raooarte ore<:erlintele (G. Mihailov). vicepreşedintele (G. Sus;o.i).
~ecretarul g,'nPral (M. LegJ.av), trezorierul (P. Du,..reyl si renz'>rii (M. Corhil"r,
A. Donati). Bilanţul activităţii Asociaţiei în ultimii cinci ani e~te foarte b·.1 ....

Raportorul. G. Fntas. nu s-a mai putut prezenta.
Datorate lui R. Rossi, respectiv V. Velkov.
6 R. Syme. Lent111us on. t1,p Dan.ube without Help
from Fryi<Jraph.11: J. M.
Blâ7quez, Wirtschaftliche tmd soziale Probleme Spaniens in republikanischer Zeit
nach der Epigraphik.
·
·
7
nuoă cum vedem, a lipsit un raport pentru Grecia c];,<icil. Dc1r numărul
ir.sc-ripţiilor acelei perioade estP mai redus, iar aria lor f.!eografici'i se re,;trîn~e la
wnele de limbă greacă. In~crintiilc ,.clasice" ilustrează mai puţin fenomenele de
aculturatie, urmărite de tema prngramată.
8 C'iteva exemple: C. L. Băluţă, l,es brique.~ et les tniles estompillees de la
1,s<1ion XIII Gemina de Dacie: P. A. Hansen. The CorPU.s of Greek Jnscriptional
Eoinrams; G. Thflr, Griechisrhe Rechtinschriften; B. Remy, Cornu.~ cles · inscrintions de medecins tronvees dans les provinces occidentales de l'Empire romni•i.
9
Pînă în prezent. alături de Franţa şi Belgia, au S"'mnat conventii de col'l.borare la sisternul P.E.T.R.A.E. forurile de resort din Spania, PortugaW-1, Tt:i'i·1.
România şi Bulg•1ria.
4
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manifestărilor

şi

lucrărilor tipărite

e,te impresionant.

Ştiinţa

epigrafiei

cunoaşte astăzi o reală înflorire, iar aportul ei la cercetarea istorică
ori
filologică este unanim preţuit. Totuşi, s-au Evidenţiat direc,ii încă
deficitare:
colaborarea interdisciplinară, informarea ritmică a biroului ,\IEGL despre efortu!"ile şi realiziirile din fiecare ţară şi fiec.ire domeniu, popularizarea în cercuri
m.ii largi a muncii epigrafiştilor. O problemă importantă a ajun~ s-o constituie
numărul mare de manifestări ştiinţifice, care adeseori ~e suµrapun, dar totdeauna
îi solicită din greu pe specialişti. O programare şi o dispunere mai bună a lor
Hr fi necesară, iar AIEGL îşi poate aduce aportul în acest sens. S-a subliniat
însă şi nevoia de a se evita „turismul ştiinţific", scarta disciplinei noastre fiind
hcnărîtă de calitatea şi cantitatea muncii fiecărui epigrafist; congresele şi simpozioanele nu pot fi decît o reflectare a acesteia din urmă .

antice

./\dunarea generam a procedat la realegerea în bloc a Comitetului AIEGL
a biroului actualmente în funcţie; conform statutului A5oc-iaţiei. realegerea
membrilor ac-e·;tor foruri este posibilă o singură dată (cu excepţia trezorierului
şi a secretarului general). De asemenea, s-a luat în discuţie şi s-a acceptat oferta
or;-i~ului Nîmes din Franţa, care va găzdui viitorul Congres internaţional în 1992
(al X-lea, un „congres jubiliar"). A fost comunicat şi programul principalelor
reuniuni de specialitate anunţate în următorii 2-3 ani.
Şedinţa festivă dP închidere a avut !oe în seara zilei de 5 septembrie. Bilanţul lucrărilor ~i perspectivele epigrafiei antice au fost schiţate pertinent
de
G. Mihailov. Atentia asistentei a fo5t retinută îndeosE>bi de alocutiunea vetcnnului studiilor rmnane, nonagenarul Sir Ronald Syme 10 : după scurte consideraţii
a<;upra lucrărilor şi a perspectivelor deschise, el a mulţumit călduro<; colegilor
bulgari pentru excelentele condiţii asigurate ace'>tei prestigioase reuniuni.
În ziua următoare participanţii la Congres au făcu: o e,,.,ursie ,,,_, autocaru!
!n !3ulgaria de sud. A fost vizitată întîi mănă<;tir<>a medievală Hac:kovo. un în<t rr.nat lăcaş de cultură şi rezistenţă naţională în epoca stăpînirii o:omane. Cel
m;:i important obiectiv a fost oraşul Plovdiv, unde congresiştii au putut vizita
r·1inele ani ice conservate (teatrul grec, porţiuni din stadion, o parte din agora
e:E•nistică et<:".).
Se poate afirma că al IX-iea Congre<; internaţional de epigrafie antică a
ccr.,tituit un moment de maxim interes ştiinţific. Rapoartele şi comunirările preuntate au fost de înaltă ţinută şi au permis conturarea unei imagini generale
despre amploarea cercetărilor epigrafice şi despre importanţa lor în cîmpul ştiin
ţelor umaniste. Totodată, s-au evidenţiat direcţii noi de activitate, care pot aduce
schimbări fa\'orabile în condiţiile de muncă ale specialiştilor, în capacitatea epigrnfiei de a răspunde la marile întrebări ale cercetării. Se conturează în toată
lumea un tot mai fructuos dialog între magiştrii consacraţi ai disciplinei şi noile
ger,eraţii de· cercetători. Eforturile tuturor pot şi trebuiesc mai bine direcţionate
s; roordonat€', •;irdnă pe care şi-o vor putea €'Ventual asuma AIEGL şi alte
f· ,- ,ri academic:c internaţionale. Prin tot ce a adus în domeniu, Congresul de la
Sl'!:a Pste o incontestabilă reuşi•,;__
·un cuvînt şi despre participarea românească. Ţara noastră a avut patru
€'::'ifrafişti prezenţi. iar comunicările lor au stîrnit un interes notabil. Bogătia în
insrripţii antice a ţării noa~tre şi importanţa acec;tor izvoare pentru
studierea
t"rf'utu,ui sînt cunosrute pretutindeni. Valrarea cerf'etărilor române~ti· de epi1':·;ifie antică <;e <:"Ne însă mereu afirmată, prin lucrări de nh·el mondial difuzate
cn,.,-.spunzător. F,5\e regretc1bil că lucrări român~ti nu au aoărut în expoziţiei de
crir-te din cadrul Congre<;ului. Iar numărul p,i.rticipărilor a fost mult sub posibiliti:.ţile reale ale cercetării de specialitate din România.
şi

RADU ARDEV AN

10 Renumitul savant britanic a împlinit 95 de ani. Cam de
era un alt reputat magistru, aflat în sala: Vt~e!in Besevliev.

aceeaşi

vîrstă

Prin 1:;,::,~ele recuperate din cercetările arheologic<' întreprinse în anii 1987~i prin contribuţia dona\ iilor primite în ace2aşi perioac;[1, patrimoniu!
muzeal s-a îmbogăţit cu 10.257 obiecte din domeniul prei~toriei, 1.353 piese ilustrind istoria veche a patriei, 1.100 obiecte privitoare la istoria noastră medievaiă.
5 piese dP i~torie a farmaciei, 2.835 obiecte de istorie modernă şi contemporană.
precum şi 387 piese numismatice. ln felul· acesta, Muzeul de istoric din ClujNapoca posedă un total de 274.872 piese.
1938, r::a

•
ln cei doi ani din

urmă, expoziţia
îmbogăţită mai cu seamă

de bază a Muzeului de istorie din ClujNapoca a fost
în sectoarele de arheologie (preistorică şi
da~o-romană) cu piese recent descoperite - şi de istorie moc!ernă-contem
porană (pentru ilustrarea Unirii Transilvaniei cu România, 1 Decembrie 1918, cit
şi privind aspecte ale dezvoltării industriei şi agriculturii judeţului Cluj în perioada din urmă).
Specialiştii muzeului îşi aduc contribuţia la reînnoirea unor unită\i muzeal~
din judeţ (Gherla. Dej, Ciucea).
Expoziţiile temporare (unele din ele fiind itinerante) organizate de muzeur
clu,iean sau cu concursul său s-au bucurat de un dE-Osebit ~ucces de public. Dintre ele, menţionăm: .,File din istoria U.T.C.", ,.Marea răscoală a ţăranilor de la,.
Bobîlna - episod eroic al luptei poporului român pentru emancipare naţionc>-!:'i
şi socialii", .,Unirea şi unitatea înfăptuiri glorioase ale poporului român" . .,70de ani de la Marea Unire", .,Arta textilă medievală de interior", ,.ArhPologie şi
restaurare: ştiinţă şi artă", ,.Emil Racovită - explorator polar şi speolog", .,Fermmd Brauclel - i~toricul lungii durate", ,.Antichităţi egiptene în colec\iile di111
România".
Au fost organizate sub ampiciile muzeului el" istorie cluiean ?1 de expoziţii
fotodocumentare realizate prin contract, pentru cabinetele de specialitate ale uncJr
instituţii şi şcoli din municipiu şi judeţ.

*
ln anii din urmă, interesul publicului a crescut pentru exooziţia de bază şi
acelea temporare organizate ele Muzeul ele i~torie din Clui-Napoca.
!n 2-IP'\ii
1987-I!J88, expoziţiile noastre au fost vizitate de un număr de peste 110.000 y(zitatori, mai ales din rîndul tineretului şcolar şi universitar. dar şi din rînclul alt·1ccategorii de la oraş şi din mediu rural. Nu au lio,sit nici ,·izitato•ii ele pr>~te IHtare, fie indiYidual, fie în g,upuri, care au apreciat organizarea muz~ului şi e;.::ponatele sale.

*
Personalul ştiinţific al Muzeului de· istorie din Cluj-Napoca a org:mizat şi
su'-\inut peste 900 de activităţi ştiinţifice, culturale. educative. Se rem,.,r'.:ă
,lintre acestea ghidajele şi lecţiile speciale, tematice, susţinute atit în incinta ex,ioziţiei de bază, cît şi în acelea ale expoziţiilor temporare (215 ghidaje şi IF>c:ţii.
Muzeul nostru a E(ăZdlilit şi rlesfă•_;11rat ~pectacole pe teme istorice (un număr rle Hl'
ase>menea manifestări), l!'xpuneri. conferinţe,, simpozioane. mese rotunele la diferite-intreprinderi, instituţii. şcoli, unităţi militare (123), acţiuni cu cercurilr> şcolare ,fe,
,.Prieteni ai muzeulri.i": expuneri însoţite de proiecţii, tabere arheologice, lecţif
practic-e în laboratoarele m 1Jze•1l11i. film'! ele scurt metraj. conc11rsuri ,.Cine s1:ie.
ci,ti1?ă" (49 manifestări). Cercurile de „prieteni ai muzeului" cuprind în prezcmt ~1111
total de 3.200 de membri.

•
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tn anul 1987, specialiştii Muzeului de istorie din Cluj-Napoca au întreprins
cercetări arheologice pe următoarele:! şantiere: Iclud, Parţa (pentru epoca neoli*că), complexul de la • Grădiştea Muncelului (avînd ca rezultat dezvelirea unor
vestigii ale vieţuirii dacilor), Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micoşlaca (unde au fost
găsite urme bogate ale vieţii în perioada Daciei romane), Cenad, Mehadia, Porţile
de Fier a:e Tran-;ilvaniei (vestigii ale evului mediu timpuriu în patria noastră).
Au fost efectuate săpături de salvare în Cluj-Napoca, str. Plugarilor, Hoia şi Mă-·
năştur,

în

Tureni-Carieră

şi

Tureni-Tumul, în Cheile Turenilor, la

Săncluleşti,

Plăieşti, Răscruci, Apahida, Miceşti.
Săpături
de sondaj au fost intreprinse in
i-'etn,~.ii d<: S..1s şi ijuatu. In µeste 30 de puncte arheologico: din judeţul Clui s-au
efectuat studii de prospectare arheolog1cf1. ln anul 1988, menţionatelor şantiere li

s-au mai a,:augat cele de la Gornea (neolitic), Varărli,1 (µcrioada dacică). Nn~'.,1c
(perioada romană). La săpăturile arheologice, specialiştii muzeului clujean
~-:i.u
bucurat de ccncursul grupurilor de elevi, studenţi în practică şi militari în termen, care au asigurat desfăşurarea bine organizată şi masivă a multora din cercetările arhealogice menţionate.

*
Prezenţa specialiştilor

în diverse epoci, teme, probleme, aparţinind MuzeL:iui
de istorie d.n uuj-!'fopoca, la manift:starilc ştiin~i11ct> din ţară şi de peste hot:;rele
ţării s-a făcut remarcată şi în anii 1987-1988. Astfel, în 1987 muzeografii de la
instituţia noastră au participat cu 30 comunicări ştiinţifice la sesiuni şi !':impozioane cum au fost: sesiunea de rapoarte arheologice de la Timişoara, sesiunile şi
simpozioanele din Bucureşti, Zalău, Caransebeş, Deva, Reşiţa, Miercurea
Ciuc,
Moldova Nouă, Botoşani, Sebeş şi Cluj. Muzeul clujean a organizat 5 simpozioane.
S-a participat cu ;3 comunicări la simpozionul organizat în colaborare cu celelalte
două muzee din Cluj-Napoca. De asemenea, specialiştii muzeului au luat parte,
cu comunicări. la G simpozioane organizate în judeţ şi în ţară pe teme aniversare.
Radu Ardevan (secţia de istorie veche) a participat la cel de al IX-iea Congrc:; de c;::i;;:-::fic ;;-:-c:::c:::. Gl:eorghe Laz.:irovici a luat parte la Simpozionul internaţional consacrat neoliticului tîrziu, ce a avut loc la Budapesta, Szolnok şi Szeged în septembrie-octombrie 1987. În iulie-august 1987, Consta'ntin Pop (secţia
de istorie Yeche) a ţinut conferinţe de specialitate Ia Napoli, Caserta. Dorin Alicu
a făcut o călătorie de documentare arheologică la Sofia.
!n anul 1988, specialiştii de la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca au luat
parte, cu 37 comunicări ştiinţifice, la sesiunile şi simpozioanele de la Piteşti, Reşiţa, Caransebeş, Braşov, Piatra-Neamţ, Miercurea Ciuc, Deva, Arad, Cluj. Muzeul
a organizat cinci simpozioane, cu temele: .,Caracterul unitar al revoluţiei de la·
1848", .,Centenarul Ştefan Bezdechi", în colaborare cu Universitatea din Cluj-Napoca şi Societatea de studii clasice, F)liala Cluj, .. 70 de ani de Ia Marea Uni1·e",
,.Matematica In arheologie" în colaborare cu UniversitHtea napocensă: masa rotuodă din cadrul Simpozionului naţional Condif '88 privind
informatica şi arheologia. La simpozionul „Continuitate multimilenară", organizat de cele ·trei
muzee clujene, muzeografii de la Muzeul de istorie au prezentat 12 comunicări.
Pe teme aniversare au mai avut loc simpozioane în ţară, cu participarea specialiştilor clujeni.
Specialiştii arheologi şi-au făcut simţită prezenţa Ia unei~ manifestări 'itiinţific-e intern;iţionale desfăşurate în anul 1988. 1\stfel, Gheorghe Lazarovici
~i
Zoia Kalmar ;iu prezentat comunicări la Simpozionul „Rolul Mării Negre în sudestul Europei", desfăşurat la Tolbuhin (Bulgaria). ln septembrie 19RR, Dorin Alicu
si Ioan Mitrofan au participat la Simpozionul internaţional „Rei Cretariae", care
a avut loc la Plevna (Bulgaria), prezentînd comunicări ce au stîrnit un viu interes. Dorin Alicu a fost prezent la Congresul de bronzuri romane de la Freiburg
i Rr. (R.F.G.) cu o comunicare. Cercetătorii noştri au trimis com•micări Ia 1•:v>l<"
manifestări internaţionale: Gh. Lazarovici ln Simoozionul „Fortificaţii şi aşezări
fortificate din Europa în epoca nPolitică" ţinut la Wernigerode (R.D.G.), ace:aşi
şi Zoia Kalmar la Simpozionul .. Civilizaţii cardiale şi liniare" de Ia Bruxcl!es,
iar· Comtantin Pop la Simpozionul de la Freiburg i. Br. Gheorghe Lazarovici a
susţinut conferinţe de specialitate la Freiburg, Frankfurt, Mainz şi Heidelberg.

*
Oficiul judeţean Cluj pentru patrimoniul cultural naţional a avut şi în acea~tă
perioadă, ca preocupare de c-ăpetenie. o permanentă grijf1 pentru buna con~er\"are
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şi ,,aJorificare a patrimoniului muzeal. În anul l!Jll7, s-a n•rifi('a '. stan•a de consEn:are a bunurilm· unui număr de 1G9 de deţinători şi obiectiv<' ;i:itrimon.iale. A
continuat întocmirea fişelor de sănătate pentru bunuriic sU'>ceµtibile de a face
p.Jrte din patrimoniul cultural naţional. S-a controlat în permanenţă, la 11Cvci"?
in!"rvenindu-se acolo unde a fost necesar, microclimatul, etalarea, tipodimension.wea obiectelor muzeale. S-a acordat asi~tenţă tehnică la proi~:ctarea ~i ,t'alizaTEa conservării uno;r monumente istorice, <le artă şi de ştiinţe ale naturii din judeţul Cluj. S-au întocmit listele de µropuneri pentru restaurarea unor obiective
patrimoniale.
În anul 1988 s-a continuat actiunea de validare a bunuri'.or declarate la
Oficiul pentru patrimoniul cuitural naţional, s-a activat pentru depistarea, identificarea şi validarea a noi bunuri culturale. Pe scară largă s-a dC'sfă.<iurat expertizarea bunurilor prezentate Oficiului în acest scop. Specialiştii de la OPCN au
acordat asistenţă de specialitate persoanelor_ fizice şi instituţiilor în activitatea de
inventariere, evidenţă şi reevaluare a patrimoniului cultural naţional. S-au efectuat intervenţiile de conservare în teren in vederea opririi degndării burmrilor
susceptibile .de a face parte din patrimoniul cultural naţional la muzeele din
Ciuc-ea, Gherla, Muzeul etnografic şi Biblioteca judeţeană Cluj. Asistenţă tehnică
de informare, documentare, proiectare şi executare de intervenţii la monumente
sau în zona lor de protecţie a fost acordată pentru 17 localităţi urbane şi rurale.
OPCN Ciuj a participat la întocmirea documentaţiei pentru ocrotirea, salvarea şi
conservarea descoperirilor arheologice şi a monumentelor de cultură ca urmare a
luc:·ărilor de investiţii din judeţul Cluj. A fo.sl perimelrată zona Cheile Turzii,
s-i';J confecţionat bornele necesare pentru deiimi tarea acestei rEzervaţii naturale .

•
ln 1987, Laboratorul zonal de conservare şi restaurare a bunurilor muzeale
a restaurat şi conservat un număr de 1.920 obiecte, din care: 508 metal, 130 ceramică, G textile, 8 pictură ulei, 5 pictură tempera, 18 Jemn, 9 hîrtie. A fost terminat şi reinstalat grupul statuar de pe frontispiciul Teatrului Naţional Cluj-Napoca. Au continuat investigaţiile biologice, chimice şi fizice referitoare la starea
de conservare a obiectelor muzeale de la Muzeul de istorie din Cluj-Napoca, ca
şi de la alte muzee din ţară.
În anul 1988, au fost restaurate 418 piese din fier, 185 piese din bronz, 100
pie~e din argint, 191 vase ceramică, 5 piese textile, 9 picturi în ulei, 24 t"l'agrneme
de sarcofag şi statuete, 13 gravuri, 20 cărţi, 30 obiecte de lemn, G piese de biologie; au fost conservate 1.62D obiecte şi 50 m 2 tempera de la biserica din Petrind;
677 monede, 113 piese de ceramică, 2i5 obiecte de sticlă, 16 fragmemte şi sculpturi de piatră, 311 amulete din sticlă şi faianţă, 30 textile etnografice, 3 icoane pe
.stic,Jă, 4 obiecte de lemn şi 200 cărţi din Muzeul de la Ciucea. S-au mai efectuat
178 investigaţii chimice, 292 investigaţii biologice, 302 analize fizice, 207 radiografii şi 6 analize spectrale. tn cadrul Laboratorului îşi efectuează stagiul drspecializare restauratori din alte judeţe.

PRESCURTARI BIBLIOGRAFICE - ABREVIATIONS
.
BIBLIOGRAPHIQUES

AAR
ACMIT
ActaAnt
ActaArchBp
ActaArchCarp
ActaArchHung
ActaMN
Acta.:MP
ActaOrientHung
ActMuz
AEM
AIGR

= Analele Academiei Române. Bucureşti.
= Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania. Cluj, I (1926--28), II
(1929), III (1930-31), IV (1932-38).
= Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, I (1951) şi urm. (= AAASH).
= Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
= Acta Archaeologica Carpathica. Krak6w, 1
(1958) şi unm.
= Acta Archaeologica Academiae Scientiarum
Hungaricae. Buda,pest. I (1951) şi urm.
= Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca, I (1964)
şi urm.
- Acta Musei Porolissensis. ZaJ_.ii.u, I (1977) şi
urm.
= Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapesta.
= Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1956.
= Archaeologisch-epiwaphische Mitteilungen. Wien,
I (1877) -- XX (1896).
= Anuarul Institutului Geologic al României.
Bucureşti, I (1907) XXII (1943); Anuarul Comitetului Geologk, XXIII (1950) - XXXV
(1966); Anuarul Comitetului de Stat al Geologiei, XXXVIII (1970) -- XLII (1974); Anuarul
Insti-tut,ului de G('ologie şi Geofizkă, [XLIII]
(1975 ).

AIIA

= Anuarul Institutului de Istorie şi Arheo\oQie
Cluj-Napoca (continuare a publicaţiei AIIC)

AIIAI

AIISC

= Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
la<1i. Iaşi, I (1964) şi urm.
= Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I
(1958) şi urm. ,
= Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I

AISlSP

=

(= AIIAC; AIIACN).

ALI.O

(1928) -

Annales

V (1949).

Analele Insti.tutului de studii istorke si socialpolitice de pe lingă C.C. al P.C.R. Buct~reşti.
= Annales. Economies, Societes, Civilisations. Paris.
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= Annee Epigraphique. Paris.
= Aufstieg und Niedergang der rămischcn WeU.
Geschichte u:-id Kultur Roms im Spiegel dC'r
ncueren Forsclrung. Hrsg. von Hildega.rd Temporini. I (19î•2), Berlin - New York.
= Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. An.ba Iulia, 1(1939-1942), Il(l943-1945),
III(l947-1949), IV (= Studii şi comunicări, Acta
Musei Regionalis Apulensis, 1961), V (l&o5) şi
urm.
= Archaeologiai Ertesito. Budapest, 1869 şi urm.
= Archaeologia Hungarica. Budapest, I (1926) şi
urm.
= Archaeologia Jugoslavica. Beograd, I (1954) şi
urm. ;
= Archaeolo~iai Kăzlemenyek. Pest, 1 (1859)
Btidapest, 21 (18~Pl.
= Arheolopija SSSR. Svod Arheologiceskih Iswenikov. Moskva, 1962 şi urm.
= An:ile!e Academiei Române. MemQII"iile Secţiunii Istorice. Bucureşti, 1923 - 1948 (= MSI).
= Anuarul Universităţii din Bucure.şti. Bucureşti.
= Banatica. Reşiţa. I (1971) şi unn.
= British Archaeologica-1 Reports. Oxford.
= Biblioteca Academiei Romfm2. Bucureşti.
= Berkht der rămisch-germanischen Kommission.
Frankfurt a.M., I (1904) şi urm.
= B::'.myaszati es kohaszati lapok. Budapest, 18741944.
= Buletinul Monumentelor Istorice. Bucureşti,
1971 şi urm.
= Biserica Ortodoxă Română. Bucureşti.
= I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, Bibliografia
românească veche. I IV, Bucureşti.
= Annual of the British S~hool of Archaeology at
Athens. London.
= Buletinul Societătii Geografice Române. Bucure.şti, 1 (187f) - 61 (1942).
= Corpus Ins-criptionum Latinarum. Berlin.
= Centenar Muzeal Orădean. Oradea, 1972.
= Crisia. Orâdea, I (1971) şi urm.
= Ch. Daremberg et Edm. SagHo, Dictionnaire des
antiquites grecques et romaines. Paris, I-V
(1877-1919).
= Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie. Bucureşti, I (1924) - XII
(1948); N. S. Revue d'archeologie et d'histoire
ancienne. Bucureşti, I (1937) şi urm.
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= Dictionnaire d'aircheologie chretienne et de li-
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thurgie (Cabrol-Leclerq). Paris.
Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichi ta romane. Roma-Spoleto, I (1894) - IV
(1967).
Dissertationes Pannonkae. Budapest.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti M11zeum Eremes Regiseg-tarab61. Kolozsvar-Cluj, I (1910) - X
(1919) (= DolgCluj).
Dolgozatok a M. Kfr. Ferencz J6zsef Tudomanyegyetem Archaeologiai Intezetebol. Szeged, I
(1925) - XIX (1943).
Enciclopedia deU'arte antica classica ed orientale. Roma, I-VII, 1958-1966.
Ephemeris Daco-Romana. Roma, I (1923) - X
(1943).
Emlekkonyv Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik evfordul6jara. Cluj, 1957.
Erdelyi Muzeum. Cluj, I (1860) - L (1945)
(= ErdMuz).
Erdely regeszeti repertoriuma, I. Oskor (Thesaurus antiquita.tum Transsilvanicarum, Tom. I.
Pr:aehistorica; Roska Marton). Cluj, 1942.
Ertekezesek a .tortenettudomanyok ko,rebăl. Bud.apest, 1867-1915.
Foate pentru minte, inimă şi :literatură. Braşov,
1838-1865.
Folia Archaeologka. Budapest, I (1939) şi urm.
Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu, I (1958) - XIX (1976).
Gazeta Transilvaniei. Braşov.
Germania. Anzeiger der romisch-germanischen
Kommission des Deutschen Archăologischen
Instituts. Frankfurt a.M., I (1917) şi urm.
Hunyadmegyei Tor.tenelmi es Regeszeti Tarsasag Evkonyvei. Budapest-Deva, I (1880) XXIII (1913).
I. I. Russu, Inscripţiile Daciei romane. Bucu-
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In memoriam Constantini Daicoviciu. Cluj, 1974.
= Istoria României. Bucureşti, I (1960), II (1962),
III (1964), IV (1964).
=- Izvesti.ia na Arheologiceskija Institut. Sofia,

reşti.
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==-

1 (1910)

JCO
JOAJ

şi

unn.

= .Tahrbuch der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung cler Baudenkmale.
Wien.
-= Jahreshefte des Osterreic-hischen
Archaeologischen Instituts. Wien, I (1898) şi urm.·
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J.ahrbuch fi.ir Prăhistorische und Ethnographische Kunst. Leipzig, 1 (1925) - 20 (1960/63).
= Journal of Roman Studies. London, I (1911) şi
urm.
= Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti
Muzeum
Erem- es Regisegtarobol. Cluj I (1940) IV
· (1944) (= KozlCluj).
-= Mitropolia Ardealului. Sibiu.
= Memoires de !'Academie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Paris.
-= Marisia. Tîrgu-Mureş.
= Marmatia. Baia Mare, 1 (1969) şi urm.
-== Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, I
(1953) şi urm. (= MCA).
= Mitropolia Banatului. Timiişoara.
= Mitropolia Moldoivei şi Sucevei. 18-'?i.
= Muzeul de istorie al TransUvaniei (= MAC,
MIC, MIT, MuzlstClui).
= .J. F. Neigebaur, Dacien aus den Uberresten des
klassischen Alteirtums. Bra~v. 1851.
= Numizmatikai Kozlony. Budapest, I (1902) şi
urm.
= Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul
împlinirii a 60 de ani. Bucureşti, 1960.
=- Friedrich Preisieke, Namenbuch enthaltend alle
.(.1 riechischen,
lateini5chen. i=ieyptischen, hebrăischen, arabischen und sonstigen semitischen
und nichtsemitischen Menschennamen. Heidelberg, 1922 .
..,., Praehistorische Zeitschrift. Berlin-Leipzig, I
(1909) şi urm.
= Real-Encyclopădie der cLassischen Altertumswissenschaft (Pau1y - Wissowa - Kroll). Stuttgad. I (1893) şi urm.
= S. Reinach, Repertoire de la statuaire Qrecaue
et romaine. Paris. I (1897), II/1 (1897), II/2
(1898), III (1904), IV (1910).
= Revista Arhivelor. Bucuresti, I (1924) - VII
(1946/47): Seria nouă, I (1958) şi urm.
= Revista de istorie. Bucureşti.
= Revista Muzeelor. Bucureşti, I (1964) şi urm.
= Revue Roumaine d'Histoire. Bucureşti, I (1962)
şi urm. (= RRH).
= H. Mattingly - E. A. Sydenham. ThP Roman
Imperial Coinage. London, I (1923) - V (193~).
IX (1951).
.... Der romische Limes in Osterreich. Wien, I
(1900) şi unn.
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Ramer in Rumănien. Ausstellung des RomischGermanischen Museums Koln und des Historischen Museums Cluj. Koln, 1969.
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I (1937), II (1941), III (= Contribuţii la cunoaşterea regiunii HunedG.ara, 1956),
IV (1966) şi urm.
Studii şi cercetări de istorie medie. Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti,
I (1950) - 24 (1973). Vezi şi SCIVA.
Studii şi cercetări de is.torie veche şi arheologie.
Bucureşti, 25 (1974) şi urm. Continuă publicaţia SCIV.
Slovenska Archeol6gia. Casopis slovenskej Akademie vied. Bratislava, 1953 şi urm.
Starinar. Beog.rad, S. 1, 1884 sqq, S. :l, 1906
sqq, S. 3, 1922 sqq, S. 4, 1950 sqq.
StudH clasice. Bucureşti, I (1959) şi urm.
Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Sibiu.
(= SCAI).
Studii şi comunicări Caransebeş. Caransebeş,
1 (1977) şi urm.
Studii şi comunicări, Muzeul Piteşti. Piteşti,
1968 şi urm.
Studii şi comunkări Satu Mare. Satu Mare, I
(1969) şi urm.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj.
Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoa
ra.
Tabula Imperii Romani. L 34, Budapest, 1968;
r.. 35, Bucureşti, 1969 (= T.I.R.).
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite.
Bucureşti, ed. I (1938),
ed. II (germ. şi ital.,
1943), ed. III (1945).
Zbornik radova Narodnog Muzeja. Beograd,
1 (1956/57) şi urm.
Zkidava. Studii şi cerceWri. Muzeul regional
(apoi, judeţean) Arad. Arad, 1 (1967) şi urm.
Zeitschrift filr Papyrologie und Epigraphik.
Bonn.
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Matronen und verU?andte Gottheiten. Ergebnisse ein~ Kolloquiums.
veranstaltet von der Gottinger Akademiekommission fiir die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas. Rheinland Verlag GMBH. Koln, 1987.
254 p. + 29 planşe.
Sub titlul de mai sus au fost publicate lucrările unui colocviu internaţional
dedicat studiului cultului Matroanelor şi divinităţilor înrudite cu ele. Colocviul a
fost proµus şi iniţiat de prof. Harald von Petrikovits. Academia din Gottingen a
finanţat şi organizat reuniunea, iar muzeul renan (Rheinisches Landesmuseum) a
publicat volumul acesta şi va mai publica altele în legătură cu subiectul.
Sumarul culegerii cuprinde următoarele titluri:
Christoph B. Riiger
Beobachtungen zu den epigraphischen aelegen cler Muttergottheiten in elen lateinischen Provinzen des Imperium Homan:.m.
1-30
Bilddenkmălcr
des
Matronenkultes
Heinz Gunther Horn
im
Ubiergebiet. 31-54
Gunther Scauerte
Darstellungen miittlicher Gottheiten in den
romischen Nordwestprovinzen. 55-102
GCmther Neumann
Die
germanischen
Matronen-Beinamen.
103-132
Karl Horst Schmidt
Die keltischen Matronennamen. 133-15:J,
Diskussionbemerkung zu Ikonographie und
I~tl.Jella Horn
Namen der Matronen. 155-156
Erika Simon
Griechische Muttergottheiten. 157-170
Hubert Petersmann
Altgriechischer Mutterkult. 171-200
Edgar C. Polome
Muttergottheiten im alten Westeuropa. 201212
Die Verehrung von drei heiligen Frauen im
Matthias Zender
chri,;'.lichen Mitteleuropa und ihre Vorbereitu:1gen in alten Vorstellungen. 213-228
Mu: tergottinnen und
keltisch-germanisch.e
Carstcn Culpe
Matronen.
Ein
historisch-psychologisches
Prob:em. 229-240
Matronen und verwandte Gottheiten.
ZuH;:ralcl von Fetrikovits
sammenfassende Bemerkungen. 241-254
Fiecare dintre lucrările mai sus citate prezintă importanţă prin subiectul ales
şi toate împreumi permit aprecierea stadiului cercetărilor în legăturii cu cultul
ac-e,;tor Zl'ilă\i autohtone (Îl\ provinciile renane). Unele sunt repertorii (C. B . RC1ger.
G. Horn, G. Scauerte), altele sun~ 1 ucrări care discută originea (E. Simon), răsµin
dirrn (K. H. Schmidt, I. Horn, G. Neuman:1, E. C. Po:ome), continuitatea (M. Zendei-) în eµoca postromanâ. Ultimele două lucr-ări au încercat sit sintetizeze din
µuncte de vedere diferite (istoric, arheologic) datele in legătură cu cultul matroanelor. Lucrarea lui H. von Petrikovits constituie de altfel în acelaşi timp o analiză
a datelor care există şi un program pentru studierea în viitor a problemelor careau rămas în suspensie.
Culegerea aceasta de studii constituie o contribuţie importantă, o monografieaproape a unui cult autohton. Ea trebuie să fie cunoscută mai ales ele cei care se·
oCU(lă cu viaţa socială şi religioasă din provinciile romane (inclusiv Dacia) şi poateconstitui un model pentru studierea unui cult autohton.
NICOI,AE GUDlM.
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.zează şi manifestările

artistice ale unor fenomene social-economice cum sint pastoralismul, nomadismul şi alte opinii referitoare la „popoarele tumulare".
· · · ln prima pll.rte a capitolului au,oarea insista asupra manifestărilor artistice
ale civilizaţiei Baden şi a bronzuiui timpuriu din regiunea carpato-dumi.ream1, continuînd cu civilizaţiile epocii bronzului din estul Europei pn.'zt.ntind descoperiri
-~mnificative din cultura Vucedol, ceramica încrustată, cultura Vatina, civilizaţia
dmjs..;:·ilor de urne funerare, cultura Otomani ş.a. lin loc aparte 11 OCU!Jă desco_periri'.e de la Cima, Klicevac şi Duplaja.
,).rta prelucrării metaluiui este prezentată prin cunoscutele Rrtefacte de la
Apa, Hajdusâmson, Bilia din regiunea carpato-dunăreană sau cele de la Fardup,
.R0rby, Brandsted şi Trudholm din Danemarca. Un Joc aparte în arta nordică il
au descoperirile din cimitirul de la Kivik, Skane în Suedia.,
·
Din arta occidentală au fost selectate doar exemple privind tehnologia aurului
.din Irlanda şi sanctuarul de la Stonehenge cu scurte referiri şi la alte descoperiri
cel_ebre (Wodhenge) analizind implicaţiile economice, sociale, cultural-religioase ale
fenomenelor artistice şi culturale.
Capitolul 7. Arta epocii fierului este analizată sub două aspecte: explozia
metalurgiei bronzului şi începutul metalurgiei fierului (fenomene cuprinse între
1.200-500 î.e.n.). Autoarea analizează aici arta grupurilor tribale: ilirii, celţii, germanii. Arta nordică este prezentată insistîndu-se în mod deosebit asupra influenţei .transilvănene în metalurgia bronzului. De atenţie deosebită se bucură analiza
autoarei ;isupra artei şi simbolurilor legate de navigaţie, înflorită în această vreme
in norei. Exemplificările sînt cu imagini rupestre începînd din nord de la Vastrup,
Fossum, Bohusklăn pînă la cele din sud de la Val Camonica.
Arta şi simbolistica figuriior de bronz, a coifurilor, a simbolurilor legate de
-cultul coarnelor, simbol al forţei şi puterii. ocupa cîteva pagini în lucrarea autoarei în care se fac referiri şi la alte descoperiri din zonele nordice şi vestice.
Apariţia metalurgiei fierului în Orient şi procesul de difuziune pe care l-a
,avut în zonele greceşti şi de acolo în Italia 5i Sicilia este analizat de autoare.. ln
continuare este prezentat procesul de oriental.izare al artei, rolul şi contribuţia
.cimerienilor şi apoi al sciţilor în arta est-europeană.
Dezvoltarea metalurgiei fierului în sec. VII-VI î.e.n. are reflexii şi în artă.
Se impune la început stilul geometric şi alte elemente care stau la baza civilizaţiei
celtice.
Civilizaţiile central- şi vest-mediteraniene sînt prezentate cu rolul pe care civilizaţiile miceniene şi cretane l-au avut asupra lor. Sînt analizate naşterea şi dezvoltarea civilizaţiei etrusce, a celei din Sardinia prezentîndu-se sculpturi de. divinităţi, mituri şi_ simboluri.
Capitolul 8. ln această ultimă parte autoarea se ocupă de arta continentală
din ultimele secole înaintea erei noastre aYînd ca bază ..i:·ta celtică cu stilurile Latene. Lucrarea analizează stilul vechi cu capodoperele lui, stilul „Waldalgesheim",
stilul plastic, stilurile folosite pe spade (Sword Style). • Arta monumentală latene
este exemplificată prin cîteva stele de la Phalzfeld, Waldenbuch precum şi cîteva
numeroase figurine, statuete animaliere sau păsări.
ln capitolul 9 autoarea se ocupă de arta insulară, de specificul ei, de creaţiile
originale, de baza veche şi de influenţele noi. ln a doua parte a capitolului autoarea face o retrospectivă asupra artei europene sintetizînd stiluri şi orientări în
spaţiu şi în timp, găsind simboluri comune, subliniindu-le, mituri, principii şi concepţii comune sau individuale care definesc arta preistorică europeană.
In capitolul 10, calificat ca postscript, sintetizează opiniile sale şi principalele
idei: rolul factorilor tehnologici, al evoluţiei sociale, al culturii materiale, al concepţiilor religioase, al celor psihologici care stau la baza stilurilor,
curentelor,
e\·oluţiei generale şi individuale din Europa manifestate în artă. Cele cca 30
de
pagini de note, însoţite de cele mai multe ori de comentarii. şi opinii proprii. au
lăsat textului iniţial fluiditatea expunerii. Lucrarea se încheie cu indicele.
GHEORGHE LAZ.r1ROVICI
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Capi:o/u! 3 . . \rta mezolitică (,l.000-2.000 î..e.n.) este analizntă pe două grupe
u1n noi rlic~1 clin c<1re autoarea a ,;elect.1L capodopere lucrate din chihlimbar, ;;LI.
mult ,,im~ anisuc, descoperite in Danemarca a cărei tehnică aminteşte de cea a.
neoliticului timpuriu din Grecia continentală. Arta rupestră, o grupă nordică in
.Suedia sau nordul Rusiei pe lacul Onega, alta ,sudică pe coastele lVIedneranei, la
Levanzo. Addaura în Italia sau Teruel, Albacete, Caste!Jan şi Ale<;<in în Spania.
Arta mezoiitică din sud-€stul Europei este e:wmplificatu prin grupul de la
Lepenski Vir, legat pe bună dreptate de pescuit şi vînătoare şi nu de neolitiG>.
în încheiere autoarea face o scurtă analiză a influenţei pe care arta Orientu.ui
Apru;Jiat a jucat-o în regiunile învecinate din .sud-estul Europei, în Mediteranc1
de est '>au "est şi în nordul Caucazului. Arta stepică, observă autoarea, a inelu<;.
fenomene de aculturalizare.
Capitolul 4. Arta neolitică (6Q00-2000) este analizată zonal, sintetic, pornind
de la baza ecanomică a sistemului: domesticirea plantelor şi animalelor. Pe această
bază este analizat fenomenul cultural-artistic din ,;ud-estul Europei cu un rol de_;~
,.eJit de important. ,\utoarea analizează arta cer.imicii, ,.sc'..ilptura·• în lut, de fapt
modelarea lutului, a cărei origine, pe bună dreptate o vede din Orientul Apropiat,
ca rezultat al unui fenomen ele difuziune culturală şi mig:·aţie.
Modelarea figurii umane. căreia autoarea îi acordă atenţie deosebită, es'_e:
marcată de diferite fenomene: stilizare, redare realistă, redare simbolică, reprezentarpa unor detalii etc. Redarea feţei umane este sub forma unei miişti ct'\reia
i se adaugă figurinele în poziţie şezîndă sau cu tron, plastica măruntă sau cea r:v:,~
numentală, stilizată ·sau cu steatopigie care marchează tot atîtea simboluri· s1u ·
ipostaze analizate în întreg spaţiul balcanic. O atenţie deosebită ncordă unor ca·podopere ale artei neolitice europene: Vidovdanca, ,.Venus" din Kazanl1k (f:g. 152),
G;nditorul ele la Cernavodă şi perechea sa, idolul de la Szegv{ir-Tiizkiit'l's, Doamna
de la Bordjos, vasul de la Vidra sau Doamna de la Hluboke - Mosuvky prin car·e
autoarPa comentează varietatea şi mesajele artei neolitice europene.
Plastica zoomorfă este analizat[i prezentîndu-se animalele domestice sau ~ăl
bitice, piic;ări sau animal.e. pornind de Ia simple jucării la vase ele cult sau pentru
ofrande, opaiţe, altare de jertfă, Yase cu c~pac, capace de yase, vase-orantă, vasecasă, cărnţe ş.a. care marchează etape cP permit reconstituirea Yieţii spirituale,
,.inele figurinr> simbolizînd. pe bună dr0·>'·1te. zei. ,\utmtrP'1 insi•,t[i asupra altă
r:0şelor ele cult sau a altarelor de cult d,.. 1 "1 Truşesti, Knrmadin (cel cu bucranii)
capete de la figuri animaliere monumentale (Vinca, Gomalava).
Arta ceramicii este analizată de către autoare sub aspectul formelor, al tehnologiilnr, al decoraţiei, a mijloacelor şi motivelor decorative, a ideii de o;paţiu, a
ororii de snaţiu gol. Cu analizn obiectelor de cupru şi aur din Balcani, insistînd
firesc asur.ira inventarului mormîntului de la Varna, ~e ir.cheie acest capitol.
Capitolul 5 (mileniul G-3 î.e,n.) trah!ază arta din Medilerann la Ba:tica subdivizată în mai multe zone: vestul Mediteranei cu un centru artistico-religios în
Malta (cu sanctuare şi altare), cu figurinele de la Senorbis şi S'Adde în Sardinia,
r11 idolii cu can triunghiular cu legături în arta cicladică sau cea din Grecia continentală, cu plăcuţele de la Vila Nova de San Pedro (fig. 217).
Arta atlantică este dominată de construcţiile megalitice (în special morminte),
~tele, pietre megalitice în vreme ce arta stepelor din Caucaz pînă în Baltica cunoaşte, în aceeaşi eoocă, manifestări animaliere cum este cazul cu toporul cu
cnp ele elan de la Alunda.
Pentru c-apitolul 4 şi 5 şi parte din 3 autoflrr>a. în fin;iJul capitolului, are o·
parte teoretici\ în care tratează simbolurile şi divinităţile, deosebit de· interesantă
în explicarea mitologiei sau a unor manifestări artistice. între simbolurile pe care
le analizează sint theogeneza, fertilitatea, fecunditatea, diferite categorii de zei,
(Marea zeită-mamă, zeii vînătorii, zei legaţi de ocupaţii), atributele sau simbolurile
zeilor, semnificaţiile divine ale puterii (tronul), şi alte manifestări - canibalismul
şi sacrificiile umane - reduse ca număr.
Capitolul 6. Arta epocii bronzului (2000-1200 î.e.n.). Apariţia metalului şi generalizarea tehnologiilor a determinat-o re autoare r,ă consacre cîteva p:wlni ţ„t,_
nolngiei mPtalului. PrezenUnd primele apAriţii ale metalul•1i de la Ali Bun;1r si
Rudna Glava pentru cupru, aurul de la Varna, :irgintul din Caucaz ti ,\nato!ia
autoarea explică apariţia !ji dE-zvoltarea tehnoloiiiiior. ll tehnicilor de n:·e'urrar~.
finis:;iT"f' f'tr.. precum şi impliraţiile t~hno:oaice eccmnmice ~i ">"ci.1 1 f'. rl~·.·o 1 t~:-~it
proce;ului dtt urbanizare şi alte fenomene eare 5" l'ef!ectil tn ~\rtii. Autoai-ea anali-

N. K. Sandars, Prehistoric Art in Europe, ed. II, în
Pelican History of Art, 508 p., 443 figuri.

colecţia

The

Lucrarea cercetătoarei Nancy Sandars de la Institutul de arheologie din
Londra, apa,·ută în prestigioasa colecţie The Pelican History of Art, este cunoscută
publicului şi specialiştilor prin alte lucrări monografice (Culturile epocii bronzului
din Franţa, 195î, Poemul mi Ghilgameş, Popoare1e Mării (1978) dar şi prin studii
de sµec1al!tate asupra preistoriei Egeii şi Orientului Apropiat. Noua lucrare, aflată
la ediţia a doua (prima apărea in 1968), cu erudiţia-i cunoscută reţine din nou
aten,ia publicului şi specialiştilor asupra stravechii arte preistorice europene.
Structurată pe 10 capitole, 9 din ele cuprind arta stră..-eckli.lor civilizaţii pînă
in epoca Latene şi cel de-al 10-lea aparatul critic (lista abrevierilor, note, bibliografia, indicele), lucrarea cercetătoarei engleze, prin metodologia riguroasă cu care
abordă temele, prin spiritul critic propriu aduce cititorilor o noua sinteză despre
arta

preistorică europeană.

două hărţi conţinind monumentele de artă
şi tridimensională (plastică) la care face referiri în - primele doua capitole. Alte hărţi se referă la capitolele următoare. Cele trei tabele
sinoptice cuprind date despre civilizaţiile preistorice europene in raport cu epocile giaciare, date de radiocarbon, date despre tehnica şi stilul artei. Tabelele sînt
deoseoit de importante pentru înţelegerea stratigrafiei comparate. Deoarece autoarea, ca de altfol şi mulţi specialişti din vest, foloseşte exclusiv datele de radio-

Lucrarea începe cu prezentarea a

liniară

(bidimensională)

carbon apar unele nepotriviri - cazul de la p. 26 cu datele despre cultura Tiszapolgar la 3390 pe baza cărora este sincronizată cu Boian A, Hamangia, Karanovo V, Precucuteni, anterior descoperirilor din Cucuteni A, Gumelniţa, Rudna
Glava şi altele ceea ce, evident, sînt erori (pentru nespecialişti mai ales). In realitate pe baza stratigrafiei comparate această civilizaţie se datează după încheierea
e\'oluţiei celorlalte civilizaţii sus amintite.
Capitolul 1. După cîteva date interesante despre procesul de antropogeneză
lucrarea analizează primele manifestări de artă „Omul de la Brno", Cehoslovacia
din gravetian (fig. 2), alături de Venus din Willendorf şi alte sculpturi marchează
începutul unei plastice a cărei simbolistică transmite mesaje artistice peste milenii.
Unele piese, adevărate capodopere, transmit fie mesaje-simbol - cazul cu Venus
de Wil!endorf, Doamna de la Doni Vestovice - ambele reprezentînd pe m?rea
zeiţă-mamă, fie mesaje realiste în cazul torsului de femeie de la Ostrovo Petrkovice (comparată, pe bună dreptate, cu cele trei graţii din perioada clasică) sau a
figurinelor din peştera Voge herd din Baden-WUrtenberg, toate manifestări ale
artei gravettiene.
Odată cu acestea sînt analizate şi primele desene incizate de la La Ferrassie,
Dardania, Franţa. .Autoarea acordă atenţie deosebită apariţiei unor simboluri, expresia unei gîndiri şi a unui limbaj în imagini, dezbătute, de altfel, şi pe baza
femeii nude cu „cornul abunden(ei" în mină, ele la Laussel, Franţa, tot din gravettian.
Capitolul 2. Arta paleoliticului superior (15.000-8,000) cuprinde păreri şi imagini despre sculpturile magdaleniene de la Mas d'Azil, Franţa realizate cu mult
realism sau stilizate cum sint cele de la Pekarna, Petersfe1s, Altamira ş.a. O dezvoltare deosebită în această vreme cunosc lucrările incizate sau pictate rupestre
din magdalenian tîrziu şi gravettian tîrziu de la Lassoo, La Pastel; Mas d'Azil,
La Pasiega, Front de Guame, Trois Feres ş.a. pe care autoarea le-a selectat cu
multă grijă pentru a sublinia evoluţia -artei sau capodoperele, semnificaţiile ei.
· O atenţie deosebită acordă autoarea sanctuarelor, a apariţiei lor, a şamanis-·
mului, a misterelor, a epifaniei pe care o îmbracă diversele divinităţi l~gate _de
cultele vfoătorilor şi pescarilor.
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care în anul 1945 intra sub cupola Academiei ca membru corespondent
.,pentru merite deosebite la promovarea clasicismului în România", putem afirma cu toată certitudinea că, chiar dacă profesorul Ştefan Bezdechi nu ar fi lăsat în urma sa decît preţioasa contribuţie la elaborarea
monumentalei colecţii Documente privind istoria României, el ar fi pe
deplin indrept[1ţit să rostească împreună cu marele poet latin Horatius:
Exegi monumentum aere perennius.
In ce mii priveşte, nu pot decît să exclam cu legitimă satisfacţie şi
mîndrie: Et in Arcadia ego! Şi eu am fost contemporan cu ilustrul căr
turar clujean Ştefan Bezdechi, dascăl stimat şi iubit de atîtea generaţii
de studenţi, exemplu de modestie şi corectitudine pentru toţi discipolii
săi, şi alături de c:ire am avut deosebita cinste să lucrez ani în şir, aducîndu-mi şi eu modesta mea contribuţie la înălţarea măreţului edificiu al
istoriei patriei.
ALEXANDRU

NEAMŢU

LA CONTRIBUTION DU PROFESSEUR ŞTEFAN BEZDECHI A LA PUBLICATION
DE LA COLLECTION DE DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DE LA ROUMAN"IE
(Resume)
Depuis 1950, !'Institut d'Histoire de Cluj a commence la publication d'un
corpus de documents medievaux concernant l'histoire de la Roumanie (XIe-XIVe
siecles). Ştefan Bezdechi etait professeur universitaire de Iangue et litterature
grecques a la retraite. 11 a ete appele ă. prendre part a cette entreprise, qui l'a
preoccupe jusqu'a sa mort.
Excellent connaisseur des langues classiques, Şt. Bezdechi maîtrisait brillamment Ie langage latin medieval et ii a puise de grandes satisfactions dan<o ce
travail. 11 a donne des centaines de traductions des documents. Dans le col lectif
de redaction ii se remarquait par ponctualite, competence et une grande modestie.
II a eu aussi une contribution decisive a Ia redaction du Glossaire de termes et
d'expressions !atins medievaux - utilise encore de nos jours.
Ştefan Bezdechi a ete un tres bon co!legue. Les collaborateurs plus jeunes
doivent surtout lui etre .reconnaissants.
Malheureusement, l'oeuvre du professeur et des autres collaborateurs n'a pas
toujours ete reconnue et appreciee a sa valeur. A la publication du corpu, on
n'en a pas mentionne le~ auteurs. malgre la demande des chefs du collectif de
respecter l'etique professionnelle. On a propose de grntifier Ies transcripteur.~ et
Ies trFtducteurs, mais la proposition n'a pas ete accepteP.
En tant qu'ancien collaborateur de ce collectif, l'auteur temoigne de la competence et de l'apport remarquables du professeur Ştefan Bezdechi.
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niei

şi să pregătească

materialul necesar în vederea

publicării

volumelor

urvnătoare«.

„Munca dificilă şi plină de răspundere (se susţinea în continuare în
recomandarea de premiere) necesitînd cunoştinţe adînci de specialitate şi
eforturi extraordinare depuse de toţi membrii colectivului, concretizată
în volumele apiirute ca şi în cele ce se află în pregătire, întruneşte, după
păre::-c:i noa,;tră, toate condiţiile cerute de regulamentul acestui fond de
premieri''.
Pe marginea acestei echitabile propuneri de premiere, responsabilul
colectivului, acad. D. ~.rodan, anexînd lista colectivului - în care numele profesorului Bezd~hi figurează la loc de frunte, deoarece (sublinia
dînsul) ,,nu toţi au acelati merit" - conchidea printre altele: ,, ... ar fi
[acesta] un prilej unic de a răsplăti munca de atiţia ani a adevăraţilor

autori".
După

cum se ştie, propunerea de premiere n-a găsit înţelegerea cula conducerea de atunci a Secţiei de istorie a Academiei, ulterior
fiind distins cu Premiul de Stat doar comitetul de redacţie. Socotim că
este cazul ca, după mai bine de trei decenii, să se spună tot adevJrul
despre contribuţia reală a Colectivului de documente din Cluj - din
care făcea parte şi reputatul profesor clujean Şt. Bezdechi - la realizarea colecţiei Documente privind istoria Rom<inieţ.
Există erori în istorie care nu pot fi apreciate ca scuzabile. O asemenea eroare credem că s-a făcut şi cu profesorul Ştefan Bezdechi, care
a fost privat (pe nedrept) cu multă uşurinţă nu numai de calitatea de coautor al colecţiei de documente medievale, dar (implicit) şi de aceea de
laureat al premiului Academiei, titlu care i se cuvenea cu prisosinţă.
După această experienţă regretabilă, pentru a nu se mai repeta asemenea situaţii de încălcare flagrantă a paternităţii unei lucrări elaborate
în colectiv, consiliul ştiinţific al Institutului de istorie din Cluj, în şe
dinţa din 25 septembrie 1957, a hotărît, în ce priveşte condiţiile în care
vor fi publicate volumele următoare ale Colecţiei de documente, să fie
adoptat principiul (etic) ,,ca fiecare să fie menţionat cu aportul efectiv
pe care l-a adus la elaborarea colecţiei". Din păcate, după cum se ştie,
şi această hotărîre a r(1mas doar un simplu deziderat.
S-a vorbit şi se vorbeşte mult - şi nu întotdeauna de către cei mai
îndreptăţiţi despre felul „cum trebuie scrisă istoria"; deşi cel puţin
tot atît de util şi instructiv ar fi să se demonstreze cu exemple concrete
şi modul „cum nu treb11ie scrisă istoria". Căci, aşa cum foarte plastic şi
convingător mărturiseşte un poet contemporan:
venită

„Istoria nu-i leagăn de împrumut
nici cameleon de promenadă;
F:a urcă din dovadă în dovadă
Şi adei,ărul e singurul l!Î scut."

Şi

La consolidarea acestui „scut" - afirmăm cu toată convingerea şi
- a 2dus o -contribuţie prestigioasă şi profesorul de pioasă
amintire care • fost Ştefan Bezdcchi, cărturar umanist în cel mo1i nobil
m~es e1l cuvîntului.
Aducind astăzi - l.1 centenanil na.şterii şi la trei d~enii de 1.i trecerea în eternitate - omal'itll nostru d• venera&ţil! ş'i rec11noş.t"i,1ţă acelui

răspunde~a
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atî't de ordin obiectiv cit şi subiectiv, pe. care le-a simţit din plin şi regretatul profesor clujean şi pe care este bine să Ir cunoască şi posteri-·
tatea. Unele dintre acestea sînt inerente unui început de acest fel, altele
ţin de domeniul eticii profesionale.

"'

Vorbind de lipsurile colecţiei, profesorul Francisc Pall, responsabilul
-adjunct al colectivului de atunci, afirma în deplină cunoştinţă de cauză,
la 3 aprilie 1955, că acestea provin „din graba excesivă, metodele de comandă şi condiţiile nesatisfăcătoare, precum şi din felul cum au fost trotaţi colaboratorii, mai ales specialiştii· de bază (dintre care, subliniem noi,
nu lipsea prof. Şt. Bezdechi) care au dus greul muncii".
Referitor la ultimul aspect, responsabilul adjunct al' colectivului observa cu obiectivitatea şi competenţa care-l caracterizau: ,,Printre lipsurile esenţiale trebuie amintit şi felul cum s-a înţeles să se rezolve problema autorilor colecţiei. Aceasta apare după cum se ştie sub numele
unui comitet de redacţie, majoritatea cărora nu lucrează efectiv sau lucrează prea puţin, fie la elaborarea ştiinţifică, fie la organizarea materialului. Autorii adevăraţi ai volumelor nu sînt amintiţi, ceea ce înseamnă escamotarea meritelor celor care au muncit cu competenţă şi devotament la realizarea lucrării.
Aceştia au fost uitaţi nu numai la premiere (de care au avut parte,
în schimb, membrii comitetului de redacţie), ci s-a căutat să se lovească
în ei cu orice prilej, creîndu-li-se (mai ales celor care au dus greul
muncii) o situaţie nejustă şi în schema de încadrare. Aluzia generică
ascunsă discret pe dosul paginii de titlu (conchidea prof. Fr. Pall), ară
tîrn;:l că volumele respective au fost întocmite de »colectivul secţiei de
istorie medie«, este departe de a rezolva just problema paternităţii colecţiei({. Responsabil ul adjunct al colectivului de documente propunea şi
soluţia pentru remedierea acestei flagrante abateri de la etica profesională: .,Această stare nesănătoasă remarca dînsul - ar trebui îndreptată fără întîrziere. Pe lingă membrii comitetului de redacţie (dar ai
unui comitet compus din istorici specialişti şi reprezentativi, care să îndeplinească sarcini concrete, de aşa natură ca să justifice prezenţa lor
în fruntea colecţiei), arătaţi pe prima pagină de titlu, să se menţioneze
pe a doua pagină de titlu (faţă în faţă cu prima) numele colaboratorilor
principali ai volumului respectiv, urmat de lista celorlalţi membri ai colectivului, care au lucrat, într-o formă sau alta, la elaborarea ştiinţifică
a publicaţiei".
Propunerea de premiere a colectivului de documente din Cluj - co-•
lectiv în care profesorul Şt. Bezdechi se afla în prim plan - făcută Academiei R.P.R. de către conducerea Institutului de istorie prin acad.
C. Daicoviciu, în deplin acord cu responsabilul colectivului, acetd. D. Prodan, aducea o confirmare indiscutabilă a punctului de vedere exprimat
de profesorul Fr. Pall.
Membrii acestui colectiv - sublinia. la 5 aprilie· 1956 directorul
Institutului ·de istorie din Cluj, acad. C. · Daicoviciu - , după cum se
ştie, au depus în ultimii cinci ani o activitate deosebit· de intensă, pricepută şi de valoare ştiinţifică, r.elLşind să · facă posibilă·· publicarea -pînă
qcum ,a şas~ volume. de documente medievale privind istoria Transilva-'
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Cine va r,1sfoi, cu aten'.ie şi riibdare, arhiva Institutului de istorie
din Cluj (materialul privitor la activitatea colectivului de documentemedievale. din perioada 1950-1958), va întîlni la tot pasul numele profesornlui Ştefan Bez::iechi, fiu,u;·înct pe sute şi sute de traduceri de doe1imente latine, elaborate c~1 multă acrib:c ştiinţifică şi, după cum se pare(dl:î ur:21e intercalări), bătute direct la maşină. Cercetarea atent,1 a acest0r ~'"aduc·'::·i, c:i şi a alto, nnm1sc:rise, permite pătru:-idcrea în Jabor,1.torul intim de cercPtarc al n,arelui clasicist, care - p:-esupt:nem - :';i
redacta unele studii di;-ect în li!:lb:.i latină.
lVkmbrii mai vechi ai colectivului de documente - de acum peste
trei dccen:i şi jumătate - îşi vor aminti cu plăcere şi veneraţiune depa:-ticl;J~,t'a ::mi în şir, cu regularitate de ceasornic, a profesorului Ştefan
Bezdecr.i b şedinţele de lucru ale colectivului din fiecare sîmbătă, conduse cu înaită competenţă de venerabilul istoric David Prodan, avînd ia
ordinea de zi problemele complexe şi dificile ale pregătirii 7n cole ''.,·11
bl).ne condiţii a materialului documentar pentru tipar. Personalitate de
înalto. ţinuti'1 ştiinţifică, profcrnrul Ş:efan Bezdechi participa cu pasiuil'e
şi competenţă dar şi cu o modestie exemplară - la discuţiile, c!e
multe ori aprinse, c~ se purtau în jurul celor mai spino:ise probleme.
legate de traducerea adecvată a unor termeni şi expresii latine, în scopul
red;}rii cît mai fidele a ~ensului din original. În această ordine de idei.
putem afirma cu toată certitudinea c,i, la elaborarea şi definitivarea
pentru tipar a Glosarului de termeni şi expresii latine din documentele
medievale, profesorul Ştefan Bezdechi a avut o contribuţif' suh~tanţiaJ:1 .
Totodată se cuvine să subliniem c1.1 toată gratitudinea
Cel
magistrul
Şt. Bezdechi era de o generozitate şi receptivitate rar întilnite, răspun
zînd cu promptitudine la toate solicitările celor mai puţin iniţiaţi în tainele limbii latine. Personal rămîn recunoscător marelui învăţat clujean
pentru tot cc mi-a împărtăşit, ani în şir, din vasta şi preţioasa sa experienţă în domeniul studiilor clasice.
Datorită unei munci intense, la care marele dascăl clujean a avut
incontestabil o contribuţie de prim rang, au apărut, în perioada 19501956, şase volume masive de Documente privind istoria României seria
C. Transilvania (1075-1350), iar alte cîteva volume se aflau în pre~ă
tire, materialul fiind transcris şi tradus pînă la începutul secolului al
XV-iea.
Pregătirea şi publicarea unui număr atît .de mare de volume dedocumente - apărute în această colecţie în curs de numai cîţiva ani constituie fără îndoială o realizare mare în istoriografia noastră. Colecţia venea să umple într-o măsură însemnată lacunele documentării noastre cu privire la epoca feudală.
Experienţa cîştigată în acei ani de colectivul de documente din Cluj
a fost valorificată de generaţia de cercetători care a urmat, creîndu-seastfel condiţii favorabile pentru continuarea colecţiei într-o formă îmbunătăţită, pe fondul moştenirii din anii 1950-1958, fapt care a stat la
baza colecţiei Documenta Romaniae Historica, din care au apărut trei
volume (X, XI, XII).
Desigur, pe parcursul dificilei activităţi legate de publicarea co.lecţiei Documente privind istoria Rom.âniei. la care şi-a adus din plin
&10ntribuţfa profesorul Ştefan Bezdechi s-au ivit greutăţi şi lipsuri„

CONTRIBUŢIA PROFESORULUI ŞTEF AN BEZDECHI
LA PUBLICAREA COLECŢIEI „DOCUMENTE PRIVIND
ISTORIA ROMÂNIEI"

Vorbind despre necesitatea publicării unor corpora de documente în scopul lărgirii bazei documentare, academicianul C. Daicoviciu conchidea pe bună dreptate: ,,Numai operînd pe un vast material documentar, şi numai avînd o privire de ansamblu asupra acesteia, se pot trage
concluzii viabile de ordin istoric, fără riscul dezminţirii la tot pasul prin
ivirea unui material ignorat." Acelaşi reputat istoric făcea să răsune
coram. populo, sub cupola Academiei, avertismentul testamentar privitor la misiunea istoricului: ,, ... istoricul este dator nu numai să spună
adevărul, ci el trebuie să spună tot adevărul!" Şi am mai adăuga noi
- să-l şi apere cu toată fermitatea, dat fiind faptul că încă anticii socoteau că „adevărul este sufletul istoriei" (veritas animus historiae est).
înfiinţarea în anul 1950 - în cadrul Institutului de istorie al Filialei
din Cluj a Academiei - a unui colectiv însărcinat cu publicarea colecţiei de documente medievale (din sec. XI-XIV), în primul rînd inedite,
dar şi a celor edite, aflătoare în ediţii greu accesibile sau greşit publicate, răspundea aşadar unor deziderate fundamentale ale istoriografiei,
fiind 1.m adevăr axiomatic faptul ,;că nu există istorie în afara documentului·'.
,
Era vorba de publicarea acestor documente în traducere ştiinţifică
.,într-o limbă accesibilă", dîndu-se numai o mică porţiune în limba originală (latină). Intocmirea unei asemenea colecţii trebuia să fie şi a
fost - o şcoală pentru pregătirea cadrelor de cercetători.
Din lipsă de cadre suficiente (şi bine pregătite), colectivul nu a putut
începe munca decît cu vreo cinci membri. A fost nevoie să se recurgă
la sporirea şi organizarea colectivului cu persoane competente din afară.
Printre primii solicitaţi să-şi aducă contribuţia la realizarea acestei complexe şi dificile opere arheografice a fost şi profesorul Ştefan Bezdechi.
Reputatul clasicist clujean avea să constituie chiar de la început un adevărat stîlp de rezistenţă al subcolectivului de traducători, atît prin erudiţie, competenţă şi probitate, cît şi prin pasiunea, conştiinciozitatea şi
devotamentul cu care s-a dăruit acestei munci dificile şi ingrate, pînă
în momentul trecerii în nefiinţă.
La acea dată profesorul Ştefan Bezdechi se afla în pragul pensionării, după o prestigioasă activitate didactică şi ştiinţifică de peste trei
decenii. depusă în cadrul Facultăţii de Filologie de Ia Universitatea Daciei Superioare, unde conducea catedra de limbi clasice*.
• Pt'ntru această perioadă de activitate vezi şi Fondul familial de document~, .
arhiva - personală a prof. Şt. Bezdeclii, aflătoare la Arhivele Statului dm CluJNapoca; conţine 14 dosare şi trei plicuri cu fotografii.
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LA VIE ET L'ACTIVITI~ DE

ŞTEFAN

BEZDECHI

(Resurne)
On tache d'esquisser la vie et l'activite de Ştefan Bezdechi (188!1-1958), pro-fesseur de langue et litterature grecques ;1 l'Universite de Cluj (1919-1%1). II est
ne ,i Ploieşti et a fait ses etudes universitaires a Bucarest. C'e~t d'une manie,e
rernarquable qu'il maitrisait Ies langues classiques et quelques langues modernes.
II a travaille quelques annees comme professeur de Iycee et a passe deux semestres en tant qu'etudiant a l'Universite de Berlin. Entre 1916-1919 ii a vecu
a Copenhague, ou ii a appris les langues scandinaves. En 1920 il a passe son
doctorat.
A partir de 1919 Şt. Bezdechi a fonctionne comme profe<;seur fi l'Universite
de Cluj. 11 s'est avere un grand connaisseur de la langue et de Ia culture grecques·
et s'est affirme comme un professeur d'exception. II a renciu c.Je g-ranc.Js services
dans l'oeuvre de popularisation de la culture classique pa, de; r·,,nfr-rcncc::;, des
publications, des traductions et des prefaces. II a traduit ele nombreuses oeuvres
Iitteraires et philosophiques de I'Antiquite et de l'epoque byzantine. II a fait egaJeme11t des recherches philologiques de grande val.eur sur des textes antiques.
En 1945 il devient membre correspondant de !'Academie Roumaine.
On ne possede pas encore une bibliographie de Şt., Bezdechi. Beat1coup de
ses manuscrits sont perdu..s. 11 a continue ,'i ecrire et ,i traduire mcme apres avoir
pris s,a retraite, jusqu','I sa mort. Il projetait la traduction integrale de l'oeuvre
de Platon et d'Aristote.
Le professeur Bezdechi a ete apprecie pour son humanisme, sa delicatesse
d'âme et son attitude genereu«'. II a ,'>te doyen et vicedoven de la FaruJ.t<> ainsi
que directeur de l'lnstitut d'Etudes Classiques de Cluj. M!!is, nature modeste et:
timide, il ne s'est pas affirme dans la vie sociale de l'epoque, ne s'est
µas enrichi, n'a pas acquis de titres pompeux. II a ete peu connu dans Ie p:iys et
a l'etranger, car ii n'a fait aucun effort en ce sent,
II faut que l'oeuvre de Ştefan Bezdechi soit aujourd'hui connue et appreciee
comme elle le merite.
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yedea acum. lvmina tiparului, îndeosebi din filosofii antici - dar şi din.
Nicolaus Olahi.l&, Erasmus ori Thomas Morus. Unele i s-au tipărit ('lbia
postum. Editurile îl cunoşteau şi..:l solicitau23 . O altă latură, nouă, a constit'ctit-o colaborar~a la colectivul însărcinat cu traducerea şi editarea
documentelor medievale privitoare la istoria noastră. Era un cîmp de
cercetare cu totul nou, care punea probleme lingvistice şi culturale nebănuite. Cu o tinereţe spirituală uimitoare, Ştefan Bezdechi s-a implicat
în această muncă, izbutind să afle satisfacţie în tălmăcirea acestui lim}?aj
straniu, neîntîlnit încă.
Boala i--'a impus grele suferinţe în 1.\ltimele săptămîni. S-a stins din
viaţă la 25 martie 1958, cu puţin înainte de a împlini 70 de ani2 4 •
Documentele ajunse pînă la noi conturează tabloul moştenirii materiale lăsate. Este ridicol de mică: bunuri în valoare de 2.500 lei, între
care un loc mare ocupă un iatagan (amintire de familie) şi o maşină de
scris. Se mai adăuga o parte dintr-o casa25 . Dar adevărata valoare o constituia biblioteca sa, al cărei inventar s-a păstrat: 448 cărţi şi 56 manuscris.e26. I;'entru aceste bunuri, fără nici o atenţie la valoarea lor spirituală, s-au judecat moştenitorii (un frate şi soţia), într-o meschină dispută. Ambii, greu strîmtoraţi materialiceşte, au risipit partea de bibliotecă şi manuscrise ce le revenise.
Adevărata· moştenire a lui Ştefan Bezdechi nu este aceasta. Ea se
constituie din valorile spirituale, imposibil de evaluat în bani, pe care
le-<1 produs cu ~rnicie proteica lui activitate. Şi ea aparţine, firesc, tuturor, societăţii noastre şi culturii universale.
Nu trebuie să risipim această avuţie.
Comemorarea centenarului naşterii marelui cărturar trebuie să ne
facă atenţi asupra necesităţii de a valorifica aşa cum se cuvine adevă
rata sa moştenire. Nu l-am putea onora mai frumos decît cunoscîndu-i şi înţelegîndu-i opera. O bibliografie a sa şi reeditări critice ale
principalelor sale scrieri 2 î sunt absolut necesare. Ca şi reeditări periodice
ale traducerilor marilor autori eleni. Dar, mai ales, este necesar ca slujitorii de azi ai literelor antice, cercetătorii de orice fel ai antichităţii, să
revină periodic la scrisul înaintaşilor în acest domeniu, la mesajul cultural pe care ei ni l-au adus din antichitate. Iar între acestia un loc de
frunte· a ocupat şi va ocupa mereu Ştefan Bezdechi.
. '
RADU ARDEV AN
2 J S.B., dosar V.
~,·. :5': ?bi~~~Si.ln~ III (f. 6) şi XIV.

·: • ,. 26 ,

S,B.;: dosar VI-,29 f.

.un început îl constitu.ie v?lu~ul citat _al lui Şt. Bezdechi, întocmit şi adC!E, ,Y7romF~ .~1~)(:a9p (~1te_aza _ŞI. cele mai multe luq:ări ale pr:oţei,oruJui clu-
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ferm al unei table de înalte valori morale şi estetice, rezultate tocmai din
erudiţia iscoditoare. Cultura antică, în accepţiunea ei cea mai cuprinză
toare, era tratată nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc de umanizare
progresivă a receptorului ei, ca o cale măreaţă spre apropiere şi conlucrare între oameni, între sensibilităţi şi epoci diferite. Valorile clasice,
verificate prin testul bimilenar, pot şi trebuie să constituie temeiul solid
la care să se raporteze creaţia modernă, oferă spiritului o armătură şi
criterii valorice. Este poziţia pe care s-au plasat întotdeauna cei mai mari
şi mai buni slujitori ai culturii universale, clasicişti ori neclasicişti. E<;te
şi perspectiva care dă justă măsură efortului şi intenţiilor lui Ştefan
!Bezdechi, ca traducător şi popularizator al culturii elene în spaţiul spiritualităţii noastre.
Acum, cînd aruncăm o privire retrospectivă asupra acestei munci
şi acestui crez de o viaţă, trebuie să vedem şi limitele activităţii profesorului. A slujit şcoala şi cultur_a clasică cu înaltă competenţă, dar n-a
ştiut să o impună ferm în faţa contemporanilor săi. Nu era o fire de luptător. Este interesant de observat că vreme de două decenii n-a avut
ac;istenţi. Poate că schemele universitare, foarte restrînse, nu permiteau
atunci angajarea unor noi cadre, dar poate că şi magistrul însuşi n-a· insistat pentn1 acest lucru. Tineri merituoşi, formaţi în preajma lui, s-au
îndreptat mai curînd spre literele latine ori spre arheologie, fascinaţi şi
de ~sonalitJţile unor dascJli precum Teodor Naum, G. G. Mateescu
orCC. Daicoviciu. Modestia imensă - şi în fond atît de lăudabilă - a
lui Ştefan Bezdechi l-a împiedicat să fie un adev,1rat maestru şi şef de
şcoală şi poate că are partea ei de vină dacă Clujul nu a avut o adevă
ratc"i şcoală de studii elene. Abia în ultimii ani de activ•ate a dispus de
preparatori şi asistenţi în specialitate; însă desfiinţarea catedrei, în 1951,.
a curmat aceste începuturi. O altă slăbiciune a constat în atenţia redusă
acordată limbii, studiilor lingvistice. Ca savant, Ştefan Bezdechi a fost
cunoscut şi apreciat în lumea academică de pretutindeni, dar numărul
1ucrărilor sale tipărite în limbi de circulaţie este dec;tul de mic. A călă
torit puţin şi participarea sa la manifestările ştiinţifice internaţionale
- spre deosebire de cea a unor colegi mai puţin merituoşi - a fost firavă. Recunoaştem, iarăşi, un suflet delicat, munC'it mereu de îndoială
nsupra propriei valori. de nejustifi<'ată subapreciere Un d,?sc:.il ni Universităţii clujene afirma că „modestia este cancerul conştiinţei" 22 ; dacă
este aşa, atunci Ştefan BezdPchi a suferit foarte mult de acest cancer.
Anii refugiului n-au întrerupt m11nca profec;orului. J<:a a <'rmtinuat,
cu valenţe şi direcţii noi, după război. In anul 1951 Ştefan Bezdechi
se apropia de pensie. Tot atunci, Ministerul Invăţămîntului 1 1 ăsea de cuviinţă să renunţe la studierea limbilor şi culturilor clasice. Pensionarea
profesorului Bezdechi a coincis cu desfiinţarea catedrei pe care o slu~ise toată viaţa. Studiile clasice intrau într-o criză prelungită, al cărei
deznodămînt el nu avea s:1-l mai vadă.
Ultimii ani ai lui Ştefan Be.zdechi s-au scur-; ~uh ~cmnul bolii şi.
uij:ior m;.1tcriale. Dar a continuat s.."t luc1't?ze. Nt.:mern~lSţ' trnduceri vor
!."~ ,-\finnaira ..iparţint- pnif. rlr. tlric. T1,li.1n
Vo1seu-;1:,ru, mun:·1 \•remcdisckpl.inci H..itliu/c1gie> ia J.M.F. Cluj.
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t1.1ral, literatura elenă. Şi le-a făcut cu spirit şi sensibilitate de artist;
el însuşi scria uneori versuri, iar traducerile din lirica antică dovedesc
nu doar erudiţie, ci şi talent poetic. La fel, numeroasele traduceri din
pr,oză ori din teatru. Dar l-a interesat în egah'i măsură filosofia. A tradus din Platon ~i Aristotel, tinzînd spre un corpus complet al operelor
platonice. Mull.j atenţie a acordat şi scrierilor tîrzii, din zorii evului mediu: !'tau mărturie trad11cerile excelente din Ioannes Chrysostomos, Ni.
cephoros Gregoras, Nonnos, Vasile cel Mare. Numeroase fragmente de
traduceri, unele păstrate, altele doar semnalate, dovedesc acelaşi efort,
acelaşi ţel. Pc acest tărîm, rolul lui Ştefan Bezdechi în cultura românC!
este uriaş. El a şi fost recunoscut ca atare: Acâdemia Română îl primea
în rîndurile ei tocmai „pentru promovarea clasicismului în România".
In acelaşi sens se înscrie şi efortul său spre studierea clasicismului în
cultura român::i; înrer.istrăm aici traducerile şi monografia despre Nicolaus Olahus ori editarea cronicii lui Naum Râmniceanu.
Dar magistralul c•.moscător al antichităţii clasice nu rămînea prizonierul propriului s:'iu domeniu. Dimpotrivă: profesorul Bezdechi în~elegea clasicismul ca un instrument formativ de prim rang, capabil a modela spiritul şi sC"nsibilitatea omului modern întru o umanitate superioară. Cunoaşterea valorilor eterne ale antichitc'iţii îi oferea, între altele,
o solidă bază estetic,1, de pe care se apropia de întreaga cultur{1 modernă. Şi trebuie spus cii a fiicut excelente traduceri şi dir: literaturi europene moderne. lndeo-;cbi din neogreac,1 (o „Antoloriie n liricii nMrrreceşti" alături de cea a liricilor eleni antici), dar şi din literatura daneză
şi, ocazional, din norvegian[! ori suedeză etc. Urmiir2a cu atenţie viai.a
literară, romfm:1 şi strliină, nimic din lumea literelor nu-i riimînea străin.
Publicistica lui este foarte vastă şi atinge domenii variate. Unele
articole se referă la probleme de actualitate ale vieţii culturale şi tmivc'rsitare. Cele mai multe vizează însă cultura antichităţii şi, adeseori, receptarea ei în spiritualitatea modernă. Rolul lor în deschiderea omului
de azi spre valorile trecutului rămîne considerabil.
O bibliografie a lui Ştefan Bezdechi rămîne încă un piHm degiderium. Şi totuşi, ea ar fi cît se poate de necesară. Şi ar trebui să la în
co:-isideraţie şi numeroasele lui manuscrise inedite, unele din nefericire
pierdute pentru totdeauna ...
Pe acelaşi teren, cel al îmbogăţirii sufletului compatrioţilor săi prin
cultura clasică, s-a plasat şi activitatea sa de conferenţiar. Învingîndu-şi
timiditatea, profesorul Bezdechi a înţeles nevoia de a coborî în rîndurile
auditoriului larg, de a-i vorbi pe înţeles, de a-l îndruma spre marile valori culturale cu cuvinte simple, pornite din inimă. A ţinut conferinţe
sub egida „Astrei", ori mai ales a „Extensiunii universitare". Fără a fi
prea numeroase, conferinţele sale erau foarte dense, bogate în fapte, dar
mai ales în gînduri şi atitudini. Avem unele mărturii despre puternica
impresie pe care profesorul o lăsa ascultătorilor, nu atît prin farmecul
persoanei sale, cît mai ales prin conţinutul demersului intelectual 21 •
Toate formele' activităţii lui Ştefan Bezdechi pun în lumină un savant specialist, dublat însă de un spirit sensibil de artist. Dar ambele
ar -fi fost nedes{1vîrşik dacă nu le-ar fi însoţit cugetiltorul, promotorul
~i

N. La,cu, o:>. cit., p. 358.
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ori primele secole ale lumii bizantine. S-a străduit· să aropere · întreag~
p'"oblematică predînd alternativ anumite perioade, astjeJ incit studenţi~
~ă poată cunoaşte, de-a lungul a 4 ani de studii, toată această materie:
însă rolul precumpănitor revenea seminarului, căruia îi şi acorda o dui
rată de două ori mai mare; aici funcţiona adevărati..11 „atelier", în care
studenţii erau deprinşi să-şi pună în valoare disponibilităţile, să lucrez~
singuri: 3 • Din aceste seminarii s-a născut şi un „Cerc al traducătorilor",
care îi grupa pe cei mai valoroşi studenţi. Şi nu puţine personalităţi ale
literelor clasice din România s-au format în aceste seminarii 16 •
Un obstacol grav în· calea muncii sale, adeseori reliefat cu durere.
era slaba cunoaştere a limbii greceşti de către studenţi; mulţi trebuiau să
pomeaseă de la zero. Invăţămîntul clasic din România interbelică era
apreciat, chiar de factorii de decizie ai acelei epoci, ca deficitar17 • Poate
că acestei nevoi i-a răspuns Ştefan Bezdechi prin introducerea, din al
patrulea an de profesorat, a unui proseminar pentru începători, unde
se făceau traduceri şi retroversiuni cu specială pondere pentru sintaxe)
(punctul slab al învăţămîntului clasic liceal) 1R. Remedh1l. chi::ir dacc'i doar
partial, a dat roade. În general, absolvenţii clujeni se descurcau strălu
cit la catedre, ducind mai departe renumele facultăţii. Fireşte, aceste
reusite trebuiau să uşureze şi munca profesorului, cu noile generaţii de
studenţi.

Cîteva manuscrise încărcate de adnotări dovedesc rigoarea cu care
profc<;orul Bezdechi îşi pregătea cursurile. Deşi orientat c·.1 precădere
spre literatură, atingea mereu şi problemele generale de cultur.:l şi chiar
de viaţă social-economică a lumii antice 19 • Înţelegea nu doar necesitatea
de-a explica fenomenul cultural şi literar pornind de la viaţa materială,
ci şi faptul că tocmai accesul larg la cultura unei epoci trecute permite
buna înţelegere a realităţilor ei economice, sociale, instituţionale.
Dar Ştefan Bezdechi s-a simţit cu adevărat în largul său la masa
de scris. Opera scrisă lăsată în urma lui este impresionantă 20 . Întîlnim
aici preocupările unui savant clasicist, care a lăsat studii 'cEcmeinice şi
ediţii critice ale textelor antice. Dar un loc chiar mai mare ocupă gînditorul, comentatorul cultural al acelor texte, interpretul sensibilităţii
şi reflecţiei celor vechi pentru oamenii epocii noastre. A făcut, cu rară
competenţă şi dc"iruire, această treabă delicată, veşnic necesară, atît în
studii introductive şi prefeţe, cit mai ales într-o vastă operă publicistică,
în coloanele marilor reviste de cultură. În sfîrşit, poate locul cel mai
important din scrisul său revine traducerilor. Conştient de realitatea
tristă a slabei cunoaşteri de către români a marii literaturi antice, şi-a
îndreptat toate efor.!_urile spre traducerea şi popularizarea clw,icilor antici în România.
N 11 vnm f'n11mera aici titlurile traducerilor sale. Ajunge dacă reamintim că îmbrăţişează cele mai diferite scrieri şi perioade. A tradus şi din
bti!1~'i. îndeosebi din Ovidiu. Dar cele mai multe traduce!i privesc, na1:,
16

17

1s
19
20

rr.

supra, nata 6.
N. Lascu, In memoriam, în voi. Şt. Bezdechi, op. cit., p. 356-357.
Ibidem, p. 356.
Cf. supra, nota 6.
S.B., do~ar I. f. 8-30, 33-42; dosar IV, f.. 1-36. 105-Il!J.
O bib 1iografie incompletă în S.B., do~ar II, f. 1-5, 7u.
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spre politicii; a demisionat din partid în 1928, adică c~iar atunci cind
naţional-ţărăniştii ajungeau la putere!1°
Anii 9are au urmat par privitorului de astăzi extrem de liniştiţi.
Viata profesorului Ştefan Bezdechi n-a mai cunoscut evenimente zgumo~oase. În timp ce unii colegi acumulau onoruri răsunătoare ori funcţii
cu 'Lttu;-i pom 1Joast\ el se închidea tot mai mult în munca lui, fără altă
dorinţă decît de a şi-o îndeplini cît mai bine. Cei care l-au cunoscut au
riJ!"l~a, cu amintirea unui om scund şi firav, modest şi discret, care nu
d:'!dea nlci o atenţie eleganţei vestimentare, foarte puţin prezent în viaţa
social-mondenă: Nu era un orator, iar la catedre} nu manifesta nici
o
exigenţă excepţională. Impunea tuturor, colegilor şi studenţilor deopotrivă, prin cultt::·a şi cunoştinţele sale, dar mai cu seamă prin imensa
delicate~e ~ufletea..,că, prin bunul simţ şi omenia pe care, firesc, le dovedea clip:1 de clip}.
A fost numit „director al Seminarului de Filologie Clasică", revenindu-i deci îndrumarea acestui învăţămînt în Universitate. In 1931--:1932 a fost decan al Facultăţii de litere şi filosofie, apoi - reales în
fiecare an - -- prodecan pînă în 1938. A fost membru marcant al „Astrei"
şi al Comitetului de lectură al Teatrului Naţional din Cluj 11 . A primit
,,medalia jubiliară': a Universităţii, ,,Răsplata .nuncii pentru învăţămînt"
clasa I (1930) şi „Coroana României" gradul de cavaler (1938)1 2 • Cînd
Institutul de Studii Clasice din Cluj (singurul de acest fel din România)
a căpătat form,1, el a fost primul său directori, 3 _ Mult mai tîrziu, la 30
mai 1945, avea să-~i vadă încununată întreaga activitate prin titlul cel
mai înalt la care s-a ridicat şi care, desigur, îi va fi adus cea mai mare
bucurie: membru core:opondent al Academiei Române, la Secţiunea Literară 14.

Aceste titluri, expresie a preţuirii de care s-a bucurat în lumea acaclemic,1, confirmau o activitate profesională extrem de laborioasă, vastă
şi multiplă. Anii interbelici au fost pentru profesorul Ştefan Bezdechi
şi cei mai rodnici, era la apogeul forţei creatoare, iar dificultăţile
nu
făceau decit să-l incite mai mult. Dar activitatea sa a continuat, pe aceleaşi mari coordonate, şi mai tîrziu, chiar şi după
pensionare, pînă în
ultimele clipe.
Vom încerca s:..o conturăm în cîteva cuvinte.
Fireşte, trebuie să avem mai întîi în vedere profesorul. Ştefan Bezdechi a predat limba şi literatura greacă din 1919 pînă în 1951, activitatea[ sa didactică suprapunîndu-se cu perioada de existenţă a acestei catedre la Universitatea clujeană. Documentele păstrate dovedesc că a
.:icordat atenţie deosebită literaturii elene, culturii şi filosofiei Greciei
vechi. Nu a fost niciodată un lingvist. In general, cursul s,1u principal
trata istoria literaturii greceşti, iar seminarul era axat pe lecturi ş: interpretări din clasicii antici. Această literatură greacă Ştefan Bezdechi
· o· vedea în sens cît mai larg, de la Homer şi pînă la scrierile patristice
S.B., dosar III, f. 8.
Cf. supra, nota 6.
1 ~ lhidem; S.R., do,ar III, f. 9-10.
13 Cf. supra, nota 6 (anuarul pe 1930).
1 : S.LJ., dosar II, f. 6.
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putea reveni în ţară. Aşa că a trebuit să rămînă în Danemarca, trăind
din lecţii de limbi străine; ocazie cu care a învăţat daneza şi celelalte
limbi scandinave. Le-a învăţat destul de bine pentru a traduce din ele
în română importante opere literare.
Cînd s-a înfiinţat legaţia română de la Copenhaga, Ştefan Bezdechi
a fost angajat ca interpret. Scăpat de grija traiului zilnic, a rămas în
această funcţie pînă în 1919, folosindu-şi timpul pentru a continua studiile sale favorite, dar şi pentru traduceri din şi în limbile nordice. A
tradus în daneză „Chestiunea Dobro~ei" de N. Iorga, document de propagandă pentru România. Şi, desigur, tot acum ~i-a desăvîrşit documentaţia pentru viitorul doctorat.
în 1919 a plecat în Belgia, la un frate de-al său stabilit acolo. Timp
de 6 luni a trăit din economii, pregătindu-şi cu febrilitate teza de doctorat. între timp mai cizela traduceri din lirica greacă. Nu prea ştia încotro s-o ia, cînd iată că maestrul său, Vasile Pârvan. îl cheamă grabnic
în ţară. I se oferea postul de profesor de limbă greacă la nou-înfiinţata
Universitate românească din Cluj.
Din 1919, Ştefan Bezdechi s-a stabilit la Cluj, unde avea să rămînă
toată viaţa. Tînăra Univecsitate a Daciei Superioare îi încredinţa catedra
de limbă elenă a Facultăţii de Litere şi Filosofie, ca profesor agregat
stagiar. Avea atunci 31 de ani. Va sluji cu credinţă Universitatea şi catedra, inclusiv în anii războiului şi ai refuqiului, pînă la pensionare
(1951). Munca intensă şi calitatea realizărilor sale l-au îndreptăţit curînd
să devină agregat definitiv (1924), apoi profesor titular (1926) 6 • între
timp a survenit strălucita susţinere a examenului de doctorat (14 octombrie 1920) la Universitatea din Bucureşti, în faţa unei comisii prestigioase (D. Onciul, D. N. Burileanu, D. Evolceanu, I. Valaori. V. Pârvan).
Subiectul tezei sale trata Autenticitatea Filipicei a IV-a (Demosthenis
Philippica quarta)1. Ea l-a consacrat definitiv pe Ştefan Bezdechi printre
filolo.qii noştri clasici de înaltă ţinută.
în aceeaşi perioadă înregistrăm alte cîtf'va evenimente importante
pentru existenţa lui. Mai întîi, stagiul de bursier al Şcolii Române de
b Ro:i,a (1923-1924) - din cc1re vor rezulta. printre altele, douii valor0.asn lucrări ştiinţificeR_ Apoi, în 11 septembrie 1924, căsătoria cu Hermina Şoimuş 9 • Nu au avut copii. Trebuie observat că soţia, o exceleRtă
gospodină, n-a avut nici instruirea nici interesul pentru a putea aprecia
preocupările intelectuale ale soţului ei. În sfîrşit, un scurt episod „politic":· la îndemnurile unui prieten, coleg de facultate, Ştefan Bezdechi
se înscrie în Partidul Ţărănesc, cu puţin înainte de fuzionarea acestuia
cu Partidul Naţional din Transilvania (vara 1926). Cu umor, nota mai
tîrziu că „activitatea lui politică" s-a rezumat la plata cotizaţiilor şi prezenţa la unele şedinţe. Firea lui timidă şi onestă nu-1 îndemna deloc
G Informaţii precise apar în Anuarnl Universităţii din Cluj, tipărit regufat înr
tre 1920 şi 1940.
" SB .. dos;ir III, f. 16.
" Ioannes Chrysostomos et Plato, în EDR, I, 1923, p. 291-337; Nicephori Gre•ţjorr·r• c,iistulae XC, în EDR, II, 1D24. p. 239-377.
" s.n .. dosar XTV, diferite acte şi copii.
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Căci aşa a revenit la Ploieşti, unde a absolvit liceul în 1907. lncă de pe
acum îşi uimea profesorii cu dorinţa permanentă de instruire, volumul
şi calitatea lecturilor, dar mai ales uşurinţa cu care învăţa limbi străine.
Deja, greaca veche şi latina îi deveniseră cît se poate de familiare.
Pentru a se întreţine, el~vul Ştefan Bezdechi trebuia să dea meditaţii copiilor din familiile înstărite. La absolvirea liceului, perspectivele
erau . sumbre: familia nu avea mijloace să-l trimită la facultate.
O simplă întîmplare · a făcut ca atunci să se pună în concurs o bursă la
facultatea de litere din Bucureşti, secţia clasică. Ştefan Bezdechi a cîş
tigat detaşat concursul. Soarta alesese bine: tînărul atît de dotat şi muncitor îşi întîlnise vocaţia.
La facultate a avut parte de o pleiadă de mari dascăli, care au contribuit hotărîtor la formarea lui ca specialist. N-au lipsit nici diferendele
cu aceştia, căci tînărul student se dovedea exigent şi critic faţă de munca
din facultate. Dar profesorii au ştiut să aprecieze corect personalitatea
turbulentă a discipolului lor. Îndeosebi Vasile Pârvan, tînărul profesor
de arheologie, cel care avusese cea mai aprigă dispută cu Ştefan Bezdechi, l-a încurajat şi ajutat mereu. De altfel, tînărul Bezdechi, în ciuda
staturii foarte mici şi a sănătăţii precare, muncea intem şi n"ispur.dea
strălucit aşteptărilor magiştrilor. A absolvit facultatea în
anul 1911.
maqna cnm laude; vorbea fluent franceza, germana, enPleza, itFlliar„J. şi
latina, cunoştea la perfecţie greaca, se descurca în alte cîteva limbi europene, dar - mai ales - pătrunsese temeinic cultura şi spiritualitatea
lumii clasice şi-i simţea plenar importanţa pentru făurirea profilului spiritual al lumii moderne.
Sănătatea şubredă nu-i permitea să satisfacă serviciul militar; a fost
reformat la o lună după încorporare. Acum, pentru Ştefan Bezdechi începea lupta dificilă pentru a-şi afla un loc de muncă, un loc în care
cunoştinţele şi valenţele sale să-şi poată găsi preţuirea cuvenită. Nu era
tocmai uşor; perspectivele oferite absolvenţilor de studii umaniste nu
erau prea încurajatoare. Timp de trei ani a funcţionat ca profesor secundar suplinitor, la liceul din Ploieşti unde studiase şi la diferite licee
din Capitală. Preda limbi clasice şi limbi moderne, după cum se cerea.
Dar n-a dezarmat. S-a străduit mereu să menţină vie legătura cu facul..;.
tatea, singurul cadru în care putea activa un tînăr doritor să facă şi altceva decît profesorat de rutină. Vasile Pârvan l-a sprijinit energic. Şte
Jan ·Bezdechi a primit în 1913 postul de „asistent onorific" al fostului său
profesor, la catedra de Istorie antică; de fapt, era însărcinat cu un curs
special de limbă elenă pe lîngă seminarul magistrului. Era o muncă .frumoasă, în care tînărul absolvent s-a remarcat imediat, dar postul
era
.,onorific", adică neremunerat. Trebuia să trăiască din supliniri pe
la
diferi.te licee. Oricum, se stabilise în Bucureşti şi putea urma ,,cursurile
de seminar pentru doctorat" ale lui Vasile Pârvan.
In anul 1914 a cîştigat concursul pentru o bursă de studii clasic2 la
·Bedin. Dar n-a putut pleca decît în 1915. In capitala Germaniei, pe
atunci una din capitalele mondiale ale literelor clasice, a audiat cursurile şi s2minariile celor mai mari specialişti ai epocii. Dar, după două
semestre, a trebuit să plece în Danemarca, spre a-şi reface sănătatea
(vara, 1916). În Germania foametea şi tuberculoza luau proporţii ameninţătoare. După intrarea României în război, Ştefan Bezdechi nu mai
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Documentaţia care stă astăzi la dispoziţia cercetării pentru a se reconstitui viaţa şi
.act1vitatea marelui cărturar Ştefan Bezdechi

este în general sărac,-1 şi discontinuă. Puţine
acte au ajuns pînă la noi1, iar materialele publicate (anuare universitare, notiţe biografice
etc.) sunt extrem de laconice. Profesorul însuşi,
fii"e modestă şi discretă, n-a vorbit despre sine
<lecit arareori şi numai în general, autobiografiile sale (cîte s-au păstrat) nu cuprind decît
problemele şi scrierile importante, lăsînd la o
parte frămîntările cotidiene şi activităţile p1;1ralele. Ca atare, orice încercare de a însuma
acum, în cîteva pagini, un portret al savantu1ui nu poate fi decît parţialu.
Ştefan Bezdechi s-a născut la 24 aprilie
1888, în oraşul Ploieşti2. Dar familia lui (aşa
cum arată şi numele) coboară din imigranţi roŞtefan Bezdechi
mâni macedoneni. Strămoşii lui au trăit în sa(1888-1958)
tul Vodena din Grecia; rude colaterale apar la
începutul secolului nostru atît în Macedonia (Vodena, Livezi) cit mai ales.
in Cadrilater (Arabagilar, Asfatchioi, Gramostea)3. Nu ştim care reprezentant al familiei şi cînd anume s-a stabilit în nordul Dunării. In orice
<:az, părinţii săi (Mihail şi Mina) figurează în actul de naştere ca persoane „de protecţiune română" 4 •
Familia viitorului profesor era nevoiaşă. Ştefan fusese al cincilea
·din cei nouă capii ai lui Mihail Bezdechi. meseriaş pantofar. Copilul a
crescut printre greutăţi şi lipsuri5. La şcoala elementară nu a strălucit .
CaJităţile lui deosebite ies la iveală în timpul studiilor liceale. Conştient
·de dificultăţile materiale în care ~e zbătea familia, Şt. Bezdechi a în-cercat (1902) să obţină o bursă la Şcoala de Comerţ din Bucureşti. N-a
reuşit iar acest insucces poate fi socotit fericit pentru cultura română.
1 Păstrate la Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond Ştefan Bezdechi (în continuare S.B.). Din corespondenţă n-au rămas decit piese puţine şi foarte disparate.
2 S.B., dosar XIV, f. 31.
' 3 S .B., dosar XII.
4
Cf. supra, nota 2.
• 5 Pentru pasajele următoare vc>zi : S.B., dosar III, f. 32-3:-i. 48; V. Mocanu.
Prefuţă la voi. Şt .. Bezdechi, Gîndrtri şi chipuri din lumea antică, Cluj-Napoca, 198.'\
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